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US recession fears to hit
India Inc’s foreign M&As
Bankers bullish on local acquisitions by Indian companies in the rest of FY23
DEV CHATTERJEE

VALUE HITS $100 BN

Mumbai, 1 July

YoY chge %

I

n spite of a good start in the
June quarter of the current
year with $100-billion
transactions, acquisitions by
Indian companies overseas are
expected to slow down in the
rest of the financial year due to
fears of a recession in the US
and difficulty in raising funds
overseas. But bankers said toprated Indian companies will
continue to acquire companies
within India due to availability
of attractive opportunities.
Statistics collated by this
newspaper shows that in the
June quarter, India Inc signed
807 transactions worth $100billion, which is three times
higher than $30.3 billion worth
of 641 deals signed in the June
quarter of the previous fiscal.
The deals would have been 40
per cent higher than June
quarter of last year, but the $57billion merger between HDFC
Bank and housing finance firm
HDFC announced in April this
year led to increased acquisition activity. The $10.5-billion
acquisition of Holcim’s India
assets, Ambuja Cements and
ACC by the Adani family in
May this year also led to higher
M&A activity.
“I don’t think top-rated
Indian companies will have
any issues raising funds. Even
if there is any recession in the
United States, it would benefit
local companies as there would
be outflight of capital from the
US and mainly to India and certainly not to countries like

n Amount ($ bn)
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M&A DEALS
Target name

Acquirer
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Amount ($ bn)

HDFC
HDFC Bank
Ambuja Cements Adani Enterprises Holcim AG
Mindtree
L&T Infotech
Paramount
Global,
Viacom 18 Media
Bodhi Tree Multimedia
ACC
Adani Enterprises

57.82
10.50
3.29
1.78
1.45

Source: Bloomberg

China and Russia due to geopolitical situations,” said Prabal
Banerjee, former group finance
director, of the Bajaj Group.
Recently, while abandoning
the sale of its pharmacy retail
unit, Boots UK in Europe,
American
retail
major
Walgreens Boots Alliance
blamed the dramatic change in
the international markets for
its move. The company said as
a result of market instability
severely impacting financing
availability, no third party was
able to make an offer that
reflects the high potential value
of Boots and No7 Beauty
Company.
“Consequently,
WBA has decided that it is in

the best interests of shareholders to keep focusing on the
further growth and profitability
of the two businesses,”
Walgreens said in a statement.
Reliance Industries was the
bidder for Boots UK, along with
the private equity major, Apollo
Global Management.
Experts said as foreign
acquisitions become difficult,
the foreign direct investments
(FDI) and portfolio investments (FPI) will start moving
into India — being the highest
growth market in the globe. “
Bankers said some of the
top companies are studying
acquisition opportunities in
India.

‘Mauritius’ new
tax norms to hit
PE investments’
The Indian Venture and
Alternate Capital Association
(IVCA) has said the recent
Mauritius Revenue Authority
(MRA) ruling to tax capital gains
from India would fundamentally alter the character of all
income arising from Indian AIFs
(alternative investment funds)
and lead to increased litigation
and uncertainty for Indiabound investments.
IVCA said the move to treat
all income from Indian AIFs as
dividends and not as
constituent income flows
(dividend, interest or capital
gains), will wreak havoc on
funds with a presence in
Mauritius and investments in
India. “Mauritius’s
attractiveness as a stepping
stone to Indian equities will be
adversely affected by this
ruling,” said Siddarth Pai, cochair (regulatory affairs
committee), IVCA, and founding
partner of 3one4 capital.
According to the MRA ruling,
Mauritius-based investment
vehicles will have to pay more
tax in the island country on the
capital gains they made while
exiting a business in India, in
which a PE or debt fund has
invested. Earlier, the Mauritiusbased investment vehicles only
had to pay tax on income flows
such as dividend and income
distributed by these funds
DEV CHATTERJEE
from India.

SII gets nod to export 3.2 mn
doses of Covovax to US
The government has allowed Serum Institute
of India (SII) to supply 3.24 million doses of its
Covid-19 jab Covovax under Nuvaxovid to
the US, which will be the first vaccine to be
exported to the country by any Indian
manufacturer, official sources said on Friday.
The shipment is likely to be dispatched on July 3,
an official source told PTI. In a letter to the government on June
29, Prakash Kumar Singh, director (government and regulatory
affairs) at SII had sought permission to export Covovax to the US.
The sources said it would be the first instance of any Indian
company exporting any vaccine — Covid or non-Covid — to the
US. "It is a matter of pride for us and our country that in line with
clarion call of our PM Narendra Modi ji's 'Making in India for the
world' and under leadership of our CEO Adar C Poonawalla, our
made-in-India Covovax will be the first life-saving vaccine of
our country to be exported to the US," Singh had said.
PTI

Shriram Group sets the ball rolling
for merger through tech integration
SHINE JACOB
Chennai, 1 July

From laying the groundwork
for super app ‘Shriram One’ to
starting the training process for
50,000 employees, to commencing trial runs for crossselling of products in 500
branches, Shriram Group is on
track for the technological
integration
and
merger
between Shriram City Union
Finance (SCUF) and Shriram
Transport Finance (STFC).
The group’s digital arm
Novac Technology Solutions is
spearheading the entire process of digital integration, while
the group is awaiting the final
nod for the merged entity
Shriram Finance. According to
officials, one round of training
for employees has taken place
through Novac’s specialised
platform called myCoach. The
digital team is also moving

ahead with initiatives like companies) can distribute their
going paperless for customers, products through the mobile
steps to engage customers app. A retail customer may also
more on mobile applications be able to book bus tickets
and introduction of new through it,” said Ajay Thomas
streams like payment-based John,
group’s
chief
products.
digital officer.
The final nod for the merger
Through the super app, the
is likely to come by
customer can
October
or
learn about
THE GROUP IS
November.
The
and consume
WORKING ON ONE OF
group is awaiting
products at a
INDIA’S LARGEST
clearance
from
faster pace in
SUPER APPS BY
shareholders
—
paperless
BRINGING THE
scheduled on July
mode, getPRODUCTS OF ALL
4 —and approval
ting
loan
ASSOCIATE CONCERNS
from
the
clearances
UNDER ONE ENTITY
Competition
faster and
Commission of India
with minimal documentation.
“The technology integra- “It will be like a Shriram Branch
tion is already on. In addition, on mobile.” The first phase of
we are working on one of the the super app will be launched
largest super apps in the coun- by May 2023. We are working
try, bringing all the products of on one of the largest super apps
the Shriram Group under one in the country bringing all the
umbrella. Related partners in products of Shriram Group
the ecosystem (such as tyre under one umbrella3 and the

Shopsy aims
to clock
100 mn users
by 2023-end
PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 1 July

Flipkart’s social commerce
platform Shopsy, launched
last year in July, said it was
eyeing about 100 million
users by 2023-end. The platform has over 250,000 sellers
with 150 million products
ranging across fashion,
beauty, mobiles and home.
Shopsy has been growing at a steady pace, and
over the last six months, it
has recorded a 2.7x increase
in units sold and a 4x spike
in the monthly new customer base. Nearly 70 per
cent of Shopsy’s customers
today come from tier-2 and
smaller cities.
“Over a year ago, we envisioned a model that offers
quality products to our customers in tier-2 and beyond
cities, by providing access to
a wide range at affordable
prices,” said Prakash Sikaria,
senior vice president, growth
and monetisation, Flipkart.
“The response Shopsy has
garnered from its customers
and sellers reflects in the
steady growth we're seeing
today. We remain committed
to enabling digital commerce
for every individual in India.”
Flipkart said Shopsy has
been a strong force for millions of sellers registered with
manufacturers, artisans and
weavers from across the
country in addition to many
enterprising women.
The company's rival
Meesho is expecting to more
than double the number of
its shipments to 1.2 billion
through third-party logistics
players in FY23, say sources.
This is expected it help it
become a major e-commerce
player that uses third-party
logistics (3PL) platforms
ahead of Amazon and
Flipkart, who also use 3PL for
some portion of their shipments, said people familiar
with the matter.
SoftBank-backed
Meesho’s rapidly growing
scale has been a key driver
behind the expansion of the
3PL sector. Average daily
orders on Meesho have
risen nearly fivefold YoY to
2.4 million in JanuaryMarch 2022.
Social
e-commerce
unicorn DealShare recently
achieved a GRR (gross revenue run-rate) of $1 billion for
the year ended March 2022,
a growth of 6.6 times over the
$150 million figure in the previous financial year.

ZOSARB, 4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place,
New Delhi-110008, armdel@bankofbaroda.co.in,
Tel. No. 011-42268003

SALE NOTICE FOR
SALE OF IMMOVABLE
PROPERTIES

APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 9(1)]
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security
Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of
which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on “As is where is”, “As is what is”, and “Whatever there is” basis for recovery of below mentioned account/s. The details of
Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below –
Reserve Price (Rs.)

Name & address of Borrower/s
/ Guarantor/s

Description of the immovable property
with known encumbrances, if any

M/s G.B. EXPORTS, A-291/1,1st floor, Okhla Industrial,
Phase-1, New Delhi-110020
Mr. Arun Kumar Gupta S/o Sh. K C Gupta
(Proprietor) Block-III, Villa No. 41, Eros Garden,
Faridabad
Mrs. Renu Gupta W/o Mr. Arun Kumar Gupta
(Guarantor) Block-III, Villa no. 41, Eros Garden,
Faridabad

All part and parcel of commercial property bearing no.
18,19 & 20, 2nd floor, Crown Plaza, 29km stone, Sector 15A,
Faridabad Haryana with extant of property 328.88 sq. mtrs.
In the name of Mr. Arun Kumar Gupta S/o Sh. K C Gupta,
Bounded as : East - Passage, West - Open Area, North - Shop
No.16, South - Shop No.15

Total Dues

EMD
Bid Increase Amount

`1,72,94,912.00
Plus further intt. &
charges w.e.f.
01.01.2019

` 117.00 Lacs
` 11.70 Lacs
` 0.50 Lac

Date and
time of
E-auction

Status of
Possession
(Constructive
/Physical)

26-07-2022

PHYSICAL

from 02.00 P.M.
to 06.00 P.M.

Property
Inspection
date & Time.

21-07-2022
from 11.00 AM
to 04.00 PM

Tendering of BID would amount to acceptance of Legal and Factual status of the aforesaid property.
All the Charges whatsoever, related to transfer of aforesaid property shall be borne by the bidder.
For detailed terms & conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi.in.
Also prospective bidder may contact the authorized officer Mr. P Gangte no 011 42268509-8003 or Mobile no. 9711908984, 9814811413

Date : 01-07-2022, Place : New Delhi

Authorized Officer, Bank of Baroda

final version will take around
30 months from now,”
John added.
Both SCUF and STFC have
started trial runs for cross-selling of products in at least 500
branches as part of the integration process. The technology
team had, in fact, kicked off the
integration
process
in
December itself, soon after the
announcement of the merger.
“In December, we started
hosting the products of one
company on another platform
(for the employees). Training
has been on since January for
cross-selling the products of
other companies on myCoach.
We are even doing the pilot of
cross-selling at 500 branches
so that orientation of the
employees actually happens,”
said N S Nanda Kishore,
Director and chief executive
officer of Novac Technology
Solutions.

দেশ

ৼ

কলকাতা শনিবার ২ জুলাই ২০২২

হিংসার জন্য
নূপরু ই দায়ী

বাংলার ৯ জওয়ান

l ১ পাতার পর
বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘একজন আইনজীবী হয়ে নূপুর শর্মা কীভাবে পয়গম্বর
সম্পর্কে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করলেন।’আদালতে নূপুরের আইনজীবী
যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন, ‘একটি টিভি চ্যানেলে বিতর্ক চলাকালীন তাঁর মক্কেল
উপস্থাপকের একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।’ওই যুক্তি খারিজ করে দিয়ে দুই
বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘তাহলে ত�ো উপস্থাপকের বিরুদ্ধেই মামলা করা
উচিত ছিল। সেটাই বা হয়নি কেন?টিভি বিতর্ক কেবল একটি ‘অ্যাজেন্ডা’–কে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য!তারা আদালতে বিচারাধীন বিষয়কে কেন আল�োচনার
জন্য বাছলেন?’
এদিন দিল্লি পুলিশের ভূ মিকা নিয়ে সরব হন বিচারপতি সূর্যকান্ত। ক্ষু ব্ধ বিচারপতি
বলেন, ‘দিল্লি পুলিশ কি করেছে?দয়া করে আমাদের মুখ খ�োলাবেন না। আমরা
সমস্তটা জানি।’আদালত বলেছে, ‘যখন আপনারা অন্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর
করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। যখন সেটা আপনাদের বিরুদ্ধে হয়,
তখন আর কেউ আপনাদের স্পর্শ করার সাহস পায় না।’আদালতের পর্যবেক্ষণ,
নূপুরের বিতর্কিত মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর ‘একগুঁয়ে ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ’ প্রকাশ
পেয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়েছেন ত�ো কি?তাঁর মাথার
ওপর রাষ্ট্রশক্তির আশীর্বাদ আছে বলে তিনি আইন–কানুনের ত�োয়াক্কা না করেই
যা খুশি তাই মন্তব্য করতে পারেন!?দুই বিচারপতি সাফ জানান, তাঁর মন্তব্য
দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি যখন ক্ষমা চেয়েছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।
প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এরপরেই নূপুর শর্মার আবেদনটি প্রত্যাহার করে
নেওয়া হয়।
এদিকে, সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়েছে বির�োধীরা।
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘আদালত ঠিকই বলেছে। বিজেপির
সাসপেন্ড হওয়া মুখপাত্র দেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য এককভাবে
দায়ী এবং তাঁর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।’তাঁর আরও বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয়
সরকারকে আয়না দেখিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিজেপির লজ্জায় মাথা নত
করা উচিত। কংগ্রেস বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।’
অন্যদিকে, নূপুর শর্মাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দিল্লি পুলিশের আশ্রয়
দেওয়ার ঘটনায় ধিক্কার জানিয়েছে তৃ ণমূল। অবিলম্বে নূপুরের গ্রেপ্তারি দাবি
করেছে তারা। সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচু রি বলেছেন, ‘বিজেপি
বিভাজনের রাজনীতি করে। বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং ভারতবির�োধী,
বিভেদ সৃষ্টিকারী আর ক�োনও কাজে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকার করা উচিত।’
এদিকে, এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন, ‘দেশের
প্রধানমন্ত্রী এখনও এ বিষয়ে নীরব?আপনি কেবল নূপুর শর্মার প্রধানমন্ত্রী
নন, আপনি দেশের ১৩৩ ক�োটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী। যেখানে প্রায় ২০ ক�োটি
মুসলমানও বাস করে।’

l ১ পাতার পর
আর নাগরাকাটার একটি নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হল শঙ্কর ছেত্রি। দার্জিলিঙের
রংবুল গ�োর্খা বস্তির বাসিন্দা সীতারাম রাইয়ের পরিবারে যথারীতি কান্নার র�োল
পড়ে গেছে। রাত পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, উদ্ধারকারী দল শুক্রবার
তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে। সীতারাম ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ বাড়িতে এসেছিলেন।
সেপ্টেম্বরে আবারও আসার কথা ছিল তাঁর।
এদিকে, গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে ন�োনিতে ধসের কবলে পড়া বসিরহাটের শেখ
মহিউদ্দিন আহমেদের পরিবারের। মাটিয়া থানার ঘ�োড়ারস গ্রামের মানুষ ওই পরিবারের
পাশে রয়েছেন। গ্রামের ৩২ বছর বয়সি শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ মণিপুরের টু পুলে
কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে ধসের খবর আসে মহিউদ্দিনের বাড়িতে। তাঁর
ক�োনও খ�োঁজ নেই। পরিবার ও গ্রামবাসী এই খবরে ভেঙে পড়েছেন। মহিউদ্দিনের
ছ�োটভাই মিরাজউদ্দিনও সেনাকর্মী। বুধবার সন্ধেবেলা ছ�োট ভাইয়ের সঙ্গে কথা
হয় মহিউদ্দিনের। স্ত্রী রিমানা আসমিনের সঙ্গেও বুধবার রাত ৯টা নাগাদ শেষবারের
মত�ো কথা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ফ�োন বন্ধ। পরে খবর আসে
বিপর্যয়ের। তার পর থেকেই অঘটনের আঁচ পেয়ে গ�োটা পরিবার শ�োকে পাথর।
১১ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন মহিউদ্দিন। গত ইদে আসার কথা থাকলেও ছুটি
পাননি। সামনের ইদে আসার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন ফ�োনে।

CIN: U35202WB1966PLC026980
রেজি অফিস:৯/১, আরএন মুখার্জি র�োড,
কলকাতা– ৭০০০০১
ফ�োন:(০৩৩)২২৪৮ ১৬৮৯,
ই–মেল: manikandan.g@gmmcoindia.com
ওয়েবসাইট: www.gmmco.in

বিজ্ঞপ্তি

ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–
এর ৯১ ধারায়
ক�োম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই ২১
জুলাই, ২০২২ থেকে ২৫ জুলাই ২০২২ (উভয়
দিন সহ)চূ ড়ান্ত ডিভিডেন্ড স্থিরীকরণ ও ৫৫তম
বার্ষিক সাধারণ সভা যা ২৫ জুলাই ২০২২,
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বেলা ১২.১৫–তে
হবে, তার জন্য বন্ধ থাকবে। শেয়ার ধারকদের
নথিভু ক্ত ঠিকানায় বার্ষিক বিবৃতি ও ন�োটিস পাঠান�ো
হয়েছে।
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
জি মনিকান্ডন
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
স্থান: কলকাতা
ও ক�োম্পানি সচিব
তারিখ: ০২.০৭.২০২২

রিকভারি অফিস–I/IIএর অফিস,
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা
(ডিআরটি ৩)
ফ্লোর নং ৮, জ
 ীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু র�োড,
কলকাতা– ৭০০০৭১
দাবি বিজ্ঞপ্তি
রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি
অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ নং ধারা এবং
ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয়
তফসিলের ২ নং রুল অধীনে ন�োটিস
আরসি/২৯২/২০১৯
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
~ বনাম ~
মার্ক সাইনেজ প্রাঃ লিঃ ও অন্যরা
প্রতি,
(সিডি ১) মেসার্স মার্ক সাইনেজ প্রাঃ
লিঃ, ২০এ, লেক ভিউ র�োড, কলকাতা–
৭০০০২৯
(সিডি ২) শ্রী বলবন্ত শর্মা, ২৬, প্রিন্স
আন�োয়ার শাহ র�োড, ফ্ল্যাট নং ৭এল, মার্লিন
রেসিডেন্সি, ওয়েলস, কলকাতা– ৭০০০৩৩
এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হচ্ছে যে, ওএ/৩১৭/২০১৬ এর প্রেক্ষিতে
মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস
রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি
৩)এর আদেশ অনুযায়ী জারিকৃ ত রিকভারি
সার্টিফিকেট ম�োতাবেক আপনাদের থেকে
₹১৪,৪৯,১৩৭.০০ (চ�োদ্দ লক্ষ উনপঞ্চাশ
হাজার একশ�ো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র),
তৎসহ ১০.০৩.২০১৬ তারিখ থেকে
আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭%হারে
বকেয়া ও ভবিষ্যতের সরল সুদ এবং মাসুল
বাবদ আপনাদের (য�ৌথ ও এককভাবে)
থেকে ₹১৭,০০০.০০ (সতের�ো হাজার
টাকা মাত্র)বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।
২.এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ
থেকে ১৫দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক
পরিশ�োধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ
দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি
অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল
ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে
রচিত রুলসমূহের সংস্থান ম�োতাবেক
আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের
আইনি প্রক্রিয়া চালান�ো হবে।
৩.এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের
মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের
বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে
ঘ�োষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ
জারি করা হচ্ছে।
৪.এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী
প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে
০১.০৯.২০২২ তারিখে সকাল ১০:৩০টায়
হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ
জারি করা হচ্ছে।
৫.ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা
নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক)কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের
বিজ্ঞপ্তি/প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের
জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পর�োয়ানার পরিষেবা
এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি
সংক্রান্ত যাবতীয় মাসুল, চার্জ ও খরচাপাতি।
নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলম�োহর দিয়ে আমি
স্বাক্ষর করলাম। তারিখ:১৫.০৬.২০২২।
বনশ্রী গুহ নিয়�োগী
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল

দখল বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা:উষা অভিষেক
এন্টারপ্রাইজ ব্রিক ফিল্ড,
স্বত্বা– অভিষেক কুমার সিং,
গ্রাম জিরাট, প�োঃ জিরাট,
থানা বলাগড়, জেলা হুগলি–
৭১২৫০১।

ক)শাখার নাম
খ)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
গ)দাবি বিজ্ঞপ্তি মাফিক বকেয়া
ঘ)দখলের তারিখ
ক) বাগম�োড়
খ) ২৩.০৬.২০২১
গ) ₹১৮,০৭,৪১৭.০০
ঘ) ২৭.০৬.২০২২

তারিখ:২৭.০৬.২০২২;স্থান:কলকাতা

রিকভারি অফিসার সম্মুখে
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস
মুম্বই ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–১

৩য় তল, টেলিফ�োন ভবন, স্ট্র্যান্ড র�োড, অ্যাপ�োল�ো বন্দর,
ক�োলাবা মার্কেট, ক�োলাবা, মুম্বই–৪০০০০৫

রিকভারি প্রসিডিং নং ৬৫ সাল ২০২১
ইএক্সএইচ নং ৩
পরবর্তী তারিখ ১৬/০৩/২০২২
— সার্টিফিকেট ধারক

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিঃ
বনাম
মন�োটনা টায়ারস লিঃ এবং অন্যান্যরা

— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা

মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা জারিকৃ ত রিকভারি সার্টিফিকেট নং ৬৫ অফ ২০২১ ক্ষেত্র
এম.এ নং ২০ অফ ২০১৯ ₹৩০,০৬,৬৮,৫৫৭/–(তিরিশ ক�োটি ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার
পাঁচশ�ো সাতান্ন টাকা মাত্র)–সহ ১ মার্চ ২ ০১৮ তারিখের সুবিধা চু ক্তি অনুযায়ী সুদ–সহ উদ্ধার
হওয়া পর্যন্ত–সহ খরচ ও ব্যয় আপনাদের কাছ থেকে বকেয়া।
আপনাদের উক্ত অর্থাঙ্ক এই বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের থেকে পনের�ো দিনের মধ্যে প্রদান করতে জানান�ো
হচ্ছে, অন্যথায় আইন অনুযায়ী অর্থাঙ্ক উদ্ধার করা হবে।
অতিরিক্তভাবে আপনাদের আরও প্রদান করতে হবে
i) এই বিজ্ঞপ্তির পরে নির্বাহ প্রক্রিয়া পর্যন্ত সুদ
ii) অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সকল খরচ মাশুল এবং ব্যয়
এই ট্রাইবুনালের সিল প্রদান করে আমার স্বাক্ষর প্রদান করা হল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
স্বা/
(অজিত ত্রিপাঠী)
রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–১
মুম্বই
প্রতি
১) মন�োটনা টায়ারস লিমিটেড
গাট নং ২৭৯, ২৮৬, ২৮৭ (পি)ডাকিভালি ভিলেজ, ভিওয়ান্ডি ওয়াদা র�োড, তানসা নদী
নিকটে, তালুকা ওয়াদা, থানে–৪২১৩১২
–সার্টিফিকেট ঋণ গ্রহীতা নং ১
২) জয় ব্রিজম�োহন নিকেতন প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল, থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
–সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ২
৩) জয় ত্রিদেব বিহার প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল, থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
–সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৩
৪) জয় গ�োকুল প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল, থানা শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৪
৫) জয় হরিহর টাওয়ার প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৫
৬) জয় হরিহর টাওয়ার প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৬
৭) জয় গঙ্গা নির্মাণ প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৭
৮) মনদীপা প্রপার্টিজ প্রাঃ লিঃ
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৮
৯) শ্রী ম�োহনলাল খান্ডেলওয়াল
৫ রাসেল স্ট্রিট, ২য় তল থানা–শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
— সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা নং ৯
১০) শ্রী পবন কুমার রুইয়া
...ঋণগ্রহীতা নং ১০
৫ সানি পার্ক, কলকাতা–৭০০০১৯ সার্টিফিকেট

সিল

২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ও ১৩(১২)ধারাধীনে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, যার মাধ্যমে উক্ত
বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এই অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় অনুম�োদিত আধিকারিক নীচে বর্ণিত তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯
সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং
এই বাস্তবিক দখলাধীন সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন, সুদ সমেত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
দেনদারের নাম

কলকাতা জ�োন অধীনস্থ কারেন্সি চেস্টসমূহে ৬+১ পকেট, ন�োট বাছাই মেশিন–সহ প্যাঁচান�ো
সুবিধাযুক্ত ক্রয়, জ�োগান, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রস্তাবের অনুর�োধপত্র (আর এফ পি)
ইউক�ো ব্যাঙ্ক কলকাতা জ�োন তাদের অধীনস্থ কারেন্সি চেস্টসমূহে ৬+১ ন�োট বাছাই মেশিন–সহ
প্যাঁচান�ো সুবিধাযুক্ত সমূহের জন্য য�োগ্য, সুনামযুক্ত মূল যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারকগণ/অনুম�োদিত ডিলারগণ
থেকে নির্ধারিত আকারে মুখবন্ধ বিড আহ্বান করছেন। এই টেন্ডার ই–টেন্ডার পদ্ধতি (ই–বিড)অনুসরণ
করে অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিশদ যথা শর্তাবলি/ফর্ম–এর জন্য টেন্ডার জমাকারীগন আর এফ পি নথি
ডাউনল�োড করতে পারেন
ই টেন্ডার ওয়েবসাইট www.tenderwizard.com/UCOBANKবা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট
www.ucobank.comথেকে। সংক্ষিপ্তকরণের জন্য ২১.০৭.২০২২, ১৬.০০ ঘণ্টা বা তার পূর্বে
জমাকরা টেন্ডার স্বীকৃত হবে।
তারিখ:০১.০৭.২০২২
জ�োনাল ম্যানেজার, কলকাতা

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা (নর্থ)
৩৩, এন এস র�োড, কলকাতা–৭০০০০১

জিএমএমসিও লিমিটেড

জ�োনাল অফিস, কলকাতা:৩ এবং ৪ ডি.ডি.ব্লক, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা–৭০০ ০৬৪

সম্পত্তির বিবরণ
৬৩.৬৩ ডেসিমেল–এর সমগ্র অংশ, আর এস প্লট নং ৯০১, এল
আর প্লট নং ১৩১৮, আর এস খতিয়ান নং ১৫৯, ২২২, ৪২১, ৫৯০,
১০৩১, ১০৯৫১, এল আর খতিয়ান নং ২৮৪০, ম�ৌজা ১০৯ জিরাট,
থানা বলাগড়, জেলা হুগলি। নথিভু ক্ত মালিক শ্রী অভিষেক কুমার সিং,
স্বত্বদলিল নং I–১০৯২, বর্ষ ২০১৩। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– কর্ণপ্রতাপ
সিংয়ের জমি;দক্ষিণ– পুকুর/পন্ড ও ড্রেন;পূর্ব– পুকুর/পন্ড;পশ্চিম–
পুকুর/পন্ড।
অনুম�োদিত আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ন�োটিস

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L24292WB1954PLC021516
ফ�োন নম্বর:০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;ফ্যাক্স নম্বর:০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫
ই–মেল: investor.india@akzonobel.com; ওয়েবসাইট: www.akzonobel.co.in

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৬৮ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং বিষয়ে তথ্য
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৫ মে ২০২০,
১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ও ৫ মে ২০২২ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ ও ২১/২০২১, ০২/২০২২
এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)দ্বারা জারিকৃ ত ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সংবলিত
সার্কুলার নং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১ সহ পঠনীয় ১৩ মে ২০২২ তারিখ
সংবলিত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/ সিএফডি/সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২ ০২২/৬২, তৎসহ সেবি (লিস্টিং
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫এবং ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও
এর অধীনে রচিত প্রয�োজ্য যাবতীয় রুলসমূহের সংস্থান অনুযায়ী এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারগুলি
নির্বাহের জন্য ক�োম্পানির সদস্যদের ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’)শুক্রবার, ৫ আগস্ট, ২০২২ দুপুর
২.৩০টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)ভিডিও কনফারেন্স (‘ভিসি’)/  অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর
মাধ্যমে আয়�োজিত হবে।
যে সকল সদস্যের ই–মেল আইডি ক�োম্পানি বা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের কাছে নিবন্ধীকৃত
রয়েছে, এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২১–২২–এর বার্ষিক রিপ�োর্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের প্রতি প্রেরিত হবে।
এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২১–২২–এর বার্ষিক রিপ�োর্টগুলি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.akzonobel.
co.in এর পাশাপাশি যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে ক�োম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভু ক্ত, সেখানকার ওয়েবসাইট অর্থাৎ,
www.bseindia.com এবং www.nseindia.com–তে ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড
(এনএসডিএল)–এর www.evoting.nsdl.com দেওয়া হবে।
ভ�োটিং তথ্য:
ক�োম্পানি তার সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভ�োটাধিকার
প্রয়�োগের সুবিধা দেবে এবং রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের দ্বারা। রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের দ্বারা এজিএমের আগে ও এজিএম
চলাকালীন ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা মিলবে। রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের ও এজিএম চলাকালীন ই–ভ�োটিংয়ের বিশদ প্রক্রিয়া
এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে মিলবে।
ই–মেল নিবন্ধীকৃ ত করা ও ব্যাঙ্ক বিশদ নিবন্ধীকৃ ত করা:
যে সকল সদস্য নিজের ই–মেল আইডি ও ব্যাঙ্ক বিশদ নিবন্ধীকৃত করাতে চান তাঁরা নিচের শর্তাবলী পূরণ করুন:
ক.	বৈদ্যুতিন ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা ই মেল ও বিশদ নথিভু ক্ত করতে ডিপি–	র পরামর্শ মত
ব্যবস্থা নিন ও
খ.	ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্য রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস
(প্রাঃ)লিমিটেড (সিবিএমএসএল)–এ পাওয়া আই এস আর–১ ফরম পূরণ করুন ৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখ
 ইচও/এমআইআরএসডি/ এমআইআরএসডি আরটিএএমবি/পি/ সিআইআর/
সংবলিত সেবি সার্কুলার নং সেবি/ এ
২০২১/৬৫৫ মাফিক, যা ক�োম্পানি ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যকে পাঠিয়েছে ও কেওয়াইসি জমা
করতে বলেছে। ওই ফরম https://www.akzonobel.co.in/investors.php#kyc বা https://www.
cbmsl.com/services/details/sebi-download-forms থেকে ডাউনল�োড করতে পারেন। ডিজিটালি
সাক্ষরিত ডকুমেন্ট সিবিএমএসএল–এ https://www.cbmsl.com/investor-parlour–এ দিতে পারেন।
হার্ড কপি দিতে পারেন সিবিএমএসএল–এর ঠিকানায়:
সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিমিটেড, পি–২২, বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯, ফ�োন:(০৩৩)৪০১১
৬৭০০, ই–মেল: rta@cbmsl.com।
এমসিএ ও সেবি সার্কুলার মাফিক শেয়ারধারকদের সুবিধার্থে উক্ত তথ্যাদি দেওয়া হল।
একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
রেজিস্টার্ড অফিস:
হরষি রাস্তোগী
গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ # A13642
তারিখ: ১ জুলাই, ২০২২

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস শিলিগুড়ি, প.ব–তে নতু ন
হ�োমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার,
এটিএম–এর জন্য ইজারা ভিত্তিতে
৫ম তল, থার্ড মাইল, সেবক র�োড,
প্রেমিসেস আবশ্যক
শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪ ০০৮
মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ০০৫, পশ্চিমবঙ্গ–তে নতু ন এটিএম (একতলায়)–এর জন্য প্রেমিসেস নিতে ব্যাঙ্ক
অফ বর�োদা আগ্রহী এবং এর জন্য আনুমানিক ৮০–১০০ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত প্রেমিসেসের জমি ও
বিল্ট–আপ সম্পত্তির ওপর পরিষ্কার ও বিপণনয�োগ্য স্বত্বধারক মালিক/বিল্ডার/ডেভেলপারদের কাছ থেকে দুই
বিড ব্যবস্থায় প্রস্তাব/অফার আমন্ত্রণ করছে।
শুধুমাত্র নিবন্ধীকৃত পরিষ্কার স্বত্বধারকদের (জিপিএ ভিত্তিতে নয়)থেকে সিল করা প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।
নাবালকের মালিকানা বা স্বার্থ থাকা প্রেমিসেস বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করা ব্যক্তি এবং
ব্রোকারদের আবেদন করার দরকার নেই। ক�োনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। প্রস্তাবিত প্রেমিসেস অবশ্যই
বাণিজ্যিক এবং শুধুমাত্র একতলায় অবস্থিত হতে হবে এবং সামনের দিকে যথেষ্ট ও উপযুক্ত পার্কিং এরিয়া
থাকতেই হবে। দরকার হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে এনওসি প্রেমিসেসের মালিককেই নিজের খরচে সংগ্রহ
করতে হবে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভিট্রিফায়েড ফ্লোরিং, ইলেকট্রিক্যাল ল�োড ইত্যাদির দায়িত্ব ও খরচও
মালিক(গণ)–কেই বহন করতে হবে।
দুই বিড সিস্টেমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি সিল করা খামে ভরে প্রস্তাব জমা দিতে হবে যার মধ্যে নিম্নলিখিত
তথ্যগুলি থাকতে হবে:
খাম নং (১): ‘টেকনিক্যাল বিড’ চিহ্নিত:এর মধ্যে বিশদ ঠিকানা সহ প্রেমিসেসের অবস্থান, স্কেল অনুযায়ী
অঙ্কিত প্ল্যান, সঙ্গে কমপ্লিশন/অকুপেশন সার্টিফিকেট, গ্রহণয�োগ্য প্রতিটি অংশের কার্পেট এরিয়া, আভ্যন্তরীণ
ফিনিশের স্পেসিফিকেশন, অ্যামনিটি, কার পার্কিংয়ের সুবিধা, রেলওয়ে স্টেশন থেকে দূরত্ব ইত্যাদি দিতে হবে।
‘টেকনিক্যাল বিড’খামে অর্থমূল্য সম্পর্কিত ক�োনও সঙ্কেত দেওয়া যাবে না।
খাম নং (২): ‘ফিনান্সিয়াল বিড’চিহ্নিত:এর মধ্যে কঠ�োরভাবে শুধুমাত্র আর্থিক তথ্য অর্থাৎ, প্রতি বর্গফু ট
কার্পেট এরিয়া পিছু ভাড়া/মূল্য, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবং ইজারা বাবদ খরচের বিশদ তথ্য, কার্পেট এরিয়া
(আইএস ক�োড ৩৮৬১–২০০২ অনুযায়ী), যার মধ্যে সিঁড়ি, করিড�োর ও প্যাসেজ, পর্চ, শ্যাফ্ট , এয়ার কন্ডিশনিং
ডাক্ট, লফ্ট, পার্টিশন ও দেওয়াল এবং অন্যান্য বাধা, বারান্দা, ব্যালকনি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা থাকতে হবে।
দরপ্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ থেকে কমপক্ষে ১২০ দিনের জন্য এই প্রস্তাব বৈধ থাকতে হবে। যথাক্রমে TB
(টেকনিক্যাল বিড)ও FB (ফিনান্সিয়াল বিড)চিহ্নিত মুখবন্ধ খাম দুটির প্রতিটির ওপর বিজ্ঞাপনের রেফারেন্স
নম্বর ও আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা লিখে দুটি খাম একটি বড় খামে ভরে মুখ বন্ধ করে সর্বশেষ ২৫.০৭.২০২২
তারিখ দুপুর ৩.০ ০ টার মধ্যে এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে:দ্য রিজিওনাল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা,
শিলিগুড়ি রিজিয়ন, হ�োম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, ৫ম তল, থার্ড মাইল সেবক র�োড, শিলিগুড়ি–৭৩৪ ০০৮।
বিডের ফরম্যাট আমাদের শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস এবং তৎসহ এই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে যে ক�োনও সময় এই ব্যাঙ্ক দ্বারা গৃহীত যে ক�োনও সিদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত ও নির্ণায়ক
হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ব্যাপারে যে ক�োনও মহল থেকে যে ক�োনও ধরনের দাবি বা বিতর্ক গ্রাহ্য করা
হবে না।
স্থান:শিলিগুড়ি	রিজিওনাল ম্যানেজার
তারিখ: ০২.০৭.২০২২	শিলিগুড়ি রিজিয়ন

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা (উত্তর)
৩৩ এন এস র�োড, কলকাতা–৭০০০০১

শাখা:রবীন্দ্র সরণি

রুল ৮(১), দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু , সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–র অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীসিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
২০০২ (৫৪ অফ ২০০২) ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর
রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার(গ
ণ)/ডিরেক্টর(গণ)/জামিনদার(গণ) মেসার্স সারদা ট্রেডার্স–এর প্রতি ১০.১১.২০০৯ তারিখ সংবলিত
দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে
উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹৫৩.৫৫ লক্ষ (তিপান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র)সুদ সমেত আদায়
দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। দেনদারগণ অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে
দেনদার(গণ)এবং ডিরেক্টর(গণ) এবং সাধারণকে দখল বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২৫.০৬.২০১৩ প্রদান করা
হয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সেখানে বিবৃত চার (৪)–টি সম্পত্তির দখল
নিয়েছেন ২৫.০৬.২০১৩ যা অ্যাক্টের ১৩(৪)সঙ্গে পঠিতব্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুল
২০০২ অনুসরণ করে।
উক্ত দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার(গণ)
এবং ডিরেক্টর(গণ)এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–
এর ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৭ জুন ২০২২ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির
ব্যবহারিক দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার
জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া ₹
৫৩.৫৫ লক্ষ (তিপান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র)ও তার ওপর সুদ সমেত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
শাখা রবীন্দ্র সরণি–র চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের
প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার
জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
ক্রম নং
১.

বন্ধকীকৃ ত সম্পত্তির বিশদ
কমবেশি ৬ কাঠা ৫ ছটাক জমি–সহ পাকা নির্মাণ অবস্থিত ম�ৌজা–মণ্ডলপাড়া,
জে এল নং ১০, স্কিম প্লট নং ৯৮, খতিয়ান নং ৩৩৩, বর্তমান আর এস দাগ
নং ৪২৬, আর এস দাগ নং ২১, এল আর দাগ নং ৩৪, প�ৌরসভা হ�োল্ডিং
নং ১৬৩/৩/১৪১, মণ্ডলপাড়া পশ্চিম, ভাটপাড়া প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫,
এডিএসআরও নৈহাটি, থানা–জগদ্দল, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, নামাঙ্কিত
শান্তনু দাস। চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–প্লট নং বি, দক্ষিণে–বনশ্রী দাসের জমি, পূর্বে–
জহরলাল ভ�ৌমিক–এর বাড়ি, পশ্চিমে–অম্ল পারাভকারের জমি।
২.
কমবেশি ৬ কাঠা জমি অবস্থিত ম�ৌজা–মণ্ডলপাড়া, জে এল নং ১০, স্কিম প্লট
নং ৯৮, খতিয়ান নং ৩৩৩, বর্তমান আর এস দাগ নং ৪২৬, আর এস দাগ নং
২১, এল আর দাগ নং ৩৪, প�ৌরসভা হ�োল্ডিং নং ১৬৩/৩/১৪১ মণ্ডলপাড়া
পশ্চিম অধীনস্থ ভাটপাড়া প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫, এডিএসআরও নৈহাটি,
থানা–জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, নামাঙ্কিত নিতাই চন্দ্র কুমার। চ�ৌহদ্দি:
উত্তরে–১০ ফু ট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে–প্লট নং এ, পূর্বে–রণেন্দ্রলাল ভ�ৌমিক–
এর বাড়ি, পশ্চিমে–তপন মণ্ডলের জমি।
তারিখ:০২.০৭.২০২২
স্বাঃ অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা	
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন: (০৩৩) ২২৪৩ ৫৪০১; ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৩০ ৪১৭০
ই–মেল: company.secretariat@tatatinplate.com
ওয়েবসাইট: www.tatatinplate.com
CIN: L28112WB1920PLC003606

(ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারধারকদের অবগতির জন্য)
ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)
অ্যাকাউন্টে ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর
ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড
রিফান্ড)রুলস, ২০১৬ (‘উক্ত রুলসমূহ’)(সংশ�োধিতমত�ো)সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩ এর ১২৪(৬)নং ধারার সংস্থানসমূহ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা ক�োম্পানির শেয়ারধারকগণের
প্রতি এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে।
অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি উপর্যুপরি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে সমস্ত
শেয়ারগুলির প্রেক্ষিতে ডিভিডেন্ড অপ্রদত্ত বা দাবিহীন রয়েছে, সেই সমস্ত শেয়ারগুলি
আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো সম্পর্কিত সংস্থানসমূহ উক্ত রুলসমূহে বর্ণিত রয়েছে।
২৯ জুন, ২০২২ তারিখ সংবলিত চিঠি অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত রুলসমূহের
সংস্থান অনুযায়ী যে সকল শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর
উপয�োগী, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের নিবন্ধীকৃত ঠিকানায় আলাদাভাবে ক�োম্পানির
তরফে বার্তা পাঠান�ো হয়েছে। এই শ্রেণিভু ক্ত সকল শেয়ারধারক এবং তাঁদের শেয়ারগুলি
সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাবলি এই ক�োম্পানির https://www.tatatinplate.com/investor/
unpaid-dividend ওয়েবসাইটেও আপল�োড করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকদের
প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে
পাঠান�োর উপয�োগী তাঁদের শেয়ারগুলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি যাচাই করে নেন।
উপরিলিখিত কারণগুলির প্রেক্ষিতে শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট টিএসআর
কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ এর কাছে ২৯ জুন, ২০২২ তারিখ সংবলিত চিঠি সহ তাঁদের রেজিস্টার্ড
ঠিকানায় পাঠান�ো অনুর�োধপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত করে ফেরত পাঠান�োর মাধ্যমে
নিজেদের না–পাওয়া লভ্যাংশের জন্য দাবি পেশ করেন।
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণের তরফে বৈধ দাবি ক�োম্পানির
কাছে জমা না–পড়লে ক�োম্পানি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি পাঠান�োর
কাজে অগ্রসর হবে।
শেয়ারধারকগণ অনুগ্রহ করে অবগত হবেন যে, তাঁরা দাবিহীন লভ্যাংশের অর্থাঙ্ক এবং উক্ত
শেয়ারগুলির ওপর উদ্ভূত যাবতীয় সুবিধাবলি সমেত উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের
থেকে দাবি করতে পারবেন, যার জন্য তাঁদের IEPF-5ফর্মের নির্ধারিত বয়ানে অনলাইনে
আবেদন জানাতে হবে এবং উক্ত আবেদনের একটি বাস্তবিক প্রতিলিপি যথাযথরূপে স্বাক্ষরিত
করে (ক�োম্পানির কাছে নথিভু ক্ত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী)ফর্ম IEPF-5তে উল্লিখিত দরকারি
নথিপত্রাদি সমেত ক�োম্পানিতে জমা দিতে হবে।
বাস্তবিকরূপে এই ধরনের শেয়ার রয়েছে এমন সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারধারকগণ এবং যে সকল
শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর উপয�োগী, তাঁরা অনুগ্রহ
করে অবহিত হবেন যে, প্রয�োজ্য বিধি অনুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি পাঠান�োর
জন্য তাঁদের দখলে থাকা আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)র পরিবর্তে এই ক�োম্পানি নতু ন
শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ)ইস্যু করবে। অনুগ্রহপূর্বক আরও খেয়াল রাখবেন যে, এই ডু প্লিকেট
শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)ইস্যু করার পর তাঁদের নামে ইস্যু করা আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি
নিজে থেকেই বাতিল এবং ‘অ–বিনিময়য�োগ্য’হিসেবে গণ্য হবে। ডিম্যাট রূপে শেয়ার ধরে
রেখেছেন এমন সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণের ক্ষেত্রে একটি কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে
আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে তাঁদের শেয়ারগুলি স্থানান্তর করা হবে।
শেয়ারধারকগণ আরও খেয়াল রাখবেন যে, সংশ্লিষ্ট এই ধরনের যে সকল শেয়ারধারক সম্পর্কিত
বিশদ তথ্য এই ক�োম্পানির তরফে তার ওয়েবসাইটে আপল�োড করা হয়েছে, প্রয�োজ্য
রুলসমূহের অধীনে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানি দ্বারা
ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ)জারির পরিপ্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট ও উপযুক্ত ন�োটিস হিসেবে
গণ্য ও ধার্য হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, উক্ত রুলসমূহের অধীনে দাবিহীন লভ্যাংশের
অর্থাঙ্ক এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ সম্পর্কিত ক�োনও দাবি এই
ক�োম্পানির বিরুদ্ধে বকেয়া থাকা চলবে না।
উপরিলিখিত বিষয় সম্পর্কিত যে ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণ
অনুগ্রহপূর্বক ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট টিএসআর কনসালট্যান্টস প্রাইভেট
লিমিটেড এর সঙ্গে এই ঠিকানায় য�োগায�োগ করতে পারেন:ইউনিট:দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ
ইন্ডিয়া লিমিটেড, সি–১০১, দ্বিতীয় তল, ২৪৭ পার্ক, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, ভিখর�োলি ওয়েস্ট,
মুম্বই–৪০০০৮৩। ফ�োন:৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ফ্যাক্স:৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–মেল:
csg-unit@tcplindia.co.in, ওয়েবসাইট: www.tcplindia.co.in।
	দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বাঃ–
তারিখ :১ জুলাই, ২০২২
ক�ৌশিক শীল
স্থান :কলকাতা
ক�োম্পানি সেক্রেটারি

৭

দাবি বিজ্ঞপ্তি
সেকশন ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস:দুর্গাপুর

জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি ম�োড়ের নিকটে, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন–৭১৩২১১
তারিখ: ২০.০৬.২০২২
প্রতি,
মিঃ রাজ কুমার পন্ডিত (দেনদার/বন্ধকদাতা), পিতা–পরমেশ্বর পন্ডিত, মন্দিরপাড়া, চিনাকুরি
৩ নং, কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৬০।
প্রিয় মহাশয়,
বিষয়:সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (অ্যাক্ট)–এ
 র ১৩ (বি)ধারায় জারি
ন�োটিস।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কানাড়া ব্যাঙ্ক, আসানস�োল–২ শাখায় অনুম�োদিত অফিসার (জামিনযুক্ত
উত্তমর্ণ), যিনি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
অ্যাক্ট)
–
এর অধীনে নিযুক্ত,
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (
আপনাদের নীচের মত�ো বিজ্ঞপ্তি জারি করছি:
যে মিঃ রাজ কুমার পন্ডিত, পিতা–পরমেশ্বর পন্ডিত (দেনদার) সূচি এ–এর ঋণ সুবিধা
নিয়েছিলেন ও জামিনযুক্ত উত্তমর্ণের অনুকূলে জামিন চু ক্তিভু ক্ত হয়েছিলেন। টাঃ
২০,০০,০০০.০০ (কুড়ি লক্ষ টাকা)এমএসএমই মেয়াদি ঋণ সুবিধা নিয়ে তা সুদ সহ ফেরৎ
দিতে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ল�োন প্রকৃ তি
(অ্যাকাউন্ট নং)
এমএসএমই মেয়াদি ঋণ
(৯৫২০৯৯১০০০০১১৩)

ল�োন অঙ্ক

তারিখে সুদ সহ দায়

সুদের হার

টাঃ ২০,০০,০০০.০০

টাঃ ২১,৩৭,৫০৬.৩৭
৩১.০৫.২০২২ অনুযায়ী

১০.৮০%

উক্ত ঋণ সুবিধা নীচের সূচিভু ক্ত সম্পত্তি বন্ধকের দ্বারা, যার ডকুমেন্ট আমাদের অনুকূলে
আপনারা নির্বাহ করেছিলেন। যেহেতু শর্তমাফিক আপনারা দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই
ব্যাঙ্ক ঋণটিকে ০১.০৬.২০২২ তারিখে এনপিএ ঘ�োষণা করেছে। অ্যাক্টের ১৩(২)ধারায়
আমরা টাঃ ২১,৩৭,৫০৬.৩৭ (একুশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ�ো ছয় টাকা সাঁইত্রিশ পয়সা)
৩১.০৫.২০২২ অনুযায়ী সুদ, খরচ, মূল্য–সহ এই বিজ্ঞপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে মেটাতে বিজ্ঞপ্তি
জারি হচ্ছে, যাতে ব্যর্থ হলে অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারায় আমরা অধিকার প্রয়�োগ করব।
জামিন সম্পত্তি আমাদের আগাম অনুমতি ছাড়া ক�োনওভাবে লেনদেন করতে আপনাদের
বিরত থাকার নির্দেশ জারি হচ্ছে। আইনানুগভাবে নিরপেক্ষভাবে এটি জারি হল। সারফায়েসি
আইনের ১৩(৮)ধারায় প্রাপ্ত সময়ে ঋণ শ�োধ করে জামিন সম্পত্তি খালাস করে নিতে
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
রেজিস্টার্ড ডাক অ্যাক মারফত দাবি বিজ্ঞপ্তি শাখার নথিতে আপনাদের সর্বশেষ ঠিকানায়
পাঠান�ো হয়েছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:শ্রীরাম প্লাজা নামে বহুতল বিল্ডিংয়ে তিনটি দ�োকান নং ৪, দ�োকান
নং ৫, দ�োকান নং ৬, প্রতিটির সুপারবিল্ট পরিমাপ ২০০ বর্গফু ট, ম�োট জমি ১৫.৬২ কাঠা বা
কমবেশি ১০৪৫.৮৩ বর্গ মিটার।
দ�োকান নং ৪–এর সীমানা:উত্তরে এ সূচি বিল্ডিং–এর কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে:রাস্তা, পূর্বে :
ক্রেতার দ�োকান নং ৫, পশ্চিমে:বীরু যাদবের কেনা সম্পত্তি।
দ�োকান নং ৫–এর সীমানা:উত্তরে এ সূচি বিল্ডিং–এর কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে:রাস্তা, পূর্বে :
ক্রেতার দ�োকান নং ৬, পশ্চিমে: ক্রেতার দ�োকান নং ৪।
দ�োকান নং ৬–এর সীমানা:উত্তরে এ সূচি বিল্ডিং–এর কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে:রাস্তা, পূর্বে :
পি চন্দ্র বিল্ডারসের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ক্রেতার দ�োকান নং ৫।
জমি বিশদ:জেলা বর্ধমান, থানা কুলটি, চ�ৌকি ও অতিরিক্ত সাব রেজেস্ট্রি অফিস আসানস�োল,
ম�ৌজা নিয়ামতপুর, জে এল নং ৫২:
i) 	জমি ১১ কাঠা ১৩.৭৭ ছটাক, আর এস ও এল আর প্লট নং ১১৬, সি এস খতিয়ান নং ২৫,
আর এস খতিয়ান নং ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭, ৮০৯, ৮১১, ৮১৩, ৬০, ৭২৭, ৭২৮, ৭৩১,
৭৩২, ৭৭৭, ৭৮১, ৭৮৫, ৭৮৯, ৭৯৯, ৭৯৬, এল আর খতিয়ান নং ১৭৬৭, ১৯৫২।
ii) জমি ৯.১১ ছটাক, আর এস ও এল আর প্লট নং ১১৩, আর এস খতিয়ান নং ৮৮৬, এল
আর খতিয়ান নং ১৭৬৭, ১৯৫২।
iii) 		 জমি ২.৮৮ ছটাক, প্লট নং ১১৩/১০২৮, আর এস খতিয়ান নং ৮৮৬, এল আর খতিয়ান
নং ১৭৬৭, ১৯৫২।
iv) জমি ০৪, আর এস ও এল আর প্লট নং ১১৩, এল আর খতিয়ান নং ১২৯০।
v) 	জমি ০১ ডেসিমেল, আর এস ও এল আর প্লট নং ১১৩/১০২৮, এল আর খতিয়ান নং
১২৯০।
vi) জমি ০.০০১ ডেসিমেল, আর এস ও এল আর প্লট নং ১১৩/১০৭১, এল আর খতিয়ান
নং ১২৯০।
স্থানের চ�ৌহদ্দি:উত্তর–প্লট নং ১১৩–এর বাকি জমি, দক্ষিণে:রাস্তা, পূর্বে :রাস্তা, পশ্চিমে:
রাস্তা, স্বত্বধারকের নাম:মিঃ রাজ কুমার পন্ডিত, পিতা–পরমেশ্বর পন্ডিত।
তারিখ: ২০.০৬.২০২২
স্থান:দুর্গাপুর

অনুম�োদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

