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রাজ্য

ৼ

কলকাতা মঙ্গলবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভাঙড় যেন এক টুকর�ো শান্তিনিকেতন
পাড়ায় শিক্ষালয়

গ�ৌতম চক্রবর্তী

থেকে পাড়ায় শিক্ষালয় কর্মসূচি
গ্রহণ করা হয়। ভাঙড়ের প্রত্যন্ত
এ যেন রবি ঠাকুরের
গ্রাম কচু য়া। ওই গ্রাম সংলগ্ন
বড় আমবাগানে শিক্ষা দানের
একটু কর�ো শান্তিনিকেতন।
ছাতিম গাছের নীচে না
ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় থেকে
হলেও ভাঙড়ের আমবাগানে
অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা নিয়ম
বসল পাড়ায় শিক্ষালয়ের
মেনে চলে আসে পাঠশালায়।
পাঠশালা। আমগাছের সঙ্গে
শুরু হয় পঠনপাঠন। কচু য়া
বাঁধা ব্ল্যাকব�োর্ড। ঘড়ির কাঁটার
বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা
নিয়ম মেনে এল পড়ুয়ারা। নির্দিষ্ট
এসে উপস্থিত হন। আর এমন
দূরত্ব বিধি মেনে মুখে মাস্ক পরে
মন�োরম পরিবেশে প্রকৃ তির
মাঝে পড়াশ�োনা করতে
তারা বসল। বাজল ঘণ্টা।
পাওয়ায় বেশ উৎসাহের
শুরু হল ক্লাস। রবি ঠাকুরের
সঙ্গে ক্লাসে ভিড় জমিয়েছেন
শান্তিনিকেতনের ধাঁচেই মুক্ত
পরিবেশে আম গাছের নীচে
স্কুলের পড়ুয়ারাও। বহুদিন পর
পঠনপাঠন শুরু হল ভাঙড়ের
শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাছ থেকে
কচু য়া গ্রামে। পাড়ায় শিক্ষালয়ের
সরাসরি পঠনপাঠনের সুয�োগ
প্রথম দিনেই ভাঙড়ের এমন ছবি
পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা। কেউ পড়ে
সাড়া ফেলে দিয়েছে জেলাতে।
পঞ্চম শ্রেণিতে, কেউ পড়ে ষষ্ঠ
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স�োমবার
শ্রেণিতে। এই প্রথমবার এমন
আমবাগানে বসল পাঠশালা। ভাঙড়ে। স�োমবার। ছবি:প্রতিবেদক
থেকে শুরু হয়েছে পাড়ায়
খ�োলামেলা পরিবেশে পাঠশালায়
শিক্ষালয়। এদিন ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলে কচু য়া হাইস্কুলের পক্ষ আসা। বহুদিন পরে সহপাঠীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা।

তাঁর গানেই তাঁকে স্মরণ। ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’শুরুর আগে খুদে
পড়ুয়ারা গাইল ‘মঙ্গল দীপ জ্বেলে’। হুগলির পিয়ারাপুরের
পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক স্কুলে। স�োমবার। ছবি:পার্থ রাহা

মধ্য হাওড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয়–এর সূচনা করলেন সমবায়মন্ত্রী
অরূপ রায়। তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবনের প্রাথমিক বিভাগের
পড়ুয়াদের নিয়ে শুরু হল লেখাপাড়া। স�োমবার। ছবি:আজকাল

২ ক�োটির
স�োনা, গ্রেপ্তার ২

উত্তর কলকাতার ২ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ডাঃ কাকলি সেনের
উদ্যোগে লতা মঙ্গেশকরের স্মরণে শ�োকমিছিল। ছবি:আজকাল

কলকাতা থেকে স�োনার বাট
ওডিশায় পাচার করতে গিয়ে শুল্ক
দপ্তরের গ�োয়েন্দাদের হাতে ধৃত
দুই ভাই লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা ও মিন্টু
সাঁতরা। ২ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ম�োট
সাড়ে ৪ কেজি স�োনার বাটের দাম
২ ক�োটি টাকারও বেশি। ধৃতদের
ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির
করান�ো হয় স�োমবার। শুল্ক দপ্তরের
আইনজীবী সুস্মিতা চক্রবর্তী জানান,
ধৃতদের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল
হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে
আদালত। এরপর ধৃত দুই ভাইকে
জেরা করে স�োনার দ�োকানের
মালিক–সহ আরও তিনজনকে
ধরেছে পুলিশ।

বাহিনী নিয়ে

সুরসম্রাজ্ঞীকে ম�োমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন উত্তর কলকাতা
‘উদয়ের পথে’র সদস্যরা। ছবি:আজকাল
ফর্ম ‘জি’
আগ্রহ প্রজ্ঞাপনের জন্য আমন্ত্রণ
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি (ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস)
রেগুলেশনস, ২০১৬–এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)–এর অধীনে]
দরকারি তথ্যাবলি
১.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম

এমএসপি মেটালিক্স লিমিটেড

২.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ

২৯.১১.১৯৯৬

৩.

যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা
ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠিত/নিবন্ধীকৃত

৪.

কর্পোরেট
ঋণগ্রহীতার
কর্পোরেট U27109WB1996PLC082138
আইডেন্টিটি নম্বর/লিমিটেড লায়াবিলিটি
আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

৫.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্টার্ড অফিস:১, ক্রু কড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা,
এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)–এর ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৬৯।

৬.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ২৫.১১.২০২১

৭.

আগ্রহ প্রজ্ঞাপন আমন্ত্রণের তারিখ

৮.

উক্ত ক�োডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে উক্ত ক�োডের ২৫(
২)
(
এইচ)ধারাধীনে সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন
রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের য�োগ্যতা আবেদনকারীদের য�োগ্যতামান cirp.mspmetallics
@kpmg.
এখানে উপলব্ধ রয়েছে:
comআইডি–তে মেল পাঠিয়ে চাওয়া যেতে পারে।

৯.

২৯এ নং ধারাধীনে প্রয�োজ্য অয�োগ্যতার ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি ক�োড, ২০১৬–এর ২৯এ ধারাধীনে
শর্তাবলি এখানে উপলব্ধ রয়েছে:
এবং ওপরের ক্রম নং ৮–তে উল্লেখমত�ো।

১০.

আগ্রহ প্রজ্ঞাপন প্রাপ্তির শেষ তারিখ

১১.

সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের ০৫.০৩.২০২২
অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ

১২.

অস্থায়ী তালিকার প্রতি বির�োধিতা দাখিলের ১০.০৩.২০২২
শেষ তারিখ

০৮.০২.২০২২

২৩.০২.২০২২

১৩. সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের ২০.০৩.২০২২
চূ ড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ
১৪.

সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের ১১.০৩.২০২২ (১০.০৩.২০২২ তারিখে প্রাপ্ত অভিয�োগের ক্ষেত্রে
প্রতি
ইনফরমেশন
মেম�োরান্ডাম, ইনফরমেশন মেম�োরান্ডাম, ইভালু্য়েশন ম্যাট্রিক্স ও রিক�োয়েস্ট ফর
ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রিক�োয়েস্ট ফর রেজ�োলিউশন প্ল্যানস ইস্যু করা হবে ১১.০৩.২০২২ তারিখে)।
রেজ�োলিউশন প্ল্যানস জারির তারিখ

১৫.

রিক�োয়েস্ট ফর রেজ�োলিউশন প্ল্যান,
ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং ইনফরমেশন
মেম�োরান্ডাম এবং আরও তথ্যাবলির জন্য
অনুর�োধ দাখিলের পদ্ধতি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি ক�োড, ২০১৬ এবং এর অধীনে
রচিত রেগুলেশনসমূহ অনুসারে তথ্য গ�োপন রাখার চু ক্তিপত্রে
স্বাক্ষর করার পরে য�োগ্য আবেদনকারীদের প্রতি রিক�োয়েস্ট
ফর রেজ�োলিউশন প্ল্যান, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স, ইনফরমেশন
মেম�োরান্ডাম ও অন্যান্য তথ্যাবলি ই–মেল বা অন্য ক�োনও
ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রেরণ করা হবে।

১৬.

রেজ�োলিউশন প্ল্যান দাখিলের শেষ তারিখ

০৯.০৪.২০২২

১৭.

রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে নীচে ক্রম নং ২১–তে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজ�োলিউশন প্রোফেশনাল
রেজ�োলিউশন প্ল্যান দাখিলের পদ্ধতি
বরাবরে ডাক মাধ্যমে/হাতে করে মুখবন্ধ খামে ভরে।

১৮.

অনুম�োদনের জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে ০৯.০৫.২০২২
রেজ�োলিউশন প্ল্যান দাখিলের অনুমিত তারিখ

১৯.

রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের নাম এবং মিঃ দীপ্তি রঞ্জন নাথ রেজিঃ নং:IBBI/IPA-001/IPরেজিস্ট্রেশন নম্বর
P00976/2017-2018/11606

২০.

এই ব�োর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী মিঃ দীপ্তি রঞ্জন নাথ ঠিকানা:২৫০৪, পায়�োনিয়ার সিএইচএস
রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের নাম, ঠিকানা লিমিটেড, ভরতক নগর থানার বিপরীতে, ভরতক নগর, ঠানে
এবং ই–মেল আইডি
(ওয়েস্ট)–৪০০০০৬। ই–মেল: dipti.ranjan.nath@icai.org

২১.

রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের সঙ্গে ইউনিট ৮৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আপার ডেক প্লাজা, ৭১, পার্ক স্ট্রিট,
য�োগায�োগের জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং কলকাতা–৭০০০১৬।
cirp.mspmetallics@gmail.com
ই–মেল আইডি
dipti.ranjan.nath@icai.org

২২.

আরও বিশদ তথ্যাবলি এখানে মিলবে

২৩. ফর্ম ‘জি’প্রকাশনার তারিখ

ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে ওপরের ক্রম নং ২১–তে উল্লিখিত ই–
মেল আইডি/ঠিকানায় প্রশ্ন পাঠান�ো যাবে।
০৮.০২.২০২২

মিঃ দীপ্তি রঞ্জন নাথ
	
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রোফেশনাল
	
এমএসপি মেটালিক্স–এর তরফে
	রেজিঃ নং: IBBI/IPA-001/IP-P00976/2017-2018/11606
	
#২৫০৪, পায়�োনিয়ার সিএইচএস লিমিটেড, ভরতক নগর থানার বিপরীতে,
তারিখ: ০৮.০২.২০২২	
ভরতক নগর, ঠানে (ওয়েস্ট)–৪০০০০৬
স্থান: ঠানে	
ই–মেল: dipti.ranjan.nath@icai.org

আসন্ন পুরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী
ম�োতায়েন নিয়ে রাজ্য নির্বাচন
কমিশন ও রাজ্যের বক্তব্য জানতে
চাইল কলকাতা হাইক�োর্ট। এই নিয়ে
দু’পক্ষের কাছে হলফনামা চেয়েছে
প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব
ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের
ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি
কেন্দ্রকেও নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী
চেয়ে দায়ের হওয়া মামলায় অন্তর্ভুক্ত
করার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন
বেঞ্চ। আগামী বুধবার মামলার
শুনানি হবে। রাজ্যের অ্যাডভ�োকেট
জেনারেল স�ৌমেন্দ্রনাথ মুখ�োপাধ্যায়
জানান, নির্বাচনের দিন ঘ�োষণা
হওয়ার পর রাজ্যের হাতে আইন–
শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকে না।

৭

ফর্ম ‘জি’
আগ্রহ প্রজ্ঞাপনের জন্য আমন্ত্রণ

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস)রেগুলেশনস,
২০১৬–এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)–এর অধীনে]

রিজিওনাল অফিস কলকাতা–II, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হ�োয়াইট হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬
বরানগর ব্রাঞ্চ, ১৩৭, বি টি র�োড, বরানগর, ডানলপ ব্রিজ, উত্তর ২৪ পরগনা,
কলকাতা–৭০০০৩৫। ই–মেল:iob0566@iob.in;ফ�োন:০৩৩ ২৫৭৭৪৫৩১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর অধীনে
এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
যেহেতু , ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত ল�োন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে
এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস,
২০০২–এর ১৩(২)ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ)উক্ত বকেয়া
পরিশ�োধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাসুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত অ্যাক্টের
১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে, যা কিছু আছে’
ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://www.mstcecommerce.com/
auctionhome/ibapiওয়েব প�োর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:
১)মেসার্স কাজল মেডিক্যাল (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর:মিঃ তন্ময় চ�ৌধুরি, কিং টাওয়ার, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৯,
নর্থ নওদাপাড়া র�োড, কলকাতা–৭০০০৫৭, ল্যান্ডমার্ক:১১ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে।
বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা:
১)মিঃ তন্ময় চ�ৌধুরি (বন্ধকদাতা), পিতা– রবীন্দ্র চ�ৌধুরি, ১৭/বি, এস এল পাল র�োড, নর্থ নওদাপাড়া,
কামারহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৭।
এনপিএ হওয়ার তারিখ:৩০.০৪.২০২১; দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৭.০৬.২০২১।
দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত বকেয়া:২৯.০৫.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে ₹২,৯৩,০৬৬.৪৩ +সুদ ও মাসুল।
দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ:২৪.১১.২০২১।
দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত বকেয়া:২৪.১১.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে ₹৩,০৪,৮৪২.৪৩ +সুদ ও মাসুল।
*স্থানীয় স্বশাসিত সরকার (সম্পত্তি কর, ওয়াটার সিউয়ারেজ, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি)অনাদায়ী বকেয়া:ব্যাঙ্কের
জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:৪ নম্বরযুক্ত একটি দ�োকানঘর, পরিমাপ–
১৬০ বর্গফু ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বিল্ডিংয়ের নাম ‘কিং টাওয়ার’, প্রেমিসেস নং ৯, নর্থ নওদাপাড়া র�োড (এস এন
পাল র�োড), প�োঃঅঃ ও থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৭, জে এল নং ১,
ত�ৌজি নং ১৭৩, আর এস নং ১২, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ম�ৌজা– আড়িয়াদহ কামারহাটি, এডিএসআর–
কাশীপুর দমদম, খতিয়ান নং ৮৮৮, খতিয়ান নং ৬৯৭, ক, খ, গ, দাগ নং ৩৪৮৮, ওয়ার্ড নং ৮, হ�োল্ডিং নং
১৪৪৮, নর্থ নওদাপাড়া র�োড, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: মিঃ তন্ময় চ�ৌধুরি।
সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি নিম্নরূপ:
উত্তর– মণীন্দ্র ম�োহন দত্তের সম্পত্তি;দক্ষিণ– ১৬ ফু ট চওড়া নর্থ নওদাপাড়া র�োড (এস এন পাল র�োড);
পূর্ব– শ্রী অর্জুন দাসের সম্পত্তি;পশ্চিম– ৬ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ।
যদি ক�োনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে:ব্যাঙ্কের জানা নেই।
*বিধিবদ্ধ বকেয়ার ওপর ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সম্পত্তির সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹৪,০৪,৭০০/– এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে ₹৪০,৪৭০/–।
বিড বাড়ান�োর মূল্য:₹১০,০০০/–।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:০৭.০৩.২০২২ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত যে ক�োনও কাজের দিনে অফিস
চলার মেয়াদে।
ই–নিলামের তারিখ ও সময়:১০.০৩.২০২২, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা, বিক্রয় নিষ্পত্তি না–
হওয়া অবধি প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে:https://www.
mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi.
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন এই ওয়েবসাইটগুলি:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi (
সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েব
প�োর্টাল)
তারিখ: ০৪.০২.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:কলকাতা–বরানগর
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
ওপরে লেখা তারিখে ই–নিলাম আয়�োজনের ব্যাপারে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)ও
জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল
৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য হবে।

দরকারি তথ্যাবলি
১.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম

সিনার্জি কিচেনস অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড

২.
৩.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ
যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা
প্রতিষ্ঠিত/নিবন্ধীকৃত
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেনটিটি নং/
লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেনটিফিকেশন নং
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য
অফিস (যদি থাকে)–এর ঠিকানা
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ
আগ্রহ প্রজ্ঞাপন আমন্ত্রণের তারিখ
উক্ত ক�োডের ২৫(২)(এইচ)ধারাধীনে রেজ�োলিউশন
আবেদনকারীদের য�োগ্যতা এখানে উপলব্ধ রয়েছে:

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮
রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ–কলকাতা

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.

১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

U15135WB2008PLC122942
৪৪৬/৩, লেক গার্ডেনস, কলকাতা–৭০০০৪৫, পশ্চিমবঙ্গ
২৫ নভেম্বর, ২ ০২১
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
এখানে ই–মেল করে সংগ্রহ করা যেতে পারে:	
cirp.synergy@gmail.com

২৯এ নং ধারাধীনে প্রয�োজ্য অয�োগ্যতার শর্তাবলি রেজ�োলিউশন আবেদনকারীকে ইসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড
এখানে উপলব্ধ রয়েছে:
২০১৬ মানতে হবে, কিন্তু ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড ২০১৬
সেকশন ২৯এ অধীনে এবং তার অধীনস্থ রুলস অনুযায়ী তিনি দায়বদ্ধ
থাকবেন না রেজ�োলিউশন প্ল্যান জমা সম্পর্কে এবং এই প্রকাশনার
অধীনস্থ/সম্পর্কিত সকল সম্পর্কে।
আগ্রহ প্রঞ্জাপন প্রাপ্তির শেষ তারিখ	
২৩ ফেব্রুয়ারি, ২ ০২২
সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী ০৫ মার্চ, ২০২২
তালিকা জারির তারিখ
অস্থায়ী তালিকার প্রতি বির�োধিতা দাখিলের শেষ ১০ মার্চ, ২০২২
তারিখ
সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের চূ ড়ান্ত ২০ মার্চ, ২০২২
তালিকা জারির তারিখ
সম্ভাব্য রেজ�োলিউশন আবেদনকারীদের প্রতি ১০ মার্চ, ২০২২
ইনফরমেশন মেম�োরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং
রিক�োয়েস্ট ফর রেজ�োলিউশন প্ল্যানস জারির তারিখ
রিক�োয়েস্ট ফর রেজ�োলিউশন প্ল্যান, ইভ্যালুয়েশন আইআরপি য�োগ্য আবেদনকারীকে ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স
ম্যাট্রিক্স এবং ইনফরমেশন মেম�োরেন্ডাম এবং আরএফআরপি ই–মেল মাধ্যমে প্রদান করবেন গ�োপনীয়তা বজায় রেখে
সংগ্রহের পদ্ধতি
এবং ফেরতয�োগ্য জমা দুই লক্ষ টাকা মাত্র
০৯ এপ্রিল, ২০২২
রেজ�োলিউশন প্ল্যান দাখিলের শেষ তারিখ
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের কাছে রেজ�োলিউশন দরকারি তথ্যাবলি, নথিপত্র এবং বিবিধ ফর্ম/এফিডেভিট/অথরাইজেশন
প্ল্যান দাখিলের পদ্ধতি
ইত্যাদি সমেত রেজ�োলিউশন প্ল্যান একটি সিল করা খামে ভরে স্পিড
প�োস্ট মাধ্যমে বা হাতে জমা করতে হবে এবং দরকারি যাবতীয়
সংলগ্নয�োগ্য নথি সমেত উক্ত রেজ�োলিউশন প্ল্যান একটি পাসওয়ার্ড দ্বারা
সুরক্ষিত দুটি পেনড্রাইভে ভরে রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে জমা
দিতে হবে:cirp.synergy@gmail.com
অনুম�োদনের জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে ০৯ মে, ২০২২
রেজ�োলিউশন প্ল্যান দাখিলের তারিখ
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর শ্রী মধুসূদন কুমার প�োদ্দার, আইপি নথিভু ক্তি নং IBBI/IPA-001/IPP-02173/2020-21/13344
এই ব�োর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজ�োলিউশন নাম:শ্রী মধুসূদন কুমার প�োদ্দার, নথিভু ক্তি ঠিকানা:৪৩, শ্যামনগর র�োড,
প্রফেশনালের নাম, ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি
ন্যাচারাল সিটি কমপ্লেক্স ফ্ল্যাট এন ৩এ, কলকাতা–৭০০০৫৫, ই–মেল:
madhusudan.ca.85@gmail.com
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের সঙ্গে য�োগায�োগের জন্য য�োগায�োগের ঠিকানা:প্রযত্নে ভি.খান্ডেলওয়াল অ্যান্ড অ্যাস�োসিয়েটস,
৬ ওল্ড প�োস্ট অফিস স্ট্রিট, টেম্পল চেম্বার ৪র্থ তল, কক্ষ নং ৮০,
ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি	
কলকাতা–৭০০০০১ ই–মেল: cirp.synergy@gmail.com
আরও বিশদ তথ্যাবলি এখানে মিলবে
শ্রী মধুসূদন কুমার প�োদ্দার, cirp.synergy@gmail.com
ফর্ম জি প্রকাশনার তারিখ
০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

	

স্বা/– 
মধুসূদন কুমার প�োদ্দার
	রেজিস্ট্রেশন নং:IBBI/IPA-001/IP-P-02173/2020-21/13344
নথিভু ক্ত ঠিকানা:৪৩, শ্যামনগর র�োড, ন্যাচারাল সিটি কমপ্লেক্স ফ্ল্যাট এন ৩এ, কলকাতা–৭০০০৫৫
তারিখ: ০৭/০২/২০২২	
নথিভু ক্ত ই–মেল: madhusudan.ca.85@gmail.com
স্থান:কলকাতা	সিনার্জি কিচেনস অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড

টারসনস প্রডাক্টস লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLC036510
রেজিস্টার্ড অফিস:মার্টিন বার্ণ বিজনেস পার্ক, রুম নং ৯০২, বিপি–৩, সল্ট লেক, সেক্টর–৫, কলকাতা ৭০০০৯১
ই–মেল: info@tarsons.in; ওয়েবসাইট: www.tarsons.com; ফ�োন: +৯১–৩৩৩৫২২০৩০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সংক্রান্ত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার

(ক�োটি টাকায়)
			
একক		
পুঞ্জীভূ ত
ক্রম
বিবরণ
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
সমাপ্ত নয় মাস
সমাপ্ত বছর
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
সমাপ্ত নয় মাস
সমাপ্ত বছর
নং		
৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১
			
অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	 কারবার থেকে ম�োট আয়	
৭০.৬৬
৭৬.০৪
৬০.২২
২১৫.৮৫
১৬১.৩৫
২২৮.৯১
৭০.৬৬
৭৬.০৪
৬০.২২
২১৫.৮৫
১৬১.৩৫
২২৮.৯১
২	 সংশ্লিষ্ট মেয়াদে/বছরে নেট মুনাফা
		
করের আগে	
২৮.৮৮
৩৩.৫৪
২৮.২৭
৯৫.৭৬
৬০.৮৮	
৯২.৪৩	
২৮.৮৮
৩৩.৫৪
২৮.২৭
৯৫.৭৬
৬০.৮৮	
৯২.৪৩
৩	 সংশ্লিষ্ট মেয়াদে/বছরে নেট মুনাফা
		
করের পরে]
২১.৪৭
২৪.৯০
২১.০৫
৭১.২০
৪৫.৩১	৬৮.৮৭
২১.৪৭
২৪.৯০
২১.০৫
৭১.২০
৪৫.৩১	
৬৮.৮৭
৪	 সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
		 [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী
		 মুনাফাএবং কর–পরবর্তী অন্যান্য
		ব�োধগম্য আয় ধরে]	
২১.৪৫
২৫.০৬
২১.০০
৭১.১৪
৪৫.১৮	৬৮.৭৭
২১.৪৫
২৫.০৬
২১.০০
৭১.১৪
৪৫.১৮	
৬৮.৭৭
৫	 ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন
১০.৬৪
১০.১৯
০.১৯
১০.৬৪
০.১৯	০.১৯
১০.৬৪
১০.১৯
০.১৯
১০.৬৪
০.১৯	
০.১৯
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি						
২৪৪.১৫						
২৪৪.১৫
৮	শেয়ার–পিছু আয়
		
[প্রতিটি ₹২/– মূল্যের]
		বুনিয়াদি	
৪.১৪
৪.৮৯
৪.১৩	১৩.৮৯	৮.৮২	
১৩.৪৩
৪.১৪
৪.৮৯
৪.১৩	১৩.৮৯	৮.৮২	
১৩.৪৩
		মিশ্রিত
৪.১৪
৪.৮৯
৪.১৩	১৩.৮৯	৮.৮২	
১৩.৪৩
৪.১৪
৪.৮৯
৪.১৩	১৩.৮৯	
৮.৮২	
১৩.৪৩

দ্রষ্টব্য:
১.	 উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসে আর্থিক ফলাফলের
বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট এনএসই–এর www.nseindia.comএবং বিএসই–এর www.bseindia.comসহ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.
tarsons.com–এ উপলব্ধ রয়েছে।
২.	 উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফল ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২–এ অডিট কমিটি দ্বারা মূল্যায়িত হয়ে ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর সভায় মঞ্জুর হয়েছে। বিধিবদ্ধ অডিটরগণ এই আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে রিপ�োর্ট দিয়েছেন।
	ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরস–এর পক্ষে
টারসনস প্রডাক্টস লিমিটেড
স্থান: কলকাতা	মিঃ সঞ্জীব সেহেগাল
তারিখ:৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

