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কলকাতা মঙ্গলবার ১২ জুলাই ২০২২

উজ্জ্বলা গ্যাসের জন্য
টাকা! ধৃত বিজেপি নেতা

মেট্রো স্টেশনের
উদ্বোধনে স্মৃতি

সমাল�োচনা
অধীরের

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই

প্রদীপ দে

বহরমপুর, ১১ জুলাই

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন পাহাড়ের মহিলারা। স�োমবার কার্শিয়াঙে। ছবি: আজকাল

মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে পাহাড় উচ্ছ্বসিত
l ১ পাতার পর
শেষমেশ এবার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জিটিএ নির্বাচনে প্রথমবার
সব স্তরের মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। মানুষ ভ�োট
দিতে পেরেছেন নিশ্চিন্তে। স্বাভাবিক ভাবে রায়ও এসেছে

অশান্তির বিপক্ষেই। ফলে মুখ্যমন্ত্রী খুবই খুশি। এদিন তঁার
চ�োখেমুখে সেই খুশির রেশ খুঁজে পাওয়া গেল। এবার
তিনি ম্যালে দাঁড়িয়ে কী বার্তা দেন, সে দিকে তাকিয়ে
গ�োটা পাহাড়।

মন্ত্রী, বিধায়কদের ২১ জুলাইয়ের সভার
লেটারহেড জাল করে প্রস্তুতি, ধূপগুড়িতে
প্রতারণা, মহিলা ধৃত
আজ অভিষেক
আজকালের প্রতিবেদন

পার্থসারথি রায়

মন্ত্রী ও বিধায়কদের নামে জাল লেটারহেড তৈরি করে
বাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ত�োলার অভিয�োগে টালিগঞ্জ
থেকে ম�ৌ গুহ নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
অভিয�োগ, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির লেটারহেড নকল করে
সরকারি ক�োটায় ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ল�োকের
কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তৃণমূল
বিধায়ক দেবাশিস কুমারের
আপ্ত সহায়কের নাম করে,
ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা
ভট্টাচার্যের লেটারহেড
জাল করে টাকা নেওয়া
হয়েছিল। কিছুদিন আগেই
অভিয�োগ আসে, সরকারি
আবাসন দেওয়ার নামে নগদ
ধৃত ম�ৌ গুহ।
১ লাখ ৬১ হাজার টাকা ও
স�োনার গয়না হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই অভিয�োগ
পাওয়ার পরেই পুলিশ ম�ৌ গুহকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার
আলিপুর আদালতে তাঁকে ত�োলা হলে, ১৭ জুলাই পর্যন্ত
পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দেখা
হচ্ছে, কাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন ওই মহিলা।
কতদিন ধরে তিনি এই কাজ করছেন। এই চক্রে তাঁর সঙ্গে
কারা জড়িত তা দেখা হবে।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের নেতা–কর্মীদের নিয়ে
ধূপগুড়িতে মঙ্গলবার একটি সভায় য�োগ দেবেন অভিষেক
ব্যানার্জি। স�োমবার সভার শেষ মুহূর্তে জ�োর প্রস্তুতি দেখা গেল
তৃণমূল নেতা–কর্মীদের মধ্যে। ধূপগুড়ি ফু টবল ময়দানে মূল
মঞ্চের পাশে তৈরি করা হয়েছে আরও দুটি মঞ্চ। অভিষেক
ব্যানার্জি– সহ অন্য নেতা–
নেত্রীরা থাকবেন মূল মঞ্চে।
বাকি দুটি মঞ্চ তৈরি করা
হয়েছে জলপাইগুড়ি ও
আলিপুরদুয়ারের নেতাদের
জন্য। বিশাল এই জনসভাকে
কেন্দ্র করে ধূপগুড়ি শহরে
যাতে ক�োনও রকম যানজট
অভিষেক ব্যানার্জি
তৈরি না হয়, সেইজন্য
কিছুটা দূরেই করা হয়েছে পার্কিং জ�োন। সেখান থেকেই
সভাস্থলের দিকে হেঁটে আসবেন কর্মী–সমর্থকেরা। মূল রাস্তায়
যাতে ক�োনও রকম পার্কিং না হয়, সেই বিষয়টিও দেখা
হচ্ছে। তৃণমূলের জেলা সম্পাদক তথা ধূপগুড়ি পুরসভার
ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘আমাদের কর্মীরা
অপেক্ষায় আছেন অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্য শ�োনার জন্য।
তাই র�োদ হ�োক বা বৃষ্টি, তাতে খুব একটা সমস্যা হবে না।’

সং ক্ষে পে

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই

নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক
মন্ত্রী স্তমৃ ি ইরানিকে দিয়ে শিয়ালদা মেট্রো
স্টেশনের উদ্বোধনের তীব্র সমাল�োচনা
করলেন প্রাক্তন রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী, সাংসদ
অধীর চ�ৌধুরি। স�োমবার বহরমপুরে
অধীর বলেন, ‘রেলের প্রট�োকল মেনে
উদ্বোধন হল না। আমি ১৮ মাস রেলের
রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলাম। রেলের প্রথা, নিয়ম সব
জানি। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, রেলের
ক�োনও প্রকল্পের উদ্বোধন হলে রেলের
প্রট�োকল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী
বা রাষ্ট্রমন্ত্রী আসেন। প্রকল্পের উদ্বোধন
করেন। মেট্রো রেল দেশের বেশ কিছু
শহরে কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীন
হলেও, পশ্চিমবঙ্গে মেট্রো রেল দপ্তরের
অধীন। শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন
করলেন কে? মন্ত্রী স্তমৃ ি ইরানি। তিনি
ত�ো নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু
বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী। এই উদ্বোধন যদি
রেলের ক�োনও মন্ত্রী বা নগর�োন্নয়ন দপ্তরের
মন্ত্রী করতেন, সেটা মানানসই হত। সবই
ত�ো গাজ�োয়ারি মন�োভাব। আর যে রাজ্যে
হচ্ছে সেই রাজ্যের, সেই এলাকার সাংসদ,
বিধায়ককে আমন্ত্রণ করা করা দরকার।
শুনেছি, উদ্বোধনের ২৪ ঘণ্টা আগে নাকি
আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়।’
অধীর এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদিরও
তীব্র সমাল�োচনা করেন। তিনি বলেন,
‘প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন
না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতির স্বার্থ
সিদ্ধি করে চলেছেন। আদিবাসী মহিলাকে
রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করে প্রচার করছেন,
তিনি তঁাদের কথা কত ভাবেন। অথচ
আদিবাসীদের কাছ থেকে জঙ্গলের অধিকার
কেড়ে নিতে আইন বদলে দিলেন।’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির হাতে স্মারক তু লে দিচ্ছেন মেট্রো রেলের
জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অর�োরা। স�োমবার। ছবি: ক�ৌশিক ক�োলে

বৃহস্পতিবার থেকে
চালু শিয়ালদা মেট্রো

আজকালের প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে
চালু হবে শিয়ালদা স্টেশন থেকে মেট্রোর
যাত্রী পরিষেবা। স�োমবার আনুষ্ঠানিক
উদ্বোধন হলেও শিয়ালদা থেকে মেট্রোয়
সেক্টর ফাইভ যাত্রীরা বৃহস্পতিবার থেকেই
যাতায়াত করতে পারবেন। মেট্রো সূত্রে
খবর, শেষ মেট্রো সেক্টর ফাইভ ও শিয়ালদা
থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। অফিস
টাইমে এখন ১৫ মিনিট অন্তর চলবে। তবে
অন্য সময়ে দুটি মেট্রোর ব্যবধান থাকবে ২০
মিনিটের। রবিবার আপাতত বন্ধ থাকছে
মেট্রো পরিষেবা। শিয়ালদা থেকে সেক্টর
ফাইভের ভাড়া হবে ২০ টাকা। ফু লবাগান
পর্যন্ত ভাড়া লাগবে ১০ টাকা।
হাওড়া ময়দান থেকে স্মৃতি ইরানি
ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেও শিয়ালদা মেট্রো
স্টেশন থেকে স�োমবার বিকেল ৫টা ৫৪
মিনিটে রাজীব রায় ও স�োমা দে ঘ�োষ সবুজ
পতাকা নাড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিয়ালদা
থেকে ফু লবাগান সম্প্রসারিত রেলপথের
আনুষ্ঠানিক যাত্রার সূচনা করেন। তবে
বৃহস্পতিবার থেকে যাত্রী পরিষেবা চালু
হবে। এদিন মেট্রোর উদ্বোধন উপলক্ষে

পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইন নিয়ে
বিবাদের জেরে ভাইপ�োর স্ত্রী নিখাত
পারভিনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার
অভিয�োগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে
দুই কাকাশ্বশুরকে। তালতলা থানা
এলাকার ঘটনা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে
মহম্মদ আলাউদ্দিন ও মহম্মদ
সিরাজুদ্দিনকে। স�োমবার ব্যাঙ্কশাল
আদালতে দুজনকে নিয়ে আসা হলে
২২ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে
রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এনআরএস
হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
জানা গেছে, শরীরের ৯০ শতাংশই
পুড়ে গেছে।

স�োমবার গ্রেপ্তার করা হল দীপঙ্কর দাস
নামে ওই বিজেপি নেতাকে। ঘটনায়
ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির
বেলাক�োবায়।
জানা গেছে, বিজেপির মিডিয়া সেলের
সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন দীপঙ্কর। অভিয�োগ,
তঁার নিজের বাড়িতেই উজ্জ্বলা গ্যাসের স্টক
রেখে এলাকার মানুষের কাছ থেকে তিনি
হাজার হাজার টাকা অবৈধভাবে র�োজগার

■ মেট্রোয় ঝাঁপ

গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে স�োমবার ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন নিভা সেন
নামে ৫৭ বছর বয়সি এক মহিলা। জানা গেছে, এদিন বেলা সাড়ে ১২টা
নাগাদ গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে কবি সুভাষ গামী মেট্রো আসছিল। হঠাৎই
ওই মহিলা ঝাঁপ দেন। এর ফলে প্রায় ৪০ মিনিট কবি সুভাষ ও সেন্ট্রাল
স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়।
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দমকলে নিয়�োগ

অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের কর্মী নিয়োগের
ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের
মেয়াদ বাড়ল। আগামী দু’সপ্তাহের
জন্যে এই স্থগিতাদেশ থাকবে বলে
নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি হরীশ
ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। স�োমবার
নিয়োগের দায়িত্বে থাকা পাবলিক
সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী
শুনানির জন্যে এক সপ্তাহ সময়
চেয়ে আবেদন করেন। তিনি
লিখিতভাবে বক্তব্য জানাতে চান
বলে আদালতে জানান। ডিভিশন
বেঞ্চ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে।
ফের আগামী স�োমবার এই মামলার
শুনানি হবে।

বহু ক�ৌতূ হলী মানুষ ভিড় করেন শিয়ালদা
মেট্রো স্টেশনে। এদিন বিকেলে কেন্দ্রীয়
মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানিও এসেছিলেন
স্টেশনের পরিকাঠাম�ো পরিদর্শনে। এখান
থেকে হাওড়া ময়দানে প�ৌঁছেই তিনি
উদ্বোধন করেন শিয়ালদা মেট্রোর। এই
রুটে সবই এসি রেক চালান�ো হবে। উত্তর–
দক্ষিণের মেট্রো কার্ড এই রুটেও চলবে।
সঙ্গে থাকছে ম�োবাইল অ্যাপের সাহায্যে
যাতায়াতের সুবিধাও। ভূ গর্ভস্থ স্টেশনের
সঙ্গে শিয়ালদা দক্ষিণ স্টেশনের সরাসরি
যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে। এমনকী, পূর্ব
রেলের ল�োকাল ট্রেনের কাউন্টারও রয়েছে
মেট্রোর সঙ্গে। ফু লবাগান থেকে শিয়ালদা
অবধি ২.৩৩ কিমি মেট্রো পথ নির্মাণে খরচ
হয়েছে ১২৫০ ক�োটি টাকা। শিয়ালদা থেকে
সেক্টর ফাইভ অবধি মেট্রোর সময় লাগবে
মাত্র ২০ মিনিট। বৃহস্পতিবার শিয়ালদা
থেকে যাত্রা শুরু হলে যাত্রী বাড়বে বলে
মেট্রো কর্তাদের আশা। সেইসঙ্গে আগামী
বছর ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো হাওড়া অবধি
সম্প্রসারিত হওয়ার কথা। গঙ্গার তলা
দিয়ে এই মেট্রোপথ চালু হলে হাওড়া ও
শিয়ালদার পাশাপাশি ধর্মতলার যাত্রীরাও
উপকৃ ত হবেন। 

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা গ্যাস য�োজনার জন্য
গ্রামের মহিলাদের কাছ নেওয়া হচ্ছে
নগদ এক থেকে দেড় হাজার টাকা।
চাঞ্চল্যকর এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত
রয়েছেন স্থানীয় এক বিজেপি নেতা।
গ্রামবাসীদের অভিয�োগের ভিত্তিতে

করছিলেন। এ নিয়ে থানায় অভিয�োগ
জানিয়েছিলেন প্রকাশ দাস নামে এক
গ্রামবাসী। তঁার অভিয�োগ, প্রধানমন্ত্রী
উজ্জ্বলা য�োজনায় গরিব মহিলাদের
বিনামূল্যে গ্যাসের সংয�োগ দেওয়ার
কথা রয়েছে। অথচ, ওই গ্যাস সংয�োগ
দেওয়ার নামে এক থেকে দেড় হাজার
টাকা করে নিচ্ছিলেন অভিযুক্ত বিজেপি
নেতা। স্থানীয়দের অভিয�োগ, রাজগঞ্জ
ও বেলাক�োবা এলাকায় বেশ কয়েকটি
বাড়িতে উজ্জ্বলা গ্যাসের সংয�োগ দেওয়ার
নামে গ্রামের গরিব মানুষের কাছ থেকে
হাজার হাজার টাকা লুঠ করে নিয়েছেন
তিনি। বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়ার কথা
থাকলেও, মানুষের কাছ থেকে টাকা
নিয়েছেন। ওই বিজেপি নেতার উপযুক্ত
শাস্তির দাবি করেন গ্রামের বাসিন্দারা।
ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে
বেলাক�োবা ফঁাড়ির পুলিশ। দীপঙ্কর দাসের
ঘরে বেশ কয়েকটি সিলিন্ডার পাওয়া গেছে।
টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তিনি।
বিষয়টি নিয়ে এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর
রায় বলেন, ‘বিজেপির ওই নেতা অনেকের
সঙ্গেই দুর্নীতি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা
প্রকল্পের আওতায় গরিব মহিলাদের
বিনামূল্যে গ্যাসের সংয�োগ দেওয়ার কথা।
সেখানে এমন দুর্নীতি কিছুতেই বরদাস্ত
করা হবে না।’ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা
আদালতে ত�োলা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে
জানা গেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি
বাপি গ�োস্বামী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পে
কেউ দুর্নীতি করে থাকলে, অভিযুক্ত ক�োন
রাজনৈতিক দলের, তা না দেখে আইন
ম�োতাবেক ব্যবস্থা নিক।’

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

র�োদ্দুরের আর্জি

পুলিশি হেনস্থা নিয়ে অভিয�োগ
তু লে কলকাতা হাইক�োর্টের দ্বারস্থ
হলেন র�োদ্দুর রায়। পুলিশি তদন্ত
ও গ্রেপ্তারির ওপর রক্ষাকবচ চেয়ে
স�োমবার আদালতে আবেদন
করেছেন তিনি। চলতি সপ্তাহে
মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিন হাইক�োর্টের দ্বারস্থ হয়ে
ইউটিউবার র�োদ্দুর রায় পুলিশের
অতি সক্রিয়তার মামলা করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসিত কুরুচিকর
মন্তব্য করায় রাজ্যের একাধিক
থানায় র�োদ্দুর রায়ের বিরুদ্ধে
অভিয�োগ দায়ের হয়েছে। র�োদ্দুর
রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া
একাধিক এফআইআরগুলি
খারিজ করতে হাইক�োর্টে আবেদন
করেছেন তিনি।
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ই–মেল আইডি
দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
২১ নং ধারার (
৬এ)নং উপধারার ক্লজ
‘বি’–এ
 র অধীনে ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন
প্রফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত ঋণদাতাদের (যদি
থাকে) শ্রেণিবিভাগ
ক�োনও শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুম�োদিত
প্রতিনিধি হিসেবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য
চিহ্নিত ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনালদের
নাম (প্রতি শ্রেণীর জন্য তিনজন করে)
(ক)দরকারি ফর্ম এবং
(
খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধিদের বিশদ তথ্য
উপলব্ধ রয়েছে এখানে:

৫.

[সেকশন ১৩(৪)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

৬.

যেহেতু , কানাড়া ব্যাঙ্ক, কালুপুর ব্রাঞ্চ–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 দেনদার শ্রী অল�োক মণ্ডল–এর প্রতি
০৪.০৪.২০২২ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹ ৩,০৫,৭৫১.৫১ (তিন
লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশ�ো একান্ন টাকা ও একান্ন পয়সা মাত্র)৩১.০৩.২০২২ অনুযায়ী এবং
তদুপরি সুদ, এবং খরচ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই
দেনদার 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 ৬ জুলাই ২০২২ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার এ
 বং 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 ₹ ৩,০৫,৭৫১.৫১ (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশ�ো একান্ন টাকা ও একান্ন
পয়সা মাত্র)৩১.০৩.২০২২ অনুযায়ী+ ও তার ওপর ০ ১.০৪.২০২২ থেকে প্রয�োজ্য হারে
সুদ, মাশুল সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক কালুপুর ব্রাঞ্চ–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 দেনদার–এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [জামিনযুক্ত সম্পদের বিশদ]
শ্রী অল�োক মণ্ডল এবং শ্রী অসীম মণ্ডল এবং শ্রীমতী মাধুরী মণ্ডল (বন্ধকদাতা)এর
সম্পত্তির সকল অপরিহার্য অংশ। ২১ ডেসি জমির সকল অপরিহার্য অংশ যার এল আর দাগ
নং ১০৫, ১০৬ অধীনস্থ খতিয়ান নং ১০৮৩ এল আর খাতা নং ১৪/২, জে এল নং ১৫১,
অবস্থিত ম�ৌজা–কালুপুর থানা–বনগাঁ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
অধীনে। উক্ত সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি নিম্নে:উত্তরে:শূন্য দক্ষিণে:শূন্য পূর্বে:সুধীর কুমার মণ্ডলের
জমি পশ্চিমে:রামহরি মণ্ডলের জমি।
তারিখ: ০৬.০৭.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কালুপুর 
কানাড়া ব্যাঙ্ক

৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

১৩.

১৪.
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প্রযত্নে
রাজ কমল সিং গ্রেওয়াল, কারনানি ম্যানসন, ২য় তল, ফ্ল্যাট–
১১৪, ২৫এ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা–৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ।
০৬.০৭.২০২২
০২.০১.২০২৩
সিএ পঙ্কজ লুনাওয়াত
IBBI/IPA-001/IP-P00066/2017-18/10152
 ভারেস্ট হাউস, স্যুট নং ৮সি, ৯ম তল, ৪৬সি, জওহরলাল নেহরু
এ
র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১, plunawatca@gmail.com
এভারেস্ট হাউস, স্যুট নং ৮সি, ৯ম তল, ৪৬সি, জওহরলাল নেহরু
র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১, plunawatca@gmail.com
২ ০.০৭.২০২২
প্রয�োজ্য নয়

প্রয�োজ্য নয়

ক) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
প্রয�োজ্য নয়

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ০৬ জুলাই ২০২২ তারিখে
নেক্সাস হেলথ অ্যান্ড বিউটি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড–এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর আদেশ
জারি করেছে।
এতদ্দ্বারা নেক্সাস হেলথ অ্যান্ড বিউটি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং ১০–এ উল্লিখিত
ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল–এর কাছে ২০ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে তাঁদের দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ
সমেত পেশ করার জন্য আহ্বান জানান�ো হচ্ছে। আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র
ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন। বাকি সকল ঋণদাতা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজেরা হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা
ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।
ওপরে ক্রম নং ১২–এ তালিকার ক�োনও শ্রেণিভু ক্ত আর্থিক ঋণদাতা ক্রম নং ১৩–এ তালিকাভু ক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি
প্রফেশনালের মধ্যে নিজেদের শ্রেণির (শ্রেণি উল্লেখ করতে হবে)প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নিয়ে ফর্ম সিএ–তে উল্লেখ
করবেন— আইআরপির কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে এগুলি প্রয�োজ্য নয়।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে। (প্রয�োজ্য নয়)
পঙ্কজ লুনাওয়াত
তারিখ: ১১.০৭.২০২২
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল
স্থান:কলকাতা
IBBI/IPA-001/IP-P00066/2017-18/10152

ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ সংশ�োধিত (রুলস)–এর সহ পঠনীয় ক�োম্পানি
আইন ২০১৩ (আইন)–এর ৯৬ ধারা মাফিক সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর ৭৫ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
(এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে এজিএম–এর
ন�োটিসে উল্লেখমত�ো বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্ট ২০২২ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় (ভারতীয় সময়)আয়�োজিত হবে।
দেশে ক�োভিড ১৯ জনিত অতিমারী পরিস্থিতিতে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল সার্কুলার নং ৮
এপ্রিল ২০২০–এর ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০–এর ১৭/২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১–এর ০২/২০২১, ১২
ডিসেম্বর, ২০২১–এর ২০/২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১–এর ২১/২০২১, ৫ মে, ২০২১–এর ০২/২০২২, ৫ মে,
২০২১–এর ০৩/২০২২ সহ পঠনীয় জেনারেল সার্কুলার নং ৫ মে, ২০২০–এর ২০/২০২০ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড
এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)–এর শর্তাধীনে ২০২২ বর্ষে ক�োম্পানিকে ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য
অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে এজিএম–এর অনুম�োদন দিয়েছে। এমসিএ সার্কুলার এবং
সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সেবি এল ও ডি আর
 এভিএম–এর মাধ্যমে হবে।
রেগুলেশনস)সার্কুলার অনুযায়ী ৭৫ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ভিসি/ও
যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে,
কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ১১ জুলাই, ২০২২ এ শেষ আর্থিক বছরের আর্থিক খতিয়ান সমেত
এজিএম–এর ন�োটিস পাঠান�ো হয়েছে। এজিএম–এর ন�োটিস এবং ২০২১–২২–এর অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট এই
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.saregama.com–এর সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ www.
nseindia.comও বি এস ই লিমিঃর www.bseindia.com–এ দেওয়া আছে। পাশাপাশি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ
ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)–এর www.evoting.nsdl.com–এও তা পাবেন।
বাস্তবিক শেয়ারধারী যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি/আরটিএ–র কাছে নিবন্ধীকৃত নয়, তাঁরা
৭৫ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ন�োটিস ও ৩১ মার্চ, ২০২২ অবধি অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট ও/বা ভিসি/ওএভিএম–
এর মাধ্যমে ৭৫ তম এজিএমে য�োগ দেওয়ার লগ ইন বিশদ পেতে নিম্নোক্ত গুলি পাঠান ক�োম্পানির আরটিএ–র
mcssta@rediffmail.com–এ বা ক�োম্পানির co.sec@saregama.com–এ:
ক)	নাম, ফ�োলিও নং, পূর্ণ ঠিকানা, ম�োবাইল নং, ই এল আইডি সহ সাক্ষরিত অনুর�োধপত্র।
খ) স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি।
গ)	 ঠিকানার সমর্থনে স্বপ্রত্যয়িত কপি (আধার কার্ড/ড্ রাইভিং লাইসেন্স/পাসপ�োর্ট/ভ�োটার কার্ড)
বৈদ্যুতিন ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা ই মেল স্থায়ী ভাবে নথিভুক্ত করতে নিজেদের ডিপ�োজিটরি অংশীদারের
কাছে নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন।
কাট–অফ তারিখ ২৮ জুলাই ২০২২ অনুযায়ী বাস্তবিক ও ডিম্যাট শেয়ারধারী এন এস ডি এল–এর বৈদুতিন
ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম ন�োটিসে প্রদত্ত বিষয়ে (রিম�োট ই–ভ�োটিং)ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন।
সদস্যদের জানান�ো হচ্ছে যে,
১) এজিএম–এর ন�োটিসের বিষয়ে রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ও এজিএম–এ ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োট
দেওয়া যাবে।
২)	রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট শুরু স�োমবার, ১ আগস্ট, ২০২২, ভারতীয় সময় সকাল ৯ টায়, শেষ বুধবার,
৩ আগস্ট, ২০২২ ভারতীয় সময় বেলা ৫ টায়। এই সময়ে বাস্তবিক ও ডিম্যাট শেয়ারধারী বৈদুতিন ভ�োটিংয়ের
মাধ্যমে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন। এর পর এনএসডিএল–এর দ্বারা ভ�োটিং বন্ধ করা হবে।
৩) কাট–অফ তারিখ ২৮ জুলাই ২০২২ অনুযায়ী রিম�োট ই–ভ�োটিং ও এজিএম–এ ই–ভ�োটিং হবে।
৪) এজিএম ন�োটিস পাঠান�োর পর নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার থাকলে এনএসডিএল–এর evoting@nsdl.
co.in–এ অনুর�োধ পাঠালে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।
৫)	ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ য�োগ দিয়ে ই–ভ�োটিং সুবিধা সেই সদস্যদের দেওয়া হবে, যারা
রিম�োট ই–ভ�োটিং সুবিধায় ভ�োট দেননি।
৬)	 রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট না দিলে এজিএম–এ য�োগ দিয়ে ই–ভ�োটিং সুবিধা মিলবে।
৭)	রিম�োট ই–ভ�োটিং ও এজিএমে ই–ভ�োটিং–এর পদ্ধতি এজিএম–এর ন�োটিসে দেওয়া আছে। 	
৮) 	ক�োম্পানি আইন ২০১৩–এর ৯১ ধারা যা রুল ১০ ও সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪২–
এর সহ পঠনীয় তা মাফিক ক�োম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ও সদস্য নথি শুক্রবার, ২৯ জুলাই ২০২২ থেকে
বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্ট, ২০২২ (উভয় দিন সহ) ব ন্ধ থাকবে।
৯) 	রিম�োট ই–ভ�োটিং/ই–ভ�োটিং এ ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে আপনারা www.evoting.
nsdl.comএ–তে দেওয়া ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and
e-Voting user manual for Shareholders’ডাউনল�োডস অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮০০
১০২০ ৯৯০ বা ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নিঃশুল্ক নম্বরে ফ�োন করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in
–তে অনুর�োধ পাঠাতে পারেন অথবা এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:মিঃ অমিত
বিশাল, সিনিওর ম্যানেজার, ও/বা মিস পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার, evoting@nsdl.co.in এন এস ডি
এল, 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 বা ক�োম্পানিকে co.sec@saregama.
com–তেও লিখে জানাতে পারেন।
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