KOLKATA | MONDAY, 12 OCTOBER 2020
>

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Sharma D/O Dilip Sharma
residing at 12/1/3, Beleghata Road,
Kolkata -700015 shall henceforth be
known as Dolly Sharma. Priyanka
Sharma and Dolly Sharma is the same
and one identical person vide affidavit
st
before Ld.1 class Judicial Magistrate at
Alipore, Kolkata dated 28-9-2020.

OFFICE OF THE SANDAPARA GRAM PANCHAYAT
At SANDAPARA::P.O-SANDAPARA ::DIST- JHARGRAM

Memo No 154/e NIT 06/2020 21
DATE:06-10-2020
NOTICE INVITING e-TENDER
NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO.
SANDAPARA GP/e-NIT-06/2020-21
Separate tenders are invited by the undersigned for the work
of 9(Nine) nos of work electronic tendering (e-Tendering).The
intending tenderers may visit website for the tender notice,
other details & submission of bid will be available onthe
website https://www.wbtenders.gov.in only.

Last Date of Downloading of Documents (Online): 17-10-2020 at
5.00 PM,Last Date of Submission of Bid (Online): 17-10-2020 at 5.00
PM Opening Date of Technical Bid (Online): 20-10-2020 at 11.30 AM

Sd/- Pradhan
Sandapara Gram Panchayat

Form No.INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS,
REGIONAL DIRECTOR, EASTERN REGION, KOLKATA
In the matter of: The Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule
30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
Inthematterof:ADVANTAGEEQUIFUNDPRIVATELIMITED(CIN-U74140WB1994PTC066346)
having its registered office at Poddar Court, Gate No.2, Room No.517, 5th Floor, 18, Rabindra
Sarani, Kolkata - 700 001, West Bengal.
...……Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application
to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation
of alteration of the Memorandum of Association of the company in terms of the Special
Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 06th February, 2020 to
enable the company to change its Registered office from "State of West Bengal" to "State
of Madhya Pradesh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered
office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing
investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections
supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the
Regional Director, Eastern Region, Nizam Palace, II MSO Building, 3rd Floor, 234/4, A.J.C
Bose Road, Kolkata - 700020, within Fourteen days from the date of publication of this notice
with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.
For and on behalf of
Advantage Equi Fund Private Limited
Sd/Amar Agrawal
Director
Place: Sendhwa
DIN: 00658736
Date: 10/10/2020
Address: Ward N-4, Old A.B Road, Goi Sendhwa,M.P 452001 India

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
KOLKATA BENCH, KOLKATA
COMPANY APPLICATION CA (CAA) No. 824/KB/2020
In the Matter of:
An Application under Sections 230 to 232 and other
relevant provisions of the Companies Act, 2013
-AndIn the Matter of:
L&T Housing Finance Limited
Brindavan, Plot. No 177, C.S.T Road, Kalina,
Santacruz (East), Mumbai- 400098, Maharashtra.
CIN: U45200MH1994PLC259630
… Transferor Company 1
-AndL&T Infrastructure Finance Company Limited
Brindavan, Plot. No 177, C.S.T Road, Kalina,
Santacruz (East), Mumbai - 400098, Maharashtra.
CIN: U67190MH2006PLC299025
…Transferor Company 2
-AndL&T Finance Limited
Technopolis, 7th Floor, A Wing, Plot No.4, Block-BP,
Sec-V, Salt Lake, Kolkata - 700091, West Bengal.
CIN: U65910WB1993FLC060810
… Transferee Company/Applicant Company

FORM NO. CAA.2
[Pursuant to Section 230(3) and rule 6 and 7]
BEFORE THE HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA BENCH, KOLKATA
Company Application CA(CAA) NO. 650/(KB)/2020
In the matter of:
1. ARGENTIUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED ( PAN AAFCS2998K) and having
its Registered Office at 33/1, N. S. Road, Room No. 247, 2nd Floor, Kolkata - 700001
2. MULTIPLEX VYAPAAR PRIVATE LIMITED ( PAN AAECM4621J) and having its
Registered Office at 33/1, N. S. Road, Room No. 247, 2nd Floor, Kolkata - 700001
3. VARSHA TRADECOM PRIVATE LIMITED (PAN AAECV1931G), and having its
Registered Office at 33/1, N. S. Road, Room No. 247, 2nd Floor, Kolkata - 700001
.... APPLICANTS.
Advertisement of the Notice of the meetings of Secured Creditors and Unsecured
Creditors of ARGENTIUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED – RESULTING
COMPANY CUM TRANSFEREE COMPANY .
Notice is hereby given that by an order dated, 05th October, 2020 passed in Company
Application C.A(CAA) No.650/KB/2020 the Kolkata Bench of the National Company Law
Tribunal at Kolkata, has directed separate meetings to be held of the Secured Creditors
of ARGENTIUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED – RESULTING COMPANY CUM
TRANSFEREE COMPANY and Unsecured Creditors of ARGENTIUM INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED – RESULTING COMPANY CUM TRANSFEREE COMPANY and
VARSHA TRADECOM PRIVATE LIMITED TRANSFEROR COMPANY for the purpose of
considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed
Composite Scheme of Arrangement between the Applicant Companies.
In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that
no physical meeting will be held on account of pandemic condition and there will be no
venue for the meeting requiring physical presence .
In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that
separate meetings to be held of the Secured Creditors of ARGENTIUM INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED – RESULTING COMPANY CUM TRANSFEREE COMPANY and
Unsecured Creditors of ARGENTIUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED – RESULTING
COMPANY CUM TRANSFEREE COMPANY and VARSHA TRADECOM PRIVATE
LIMITED TRANSFEROR COMPANY will be held through Video Conference (VC) or Other
Audio Visual Mode (OAVM) as under at which time the Secured Creditors and Unsecured
Creditors are requested to join via link that will be provided by the Resulting Company
cum Transferee Company by using their smart phones, I phones, Tabs, Lap tops,
Computers . The Chairperson appointed by the Hon’ble Tribunal will conduct the meeting
via VC/OAVM sitting from the office of the Practicing Chartered Accountant on record .
PARTICULARS OF MEETINGS
Secured Creditors
Resulting Company Cum Transferee Company
Unsecured Creditors
Resulting Company Cum Transferee Company
Unsecured Creditors - Transferor Company

DATE
Saturday
28th November, 2020.
Saturday
28th November, 2020.
Saturday
21st November, 2020.

TIME
10.45 a.m
11.45 a.m
12.45 p.m

Notice convening the meeting will be sent via mail to all those who are Secured and
Unsecured creditors of the Resulting Company Cum Transferee Company and Transferor
Company as on 31-12-2019 at the email address registered with Company. Those Secured
and Unsecured creditors of the Resulting Company Cum Transferee Company and
Transferor Company who have not registered their email id shall register the same to
enable the Company to send them notice .
Persons entitled to attend and vote may vote through the e-voting facility made available
during the Meeting through VC/OAVM. The facility of appointment of proxies by unsecured
creditors will not be available for such Meeting. However, a body corporate which is an
unsecured creditor is entitled to appoint a representative for the purposes of participating
and / or voting during the Meeting.
Further take note by the said order dated, 6th October, 2020 passed in Company
Application C.A(CAA) No.650/KB/2020 the Hon’ble National Company Law Tribunal ,
Kolkata Bench have been dispensed with the meeting of Equity shareholders of the
Applicant Companies, recorded that there is no requirement of meeting of Secured
Creditors of Demerged Company have dispensed with the meeting of Secured Creditors
of Transferor Company, have dispensed with the meeting of Unsecured Creditors of
Demerged Company .
The Tribunal has appointed Advocate Ms. Shreya Choudhary, Advocate as the Chairperson
of the said meetings.
The Tribunal has appointed Ms. Neha Somani, Practicing Company Secretary as the
Scrutinizer of the said meetings.
The above mentioned Composite Scheme of Arrangement, if approved in the meetings,
will be subject to the subsequent approval of the Hon’ble Tribunal.
Sd/Advocate Ms. Shreya Choudhary
Place: Kolkata
Chairperson appointed for the meetings
Dated : this 10th day of October, 2020

Notice of the Meetings of the Secured Creditors and Unsecured
Creditors of the Applicant Company.
Notice is hereby given that by an order dated October 8, 2020 of the Hon’ble
National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (“NCLT Kolkata Bench”) has
directed that separate meetings of the secured creditors and unsecured creditors of
the Applicant Company to be held at the registered office of the Applicant Company
at Technopolis, 7th Floor, A Wing, Plot No.4, Block-BP, Sec-V, Salt Lake, Kolkata 700091,West Bengal, on the Thursday, November 12, 2020 at the time as mentioned
below, for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Scheme of
Amalgamation by way of merger by absorption among L&T Housing Finance Limited
and L&T Infrastructure Finance Company Limited and L&T Finance Limited and their
respective shareholders (“Scheme”), pursuant to the provisions of Sections 230-232
of the CompaniesAct,2013 (“Act”) and any other applicable provisions of theAct:
Sr. No.

Meeting

Time

1.
2.

Secured Creditors
Unsecured Creditors

11:00 a.m.
1:00 p.m.

In pursuance of the said Order and as directed therein, the said secured creditors
and unsecured creditors are requested to attend the respective meetings.
Copies of the Scheme and of the statement under Section 230(3) of the Act can be
obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and Public Holidays) at
the registered office of the Applicant Company at Technopolis, 7th Floor, A Wing,
Plot No.4, Block-BP, Sec-V, Salt Lake, Kolkata - 700091,West Bengal between 10:00
a.m. and 5:00 p.m. upto the date of the meeting. Persons entitled to attend and vote
at the meetings, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the
prescribed form are deposited at the registered office of theApplicant Company not
later than 48 (forty eight) hours before the aforesaid meetings.
The forms of Proxy can be obtained free of charge at the registered office of the
Applicant Company on any day (except Saturday, Sunday and Public Holidays)
between 10:00 a.m.and 5:00 p.m.
The Hon’ble NCLT Kolkata Bench has appointed Mr. Vijay Kumar Singhal as the
Chairperson of the said Meetings.The above mentioned Scheme, if approved by the
secured creditors and unsecured creditors at their respective meetings, will be
subject to the subsequent approval of the Hon’ble NCLT Kolkata Bench.
The Hon’ble NCLT Kolkata Bench has appointed Miss. Swati Agarwal to act as the
Scrutinizer, for conducting the scrutiny of the votes at the venue of the said
meetings.
For and on behalf of the Board of Directors of Applicant Company
Sd/Apurva Rathod
Authorized Signatory of Applicant Company
L&T Finance Limited
CIN: U65910WB1993FLC060810

Having regd office at Technopolis, 7th Floor, A Wing, Plot No.4, Block-BP,
Sec-V, Salt Lake, Kolkata - 700091, West Bengal.
T: 03366111800
Email id: investorgrievances@ltfs.com;
Website: www.ltfs.com
Place: Kolkata
Date: October 10, 2020

মেট্রোয় ঝঁাপ
তরুণীর, রক্ষা

মেট্রোয় ঝঁাপ দিয়ে আত্মহত্যার
চেষ্টা করলেন এক তরুণী।
তঁাকে মেট্রো–ক
 র্মীরা আরজি কর
হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাণে রক্ষা
পান তিনি। রবিবার সকাল ১১টা
৩৫ মিনিট নাগাদ বেলগাছিয়া মেট্রো
স্টেশনে এই ঘটনার ফলে বিঘ্নিত
হয় মেট্রো পরিষেবা। তবে বেলা
১২টা নাগাদ আবার স্বাভাবিক ছন্দে
চলতে থাকে মেট্রো। লকডাউনের
পর মেট্রো চালুর পরে এই প্রথম
আত্মহত্যার চেষ্টা।

হত্যার চেষ্টা

রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার
অভিয�োগে জিৎ মুখার্জি নামে এক
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পাটু লি
থানার পুলিশ। সুমিত নাগ নামে
এক ব্যক্তি পাটু লি থানায় অভিয�োগ
করেন, শনিবার রাতে সুব�োধ
মল্লিক র�োডে সুমিত এবং তাঁর
বন্ধু অরিজিৎ সরকারকে পিটিয়ে
মারার চেষ্টা করেছিল জিৎ।
মাথায় গুরুতর চ�োট নিয়ে সুমিত
ও অরিজিৎ একটি বেসরকারি
হাসপাতালে ভর্তি হন। পুরন�ো
বিবাদের জেরে এই আক্রমণ বলে
মনে করছে পুলিশ।

বধিরতা দুর করে

হারান�ো শ্রবণক্ষমতা ফিরে পেয়ে
এবার পুজ�োয় ঢাকের শব্দ শুনতে
পারবেন বৈদ্যবাটির বাসিন্দা
সুনীলচন্দ্র ঘ�োষ। ৫৭ বছরের
সুনীলবাবুর শ্রবণক্ষমতা ধীরে ধীরে
কমতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে
অ্যাপ�োল�ো গ্লেনইগলস হাসপাতালে
ইএনটি সার্জেন ডাঃ শান্তনু
পাঁজার পরামর্শ নিতে এলে তিনি
জানান, বধিরতা দূর করার জন্য
ককলিয়ার ইমপ্লান্ট (কৃত্রিম অন্তঃকর্ণ
প্রতিস্থাপন)অত্যন্ত কার্যকরী ও
আধুনিক চিকিৎসা। সেপ্টেম্বর মাসে
টানা ৪ ঘণ্টা সুনীলবাবুর অস্ত্রোপচার
করেন ডাঃ শান্তনু পাঁজা।

কলকাতা স�োমবার ১২ অক্টোবর ২০২০

রাজ্যপাল, বাবুলের
সমাল�োচনায় তৃণমূল

যে অরাজকতা চলছে তা সবাই জানেন। হাথরসের ঘটনা
দীপঙ্কর নন্দী
ভারতবর্ষের লজ্জা। এ সব নিয়ে উনি কী বলবেন?সেখানে
রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের ভূ মিকা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল কী হবে?বিজেপি–র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘ�োষের চেয়েও
সুপ্রিয়র মন্তব্যের সমাল�োচনা করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব।
বাবুল উগ্র হতে চাইছেন। বিজেপি–র নবান্ন অভিযানের দিন
রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে কড়া আক্রমণ করে তৃণমূলের উনি ঠিক সময় মত�ো এসে প�ৌঁছতে পারেননি। দলের কাছে
মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জি রবিবার সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠকে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য ভুলভাল কথা বলছেন। তাঁর এ ধরনের
বলেন, ‘উনি চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করছেন। বিজেপি নেতাদের মন্তব্য অবান্তর। উপেক্ষা করাই উচিত।’
কথা শুনে কাজ করছেন। ক�োভিড সঙ্কটের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী
সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, ‘বাবুল সুপ্রিয় নিজের
মমতা ব্যানার্জি এক হয়ে যে কাজ করছেন, বিজেপি নেতারা দপ্তরের ক�োনও কাজ করছেন না। তিনি চাইছেন রাজ্যপাল
সে সব দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না। অর্থনৈতিক সঙ্কটের জগদীপ ধনকড় এ রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়�োগ করার জন্য
সময়েও তিনি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি–র ব্যবস্থা নিক। রাজ্যপাল সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলছেন। বাবুল
গায়ক হিসেবে ভাল। শ্রদ্ধা করি। তবে
পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। এবার
অবিবেচকের মত�ো কথাবার্তা বলছেন।
তারা রাজভবনের মাটি ব্যবহার করছে।
রাজ্যপাল যে চক্রান্ত করছেন, যে খেলায়
মন্ত্রী হয়ে যদি এধরনের কথাবার্তা বলেন,
নেমেছেন তা অবিলম্বে বন্ধ হ�োক। রাজ্যপাল সাংবিধানিক দায়িত্ব তাহলে বিজেপি–র সাধারণ নেতারা আরও
বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ান�ো পালন না করে বিজেপি–র ভয়ঙ্কর মন্তব্য করার জন্য অনুপ্রেরণা
হচ্ছে। রাজ্যপাল সাংবিধানিক দায়িত্ব
পাবেন। ৩৫৬ ধারা জারি করার কথা
দায়িত্ব পালন করছেন।
পালন না করে বিজেপি–র দায়িত্ব পালন
বলার তিনি কে?যেমন রাজ্যপাল, তেমন
তাঁর একটাই কাজ মিডিয়া বাবুল সুপ্রিয়। দুজনেই ভারতের লজ্জা।’
করছেন। তাঁর একটাই কাজ মিডিয়া
ঘেঁষে থাকা। প্রশাসনকে অস্বস্তিতে
সাংসদ কাকলি ঘ�োষ দস্তিদার
ঘেঁষে থাকা। প্রশাসনকে
ফেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির
বলেন, ‘বাবুল সব সময় দিল্লিতে বসে
অস্বস্তিতে ফেলা। মুখ্যমন্ত্রী থাকেন। কাজ করেন না। মিডিয়ায়
কুৎসা করা। সাংবিধানিক পদে বসে
এটা করা যায় না। মনে হচ্ছে তিনি মমতা ব্যানার্জির কুৎসা করা। প্রচার চান। সংবিধানটাও পড়ছেন না।
বিজেপি–র একজন রাজনৈতিক নেতা। সাংবিধানিক পদে বসে এটা একজন সাংসদের সংবিধান জানা উচিত।
এর আগে অনেক রাজ্যপাল দেখেছি। এ
কপি যদি ওঁর লাগে, তাহলে
করা যায় না। মনে হচ্ছে সংবিধানের
ধরনের রাজ্যপাল বাংলায় আগে কখনও
আমি পাঠিয়ে দেব। গণতন্ত্র বির�োধী কথা
তিনি বিজেপি–র একজন বলা থেকে বিজেপি–র মন্ত্রী, নেতাদের
আসেনি। শুধু ওঁর কেন,বিজেপি–র
স্বপ্নও বাংলায় ক�োনও দিন সফল হবে
বিরত থাকা উচিত। বিজেপি ভয়ঙ্কর দল।
রাজনৈতিক নেতা।
না। মানুষ যেভাবে কংগ্রেস, সিপিএমকে
দেশকে টু কর�ো টু কর�ো করতে চাইছে।’
পার্থ চ্যাটার্জি
প্রত্যাখ্যান করেছে, আগামী বিধানসভা
শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে মধ্য
নির্বাচনে ওদের থেকেও মুখ ফিরিয়ে
হাওড়া কেন্দ্রে তৃণমূলের কর্মী সম্মেলনে
নেবে। যে সাম্প্রদায়িক বিষ বিজেপি বাংলায় ছড়াচ্ছে তাতে সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ‘বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে
মদত রয়েছে রাজ্যপালের। তাঁর এই ভূ মিকার আমরা তীব্র বাংলায় সন্ত্রাস আমদানি করতে চাইছে বিজেপি। আন্দোলনে
নিন্দা করি। ৩৫৬ ধারা নিয়ে বাবুল সুপ্রিয় অসাংবিধানিক কেন পিস্তল আসবে? বাংলায় অনেক আন্দোলন, বিক্ষোভ
ও অগণতান্ত্রিক কথা বলছে। আমাদের কাছে এর ক�োনও হয়েছে। কিন্তু কেউ ক�োনও দিন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসেনি।
গুরুত্ব নেই।’
যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আন্দোলন করতে যায়, পুলিশকে ব�োমা
তৃণমূল সাংসদ ও দলের মুখপাত্র স�ৌগত রায় বলেন, মারে, তারা রাজনৈতিক দল নয়। সন্ত্রাসবাদীদের দল। বাংলায়
‘উনি রাজনীতিতে নতু ন। ২০১৪ সালে গানের জগৎ থেকে অনেক আন্দোলন হয়েছে। আমরা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে
ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। ৩৫৬ ধারা সম্পর্কে ওঁর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বহু আন্দোলন করেছি। কিন্তু ক�োনও
ক�োনও ধারণা নেই। ৩৫৬ ধারা জারির আগে কেন্দ্র ৩৫৫ দিন কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেই আন্দোলনে শামিল হয়নি।’
ধারা প্রয়�োগের পরামর্শ দিতে পারে। সেটা ত�ো দেয়নি।’
রাজ্যপালকেও কটাক্ষ করে বলেন, ‘উনি বিজেপি–র প্রতিনিধি
স�ৌগত বলেন, ‘মণীশ শুক্লার মত�ো বাহুবলীর মৃত্যু হিসেবে কাজ করছেন। বকলমে তিনিই যেন এই রাজ্যে
হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ৮ জন পুলিশকে মারা হয়েছিল। সেখানে বিজেপি–র সভাপতি।’
ফর্ম নং: আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ ম�োতাবেক]
কেন্দ্রীয় সরকার, করপ�োরেট বিষয়ক মন্ত্রক, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাবরুল (৫)ও (এ)ধারা বিষয়ক
ও
বিষয়: অ্যাডভানটেজ ইক্যুইফান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN U74140WB1994PTC066346)
রেজিস্টার্ড অফিস:প�োদ্দার ক�োর্ট, গেট নং ২, রুম নং ৫১৭, ৬ষ্ঠ তল, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা
৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত
আবেদনকারী ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘মধ্যপ্রদেশ রাজ্য’তে এ
 ই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত
করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব
আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার
সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.gov.in)–তে
ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে
চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ
তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও
বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি
হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই
ক�োম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
অ্যাডভানটেজ ইক্যুইফান্ড প্রাইভেট লিমিটেড–এর তরফে
স্বা/ অমর আগরওয়াল
তারিখ: ১০.১০.২০২০ 	ডিরেক্টর [DIN–00658736]
স্থান:সেন্ধোয়া	 ঠিকানা:ওয়ার্ড এন ৪, ওল্ড এ.বি র�োড, গ�োই সেন্ধোয়া, এম পি ৪৫২০০১ ভারত
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স্পা–এর আড়ালে
মধুচক্র, গ্রেপ্তার ১৬

আজকালের প্রতিবেদন

এই ছবি দেখেই চেনা গেছে খুনিকে। ফাইল ছবি

সিসি টিভি ফুটেজে
১ ভাড়াটে খুনি শনাক্ত
মণীশ শুক্ল হত্যাকাণ্ড
উদয় বসু
মণীশ শুক্ল হত্যাকাণ্ডে ৬ জন সুপারি কিলারকে কাজে লাগান�ো হয়েছিল। সিসিটিভির
সূত্র ধরে এদের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, সুপারি কিলারদের
আশ্রয়দাতা সুব�োধ যাদবকে সিআইডি আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করে। হেফাজতে
নেওয়ার পর তাকে এবং ধৃত খুররমকে সিসিটিভি ফু টেজে পলাতক খুনিদের ছবি
দেখান�ো হয়। তখনই তাদের মধ্য থেকে একজন কুখ্যাত দুষ্কৃ তীকে শনাক্ত করা
সম্ভব হয়। বাকিদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে।
মণীশ খুন–কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের প্রশংসা করেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়
মল্লিক। তিনি বলেন, ‘সিআইডি এই রাজ্যে যেভাবে তদন্তের কাজ করছে, তা গ�োটা
দেশের কাছে মডেল। সিআইডির এই কাজকে অনুকরণ করা উচিত সিবিআইয়ের।’
রবিবার হাবড়ায় পুজ�ো কমিটিগুল�োকে চেক দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানের শেষেই
তিনি এ কথা বলেন। এদিন এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকেও কটাক্ষ
করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, ‘অর্জুন সিং আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছেন কেন?ম�োবাইলে
বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে অর্জুন যে চাল চালতে চাইছেন, তা কাজে দেবে না।’তিনি
জানান, মণীশকে কে খুন করল, কে সুপারি দিয়েছিল, জেলে বসে কে খুনের ছক
কষেছিল, অস্ত্র ক�োথা থেকে এসেছিল— সিআইডি তা ঠিক খুঁজে বের করবে।
তদন্তের কাজ ৭০ শতাংশ শেষ হয়ে গেছে বলেও মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন। জানা
গেছে, সুপারি কিলারদের মূল পান্ডা সুব�োধ সিংকে বিহারের জেল থেকে বাংলায়
নিয়ে আসতে ইতিমধ্যে খড়দা থানার ৫ জন আধিকারিক বিহারের নালন্দায়
প�ৌঁছেছেন। আদালতে আবেদনের মাধ্যমে সুব�োধ সিংকে জেল থেকে বের করে
বাংলায় রওনা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। সুব�োধ সিংকে হেফাজতে নিতে পারলে
মণীশ খুন–কাণ্ডের রহস্য অনেকটাই পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে সিআইডি।
এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের পেছনে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থিপদ নিয়ে
শত্রুতা কাজ করেছে কিনা সে ব্যাপারটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ ব্যারাকপুর
বিধানসভা কেন্দ্রে মণীশ শুক্লর বিজেপি প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল
হয়ে উঠেছিল বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

শনিবার রাতে তালতলা এবং টালিগঞ্জ থানা এলাকার দুটি স্পা সেন্টারে হানা
দিলেন কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফ�োর্স এবং গ�োয়েন্দা দপ্তরের
মানবপাচার প্রতির�োধ সেলের অফিসাররা। তাঁরা দেখেন, সেখানে স্পা–এর
আড়ালে মধুচক্র চালান�ো হচ্ছিল। ম�োট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার
মধ্যে টালিগঞ্জের এক সিরিয়াল অভিনেতাও ছিলেন। তাঁর নাম স�ৌগত ব্যানার্জি।
পরে অবশ্য তিনি ২,০০০ টাকার জামিনে ছাড়া পান। জানা গেছে, ‘সুবর্ণলতা’
ধারাবাহিকে ছ�োট সুবর্ণলতার স্বামীর ভূ মিকায় অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া
‘ব্যোমকেশ’ধারাবাহিকে অজিতের ভূ মিকায়। কিছদি
ু ন ধরে খবর আসছিল,
রফি আহমেদ কিদ�োয়াই র�োডের সিটি বাজ জেন্টস স্পা কেন্দ্রে মধুচক্র চালান�ো
হচ্ছে। অন্যদিকে, টালিগঞ্জে ব্লোসম থাই স্পা নাম দিয়ে চালান�ো হচ্ছিল মধুচক্র।
রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওই স্পা কেন্দ্র থেকে পুলিশ বাগ্গি রানা, অলক শর্মা,
ম�োহন রায় এবং চন্দন পালকে গ্রেপ্তার করে। এদের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ
হেফাজত হয়েছে। ৪ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরে অবশ্য তাদের
১,০০০ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধৃতদের আইনজীবী রাজু
গাঙ্গুলি জানান, কয়েকজন মহিলাকে হ�োমে পাঠান�ো হয়েছে। গ�োপন জবানবন্দির
আবেদন করা হয়েছে আদালতে। তালতলা থানা এলাকার স্পা থেকে পুলিশ
গ্রেপ্তার করেছে নাসিফ হ�োসেন, মুন্না হ�োসেন এবং স্বপন মণ্ডলকে। একজন
পালিয়ে গিয়েছে। ধৃতদের ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ
দিয়েছে আদালত। একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং বেশ কিছু টাকাও
পাওয়া গেছে। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় মাঝে মাঝে পুলিশ মধুচক্রে হানা
দেয়। কখনও স্পা, কখনও সেলুন, কখনও বেসরকারি সংস্থার হ�োর্ডিং লাগিয়ে
মধুচক্রের ব্যবসা চলে।

বাড়ি ফিরলেন খুশি

আজকালের প্রতিবেদন

গত বকরি ইদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখ�োঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ডানকুনির খুশি
বেগম। আশ্রয় নিয়েছিলেন শিবপুরে ব�োটানিক্যাল গার্ডেনের সামনের রাস্তায়।
নজরে পড়ে সুকন্যা হ�োমের এক শিক্ষিকার। তিনি খাবার কিনে দিয়ে কথা বলার
চেষ্টা করেন। কিন্তু খাবার নেওয়া হয়ে গেলে আর ক�োনও
কথাই বলছিলেন না নিখ�োঁজ প্রৌঢ়া। এভাবে ৮–১০ দিন
যায় । একদিন ওই প্রৌঢ়া একটি জায়গার নাম বলেন।
ওই শিক্ষিকাই এরপর সেই নাম ও প্রৌঢ়ার ছবি পাঠান
হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক
অম্বরীষ নাগ বিশ্বাসকে।
অম্বরীষবাবু শ্রীরামপুর এসএস ডিডি এমও–র সঙ্গে
কথা বলেন। ডানকুনির বাসিন্দা খুশি বেগম বকরি ইদে
খুশি বেগম
বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখ�োঁজ হয়ে যান। তাঁর ছেলে শেখ
স�োনাকে খবর দেন ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন এবং স্থানীয় কাউন্সিলর।
শেখ স�োনা ডানকুনি রেল সাইডিংয়ের শ্রমিক। তিনি জানান, মা মানসিকভাবে
ভারসাম্যহীন। স্নান করতে ভয় পান। তিনি হঠাৎ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেক
খ�োঁজা হয়েছিল। কিন্তু ক�োনওভাবেই পাওয়া যায়নি। এরপর হ্যাম ও প্রশাসনের
সহায়তায় তিনি শিবপুরে এসে মাকে বাড়ি নিয়ে যান। 
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