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SUTLEJ TEXTILES AND
Extracts of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30° June, 2022
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Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting (AGM') of Sutlej Textiles and Industries Limited (‘the

2033.26

NOTICE

Company’) will be held on Tuesday, 30" August, 2022 at 03.00 p.m, (IST) throwgh Video Conference (‘VC') / Other Audio Visual

Notice is hereby given pursuant
to regulation 29 of the SEBI
LODR Regulations 2015, the

Means (OAV) to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 (‘the Act) and the Rules made
ihereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India (SEB) (Listing Obligations and Disclosures Requirements)

(152.56)

Regulations, 2075 (‘Listing Regulations’) and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05° May, 2020 read with

meeting of board of directors of
the company will be held on

General Circular No. 14/2020 dated 08° April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13° April, 2020, General Circular No.
Equity Share Capital

600.99

Earnings Per Share (before
Sheeaiely items)
of Rs.10/- each

(0.96)

600.99

600.99

(0.66)

600,99

(3.10)

600.99

(1.41)

Oef2021 dated 13° January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08° December, 2021, General CircularNo. 21/2021 dated
14" December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05° May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs,
Government of India (MGA') and Circular No. SEBVHO/CPO/CMD1/CIR/P/202079 dated 12° May, 2020, Circular No.
SEBIHO/CFO/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15° January, 20217 and Circular No SEBWHO!CRD/COMD2/CIR/P/2022/62 dated 13°

600.99

(1.21)

(2.54)

ee

(0.96)

(0.66)

(3.10)

(1.41)

(1.21)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB! (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Unaudited
een
Financial results are available on the Stock Exchange websites.

al

For and on behalf of Board of Directors
N. K. Industries Limited

b)

Mr. Hasmukhbhai K Patel
Whole Time Director

Date: 2™ August, 2022
edabad

Registered
web : www.saregama.com,
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3,709

20,199
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3,679

20,444

5,588

3.709

20,199

Sor

3.679

5.

and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and other
Comprehensive Income (after tax}]

6.

| Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/¢ each) (Refer Note 2)

7.

| Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the
| Audited Balanee Sheet of the previous year

fh.
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1,743

124,168
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qd)

Members attending the AGM whe have not cast vote(s) by remote €-Voting will be able
to vole electronically al te AGM.

e)

Members

will be able to attend the AGM

through WG / OAVM

or view the live webcast of AGM

APIS INDIA LIMITED

at

CIN: LS1900DL1983PLC14048
Regd. Office: 18/32,
Tel: 011-43206650

Website: www.apisindia.com

«The Board of Directors have at their meeting held on 09° May, 2022 recommended dividend at the rate of Rs. 1.85 per

2.16

1.60

A397

2.15

1.57

£.43

Diluted (Fis.)

2.16

1.59

4.30

2.15

1.56

8.42
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The aboveis an extract of the defailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended an 30 June, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33
of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The full format of Quarterly Financial Results for the quarter ended on 30 June, 222
are available on stock exchange websites (Www.nselndia.cam and www.seiindia.com) and on the Company's website (www. sareqama.com).
Pursuantto the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company
has sub-divided
its 1(one) equity share of face value of Rs. 10/-fully paid up, into 10 (Ten) equity shares
of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April
2022. Hence, shares have now baen adjusted on accountof sub-division of share done by the Company. This has aiso been considered for calculating weightad
average numberof equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33-Eamings Per Share
The above unaudited standalone/consolidated financial results for the quarter anded 30 June, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit
Committee in their meeting held on 02 August, 2022 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have
been subjected to “limited review" by the Statutory Auditors of the Gampany who have issued an unmodified review report on the unaudited standalone and
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at
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* Roads,

OP. Pally, Dundigal, Dundigal-Gandimesamma Mandal, Medchal-flatkajgiri

For APIS India Limited

District, Ayderabad — $09 043, Telangana, CIN: L24239TG1978PLON02276

Amit Ananel

Tel: #91 84556 09009, email: investorsiiglandphanma.com

(Managing

Websile: wave. glandgharma.com

Director)

x

NOTICE FOR ATTENTION OF THE MEMBERS OF GLAND PHARMA LIMITED

cele

Date: August 02, 2022

In order ip send the notices of Genera! Meetings. Annual Report and olher statutory communications
to the shareholders in electronic form, we request tha shareholders of the Company who hawa not yet

Place: New Delhi

below’
a) Members holding shares in physical mode and who have noi registerediupdated their e-mail
address wilh the Company are requested to regester/update with Link Intime India Private Limied,

Place | Mumbai

Company's Regitrer and Rees Ae

Date : 02 August, 2022
Why Shrab

ermal adgess

by sending an e-mail lo te
Thang.co.0

by ae an e-maé at mihelodeskiiilinkinlime.ca.in ar

Company
al invesioesiglandpharma.cam atong with Falia No, and vale

LIMITED

—

Kothari

ALBE RT

Gnu)
a ee

DANID

ALBERT DAVID

address wih the Depostory Paricpant with wham fhe demat accound|s) & maintained,
For Gland Pharma Limited
SdiPlace: Hyderabad
Sampath Kumar Palleramudi
Date: 02-08-2022
Company Secretary

NOTICE OF THE EIGHTY EIGHT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH
VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE

LIMITED

a

CIM : LoT109V8 1848PLC008490
Regd.

Offica :‘O' Block, 3nd Ficor, Gilander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - TO0001

Tal: (033) 2262-34 aR

RAO? 2250-2900, Fax : (03) 2262-84

Ernail : adidavidiaidataone.in,

Website : www-alberidavidindia.com

NOTICE
Nolica is hereby given pursuant to Regulation 23 1)fa) raad wilh Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Raquirements| Regulations, 2015, thal a meebng of the
Board of Directors of the Company ts scheduled to be held on Tuesday, Augus! 09, 2022. infer-

Notice is hereby giventhatthe Eighty Eight Annual General Meeting (AGM) of SIL Investments Limited (‘the Company’) will be held on
Tuesday, 30° August, 2022 at 17.00 aum. (IST) through Video Conference (ViC')' Other Audio Visual Means (‘O.AVNM") to transact the
business set outin the Notice of the AGM,
The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of tha Companies Act, 2073 (the Act) and the Rules made
thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements)
Regulations, 2015 (Listing Regulations’) and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05" May, 2020 read with
General Circular No. 14/2020 dated 08° April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13° April, 2020, General Clecular Na.

indianexpress.com

alia, bo consider,

aporove and take on record the Unaudited

Financial Results of the Company

for the first quarter ended on June 30, 2022 along wilh the Limited Rewew Report thereon

This said Notice may be accessed on the Company's website al www.albertdavidindla.com
and may also be accessed on Stock Exchanges’ website al www.bseladia.com and
wew.neeindia.cam.
For Albert David Limited

Sd!
Chirag A. Vora

Place: Mumaai
Date : August 02, 22

02/2021 dated 13° January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08° December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated

14" December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05° May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs,
Government of India (MCA and Circular No. SEBVHO/CROCMDLCIRP2020/79 dated 12° May, 2020, Circular No.
SEBIHOCFOCMD2/CIR/P/2021/11 dated 15° January, 2021 and Circular No, SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated
13" May, 202? issued by SEBI and other applicable circulars issued by MGA! SEBI. Members participating through VC! OAM

Company Secretary & Compliance Officer
“FORM A"

PUBLIC

ree

the anvil IDs registered by tham with the Depository Participants,'the Company
The Notice of 86° AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's websile

ANNOUNCEMENT

[Unecher 7 bes
G oot thee ingolve ney oand
ia enc
esolution Process foe Ct orporote

‘eon

Shall be reckoned forthe purpose of quorum under Section 103 of the Act
incompliance with above circulars, the Notice of he AGM together with the Annual Report will be sent tothe liembers electronically
to

Limited and National Stock Exchange

©

bh) Members holding share in Demalerialised mode are requested to ragisteriupdate their e-mail

Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082:
Email: investor. grevances@silinvestments.in ; Website : www.silinvesiments.in CIN : L17301RJ1934PLC002761

i.e. BSE

Requirements}

ragistered/updaled Heir e-mail address, to regisleriupdals the e-tnail in the manner as mentioned

consolidated financial results
for the quarter ended 30 June, 2022,

SIL INVESTMENTS

regulation

Delhi-110008, inter alia to transact
following busines oes

The

LANOM

wath

Obligations

2022, at the Registered Office of the
Company at 16/22. East Patel Magar New

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

GLAND
PHARMA LIMITED
Office: Survey No. 149-146. 150.4 151, Near Gandimasanma

read

(Listing

2075, the meeting
of the Board of
Directors of the Company will be held
on Saturday, the 13th day of August,

a) = Members holding shares in dematerialized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility)
update their bank details by contacting their Depository Participant,
b)) = Members holding shares in physical fonm are requested to download the ECS mandate form from the website of the
Company and send the duly filled up form, along with a photo copy of a cancelled chaque, to the Company's ATA viz.
Link intime India Private Limited
c)
Members are also informed that in terms of provisions of the Income Tax Act. 1961, as amended by the Finance Act,
2020, dividend paid or distributed bya Company on or afterO7” April, 2020 will be taxable inthe hands ofthe Members.
Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website

Regd,

29

SEBI

Disclosure

Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS facility):

Date: 02° August , 2022

regulation

47 oof the

Payment of Dividend wall be made electronically to the Members who have registered their bank account details with the
Company: Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not

Place : Mumbai

NOTICE
is hereby given that pursuant to

Notice

WwW. Sutiejtextiles.com

Basic (Rs.)

| Fax: 011°257123631;

E-mailmail@apisindia.com

recommended, approved atthe AGM, will be paid to eligible Members an or after 4" September, 2022.

4.

East Patel Nagar,

New Delhi-170008

Members are requested
to carefully read all tha Notes set outin the Notice
of the AGM (being sent electronically) and in particular,
instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting oF through e-Voting facility atthe AGM,

Eamings Per Share (of Re. 1/- each) (Not annualised

wwwi.silinvesiments.in, website of the Stock Exchanges

apis

equity share having nominal value of Re. 1/- each for the financial year ended 31" March, 2022. The dividend, as

1,24, 754

Notes:

2.

Instructions. on the process of remote e-Voting and e-Voting atthe AGM is provided as partof the Notice ofthe 17th AGM

b)

1.928

| except for year ended 31 March, 2022) (Refer Note 2}

1.

c)

registered their bank accounts details

| Net Profit!(Loss) for the period after tax (after Exceptional

|
|
|
|

In terns. of SEB! Circular No, SEBHO/CFOCMOCIR
Pele 242 dated 09° December, 2020, e-Voting process will

20,441

| Exceptional and/or Extraordinary items)
4.

bi

¢))

Net Profit(Loss) for the period before tax (after

Khyati Mehta
(Company Secretary)

Alternatively Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by
provding the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be,

Date forthe purpose of determining eligibility forthe payment
of dividend,

| and/or Extraordinary items)
&.

Date : 02/08/2022
For, Captain Polyplast Ltd
sd/

«Incase shares are held in damat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID},

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through
remote e-Voting facility atthe AGN.

(Audited)

10,505

at

Place : Rajkot

Notice of the AGM.
Dividend:
a} = Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Monday, 29" August, 20¢? as the Record

4.

15,764

website

www.bseindia.com.

https; wwwevoting.nsdl.com.
The detailed procedure for attending the AGM through VC! OAVM is explained in the

Consolidated

exchange

also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat
accounts, websites of NSOL and, or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participani(s).

(Ra in Lakhs accep! as olhenatee saled|
Standalone

stock

Manner of casting vole through e-Voling:

a EPR She Ree
ir Ended 30 June, ay)

jeg

www. captainpolyplast.com
and may also be accessed on the

(self-attested scanned copy of Aadhar

a}

‘1 eas)
ia

E-mail id : co.s

& consolidated

on the website of the company at

copy} to mthelpdeskiqHinkintime.co.in

c)

the

The said notice can be accessed

name, client master ar copy of Consolidated Account statement, PAN (seli-attested copy) and AADHAR (self-attested

Sd/-

approve

quarter ended on 30thJune, 2022

Incase shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy ofthe share certificate
(front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR
Gard) by email to mt.helpdeska@linkintime.co.in

(URL: http: www.bseindia.com/corporates/annaspx fscrip=5194942.durs

and

unaudited financial results for the

www. sutlejtexiles.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at
ww. bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at
ww. evobing. salcom,
1. Procedure
to be followed
by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories
for procuring user
id and password and registration
of e-mail ids for e-Voting for the resolutions set outin AGM notice:

Mote:

consider

standalone

electronically to the email IDs registered by them with the Depository Participants,’
the Company.
The Notice of 17" AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website

(2.54)

Diluted:

Sr No

*To

In compliance with above circulars, the Notice of the AGH together with the Annual Report will be sent to the Members

items} of Rs.10/- each

2022

interalia,

be reckoned forthe purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Earnings Per Share (after

SUR

Saturday, 13TH AUGUST,

May, 2022 issued by SEBI and other applicable circulars issued by MCA! SEBL Members participating thraugh VC
/ OAVM shall

Diluted:

i

CAPTAIN POLYPLAST LTD.

NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH
VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE

Quarter ended|/Quarter ended) Year ended |Quarter ended|Quarter ended] Year ended
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/03/2022

Total income from operations (net)

LIMITED

Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan)

S

(Rs. In lacs
Standalone

INDUSTRIES

a

Bankrupt
Persons)

Boord of nals
Requiotions,2
J

atace

1.) Nome of corporate debtor

EUROLIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

2.|

Date of incorporation
corporate de

of

0?" April 19B7

a

Authority

corporate debtor|/FOeO

under which

- MUMBAI

is incerporahed registered
|

of India Limited at

a,c

te IdentityMo. | Limited Liabilit

Rdereieation No’of corporate debtor

www. bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at

[US| 90OMH1 9B7PTCO43 106
Regd. Office:Flot 21, Flat 1045, Sector 16 Keperkeirane - 400707 Mavi Mumbai

and password and registration of e-mailids for e-Voting forthe resolutions set out in AGM notice:
a}
Incase shares are held in physical mode please provide folio n0.. name of Member, scanned copy of the share certificate
(front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (selt-attested scanned copy of Aadhar

é.| Insolvency commencement date in

20° July 2072
mu
(As per_order
of Hon, MCL, Mumbai

cm

Ww WEVotng nSsalcorn.
1.
Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories
for procuring user id

5. | Address of the registered office and
principal office (if any) of corporate
debtor

Card) by emailto rt. helpdeskainkintime.co.in

2.

ff)

Ol

mt.nelpdeskiplinkintime.co.in

Alternatively Members may send an e-mail request to evotingg@nsdl.ca.in for obtaining User ID and Password by

9.

resolution
pr
(Address

larrive ataconclusion

D-1902, Polm Beach Residency, Amey

CHS Le, Plot No24-29, Sector4, Merul

Address

CA. Vishal Ghisulal Jain

and e-mail to be used for

c/o Resole-IFE Private Limited,| 003, Satea
Plaza, Sector 19-3, Venki, Noi Mumnboi-400
703
E-Mail: eurclifaitresolvegreup.es.in

O

&:

21, ascertained by the interim resolution
professional

Nn

a

tS iE

1

p

: O

re Sr nee ener’ oressionme:

Mante the clase(es}
MOT APPLICABLE

| (BOT: ARPLIGABLE

Representative of creditors iin eclass

|

a

15° August 2022

Lost dote for submission of claims
Clatces of crediters, if any, under

Nn

\

14)

a) = Pursuantto Regulation 4? of the Listing Regulations, the Company has fixed Friday, 26" August, 2022 as the Record Date

ree names.

(a)Relevant

Feoch

F

id

closs

Secale oe a ahetecd represen-

tatives are available at:

Web link:
https tf
As

ksi

Inform your opinion with
detailed analysis.

equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the: financial year endad 31° March, 2022. The dividend, as
recommended, it approved atthe AGM, will ba paid to eligible Members on or after 04" September, 2022.
ci) = Payment of Dividend will be made electronically
to the Members who have registered their bank account details with the

Company. Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not

Notice

Is harehy

Commencement

ate

of

that the Merional

ovin /downloodformhtml

byaleal
in (10) Addrests
abowe

Plone

for the Purpose of Getermining elegibility tortie payment
of dredend.
b) = The Board of Directors have at their meeting held on 13° May, 2022 recommended dividend at the rate of Ris. 2.50 per

refer Note

Company

Law

1 for-applicable Form

Tribunal

=o rporate insolvency resolution Process of the

Private Limitedon 20"

bas ordered

the

Eurolife Healthcare

uly 2022 (Order received on OF" August 2022). The creditors

of Eurolife Healthcare Private Limited ore hereby called wpen to submit their claims
with proof on or before]5 August 2022 tothelnterim Resolution Professional ot the |
oddress mentioned agoinst entry Ma.l

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic meons only. All
other creditors moy

submit

the claims with

proof

in person,

by post or by

electronic

ime cans.
Note I: The submission of claim is to be made in accordance with Chapter 4 of the
eben:
and Bonkruptey Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate |
Persea) beaulsitions, S01 6. The cloim with proofs is to be submitted in the following
spadiiad forms along with decumentary proof insupport of the claim

ragisteread their bark accounts details.

Manner
of registering mandate
of receiving dividend electronically
(ECS tacility):
Members holding shares in dematenalized mode are requested
to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) update

their bank details by contacting
their Depository Participant,

CRRA Ba

6) = Members holding shares in physical form are requested to download the ECS mandate form from the website of the

FORM D,

Company and send the duly tilled up form, along with a photo copy of a cancelled cheque, to tha Company's ATA viz. Link
:
cei
aor
Intime india Private Limited,
c) = Members are alo informed thatin terms of provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended bythe Finance Act, 2020,
dividend paid of distributed by a Company on or after 01" April, 2020 will be taxable in the hands of the Members.

FORM E:
mployees

FORM

Claim by operational creditors except workmen and employees

Claim by Sc face

Claim submitted

by

pecnsawisictyws

an authorised

representative

of workmen

or

Claim by creditors other than financial creditors and operational creditars |

Seeaesich of false or misleading proofs of clair shall attract penalties.
CA. Vishal Ghisulal Jain
nsolvency Professiono
IBBI Registration MoiBBI /IPA-O01 /1F-PO0419/ 2017-20118, 10742

Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website

www. sllinvestments.in
Members are raquested to carefully read all the Notes sat out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular,

IBBI

Regd.

Address:D-1902,

Folm

Beoch

Residency, Amey

CHS

Leel, Plot Mo.24-29,

Sector-4, Nerul West, Mavi Mumbal-4007046
IBBI Registered E-mail:vishalcovishaljain.com

Instructions
for joineng the AGM, manner of casting
vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGN.

financi@ha@p.cp@. in

J o/20 1f-18,10742

Ca. Vishal Ghisulal Jain

of the inferim

11)
12)

Nn

Company Secretary and Compliance Officer

e-mail

correspondence with the interim
resolution professional

|

Lokesh Gandhi

D022)

E.Moil: visholifticovisholjaincom

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of AGM at

Place : Murnbai
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websites of NSDL and/or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s).
Instructions onthe process of remote e-Voting and e-Voting atthe AGM is provided as partofthe Notice ofthe 82" AGM,
Members attending the AGM wio have notcast vote(s) by remote e-Voting will be ableto vote electronically atthe AGM.
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be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts ;
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7. [Extinnated date of closure of insalvency 14° January 2023

providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be,
Mannerof casting vote through e-Voting:
a)
Members will have an opportunily to cast their vote(s) on the business as set out
in the Notice of the AGM through remote
e-Voting facility atthe AGM,
b)
Interns of SEBI Circular No. SEBVHO!CFO/CMB/CIR/P/2020/242 dated 09° December, 2020, e-Voting process will also
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di)
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কলকাতা বুধবার ৩ আগস্ট ২০২২

৩

শুভেন্দুকে কেন সিবিআইয়ের
ছাড়, হাইক�োর্টে মামলা দায়ের

রঞ্জন লাহিড়ী

মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ তু লে দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছবি: প্রসেনজিৎ শীল

ক�োচবিহারের মৃত ১০ পুণ্যার্থীর
পরিবারকে ক্ষতিপূরণ রাজ্যের
দিব্যেন্দু ভ�ৌমিক ও প্রসেনজিৎ শীল
ক�োচবিহার, ২ আগস্ট

‘ভ�োলে বাবা পার করেগা।’ এই ধ্বনি দিতে দিতেই রবিবার জল্পেশ
মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তঁারা। কিন্তু চলে গেল ১০টি
তাজা প্রাণ। শীতলকুচি ব্লকের গ�োলেনাওহাটি গ্রামে এখন শুধু
হাহাকার, কান্না, আর্তনাদ। যঁারা মারা গেছেন, তঁাদের কারও বয়স
১৭, কেউ বা সদ্য ২০–তে পা দিয়েছেন। স�োমবার বিকেলেই
চ�োখের জলে তঁাদের শেষ বিদায় জানায় তঁাদের পরিবার। মঙ্গলবার
সকালে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ মৃতের
পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান তু লে দেন।
সঙ্গে ছিলেন ক�োচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, উত্তরবঙ্গ
উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘ�োষ, সিতাই বিধানসভা
কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র রায় বসুনিয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়
বর্মন ও হিতেন বর্মন, জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে
ভ�ৌমিক। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও মৃতদের পরিবার পিছু ২
লক্ষ টাকা ও জখমদের পরিবার পিছু ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার
কথা ঘ�োষণা করা হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটে রবিবার মাঝরাতে শীতলকুচি ব্লকের চ্যাংরাবান্ধার
ধরলা সেতু পার করে ময়নাগুড়ি–মাথাভাঙা সড়কে। ডিজে বাজান�োর
জন্য জেনারেটর থেকে পুর�ো গাড়ি শর্ট সার্কিট হয়ে মৃত্যুর ক�োলে
ঢলে পড়েন সুব্রত বর্মন, স্বপন বর্মন, বাদল বর্মন, বিশাল তিরকি–সহ
১০ তরুণ। প্রত্যেকেরই বাড়ি শীতলকুচি ব্লকের গ�োলেনাওহাটি
গ্রামে। স�োমবারই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
প্রথমে গেছেন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে।
সেখানে দুর্ঘটনায় জখমদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এর পর রাতেই

সড়কপথে প�ৌঁছ�োন ক�োচবিহারে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায়
শীতলকুচি বিডিও অফিস চত্বরে মৃতদের পরিবারের হাতে ২
লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান তু লে দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন,
‘অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। সমবেদনার ক�োনও ভাষা নেই। আমি
স�োমবার জলপাইগুড়ি হাসপাতালে গিয়ে জখমদের সঙ্গে দেখা
করি। রাতে ক�োচবিহার চলে আসি। আজ শীতলকুচিতে এসেছি।
আমরা সবাই পরিবারগুল�োর পাশে আছি। সন্তান হারান�োর ক্ষতি
ক�োনওভাবেই পূরণ করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী, ডিএম, এসপি সবাই
আছি। সব কিছু একটু শান্ত হ�োক, তার পর বাকি বিষয় আমরা
দেখব।’ মন্ত্রী বলেন, ‘প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল বলেই বাকিদের
সুস্থ করে ত�োলা গেছে। সময়মত�ো ব্যবস্থা না নিতে পারলে,
আমরা হয়ত�ো আরও অনেককে হারাতাম।’
উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকার
পর, গেজেট ন�োটিফিকেশন করে সাউন্ড লিমিটার ছাড়া ডিজে এবং
সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল রাজ্য সরকার। কলকাতা
হাইক�োর্টও রাজ্যে ক�োনও ধরনের প্রসেশনে ডিজে ব্যবহার নিষিদ্ধ
করেছিল। তা সত্ত্বেও ছটপুজ�ো, শিবরাত্রিতে ডিজের ব্যবহার হয়েই
চলেছে। তবে রবিবার রাতের ঘটনার পর উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার
পুলিশকে সতর্ক করেছেন আইজি (উত্তরবঙ্গ)দেবেন্দ্রপ্রতাপ
সিং। সেই মত�ো এদিন থেকেই কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙা) অমিত বর্মা বলেছেন, ‘যে
১৪ জন জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তঁাদের
মধ্যে ১২ জন আজ ছাড়া পেয়েছেন। ফরেনসিক টিমকে দিয়ে
গাড়িটিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সার্জেন জানিয়েছেন, শর্ট
সার্কিট থেকেই ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ
একটি সুয়�োম�োট�ো মামলা রুজু করেছে।’

শুভেন্দু অধিকারীকে মূল সারদা মামলায় সিবিআই ছাড়
দেওয়ায় কলকাতা হাইক�োর্টে মামলা দায়ের হল। এই মামলায়
মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়।
অন্যদিকে, কাঁথি পুরসভা থেকে সারদার নথি তদন্তে সিবিআই
চেয়ে প্রথম মামলা হয়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ
পুলিশের কাছে তদন্তের কেস ডায়েরি তলব করেছে। দুটি
মামলার একসঙ্গে ফের শুনানি হবে আগামী শুক্রবার। প্রথম
মামলাকারী আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকারের অভিয�োগ,
সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন,
শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। কাঁথির
জন্য এই টাকা নেওয়া হয়েছিল। নগদে টাকা নেওয়া হয়।
কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ
শুভেন্দু অধিকারীকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে না। তাঁর
প্রশ্ন, যেখানে সারদা কর্তা নিজেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে টাকা
নেওয়ার অভিয�োগ আনছেন, তবে তিনি কীভাবে তদন্তের
বাইরে থাকেন?এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে তিনি

ভুয়�ো অফিসার

আজকালের প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের
অফিসার পরিচয় দিয়ে ধরা পড়ল এক
ব্যক্তি। শৈবাল রায় নামে ওই ব্যক্তিকে
গ্রেপ্তার করেছেন লালবাজারের গ�োয়েন্দারা।
অভিয�োগ, সরকারি লেটারহেডে একটি
কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর
দপ্তরের অফিসার পরিচয় দিয়েছিল। এবং
এক জনের ভর্তির ব্যাপারে জানান�ো
হয়েছিল ওই চিঠিতে। কলেজ কর্তৃপক্ষের
বিষয়টিতে সন্দেহ হলে পুলিশে অভিয�োগ
করা হয়। দেখা যায়, ওই ব্যক্তি রাজ্য
সরকারের অন্য একটি দপ্তরের সেকশন
অফিসার। পরে অবশ্য শর্তসাপেক্ষে ওই
ব্যক্তিকে জামিন দেয় আদালত।

অস্ত্র ব্যবসায়ী ধৃত

আজকালের প্রতিবেদন: ৪টি দেশি
সিঙ্গল শটার, ৪০ ৮এমএম রাউন্ড তাজা
গুলি–সহ এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার
করল এসটিএফ। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া
ব্রিজের কাছ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা
হয়। নাম সমীরকুমার পটনায়েক। বাড়ি
পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে। এসটিএফ
জানিয়েছে, এই অস্ত্রগুলি সরবরাহ করার
জন্য সমীর কলকাতায় এসেছিল।

শহরে জীর্ণ ২ জলাধার মহিলাদের নিগ্রহ নিয়ে
ভেঙে দেবে পুরসভা জনস্বার্থ মামলার নিষ্পত্তি

আজকালের প্রতিবেদন

শহরের পুরন�ো, প্রায় অকেজ�ো হয়ে পড়ে থাকা ওভারহেড জলাধারগুলি ভেঙে
দেবে কলকাতা পুরসভা। সেখানে নতু ন করে জলাধার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
পুর কর্তৃপক্ষ। আপাতত দুটি ওভারহেড জলাধার ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
পুর প্রশাসন।
পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি পাটু লিতে ৩০ বছরের পুরন�ো পুরসভার
ওভারহেড জলাধার ভেঙে পড়ে। আহত হন এক কর্মী। এই ঘটনার পর পুর প্রশাসন
শহরের ওভারহেড জলাধারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু করে। কলকাতার
উত্তর থেকে দক্ষিণ, ১৫ থেকে ১৬টি ওভারহেড জলাধার পরীক্ষা করে দেখেন পুর
ইঞ্জিনিয়াররা। পুরন�ো এবং জীর্ণ জলাধারগুলির ওপর বিশেষ জ�োর দেওয়া হচ্ছে।
এর মধ্যে সচল এবং অকেজ�ো, অর্থাৎ যেগুল�ো বেশ কিছুদিন ধরে ব্যবহারের
অনুপযুক্ত, সেগুল�ো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাথমিক পরিদর্শনের
পর দুটি ওভারহেড জলাধারকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেগুলি
বেহাল অবস্থা। কাজও করছে না। তাই ওগুল�োকে ভেঙে ফেলা হবে। সেখানে
আবার নতু ন করে জলাধার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি জলাধারগুল�োর
মধ্যে যেগুল�ো খারাপ অবস্থা সেগুলি মেরামত করে ফেলা হবে। পুজ�োর আগেই
একাজ শেষ করে ফেলার ভাবনা পুর প্রশাসনের। 

স্বাস্থ্য দপ্তরকে
শর্তসাপেক্ষে
নিয়�োগের
অনুমতি
আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে শর্তসাপেক্ষে শূন্যপদে
নিয়�োগ করতে অনুমতি দিল কলকাতা
হাইক�োর্ট। তবে এই নিয়�োগগুলির
চাকরির ভবিষৎ নির্ভর করবে
আদালতের রায়েই বলে জানিয়ে দিল
প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য
স্বাস্থ্য দপ্তরে ১১,৫২১টি শূন্যপদ তৈরি
হয়েছে। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, ডেটা এন্ট্রি
অপারেটর–সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চু ক্তিভিত্তিক
ও পার্ট টাইম কর্মী হিসেবে এই শূন্যপদে
নিয়োগ হবে। কিন্তু অভিয�োগ, প্রতিটি
কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নেতা, মন্ত্রী
ও শাসক দল ঘনিষ্ঠদের নিয়োগ করা
হয়েছে। অভিয�োগ, মালদা ছাড়া ক�োথাও
সিলেকশন কমিটিতে চিকিৎসক নেই।
এই কমিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে
তা স্বচ্ছ হবে না বলে দাবি করা হয়েছে।
এই অভিয�োগে কমিটি বাতিলের দাবি
তু লে মামলা হয়। এই মামলায় রাজ্য
সরকারের কাছে দু’সপ্তাহের মধ্যে রিপ�োর্ট
তলব করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন
বেঞ্চ। ৫ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি
হবে। এর মধ্যে ক�োনও নিয়োগ হলে
মামলার রায়ের ওপর ওই নিয়োগের
ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বলেও নির্দেশে
জানিয়েছে বেঞ্চ।

আজকালের প্রতিবেদন
রাজ্যে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একাধিক ধর্ষণ ও গণধর্ষণ নিয়ে দায়ের হওয়া
জনস্বার্থ মামলাগুলি মঙ্গলবার নিষ্পত্তি করে দিল কলকাতা হাইক�োর্টের প্রধান
বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতে রাজ্য জানিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য
সরকার নির্যাতিতার পরিবারগুলির হাতে ক্ষতিপূরণের অর্থ তু লে দিয়েছে বলে
জানান অ্যাডভ�োকেট জেনারেল স�ৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জি। পাশাপাশি তিনি জানান,
সব ক’টি মামলার তদন্ত করছেন আইপিএস দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে থাকা পুলিশ
আধিকারিকেরা। অন্যদিকে, মামলাকারীদের নতু ন করে ক�োনও অভিয�োগ নেই।
তাই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করা হল বলে জানিয়েছে হাইক�োর্ট। তবে নামখানার
ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলাটি এখনও হাইক�োর্টের বিচারাধীন রইল। নামখানা,
নেত্রা, পিংলা, শান্তিনিকেতন–সহ আরও কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে একমাত্র নেত্রা
বাদ দিয়ে সব নির্যাতিতার পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ তু লে দিয়েছে রাজ্য বলে
আদালতে জানান�ো হয়েছে। নেত্রার ক্ষেত্রে কিছু অফিসিয়াল কারণে ক্ষতিপূরণ
এখনও প�ৌঁছয়নি পরিবারের হাতে। নেত্রার স্থানীয় প্রশাসনকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা
করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী স�োমবার নামখানা
মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
রিজিওনাল অফিস:দুর্গাপুর
জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি ম�োড় নিকটে,
সাগরডাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন ৭১৩২১১

দখল বিজ্ঞপ্তি

[সেকশন ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস
অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট 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 দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে
যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ এবং ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত
তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদারগণ 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 ও তার ওপর সুদ, মাশুল সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক–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
নং

ক)শাখার নাম
খ)ঋণগ্রহীতার নাম

বন্ধকিকৃ ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১

ক)পুরুলিয়া শাখা
খ)শ্রীমতী অনিতা ব্যানার্জি স্বামী শ্রী
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি
জামিনদার:
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি উভয়েই:কে
কে রায় লেন, নদিহাপাড়া পুরুলিয়া,
দুলমি নদিহাপাড়া, জেলা পুরুলিয়া,
পিন ৭২৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ

২

ক) রানিগঞ্জ–২ শাখা
খ)মেসার্স বিজয় শ’মিল
স্বত্বা:শ্রী বৈজনাথ সিং
জামিনদার:শ্রী গ�ৌতম মাজি
উভয়েই:জামুড়িয়া থানা ম�োড়
প�োঃ জামুড়িয়া হাট, জেলা–বর্ধমান দ�োম�োহনি র�োড দক্ষিণে:সাবির আলি এবং জুবেদ আলি পূর্বে:
পিন ৭১৩৩৩৬
বাবুলাল গ�োয়ালা পশ্চিমে বৈজনাথ সিং (বৈজনাথ সিং এর এইচ
পি পেট্রোল পাম্প)
(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)

তারিখ: ০৩.০৮.২০২২
স্থান:দুর্গাপুর

ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)দখলের তারিখ
ক) ১১.০৫.২০২২
খ) ₹ ৫,৭৭,৮৭৮.১৮
৩১.০৭.২০২২ অনুযায়ী এবং
তদুপরি সুদ
গ) ০১.০৮.২০২২

‘আনন্দপ্লাজা’ভবনের চতু র্থ তলে ব্যবসায়িক ইউনিট/দ�োকানঘর
নং ১৭, সুপার বিল্ট পরিমাপ ১৭৮ বর্গফু ট–সহ ১২ কাঠা ৪ ছটাক
বাস্তু জমির অবিভাজ্য, আনুপাতিক চিহ্নিত অংশ অবস্থিত জেলা
পুরুলিয়া, জে এল নং ২৯২/২, প�ৌরসভা ওয়ার্ড নং ০৩, হ�োল্ডিং
নং ৯৩৪, ৯৩৪/১, ৯৩৪/২, ৯৩৪/৩ নথিভু ক্ত খতিয়ান নং ১৫৫৩,
আর এস প্লট নং ৬৯৯০, সরাবনন্দ সরকার স্ট্রিট, অধীনস্থ অঞ্চল
মুন্সিডাঙ্গা, ম�ৌজা পুরুলিয়া, থানা–পুরুলিয়া (টাউন), পুরুলিয়া
প�ৌরসভা অধীনে জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ নামাঙ্কিত শ্রীমতী
অনিতা ব্যানার্জি। ভবনের চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:ম�োটা আলি, দক্ষিণে:
সরাবনন্দ সরকার স্ট্রিট, পূর্বে:এইচ/ও শ্রী হ�োটেল এবং আর এস
প্লট নং ৬৯৮৫, পশ্চিমে:ড.বসন্ত গুপ্ত এর বাড়ি এবং আর এস প্লট
নং ৬৯৯১। ব্যবসায়িক ইউনিট/দ�োকানঘর এর চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:৮
ফু ট চওড়া করিডর দক্ষিণে:দ�োকান নং ১৬, পূর্বে:খ�োলা জায়গা
পশ্চিমে:৮ ফু ট চওড়া করিডর (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)।
০.০৮ ডেসিমেল জমি যার আর এস প্লট নং ১৩৯০ এবং ০.০২ ক) ০৫.০৫.২০২২
ডেসিমেল জমি যার আর এস প্লট নং ১৩৯০/৩১৪৬, জমির খ) ₹ ৩২,৩৬,৬৫০.৪৪
ম�োট পরিমাপ ০.
১০ ডেসিমেল এবং ভবন যার আর এস ২৬.০৭.২০২২ অনুযায়ী এবং
খতিয়ান নং ২২৩১, এল আর খতিয়ান ৫০৭, জে এল নং ২১, তদুপরি সুদ
ম�ৌজা–জামুড়িয়া, জামুড়িয়া প�ৌরসভা অধীনে, থানা–জামুড়িয়া,
জেলা বর্ধমান নামাঙ্কিত বৈজনাথ সিং। অঞ্চলের চ�ৌহদ্দি:উত্তরে: গ) ২৮.০৭.২০২২

অনুম�োদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

আবেদন করেছেন। পাল্টা শুভেন্দুর আইনজীবী রাজদীপ
মজুমদার দাবি করেন, সারদার ঘটনা নজরে আসার পর এক
বছর পুলিশ তদন্ত করেছিল। তখন পুলিশের তদন্তেই শুভেন্দু
অধিকারীর নাম উঠে আসেনি। পরবর্তী কালে সুপ্রিম ক�োর্টের
নির্দেশের সিবিআই তদন্তের কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যে
সিবিআই ৭টি চার্জশিট পেশ করেছে। শুভেন্দুর আইনজীবীকে
সমর্থন করে সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ দ্বিবেদী জানান,
এই আবেদন গ্রহণয�োগ্য নয়। সিবিআই ইতিমধ্যে তদন্ত
করেছে, আবার তদন্ত করছেও। এমতাবস্থায় এই ধরনের
আবেদন আদালতে কখনওই গ্রহণয�োগ্য হতে পারে না।
অন্যদিকে, পৃথক একটি মামলায় আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস
অভিয�োগ করেন, সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে কাঁথি
পুরসভা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী টাকা নিয়েছিলেন।
যার তদন্ত করছে রাজ্য পুলিশ। আবেদনকারী অনিন্দ্যসুন্দর
দাসের দাবি, সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যে সারদার
তদন্ত করছে সিবিআই। এদিন এই মামলায় তদন্তের কেস
ডায়েরি রাখয়ের কাছে তলব করেছে প্রধান বিচারপতি
ডিভিশন বেঞ্চ।

 জ পার,্থ অর্পিতাকে
আ
সিবিআই আদালতে পেশ

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, বুধবার পার্থ চ্যাটার্জি ও অর্পিতা মুখার্জিকে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ
করা হবে। এজন্য পুলিশ সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে
আদালত চত্বরে। ক�োনও অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য সতর্ক রয়েছে
পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে পার্থ চ্যাটার্জি ও অর্পিতা মুখার্জিকে জ�োকা ইএসআই
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পার্থ চ্যাটার্জি সংবাদমাধ্যমে ক�োনও কথা
বলেননি। তবে, অর্পিতা বলেছেন, ওই টাকা আমার নয়। আমার অনুপস্থিতে,
অজান্তে টাকা ঢ�োকান�ো হয়েছে। এই সময় আমতলার বাসিন্দা শুভ্রা ঘ�োড়ুই ওই
হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। হঠাৎই তিনি পার্থ চ্যাটার্জির গাড়ি লক্ষ্য
করে চটি ছুড়ে মারেন। পরপর দুটি চটিই তিনি ছুড়ে মেরেছেন। সাংবাদিকরা তাঁকে
ঘিরে ধরলে তিনি বলেছেন, এবার আমি খালি পায়ে বাড়ি যাব। স্বাস্থ্যপরীক্ষার
পর পার্থ, অর্পিতাকে ফের সিজিও কমপ্লেক্সে ফিরিয়ে আনা হয়। এদিকে, এদিন
বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্পিকার বিমান ব্যানার্জি বলেন, পার্থ চ্যাটার্জির ঘর
এখনও কারওর জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। যেমন ছিল, তেমনই আছে। 

বর্ধিত হারে বেতন,
মজুরি চ ালু চা–বাগানে

আজকালের প্রতিবেদন
আলিপুরদুয়ার, ২ আগস্ট

উত্তরবঙ্গের চা–বাগিচা শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা ২০২ টাকা থেকে বেড়ে
২৩২ টাকা হয়েছে। সরকারিভাবে ধার্য সেই মজুরি এবার পাহাড় ও সমতলের
চা–বাগানগুলি দেওয়া শুরু করেছে। চা–মালিকদের সংগঠনগুলির সঙ্গে
য�োগায�োগ করে জানা গেছে, দার্জিলিং পাহাড় ও সমতলের আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি–সহ ৩০০–র বেশি চা–বাগানে ইতিমধ্যেই নতু ন হারে দৈনিক
মজুরি দেওয়া শুরু করেছে।
প্রায় ৯৯ শতাংশ বাগানে বর্ধিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে। মাত্র একটি বা দুটি বাগানে
কিছু জটিলতা থাকায় সেখানে চা–মালিক বর্ধিত মজুরি দিতে পারেননি বলে
জানা গেছে। যদিও সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন চা–মালিকদের
অনেকেই। এ–ও জানা গেছে, শুধু বর্ধিত হারে মজুরি দেওয়াই নয়, ২০২২–এর
জানুয়ারি থেকে এক কিস্তি এরিয়ারের টাকাও হাতে পেয়েছেন চা–শ্রমিকরা।
পাশাপাশি নতু ন বেতন চু ক্তি অনুসারে বাগানের স্টাফদেরও বর্ধিত হারে বেতন
দেওয়া শুরু হয়েছে। চা–মালিকদের সংগঠন আইটিপিএ ডু য়ার্স শাখার সচিব
রাম অবতার শর্মা বলেছেন, ‘আমাদের সংগঠনভুক্ত সব বাগানেই নতু ন চু ক্তি
মেনে বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া শুরু হয়েছে।’টি অ্যাস�োসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার
উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর বলেন, ‘নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বাগানে বাগানে
বেতনের টাকা পাচ্ছেন চা–কর্মীরা।’
উল্লেখ্য, চা–শ্রমিকদের জন্য এ বছর রেকর্ড পরিমাণ প্রায় ৩০ টাকা দৈনিক হাজিরা
বৃদ্ধি হয়েছে। সাত মাসে অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছে চা–শিল্প। জানা গেছে, আড়াই
বছরে উত্তরবঙ্গে ৪৪টি চা–বাগান খুলেছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙে মাত্র ৫টি চা–বাগান বন্ধ আছে। খুব দ্রুত আরও দুটি বন্ধ
চা–বাগান খুলে যেতে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

সঞ্জয় মালিককে আসানস�োল আদালতে ত�োলা হচ্ছে। ছবি:প্রতিবেদক

কয়লা চুরি: সিআইডির
হাতে মূল অভিযুক্ত

দেবব্রত ঘ�োষ

আসানস�োল, ২ আগস্ট
কয়লা চু রিতে অভিযুক্ত সঞ্জয় মালিককে
হরিয়ানা থেকে ধরে আনল সিআইডি।
মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ সঞ্জয়কে
আসানস�োলে এনে আদালতে পেশ
করে সিআইডি। বিচারক ১২ দিনের
সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন।
সম্প্রতি কলকাতায় সিআইডি আবদুল
বারিক বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার
করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি
জানতে পারে ২০১৯ সালে পশ্চিম বর্ধমানের
বারাবনির ক�োল সাইডিং থেকে ১০০০
মেট্রিক টন কয়লা চু রি হয়ে যায়। ঘটনার
পর পুলিশ কয়লা উদ্ধার করলেও এর

মূল পান্ডাকে ধরতে পারেনি। ব্যাপারটা
সিআইডির হাতে আসার পর ধরা পড়ে
আবদুল বারিক বিশ্বাস। তার থেকেই জানা
যায় দিল্লির প্রতাপপুরের বাসিন্দা সঞ্জয়
মালিক এখন হরিয়ানায় তার ফার্ম হাউসে
থাকে। সিআইডি ওই ফার্মহাউস থেকে
সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে
প্রথমে কলকাতা, পরে আসানস�োলে
সিআইডির আদালতে পেশ করে। সঞ্জয়ের
আইনজীবী শেষাদ্রি দুবে বলেন, ‘২০১৯
সালের ঘটনা। ওই চু রির সমস্ত কয়লাই
উদ্ধার হয়ে গেছে। এরপরও আমার
মক্কেলের বিরুদ্ধে সিআইডি ৩৭৯, ৪১১,
৪১৩ এবং ৪২০ ধারায় মামলা করেছে।
আমি জামিনের জন্য আবেদন করেছিলাম।
বিচারক বার�োদিনের রিমান্ড দিয়েছেন।’

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক,
গণপত রাও কদম মার্গ, ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০০১৩
CIN No.: U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফ�োর্সমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IVঅনুযায়ী]
যেহেতু , নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুম�োদিত আধিকারিক
হিসেবে 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–এর ১৩(১২)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত
ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে
ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য তাঁদের
প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা
এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল
নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এ
 খানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির
দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য
সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন নীচে উল্লেখ করা অর্থাঙ্ক সহ এর
ওপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাসুল ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর
চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত
পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
ল�োন
অ্যাকাউন্ট নং
TCHHF0500000
100065254,
TCHHF0500000
100008668,
TCHIN0500000
100008948

দায়ভ�োগী(গণ)/ আইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি
প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম
মেঃ ওঙ্কারনাথ হার্ডওয়্যার
স্টোরস, পার্টনার– অমিতা
নন্দন ও রুপা নন্দন, অমিতা
নন্দন, রুপা নন্দন, অমিতা
নন্দন, প্রদীপ নন্দন,

দাবি বিজ্ঞপ্তি
দখলের
অনুযায়ী দাবিকৃ ত
তারিখ
অর্থাঙ্ক
₹৪৫,০৫,৮৩৪/–
(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ
পাঁচ হাজার আটশ�ো ২৯.০৭.২০২২
চ�ৌত্রিশ টাকা মাত্র),
২৬.০৪.২০২২
অনুযায়ী

জামিনযুক্ত পরিসম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ:উপরিস্থিত দ�োতলা বিল্ডিং, প্রতি তলে
৪৫০ বর্গফু ট, ম�োট ৯০০ বর্গফু ট বাড়ি সমেত নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা মাপের জমি
বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি ও প্রবেশাধিকারের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ– আর এস দাগ নং ১০৪২,
আর এস খতিয়ান নং ১২৩, ম�ৌজা–হরিদেবপুর, জে এল নং২৫, ত�ৌজি নং ৩৩৫৮, আর এস নং
৩৫, থানা–ঠাকুরপুকুর, পরগনা– খাসপুর, এডিএসআরও বেহালা, কে এম সি ওয়ার্ড নং ১২২,
জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পুর নিগম। সীমানা– উত্তর– দাগ নং ১০৪২, দক্ষিণ–দাগ নং
১০৩৬, ১০৪০, পূর্ব– বি প্লট ও ১০ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিম– দাগ নং ১০৪১।
10291735

মিঃ বিপ্লব বসু ও মিস ₹১৭,২২,৬৭৩/– (সতের�ো
মণিদীপা চক্রবর্তী লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শ�ো
৩০.০৭.২০২২
তিয়াত্তর
টাকা
মাত্র)
,
১৩.০৫.২০২১ অনুযায়ী

জামিনযুক্ত পরিসম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ:ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তল, দক্ষিণ পশ্চিমে,
বিল্ডিং ২৮ বি, দাগ নং ৯৬৭, ৯৬৭/৪৪৬০, ৯৬৭/৪৪৬১, ৯৬৭/৪৪৬২, খতিয়ান নং ৩০৭,
ম�ৌজা– ডিগলা, পরগনা– কলিকাতা, জে এল নং ১৮, রে সা নং ১৬১, ত�ৌজি নং ১৭৩, হ�োল্ডিং
নং ২৮বি, দুর্গাবাড়ি র�োড, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা,
পব, ৭০০০২৮। সুপারবিল্ট মাপ ৬৩৪ বর্গফু ট সহ কমন সুবিধা দলিল মাফিক।
স্বাঃ–
তারিখ: ০৩.০৮.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা	
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

