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Sub: Newspaper publication (prior to dispatch of Notice of Annual General Meeting, Annual Report)
Dear Sir/Madam,
In terms of Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs read with
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After honey, Marico takes
a bite of instant noodles
Takes on Nestlé, ITC;
first big launch
after Maggi crisis
VIVEAT SUSAN PINTO

Mumbai, 19 February

C

Office of Dy.CE/Substation Design, C-1 Shakti Vihar, Tel : 0175-2301537,
Fax: 0175-2220143, e-mail : se-ss-design@pspcl.in, xenssds1@gmail.com
(O/o CE/TS,B-1, Shakti Vihar,Patiala)
Regd.office: PSEB Head office,The Mall Patiala-147001.
Corporate ldentity Number U40109PB2010SGC033813 : Website : www.pspcl.in

OPEN e-tender Notice
Online Tenders are invited for the supply of the following material as per Tender
Specification No 224/2021 of PSPCL:
Item Description
No.

Qty Enquiry Last date Last date Date &
No/Year. & time for & time for Time of
Opening
downloa- Bid
of Bids
ding of Subtenders mission
1. FOR MANUFACTURING,
300 224/2O21 23.3.2021 24.3.2021 24.3.2021
TESTING AND DELIVERY OF KL
11.00 A.M. 11.00 A.M. 11.00
3OO KL NAPTHENIC BASE
A.M.
TRANSFORMER OIL.
Rs. 5,14,010/EMD
Rs. 1,28,510/Minimum EMD
Detailed NIT and specification may be downloaded from PSPCL e-tendering website
http://eproc.Punjab.gov.in
The prospective bidders may contact customer care of above cited website in case of any
difficulty.
It is informed that in case tender process is not completed due to any reason, No
CORRIGENDUM will be published in newspapers. Details regarding corrigendum may be
seen on PSPCL e-tendering website http://eproc.punjab.gov.in
Dy. CE/Sub-Station Design
PSPCL, Patiala.

C 67/21

76155/12/107/2021/1636

NOTICE

NOTICE is hereby given for following:
1. Declaration of Dividend DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund (‘Fund’), has vide Resolution dated February 19, 2021, declared
dividend in the dividend option of below mentioned schemes of the Fund, the particulars of which are as under:
Record Date: February 25, 2021
Quantum of Dividend per
unit (Rs.)

Face Value per Unit
(Rs.)

NAV as on February 18,
2021 (Rs.)

DSP Global Allocation Fund – Regular
Plan – Dividend Option

0.830

10.000

16.6520

DSP Global Allocation Fund – Direct Plan
– Dividend Option

0.860

10.000

17.1334

DSP World Gold Fund– Regular Plan –
Dividend Option

1.420

10.000

14.2142

DSP World Gold Fund– Direct Plan –
Dividend Option

1.480

10.000

14.7696

Scheme(s)/Plans/Options

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option under Regular and Direct plan of the aforesaid
schemes of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.
Dividend will be paid to all those Unit Holders / Beneficial Owners, in the Dividend Option under Regular and Direct plan of the
aforesaid schemes of the Fund, whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management
Services Limited / statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories as on the Record Date. The payout shall be
subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.
Unit holders are advised to update any change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record
Date.
2. Discontinuation of My Target Value Savings Account Facility
My Target Value Savings Account (‘Facility’) which was introduced under the schemes of DSP Mutual Fund (‘Fund’) on August 01,
2011 will be discontinued with effect from April 01, 2021 (‘effective date’).
In accordance with the above, the target value set in the folio for existing unitholders who has registered for the said facility with the
Fund will be removed from the folio and the folio would be a normal folio without any target value defined from the effective date.
All other provisions of the Scheme Information Document (SID) of all the schemes of the Fund shall remain unchanged.
Prior to making investments, investor(s)/Unit Holder(s) are requested to carefully read the relevant addenda, reflecting in
detail the consequent amendments and other important conditionalities to the SID, Key Information Memorandum (KIM)
and Combined KIM of the schemes of the Fund available at Investor Service Centres and also available on www.dspim.com.
Any queries/clarifications in this regard may be addressed to:
DSP Investment Managers Private Limited (“AMC”),
CIN: U74140MH1996PTC099483,
Investment Manager for DSP Mutual Fund,
Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181,
Toll Free No: 1800 200 4499, www.dspim.com
Investors/unit holders are requested to update their email address and mobile number with the AMC.
Place: Mumbai
Date: February 19, 2021
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

onsumer goods major Marico on
Friday said it has entered the
~4,000-crore instant noodles category in India, launching a new line of
products under its Saffola brand.
The entry is the first significant step
by a key fast-moving consumer goods
(FMCG) company in six years since the
Maggi controversy broke, which saw the
government briefly banning the product
in 2015 after a public outcry over excess
lead in samples.
The move is significant since it signals
the growing importance of foods in
Marico’s overall strategy, sector experts
said. It also comes six months after Marico
entered honey, a ~1,500-crore category
dominated by players such as Dabur.
The instant noodles category in India
has Nestlé’s Maggi with an estimated
market share of 60 per cent, while ITC’s
Sunfeast Yippee noodles is reported to
have a share of 22 per cent. CG Foods’
Wai Wai noodles is estimated to have a
share of around 9 per cent, industry
experts said.
In a conversation with Business
Standard, Marico’s Manging Director
(MD) and Chief Executive Officer (CEO)
Saugata Gupta had said that people were
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opting for trusted brands, which was
aiding the growth of Saffola and its
extensions.
“Edible oil, part of the Saffola portfo-

lio, has a strong base of consumers. New
areas such as honey and chawanprash
are also taking off. In honey, our objective
was to introduce a product that was
superior in terms of purity. We are confident that we should be able to garner
more market share, even as the category
expands. Honey should get into a ~100crore run rate by next year,” he had said.
Analysts say foods — led by Saffola,
which was less than ~200 crore in terms
of top line in the financial year 2019-20
(FY20) — should more than double to
around ~450-500 crore by FY22-23, driven by some of these bold bets that Marico
is making.
Gupta admitted that the Covid-19
pandemic had aided the growth of packaged foods in general, helping brands
such as Saffola log five quarters of double-digit growth.
“Saffola has gained from the trend of
pantry loading and then in-home consumption visible during the pandemic.
While the economy has unlocked, the
need for safety and hygiene remains.
Organised food players will benefit as a
result,” he said.
Apart from edible oils, honey and
noodles, Marico also has a presence in
the oats segment, covering nearly all
meal occasions including breakfast,
lunch and In-between snacking.
Instant noodles will be retailed on the
company’s direct-to-consumer platform
Saffola Stores, apart from online platforms such as Amazon, BigBasket,
Grofers, and Flipkart. It could be pushed
into offline stores in the future.

INOX Air Products
to invest ~2,000 cr
in industrial gases
JYOTI MUKUL

New Delhi, 19 February

India’s largest manufacturer of
industrial and medical gases,
INOX Air Products (INOXAP),
plans to invest ~2,000 crore to
build eight new air separation
units across the country. This
is the country’s largest greenfield investment plan in the
industrial gases sector.
The move follows a manifold increase in demand for
medical oxygen because of the
Covid-19 pandemic, though
the company says it is banking
on the government’s push for
the manufacturing and infrastructure sector.
With a combined capacity
to make more than 1,500
tonnes a day (TPD) of liquid
gases, the expansion will take
INOXAP’s liquid gases production to 4,800 TPD by 2024. The
investment would be funded
by a mix of debt and internal
cash accruals.
“The debt portion is yet to
be worked out but it could be
40 per cent of the investment,”
Siddharth Jain, director at
INOXAP,
told
Business
Standard. The new plants of
INOXAP, a 50:50 JV between
Inox Group and US-based Air
Products and Chemicals Inc,

The company will set up eight medical oxygen plants

will be strategically located in
proximity of high demand
areas in Gujarat, Maharashtra,
Tamil Nadu, Madhya Pradesh,
Uttar Pradesh, Andhra Pradesh
and West Bengal.
The plants will produce liquid oxygen, liquid nitrogen
and liquid argon and will be
commissioned during FY2224. The bulk availability of
industrial and medical gases
will ensure constant supplies
for the electronic manufacturing, pharmaceutical sector,
besides helping iron, steel and
automobile industries to ramp
up production capacities.
The projects will generate

more than 1,000 direct and
indirect employment opportunities in their respective
regions. “The eight plants
would be set up on a sequential
basis over the next 12 to 36
months,” said Jain.
Complementing the critical boost provided in the
Union Budget to the health
care sector, INOXAP’s expansion would also augment its
liquid medical oxygen production capacity by 50 per
cent, said the company.
During Covid-19, INOXAP has
been catering to more than 60
per cent of the medical oxygen
demand in the country.

Amazon
India to hire
ex-service
personnel
PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 19 February

Amazon India signed a memorandum of understanding
(MoU) with the Directorate
General Resettlement (DGR)
to provide ex-service personnel with work opportunities
across its growing operations
network in India. With this
partnership, Amazon India
will continue to create fulfilling alternative career opportunities for ex-service men
who have served the country.
The association with DGR
will enable Amazon India to
mobilise the untapped potential of veterans, giving it
access to a greater talent pipeline. They will have access to
various work opportunities,
including a mix of individual
contribution and managerial
roles across Amazon’s fulfilment centres, sort centres,
and delivery stations. “We, at
Amazon, are consistently
working towards strengthening diversity, equity and
inclusivity in our workforce
where unique perspectives
are valued and helps us grow,”
said Swati Rustagi, HR director,
Amazon
India
Operations. “Our long-term
vision for inclusivity is to
develop a balanced workforce
and this MoU is a vital step in
that direction,” he added.

Kikkoman plans to turn the
Indian palate to soy sauce

World’s largest soy sauce maker enters India through fully-owned subsidiary
SURAJEET DAS GUPTA

New Delhi, 19 February

Fancy having jalebi with a dash
of naturally brewed soy sauce
as a dessert? If that seems like
an unpalatable idea, just check
with Harry Hakuei Kosato, the
India director of Kikkoman, the
world’s largest soy sauce maker. Kosato says many chefs in
the country have lapped up
their experiment of combining
a salty sauce with an Indian
sweet — having already tried it
out with ice-cream.
Kikkoman has big plans for
India. The Japanese soya sauce
firm, with revenue of about
$4.4 billion, has made an aggressive entry into the country
through a fully owned subsidiary, determined to replicate the
US model. When the 350-yearold Kikkoman entered the US
in 1957, soy sauce didn’t quite
feature in the country’s culinary scheme of things. Sixty
years down the line, it had changed the consumer palate. Today, Kikkoman sells soy sauce
worth over $500 million annually in the US.
In India, the soy sauce mar-

ket is in its infancy, accounting
for merely ~46 crore per annum. The sauce is mostly used
for Indian Chinese fare. But Kosato isn’t daunted by this reality. “We see India as a promising emerging market,” he says.
“Our target is that by 2030, we
will see a high growth phase in
soy sauce in India, too. Just like
in the US, we are building a
new market.” The strategy is
simple: Educating consumers
and chefs, and gradually customising for the Indian palate.
For instance, Kikkoman plans
to launch soy sauce in a darker
colour because Indians prefer
their Chinese food that way. It’s
also looking to leverage India’s
love for chilies in its soy sauce
offerings. Also on the agenda
is a plan to educate chefs to differentiate between Kikkoman
products and the many others
that have chemical add-ons.
Kosato says their products are
made with just four ingredients: Soy, wheat, salt and water. The firm is working with
brand ambassadors such as
chef Vicky Ratnani to whip up
Indian recipes with soya sauce.
For now, Kikkoman is con-

“Our target is that by 2030,
we will see a high growth
phase in soy sauce in India,
too. Just like in the US, we
are building a new
market”

HARRY HAKUEI KOSATO
India director, Kikkoman

centrating on three markets —
Delhi and the NCR, Mumbai
and Bengaluru. The focus is
on institutional sales — hotels
and restaurants, targeting
over a thousand outlets.
Queries are also coming in
from cities like Pune, Kolkata,
Hyderabad and Nashik.
Kikkoman plans a foray into
the retail market as well, with
its flagship 500 ml offering.

Kosato promises affordable
prices “in line with most imported brands, with an entry
price of ~235”, though he concedes “it’s more expensive than
the Indian-made products”.
There are, however, no
immediate plans of setting set
up a manufacturing plant in
India. In the US, the company
did so after 16 years.
But the big question is: Will
Indians get hooked on soya
sauce the way Americans have?
Sceptics say Kellogg’s succeeded in Japan by converting
the population – over a period
of 20 years – to start consuming cornflake for breakfast. But
it hasn’t been as lucky in India.
That’s a likely reason why the
US firmhas tweaked its India
recipe by launching traditional breakfast, such as readyto-eat upma and poha, which
is becoming quite popular.
Kosato admits that India,
with its diverse palates, is not
like the US. But then, the company's soy sauce, he adds, can
be used universally for any
kind of cuisine, and is as subtle
and refined as having a glass
of wine.

রাজ্য

কলকাতা শনিবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১

ক্রেতা সুরক্ষা মেলায় মন্ত্রী সাধন পান্ডে। পার্ক সার্কাসে, শুক্রবার।
ছবি:দীপক গুপ্ত

ICA-452(4)/2021

করখেলাপি! ন�োটিস
হাসপাতালের বাইরে

এমনই ন�োটিস দিয়েছে পুরসভা। ছবি: কাকলি মুখ�োপাধ্যায়

আজকালের প্রতিবেদন
ICA- T4373(3)/2021

করখেলাপিদের বিরুদ্ধে এবার পথে নামল কলকাতা পুরসভা। বকেয়া কর আদায়ে
দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি এক হাসপাতালে অভিযান চালাল পুরসভা। ন�োটিস
দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার গড়িয়াহাট র�োডের ওই বেসরকারি হাসপাতালের বাইরে
নীল–সাদা ন�োটিস লাগাল পুর প্রশাসন। ন�োটিসে পরিষ্কার, ১০ দিনের মধ্যে বকেয়া
সম্পত্তি কর মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া কর জমা না
দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ওই
বেসরকারি হাসপাতালের বকেয়া সম্পত্তি করের পরিমাণ ৫ ক�োটি ৬৮ লক্ষ। ওয়েভার
স্কিমে ছাড় দেওয়া হলে টাকার অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩ ক�োটি।
এ প্রসঙ্গে পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, অতিমারী ও লকডাউনে শহরবাসীর
সুবিধের জন্য পুর কর্তৃপক্ষ ওয়েভার স্কিম চালু করেছেন। অক্টোবর থেকে সময়সীমা
বাড়িয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে না দিলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার
সিদ্ধান্ত নেন পুর কর্তৃপক্ষ। যে সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে, তার মধ্যে বেশির
ভাগটাই বাণিজ্যিক করদাতা। অন্যান্য করদাতার সংখ্যা তু লনামূলক কম। বহুবার প্রচার
চালান�ো হয়েছে। বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এর পরও বিরাট অঙ্কের
বকেয়া করদাতারা ওয়েভারে নাম নথিভুক্ত করছেন না। বকেয়া আদায়ে সময়সীমা
বাড়িয়ে আরও একপ্রস্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। সময়সীমা বাড়ান�োর পাশাপাশি কর রাজস্ব
বিভাগের আধিকারিকদেরও আরও বেশি করে মাঠে ঝাঁপাতে বলা হয়। কিন্তু এত
সুবিধে দেওয়া সত্ত্বেও সম্পত্তি কর যাঁরা জমা করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে নথিভুক্তির
সময়সীমা শেষ হলেই আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমত�োই
কাজ শুরু হল। এই প্রথম সুদ এবং পেনাল্টিতে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে।
প্রথমে ৩১ ডিসেম্বর আবেদন গ্রহণের শেষ দিন রাখা হয়। ডিসেম্বরের শেষ প্রান্তে
প�ৌঁছে প্রায় ১০০ ক�োটি টাকা আদায় সম্ভব হয়। যা আবেদন জমা পড়েছে, তার
অর্থমূল্য ধরলে আনুমানিক ৫০০–৫৫০ ক�োটি টাকা ঢ�োকার কথা পুর–ক�োষাগারে।
আবেদনের সংখ্যা খুব একটা আশানুরূপ নয়। ৮ লক্ষের কিছু বেশি সম্পত্তি করদাতা
রয়েছেন। আর প্রায় ৪ লক্ষ করখেলাপি। অর্থাৎ করদাতাদের একটা বড় অংশ এই
স্কিমের বাইরে রয়ে গেছেন। তাঁদের জন্যই এই উদ্যোগ।
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ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN:L24223WB1947PLC015202
রেজিঃ অফিস:ট্রান্সপ�োর্ট ডিপ�ো র�োড, কলকাতা–৭০০০৮৮
ফ�োন নং:৯১–০৩৩–২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ফ্যাক্স নং:৯১৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯
ইমেল: investors@dic.co.in, ওয়েবসাইট: www.dicindialtd.co

৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ
এবং নথিভু ক্তি তারিখ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রয�োজ্য ধারাসমূহ সঙ্গে পঠিতব্য সার্কুলার নং–
০২/২০২১, তারিখ–১৩ জানুয়ারি, ২০২১, সার্কুলার নং–২০/২০২০, তারিখ–৫ মে,
২০২০, সার্কুলার নং–১৭/২০২০, তারিখ–১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং সার্কুলার নং–
১৪/২০২০, তারিখ–৮ এপ্রিল, ২০২০ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ৭৩তম বার্ষিক
সাধারণ সভা শুক্রবার ১৯ মার্চ ২০২১ সকাল ১১.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্য
অডিও ভিসুয়্যাল মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আহ্বান করা হয়েছে। ডিভিডেন্ড এবং ই–ভ�োটিং–সহ
রিম�োট ই–ভ�োটিং–এর জন্য নথিভু ক্ত তারিখ–শুক্রবার, ১২ মার্চ, ২০১১।
ক�োম্পানির সদস্যগণের খাতা ও শেয়ার হস্তান্তর খাতা শনিবার ১৩ মার্চ, ২০২১ থেকে
শুক্রবার ১৯ মার্চ, ২০২১ (উভয়দিন–সহ)বন্ধ থাকবে।
৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.

dicindialtd.co এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার
নথিভু ক্ত রয়েছে–তে পাওয়া যাবে।
বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যগণ বা যারা তাদের ই–মেল ঠিকানা ক�োম্পানিতে
নথিভু ক্ত করেননি তা তারা নথিভু ক্ত করতে পারবেন মেম্বারস আপডেশন ফর্ম আবেদন
ক্রমে ই–মেল মাধ্যমে rta@cbmsl.com এবং investors@dic.co.in উপর�োক্ত
ই–মেল–তে মেম্বারস আপডেশন ফর্ম সম্পূর্ণ করে ও স্বাক্ষর করে জমা করবেন।
সদস্যগণ, ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস (ই সি এস)মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে ডিভিডেন্ড গ্রহণের জন্য, তাদের ডিপ�োজিটরি/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্ট–এর
কাছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণী আপডেট করতে পারেন। যদি ক�োনও সদস্য ই
সি এস মাধ্যমে ডিভিডেন্ট গ্রহণে তাদের বিবরণী আপডেট করতে অসমর্থ হন সে ক্ষেত্রে
তাদের ডিভিডেন্ড ওয়ারান্ট/চেক ডাক মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।
বাস্তবিক আকারে ক�োম্পানির শেয়ার ধরে রাখা সদস্যগণ রিম�োট ই–ভ�োটিং বা ই–ভ�োটিং
মাধ্যমে সভায় ভ�োট প্রদান করতে পারবেন যার জন্য লগইন করতে হবে www.evoting.
nsdl.com–তে এবং ইভেন নম্বর প্রদান করে ক�োম্পানিতে নথিভু ক্ত ফ�োলিও নম্বর প্রদান
করতে হবে। যথা যদি ইভেন ১০১৪৫৬ এবং ফ�োলিও নম্বর ০০১***হয় তাহলে ইউজার
আইডি ১০১৪৫৬০০১***ডি আই সি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ইভেন নম্বর ১১৫৭৫৭
ই–ভ�োটিং পদ্ধতির জন্য সদস্যগণকে এ জি এম বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলি দেখতে অনুর�োধ
করা হচ্ছে বা এন এস ডি এল–এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com
দেখতে বলা হচ্ছে। যদি প্রশ্ন থাকে মেল করুন evoting@nsdl.co.in–তে। সদস্যগণ
ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োশ্চেনস (এফ এ কিউস)দেখতে পারেন এবং শেয়ার হ�োল্ডারগণের
ই–ভ�োটিং ইউজারম্যানুয়াল দেখতে পারেন যা পাওয়া যাবে উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনল�োড
সেকশনে। ক�োনও প্রশ্ন বা ই–ভ�োটিং সম্পর্কের জন্য ক�োম্পানির সঙ্গে য�োগায�োগ করতে
পারেন raghav.shukla@dic.co.in–তে বা শ্রী সুজিত সেনগুপ্ত, কমপ্লায়েন্স অফিসার
সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিঃ, পি–২২ বন্ডেল র�োড কলকাতা–৭০০০১৯, ফ�োন–
০৩৩–৪০১১৬৭০০; ই–মেল: senguptask@cbmsl.com।
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
	ডি আই সি ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
	স্বাঃ/–
স্থান:নয়ডা
রাঘব শুক্লা
তারিখ: ১৮.০২.২০২১
কর্পো জি এম–লিগাল অ্যান্ড ক�োম্পানি সেক্রেটারি
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 াষা দিবস
ভ
উপলক্ষে মাছ,
মছলি অ্যান্ড
ম�োর–এ বাংলাদেশ
ফুড ফেস্টিভ্যাল।
ছিলেন ল�োপামুদ্রা
মিত্র, সিধু, ক�ৌশিক
চ�ৌধুরি, রূপক
সাহা। উৎসব চলবে
২৫ ফেব্রুয়ারি
পর্যন্ত।
ছবি: আজকাল
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
বিশাল ই–নিলাম
তারিখ: ১৬.০৩.২০২১

হেড অফিস:প্লট নং ৪, সেক্টর–১০, দ্বারকা, নয়া দিল্লি–১১০০৭৫
সার্কল সস্ত্র সেন্টার, দুর্গাপুর:নাচন র�োড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ)।ই–মেল:cs8222@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য সেল ন�োটিস

ইএমডি (বায়না জমা)এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:১২.০৩.২০২১, বিকেল ৪টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি)অ্যাক্ট, ২০০২ [নং ৫৪/২০০২]অধীনে এই ব্যাঙ্কের কাছে
বন্ধক রাখা স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রি।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–অকশন সেল ন�োটিস।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জ
 ামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিম্নোক্ত
বিবরণযুক্ত এবং জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক/ব্যবহারিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর কাছ
থেকে এই ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমনভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি)উল্লেখ করা হয়েছে।
স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [এই সম্পত্তিগুলি জামিনযুক্ত ঋণদাতার গঠনমূলক/ব্যবহারিক দখলে রয়েছে]
১)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ক)সংরক্ষণ মূল্য
ব্রাঞ্চের নাম, ঋণগ্রহীতাগণ/
সম্পত্তিগুলির বিবরণ
২)দখলের তারিখ
খ) ইএমডি
জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা
এবং স্বত্বাধিকারীর নাম
৩)দাবি করা অর্থাঙ্ক
গ)বিড গুণক
১.আসানস�োল ব্রাঞ্চ (ই–ওবিসি), জি টি র�োড, মুরগাস�োল, আসানস�োল, ক)শ্রী সিমরন সিং–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও শেডের অপরিহার্য ১) ০২.১২.২০১৯
ক) ₹৩৭.১০ লক্ষ
জেলা– বর্ধমান–৭১৩৩০৩।
সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– পুনুরি, জে এল নং ২২, ২) ১৪.০২.২০২০
খ) ₹৩.৭১ লক্ষ
ঋণগ্রহীতা:মেসার্স অনিকেত আয়রন অ্যান্ড মিনের্যালস প্রাইভেট এল আর খতিয়ান নং ৫৬৪, এল আর প্লট নং ৮৯৮, পরিমাপ– ৩৩ ৩) ₹১,১৫,৫১,০০২.৪০ গ) ₹১০,০০০/–
লিমিটেড
ডেসিমেল, ২০১১ সালের দলিল নং ৫৬৭২ অনুযায়ী;এবং জে এল (এক ক�োটি পনের�ো
ডিরেক্টরগণ:সর্দার স�োহন সিং এবং সিমরন সিং, শ্মশানকালী মন্দিরের নং ২২, এল আর খতিয়ান নং ৪১৪, ২২, ১৮৩/১, ১৯৮/১, ২৮৬/১, লক্ষ একান্ন হাজার
কাছে, কুলটি কলেজ ম�োড়, কুলটি, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৪৩৪/১, ৪৩৫/১, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৮৯৬, পরিমাপ– দুই টাকা এবং
পিন–৭১৩৩৪৩।
১৫ ডেসিমেল, ২০১১ সালের দলিল নং ৭৭৮২ অনুযায়ী, কুলটি চল্লিশ পয়সা মাত্র),
জামিনদারগণ:
মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– অশ�োক প্রসাদের ৩০.১১.২০১৯
১)সর্দার স�োহন সিং, পিতা– প্রয়াত বাহাদুর সিং, কলেজ র�োড, কুলটি সম্পত্তি এবং অন্যদের ফাঁকা জমি (প্লট নং ৮৯৯);দক্ষিণ– অন্যদের অনুযায়ী +এর ওপর
জামগ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৪৩।
ফাঁকা জমি এবং পুকুর (প্লট নং ৮৯৫ ও ৮৯৭);পূর্ব– ১৬ ফু ট চওড়া ০১.১২.২০১৯ থেকে
২)শ্রী সিমরন সিং, পিতা– সর্দার স�োহন সিং, কলেজ র�োড, কুলটি পুনুরি গ্রামের রাস্তা এবং অন্যদের পুকুর;পশ্চিম– অন্যদের ফাঁকা উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক
জামগ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৪৩।
জমি (প্লট নং ৮৯৪)।
খরচাপাতি, মাশুল ও
৩)শ্রীমতী নিতু র ক�ৌর, স্বামী– সিমরন সিং, কলেজ র�োড, কুলটি জামগ্রাম, দখলের ধরন:গঠনমূলক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (
কর/ চার্জ ইত্যাদি।
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৪৩।
পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের খরচ/অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
২.অন্ডাল ব্রাঞ্চ (ই–ওবিসি), ভারত গ্যাসের কাছে, অন্ডাল, জেলা– বর্ধমান (পঃবঃ)– ২০১০ সালের দলিল নংI–২০৬০ অনুযায়ী বাবা ১) ০১.১০.২০১৫
ক) ₹২৪৮.০০ লক্ষ
৭১৩৩২১।
বিহারীনাথ অ্যাগ্রো টেক প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীনে ২) ২২.১২.২০১৫
খ) ₹২৪.৮০ লক্ষ
ঋণগ্রহীতা:মেসার্স বাবা বিহারীনাথ অ্যাগ্রো টেক প্রাঃ লিঃ, গ্রাম ও প�োঃঅঃ– কলকল, ম�ৌজা– কলকলে জে এল নং–৮৬, প্লট নং–৬১০, ৩) ₹৬,১০,০৬,৯৩৫.০০ গ) ₹৫০,০০০/–
থানা– গলসি, বর্ধমান।
৬১০/
৮৩১, ৬১০/
৮৩২, আর এস খতিয়ান (ছয় ক�োটি দশ লক্ষ
জামিনদারগণ:
নং–১৫০৮, ১৫৭০, ১৫৭১, এল আর খতিয়ান ছয় হাজার ন’শ�ো
১)সন্দীপ সিংহ, পিতা– লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, গ্রাম ও প�োঃঅঃ– নুরক�োনা, থানা– গলসি, নং–১৮৮২ সংবলিত ২০০ শতক মাপের ফ্যাক্টরির পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র),
বর্ধমান–৭১৩১৪৪।
জমি, কাঠাম�ো, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারির অপরিহার্য ৩০.০৯.২০১৫
২)অমিয় কুমার দে, পিতা– প্রণব কুমার দে, গ্রাম ও প�োঃঅঃ– পনাজ, থানা– গলসি, সমগ্র পরিমাণ। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– চণ্ডীমাতা রাইস অনুযায়ী +উদ্ভূত
বর্ধমান–৭১৩১৪৪।
মিল;দক্ষিণ– পরাজ থেকে অভিরামপুর যাওয়ার সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ,
৩)গ�োলাম হ�োসেন খান, পিতা– সদাই খান, গ্রাম ও প�োঃঅঃ– কলকল, থানা– গলসি, রাস্তা;পূর্ব– অবনী চ্যাটার্জি ও যমুনালাল রায়ের মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি
বর্ধমান–৭১৩১৪৪।
কৃষিজমি এবং কায়েমি জমি;পশ্চিম– পরাজ থেকে
৪)সুধীর শ্যাম, পিতা– বিজয় শ্যাম, গ্রাম ও প�োঃঅঃ– পরাজ, থানা– গলসি, অভিরামপুর র�োড।
বর্ধমান–৭১৩১৪৪।
দখলের ধরন:ব্যবহারিক;দায় সম্পর্কিত বিশদ
৫)শেখ আকবর আলি, পিতা– প্রয়াত শেখ সাদরে আলম, গ্রাম– জাগুলিপাড়া, প�োঃঅঃ– তথ্য (কর/পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের খরচ/
পরাজ, থানা– গলসি, বর্ধমান–৭১৩১৪৪।
অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
ক) ₹৫৩০.৩৪ লক্ষ
৩. দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ (ই–ওবিসি), নিম্নোক্ত কারখানা জমি ও বিল্ডিংয়ের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান:১)প্লট নং– ৩১৯৪, মাপ– ০.৮৮ ১) ২৮.০৮.২০১৮
খ) ₹৫৩.০৪ লক্ষ
নাচন
র�োড,
বেনাচিতি, একর, ম�ৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং– ১০২, থানা–আউশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল ২) ১৩.১১.২০১৮
নং:২৫৪২, ২৫৪৩, বর্ষ ১৯৬৩, দলিল নং:২৮৪০/১৯৬৬ ও দলিল নং:৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী ৩) ₹৪,০৫,৭২,০৩৯.০০ গ) ₹৫০,০০০/–
দুর্গাপুর–৭১৩২১৩।
ঋণগ্রহীতা:মেসার্স মা লক্ষ্মী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি।২) প্লট নং– ২৬১৭, মাপ:০.০৭ একর, ম�ৌজা–আলুটিয়া, জেএল (চার ক�োটি পাঁচ
রাইস মিল, ধাড়াপাড়া, গুসকরা, নং– ১০২, আর এস খতিয়ান নং– ২৪৫, থানা–আউশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল লক্ষ বাহাত্তর হাজার
নং:২৪৫৪/১৯৬৩ এবং নং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি। ৩)প্লট নং– উনচল্লিশ টাকা মাত্র),
বর্ধমান–৭১৩১২৮।
৫০৯২, পরিমাপ:০.০৪ একর, ম�ৌজা– দরিয়াপুর, থানা– আউশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় ৩০.০৬.২০১৮
অংশীদারগণ:
১)মিঃ অমরেশ মণি লাহা, পিতা– দলিল নং:৫৪৫১/১৯৭০, দলিল নং:৮০৫১/১৯৭৪ ও দলিল নং:৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অনিমেশ অনুযায়ী +
মণি লাহার নামে সম্পত্তি। ৪)প্লট নং– ২৬১৫, মাপ:০.২৪ একর, ম�ৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং– ১০২, ০১.০৭.২০১৮ থেকে
প্রয়াত অমূল্যচরণ লাহা।
 উশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দানদলিল নং:৪৪৭/১৯৮৫ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার আদায়ের তারিখ পর্যন্ত
২)মিঃ অশেষ লাহা, পিতা অমরেশ থানা– আ
নামে সম্পত্তি। ৫) প্লট নং:২৬১৪/৩৪৮৪, মাপ:০.৩২ একর, ম�ৌজা– আলুটিয়া, জেএল নং– ১০২, উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক
মণি লাহা।
৩)মিঃ অলক লাহা, পিতা– থানা–আউশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, দলিল নং:২৮২২/২০১৪ অনুযায়ী শ্রী অশেষ লাহা, অল�োক লাহা, খরচ, মাশুল ও চার্জ
অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি। ৬) প্লট নং– ২৬১৭, মাপ:০.১৩ একর, ম�ৌজা– আলুটিয়া, ইত্যাদি।
অমরেশ মণি লাহা।
৪)মিঃ অনুপ লাহা, পিতা– জেএল নং– ১০২, থানা–আউশগ্রাম, জেলা–বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দলিল নং:৭৮০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী
মা লক্ষ্মী রাইস মিল–এর অংশীদারগণ:অশেষ লাহা, অলক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে
অমরেশ মণি লাহা।
৫)মিঃ অরূপ লাহা, পিতা– সম্পত্তি। চ�ৌহদ্দি: উত্তর–মালিকের পুকুর (৩১৯৩)ও মালিকের কৃষিজমি (২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৪);
দক্ষিণ–গুসকরা মানকর র�োড এবং পুরসভার রাস্তা;পূর্ব–সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ�োতলা বিল্ডিং, প্লট
অমরেশ মণি লাহা।
সকলের নিবাস:শ্যামলাল র�োড, নং– ৫০৯২, অন্যের কৃষি জমি;পশ্চিম–সুফল কয়ালের একতলা বিল্ডিং ও বি ব্যানার্জির ফাঁকা জমি (প্লট
প�োঃঅঃ– রাজবাটি, থানা ও জেলা– নং ২৬১৭)।
দখলের ধরন:গঠনমূলক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (কর/পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের খরচ/
বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৪।
অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
ক) ₹২৬০.০০ লক্ষ
৪.দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ (ই–ওবিসি), নাচন র�োড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩। মেসার্স মাতঙ্গি স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত ১) ০১.১১.২০১৯
খ) ₹২৬.০০ লক্ষ
ফ্যাক্টরি জমি, কাঠাম�ো, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিসমূহ অপরিহার্য সমগ্র ২) ০৪.০১.২০২০
ঋণগ্রহীতা:মেসার্স মাতঙ্গি স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড
ডিরেক্টরগণ:শ্রী দিলীপ চাওলা ও শ্রী অমরজিৎ চাওলা, প্লট নং ১, পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– রতু রিয়া, জে এল নং ৯০, সি ৩) ₹৪,১৮,৬২,৪৫১.৪৫ গ) ₹৫০,০০০/–
এস প্লট নং ১০২৪ (অংশ), ১০২৫ (অংশ), ১০২৬ (অংশ), ১০২৭ (চার ক�োটি আঠার�ো
রতু রিয়া অঙ্গদপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, দুর্গাপুর–৭১৩২১৫।
(অংশ), ১০২৮ (অংশ), ১০২৯ (অংশ), ১০৩০ (অংশ), ১০৩১ লক্ষ বাষট্টি হাজার
জামিনদারগণ:
১)শ্রী অমরজিৎ চাওলা, পিতা– শ্রী ম�োহন চাওলা;
(অংশ), ১০৩২ (অংশ), ১০৩২ (অংশ), ১০৩৩ (অংশ), ১০৩৬ চারশ�ো একান্ন টাকা
(অংশ), ১০৩৭ (অংশ), খতিয়ান নং ১০৭ ও ৭০, প্লট নং ১, রতু রিয়া এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা
২)শ্রী দিলীপ চাওলা, পিতা– শ্রী ম�োহন চাওলা;
৩)মিসেস বিনীতা চাওলা, স্বামী– শ্রী অমরজিৎ চাওলা;
অঙ্গদপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পরিমাপ– ১.৩৭ একর, ২০০৭ সালের মাত্র), ৩১.১০.২০১৯
দলিল নং ৬৬২৪ অনুযায়ী। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– মেসার্স উনতগগন অনুযায়ী +উদ্ভূত
৪)মিসেস স্বপ্না চাওলা, স্বামী– শ্রী দিলীপ চাওলা;
৫)মিসেস মায়াদেবী চাওলা, স্বামী– শ্রী ম�োহন চাওলা, এসি–২৬, এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড–এর ফ্যাক্টরি বিল্ডিং;দক্ষিণ– ১০০ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ,
ফু ট চওড়া হানেম্যান সরণি;পূর্ব– ৮০ ফু ট চওড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল র�োড; মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি
অবনীন্দ্র বীথি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর–৭১৩২১৬।
(০১.১১.২০১৯ থেকে
৬)অ্যাভিলক্স এক্সপ�োর্টস প্রাঃ লিঃ, ৫, নফর কুণ্ডু র�োড, ফ্ল্যাট ২বি, তৃ তীয় পশ্চিম– সরকারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জমি/ড্রেন।
দখলের ধরন:গঠনমূলক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (
কর/ পরিশ�োধের তারিখ
তল, কলকাতা–৭০০০২৬।
পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের খরচ/অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই। পর্যন্ত)
৫.পানাগড় ব্রাঞ্চ (
ই–ওবিসি)
, জি টি সম্পত্তি নং ১:২০১৪ সালের দলিল নং I–০৩৪৯৪ অনুযায়ী মেসার্স রাধা দাম�োদর রাইস মিল– ১) ০১.১০.২০১৫
সম্পত্তি নং ১
র�োড, পানাগড়, জেলা– বর্ধমান (পঃবঃ)– এর স্বত্বাধীনে এই রাইস মিলের যাবতীয় প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এবং বিবিধ স্থায়ী পরিসম্পদসমূহ ২) ১৪.০১.২০১৬
ক) ₹২৭৪.১৫ লক্ষ
সমেত নিম্নোক্ত ফ্যাক্টরির জমি ও কাঠাম�োসমূহ যার স্থিতি ও বিবরণ:জেলা– বর্ধমান, থানা– ৩) ₹৭,৬৪,১৯,৯৯১.০০ খ) ₹২৭.৪২ লক্ষ
৭১৩১৪৮।
ঋণগ্রহীতা:মেসার্স রাধা দাম�োদর রাইস মন্তেশ্বর, মামুদপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েত, ম�ৌজা– রায়গাম, জে এল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৩২৭৭, (সাত ক�োটি চ�ৌঁষট্টি গ) ₹৫০,০০০/–
মিল, রাধা গ�োবিন্দ পল্লী, প�োঃঅঃ– নূতনগঞ্জ, প্লট নং ৩২২০, পরিমাপ– ৪০ শতক;প্লট নং ৩২২১, পরিমাপ– ১২৪ শতক;ম�ৌজা– মির্গাহার, লক্ষ উনিশ হাজার
জে এল নং ৮৯, খতিয়ান নং ৬৯০, প্লট নং ১১৮, পরিমাপ– ৭ শতক;প্লট নং ১১৯, পরিমাপ– ২ ন’শ�ো একানব্বই টাকা
জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০২।
শতক;প্লট নং ১২২, পরিমাপ– ৩ শতক;প্লট নং ১২৪, পরিমাপ– ৮ শতক;ম�োট এরিয়া– ১৮৪ মাত্র), ৩০.০৯.২০১৫
পার্টনারগণ:
১)শ্রীমতী সুধা চন্দ, স্বামী– শ্রী ভূ পতি ম�োহন শতক। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– অন্যের কৃষিজমি;দক্ষিণ– অন্যের কৃষিজমি এবং বর্ধমান–নবদ্বীপ র�োড; অনুযায়ী +উদ্ভূত
সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ,
পূর্ব– অন্যের কৃষিজমি;পশ্চিম– অন্যের কৃষিজমি।
চন্দ;
মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি
২) শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চন্দ, স্বামী– শ্রী তাপস তৎসহ উক্ত রাইস মিলের যাবতীয় প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এবং বিবিধ স্থায়ী পরিসম্পদ।
দখলের ধরন:ব্যবহারিক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (কর/পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের
চন্দ;
৩)শ্রী তাপস চন্দ, পিতা– শ্রী ভূ পতি ম�োহন খরচ/অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
সম্পত্তি নং ২:দলিল নং ৫১৮১/২০১৩ এবং ৫৩৩৫/২০১৩ অনুযায়ী পলি চন্দ–এর স্বত্বাধীনে
চন্দ;
সম্পত্তি নং ২
৪)শ্রীমতী পলি চন্দ, স্বামী– শ্রী তপন চন্দ; নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বিল্ডিং যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– বর্ধমান, থানা ও জেলা–
ক) ₹৩০.১০ লক্ষ
৫)শ্রী সুরজিৎ বিশ্বাস, পিতা– শ্রী সুশীল বর্ধমান, জে এল নং ৩০, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৪১, এল আর খতিয়ান নং ৩১৭৬, প্লট নং
খ) ₹৩.০১ লক্ষ
৭১৭/১২৫২, হ�োল্ডিং নং ১৩৫, ওয়ার্ড নং ২৫, জমির পরিমাপ– ৪.০০ কাঠা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
বিশ্বাস;
গ) ₹১০,০০০/–
সকলেই এই ফার্মের পার্টনার এবং সকলের অজয় মজুমদারের বিল্ডিং;দক্ষিণ– রাজগঞ্জ র�োড;পূর্ব– ১২ ফু ট চওড়া রাস্তা;পশ্চিম– প্রদীপ
নিবাস:রাধা গ�োবিন্দ পল্লী, রাজগঞ্জ, দাসের বিল্ডিং।
প�োঃঅঃ– নূতনগঞ্জ, থানা– বর্ধমান সদর, দখলের ধরন:ব্যবহারিক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (কর/পুরসভার ভাড়া/রক্ষণাবেক্ষণের
খরচ/অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
জেলা– বর্ধমান।
৬.নাচন র�োড ব্রাঞ্চ, সিটি সেন্টার, নিম্নোক্তের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ফ্ল্যাট নং বি–৩, চতু র্থ ১) ০১.০১.২০১৯
ক) ₹২৬.৬৯ লক্ষ
দুর্গাপুর–৭১৩২১৬।
তল, এটি ‘নীল অ্যাপার্টমেন্ট’নামক একটি চারতলা বিল্ডিংয়ের চতু র্থ তলে অবস্থিত, ২) ০২.০৩.২০১৯
খ) ₹২.৬৭ লক্ষ
ঋণগ্রহীতা:মিঃ নঈম খান, পিতা– রামকৃ ষ্ণপল্লী, বেনাচিতি, পরিমাপ– ১০৫০ বর্গফু ট, আর এস প্লট নং ১৫৫৩, এল ৩) ₹২৬,৩০,৯০৭.২৪
গ) ₹১০,০০০/–
একবালউদ্দিন খান এবং মিসেস হাসিনা আর প্লট নং ২২১৮, খতিয়ান নং– আর এস ২২৭, এল আর ১০২১৮, ১০২১৯, (ছাব্বিশ লক্ষ তিরিশ হাজার ন’শ�ো
বেগম, স্বামী– মইনুদ্দিন খান, ফ্ল্যাট নং বি–৩, ১০২২০, ১০২২১, জে এল নং ৬৮, ম�ৌজা– ভিরিঙ্গি, থানা– দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান। সাত টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র),
চতু র্থ তল, নীল অ্যাপার্টমেন্ট, রামকৃ ষ্ণপল্লী, ২০১৭ সালের দলিল নং ০২০৬০৪৭১০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নঈম খান ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী + উদ্ভূত
বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩।
এবং হাসিনা বেগম। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– অন্যের ফ্ল্যাট;দক্ষিণ– ১৬ ফু ট চওড়া রাস্তা; সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল ও
পূর্ব– কমন প্যাসেজ;পশ্চিম– হাই ড্রেন।
চার্জ ইত্যাদি (০১.০১.২০১৯ থেকে
দখলের ধরন:গঠনমূলক;দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (কর/পুরসভার ভাড়া/ পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ/অন্যান্য চার্জ)– জানা নেই।
শর্ত ও নিয়মাবলি
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১.	 সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২.	 ওপরের তফসিলে জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত অফিসারের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও প্রকার ত্রুটি, ভু ল বিবৃতি বা অনুল্লেখের
জন্য অনুম�োদিত অফিসার জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩.	 এই বিক্রি ১৬.০৩.২০২১ তারিখ বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে https://www.mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–অকশন প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা
আয়�োজিত হবে।
৪.	বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.co.in দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এ
 নফ�োর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ:২০.০২.২০২১
মন�োরঞ্জন শতপথী, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
স্থান:দুর্গাপুর
অনুম�োদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬)অধীনে বিধিবদ্ধ সেল ন�োটিস

