20th November, 2022
To,
BSE Limited
Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532163

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Symbol: SAREGAMA

Dear Sir/Madam,
Sub:

Newspaper Clippings - Advertisement of notice of meeting of the Equity Shareholders
of Saregama India Limited (“Company”), to be held pursuant to the directions of the
Kolkata Bench of the Hon’ble National Company Law Tribunal (“Tribunal”)

This has reference to our letter dated 19th November, 2022 informing about the meeting of
the Equity Shareholders of the Company, to be held on Wednesday, 21st December, 2022,
pursuant to the directions given by the Hon’ble Tribunal vide its order dated 18th November,
2022, in the matter of the proposed Scheme of Arrangement between Saregama India Limited
and Digidrive Distributors Limited and their respective shareholders and creditors.
In this regard, we enclose herewith copies of the advertisement of notice of aforesaid
meeting, given in the following newspapers today, i.e. 20th November, 2022:
i.
ii.

Financial Express, in English language; and
Aajkal, in Bengali

Kindly acknowledge the aforementioned information and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Saregama India Limited
signed by
PRIYANKA Digitally
PRIYANKA MOTWANI
2022.11.20
MOTWANI Date:
16:16:58 +05'30'

Priyanka Motwani
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: A58041
Encl: As above

SAREGAMA India Limited, 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028, India.
Tel: +91 33 2551 2984, Fax: +91 33 2550 0817, Web: www.saregama.com
CIN: L22213WB1946PLC014346 Email ID: co.sec@saregama.com
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রাজ্য

ৼ

কলকাতা রবিবার ২০ নভেম্বর ২০২২

৭

হাওড়ার টাকায় হাওলা য�োগ
সুন্দরবনে চিত্রকলা ও হস্তশিল্প উৎসব স�োবান্তে পাব�োর কাজ নিয়ে আল�োচনা সভা প্রিয়দর্শী
বন্দ্যোপাধ্যায়
আজকালের প্রতিবেদন

ছ�োটদের জন্য চিত্রকলা ও হস্তশিল্প উৎসব। ৩
ডিসেম্বর সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি–
প্লটে এই উৎসবের আয়�োজন করা হচ্ছে। ‘শুধু
সুন্দরবন চর্চা’পত্রিকার উদ্যোগে এই উৎসব হবে।
পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘তেপান্তরের স্বপ্ন’।
গ�োবর্ধনপুরে সুন্দরবন রামকৃ ষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘে

বিবেকানন্দ অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র–ছাত্রীদের
হাতে আঁকার সরঞ্জাম, শীতবস্ত্র ও কিছু উপহার তু লে
দেওয়া হবে। তাদের তৈরি হস্তশিল্প ও আঁকা প্রদর্শিত
হবে এই উৎসবে। গ্রামের ২৭৪টি পরিবারের শিশুরা
অংশ নেবে এই উৎসবে। শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার
সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী জানিয়েছেন,
এই উদ্যোগে সহয�োগিতার জন্য য�োগায�োগ করা
যেতে পারে ৯৭৩২১৬৫৮১৩ নম্বরে।

জনসাধারণের প্রতি
বিজ্ঞপ্তি
স্বর্ণালঙ্কার ব্যক্তিগত বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
যেহেতু ঋণগ্রহীতাগণ গচ্ছিত আইটেমগুলি ছাড়াতে/ল�োন অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান�ো যাইতেছে যে নিম্নে বর্ণিত অ্যাকাউন্টগুলির স্বর্ণালঙ্কারগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ
দ্বারা ২৮.১১.২০২২ অথবা অন্য ক�োনও দিনে নিম্নের শাখায় ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করা হবে। পুনরায় তথ্যের
জন্য উল্লিখিত ব্রাঞ্চে য�োগায�োগ করতে পারেন।

ব্রাঞ্চের নাম	ল�োন অ্যাকাউন্ট নম্বর
কল্যাণী
২১৮৫৬৪০০০০৪৯৯০
কল্যাণী
২১৮৫৬৪০০০০৫০০৫
কল্যাণী
২১৮৫৬৪০০০০৮৯৮৩
কল্যাণী
২১৮৫৬৪০০০০৯১৬৩
কল্যাণী
২১৮৫৬৪০০০০৯১১৪
স্থান:কল্যাণী
স্বা/অনুম�োদিত অফিসার
তারিখ: ২০.১১.২০২২	ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ এর পক্ষে

হেড অফিস ম্যাঙ্গালুরু–৫৭৫০০২
CIN: 11OKA1924PLC001128
 ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ১১১	ফ�োন/ফ্যাক্স:০৩৩–২২২৬৮৫৮০
অ
২য় তল, ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ 	ম�োবাইল:৭৫৯৬০৬৪৪৪৯
এজেসি ব�োস র�োড কলকাতা–৭০০০১৭
ওয়েবসাইট:www.karnatakabank.com
	ইমেল:kolkata.arm@ktkbank.com

পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১),

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , কর্ণাটক ব্যাঙ্ক লিমিটেড–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 অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারগণ:
(১)শ্রীমতী অঞ্জু শ স্বামী শ্রী রীতেশ কুমার শ, (২)শ্রী রীতেশ কুমার শ, পিতা শ্রী লাল বাহাদুর শ,
(১)এবং (২)উভয়ের ঠিকানা:৫৭/৬/২কিউ, বি টি র�োড, সিঁথি, কলকাতা–৭০০০০২, এর প্রতি
১২.০৯.২০২২ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹১৫,৬১,৯৮৯.৯১ (পনের�ো লক্ষ
একষট্টি হাজার নয়শত উননব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র)পি এস–টার্ম ল�োন অ্যাকাউন্ট নং
১৪৭৭০০১৮০০০১৮৯০১ এর অধীনে সহ ১০.০৯.২০২২ থেকে ভবিষ্যতের সুদ আদায় দেওয়ার জন্য
তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ ও জামিনদারগণ উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক
আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ ও জামিনদারগণ
এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং
ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ ও জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত
সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন
১৫,৮৬,৬১০.৯১ (পনের�ো লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত দশ টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র)পিএস–
টার্ম ল�োন অ্যাকাউন্ট নং ১৪৭৭০০১৮০০০১৮৯০১ এর অধীনে তৎসহ ১০.১১.২০২২ থেকে ভবিষ্যতের
সুদ এবং খরচ কর্ণাটক ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ওভারসিজ ব্রাঞ্চ–কলকাতা এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
[উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত
পরিসম্পদ ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
প্রেমিসেস নং ৫/এফ, ডি গুপ্তা লেনের একতলায় দক্ষিণ দিকের আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ এবং
অবিচ্ছেদ্য অংশ, ওয়ার্ড নং ২, ম�ৌজা–পূর্ব উত্তর সিঁথি, ত�ৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, এডিআরএসও–
কাশীপুর, এসবিএ ৫৮০ বর্গফু ট, থানা–সিঁথি, ২৪ পরগনা (উঃ), শ্রীমতী অঞ্জু শ–এর নামে। চ�ৌহদ্দি:
পূর্ব:শ্রী মজুমদারের সম্পত্তি;পশ্চিম:অ্যালবার্ট ডেভিড ক�োম্পানির পঁাচিল;উত্তর:ডি গুপ্তা লেন;
দক্ষিণ:কমন প্যাসেজ এবং ড্রেন।
তারিখ:১৭.১১.২০২২	চিফ ম্যানেজার এবং অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:কলকাতা
কর্ণাটক ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর পক্ষে
ফরম নং সিএএ ২
[২৩০(৩)ও রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী]
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
ক�োম্পানি আবেদন নং সিএ (সিএএ): ১২৫/কেবি/২০২২

বিষয়:
১. জে জি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (PAN AAACJ7333A) (হস্তান্তরকারী
ক�োম্পানি নং ১ ও আবেদনকারী নং ১)নথিভু ক্ত অফিস ১২৮ সুকান্ত সরণি, প�োঃ ভদ্রকালী,
হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩২।
ও
বিষয়:
২. এস কে ফিনসার্ভ প্রাইভেট লিমিটেড (PAN AACCA1792N)
(হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২) #
ও
বিষয়:
৩. হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড (PAN AABCH4435N)
(হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩) #
#নথিভু ক্ত অফিস ৬৭, পার্ক স্ট্রিট, অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টস, একতলা,
কলকাতা ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ।
হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ ও হস্তান্তরকারী
ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২ ও হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর
জামিনহীন উত্তমর্ণগণের সভার বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ক�োম্পানি আবেদন নং সিএ (সিএএ):১২৫/কেবি/২০২২–
এর প্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ সংবলিত আদেশনামা ম�োতাবেক ন্যাশনাল ক�োম্পানি
ল’ ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ (ট্রাইবুনাল) হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর
জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ ও হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২ ও হস্তান্তরগ্রহীতা
ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণের আলাদা সভার নির্দেশ দিয়েছেন,
যেখানে হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড, (হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং
৩)–এর সঙ্গে জে জি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, (হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং
১ ও আবেদনকারী নং ১) ও এস কে ফিনসার্ভ প্রাইভেট লিমিটেড, (হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২
ও আবেদনকারী নং ২)–এর পরিবর্তন সমেত বা অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের (স্কিম)
এর ব্যাপারে বিবেচনার করা হবে ০১ এপ্রিল ২০২২ থেকে।
ওই আদেশ সাপেক্ষে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও
আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ ও হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২ ও
হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণের সভা নিচের দিন, তারিখ,
সময় মাফিক হবে, যেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ
ও হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২ ও হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী
নং ৩–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণের য�োগদান ও সভার বিষয়ে ভ�োটদান অনুর�োধ করা হচ্ছে।
সভার স্থান:পার্ক ম্যানশন, ফ্ল্যাট নং ৫, ৪র্থ তল, ব্লক ১, ৫৭এ, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।
সভার তারিখ:শুক্রবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২
সভার বিবরণ
সময়
জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ, হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড–
বেলা ২.০০ ট�ো
হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি/আবেদনকারী নং ৩
জামিনহীন উত্তমর্ণগণ, এস কে ফিনসার্ভ প্রাইভেট লিমিটেড–
বেলা ৩.০০ টে
হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২/আবেদনকারী নং ২
বেলা ৪.০০ টে
হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড– হস্তান্তরগ্রহীতা
ক�োম্পানি/আবেদনকারী নং ৩
ক�োম্পানি আবেদন নং সিএ (সিএএ):১২৫/কেবি/২০২২–এর প্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ
সংবলিত আদেশনামা ম�োতাবেক ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠান�োর কাট অফ
তারিখ ঠিক করেছে ৩০ নভেম্বর, ২০২২।
৩০ নভেম্বর, ২০২২ মাফিক হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনযুক্ত
উত্তমর্ণগণ ও হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ ও আবেদনকারী নং ২ ও হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি ও
আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণকে সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠান�ো হবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে।
কাট অফ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ২০২২ মাফিক ভ�োটদান ও ভ�োট মূল্যায়ন করা হবে।
২৩২ নং ধারাধীনে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের কপি, বিবৃতি বিনামূল্যে মিলবে এস কে ফিনসার্ভ প্রাইভেট
লিমিটেড, হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ /আবেদনকারী নং ২ এবং হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট
লিমিটেড– হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি/আবেদনকারী নং ৩–এর নথিভু ক্ত অফিস ৬৭, পার্ক স্ট্রিট,
অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টস, একতলা, কলকাতা ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গে।
সভায় য�োগদান ও ভ�োটের য�োগ্য সদস্য নিজে বা প্রক্সি দ্বারা ভ�োট দিতে পারবেন, তবে, নির্ধারিত
প্রক্সি বয়ান পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে সভার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা
আগে। প্রক্সি বয়ান মিলবে এস কে ফিনসার্ভ প্রাইভেট লিমিটেড, হস্তান্তরকারী ক�োম্পানি নং ২ /
আবেদনকারী নং ২ এবং হাই–টেক ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড– হস্তান্তরগ্রহীতা ক�োম্পানি/
আবেদনকারী নং ৩–এর নথিভু ক্ত অফিস ৬৭, পার্ক স্ট্রিট, অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টস, একতলা, কলকাতা
৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গে।
ক�োম্পানি আবেদন নং সিএ (সিএএ):১২৫/কেবি/২০২২–এর প্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ
সংবলিত আদেশনামা ম�োতাবেক ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ আবেদনকারী
ক�োম্পানিগুলির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভা বাতিল করেছে ও অডিটরস সার্টিফিকেটে সংখ্যা
শূন্য হওয়ায় আবেদনকারী নং ৩–এর জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ এবং আবেদনকারী নং ২ ও আবেদনকারী
নং ৩–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণের আলাদা সভার নির্দেশ দিয়েছে ও আবেদনকারী নং ১ ও
আবেদনকারী নং ২–এর জামিনযুক্ত উত্তমর্ণগণ ও আবেদনকারী নং ১–এর জামিনহীন উত্তমর্ণগণের
সভার প্রয়�োজন নেই।
ট্রাইবুনাল অ্যাডভ�োকেট সঞ্চারী চক্রবর্তী (ম�োঃ নং ৯৮৭৪৪৯০৫২৬), ই মেল chakroborty.
sanchari@scalegal.org)কে মুলতবি সহ উক্ত সভাগুলির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করেছে।
ট্রাইবুনাল কর্মরত ক�োম্পানি সচিব মিস স্বাতী বাজাজ (ম�োঃ নং ৯৮৩০০৭৩২৭৩, ই মেল
swatibajaj@gmail.com)কে মুলতবি সহ উক্ত সভাগুলির পরীক্ষকনিযুক্ত করেছে।
উল্লিখিত এই সংযুক্তিকরণ, যদি এই ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভাতে অনুম�োদিত হয়, তাহলে তা
মান্য ট্রাইবুনাল–এর পরবর্তী অনুম�োদন সাপেক্ষ হবে।
স্বা/–
তারিখ:১৮ নভেম্বর, ২০২২
অ্যাডভ�োকেট সঞ্চারী চক্রবর্তী
স্থান: কলকাতা
উক্ত সভাগুলির চেয়ারপার্সন

আজকালের প্রতিবেদন

শারীরবিদ্যা ও মেডিসিন বিভাগে ন�োবেল পুরস্কার ২০২২ জয়ী
স�োবান্তে পাব�োর যুগান্তকারী কাজ নিয়ে একটি আল�োচনা সভা
হল। ব্রেকথ্রু সায়েন্স স�োসাইটি–অল ইন্ডিয়া কমিটির উদ্যোগে এই
আল�োচনা সভা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান
কলেজের মেঘনাদ সাহা প্রেক্ষাগৃহে এই আল�োচনা সভায় বক্তব্য পেশ
করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এনআইবিএমজি–র প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর,

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক
পার্থপ্রতিম মজুমদার। ছিলেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স স�োসাইটির সাধারণ
সম্পাদক, ভাটনাগর পুরস্কার প্রাপ্ত আইআইএসআর কলকাতার
বিজ্ঞানী অধ্যাপক স�ৌমিত্র ব্যানার্জি, অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত, অধ্যাপক
অংশুমান লাহিড়ী, অধ্যাপক নীলেশ মাইতি–সহ বিশিষ্টরা। কলকাতা,
যাদবপুর, বিদ্যাসাগর, কল্যাণী, বারাসত, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি
এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কলেজের প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক,
গবেষক, অধ্যাপক ও ছাত্র–ছাত্রী ছিলেন।

চলতি সপ্তাহে দু’দিন হাওড়া স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্তের ঘটনায়
হাওলার য�োগ রয়েছে। এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা। এ
ব্যাপারে আয়কর দপ্তরও পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করেছে। এই চক্রের মূল ভরকেন্দ্র
ভুবনেশ্বর। পাশাপাশি কলকাতার বড়বাজার এলাকাতেও এর জাল ছড়িয়ে রয়েছে।
রহস্য উদ্ঘাটনে জিআরপি ও আরপিএফের সঙ্গে আয়কর দপ্তরও সম্মিলিতভাবে
কাজ করছে। রেল পুলিশ ও রেল সুরক্ষা বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে দূরপাল্লার
ট্রেনের মাধ্যমে টাকা ও গয়নাগাটি পাচার রুখতে একটি টাস্কফ�োর্স তৈরি করা হয়েছে।

জ�োনাল অফিস:বারাসত
৫৪, কে এন সি র�োড, বারাসত
পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭০০১২৪

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১)অধীনে]
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয়
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(১২)ধারাধীনে
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার
মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তঁাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকাদাতাগণ/জামিনদারগণ উক্ত দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের
জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে
নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি(গুলি)র দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকাদাতাগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি)নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার
জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি)নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ ও অন্যান্য
খরচাপাতি সমেত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কএর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট
ঋণগ্রহীতাগণের মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
ক)ব্রাঞ্চের নাম
ক্রম
খ)দখলের তারিখ
খ)ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম
দায়বদ্ধ/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নং
গ)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে
(সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)
বকেয়া অর্থাঙ্ক (₹)
সম্পত্তি নং ১:উপরিস্থিত ৬১১ বর্গফু ট টালি আচ্ছাদিত কাঠাম�ো সমেত প্রায় ক) ১২.০৭.২০২২
১ ক)গুমা ব্রাঞ্চ
খ)ঋণগ্রহীতা:মিঃ বিকাশ ঘ�োষ, পিতা– ৫ শতক জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: খ) ১৪.১১.২০২২
ম�ৌজা– তাজপুর, সাবেক খতিয়ান নং ২৪৫, হাল খতিয়ান নং ৫১৫, আর গ) ₹১৯,০২,৪৬৮.০০
ভগীরথ ঘ�োষ
এস এবং এল আর দাগ নং ৫৩৫, জে এল নং ৯৪, রে সা নং ১৯১১, ত�ৌজি ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট নং
জামিনদার–বন্ধকদাতা:
৫০১৭৫৯৯২৬০৫ এর ক্ষেত্রে
মিঃ নবকুমার ঘ�োষ, পিতা– ভগীরথ ঘ�োষ নং ২০৭১, থানা– অশ�োক নগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ডিএসআর–I, ₹৬,৩২,১৮৮.০০
বারাসতে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৭৬২ থেকে ২৭৭৬–তে
জামিনদার:
নথিভু ক্ত ২০১৩ সালের দলিল নং ০০৯১৭। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– নিজস্ব সম্পত্তি; রুরাল টিএল–কমার্শিয়াল
মিসেস সবিতা ঘ�োষ, স্বামী– বিকাশ ঘ�োষ দক্ষিণ– ৩ ফু ট চওড়া প্যাসেজ;পূর্ব– বিকাশ ঘ�োষ;পশ্চিম– পুকুর। সম্পত্তির ডেয়ারি অ্যাকাউন্ট নং
৫০৩৫৬৪৭৪৩৭২ এর
সকলের ঠিকানা:গ্রাম– তাজপুর,
স্বত্বাধিকারী: মিঃ বিকাশ ঘ�োষ, পিতা– প্রয়াত ভগীরথ ঘ�োষ।
প�োঃঅঃ– গুমা, পিন– ৭৪৩৭০৪
সম্পত্তি নং ২:প্রায় ৪.৮৮ ডেসিমেল জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র ক্ষেত্রে
পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– তাজপুর, জে এল নং ৯৪, রে সা এবং ₹২৬,১৩,৭৪৩.০০
নং ১৯১, ত�ৌজি নং ২০৭১, এল আর খতিয়ান নং ২৪৫, এল আর খতিয়ান রুরাল টিএল– আদার
অ্যালায়েড এগ্রি অ্যাকাউন্ট
নং ১৬৩৩ ও ১৬৩৪, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৩৫, থানা–
নং ৫০৫০৬৩৯১০২১ এর
অশ�োকনগর, এডিএসআরও– গুমা–তে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১০, ক্ষেত্রে
পৃষ্ঠা নং ৬১ থেকে ৭৯–তে নথিভু ক্ত ২০০৮ সালের দলিল নং ০১৬৫৮। সর্বম�োট ₹৫১,৪৮,৩৯৯.০০
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– পরেশ ঘ�োষ;দক্ষিণ– দুখিরাম ঘ�োষ;পূর্ব– পুকুর;পশ্চিম– সবগুলি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে
কেনারাম ঘ�োষ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: মিঃ বিকাশ ঘ�োষ, পিতা– প্রয়াত এবং এর ওপর সুদ
ভগীরথ ঘ�োষ এবং মিঃ নবকুমার ঘ�োষ, পিতা– প্রয়াত ভগীরথ ঘ�োষ।
নিম্নোক্ত আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও ক) ০৬.০৮.২০২২
২ ক)খড়দহ ব্রাঞ্চ
বিবরণ: ২০০৯ সালের দলিল নং I–৯৬৩২ অনুযায়ী, জমির খ) ১৮.১১.২০২২
খ)মেসার্স আবজল ব্যাগ
পরিমাপ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা (বাস্তু)এবং এর উপরিস্থিত
গ্রাম– শিউলি, তেলিনিপাড়া, পিন– ৭০০১২১
দ�োতলা আবাসবাড়ি, ম�ৌজা– তেলিনিপাড়া, ত�ৌজি নং ৪৩৯, জে গ) ₹১৯,৮৬,৬৮৯.০০
ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:
এল নং ১০, রে সা নং ৭৩, সি এস খতিয়ান নং ৩৯৪৫ ও ৬৯৩, এল এবং এর ওপর সুদ
মিসেস আনজুরা বিবি, স্বামী– শেখ আমজাদ
আর খতিয়ান নং ৫৪৮৭, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৫৭
হুসেন, ৮১, শিউলি, তেলিনিপাড়া, প�োঃঅঃ–
শিউলি, থানা– টিটাগড়, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, (জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৬ ছটাক)এবং ১৩৫৮ (জমির পরিমাপ
১০ ছটাক)
, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পঞ্চায়েত
পিন– ৭০০১২১
হ�োল্ডিং নং ৭৪০২, গ্রাম– শিউলি, তেলিনিপাড়া, প�োঃঅঃ– শিউলি,
জামিনদার:মিঃ শেখ আমজাদ হুসেন, শিউলি,
থানা– টিটাগড়, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১২১,
তেলিনিপাড়া, প�োঃঅঃ– শিউলি, থানা– টিটাগড়, এডিএসআর– ব্যারাকপুর। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– প্লট নং ১;দক্ষিণ– প্লট
জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১২১
নং ২/এ;পূর্ব– ১০ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ;পশ্চিম– আবদুল
হুসেনের সম্পত্তি, দাগ নং ১৩৫৫। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী:মিসেস
আনজুরা বিবি, স্বামী– মিঃ শেখ আমজাদ হুসেন।
৩ ক)খড়দহ ব্রাঞ্চ
সামান্য কমবেশি প্রায় ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ২০ বর্গফু ট বাস্তু জমির ক) ০৬.০৮.২০২২
খ) মেসার্স আয়ুষ’স
অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– খড়দহ, খ) ১৮.১১.২০২২
প্রোঃ– শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী, স্বামী– শ্রী গ�ৌতম চক্রবর্তী জে এল নং ০২, ত�ৌজি নং ১৪৫ ও ২৯৯৮, আর এস নং ১২, আর
এস খতিয়ান নং ২৫০৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৭৭৮/১, আর গ) ₹১১,৮৪,৬৫৮.০০
জামিনদার/ বন্ধকদাতা:
এবং এর ওপর সুদ
শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী, স্বামী– শ্রী গ�ৌতম চক্রবর্তী এস দাগ নং ২৫১৯, এল আর দাগ নং ৪৩৯৫, খড়দহ পুরসভার
১৪
এলাকাধীন,
হ�োল্ডিং
১
০৬,
ব�োসপাড়া,
নং
ওয়ার্ডের
নং
১২৮/
উভয়ের ঠিকানা:১০৮/৮৩, ক�ো–অপারেটিভ
কল�োনি র�োড, প�োঃঅঃ– রহড়া, থানা– খড়দহ, প�োঃঅঃ– রহড়া, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–
৭০০১১৭, এডিএসআর– ব্যারাকপুর, ২০১২ সালের দলিল নং
জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১১৭
I–১০০৬১, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দ্বারা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– প্লট নং
জামিনদার:শ্রী গ�ৌতম চক্রবর্তী, ৫০৩, ব�োস
৯;দক্ষিণ– দাগ নং ২৫১৭;পূর্ব– ৮ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ;
পাড়া, প�োঃঅঃ– রহড়া, থানা– খড়দহ, জেলা–
পশ্চিম– দাগ নং ২৫৮২ এবং নিজস্ব জমি, প্লট নং ১০এ। সম্পত্তির
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১১৭
স্বত্বাধিকারিণী:শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী, স্বামী– শ্রী গ�ৌতম চক্রবর্তী।
প্রথম তলে ৬৬৯ বর্গফু ট মাপের প্রস্তাবিত একতলা বাড়ি ক) ০৬.০৮.২০২২
৪ ক)খড়দহ ব্রাঞ্চ
সমেত সামান্য কংবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৩ বর্গফু ট বাস্তু খ) ১৮.১১.২০২২
খ)মেসার্স বিশ্বনাথ গ্রসারি শপ
প্রোঃ– শ্রী বিশ্বনাথ দাস, পিতা– তারক দাস, ৬৩, বি এন জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:
শাসমল র�োড, দাস কল�োনি, প�োঃঅঃ– পানিহাটি, জেলা– ম�ৌজা– পানিহাটি, জে এল নং ১০, ই পি নং ৫৪, এস পি নং গ) ₹১০,৬২,৪০২.০০
৬৭, আর এস দাগ নং ৩৩৮৩ (অংশ)ও ৩৩৮৪ (অংশ), এবং এর ওপর সুদ
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১১৪
পানিহাটি পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হ�োল্ডিং
জামিনদার/ বন্ধকদাতা:
১.শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ দাস, পিতা– প্রয়াত গ�োপাল চন্দ্র দাস নং ৬৩, বি এন শাসমল র�োড, দাস কল�োনি, প�োঃঅঃ–
পানিহাটি, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–
২.শ্রী তারক দাস, পিতা– প্রয়াত গ�োপাল চন্দ্র দাস
৭০০১১৪, এডিএসআর– স�োদপুর (পূর্বতন ব্যারাকপুর),
উভয়ের ঠিকানা:বি এন শাসমল র�োড, দাস কল�োনি,
১৯৮৮ সালের দলিল নং ১৩৯১, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল
প�োঃঅঃ– পানিহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–
দ্বারা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ই পি নং ৫০ এবং ৫০এ;দক্ষিণ– ই
৭০০১১৪
পি নং ৫৪এ;পূর্ব– অন্যের জমি;পশ্চিম– কল�োনি র�োড।
জামিনদার:শ্রীমতী মামণি দাস, পিতা– তারক দাস, বি এন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী:শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দাস (বর্তমানে
শাসমল র�োড, দাস কল�োনি, প�োঃঅঃ– পানিহাটি, জেলা– প্রয়াত), বর্তমানে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীগণ শ্রী লক্ষ্মী
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১১৪
নারায়ণ দাস এবং শ্রী তারক দাস।
৫ ক)কাঁচরাপাড়া ব্রাঞ্চ
প্রায় ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৫ বর্গফু ট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার মধ্যে ক) ২৫.০৮.২০২২
খ)মেসার্স শ্রীকৃ ষ্ণ গ্লাস অ্যান্ড প্লাইউড বাণিজ্যিক এরিয়া প্রায় ২৮২ বর্গফু ট এবং আবাসিক এরিয়া প্রায় ৭৪২ বর্গফু ট খ) ১৮.১১.২০২২
সেন্টার
এবং এর স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– মল্লিকেরবাগ, জে এল নং ১, আর এস
প্রোঃ– দীপক কুমার মণ্ডল ওরফে দীপক দাগ নং ৫৪১, ৫৩১/১০৫৪, ৫৩২, ৫৩১/১০৫১, ৫৩১, আর এস খতিয়ান গ) ₹৪৪,৮৭,৬৯৫.০০
কুমার মন্ডল, পিতা– দীনেশ মণ্ডল ওরফে নং ৪০৪, ৪০৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৮৮, ১৮৩৩, ১৮১৩, ১৮৩৫, আর এবং এর ওপর সুদ
দীনেশ চন্দ্র মণ্ডল
এস নং ৩৪, ত�ৌজি নং ২৪৬২/২৪৬৩, ০৮/১, হ�োল্ডিং নং ১৬৪/৪ (সাবেক),
জামিনদার:আরতি মণ্ডল, স্বামী– দীপক ৪১৩ (হাল), মুচিপাড়া, কবিগুরু রবীন্দ্র পাথ, ওয়ার্ড নং ১২, প�োঃঅঃ–
কাঁচরাপাড়া, কাঁচরাপাড়া পুরসভার এলাকাধীন, থানা– বীজপুর, জেলা–
কুমার মণ্ডল
উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর– নৈহাটি–তে নথিভু ক্ত ২০০৪ সালের দলিল
সকলের ঠিকানা:৪১৩, কবিগুরু
নং ৩১৪৩। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– কেজিআর পাথ;দক্ষিণ– মায়া ঘ�োষের সম্পত্তি;
রবীন্দ্র পাথ, প�োঃঅঃ– কাঁচরাপাড়া,
পূর্ব– কৃ ষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার;পশ্চিম– ৬ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ। সম্পত্তির
জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,
স্বত্বাধিকারী: শ্রী দীপক কুমার মণ্ডল ওরফে দীপক কুমার মন্ডল, পিতা–
পিন– ৭৪৩১৪৫
দীনেশ মণ্ডল ওরফে দীনেশ চন্দ্র মণ্ডল।
৬ ক)কাঁচরাপাড়া ব্রাঞ্চ
বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৩০.
৪৯ শতক জমির অবিভক্ত ক) ২৫.০৮.২০২২
খ)১.মিঃ সুমন্ত সাহা, পিতা– প্রয়াত
আন্ডারমার্কেটেড অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সহ উক্ত জমিতে খ) ১৮.১১.২০২২
মাখন চন্দ্র সাহা
নির্মিত ‘আইডিয়াল রেসিডেন্সি’নামক বিল্ডিংয়ের ‘বি’ব্লকে চতু র্থ তলে
গ) ₹১২,৯১,২৯৪.০০
২.মিসেস পলি সাহা চন্দ, স্বামী– সুমন্ত সাহা দক্ষিণ–পূর্ব পার্শ্বে সামান্য কমবেশি ৭০৬ বর্গফু ট বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত এবং এর ওপর সুদ
স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক ফ্ল্যাট নং ‘এ’এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও
ঋণগ্রহীতা–বন্ধকদাতা:
বিবরণ: ম�ৌজা– বিজনা, জে এল নং ১৪, রে সা নং ৬২, ত�ৌজি নং ৯৫০, আর
১.মিঃ সুমন্ত সাহা, পিতা– প্রয়াত মাখন এস দাগ নং ৫২, এল আর দাগ নং ৫২/১৬৫১, আর এস দাগ নং ৫২, এল
চন্দ্র সাহা
আর দাগ নং ৫২/১৬৬৯, আর এস দাগ নং ৫০, এল আর দাগ নং ৫০/১৬৬৬,
২.মিসেস পলি সাহা চন্দ, স্বামী– সুমন্ত সাহা এল আর খতিয়ান নং ৩৫৮, ৫৩৯, ৩, এল আর খতিয়ান নং ১৬৫০, ১৬৫১,
উভয়ের ঠিকানা: ‘আইডিয়াল
১৬৫৪ ও ১৬৫৫, জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– বীজপুর, জেলা– উত্তর ২৪
রেসিডেন্সি’, ব্লক ‘বি’, চতু র্থ তল, ফ্ল্যাট পরগনা, পিন– ৭৪৩১৬৬, এডিএসআর– নৈহাটি–তে বই নং I, ভলিউম
নং ‘এ’, দক্ষিণ–পূর্ব পার্শ্বে, গ্রাম– বিজনা, নং ১৫০৭–২০২০, পৃষ্ঠা নং ১৪৪৯৭১ থেকে ১৪৫০১৭–তে নথিভু ক্ত ২০২০
হালিশহর স্টেশন র�োড, প�োঃঅঃ–
সালের দলিল নং ১৫০৭০৬৩৭৫। জমির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ৩২ ফু ট চওড়া
মাদারপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা,
পঞ্চায়েতি পাকা রাস্তা;দক্ষিণ– ১২ ফু ট চওড়া রাস্তা;পূর্ব– অমরেশ কুমার
পিন– ৭৪৩১৬৬
ঘ�োষ ও অন্যরা;পশ্চিম– ১৭ ফু ট চওড়া রাস্তা। ফ্ল্যাটের চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ফ্ল্যাট
বিকল্প ঠিকানা:লেনিন পল্লী, বেদীভবন, নং ‘বি’এবং সিঁড়ি ও লিফ্ট;দক্ষিণ– ব্লক ‘সি’;পূর্ব– ব্লক ‘এ’;পশ্চিম– ফ্ল্যাট
প�োঃঅঃ– কাটাগঞ্জ, জেলা– নদিয়া,
নং ‘ডি’। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: মিঃ সুমন্ত সাহা, পিতা– প্রয়াত মাখন চন্দ্র
পিন– ৭৪১২৫০
সাহা এবং মিসেস পলি সাহা চন্দ, স্বামী– সুমন্ত সাহা।
৭ ক)কেয়াডাঙ্গা ব্রাঞ্চ
উপরিস্থিত কাঠাম�ো সমেত প্রায় ০৩.৭৫ ডেসিমেল (শতক)জমির অপরিহার্য ক) ০৮.০২.২০২২
খ)মেসার্স গ�োলদার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক, সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: থানা– দেগঙ্গা, ম�ৌজা– কেয়াডাঙ্গা, হাল খ) ১৬.১১.২০২২
ত�ৌজি নং ১১, জে এল নং ৮৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৭৬ ও ১৭৭৫, জমির
প্রোঃ– দীন মহম্মদ গ�োলদার, পিতা–
পরিমাপ ১.৫০ ডেসিমেল (শতক), যার মধ্যে ০.৫০ ডেসিমেল (শতক)জমির গ) ₹৮,৫৯,৩৩৭.০০
মুজিবর গ�োলদার, গ্রাম– গ�োসাইপুর
(কেয়াডাঙ্গা), প�োঃঅঃ– খেড়ুয়া চাঁদপুর, আর এস/এল আর দাগ নং ১৭৩১ এবং ১.০০ ডেসিমেল (শতক)জমির আর এবং এর ওপর সুদ
থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এস/এল আর দাগ নং ১৭৩২, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা,
এডিএসআর– দেগঙ্গা–তে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫০০
পিন– ৭৪৩৪২৩
থেকে ৫১৩–তে নথিভু ক্ত ২০১২ সালের দলিল নং ০০৪১১;এবং ১.৫০
জামিনদার–বন্ধকদাতা:
ডেসিমেল (শতক), যার মধ্যে ০.৫০ ডেসিমেল (শতক)জমির দাগ নং ১৭৩১
দীন মহম্মদ গ�োলদার, পিতা–
এবং ১.০০ ডেসিমেল (শতক)জমির দাগ নং ১৭৩২, থানা– দেগঙ্গা, জেলা–
মুজিবর গ�োলদার, গ্রাম– গ�োসাইপুর
উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর– দেগঙ্গা–তে বই নং I, সিডি ভলিউম নং
(কেয়াডাঙ্গা), প�োঃঅঃ– খেড়ুয়া চাঁদপুর, ১, পৃষ্ঠা নং ৪০৪৪ থেকে ৪০৬২–তে নথিভু ক্ত ২০১১ সালের দলিল নং
থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ০০৩২৪;এবং ম�োট ০.৭৫ ডেসিমেল (শতক), যার মধ্যে ০.২৫ ডেসিমেল
পিন– ৭৪৩৪২৩
(শতক)জমির আর এস/এল আর দাগ নং ১৭৩১ এবং ০.৫০ ডেসিমেল
(শতক)জমির আর এস/এল আর দাগ নং ১৭৩২, থানা– দেগঙ্গা, জেলা–
উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর– দেগঙ্গা–তে বই নং I, সিডি ভলিউম নং
১২, পৃষ্ঠা নং ২২৩৬ থেকে ২২৪৭–তে নথিভু ক্ত ২০১৩ সালের দলিল নং
০৪২২৫১। দলিল নং ০০৪১১/২০১২ সংবলিত জমির চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
দেগঙ্গা হাড়�োয়া র�োড;দক্ষিণ– জিয়ার এবং রফিক আলির কমন প্যাসেজ;
পূর্ব– কমন রাস্তা;পশ্চিম– আবদুল সামাদ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: দীন
মহম্মদ গ�োলদার, পিতা– মুজিবর গ�োলদার। দলিল নং ০০৩২৪ সংবলিত
জমির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– দেগঙ্গা হাড়�োয়া র�োড;দক্ষিণ– হাফিজ;পূর্ব– কমন
রাস্তা;পশ্চিম– কুরবান আলি। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: দীন মহম্মদ গ�োলদার,
পিতা– মুজিবর গ�োলদার। দলিল নং ০৪২২৫ সংবলিত জমির চ�ৌহদ্দি:
উত্তর– দেগঙ্গা হাড়�োয়া র�োড;দক্ষিণ– দলিল নং ০০৩২৪/১১ অনুযায়ী দীন
মহম্মদ গ�োলদার;পূর্ব– কমন রাস্তা;পশ্চিম– আবদুস সামাদ। সম্পত্তির
স্বত্বাধিকারী: দীন মহম্মদ গ�োলদার, পিতা– মুজিবর গ�োলদার।
তারিখ: ২০.১১.২০২২ 
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: বারাসত 
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L22213WB1946PLC014346
রেজিস্টার্ড অফিস:৩৩, যশ�োর র�োড, দমদম, কলকাতা–৭০০০২৮
ফ�োন: ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/৪৭৭৩; ই–মেল: co.sec@saregama.com
ওয়েবসাইট: www.saregama.com

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
ক�োম্পানি আবেদন (সিএএ) নং ১৪১/কেবি/২০২২
বিষয়: ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ নং ধারা
এবং
সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড ও ডিজিড্রাইভ ডিস্ট্রিবিউটরস লিমিটেড ও তাদের
শেয়ারহ�োল্ডার ও উত্তমর্ণগণের সংযুক্তিকরণ স্কিম
সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ক�োম্পানিজ ))
অ্যাক্ট, ১৯১৩–এর অধীনে সমিতিবদ্ধ ও ক�োম্পানিজ )
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর অর্থবহ একটি ক�োম্পানি ))
যার CIN: L22213WB1946PLC014346 ))
ও নথিভুক্ত অফিস ৩৩, যশ�োর র�োড, দমদম, ))
) ....... ক�োম্পানি/ডিমার্জড ক�োম্পানি
কলকাতা–৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ।

ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভা আহ্বায়ক
বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ১৮ নভেম্বর, ২০২২ (ট্রাইবুনাল আদেশ)তারিখ সংবলিত আদেশনামা
ম�োতাবেক ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ (ট্রাইবুনাল)সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ক�োম্পানি/ডিমার্জড ক�োম্পানি)ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভার নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে ডিজিড্রাইভ
ডিস্ট্রিবিউটরস লিমিটেড (রেজাল্টিং ক�োম্পানি) ও তাদের শেয়ারহ�োল্ডার ও উত্তমর্ণগণের পরিবর্তন সমেত
বা অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের (স্কিম)এর ব্যাপারে বিবেচনার করা হবে ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ নং ধারায়।
ট্রাইবুনাল আদেশ সাপেক্ষে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের
সভা হবে বুধবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২২–এবেলা ১১.০০ টায় (ভা.স)ভিডিও কনফারেন্স (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও
ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে (‘ওএভিএম’) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর প্রয�োজ্য সংস্থানসমূহ ম�োতাবেক বিজ্ঞপ্তিতে
উল্লেখ্য কার্যক্রমে।
ট্রাইবুনাল আদেশ সাপেক্ষে সকল সদস্যের ক�োম্পানি বা ডিপ�োজিটরির কাছে নিবন্ধীকৃত ই–মেল আইডি বা
ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া/স্টক
এক্সচেঞ্জ ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃ ত সার্কুলার মাফিক।
ক�োম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস)রুলস ২০১৬–এর রুলস ৬ (সিএএ
রুলস)সহ পঠনীয় অ্যাক্ট–এর ১০২ ধারা সহ পঠনীয় ২৩০ ও ২৩২ নং ধারাধীনে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের কপি,
বিবৃতি বিনামূল্যে মিলবে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট:www.saregama.com–এ, উক্ত রিম�োট ইলেকট্রনিক
ভ�োটিংয়ের সুবিধা প্রদানকারী এজেন্সি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (‘এনএসডিএল’)–
এর www.evoting.nsdl.com, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড (বিএসই)–এর
www.bseindia.comও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)–এর www.nseindia.
comএ। চাইলে রুলস ৬ (সিএএ রুলস)সহ পঠনীয় অ্যাক্ট–এর ১০২ ধারা সহ পঠনীয় ২৩০ ও ২৩২ নং
ধারাধীনে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের কপি, বিবৃতি বিনামূল্যে মিলবে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস বা ই–মেল:
co.sec@saregama.com–এ।
ট্রাইবুনাল মিঃ অভিষেক গুহ, অ্যাডভ�োকেটকে উক্ত সভার চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করেছে। মিস আইশা আমিন,
অ্যাডভ�োকেট হবেন সভার পরীক্ষক।
উল্লিখিত এই সংযুক্তিকরণ, যদি এই ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভাতে অনুম�োদিত হয়, তাহলে তা মান্য
ট্রাইবুনাল–এর পরবর্তী অনুম�োদন সাপেক্ষ হবে।
উক্ত সভা ছাড়াও ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণকে রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট সুবিধা দেবে ক�োম্পানি। সদস্যরা
সভায় য�োগ দিতে এবং অংশ নিতে পারলে সভার আগের দিন পর্যন্ত রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট সুবিধা
পাবেন ও সভায় সরাসরি ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট সুবিধা পাবেন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা নির্দেশ মাফিক। কেবলমাত্র
ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমেই এই সভায় য�োগ দিতে এবং অংশ নিতে পারবেন বলে বাস্তবিক হাজিরা হবে
না। ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণকে তাই প্রক্সি সুবিধা দেবে না ক�োম্পানি। রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট দিলে
সভায় য�োগ দিতে পারলেও ই–ভ�োটিং সুবিধা মিলবে না।
ই–ভ�োটিং কাট অফ তারিখ রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মেয়াদ:
ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভা
ই–ভ�োটিং কাট অফ তারিখ
বুধবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২২
রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু	শনিবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২–এ বেলা ৯.০০ টায় (ভা.স)
রিম�োট ই–ভ�োটিং শেষ
মঙ্গলবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২২–এ বেলা ৫.০০ টায় (ভা.স)
রিম�োট ই–ভ�োটিং ওই তারিখ ও সময়ের পর গণ্য হবে না, কারণ এনএসডিএল রিম�োট ই–ভ�োটিং যন্ত্র বন্ধ
করে দেবে।		
সদস্য নথি ও ডিপ�োজিটরি নিয়ন্ত্রিত তালিকায় কাট–অফ তারিখ বুধবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী নাম
থাকলে ন�োটিসে প্রদত্ত বিষয়ে (রিম�োট ই–ভ�োটিং)ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন ও সভায় য�োগ
দিতে পারবেন। কাট–অফ তারিখে থাকা শেয়ার অনুপাতে ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণ/সুবিধাভ�োগী সদস্য
(বৈদুতিন হ�োল্ডিং)ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন। সভার ন�োটিস পাঠান�োর পর নির্ণায়ক তারিখে
শেয়ার থাকলে ও সদস্য নথি ও ডিপ�োজিটরি নিয়ন্ত্রিত তালিকায় কাট–অফ তারিখ অনুযায়ী নাম থাকলে
এনএসডিএল–এর বা ক�োম্পানি ওয়েবসাইটে সভার ন�োটিস লক্ষ্য করুন। সভার ন�োটিসে লগ ইন আইডি ও
পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি বলা আছে।
ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা যে সকল শেয়ারধারক এখনও ক�োম্পানি/ক�োম্পানির আরটিএ–র কাছে
নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, তাঁরা ফ�োলিও নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করা একটি স্ব–
স্বাক্ষরিত অনুর�োধজ্ঞাপক চিঠি সহ প্যান কার্ডের স্ব–স্বাক্ষরিত স্ক্যান করান�ো প্রতিলিপি পাঠান ক�োম্পানির
রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড–র কাছে mcssta@
rediffmail.comবা ক�োম্পানির কাছে co.sec@saregama.comআইডি–তে।
ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজ নিজ
ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নেন।
যে সকল ইকুইটি শেয়ারধারক স্কিম বা সভার বিষয়ে বিশদ জানতে চান, তাঁরা বুধবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২–
এর আগে ক�োম্পানির কাছে co.sec@saregama.comআইডি–তে আবেদন করুন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং বিষয়ক ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে আপনারা এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:
মিস পল্লবী মাত্রে, সিনিওর ম্যানেজার,
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড,
ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘এ’উইং, ৫ম তল,
কমলা মিলস কম্পাউন্ড,
সেনাপতি ব্যাপাট মার্গ,
ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩।
ই–মেল আইডি evoting@nsdl.co.in ,
ফ�োন:১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০।
অন্য ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে য�োগায�োগ করতে পারেন:
এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড
মিঃ এস ঘ�োষ/মিঃ পি মুখার্জি
ই মেল mcssta@rediffmail.com
ফ�োন ও ফ্যাক্স:০৩৩ ৪০৭২ ৪০৫১–৫৩, ফ্যাক্স:০৩৩ ৪০৭২ ৪০৫০
তারিখ:২০ নভেম্বর, ২০২২
মিঃ অভিষেক গুহ,
	ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের উক্ত সভার চেয়ারপার্সন

