Akzo Nobel India Limited

10 June 2022
Department of Corporate Services
SSE Limited
1st floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor,
Bandra-Kurla Complex
Sandra (E)
Mumbai - 400051

Dear Sir/madam,
Sub: Newspaper advertisement for Transfer of Equity Shares of the Company
to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority
Please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on 1 0 June
2022 in Business Standard (all India editions) in English and Aaj Kaai in Bengali in
respect of captioned subject.
Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours sincerely
For Akzo Nobel India Li Ued.....
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Harshi Rastogi
Company Secretary
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Magnum Towers, 9th Floor
Golf Course Extension Road, Sector-58
Gurugram - 122 011
Haryana, India

T +91 124 485 2400
www.akzonobel.co.in
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Punjab Information & Communication Technology
Corporation Ltd. invites online bids for Hiring of
Housekeeping and Support Service Agency for Punjab
Infotech & Punjab Bureau of Investment Promotion
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দম্পতি–খুনে গ্রেপ্তার ৩

l ১ পাতার পর
জানা যায়, ভবানীপুরের ব্যবসায়ী অশ�োক
শাহ তঁার এক নিকটাত্মীয়কে এক লক্ষ
টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই আত্মীয় টাকা
নিয়েছিল তঁার ছ�োট ভাইয়ের চিকিৎসার
জন্য। পরে ছ�োট ভাই মারা যায়। এর
পর অশ�োক শাহ নিকটাত্মীয়ের ভাইকে
টাকা শ�োধ দেওয়ার কথা বলেন। এ নিয়ে
শুরু হয় বাদানুবাদ। যে মূল চক্রী (এখন
পলাতক), তার সঙ্গেই এই ৩ জনের
য�োগায�োগ ছিল। কারণ, ধৃতরা লিলুয়ায়
বসবাস করত। সেই সূত্রে মূল চক্রীও তাদের

২২ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার
নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অশ�োক শাহর
পরিবারের এক আত্মীয়ের সঙ্গে পলাতক
মূল চক্রীর য�োগায�োগ রয়েছে বলে তদন্তে
উঠে আসছে। মূল চক্রী ধরা না পড়া পর্যন্ত
গ�োটা খুনের রহস্য পরিষ্কার হবে না।

ফেলে দিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল, প্রমাণ
ল�োপাট করা গেল। প্রসঙ্গত, যে–পিস্তল
দিয়ে রশ্মিতাকে খুন করা হয়েছিল, তা
এখনও উদ্ধার হয়নি। ছুরিটিও পাওয়া
যায়নি। এখনও উদ্ধার হয়নি রশ্মিতা
দেবীর অ্যান্ড্রয়েড ফ�োনটি।

কী ঘটেছিল সেদিন
তদন্তকারীরা বলছেন, দুপুর একটা
থেকে বেলা দুট�োর মধ্যে মূল চক্রী ড�োরবেল
বাজিয়ে অশ�োক শাহর বাড়িতে ঢ�োকে।
রশ্মিতা শাহ এক গ্লাস জল দেন। জল খাওয়া

এক রাতেই গ্রেপ্তার
লালবাজারে জেরায় যতীন যখন
দ�োষ স্বীকার করে ভেঙে পড়ে, তখন
বাকি দু’
জনের প্রসঙ্গ উঠে আসে।
বুধবার দুপুরেই খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে
জড়িতদের চিহ্নিত করা শেষ হয়ে যায়।
এর পর রাত ১টা ৫ মিনিট থেকে ভ�োর
৩টে ৫ মিনিট পর্যন্ত ৩ জনকে পর পর
গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার আদালতে
আনা হলে আলিপুর চিফ জুডিশিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শুভদীপ
মিত্র গ�োটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে
পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।
সরকারি আইনজীবী পার্থসারথি মুখার্জি
জানান, কীভাবে এরা খুনের চক্রান্ত করেছিল
তা জানতেই পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ
দিয়েছে আদালত। জানা গেছে, মূল
চক্রীর আত্মীয়ের যে ভাই অশ�োক শাহর
কাছে টাকা নিয়েছিল, তার ব্যবসায় হঠাৎ
টাকার প্রয়�োজন হয়ে পড়েছিল। যতীনকে
গ্রেপ্তারের পর শালিমার রেল স্টেশন থেকে
বাকি দু’জনকে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে,
সুব�োধ সিংয়ের বিরুদ্ধে আগেও মামলা ছিল
থানায়। এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত খুন।

আলিপুর আদালতে আরও ২ অভিযুক্ত। ছবি: সংগৃহীত
এলাকা থেকে খানিকটা দূরে থাকত। মূল
চক্রী এই বিষয়টি তাদের জানায়। এবং
পরিকল্পনা করে, টাকা ফেরত দেওয়া যাবে
না। প্রয়�োজনে খুন করে ফেলা হবে। এবং
মূল চক্রীর সন্দেহ ছিল, অশ�োক শাহর
ভবানীপুরের বাড়ির আলমারিতে নগদে
বহু টাকা আছে। ওই টাকা লুঠ করেই
ধৃত ৩ জনকে খুনের পারিশ্রমিক দিয়ে
দেওয়া হবে। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে
নগরপাল বিনীত গ�োয়েল জানিয়েছেন,
‘আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে।
তাদেরও খেঁাজ করা হচ্ছে।’ধৃতদের
বৃহস্পতিবার আদালতে ত�োলা হলে

শেষ করেই ওই চক্রী বলে, বাইরে আমার
৩ বন্ধু আছে। তাদের ভেতরে আসতে
বলার পরেই অশ�োক শাহকে ধরে ছুরির
ক�োপ মারা শুরু হয়। এই দৃশ্য দেখে ছুটে
আসেন রশ্মিতা। তঁাকে থামাতে কানের
নীচে গুলি করা হয়। খাটের ওপরেই
রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রশ্মিতা।
খুনিরা এর পর ছাতা মুখের সামনে ধরে
বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। পুলিশ বলছে,
সেখান থেকে বেরিয়ে খুনিরা বাসে এবং
গাড়িতে করে লিলুয়ার দিকে পালায়। পথে
যাওয়ার সময় ধর্মতলার একটি ম্যানহ�োলের
কাছে অশ�োকের অ্যাপ্ল ম�োবাইলটি ছুড়ে

মূল চক্রী ক�োথায়?
পুলিশ বলছে, এই জ�োড়া খুনের
পেছনে টাকা ধার নেওয়ার বিষয়টিই

অবশেষে এফআইআর নূপুরের নামে
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ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের তলব করেছে। এমনকী কিছু কিছু দেশে
ভারতীয় পণ্য বয়কটও করা হয়েছে। ভারতের ভাবমূর্তি
কালিমালিপ্ত হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। বৃহস্পতিবারই
রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তরে নূপুর শর্মা, নবীন জিন্দালদের
গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় আসাদুদ্দিন ওয়েইসির
এআইএমআইএম। পুলিশ ১৫ জনকে আটক করেছে।
এদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত
বিজেপি নেতৃ ত্ব নূপুর শর্মাকে সাসপেন্ড এবং নবীন জিন্দালকে
বহিষ্কার করার পথ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল দলীয়
পদক্ষেপ। রাজনৈতিক দলগুলি দাবি ত�োলে, নূপুর শর্মাদের
গ্রেপ্তার করতে হবে। বিশ্ব জুড়ে ভারতের বিড়ম্বনার মধ্যে

দাবি বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা শুক্রবার ১০ জুন ২০২২

নীরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও টু ঁ শব্দ করেননি এখনও। কেন্দ্রীয়
সরকারের এই তিন শীর্ষ ব্যক্তি কেন মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন
তা নিয়ে কংগ্রেস নেতারাও প্রশ্ন তু লছেন।
দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয়
ভাবনায় আঘাত করার অভিয�োগে এফআইআর করা হয়েছে।
সামাজিক মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত
করার অভিয�োগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠছে, নূপরু শর্মার
মন্তব্যের পর প্রায় দু’সপ্তাহ কেন সময় লাগল দিল্লি পুলিশের?
আন্তর্জাতিক চাপে পড়েই অবশেষে পদক্ষেপ?বিষয়টিকে
দু–তরফা চেহারা দেওয়ার চেষ্টাতেই সাবা, ওয়েইসি–সহ
অন্যদের নাম এফআইআরে ঢু কিয়ে দেওয়া হল?

স্বাস্থ্য দপ্তরেই চাকরি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
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একজন ঘুমন্ত রেণুর মুখে বালিশ চেপে ধরে। অন্যজন হাত–পা চেপে ধরে। এদিন
দু’জনকে কাট�োয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশ
হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদ হয়ে ভিনরাজ্যে
পালান�োর সময় সীমান্ত এলাকা হলদি গ্রামের কাছে মূল অভিযুক্ত সেরাফু ল ওরফে
শের মহম্মদ শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সেরাফু লকে নিজেদের হেফাজতে
পেয়ে জেরা করে তার ২ সাকরেদকে খুজে
ঁ বের করে। দু’জনেই সেরাফু লের পূর্ব
পরিচিত। সূত্রের খবর, বন্ধুত্বের খাতিরেই আসরফ ও হাবিব সেরাফু লকে মদত দিতে
রাজি হয়। শুধু তালপুকুর থেকে ম�োটরবাইকে যাতায়াতের তেল ভরার টাকা দিতে
হয়েছিল সেরাফু লকে। পরিকল্পনা ম�োতাবেক শনিবার সন্ধেতেই ক�োজলসা গ্রামে
ঢু কে পড়ে তারা। সেরাফু লের বাড়ির কাছেই গা–ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় ছিল। রাত
বাড়তেই খিড়কি দিয়ে সেরাফু লদের বাড়িতে ঢ�োকে। সেরাফু লরা অবশ্য জেরায়
কবুল করেছে, রেণুকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা একেবারেই ছিল
না। শুধু চাকরি নিতে বারণ করার কথা না শ�োনায় রেণুকে সবক শেখাতে গিয়েই
এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।

l ১ পাতার পর
শ�োনা যাচ্ছে, বিজেপি এবার একজন আদিবাসী
মহিলাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করার কথা ভাবছে।
জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ম�োট
ভ�োটার ৪ হাজার ৮৬০ জন। তাঁদের মধ্যে
রাজ্যসভার সদস্য ২৩৩ জন, ল�োকসভার
সদস্য ৫৪৩ জন, ম�োট ৭৭৬ জন নির্বাচিত
সাংসদ এবং ৪০৩৩ জন বিধায়ক। ১৯৭১
সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্যের
সাংসদ, বিধায়কদের ভ�োটের ‘মূল্য’নির্ধারণ
করা হয়। সেই ফর্মুলায় উত্তরপ্রদেশের ভ�োটের
মূল্য সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম মূল্য
সিকিমের। উত্তরপ্রদেশে প্রতি বিধায়কের
ভ�োটের মূল্য ২০৮, পশ্চিমবঙ্গে সেই মূল্য
১৫১। প্রত্যেক সাংসদের ভ�োট মূল্য ৭০০।

অ্যাকজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

(CIN: L24292WB1954PLC021516)
রেজিস্টার্ড অফিস:গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১
ফ�োন নম্বর: ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;ফ্যাক্স নম্বর:০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫
ওয়েবসাইট:https://www.akzonobel.co.in ; ই–মেল:investor.india@akzonobel.com

শেয়ারধারকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

[ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটিতে শেয়ার স্থানান্তর]
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪(৬)নং ধারা এবং প্রয�োজ্য সংশ�োধনী সমেত পঠনীয় ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি
(অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস, ২০১৬ [এখানে এর পরে ‘উক্ত রুলসমূহ’হিসেবে উল্লিখিত]অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
করা হচ্ছে, যে সমস্ত শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ উপর্যুপরি সাত (৭)বছর বা তারও বেশি সময় ধরে অপ্রদত্ত বা দাবিহীন রয়েছে, সেগুলি এই
ক�োম্পানি দ্বারা ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (‘আ
 ইইপিএফ’) অথরিটিতে স্থানান্তর করা হবে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং/বা ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর প্রয�োজ্য সংস্থানসমূহ (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’হিসেবে উল্লিখিত)
অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশ ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ)স্থানান্তর করা হয়েছে। ৩১ মার্চ,
২০১৫ সমাপ্ত অর্থবর্ষে পর্দত্ত চূ ড়ান্ত লভ্যাংশের প্রেক্ষিতে এরূপ স্থানান্তরের পরবর্তী নির্দিষ্ট তারিখ হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২।
এরূপ শেয়ারধারকদের নাম, ফ�োলিও নম্বর বা ডিপি আইডি– ক্লায়েন্ট আইডি ও স্থানান্তরয�োগ্য শেয়ারের সংখ্যা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য https://
akzonobel.co.in/investors.php#unclaimওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরয�োগ্য শেয়ারগুলির বিশদ
তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারক(দের)প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
পাশাপাশি আরও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৫ সমাপ্ত অর্থবর্ষ ও তার পরবর্তী মেয়াদের অপ্রদত্ত লভ্যাংশের দাবি জানাতে এবং
শেয়ারগুলি যাতে আইইপিএফে স্থানান্তর না–করা হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকেরা সর্বশেষ ২৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত
প্রয়�োজনীয় নথিগুলি ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিঃ এর কাছে এই
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন:ইউনিট:অ্যাকজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড, পি–২২, বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯, ফ�োন:০৩৩–৪০১১ ৬৭০০/
৬৭৪২/৬৭১৭, ফ্যাক্স:০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–মেল:rta@cbmsl.com।
১.	ফর্ম নং আইএসআর–১ এবং আইএসআর–২ (শেয়ারধারকের নাম মুদ্রিত থাকা একটি আসল বাতিল করা
		চেক সমেত)
২.	ফর্ম নং আইএসআর–৩, এসএইচ–১৩ বা এসএইচ–১৪ (প্রয�োজ্যমত�ো)
যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুর�োধ জানিয়ে এরূপ যে সকল শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি আইইপিএফে স্থানান্তরয�োগ্য,
তাঁদের সকলের প্রতি তাঁদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায়/ই–মেল আইডিতে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বার্তা পাঠান�ো হয়েছে।
প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি ক�োম্পানির https://akzonobel.co.in/investors.php#kyc বা আমাদের আরটিএ এর http://www.cbmsl.com/
services/details/sebi-download-formsওয়েবসাইটগুলি থেকে ডাউনল�োড করে নেওয়া যাবে।
বিকল্পরূপে, শেয়ারধারকেরা আমাদের আরটিএ–র http://www.cbmsl.com/investor-parlour ওয়েবসাইটে গিয়ে ডিজিটাল উপায়ে
স্বাক্ষরিত নথিগুলি আপল�োড করতে পারেন।
শেয়ারধারকেরা ওপরে উল্লিখিত নথিগুলির স্ক্যান করান�ো প্রতিলিপিও সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিঃ এর উপরিলিখিত ই–মেল আইডি–
তে পাঠাতে পারেন। নথিগুলির হার্ড কপিও সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিঃ এর উপরিলিখিত ঠিকানায় পাঠান�ো যেতে পারে।
এরূপ শেয়ারধারকদের থেকে ক�োনও বার্তা না–পেলে উক্ত রুলসমূহের শর্ত মেনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি
স্থানান্তরে ক�োম্পানি বাধ্য হবে। যে সকল শেয়ারধারকের ফিজিক্যাল রূপে শেয়ারগুলি স্থানান্তরয�োগ্য, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল
রাখবেন যে, প্রয�োজ্য রুলসমূহ অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তাঁদের হাতে থাকা এই শেয়ারগুলি স্থানান্তরের জন্য
ক�োম্পানি নতু ন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং এরূপ ইস্যুর পরে তাঁদের নামে থাকা আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)নিজে থেকে বাতিল
ও বিনিময় অয�োগ্য প্রতিপন্ন হবে।
শেয়ারধারকেরা এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন যে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে এরূপ ফিজিক্যাল শেয়ারগুলি স্থানান্তরে ক�োম্পানি দ্বারা
জারিকৃ ত নতু ন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রেক্ষিতে ক�োম্পানির ওয়েবসাইটে আপল�োড করা বিশদ তথ্যই উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
প্রয�োজ্য রুলসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে শেয়ারধারক(গণ)এরূপ শেয়ারগুলির ওপর দাবিহীন লভ্যাংশ ও উদ্ভূত কর্পোরেট সুবিধাবলি সমেত
আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত এরূপ শেয়ারগুলি ফেরতের জন্য দাবি জানাতে পারবেন। উক্ত রুলসমূহ ম�োতাবেক আইইপিএফে
স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং সম্পর্কিত শেয়ার(গুলি)এর প্রেক্ষিতে ক�োম্পানির বিরুদ্ধে ক�োনও দাবি বকেয়া থাকা চলবে না।
আল�োচ্য বিষয় এবং উক্ত রুলসমূহ সম্পর্কিত ক�োনও ব্যাখ্যার প্রয়�োজনে শেয়ারধারক(গণ)ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট সি বি
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিঃ এর সঙ্গে এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:পি–২২, বন্ডেল র�োড, কলকাতা– ৭০০০১৯ (ফ�োন:০৩৩–৪০১১
৬৭০০/ ৬৭৪২/ ৬৭১৭; ই–মেল: rta@cbmsl.com.
অ্যাকজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর জন্য
	স্বাঃ–
হরষি রাস্তোগী
স্থান: গুরুগ্রাম	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:৯ জুন, ২০২২	মেম্বারশিপ নং #A13642

খাগড়া ব্রাঞ্চ

৯৯, বি বি গুপ্ত র�োড, খাগড়া–৭৪২১০৩, জেলা মূর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ/ ই–মেল: dbbram@bankofbaroda.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২)ধারাধীনে
নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি জামিনযুক্ত ঋণদাতা হিসেবে ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা দ্বারা জারিকৃ ত দাবি বিজ্ঞপ্তি:
বিজ্ঞপ্তির তারিখ/অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতার নাম ও সুবিধার ধরন ও প্রকৃ তি/সীমা/
জামিনচু ক্তি সহ জামিনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নাম/এনপিএর তারিখ
ঠিকানা
সুদের হার/বকেয়া অর্থাঙ্ক
১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ভবেশ মন্ডল, গ্রাম বর�োদা হ�োম ল�োন /সীমা: আবাসিক বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:
০২.০৪.২০২২/ ভবেশ মন্ডল/ মজলিসপুর, প�োঃ ₹১৯,০০,০০০.০০/ সুদের জেলা মূর্শিদাবাদ, থানা–বহরমপুর, ম�ৌজা–
খাগড়া জয়চন্দ্র,
এনপিএর তারিখ:
কামনগর,
থানা
হার: ৭.৩০% / বকেয়া
জে এল নং ৯৫, আর এস খতিয়ান নং ১০৬, নিউ এল আর
২৫.০৩.২০২২
শক্তিপুর,
জেলা অর্থাঙ্ক: ₹১৯,৯০,৫১৬.০০ ২৫৮২, প্লট নং আর এস ১৬৩, এল আর ২৫০৫, জমি ভিটে,
মূর্শিদাবাদ,
পিন (চুক্তির বকেয়া) ০২.০৪. ২০২২ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, এইচ/এন–৪৪/১৭/১,
৭৪২৪০৫।
অনুযায়ী (০২.০৪. ২০২২ পর্যন্ত ডাঃ সুন্দর গ�োপাল ধর লেন বর্তমান কাঠাম�ো সহ, মিঃ ভবেশ
সুদ সহ)
মন্ডল (আবেদক)–এর নামে। চ�ৌহদ্দি:উত্তর–লেআউট প্লট
নং ১৪;দক্ষিণ– লেআউট প্লট নং ১৩;পূর্ব– অন্যের সম্পত্তি;
পশ্চিম– ৭ ফু ট চওড়া রাস্তা।
ওপরে উল্লিখিতমত�ো চু ক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে নেওয়া উপরিলিখিত ঋণের বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে আপনারা ব্যর্থ
হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমত�ো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড
প�োস্টের মাধ্যমে আপনাদের ঠিকানায় পাঠান�ো দাবি বিজ্ঞপ্তি অবিলিকৃ ত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা আপনাদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হচ্ছে যার অন্যথা হলে এই ব্যাঙ্ক এখানে ওপরে
লেখা জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
অ্যাক্ট, ২০০২–এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান ম�োতাবেক জামিনস্বার্থ প্রয়�োগের অধিকার প্রয়�োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে ক�োনও সংস্থানের অধীনে
একইসঙ্গে এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় ক�োনও ক্রিয়া শুরু বা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না–হয়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।
প্রকাশের তারিখ: ১০.০৬.২০২২;স্থান:খাগড়া
অনুম�োদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা

মুখ্য হয়ে উঠেছে। অশ�োক শাহর ব্যবসা
তেমন ভাল চলছিল না। বাড়ি বিক্রির চেষ্টা
করছিলেন। কিন্তু নিকটাত্মীয়ের পরিচিত
যখন টাকা ধার চেয়েছিল, তখন তিনি
না করতে পারেননি তাদের মুখ চেয়ে।
নিকটাত্মীয়ের পরিচিতকে ঋণ দিতে
গিয়েই প্রাণ খ�োয়ালেন শাহ–দম্পতি।
পুলিশ বলছে, মূল চক্রীকেও চিহ্নিত
করে ফেলা গেছে। খালি তাকে ধরে
আনা বাকি। খুনিরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর
শাহ–পরিবারের জীবিত সদস্যরাও বিশ্বাস
করে উঠতে পারছেন না, আত্মীয়কে সাহায্য
করতে গিয়ে ভাড়াটে খুনির হাতে প্রাণ
দিতে হল অশ�োক–রশ্মিতাকে।

লেক গার্ডেন II ব্রাঞ্চ, কলকাতা
দখল বিজ্ঞপ্তি
৫১৮, লেক গার্ডেন, কলকাতা–৭০০০৪৫
[সেকশন ১৩(৪)]
ম�োঃ নং ৬২৯২২ ৪৩৫১২
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

স্নেহ বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U51909WB2011PTC170836
রেজিস্টার্ড অফিস:২৭, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা ৭০০০১২
ই মেল:snehbarter@gmail.com
ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০
ম�োতাবেক]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস
স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা
এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: স্নেহ বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭,
ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা ৭০০০১২।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০১
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে
‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘কর্ণাটক রাজ্য’তে এই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির
সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য
আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে
একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে
কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে
মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.
gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই
বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ
দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম
প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি
ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)
স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে
জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি
হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর
একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির নিম্নলিখিত
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
আবেদনকারী স্নেহ বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড এর জন্য
ও তরফে
ত্রিল�োকী নাথ গুপ্তা
স্থান: কলকাতা
ডিরেক্টর
তারিখ: ১০.০৬.২০২২
DIN: 07841047

ত্রিল�োচন ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U51909WB2011PTC170816
রেজিস্টার্ড অফিস:৩২, এজরা স্ট্রিট, ৯ম তল, নর্থ ব্লক, কলকাতা ৭০০০০১
ই মেল:trilochan.vincom@gmail.com
ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০
ম�োতাবেক]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস
স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা
এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: 
ত্রিল�োচন ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড
অফিস:৩২, এজরা স্ট্রিট, ৯ম তল, নর্থ ব্লক, কলকাতা
৭০০০০১
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
২৫ এপ্রিল, 
২০২২তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী

ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে
‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘কর্ণাটক রাজ্য’তে এ
 ই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির
সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য
আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে
একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে
কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে
মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.
gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই
বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ
দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম
প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি
ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)
স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে
জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি
হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর
একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির নিম্নলিখিত
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
আবেদনকারী ত্রিল�োচন ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড এর
জন্য ও তরফে
কান্নাদান প্রদীপ কুমার
স্থান: কলকাতা
ডিরেক্টর
তারিখ: ১০.০৬.২০২২
DIN: 07841030

যেহেতু , কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন 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 দেনদারগণ/জামিনদারগণ–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদারওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার এ
 বং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী
উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ এবং ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির 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 টাঃ ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক, লেক গার্ডেন IIব্রাঞ্চ–এর 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 দেনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম ক)শাখার নাম
নং খ)দেনদার/জামিনদারের নাম

বন্ধকীকৃ ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)দখলের তারিখ
সম্পত্তির সকল অপরিহার্য অংশ যেখানে একটি ঢাকা গাড়ি রাখার স্থান প্রেমিসেস ক) ২১–০৬–২০২১
১. ক)লেক গার্ডেন IIব্রাঞ্চ
নং/প্লট নং ৬৮/৩৮, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি, যার সুপারবিল্ট পরিমাপ খ) ₹ ২২,৯৪,৪৩৪.০৭
খ)মেসার্স শ্রীরাম ম�োটরস
কমবেশি ৫২০ বর্গফু ট যেখানে একটি ছ�োট, একটি স্টোর রুম এবং ছ�োট টয়লেট ৩১–০৫–২০২১ অনুযায়ী এবং
অ্যান্ড ক�োং
রয়েছে ঢাকা স্থানে, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদুপরি সুদ
গ) ০৮–০৬–২০২২
থানা রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা–৭০০০৪০ এবং জমির ও প্রবেশাধিকার–এর
২. ক)লেক গার্ডেন IIব্রাঞ্চ
আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ–সহ সাধারণ সুবিধাদি। চ�ৌহদ্দি: উত্তরে– ৬৮/৫৪ ক) ২১–০৬–২০২১
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি, দক্ষিণে–১৬/১৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি, পূর্বে– খ) ₹ ৪০.৯০ লক্ষ এবং
খ)মেসার্স শ্রীরাম ম�োটরস
তদুপরি সুদ
১৬ ফু ট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে–৬৮/৫২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি।
গ) ০৮–০৬–২০২২
তারিখ:০৮–০৬–২০২২ /স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক /কানাড়া ব্যাঙ্ক

বাদকুল্লা শাখা (০৬৬৫)
প�োঃ– বাদকুল্লা, থানা–তাহেরপুর,
জেলা–নদিয়া, পিন–৭৪১ ১২১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট–৪ [রুল ৮ (১)]

যেহেতু , ইউক�ো ব্যাঙ্ক, বাদকুল্লা শাখার 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 ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার/জামিনদারের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন,
যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো
হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত তারিখে
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এরপরেও এই
সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া টাকা ও তার ওপর সুদ সমেত ইউক�ো ব্যাঙ্ক বাদকুল্লা শাখার চার্জসাপেক্ষ 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 দেনদার/জামিনদার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের
নাম ও ঠিকানা

১)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
২)দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩)বকেয়া অর্থাঙ্ক
ঋণগ্রহীতা:
হাই স্পিড এএআরআই মেশিন মডেল– ৬৩২, মাপ:৩০০ *৬০০ ১) ২৫.০১.২০২২
ডলি জ�োয়ারদার
এবং ১২০০ এম এম,কম্পিউটার মডেল– ড�োহাও ডি১৯১০ ইঞ্চি ২) ০৭.০৬.২০২২
স্বামী–আশুত�োষ জ�োয়ারদার
স্ক্রিন, মেইন ম�োটর– ২.৫ কে ডব্লিউ, লিনিয়ার ড্রাইভার–এক্স ৩) ₹ ৩৮,১৫,৯৬৩.৯৯
মেলারমাঠ, প�োঃ ও থানা–সতীপুর, ৪ এবং ওয়াই ৬, এইচ ম�োটর–১.৮ কে ডব্লিউ, এইচ ম�োটর– (
আটত্রিশ লক্ষ পনের�ো হাজার
জেলা–নদিয়া, পিন–৭৪১ ৪০৪,
১.৫ কে ডব্লিউ, ফ্রেম ম�োটর–১.৫ কে ডব্লিউ হেভি বডি–সহ নয়শ�ো তেষট্টি টাকা ও নিরানব্বই
পঃ বঃ
ডাবল ব্যাক সাপ�োর্ট, মেশিন স্পিড–১২০০ আর পি এম, অ্যান্টি পয়সা মাত্র) ১৯.১১.২০২১
ভাইব্রেশন ওয়েট প্যাড।
অনুযায়ী সুদ প্রযুক্ত ৩১.০৮.২০২১
পর্যন্ত)এবং তদুপরি আরও সুদ
খরচ এবং মাশুল
তারিখ:১০.০৬.২০২২ স্থান:বাদকুল্লা, নদিয়া

মেশিনের বিবরণ

অনুম�োদিত আধিকারিক, ইউক�ো ব্যাঙ্ক

ফুলারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: ফ্লোর ৫ ও ৬, ‘বি’উইং, সুপ্রিম আইটি পার্ক, সুপ্রিম সিটি, পওয়াই, মুম্বই– ৪০০০৭৬
রেজিস্টার্ড অফিস: মেঘ টাওয়ারস, ফ্লোর ৩, পুরন�ো নং ৩০৭, নতু ন নং ১৬৫, পুণামল্লী হাই র�োড, মাদুরাভয়াল, চেন্নাই– ৬০০০৯৫

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট IV, রুল ৮(১)]

যেহেতু , ফু লারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড, একটি হাউজিং ফিনান্স ক�োম্পানি [ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কে (পূর্ণত আরবিআই–এর স্বত্বাধীন)
যথাযথরূপে রেজিস্টার্ড](এখানে এর পরে ‘এফআইএইচএফসিএল’হিসেবে উল্লিখিত), রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:মেঘ টাওয়ারস, ফ্লোর ৩, পুরন�ো নং
৩০৭, নতু ন নং ১৬৫, পুণামল্লী হাই র�োড, মাদুরাভয়াল, চেন্নাই, তামিলনাড়ু–৬০০০৯৫–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ হিসেবে আপনাদের
(প্রাপকদের নাম ও ঠিকানা এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে)প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তিইস্যু করেছিলেন
যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো
হয়েছিল। এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে এখানে নীচে উল্লেখ করা ওই
ঋণগ্রহীতাগণএবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)
রুলস ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল
নিয়েছেন। বিশেষ করে এখানে নীচে উল্লেখ করা ওই ঋণগ্রহীতাগণএবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তিনিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য
সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিনিয়ে যে ক�োনও লেনদেন নীচে উল্লেখ করা অর্থাঙ্ক এবং তার ওপর সুদ সমেত ফু লারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি
লিমিটেড–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ক্রম
নং
০১

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম
জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
দখলের
এবং ল�োন অ্যাকাউন্ট নম্বর
(স্থাবর সম্পত্তি)
এবং অর্থাঙ্ক
তারিখ
LAN: 605507510451579
২৩ ডেসিমেল জমি যার আর এস ও এল আর তারিখ:২৪.১১.২০২১ ০২.০৬.২০২২
১) তাবিশ এহেসান
প্লট নং ১২৯৫, ৯/১২৯৫ এল আর খতিয়ান নং ₹ ৩২,৭০,৬৬১.০১/–
(প্রতীকী
পিতা মার্গহুব এহেসান
৬৯০, জেএল নং ৬০, ম�ৌজা–চিনাকুড়ি থানা– (
বত্রিশ লক্ষ সত্তর
দখল)
ঠিকানা ১)আপনার মার্কেট চিনাকুড়ি বাজার কুলটি জেলা–পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৬০ হাজার ছয়শ�ো একষট্টি
প�োঃ রাধানগর রেলওয়ে কল�োনি থানা কুলটি সহ তদুপরি ভবন ও নির্মাণ এএমসি, হ�োল্ডিং টাকা ও এক পয়সা মাত্র)
নং ৪৯২ (২এন)ওয়ার্ড নং ১০০ চ�ৌহদ্দি:
আসানস�োল, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৬০
ঠিকানা ২)কিডস ক্যাসেল মন্তেশ্বরী অ্যান্ড প্রিস্কু ল উত্তরে:যশ�োবন্ত সিং এর বাড়ি দক্ষিণে:আবদুল
চিনাকুড়ি বাজার আর আর সি চিনাকুড়ি থানা–কুল্ট ওয়াহিদ এর জমি পূর্বে:৮ ফু ট চওড়া রাস্তা
আপনার মার্কেট, আসানস�োল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭২ পশ্চিমে:ইসিএল এর জমি
০২
LAN 603507210491414
ম�ৌজা–নন্দভাঙ্গা থানা বিষ্ণু পুর জেলা দক্ষিণ ২৪ তারিখ: ২৯.০১.২০২২ ০৭.০৬.২০২২
(প্রতীকী
১) গ�ৌসুল�োরা জিলানি
পরগনা জে এল নং ৪২, এল আর খতিয়ান নং ₹ ২২,৫২,৮৮১/–
দখল)
স্বামী–মকবুল শেখ
৩১১২, আর এস দাগ নং ২১৩২ এল আর দাগ (বাইশ লক্ষ বাহান্ন
ঠিকানা ১) গ্রাম গাজিপুর প�োঃ কঙ্গনবেড়িয়া নং ২১৩৪ বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে হাজার আটশ�ো একাশি
টাকা মাত্র)
থানা বিষ্ণুপুর, কালীমন্দির নিকটে, ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৫০৩। প্রায় ০৯ শতক জমি সহ দ্বিতল
পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৫০৩
ভবন, প্রথম তলের মাপ ১২৫০ বর্গফু ট ২য়
২)গ�ৌসুল�োরা জিলানি
তল ১৩০০ বর্গফু ট আর এস দাগ নং ২১৩২,
ঠিকানা ২)ম�ৌজা–নন্দভাঙ্গা থানা বিষ্ণুপুর জেলা– এল আর দাগ নং ২১৩২ এল আর খতিয়ান
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জে এল নং ৪২, এল আর নং ৩১১২ জে এল নং ৪২ আর এস নং ১১৬
খতিয়ান নং ৩১১২, আর এস দাগ নং ২১৩২, এল ম�ৌজা–নন্দভাঙ্গা থানা–বিষ্ণুপুর জেলা–দক্ষিণ
আর দাগ নং ২১৩৪ বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত পিন ২৪ পরগনা বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে
৭৪৩৫০৩
পিন ৭৪৩৫০৩
৩)মুর্শিদা বিবি গাজিপুর
ঠিকানা ৩)কঙ্গনবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
কালীমন্দির নিকটে, ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ
৭৪৩৫০৩
ঠিকানা ৪) এম আর জি এন্টারপ্রাইজ গ্রাম গাজিপুর
প�োঃ কঙ্গনবেড়িয়া থানা বিষ্ণুপুর কালীমন্দির
নিকটে, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৫০৩
৩ কাঠা ১১ ছটাক বা ০.০৬১ একর বাস্তু জমি তারিখ: ২৯.০১.২০২২ ০৮.০৬.২০২২
০৩
LAN: 608507510451594
(প্রতীকী
আর এস খতিয়ান নং ৪৩৯/১ এল আর খতিয়ান টাঃ ২২,০২,১৭৫/–
১)মীরা গুপ্তা
দখল)
নং ৭৫,আর এস প্লট নং ৩৫৮/৮৯১ এল আর (বাইশ লাখ দুই হাজার
স্বামী–ভরত প্রসাদ গুপ্তা
ঠিকানা ১:উত্তর মল্লাগুড়ি চম্পাসারি, মাটিগাড়া খতিয়ান নং ৭৫, আর এস প্লট নং ৭২ ম�ৌজা একশ�ো পঁচাত্তর টাকা)
দার্জিলিং শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির স্কুলের কাছে, ডাবগ্রাম, জে এল নং ০২, আর এস শিট নং ২১,
থানা ভক্তিনগর, জেলা–জলপাইগুড়ি।
শিলিগুড়ি পঃবঃ ৭৩৪০০৩
জমির সীমানা:উত্তরে:২০ ফু ট চওড়া রাস্তা
২)বিশ্বজিত সিং ম�োরে
ঠিকানা–২: মনপরি বস্ত ১, গান্ধীনগর প্লট নং ড্রেন–সহ, দক্ষিণ:৮ ফু ট চওড়া রাস্তা, পূর্ব:
৩৫৮/৮৯১ (আর এস)৭২ (এল আর), খতিয়ান ১৪ ফু ট চওড়া প্রাইভেট রাস্তা, পশ্চিম:দ্রাপাদী
নং ৪৩৯/১ (আর এস)৭৫ (এল আর)ম�ৌজা দেবীর জমি
ডাবগ্রাম, জে এল নং২ শিলিগুড়ি থানা ভক্তিনগর
পিন–৭৩৪১০১
৩)ভরত প্রসাদ গুপ্ত (৪)মেঃ রাজ স্টিলস
ঠিকানা–৩: এইচ/২৩১৭/এন/১/এ, এন এইচ ৩১,
মনপার বস্তি ১, ওয়ার্ড ৪৩ ম�োকস কেন্দ্র সংলগ্ন,
শিলিগুড়ি, পঃ বঃ ৭৩৪১০১
	স্বাঃ–
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
অনুম�োদিত আধিকারিক,
তারিখ: ১০.০৬.২০২২
ফু লারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড

