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l ১ পাতার পর
জানা যায়, ভবানীপুরেে ব্যবসায়ী অর�াক 
�াহ তাঁে এক ননকটাত্ীয়রক এক লক্ষ 
টাকা ধাে নিরয়নিরলন। সসই আত্ীয় টাকা 
ননরয়নিল তাঁে সিাট ভাইরয়ে নিনকৎসাে 
জন্য। পরে সিাট ভাই মাো যায়। এে 
পে অর�াক �াহ ননকটাত্ীরয়ে ভাইরক 
টাকা স�াধ সিওয়াে কথা বরলন। এ ননরয় 
শুরু হয় বািানবুাি। সয মলূ িক্ী ( এখন 
পলাতক) , তাে সরগেই এই ৩ জরনে 
সযাগারযাগ নিল। কােণ, ধতৃো নললয়ুায় 
বসবাস কেত। সসই সরূরে মলূ িক্ীও তারিে 

এলাকা সথরক খাননকটা দূরে থাকত। মলূ 
িক্ী এই নবষয়টি তারিে জানায়। এবং 
পনেকল্পনা করে, টাকা সেেত সিওয়া যারব 
না। প্ররয়াজরন খনু করে সেলা হরব। এবং 
মলূ িক্ীে সরদেহ নিল, অর�াক �াহে 
ভবানীপরুেে বানিে আলমানেরত নগরি 
বহু টাকা আরি। ওই টাকা লুঠ করেই 
ধতৃ ৩ জনরক খরুনে পানেশ্রনমক নিরয় 
সিওয়া হরব। যনিও সাংবানিক ববঠরক 
নগেপাল নবনীত সগারয়ল জাননরয়রিন, 
‘ আেও করয়কজন জনিত থাকরত পারে। 
তারিেও সখাঁজ কো হরছে।’  ধতৃরিে 
বহৃস্পনতবাে আিালরত সতালা হরল 

২২ জুন পয্যন্ত পনুল� সহোজরত োখাে 
ননরি্য� নিরয়রি আিালত। অর�াক �াহে 
পনেবারেে এক আত্ীরয়ে সরগে পলাতক 
মলূ িক্ীে সযাগারযাগ েরয়রি বরল তিরন্ত 
উরঠ আসরি। মলূ িক্ী ধো না পিা পয্যন্ত 
সগাটা খরুনে েহস্য পনেষ্াে হরব না।

কী ঘটেছিল সেছিন
তিন্তকােীো বলরিন, দুপুে একটা 

সথরক সবলা দুরটাে মরধ্য মূল িক্ী স�ােরবল 
বানজরয় অর�াক �াহে বানিরত স�ারক। 
েনমিতা �াহ এক গ্াস জল সিন। জল খাওয়া 

স�ষ করেই ওই িক্ী বরল, বাইরে আমাে 
৩ বন্ ুআরি। তারিে সভতরে আসরত 
বলাে পরেই অর�াক �াহরক ধরে িনুেে 
সকাপ মাো শুরু হয়। এই দৃ�্য সিরখ িরুট 
আরসন েনমিতা। তাঁরক থামারত কারনে 
নীরি গুনল কো হয়। খারটে ওপরেই 
েক্াক্ অবস্ায় লুটিরয় পরিন েনমিতা। 
খনুনো এে পে িাতা মরুখে সামরন ধরে 
সবনেরয় যায় বানি সথরক। পুনল� বলরি, 
সসখান সথরক সবনেরয় খনুনো বারস এবং 
গানিরত করে নললয়ুাে নিরক পালায়। পরথ 
যাওয়াে সময় ধম্যতলাে একটি ম্যানরহারলে 
কারি অর�ারকে অ্যাপ্ ল সমাবাইলটি িরুি 

সেরল নিরয় যায়। তাো সভরবনিল, প্রমাণ 
সলাপাট কো সগল। প্রসগেত, সয– নপস্তল 
নিরয় েনমিতারক খনু কো হরয়নিল, তা 
এখনও উদ্াে হয়নন। িুনেটিও পাওয়া 
যায়নন। এখনও উদ্াে হয়নন েনমিতা 
সিবীে অ্যান্ড্ররয়� সোনটি।

এক রাটতই সরেপ্ার
লালবাজারে সজোয় যতীন যখন 

সিাষ স্ীকাে করে সভরে পরি, তখন 
বানক দু’ জরনে প্রসগে উরঠ আরস। 
বুধবাে দুপুরেই খরুনে সরগে প্রত্যক্ষভারব 
জনিতরিে নিননিত কো স�ষ হরয় যায়। 
এে পে োত ১টা ৫ নমননট সথরক সভাে 
৩সট ৫ নমননট পয্যন্ত ৩ জনরক পে পে 
সরেপ্াে কো হয়। বহৃস্পনতবাে আিালরত 
আনা হরল আনলপুে নিে জুন�ন�য়াল 
ম্যানজর্রেট আিালরতে নবিােক শুভিীপ 
নমরে সগাটা ঘটনাে পূণ্যাগে তিরন্তে স্ারথ্য 
পনুল� সহোজরত োখাে ননরি্য� সিন। 
সেকানে আইনজীবী পাথ্যসােনথ মখুানজ্য 
জানান, কীভারব এো খরুনে িক্ান্ত করেনিল 
তা জানরতই পুনল� সহোজরতে ননরি্য� 
নিরয়রি আিালত। জানা সগরি, মলূ 
িক্ীে আত্ীরয়ে সয ভাই অর�াক �াহে 
কারি টাকা ননরয়নিল, তাে ব্যবসায় হঠাৎ 
টাকাে প্ররয়াজন হরয় পরিনিল। যতীনরক 
সরেপ্ারেে পে �ানলমাে সেল সটে�ন সথরক 
বানক দু’ জনরক ধো হয়। পুনল� জাননরয়রি, 
সরুবাধ নসংরয়ে নবরুরদ্ আরগও মামলা নিল 
থানায়। এটি একটি পূব্যপনেকনল্পত খনু।

মলূ চক্রী সকাথায়? 
পনুল� বলরি, এই সজািা খরুনে 

সপিরন টাকা ধাে সনওয়াে নবষয়টিই 

িম্পছত– খুটন সরেপ্ার ৩

l ১ পাতার পর
ভােতীয় োষ্ট্রদূতরিে তলব করেরি। এমনকী নকিু নকিু সির� 
ভােতীয় পণ্য বয়কটও কো হরয়রি। ভােরতে ভাবমূনত্য 
কানলমানলপ্ হরয়রি বরল মরন কেরিন অরনরকই। বৃহস্পনতবােই 
োজধানী নিনলিে যন্তেমন্তরে নূপুে �ম্যা, নবীন নজদোলরিে 
সরেপ্ানেে িানবরত নবরক্ষাভ সিখায় আসাদুনদিন ওরয়ইনসে 
এআইএমআইএম। পুনল� ১৫ জনরক আটক করেরি।

এনিরক, আন্তজ্যানতক স্তরে িারপে মুরখ পরি স�ষ পয্যন্ত 
নবরজনপ সনতৃত্ব নূপুে �ম্যারক সাসরপন্ড এবং নবীন নজদোলরক 
বনহষ্াে কোে পথ ননরত বাধ্য হরয়রি। নকন্তু সসটা নিল িলীয় 
পিরক্ষপ। োজনননতক িলগুনল িানব সতারল, নূপুে �ম্যারিে 
সরেপ্াে কেরত হরব। নবশ্ব জুরি ভােরতে নবিম্বনাে মরধ্য 

নীেব প্রধানমন্তী নরেন্দ্র সমানি, সকন্দ্রীয় স্োষ্ট্রমন্তী অনমত �াহ। 
নবরি�মন্তী এস জয়�ঙ্কেও টুঁ �ব্দ করেননন এখনও। সকন্দ্রীয় 
সেকারেে এই নতন �ীষ্য ব্যনক্ সকন মুরখ কুলুপ এঁরট েরয়রিন 
তা ননরয় কংররেস সনতাোও প্রশ্ন তুলরিন। 

নিনলি পুনলর�ে বক্ব্য, অনভযকু্রিে নবরুরদ্ নভন্ন নভন্ন ধমমীয় 
ভাবনায় আঘাত কোে অনভরযারগ এেআইআে কো হরয়রি। 
সামানজক মাধ্যরম নবরবেষমলূক বক্ব্য, ধমমীয় ভাবনায় আঘাত 
কোে অনভরযাগ েরয়রি তারঁিে নবরুরদ্। প্রশ্ন উঠরি, নপুূে �ম্যাে 
মন্তরব্যে পে প্রায় দু’ সপ্াহ সকন সময় লাগল নিনলি পনুলর�ে?  
আন্তজ্যানতক িারপ পরিই অবর�রষ পিরক্ষপ?  নবষয়টিরক 
দু– তেো সিহাো সিওয়াে সিষ্ারতই সাবা, ওরয়ইনস–সহ 
অন্যরিে নাম এেআইআরে �ুনকরয় সিওয়া হল?     

l ১ পাতার পর
স�ানা যারছে, নবরজনপ এবাে একজন আনিবাসী 
মনহলারক োষ্ট্রপনত প্রাথমী কোে কথা ভাবরি। 

জানা সগরি, োষ্ট্রপনত ননব্যািরন সমাট 
সভাটাে ৪ হাজাে ৮৬০ জন। তাঁরিে মরধ্য 
োজ্যসভাে সিস্য ২৩৩ জন, সলাকসভাে 
সিস্য ৫৪৩ জন, সমাট ৭৭৬ জন ননব্যানিত 
সাংসি এবং ৪০৩৩ জন নবধায়ক।  ১৯৭১ 
সারলে জনসংখ্যাে নভনতিরত প্ররত্যক োরজ্যে 
সাংসি, নবধায়করিে সভারটে ‘ মূল্য’  ননধ্যােণ 
কো হয়। সসই েমু্যলায় উতিেপ্ররির�ে সভারটে 
মূল্য সবরিরয় সবন�। সবরিরয় কম মূল্য 
নসনকরমে। উতিেপ্ররির� প্রনত নবধায়রকে 
সভারটে মূল্য ২০৮, পনচিমবরগে সসই মূল্য 
১৫১। প্ররত্যক সাংসরিে সভাট মূল্য ৭০০।   

অবটেটে এফআইআর নূপুটরর নাটম

l ১ পাতার পর
একজন ঘমুন্ত সেণেু মরুখ বানল� সিরপ ধরে। অন্যজন হাত– পা সিরপ ধরে। এনিন 
দু’ জনরক কারটায়া মহকুমা আিালরত সপ� কো হরল নবিােক ৬ নিরনে পুনল� 
সহোজরতে ননরি্য� সিন। পুনল� জানায়, মগেলবাে োরত মনু�্যিাবাি হরয় নভনোরজ্য 
পালারনাে সময় সীমান্ত এলাকা হলনি রোরমে কারি মলূ অনভযুক্ সসোেুল ওেরে 
স�ে মহম্মি স�খরক সরেপ্াে কো হয়। পুনল� সসোেুলরক ননরজরিে সহোজরত 
সপরয় সজো করে তাে ২ সাকরেিরক খুরঁজ সবে করে। দু’ জরনই সসোেুরলে পূব্য 
পনেনিত। সরূরেে খবে, বনু্রত্বে খানতরেই আসেে ও হানবব সসোেুলরক মিত নিরত 
োনজ হয়। শুধ ুতালপুকুে সথরক সমাটেবাইরক যাতায়ারতে সতল ভোে টাকা নিরত 
হরয়নিল সসোেুলরক। পনেকল্পনা সমাতারবক �ননবাে সরন্রতই সকাজলসা রোরম 
�ুরক পরি তাো। সসোেুরলে বানিে কারিই গা– �াকা নিরয় অরপক্ষায় নিল। োত 
বািরতই নখিনক নিরয় সসোেুলরিে বানিরত স�ারক। সসোেুলো অব�্য সজোয় 
কবলু করেরি, সেণরুক দুননয়া সথরক সনেরয় সিওয়াে পনেকল্পনা এরকবারেই নিল 
না। শুধ ুিাকনে ননরত বােণ কোে কথা না স�ানায় সেণরুক সবক স�খারত নগরয়ই 
এমন কাণ্ড ঘটিরয়রি।

স্াস্থ্য িপ্টরই চাকছর রাষ্ট্রপছত ছনব্াচন

মখু্য হরয় উরঠরি। অর�াক �াহে ব্যবসা 
সতমন ভাল িলনিল না। বানি নবনক্ে সিষ্া 
কেনিরলন। নকন্তু ননকটাত্ীরয়ে পনেনিত 
যখন টাকা ধাে সিরয়নিল, তখন নতনন 
না কেরত পারেননন তারিে মখু সিরয়। 
ননকটাত্ীরয়ে পনেনিতরক ঋণ নিরত 
নগরয়ই প্রাণ সখায়ারলন �াহ– িম্পনত। 
পুনল� বলরি, মলূ িক্ীরকও নিননিত 
করে সেলা সগরি। খানল তারক ধরে 
আনা বানক। খনুনো সরেপ্াে হওয়াে পে 
�াহ– পনেবারেে জীনবত সিস্যোও নবশ্বাস 
করে উঠরত পােরিন না, আত্ীয়রক সাহায্য 
কেরত নগরয় ভািারট খনুনে হারত প্রাণ 
নিরত হল অর�াক– েনমিতারক। 

আছলপুর আিালটত আরও ২ অছিযুক্ত। িছব: েংগৃহীত

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড
( CIN: L24292WB1954PLC021516 ) 

সরছজস্াড্ অছফে:  গীতাঞ্জনল অ্যাপাট্যরমন্ট, ৮নব, নম�লটন ন্রেট, কলকাতা–৭০০০৭১
সফান নম্বর:  ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;  ফথ্যাক্স নম্বর:  ০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫  

ওটয়বোইে:  https://www.akzonobel.co.in  ;  ই–সমল:  investor.india@akzonobel.com

সেয়ারধারকটির প্রছত ছবজ্ঞছপ্
[ ইনটিস্র এডুটকেন অথ্যাডি সপ্রাটেকেন ফাডি অথছরটিটত সেয়ার স্ানান্তর] 

সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১২৪( ৬)  নং ধাো এবং প্ররযাজ্য সংর�াধনী সরমত পঠনীয় ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড অথনেটি 
( অ্যাকাউনন্টং, অন�ট, ট্ান্সোে অ্যান্ড নেোন্ড)  রুলস, ২০১৬ [ এখারন এে পরে ‘ উক্ রুলসমূহ’  নহরসরব উনলিনখত]  অনুযায়ী এই নবজ্ঞনপ্ প্রকা� 
কো হরছে, সয সমস্ত স�য়ারেে ওপে লভ্যাং� উপযু্যপনে সাত ( ৭)  বিে বা তােও সবন� সময় ধরে অপ্রিতি বা িানবহীন েরয়রি, সসগুনল এই 
সকাম্পানন বোো ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড ( ‘ আইইনপএে’ ) অথনেটিরত স্ানান্তে কো হরব।
সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং/ বা সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এে প্ররযাজ্য সংস্ানসমূহ ( এখারন এে পরে ‘ উক্ অ্যাক্ট’  নহরসরব উনলিনখত)  
অনুসারে নবনভন্ন সমরয় অপ্রিতি/ িানবহীন লভ্যাং� ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োরন্ড ( আইইনপএে)  স্ানান্তে কো হরয়রি। ৩১ মাি্য, 
২০১৫ সমাপ্ অথ্যবরষ্য পি্যতি িূিান্ত লভ্যাংর�ে সপ্রনক্ষরত এরূপ স্ানান্তরেে পেবতমী নননি্যষ্ তানেখ হল ১৯ সসরটেম্বে, ২০২২।
এরূপ স�য়ােধােকরিে নাম, সোনলও নম্বে বা ন�নপ আইন�– ক্ারয়ন্ট আইন� ও স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ারেে সংখ্যা সম্পনক্যত নব�ি তথ্য https://
akzonobel.co.in/investors.php#unclaim   ওরয়বসাইরট সিওয়া আরি। আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ােগুনলে নব�ি 
তথ্য যািাই করে সনওয়াে জন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােক( সিে)  প্রনত অনুরোধ জানারনা হরছে।
পা�াপান� আেও নবজ্ঞনপ্ জানে কো হরছে সয, ৩১ মাি্য, ২০১৫ সমাপ্ অথ্যবষ্য ও তাে পেবতমী সময়ারিে অপ্রিতি লভ্যাংর�ে িানব জানারত এবং 
স�য়ােগুনল যারত আইইনপএরে স্ানান্তে না–কো হয়, সসজন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােরকো সব্যর�ষ ২৫ আগটে, ২০২২ তানেরখে মরধ্য ননম্ননলনখত 
প্ররয়াজনীয় ননথগুনল সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট অথ্যাৎ, সমসাস্য নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে কারি এই 
ঠিকানায় পাঠিরয় সিন:  ইউননট:  অ্যাকরজা সনারবল ইনন্ডয়া নলনমরট�, নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা–৭০০০১৯, সোন:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭০০/  
৬৭৪২/  ৬৭১৭, ে্যাক্স:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–সমল:  rta@cbmsl.com  ।

 ১.  েম্য নং আইএসআে–১ এবং আইএসআে–২ ( স�য়ােধােরকে নাম মুনরিত থাকা একটি আসল বানতল কো 
  সিক সরমত) 
 ২.  েম্য নং আইএসআে–৩, এসএইি–১৩ বা এসএইি–১৪ ( প্ররযাজ্যমরতা) 

যত �ীঘ্র সম্ভব প্ররয়াজনীয় পিরক্ষপ রেহরণে জন্য অনুরোধ জাননরয় এরূপ সয সকল স�য়ােধােরকে স�য়ােগুনল আইইনপএরে স্ানান্তেরযাগ্য, 
তাঁরিে সকরলে প্রনত তাঁরিে সব্যর�ষ উপলব্ধ ঠিকানায়/  ই–সমল আইন�রত এই নবজ্ঞনপ্ে মাধ্যরম ইনতমরধ্যই বাত্যা পাঠারনা হরয়রি।
প্রাসনগেক েম্যগুনল সকাম্পাননে https://akzonobel.co.in/investors.php#kyc   বা আমারিে আেটিএ এে http://www.cbmsl.com/
services/details/sebi-download-forms  ওরয়বসাইটগুনল সথরক �াউনরলা� করে সনওয়া যারব।
নবকল্পরূরপ, স�য়ােধােরকো আমারিে আেটিএ–ে http://www.cbmsl.com/investor-parlour  ওরয়বসাইরট নগরয় ন�নজটাল উপারয় 
স্াক্ষনেত ননথগুনল আপরলা� কেরত পারেন।
স�য়ােধােরকো ওপরে উনলিনখত ননথগুনলে স্্যান কোরনা প্রনতনলনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ই–সমল আইন�–
সত পাঠারত পারেন। ননথগুনলে হা�্য কনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ঠিকানায় পাঠারনা সযরত পারে।
এরূপ স�য়ােধােকরিে সথরক সকানও বাত্যা না–সপরল উক্ রুলসমূরহে �ত্য সমরন আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট সংনলিষ্ স�য়ােগুনল 
স্ানান্তরে সকাম্পানন বাধ্য হরব। সয সকল স�য়ােধােরকে নেনজক্যাল রূরপ স�য়ােগুনল স্ানান্তেরযাগ্য, তাঁো অনুরেহপূব্যক এই নবষয়টি সখয়াল 
োখরবন সয, প্ররযাজ্য রুলসমূহ অনুসারে আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট তাঁরিে হারত থাকা এই স�য়ােগুনল স্ানান্তরেে জন্য 
সকাম্পানন নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্য কেরব এবং এরূপ ইসু্যে পরে তাঁরিে নারম থাকা আসল স�য়াে সাটি্যনেরকট( গুনল)  ননরজ সথরক বানতল 
ও নবননময় অরযাগ্য প্রনতপন্ন হরব।
স�য়ােধােরকো এই নবষয়টিও সখয়াল োখরবন সয, আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি এরূপ নেনজক্যাল স�য়ােগুনল স্ানান্তরে সকাম্পানন বোো 
জানেকৃত নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্যে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে ওরয়বসাইরট আপরলা� কো নব�ি তথ্যই উপযুক্ নবজ্ঞনপ্ নহরসরব গণ্য হরব।
প্ররযাজ্য রুলসমূরহ ননধ্যানেত পদ্নত অনুসেরণ স�য়ােধােক( গণ)  এরূপ স�য়ােগুনলে ওপে িানবহীন লভ্যাং� ও উদ্ভূত করপ্যারেট সুনবধাবনল সরমত 
আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তনেত এরূপ স�য়ােগুনল সেেরতে জন্য িানব জানারত পােরবন। উক্ রুলসমূহ সমাতারবক আইইনপএরে 
স্ানান্তনেত িানবহীন লভ্যাং� এবং সম্পনক্যত স�য়াে( গুনল)  এে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে নবরুরদ্ সকানও িানব বরকয়া থাকা িলরব না।
আরলাি্য নবষয় এবং উক্ রুলসমূহ সম্পনক্যত সকানও ব্যাখ্যাে প্ররয়াজরন স�য়ােধােক( গণ)  সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট নস নব 
ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে সরগে এখারন সযাগারযাগ কেরত পারেন:  নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা– ৭০০০১৯ ( সোন:  ০৩৩–৪০১১ 
৬৭০০/  ৬৭৪২/  ৬৭১৭;  ই–সমল:  rta@cbmsl.com . 

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড–এে জন্য
 স্াাঃ–
 হেনষ োরস্তাগী
স্ান:  গুরুরোম সকাম্পানন সসরক্টানে   
তানেখ:  ৯ জুন, ২০২২ সমম্বােন�প নং #   A13642 

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড
( CIN: L24292WB1954PLC021516 ) 

সরছজস্াড্ অছফে:  গীতাঞ্জনল অ্যাপাট্যরমন্ট, ৮নব, নম�লটন ন্রেট, কলকাতা–৭০০০৭১
সফান নম্বর:  ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;  ফথ্যাক্স নম্বর:  ০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫  

ওটয়বোইে:  https://www.akzonobel.co.in  ;  ই–সমল:  investor.india@akzonobel.com

সেয়ারধারকটির প্রছত ছবজ্ঞছপ্
[ ইনটিস্র এডুটকেন অথ্যাডি সপ্রাটেকেন ফাডি অথছরটিটত সেয়ার স্ানান্তর] 

সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১২৪( ৬)  নং ধাো এবং প্ররযাজ্য সংর�াধনী সরমত পঠনীয় ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড অথনেটি 
( অ্যাকাউনন্টং, অন�ট, ট্ান্সোে অ্যান্ড নেোন্ড)  রুলস, ২০১৬ [ এখারন এে পরে ‘ উক্ রুলসমূহ’  নহরসরব উনলিনখত]  অনুযায়ী এই নবজ্ঞনপ্ প্রকা� 
কো হরছে, সয সমস্ত স�য়ারেে ওপে লভ্যাং� উপযু্যপনে সাত ( ৭)  বিে বা তােও সবন� সময় ধরে অপ্রিতি বা িানবহীন েরয়রি, সসগুনল এই 
সকাম্পানন বোো ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড ( ‘ আইইনপএে’ ) অথনেটিরত স্ানান্তে কো হরব।
সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং/ বা সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এে প্ররযাজ্য সংস্ানসমূহ ( এখারন এে পরে ‘ উক্ অ্যাক্ট’  নহরসরব উনলিনখত)  
অনুসারে নবনভন্ন সমরয় অপ্রিতি/ িানবহীন লভ্যাং� ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োরন্ড ( আইইনপএে)  স্ানান্তে কো হরয়রি। ৩১ মাি্য, 
২০১৫ সমাপ্ অথ্যবরষ্য পি্যতি িূিান্ত লভ্যাংর�ে সপ্রনক্ষরত এরূপ স্ানান্তরেে পেবতমী নননি্যষ্ তানেখ হল ১৯ সসরটেম্বে, ২০২২।
এরূপ স�য়ােধােকরিে নাম, সোনলও নম্বে বা ন�নপ আইন�– ক্ারয়ন্ট আইন� ও স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ারেে সংখ্যা সম্পনক্যত নব�ি তথ্য https://
akzonobel.co.in/investors.php#unclaim   ওরয়বসাইরট সিওয়া আরি। আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ােগুনলে নব�ি 
তথ্য যািাই করে সনওয়াে জন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােক( সিে)  প্রনত অনুরোধ জানারনা হরছে।
পা�াপান� আেও নবজ্ঞনপ্ জানে কো হরছে সয, ৩১ মাি্য, ২০১৫ সমাপ্ অথ্যবষ্য ও তাে পেবতমী সময়ারিে অপ্রিতি লভ্যাংর�ে িানব জানারত এবং 
স�য়ােগুনল যারত আইইনপএরে স্ানান্তে না–কো হয়, সসজন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােরকো সব্যর�ষ ২৫ আগটে, ২০২২ তানেরখে মরধ্য ননম্ননলনখত 
প্ররয়াজনীয় ননথগুনল সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট অথ্যাৎ, সমসাস্য নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে কারি এই 
ঠিকানায় পাঠিরয় সিন:  ইউননট:  অ্যাকরজা সনারবল ইনন্ডয়া নলনমরট�, নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা–৭০০০১৯, সোন:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭০০/  
৬৭৪২/  ৬৭১৭, ে্যাক্স:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–সমল:  rta@cbmsl.com  ।

 ১.  েম্য নং আইএসআে–১ এবং আইএসআে–২ ( স�য়ােধােরকে নাম মুনরিত থাকা একটি আসল বানতল কো 
  সিক সরমত) 
 ২.  েম্য নং আইএসআে–৩, এসএইি–১৩ বা এসএইি–১৪ ( প্ররযাজ্যমরতা) 

যত �ীঘ্র সম্ভব প্ররয়াজনীয় পিরক্ষপ রেহরণে জন্য অনুরোধ জাননরয় এরূপ সয সকল স�য়ােধােরকে স�য়ােগুনল আইইনপএরে স্ানান্তেরযাগ্য, 
তাঁরিে সকরলে প্রনত তাঁরিে সব্যর�ষ উপলব্ধ ঠিকানায়/  ই–সমল আইন�রত এই নবজ্ঞনপ্ে মাধ্যরম ইনতমরধ্যই বাত্যা পাঠারনা হরয়রি।
প্রাসনগেক েম্যগুনল সকাম্পাননে https://akzonobel.co.in/investors.php#kyc   বা আমারিে আেটিএ এে http://www.cbmsl.com/
services/details/sebi-download-forms  ওরয়বসাইটগুনল সথরক �াউনরলা� করে সনওয়া যারব।
নবকল্পরূরপ, স�য়ােধােরকো আমারিে আেটিএ–ে http://www.cbmsl.com/investor-parlour  ওরয়বসাইরট নগরয় ন�নজটাল উপারয় 
স্াক্ষনেত ননথগুনল আপরলা� কেরত পারেন।
স�য়ােধােরকো ওপরে উনলিনখত ননথগুনলে স্্যান কোরনা প্রনতনলনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ই–সমল আইন�–
সত পাঠারত পারেন। ননথগুনলে হা�্য কনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ঠিকানায় পাঠারনা সযরত পারে।
এরূপ স�য়ােধােকরিে সথরক সকানও বাত্যা না–সপরল উক্ রুলসমূরহে �ত্য সমরন আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট সংনলিষ্ স�য়ােগুনল 
স্ানান্তরে সকাম্পানন বাধ্য হরব। সয সকল স�য়ােধােরকে নেনজক্যাল রূরপ স�য়ােগুনল স্ানান্তেরযাগ্য, তাঁো অনুরেহপূব্যক এই নবষয়টি সখয়াল 
োখরবন সয, প্ররযাজ্য রুলসমূহ অনুসারে আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট তাঁরিে হারত থাকা এই স�য়ােগুনল স্ানান্তরেে জন্য 
সকাম্পানন নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্য কেরব এবং এরূপ ইসু্যে পরে তাঁরিে নারম থাকা আসল স�য়াে সাটি্যনেরকট( গুনল)  ননরজ সথরক বানতল 
ও নবননময় অরযাগ্য প্রনতপন্ন হরব।
স�য়ােধােরকো এই নবষয়টিও সখয়াল োখরবন সয, আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি এরূপ নেনজক্যাল স�য়ােগুনল স্ানান্তরে সকাম্পানন বোো 
জানেকৃত নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্যে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে ওরয়বসাইরট আপরলা� কো নব�ি তথ্যই উপযুক্ নবজ্ঞনপ্ নহরসরব গণ্য হরব।
প্ররযাজ্য রুলসমূরহ ননধ্যানেত পদ্নত অনুসেরণ স�য়ােধােক( গণ)  এরূপ স�য়ােগুনলে ওপে িানবহীন লভ্যাং� ও উদ্ভূত করপ্যারেট সুনবধাবনল সরমত 
আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তনেত এরূপ স�য়ােগুনল সেেরতে জন্য িানব জানারত পােরবন। উক্ রুলসমূহ সমাতারবক আইইনপএরে 
স্ানান্তনেত িানবহীন লভ্যাং� এবং সম্পনক্যত স�য়াে( গুনল)  এে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে নবরুরদ্ সকানও িানব বরকয়া থাকা িলরব না।
আরলাি্য নবষয় এবং উক্ রুলসমূহ সম্পনক্যত সকানও ব্যাখ্যাে প্ররয়াজরন স�য়ােধােক( গণ)  সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট নস নব 
ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে সরগে এখারন সযাগারযাগ কেরত পারেন:  নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা– ৭০০০১৯ ( সোন:  ০৩৩–৪০১১ 
৬৭০০/  ৬৭৪২/  ৬৭১৭;  ই–সমল:  rta@cbmsl.com . 

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড–এে জন্য
 স্াাঃ–
 হেনষ োরস্তাগী
স্ান:  গুরুরোম সকাম্পানন সসরক্টানে   
তানেখ:  ৯ জুন, ২০২২ সমম্বােন�প নং #   A13642 

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড
( CIN: L24292WB1954PLC021516 ) 

সরছজস্াড্ অছফে:  গীতাঞ্জনল অ্যাপাট্যরমন্ট, ৮নব, নম�লটন ন্রেট, কলকাতা–৭০০০৭১
সফান নম্বর:  ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;  ফথ্যাক্স নম্বর:  ০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫  

ওটয়বোইে:  https://www.akzonobel.co.in  ;  ই–সমল:  investor.india@akzonobel.com

সেয়ারধারকটির প্রছত ছবজ্ঞছপ্
[ ইনটিস্র এডুটকেন অথ্যাডি সপ্রাটেকেন ফাডি অথছরটিটত সেয়ার স্ানান্তর] 

সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১২৪( ৬)  নং ধাো এবং প্ররযাজ্য সংর�াধনী সরমত পঠনীয় ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড অথনেটি 
( অ্যাকাউনন্টং, অন�ট, ট্ান্সোে অ্যান্ড নেোন্ড)  রুলস, ২০১৬ [ এখারন এে পরে ‘ উক্ রুলসমূহ’  নহরসরব উনলিনখত]  অনুযায়ী এই নবজ্ঞনপ্ প্রকা� 
কো হরছে, সয সমস্ত স�য়ারেে ওপে লভ্যাং� উপযু্যপনে সাত ( ৭)  বিে বা তােও সবন� সময় ধরে অপ্রিতি বা িানবহীন েরয়রি, সসগুনল এই 
সকাম্পানন বোো ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োন্ড ( ‘ আইইনপএে’ ) অথনেটিরত স্ানান্তে কো হরব।
সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং/ বা সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এে প্ররযাজ্য সংস্ানসমূহ ( এখারন এে পরে ‘ উক্ অ্যাক্ট’  নহরসরব উনলিনখত)  
অনুসারে নবনভন্ন সমরয় অপ্রিতি/ িানবহীন লভ্যাং� ইনরভটেে এ�ুরক�ন অ্যান্ড সপ্রারটক�ন োরন্ড ( আইইনপএে)  স্ানান্তে কো হরয়রি। ৩১ মাি্য, 
২০১৫ সমাপ্ অথ্যবরষ্য পি্যতি িূিান্ত লভ্যাংর�ে সপ্রনক্ষরত এরূপ স্ানান্তরেে পেবতমী নননি্যষ্ তানেখ হল ১৯ সসরটেম্বে, ২০২২।
এরূপ স�য়ােধােকরিে নাম, সোনলও নম্বে বা ন�নপ আইন�– ক্ারয়ন্ট আইন� ও স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ারেে সংখ্যা সম্পনক্যত নব�ি তথ্য https://
akzonobel.co.in/investors.php#unclaim   ওরয়বসাইরট সিওয়া আরি। আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তেরযাগ্য স�য়ােগুনলে নব�ি 
তথ্য যািাই করে সনওয়াে জন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােক( সিে)  প্রনত অনুরোধ জানারনা হরছে।
পা�াপান� আেও নবজ্ঞনপ্ জানে কো হরছে সয, ৩১ মাি্য, ২০১৫ সমাপ্ অথ্যবষ্য ও তাে পেবতমী সময়ারিে অপ্রিতি লভ্যাংর�ে িানব জানারত এবং 
স�য়ােগুনল যারত আইইনপএরে স্ানান্তে না–কো হয়, সসজন্য সংনলিষ্ স�য়ােধােরকো সব্যর�ষ ২৫ আগটে, ২০২২ তানেরখে মরধ্য ননম্ননলনখত 
প্ররয়াজনীয় ননথগুনল সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট অথ্যাৎ, সমসাস্য নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে কারি এই 
ঠিকানায় পাঠিরয় সিন:  ইউননট:  অ্যাকরজা সনারবল ইনন্ডয়া নলনমরট�, নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা–৭০০০১৯, সোন:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭০০/  
৬৭৪২/  ৬৭১৭, ে্যাক্স:  ০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–সমল:  rta@cbmsl.com  ।

 ১.  েম্য নং আইএসআে–১ এবং আইএসআে–২ ( স�য়ােধােরকে নাম মুনরিত থাকা একটি আসল বানতল কো 
  সিক সরমত) 
 ২.  েম্য নং আইএসআে–৩, এসএইি–১৩ বা এসএইি–১৪ ( প্ররযাজ্যমরতা) 

যত �ীঘ্র সম্ভব প্ররয়াজনীয় পিরক্ষপ রেহরণে জন্য অনুরোধ জাননরয় এরূপ সয সকল স�য়ােধােরকে স�য়ােগুনল আইইনপএরে স্ানান্তেরযাগ্য, 
তাঁরিে সকরলে প্রনত তাঁরিে সব্যর�ষ উপলব্ধ ঠিকানায়/  ই–সমল আইন�রত এই নবজ্ঞনপ্ে মাধ্যরম ইনতমরধ্যই বাত্যা পাঠারনা হরয়রি।
প্রাসনগেক েম্যগুনল সকাম্পাননে https://akzonobel.co.in/investors.php#kyc   বা আমারিে আেটিএ এে http://www.cbmsl.com/
services/details/sebi-download-forms  ওরয়বসাইটগুনল সথরক �াউনরলা� করে সনওয়া যারব।
নবকল্পরূরপ, স�য়ােধােরকো আমারিে আেটিএ–ে http://www.cbmsl.com/investor-parlour  ওরয়বসাইরট নগরয় ন�নজটাল উপারয় 
স্াক্ষনেত ননথগুনল আপরলা� কেরত পারেন।
স�য়ােধােরকো ওপরে উনলিনখত ননথগুনলে স্্যান কোরনা প্রনতনলনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ই–সমল আইন�–
সত পাঠারত পারেন। ননথগুনলে হা�্য কনপও নস নব ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে উপনেনলনখত ঠিকানায় পাঠারনা সযরত পারে।
এরূপ স�য়ােধােকরিে সথরক সকানও বাত্যা না–সপরল উক্ রুলসমূরহে �ত্য সমরন আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট সংনলিষ্ স�য়ােগুনল 
স্ানান্তরে সকাম্পানন বাধ্য হরব। সয সকল স�য়ােধােরকে নেনজক্যাল রূরপ স�য়ােগুনল স্ানান্তেরযাগ্য, তাঁো অনুরেহপূব্যক এই নবষয়টি সখয়াল 
োখরবন সয, প্ররযাজ্য রুলসমূহ অনুসারে আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে ন�ম্যাট অ্যাকাউরন্ট তাঁরিে হারত থাকা এই স�য়ােগুনল স্ানান্তরেে জন্য 
সকাম্পানন নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্য কেরব এবং এরূপ ইসু্যে পরে তাঁরিে নারম থাকা আসল স�য়াে সাটি্যনেরকট( গুনল)  ননরজ সথরক বানতল 
ও নবননময় অরযাগ্য প্রনতপন্ন হরব।
স�য়ােধােরকো এই নবষয়টিও সখয়াল োখরবন সয, আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি এরূপ নেনজক্যাল স�য়ােগুনল স্ানান্তরে সকাম্পানন বোো 
জানেকৃত নতুন স�য়াে সাটি্যনেরকট ইসু্যে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে ওরয়বসাইরট আপরলা� কো নব�ি তথ্যই উপযুক্ নবজ্ঞনপ্ নহরসরব গণ্য হরব।
প্ররযাজ্য রুলসমূরহ ননধ্যানেত পদ্নত অনুসেরণ স�য়ােধােক( গণ)  এরূপ স�য়ােগুনলে ওপে িানবহীন লভ্যাং� ও উদ্ভূত করপ্যারেট সুনবধাবনল সরমত 
আইইনপএে কতৃ্যপরক্ষে কারি স্ানান্তনেত এরূপ স�য়ােগুনল সেেরতে জন্য িানব জানারত পােরবন। উক্ রুলসমূহ সমাতারবক আইইনপএরে 
স্ানান্তনেত িানবহীন লভ্যাং� এবং সম্পনক্যত স�য়াে( গুনল)  এে সপ্রনক্ষরত সকাম্পাননে নবরুরদ্ সকানও িানব বরকয়া থাকা িলরব না।
আরলাি্য নবষয় এবং উক্ রুলসমূহ সম্পনক্যত সকানও ব্যাখ্যাে প্ররয়াজরন স�য়ােধােক( গণ)  সকাম্পাননে সেনজ্রোে ও স�য়াে ট্ান্সোে এরজন্ট নস নব 
ম্যারনজরমন্ট সানভ্যরসস ( প্রাাঃ)  নলাঃ এে সরগে এখারন সযাগারযাগ কেরত পারেন:  নপ–২২, বরন্ডল সো�, কলকাতা– ৭০০০১৯ ( সোন:  ০৩৩–৪০১১ 
৬৭০০/  ৬৭৪২/  ৬৭১৭;  ই–সমল:  rta@cbmsl.com . 

 অথ্যাকটজা সনাটবল ইছডিয়া ছলছমটেড–এে জন্য
 স্াাঃ–
 হেনষ োরস্তাগী
স্ান:  গুরুরোম সকাম্পানন সসরক্টানে   
তানেখ:  ৯ জুন, ২০২২ সমম্বােন�প নং #   A13642 

 সনেহ বাে্ার প্রাইটিে ছলছমটেড
CIN: U51909WB2011PTC170836 

সেনজটো�্য অনেস:  ২৭, ওরয়টেন ন্রেট, ৮ম তল, কলকাতা ৭০০০১২
ই সমল:  snehbarter@gmail.com

ফম্ নং:  আইএনছে–২৬
[ সকাম্পাননজ ( ইনকরপ্যারে�ন)  রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০ 
সমাতারবক]
এক োজ্য সথরক অন্য োরজ্য   সকাম্পাননে সেনজটো�্য অনেস 
স্ানান্তরেে উরদির�্য সংবািপররে প্রকার�ে নবজ্ঞাপন

সকন্দীয় েরকার, ইস্ান্ ছরছজয়ন, কলকাতা েমীটপ
সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১৩ নং ধাোে ( ৪) নং উপধাো 
এবং সকাম্পাননজ ( ইনকরপ্যারে�ন)  রুলস, ২০১৪–এে রুল 
৩০–এে সাব রুল ( ৫)–এে ক্জ  (  এ) এবং  নবষয়ক

ও
নবষয়:  সনেহ বাে্ার প্রাইটিে ছলছমটেড, সেনজটো�্য অনেস:     ২৭, 
ওরয়টেন ন্রেট, ৮ম তল, কলকাতা ৭০০০১২।

....... আরবিনকােী
এতদ্দাো জনসাধােরণে জ্ঞাতারথ্য জানারনা হরছে সয,  ০১ 
সফব্রুয়াছর,  ২০২২  তানেরখ অনুনঠিত উক্ আরবিনকােী 
সকাম্পাননে নবর�ষ সাধােণ সভায় গৃহীত একটি নবর�ষ 
নসদ্ান্ত অনুযায়ী সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ধাোধীরন 
‘পছচিমবঙ্গ রাজথ্য’ সথরক ‘কর্ােক রাজথ্য’সত  এই সকাম্পাননে 
সেনজটো�্য অনেস স্ানান্তরেে উরদির�্য এই সকাম্পাননে 
সঙ্ঘস্ােরকে পনেবত্যরনে নবষয়টি নননচিত কোে জন্য 
আরবিনকােী সকাম্পাননে তেরে সকন্দ্রীয় সেকারেে কারি 
একটি আনজ্য সপ� কোে প্রস্তাব আনা হরয়রি।
এই সকাম্পাননে সেনজটো�্য অনেরসে প্রস্তানবত উক্ স্ানান্তরে 
কােও স্াথ্য কু্ষণ্ণ হরল বা কু্ষণ্ণ হওয়াে সম্ভাবনা আরি বরল 
মরন কেরল নতনন/তাঁো এমছেএ–২১ সপাে্াল ( www.mca.
gov.in )–সত ইনরভটেে কমরলেন েম্য িানখল করে নকংবা এই 
নবজ্ঞনপ্ সংবািপররে প্রকান�ত হওয়াে তানেখ সথরক সিাদি 
নিরনে মরধ্য নেনজওনাল ন�রেক্টে, ইটোন্য নেনজয়ন, ননজাম 
প্যারলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, িতুথ্য তল, ২৩৪/৪, এ সজ নস 
সবাস সো�, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এে কারি তাঁে ( পুং/  স্তী)  
স্ারথ্যে ধেন ও নবরোনধতাে কােণ উরলিখ করে নলনখতভারব 
জানান বা সেনজটো�্য �ারক পাঠান এবং এে সরগে একটি 
হলেনামা বোো বক্ব্য সমনথ্যত হওয়া আব�্যক এবং এে 
একটি কনপ অব�্যই আরবিনকােী এই সকাম্পাননে ননম্ননলনখত 
সেনজটো�্য অনেরসে ঠিকানায় সপ� কেরত হরব।

 আটবিনকারী  সনেহ বাে্ার প্রাইটিে ছলছমটেড এর জনথ্য 
ও তরটফ 

ছরিটলাকী নাথ গুপ্া
ছডটরক্টর

 DIN: 07841047
স্ান:  কলকাতা                        
তানেখ:  ১০.  ০৬. ২০২২

 ছরিটলাচন ছিনকম প্রাইটিে ছলছমটেড
CIN: U51909WB2011PTC170816 

সেনজটো�্য অনেস:   ৩২, এজো ন্রেট, ৯ম তল, নথ্য ব্লক, কলকাতা ৭০০০০১
ই সমল:  trilochan.vincom@gmail.com

ফম্ নং:  আইএনছে–২৬
[ সকাম্পাননজ ( ইনকরপ্যারে�ন)  রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০ 
সমাতারবক]
এক োজ্য সথরক অন্য োরজ্য   সকাম্পাননে সেনজটো�্য অনেস 
স্ানান্তরেে উরদির�্য সংবািপররে প্রকার�ে নবজ্ঞাপন

সকন্দীয় েরকার, ইস্ান্ ছরছজয়ন, কলকাতা েমীটপ
সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১৩ নং ধাোে ( ৪) নং উপধাো 
এবং সকাম্পাননজ ( ইনকরপ্যারে�ন)  রুলস, ২০১৪–এে রুল 
৩০–এে সাব রুল ( ৫)–এে ক্জ  (  এ) এবং  নবষয়ক

ও
নবষয়:  ছরিটলাচন ছিনকম প্রাইটিে ছলছমটেড, সেনজটো�্য 
অনেস:      ৩২, এজো ন্রেট, ৯ম তল, নথ্য ব্লক, কলকাতা 
৭০০০০১

....... আরবিনকােী
এতদ্দাো জনসাধােরণে জ্ঞাতারথ্য জানারনা হরছে সয, 
 ২৫ এনপ্রল,  ২০২২  তানেরখ অনুনঠিত উক্ আরবিনকােী 
সকাম্পাননে নবর�ষ সাধােণ সভায় গৃহীত একটি নবর�ষ 
নসদ্ান্ত অনুযায়ী সকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ধাোধীরন 
‘পছচিমবঙ্গ রাজথ্য’ সথরক ‘কর্ােক রাজথ্য’সত  এই সকাম্পাননে 
সেনজটো�্য অনেস স্ানান্তরেে উরদির�্য এই সকাম্পাননে 
সঙ্ঘস্ােরকে পনেবত্যরনে নবষয়টি নননচিত কোে জন্য 
আরবিনকােী সকাম্পাননে তেরে সকন্দ্রীয় সেকারেে কারি 
একটি আনজ্য সপ� কোে প্রস্তাব আনা হরয়রি।
এই সকাম্পাননে সেনজটো�্য অনেরসে প্রস্তানবত উক্ স্ানান্তরে 
কােও স্াথ্য কু্ষণ্ণ হরল বা কু্ষণ্ণ হওয়াে সম্ভাবনা আরি বরল 
মরন কেরল নতনন/তাঁো এমছেএ–২১ সপাে্াল ( www.mca.
gov.in )–সত ইনরভটেে কমরলেন েম্য িানখল করে নকংবা এই 
নবজ্ঞনপ্ সংবািপররে প্রকান�ত হওয়াে তানেখ সথরক সিাদি 
নিরনে মরধ্য নেনজওনাল ন�রেক্টে, ইটোন্য নেনজয়ন, ননজাম 
প্যারলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, িতুথ্য তল, ২৩৪/৪, এ সজ নস 
সবাস সো�, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এে কারি তাঁে ( পুং/  স্তী)  
স্ারথ্যে ধেন ও নবরোনধতাে কােণ উরলিখ করে নলনখতভারব 
জানান বা সেনজটো�্য �ারক পাঠান এবং এে সরগে একটি 
হলেনামা বোো বক্ব্য সমনথ্যত হওয়া আব�্যক এবং এে 
একটি কনপ অব�্যই আরবিনকােী এই সকাম্পাননে ননম্ননলনখত 
সেনজটো�্য অনেরসে ঠিকানায় সপ� কেরত হরব।

 আটবিনকারী  ছরিটলাচন ছিনকম প্রাইটিে ছলছমটেড এর 
জনথ্য ও তরটফ 

কান্ািান প্রিীপ কুমার
ছডটরক্টর  

DIN: 07841030
স্ান:  কলকাতা                       
তানেখ:  ১০.  ০৬. ২০২২

িাছব ছবজ্ঞছপ্  খাগড়া ব্াঞ্চ
৯৯, ছব ছব গুপ্ সরাড, খাগড়া–৭৪২১০৩, সজলা মূছে্িাবাি
পছচিমবঙ্গ/  ই–সমল:  dbbram@bankofbaroda.com

নসনকউনেটাইরজ�ন অ্যান্ড নেকন্রোক�ন অে নেনানন্সয়াল অ্যারসটস অ্যান্ড এনরোস্যরমন্ট অে নসনকউনেটি ইন্টারেটে অ্যাক্ট, ২০০২–এে ১৩( ২)  ধাোধীরন 
ননম্ননলনখত ঋররেহীতার প্রনত জানমনযুক্ ঋণিাতা নহরসরব ব্যাঙ্ক অে বরোিা বোো জানেকৃত িানব নবজ্ঞনপ্: 

ছবজ্ঞছপ্র তাছরখ/  অথ্যাকাউটটের 
নাম/  এনছপএর তাছরখ

ঋররেহীতার নাম ও 
ঠিকানা

েুছবধার ধরন ও প্রকৃছত/  েীমা/  
েুটির হার/  বটকয়া অথ্াঙ্ক

জাছমনচুছক্ত েহ জাছমনেমূটহর েংছষিপ্ ছববরর

১৩( ২)  ছবজ্ঞছপ্র তাছরখ:  
০২.০৪. ২০২ ২/  িটবে মডিল/  
এনছপএর তাছরখ:  
২৫. ০৩. ২০২২

িটবে মডিল, রোম 
মজনলসপুে, সপাাঃ 
কামনগে, থানা 
�নক্পুে, সজলা 
মূন�্যিাবাি, নপন 
৭৪২৪০৫।

বটরািা সহাম সলান  /  েীমা:  
₹ ১৯,০০,০০০. ০০/  েুটির 
হার:  ৭. ৩০%  /  বটকয়া 

অথ্াঙ্ক:  ₹১৯,৯০,৫১৬. ০০ 
( িুনক্ে বরকয়া)  ০২. ০৪.  ২০২২ 
অনুযায়ী ( ০২. ০৪.  ২০২২ পয্যন্ত 

সুি সহ) 

আবানসক বানিে অপনেহায্য সমরে পনেমাণ যাে নস্নত ও নববেণ:  
সজলা মূন�্যিাবাি, থানা–বহেমপুে, সমৌজা– খাগিা জয়িন্দ্র, 
সজ এল নং ৯৫, আে এস খনতয়ান নং ১০৬, ননউ এল আে 
২৫৮২,  লেট নং আে এস ১৬৩, এল আে ২৫০৫, জনম নভরট, 
বহেমপুে নমউনননসপ্যানলটিে এলাকাধীন, এইি/ এন–৪৪/ ১৭/ ১, 
�াাঃ সুদেে সগাপাল ধে সলন বত্যমান কাঠারমা সহ, নমাঃ ভরব� 
মন্ডল ( আরবিক) –এে নারম। সিৌহনদি:  উতিে–সলআউট লেট 
নং ১৪;  িনক্ষণ– সলআউট লেট নং ১৩;  পূব্য– অরন্যে সম্পনতি;  
পনচিম– ৭ েুট িওিা োস্তা।

ওপরে উনলিনখতমরতা িুনক্মানেক হারে পেবতমী সুি সরমত আমারিে ব্াঞ্চ সথরক সনওয়া উপনেনলনখত ঋরণে বরকয়া অথ্যাঙ্ক পনের�ারধ আপনাো ব্যথ্য 
হরয়রিন। ওপরেে সটনবরল উরলিখমরতা বরকয়া অথ্যাঙ্ক পনের�ারধে জন্য উক্ অ্যারক্টে অধীরন এই ব্যাঙ্ক আপনারিে প্রনত নবজ্ঞনপ্ জানে করেনিল। সেনজটো�্য 
সপারটেে মাধ্যরম আপনারিে ঠিকানায় পাঠারনা িানব নবজ্ঞনপ্ অনবনলকৃত অবস্ায় সেেত এরসরি। এই কােরণ এতদ্দাো আপনারিে এই নবজ্ঞনপ্ প্রকার�ে 
তানেখ সথরক ৬০ নিরনে মরধ্য সুিসরমত বরকয়া অথ্যাঙ্ক পনের�ারধে জন্য আপনারিে প্রনত আহ্ান জানারনা হরছে যাে অন্যথা হরল এই ব্যাঙ্ক এখারন ওপরে 
সলখা জানমনযুক্ পনেসম্পিগুনলে নবরুরদ্ নসনকউনেটাইরজ�ন অ্যান্ড নেকন্রোক�ন অে নেনানন্সয়াল অ্যারসটস অ্যান্ড এনরোস্যরমন্ট অে নসনকউনেটি ইন্টারেটে 
অ্যাক্ট, ২০০২–এে তেনসরল প্রিতি সংস্ান সমাতারবক জানমনস্াথ্য প্ররয়ারগে অনধকাে প্ররয়ারগ এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হরব। আইরনে সয সকানও সংস্ারনে অধীরন 
একইসরগে এই ব্যারঙ্কে অনধকাে েক্ষায় সকানও নক্য়া শুরু বা আইনন প্রনক্য়া শুরু কোে প্রনত পক্ষপাতদুষ্ না–হরয় এই নবজ্ঞনপ্ প্রকা� কো হল।

প্রকাটের তাছরখ: ১০. ০৬. ২০২২;  স্ান:  খাগড়া                                                                           অনুটমাছিত আছধকাছরক, বথ্যাঙ্ক অফ বটরািা 

সলক গাটড্ন II ব্াঞ্চ, কলকাতা 
৫১৮, সলক গাটড্ন, কলকাতা– ৭০০০৪৫ 

সমাঃ নং ৬২৯২২ ৪৩৫১২

িখল ছবজ্ঞছপ্ 
[ সেকেন ১৩( ৪) ]  

 ( স্াবর েম্পছতির জনথ্য) 
সযরহতু, কানাড়া বথ্যাঙ্ক–এে অনুরমানিত অনেসাে নহরসরব ননম্নস্াক্ষেকােী নসনকউনেটাইরজ�ন অ্যান্ড নেকন্রোক�ন অে নেনানন্সয়াল অ্যারসটস অ্যান্ড এনরোস্যরমন্ট 
অে নসনকউনেটি ইন্টারেটে অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২)  সমাতারবক এবং নসনকউনেটি ইন্টারেটে ( এনরোস্যরমন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩–এে সরগে পঠনীয় 
উক্ অ্যারক্টে ১৩( ১২)  ধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল সিনিােগণ/ জানমনিােগণ–  এে প্রনত িানব নবজ্ঞনপ্ ইসু্য করেনিরলন, যারত উক্ নবজ্ঞনপ্ে তানেখ 
সথরক ৬০ নিরনে মরধ্য সংনলিষ্ নবজ্ঞনপ্রত উনলিনখত পনেমাণ অথ্যাঙ্ক আিায় সিওয়াে জন্য তাঁরিে আহ্ান জানারনা হরয়নিল।
উক্ সিনিাে  ওই পনেমাণ অথ্যাঙ্ক আিায় নিরত ব্যথ্য হওয়ায় এতদ্দাো নবর�ষ করে ওই সিনিাে  এবং জনসাধােরণে জ্ঞাতারথ্য জানারনা হরছে সয, ননম্নস্াক্ষেকােী 
উক্ রুলসমূরহে রুল ৮ এবং ৯– এে সরগে পঠনীয় উক্ অ্যারক্টে ১৩( ৪)  ধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল ননম্নবনণ্যত তানেরখ নীরি বনণ্যত সম্পনতিে িখল 
ননরয়রিন।
নবর�ষ করে ওই সিনিাে এবং  জনসাধােণরক এতদ্দাো ননরম্নাক্ সম্পনতি ননরয় সলনরিন না কোে জন্য সতক্য কো হরছে এবং এে পরেও এই সম্পনতি ননরয় 
সয সকানও সলনরিন কো হরল তা বরকয়া টাাঃ ও তাে ওপে সুি, মাশুল, আকনস্ক খেিাপানত ইত্যানি সরমত কানাড়া বথ্যাঙ্ক , সলক গাটড্ন II   ব্াঞ্চ–এে িাজ্য 
সারপক্ষ হরব।      
এে পা�াপান� উক্ অ্যারক্টে ১৩ ধাোে ( ৮)  উপধাোে সংস্ান সমাতারবক উপলব্ধ সমরয়ে মরধ্য ব্যারঙ্কে প্রাপ্য বরকয়া টাকাপয়সা আিায় নিরয় ননম্ননলনখত 
জানমনযুক্ সম্পনতি িানিরয় সনওয়াে ব্যবস্া কোে জন্য সংনলিষ্ সিনিারেে দৃনষ্ আকষ্যণ কো হরছে।

ক্রম 
নং

ক)  োখার নাম
খ)  সিনিার/জাছমনিাটরর নাম

বন্ধকীকৃত স্াবর েম্পছতির ছববরর ক)  িাছব ছবজ্ঞছপ্র তাছরখ
খ)  বটকয়া অথ্াঙ্ক 
গ)  িখটলর তাছরখ

১. ক)  সলক গাটড্ন II  ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ শ্রীরাম সমােরে 
অথ্যাডি সকাং

সম্পনতিে সকল অপনেহায্য অং� সযখারন একটি �াকা গানি োখাে স্ান সপ্রনমরসস 
নং/ লেট নং ৬৮/ ৩৮, মাননক বরদে্যাপাধ্যায় সেনণ, যাে সুপােনবল্ট পনেমাপ 
কমরবন� ৫২০ বগ্যেুট সযখারন একটি সিাট, একটি সটোে রুম এবং সিাট টয়রলট 
েরয়রি �াকা স্ারন, কলকাতা পুেসভাে ওয়া�্য নং ৯৭, সজলা িনক্ষণ ২৪ পেগনা, 
থানা নেরজন্ট পাক্য, কলকাতা– ৭০০০৪০ এবং জনমে ও প্ররব�ানধকাে–এে 
আনুপানতক অনবভাজ্য অং�–সহ সাধােণ সুনবধানি। সচৌহছদি:  উতিরে–  ৬৮/ ৫৪ 
মাননক বরদে্যাপাধ্যায় সেনণ, িনক্ষরণ–  ১৬/ ১৮ মাননক বরদে্যাপাধ্যায় সেনণ, পূরব্য–  
১৬ েুট িওিা োস্তা, পনচিরম–  ৬৮/ ৫২ মাননক বরদে্যাপাধ্যায় সেনণ।

ক)  ২১– ০৬– ২০২১
খ)  ₹  ২২,৯৪,৪৩৪. ০৭
৩১– ০৫– ২০২১ অনুযায়ী এবং 
তদুপনে সুি
গ)  ০৮– ০৬– ২০২২

২. ক)  সলক গাটড্ন II  ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ শ্রীরাম সমােরে

ক)  ২১– ০৬– ২০২১
খ)  ₹  ৪০. ৯০ লক্ষ এবং 
তদুপনে সুি
গ)  ০৮– ০৬– ২০২২

তাছরখ:  ০৮– ০৬– ২০২২ /  স্ান:  কলকাতা                                                                                     অনুটমাছিত আছধকাছরক /  কানাড়া বথ্যাঙ্ক

বািকুল্া োখা ( ০৬৬৫)
সপাঃ– বািকুল্া, থানা–  তাটহরপুর,
সজলা–  নছিয়া, ছপন– ৭৪১ ১২১

  িখল ছবজ্ঞছপ্ ( স্াবর েম্পছতির জনথ্য) পছরছেষ্ট– ৪ [রুল ৮ ( ১)]   
সযরহতু, ইউরকা ব্যাঙ্ক, বািকুলিা �াখাে অনুরমানিত অনেসাে নহরসরব ননম্নস্াক্ষেকােী  নসনকউনেটাইরজ�ন অ্যান্ড নেকন্রোক�ন অে নেনানন্সয়াল অ্যারসটস 
অ্যান্ড এনরোস্যরমন্ট অে নসনকউনেটি ইন্টারেটে অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২)  সমাতারবক এবং নসনকউনেটি ইন্টারেটে ( এনরোস্যরমন্ট)  রুলস ২০০২–
 এে রুল ৩– এে সরগে পঠনীয় উক্ অ্যারক্টে ১৩ ধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল সিনিাে/ জানমনিারেে প্রনত িানব নবজ্ঞনপ্ ইসু্য করেনিরলন, 
যারত উক্ নবজ্ঞনপ্ে তানেখ সথরক ৬০ নিরনে মরধ্য সংনলিষ্ নবজ্ঞনপ্রত উনলিনখত পনেমাণ অথ্যাঙ্ক আিায় সিওয়াে জন্য তাঁরিে আহ্ান জানারনা হরয়নিল।
উক্ সিনিােগণ ওই পনেমাণ অথ্যাঙ্ক আিায় নিরত ব্যথ্য হওয়ায় এতদ্দাো নবর�ষ করে ওই সিনিাে/ জানমনিাে এবং জনসাধােরণে জ্ঞাতারথ্য জানারনা 
হরছে সয, ননম্নস্াক্ষেকােী উক্ রুলসমূরহে রুল ৯– এে সরগে পঠনীয় উক্ অ্যারক্টে ১৩ ( ৪)  ধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল ননম্ননলনখত তানেরখ 
নীরি বনণ্যত সম্পনতিে িখল ননরয়রিন।
নবর�ষ করে ওই সিনিাে/ জানমনিাে এবং জনসাধােণরক এতদ্দাো ননরম্নাক্ সম্পনতি ননরয় সলনরিন না কোে জন্য সতক্য কো হরছে এবং এেপরেও এই 
সম্পনতি ননরয় সয সকানও সলনরিন কো হরল তা বরকয়া টাকা ও তাে ওপে সুি সরমত ইউরকা ব্যাঙ্ক বািকুলিা �াখাে িাজ্যসারপক্ষ হরব।
এর পাোপাছে উক্ত অথ্যাটক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার েংস্ান সমাতাটবক উপলব্ধ েমটয়র মটধথ্য বথ্যাটঙ্কর প্রাপথ্য বটকয়া োকাপয়ো আিায় ছিটয় 
ছনম্নছলছখত জাছমনযুক্ত েম্পছতি িাছড়টয় সনওয়ার বথ্যবস্া করার জনথ্য েংছলিষ্ট সিনিার/ জাছমনিার দৃছষ্ট আকে্র করা হটছে।

ঋররেহীতা/ জাছমনিাটরর
নাম ও ঠিকানা

সমছেটনর ছববরর ১)  িাছব ছবজ্ঞছপ্র তাছরখ
২)  িখল ছবজ্ঞছপ্র তাছরখ
৩)  বটকয়া অথ্াঙ্ক

ঋররেহীতা: 
ডছল সজায়ারিার
স্ামী–  আশুরতাষ সজায়ােিাে
সমলােমাঠ, সপাাঃ ও থানা–  সতীপুে,
সজলা–ননিয়া, নপন–৭৪১ ৪০৪, 
পাঃ বাঃ

হাই নস্প� এএআেআই সমন�ন মর�ল– ৬৩২, মাপ:  ৩০০ *  ৬০০ 
এবং ১২০০ এম এম,কনম্পউটাে মর�ল– স�াহাও ন�১৯১০ ইনঞ্চ
ন্রিন, সমইন সমাটে– ২. ৫ সক �নব্লউ, নলননয়াে ড্াইভাে–  এক্স 
৪ এবং ওয়াই ৬, এইি সমাটে–  ১. ৮ সক �নব্লউ, এইি সমাটে–  
১. ৫ সক �নব্লউ, সরেম সমাটে–  ১.  ৫ সক �নব্লউ সহনভ বন�–সহ 
�াবল ব্যাক সারপাট্য, সমন�ন নস্প�–  ১২০০ আে নপ এম, অ্যানন্ট 
ভাইরব্�ন ওরয়ট প্যা�।

১)  ২৫. ০১. ২০২২
২)  ০৭. ০৬. ২০২২
৩)  ₹  ৩৮,১৫,৯৬৩. ৯৯
( আটনরে� লক্ষ পরনরো হাজাে 
নয়র�া সতষট্টি টাকা ও ননোনব্বই 
পয়সা মারে)  ১৯. ১১. ২০২১ 
অনুযায়ী সুি প্রযুক্ ৩১. ০৮. ২০২১ 
পয্যন্ত)  এবং তদুপনে আেও সুি 
খেি এবং মাশুল

তাছরখ:  ১০. ০৬. ২০২২ স্ান:  বািকুল্া, নছিয়া                                                                                  অনুটমাছিত আছধকাছরক, ইউটকা বথ্যাঙ্ক

 ফুলারেন ইছডিয়া সহাম ছফনান্স সকাম্পাছন ছলছমটেড
কটপ্াটরে অছফে: স্াে ৫ ও ৬, ‘ নব’  উইং, সুনপ্রম আইটি পাক্য, সুনপ্রম নসটি, পওয়াই, মুম্বই– ৪০০০৭৬
সরছজস্াড্ অছফে: সমঘ টাওয়ােস, স্াে ৩, পুেরনা নং ৩০৭, নতুন নং ১৬৫, পুণামলিী হাই সো�, মাদুোভয়াল, সিন্নাই– ৬০০০৯৫

স্াবর েম্পছতির জনথ্য িখল ছবজ্ঞছপ্ [ পছরছেষ্ট IV , রুল ৮( ১) ]  
সযরহতু, ফুলারেন ইছডিয়া সহাম ছফনান্স সকাম্পাছন ছলছমটেড, একটি হাউনজং নেনান্স সকাম্পানন [ ন্যা�নাল হাউনজং ব্যারঙ্ক ( পূণ্যত আেনবআই–এে স্ত্বাধীন)  
যথাযথরূরপ সেনজটো�্য]  ( এখারন এে পরে ‘ এেআইএইিএেনসএল’  নহরসরব উনলিনখত) , সেনজটো�্য অনেরসে ঠিকানা:  সমঘ োওয়ারে, স্ার ৩, পুরটনা নং 
৩০৭, নতুন নং ১৬৫, পুরামল্ী হাই সরাড, মাদুরািয়াল, সচন্াই, তাছমলনাড়ু–৬০০০৯৫–এে অনুরমানিত আনধকানেক নহরসরব ননম্নস্াক্ষেকােী নসনকউনেটি 
ইন্টারেটে ( এনরোস্যরমন্ট)  রুলস ২০০২–এে রুল ৩ সহ পঠনীয় নসনকউনেটাইরজ�ন অ্যান্ড নেকন্রোক�ন অে নেনানন্সয়াল অ্যারসটস অ্যান্ড এনরোস্যরমন্ট 
অে নসনকউনেটি ইন্টারেটে অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/  ২০০২)  –এে ১৩( ১২)  ধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল ঋণরেহীতাগণ নহরসরব আপনারিে 
( প্রাপকরিে নাম ও ঠিকানা এখারন নীরি উরলিখ কো হরয়রি)  প্রনত উক্ অ্যারক্টে ১৩( ২)  ধাোধীরন নীরি সলখা তানেখ সংবনলত িানব নবজ্ঞনপ্  ইসু্য করেনিরলন 
যাে মাধ্যরম উক্ নবজ্ঞনপ্  প্রানপ্ে তানেখ সথরক ৬০ ছিটনর মটধথ্য ওই নবজ্ঞনপ্ রত উনলিনখত অথ্যাঙ্ক আিায় সিওয়াে জন্য আপনারিে প্রনত আহ্ান জানারনা 
হরয়নিল। এখারন নীরি উনলিনখত ঋণরেহীতাগণ সংনলিষ্ পনেমাণ অথ্যাঙ্ক আিায় নিরত ব্যথ্য হওয়ায় এতদ্দাো নবর�ষ করে এখারন নীরি উরলিখ কো ওই 
ঋণরেহীতাগণ  এবং জনসাধােরণে জ্ঞাতারথ্য এই নবজ্ঞনপ্ জানে কো হরছে সয, ননম্নস্াক্ষেকােী নীরি উনলিনখত তানেরখ নসনকউনেটি ইন্টারেটে ( এনরোস্যরমন্ট)  
রুলস ২০০২–এে রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ অ্যারক্টে ১৩ নং ধাোে ( ৪)  নং উপধাোধীরন তাঁে ওপে অনপ্যত ক্ষমতাবরল এখারন নীরি বনণ্যত সম্পনতি ে িখল 
ননরয়রিন। নবর�ষ করে এখারন নীরি উরলিখ কো ওই ঋণরেহীতাগণ  এবং জনসাধােণরক এতদ্দাো উক্ সম্পনতি  ননরয় সকানও প্রকাে সলনরিন না কোে জন্য 
সতক্য কো হরছে এবং উক্ সম্পনতি  ননরয় সয সকানও সলনরিন নীরি উরলিখ কো অথ্যাঙ্ক এবং তাে ওপে সুি সরমত ফুলারেন ইছডিয়া সহাম ছফনান্স সকাম্পাছন 
ছলছমটেড–এে িাজ্য সারপক্ষ হরব।

ক্ম 
নং

ঋণরেহীতা( গণ) /  সহ–ঋণরেহীতা( গণ) –এে নাম 
এবং সলান অ্যাকাউন্ট নম্বে

জানমনযুক্ পনেসম্পরিে নববেণ
( স্াবে সম্পনতি) 

িানব নবজ্ঞনপ্ে তানেখ
এবং অথ্যাঙ্ক

িখরলে 
তানেখ

  ০১ LAN: 605507510451579
 ১)  তাছবে এটহোন

নপতা মাগ্যহুব এরহসান
ঠিকানা ১)  আপনাে মারক্যট নিনাকুনি বাজাে 
সপাাঃ োধানগে সেলওরয় করলানন থানা কুলটি 
আসানরসাল, পনচিমবগে– ৭১৩৩৬০
ঠিকানা ২)  নক�স ক্যারসল মরন্তশ্বেী অ্যান্ড নপ্রসু্ল 
নিনাকুনি বাজাে আে আে নস নিনাকুনি থানা– কুল্ট 
আপনাে মারক্যট, আসানরসাল পনচিমবগে ৭১৩৩৭২

২৩ স�নসরমল জনম যাে আে এস ও এল আে 
লেট নং ১২৯৫, ৯/ ১২৯৫ এল আে খনতয়ান নং 
৬৯০, সজএল নং ৬০, সমৌজা– নিনাকুনি থানা–
 কুলটি সজলা– পনচিম বধ্যমান, নপন ৭১৩৩৬০ 
সহ তদুপনে ভবন ও ননম্যাণ এএমনস, সহান্ডং 
নং ৪৯২ ( ২এন)  ওয়া�্য নং ১০০ সিৌহনদি:  
উতিরে:  যর�াবন্ত নসং এে বানি িনক্ষরণ:  আবদুল 
ওয়ানহি এে জনম পূরব্য:  ৮ েুট িওিা োস্তা 
পনচিরম:  ইনসএল এে জনম

তাছরখ:২৪. ১১. ২০২১
₹  ৩২,৭০,৬৬১. ০১/ – 

( বনরে� লক্ষ সতিে 
হাজাে িয়র�া একষট্টি 
টাকা ও এক পয়সা মারে) 

০২. ০৬. ২০২২
( প্রতীকী 
িখল) 

০২ LAN 603507210491414
 ১)  সগৌেুটলারা ছজলাছন 

স্ামী– মকবুল স�খ
ঠিকানা ১)  রোম গানজপুে সপাাঃ কগেনরবনিয়া 
থানা নবষু্পুে, কালীমনদেে ননকরট, ২৪ পেগনা, 
পনচিমবগে ৭৪৩৫০৩

২)  সগৌেুটলারা ছজলাছন 
ঠিকানা ২)  সমৌজা– নদেভাগো থানা নবষু্পুে সজলা–
 িনক্ষণ ২৪ পেগনা, সজ এল নং ৪২, এল আে 
খনতয়ান নং ৩১১২, আে এস িাগ নং ২১৩২, এল 
আে িাগ নং ২১৩৪ বাখোহাট রোম পঞ্চারয়ত নপন 
৭৪৩৫০৩

৩)  মুছে্িা ছবছব গাছজপুর 
ঠিকানা ৩)  কগেনরবনিয়া, িনক্ষণ ২৪ পেগনা, 
কালীমনদেে ননকরট, ২৪ পেগনা পনচিমবগে 
৭৪৩৫০৩ 
ঠিকানা ৪)  এম আে নজ এন্টােপ্রাইজ রোম গানজপুে 
সপাাঃ কগেনরবনিয়া থানা নবষু্পুে কালীমনদেে 
ননকরট, ২৪ পেগনা, পনচিমবগে ৭৪৩৫০৩

সমৌজা– নদেভাগো থানা নবষু্পুে সজলা িনক্ষণ ২৪ 
পেগনা সজ এল নং ৪২, এল আে খনতয়ান নং 
৩১১২, আে এস িাগ নং ২১৩২ এল আে িাগ 
নং ২১৩৪ বাখোহাট রোম পঞ্চারয়ত অধীরন 
নপন ৭৪৩৫০৩। প্রায় ০৯ �তক জনম সহ নবেতল 
ভবন, প্রথম তরলে মাপ ১২৫০ বগ্যেুট ২য় 
তল ১৩০০ বগ্যেুট আে এস িাগ নং ২১৩২, 
এল আে িাগ নং ২১৩২ এল আে খনতয়ান 
নং ৩১১২ সজ এল নং ৪২ আে এস নং ১১৬ 
সমৌজা– নদেভাগো থানা– নবষু্পুে সজলা– িনক্ষণ 
২৪ পেগনা বাখোহাট রোম পঞ্চারয়ত অধীরন 
নপন ৭৪৩৫০৩

তাছরখ:  ২৯. ০১. ২০২২
₹  ২২,৫২,৮৮১/ – 
( বাই� লক্ষ বাহান্ন 

হাজাে আটর�া একান� 
টাকা মারে) 

০৭. ০৬. ২০২২
( প্রতীকী 
িখল) 

০৩  LAN: 608507510451594
 ১)  মীরা গুপ্া

স্ামী– ভেত প্রসাি গুপ্া 
ঠিকানা ১:  উতিে মলিাগুনি িম্পাসানে, মাটিগািা 
িানজ্যনলং শ্রীগুরু নবি্যামনদেে সু্রলে কারি, 
ন�নলগুনি পাঃবাঃ ৭৩৪০০৩

২)  ছবশ্বছজত ছেং সমাটর 
ঠিকানা– ২:  মনপনে বস্ত ১, গান্ীনগে লেট নং 
৩৫৮/ ৮৯১ ( আে এস)  ৭২ ( এল আে) , খনতয়ান 
নং ৪৩৯/ ১ ( আে এস)  ৭৫ ( এল আে)  সমৌজা 
�াবরোম, সজ এল নং২ ন�নলগুনি থানা ভনক্নগে 
নপন– ৭৩৪১০১

৩)  িরত প্রোি গুপ্ ( ৪)  সমঃ রাজ ছস্লে 
ঠিকানা– ৩ : এইি/ ২৩১৭/ এন/ ১/ এ, এন এইি ৩১, 
মনপাে বনস্ত ১, ওয়া�্য ৪৩ সমাকস সকন্দ্র সংলগ্ন, 
ন�নলগুনি, পাঃ বাঃ ৭৩৪১০১

৩ কাঠা ১১ িটাক বা ০. ০৬১ একে বাস্তু জনম 
আে এস খনতয়ান নং ৪৩৯/ ১ এল আে খনতয়ান 
নং ৭৫,  আে এস লেট নং ৩৫৮/ ৮৯১ এল আে 
খনতয়ান নং ৭৫, আে এস লেট নং ৭২ সমৌজা 
�াবরোম, সজ এল নং ০২, আে এস ন�ট নং ২১, 
থানা ভনক্নগে, সজলা– জলপাইগুনি।  
জনমে সীমানা:  উতিরে:  ২০ েুট িওিা োস্তা 
সড্ন– সহ, িনক্ষণ:  ৮ েুট িওিা োস্তা, পূব্য:  
১৪ েুট িওিা প্রাইরভট োস্তা, পনচিম:  রিাপািী 
সিবীে জনম

তাছরখ:  ২৯.০১.২০২২
োঃ ২২,০২,১৭৫/ – 

( বাই� লাখ দুই হাজাে 
একর�া পঁিাতিে টাকা) 

০৮.  ০৬.  ২০২২
( প্রতীকী 
িখল) 

 স্াঃ–
স্ান: পছচিমবঙ্গ অনুটমাছিত আছধকাছরক,
তাছরখ: ১০. ০৬. ২০২২ ফুলারেন ইছডিয়া সহাম ছফনান্স সকাম্পাছন ছলছমটেড          
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