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National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
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Manager (Listing) 
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Sub: Newspaper Publication regarding 75th Annual General Meeting and  
        E-voting intimation 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 
Please find enclosed herewith the copies of newspaper publication dated 16th August, 
2022 regarding 75th Annual General Meeting of the Company to be convened on Friday, 
9th September, 2022 at 4.00 P.M. IST through VC/OAVM and intimation regarding E-
voting, published in today’s edition i.e 17th August, 2022 in the following newspapers: 
 
a) Financial Express – English 
b) Aaajkaal - Bengali 

 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 
Company Secretary 

 

Encl: As above 
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কলকাতা বুধবার ১৭ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৯

 পিলাপি ইিভেস্টভেন্ট অ্ান্ড ইন্ডাপ্রিজ কভিপাভরশি পলপেভেড
CIN: L24131WB1948PLC 095302  

রেজিস্টার্ড অজিস:  জিড়লটা জিজ্ডিং, ৯/ ১, আে এন মুখটাজি্ড রেটার, কলকটাতটা–৭০০০০১
রিটান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০

ওয়েিসটাইট:  www.pilaniinvestment.com , ই–রমল:  pilaniinvestment1@gmail.com

 ৭৫ তে বাপ্পক সাধারণ সো এবং
ই–ভোটংভের পবজ্ঞপতি

এতদ্দটােটা এই জিজ্ঞজতি িটাজে কেটা হয়ছে রে,  জিলটাজন ইনয়েস্য়মন্ট অ্টান্ড ইন্ডটাজ্রিি কয়ি্ডটায়েশন 
জলজময়টর ( রকটাম্টাজন)  –এে ৭৫ তম ( িচটাত্তেতম)  িটাজ্্ডক সটাধটােণ সেটা ( ‘ এজিএম’ ) –এে 
২৫ িুলটাই, ২০২২–এে জিজ্ঞজতিয়ত জনধ্ডটাজেত কটােিটাে জনি্ডটায়হে িন্ শুক্রিটাে, ৯ ভসভটেম্বর, 
২০২২ তাপরভে ভবলা ৪. ০০োে ( োরতীে প্রোণ সেে)  জেজরও কনিটায়েজ্সিং ( ‘ জেজস’ ) /  
অন্ অজরও জেসু্েটাল উিটায়ে ( ‘ ওএজেএম’ )  আয়েটাজিত হয়ি।

রসজি দ্টােটা িটাজেকৃত েথটাক্রয়ম ১২ রম, ২০২০, ১৫ িটানুেটাজে, ২০২১ ও ১৩ রম, ২০২২ 
তটাজেখ সিংিজলত সটার্্ডলটাে নিং রসজি/  এইচও/  জসএিজর/  জসএমজর১/  জসআইআে/  জি/  ২০২০/  
৭৯, সটার্্ডলটাে নিং রসজি/  এইচও/  জসএিজর/  জসএমজর২/  জসআইআে/  জি/  ২০২১/  ১১ ও 
সটার্্ডলটাে নিং রসজি/  এইচও/  জসএিজর/  জসএমজর২/  জসআইআে/  জি/  ২০২২/ ৬২ সহ িঠনীে 
জমজনজ্রি অি কয়ি্ডটায়েট অ্টায়িেটাস্ড ( ‘ এমজসএ’ ) দ্টােটা িটাজেকৃত েথটাক্রয়ম ৮ এজরিল ২০২০, 
১৩ এজরিল ২০২০, ৫ রম ২০২০, ১৩ িটানুেটাজে ২০২১ ও ৫ রম ২০২২ তটাজেখ সিংিজলত 
রিনটায়েল সটার্্ডলটাে নিং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ০২/ ২০২২;  
জসজকউজেটিি অ্টান্ড এক্সয়চঞ্জ রিটার্ড অি ইজন্ডেটা ( ‘ রসজি’ )  ( জলজস্িং অিজলয়েশনস অ্টান্ড 
জরসয়্টািটাে জেয়কটাে্টােয়মন্টস)  রেগুয়লশনস, ২০১৫;  রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩ ও এে 
অধীয়ন েজচত রুলসমূয়হে সিংস্টানসমূহ অনুেটােী এই এজিএম আয়েটাজিত হয়ি।

উিজেজলজখত এমজসএ ও রসজি সটার্্ডলটােসমূহ রময়ন রকটাম্টাজন/  জরয়িটাজিটজে 
িটাটি্ডজসি্টান্ট( েণ) –এে কটায়ে জনয়িয়েে ই–রমল আইজর রেজিস্টাে কজেয়ে েটাখটা সকল 
রশেটােধটােকেয়ণে রিজত ২০২১–২২ অথ্ডিয়্্ডে আজথ্ডক রিজতয়িেন সহ ৭৫ তম এজিএম–এে 
জিজ্ঞজতি ই–রমল রূয়ি িটাঠিয়ে রেওেটা হয়েয়ে। ২০২১–২২ অথ্ডিয়্্ডে আজথ্ডক রি জ ত য় ি ে ন 
স হ  ৭ ৫  ত ম  এ জ ি এ ম – এ ে  জ ি জ্ঞ জ তি  র ক টা ম্ টা জ ন ে  ও য় ে ি স টা ই ট  অ থ্ড টা ৎ , 
www.pilaniinvestment.com  এিিং জিএসই জলজময়টয়রে ওয়েিসটাইট 
www.bseindia.com  ও ন্টাশনটাল স্ক এক্সয়চঞ্জ অি ইজন্ডেটা জলজময়টয়রে ওয়েিসটাইট 
www.nseindia.com –রত িটাওেটা েটায়ি।

পরভোে ই ভোটং তথ্
রকটাম্টাজনি ( ম্টায়নিয়মন্ট অ্টান্ড অ্টারজমজনয়্রিশন)  রুলস ২০১৪–এে রুল ২০ সহ িঠনীে 
অ্টাক্ট–এে ১০৮ ধটােটাে ও  জলজস্িং রেগুয়লশনয়সে ৪৪ রেগুয়লশন মটাজিক রকটাম্টাজন ৭৫ তম 
এজিএম–এে জিজ্ঞজতিয়ত জনধ্ডটাজেত জি্য়ে জনয়িয়েে রেটাটটাজধকটাে রিয়েটায়েে সুয়েটাে রেয়ি 
রসন্টটাল   জরয়িটাজিটজে সটাজে্ডয়সস ( ইজন্ডেটা)  জলজময়টর ( জসজরএসএল) –এে মটাধ্য়ম। 
জেয়মটাট ই–রেটাটিিং শুরু মঙ্গলিটাে, ৬ ভসভটেম্বর, ২০২২, ো স ভবলা ৯. ০০ ও ভশ্ 
বৃহস্পপতবার, ৮ ভসভটেম্বর, ২০২২, ো স ভবলা  পবভকল ৫. ০০। ওই সময়ে বিদুজতনেটায়ি 
জনয়িয়েে রেটাটটাজধকটাে রিয়েটায়েে সুয়েটাে রেয়ি। শুক্রিটাে, ২ রসয়টেম্বে,, ২০২২ জনণ্ডটােক 
তটাজেয়খে জেজত্তয়ত িটাস্তজিক ও জরম্টাট আকটায়ে রশেটাে থটাকয়ল বিদুজতন রেটাটটাজধকটাে 
রিয়েটায়েে সুয়েটাে জমলয়ি। রেটাটিিংয়েে িে জসজরএসএল দ্টােটা রেটাটিিং েন্ত্র জনজ্রিে হয়ি। 
রেটাটটাজধকটাে রিয়েটায়েে িে তটা িেলটায়নটাে সুয়েটাে জমলয়ি নটা। ২০২১–২২ অথ্ডিয়্্ডে আজথ্ডক 
রিজতয়িেন সহ ৭৫ তম এজিএম–এে জিজ্ঞজতি িটাঠটায়নটাে িে সেস্ হয়ল ও শুক্রিটাে, ২ 
রসয়টেম্বে,, ২০২২ জনণ্ডটােক তটাজেয়খে জেজত্তয়ত িটাস্তজিক ও জরম্টাট আকটায়ে রশেটাে থটাকয়ল 
লে ইন আইজর ও িটাসওেটার্ড জমলয়ি রকটাম্টাজনে রেজি্রিটাে ও রশেটাে ট্টা্সিটাে এয়িন্ট জনয়শ 
রটকয়নটালজিস রিটাাঃ জলাঃ–রক nichetechpl@nichetechpl.com –এ অনুয়েটাধ িটাঠটায়ল।
এজিএয়ম রেটােেটান ও ই–রেটাটিিং জি্েক তথ্ রিয়ত জরিয়কটায়েন্টজল আস্কর রকটায়চেন 
( এিএজকউ)  রেখুন www.evotingindia.com–এে রহল্প রসকশন, িটা ই রমল–helpdesk.
evoting@cdslindia.com । িটা কথটা িলুন– জমাঃ নীজতন র্য়দেে ( ০২২ ২৩০৫৮৭৩৮)  িটা 
জমাঃ রময়হিুি লটাখটাজন ( ০২২ ২৩০৫৮৫৪৩)  িটা জমাঃ েটায়কশ েলজে ( ০২২ ২৩০৫৮৫৪২)।

 পেপস/  ওএপেএে দ্ারা এপজএভে 
ভ�াগদাভির পিভদপশাবলী

সেস্েণ জেজস/  ওএজেএম দ্টােটা এজিএয়ম রেটােেটায়নে সুয়েটাে িটায়িন জসজরএসএল –এে 
মটাধ্য়ম। https://www.evotingindia.com –এ তটা জমলয়ি জেয়মটাট ই–রেটাটিিং লে ইন 
তথ্টাজে ি্িহটাে কয়ে। জেজস/  ওএজেএম দ্টােটা এজিএয়ম রেটােেটায়নে জিশে এজিএম–এে 
রনটাটিয়স আয়ে।

 পিলাপি ইিভেস্টভেন্ট অ্ান্ড 
 ইন্ডাপ্রিজ কভিপাভরশি পলপেভেড–এে িয়ষে
 আর এস কাশ্ি
স্টান:  কলকটাতটা রকটাম্টাজন রসয়ক্রটটাজে
তটাজেখ:  ১৬. ০৮. ২০২২ FCS-8588 

 কলকাতা ভডেস পরকোপর ট্াইবুিাল–৩
োরত সরকার

ভ্ার িং ৮, জীবি সুধা পবপ্ডং, ৪২পস, জওহরলাল ভিহরু ভরাড, কলকাতা–৭০০০৭১
ভকস িং: আরপি/৩৪৪/ ২০১৯

( টএ িং ১৪৭০/ ২০১৪, ওএ িং ৩১৪/ ২০১১ ভথভক উদ্ভূত, পডআরট–২/ কলকাতা) 
ব্াঙ্ক অফ বভরাদা . . . . .  সাটপপফভকে ধারক ব্াঙ্ক

বিাে
শ্রী দীিক কুোর দাস ও অি্রা . . . . .  সাটপপফভকে ঋণগ্রহীতা

পবক্রে পবজ্ঞপতি
জনম্নস্টাষেেকটােী দ্টােটা রিেত্ত ০৫. ০৮. ২০২২ তটাজেয়খে আয়েশনটামটা নিং ১৬ অনুেটােী জনম্নজলজখত সম্জত্ত 
ই–জনলটায়মে মটাধ্য়ম জিজক্রে ররিজষেয়ত নীয়চ জিশয়ে িজণ্ডত সম্জত্ত জিজক্রে আয়েটািন কেটা হয়ছে: 
সম্পপতির পববরণ: 
‘ শ্রীতমটা অ্টািটাট্ডয়মন্ট’  নটামক জি+ ৪ তলজিজশষ্ট জিজ্ডিংয়েে জদ্তীে তয়ল উত্তে–িজচেয়ম ১১০০ িে্ডিুট 
সুিটাে জিল্ট আি এজেেটােুক্ত আিটাজসক ফ্্টায়টে অিজেহটাে্ড সমগ্র িজেমটাণ েটাে অিস্টান:  ৭৮, রিমস 
লিং সেজণ, নিিল্ী, থটানটা– ঠটার্েিুর্ে, কলকটাতটা– ৭০০০১৪, রিলটা– েজষেণ ২৪ িেেনটা, তৎসহ 
জিজ্ডিংয়েে জনম্নজস্ত সটামটান্ কময়িজশ রিটাে ৫ কটাঠটা ১২ েটটাক ০ িে্ডিুট িজমে অজিেক্ত সমটানুিটাজতক 
অিংশ িজেমটাণ এিিং উক্ত ররিজময়সয়সে কমন এজেেটা, কমন সুজিধটা রেটােেখয়লে সমটানটাজধকটাে, আে এস 
েটাে নিং ২৫০৭, আে এস খজতেটান নিং ৭৭৯, রমৌিটা– িূি্ড িজড়শটা, রি এল নিং ২৩, আে এস নিং ৪৩, 
রতৌজি নিং ১৬, ৮–১০, ১২–১৬, রিটাকটা ২ নিং গ্রটাম িঞ্টায়েয়তে এলটাকটাধীন এিিং এটি জনয়ম্নটাক্তরূয়ি 
রচৌহজদি িজেয়িজষ্টত: 
উত্তে– জশিু েটায়সে িটাজড়;  েজষেণ– ৬ িুট চওড়টা কমন ি্টায়সি;  িূি্ড– রিমস লিং সেজণ;  িজচেম– জনজখল 
নস্কে এিিং েিীন্দ্রনটাথ েটায়সে িজম।
এই সম্জত্তটি জনম্নস্টাষেেকটােী দ্টােটা িটাজে কেটা ০৫. ০৮. ২০২২ তটাজেখ সিংিজলত জিক্রয়েে র�টা্ণটািয়রে 
জনধ্ডটাজেত শত্ড ও জনেমটািজল সটায়িয়ষে ‘ ভ�োভি ভ�েি ও �া পকছ ুআভছ পেপতিভত’  জিজক্র কেটা হয়ি।
এই জিক্রে রিজক্রেটাটি আেকে আইন, ১৯৬১ এে জদ্তীে তিজসল ও তটাে অধীয়ন েজচত রুলসমূয়হ 
জনধ্ডটাজেত ও জনম্নজলজখত আেও কয়েকটি শত্ডসটায়িয়ষে আয়েটাজিত হয়ি। এই সম্জত্তটি ওই তিজসয়লে 
লয়ট জিজক্রে িন্ রতটালটা হয়ি। েজে সম্জত্ত জিজক্র কয়ে আেটােয়েটাে্ অথ্ডটায়কেে িুয়েটাটটাই তুয়ল রিলটা 
েটাে, রসয়ষেয়রে িটাজক অিংয়শে সটায়িয়ষে এই জিজক্র রিজক্রেটাটি তৎষেণটাৎ িন্ধ কয়ে রেওেটা হয়ি।
এই সম্জত্তে ধটাে্ড সিংেষেণ মূল্ হল ₹২০,২৪,০০০/ – ( কুপি লক্ষ চপবিশ হাজার োকা োত্র) ।
আগ্রহী রক্রতটায়েে িটােনটা অথ্ডটাকে িটািে ₹২,০২,৪০০/ – ( দুই লক্ষ দুই হাজার চারভশা োকা োত্র)  
মূয়ল্ে পডোন্ড ড্াফ্ ে ( ‘ The Recovery Officer, Kolkata DRT  –III ’  এর অিুকূভল কাো ও 
K olkata  ভত প্রভদে)  এিিং জনয়িয়েে েেরিস্তটাি একটি মুখিন্ধ খটায়ম েয়ে সি্ডয়শ্ ১৯. ০৯. ২০২২ 
তাপরভে দুিুর ২: ৩০ো িটা তটাে আয়ে িমটা জেয়ত িলটা হয়ছে। আগ্রহী েেেটাতটােটা এে িটাশটািটাজশ জির 
অ্টাজলিয়কশন িম্ড ও সম্জত্তে জিশে জিিেণ, ি্টান কটায়র্ডে কজি, জনয়িয়েে ঠিকটানটা ও িজেচয়েে 
রিমটাণিয়রেে কজি, ই–রমল আইজর, রমটািটাইল নম্বে িমটা রেয়িন। অিংশগ্রহণকটােী িষে রকটানও 
রকটাম্টাজন হয়ল রকটাম্টাজনে রিজতজনজধত্ব কেটাে িটা অ্টাটজন্ড হওেটাে উিেুক্ত রিমটাণিরে েটাজখল কেয়ত 
হয়ি। সমস্ত েেকটাজে নজথ, অথ্ডটাকে িমটাে েজসে/ কটাউন্টটাে িটাইল ইত্টাজে জসল কেটা খটায়ম েয়ে হটায়ত 
কয়ে িটা রেজিস্টার্ড/ জপির রিটাস্ মটাধ্য়ম ট্টাইিুনটায়লে এই অজিয়স ( The Recovery Officer, 
Kolkata Debts Recovery Tribunal–III )  িমটা জেয়ত হয়ি। ওিয়ে রলখটা জনধ্ডটাজেত তটাজেয়খ দুিুে 
২: ৩০টটাে িয়ে িমটা িড়টা ইএমজর এই ই–জনলটায়ম অিংশগ্রহয়ণে িন্ জিয়িচনটা কেটা হয়ি নটা। এই 
ট্টাইিুনটায়লে অজিয়স েেরিস্তটাি িমটা িড়টাে রশ্ তটাজেখ ও সমে হল ১৯. ০৯. ২০২২ এিিং ওিয়ে ধটাে্ড 
সিংেষেণ মূয়ল্ে ১%  হটায়ে জির িটাড়টায়নটা েটায়ি।
জনলটাম রশ্ হওেটাে িেিততী জেয়ন অথ্ডটাৎ, দুিুর ২:  ০০ভোে ময়ধ্ ইএেপড সেন্বেক্রভে পবক্রেেূভল্র 
২৫%  অথপাঙ্ক সিল েেেটাতটায়ক ওিয়ে রলখটা অ্টাকটাউয়ন্ট িমটা জেয়ত হয়ি। িেিততী জেনটি েুটিে 
জেন িটা েজিিটাে হয়ল তটাে ঠিক িয়েে কটায়িে জেয়ন উজল্জখত সময়েে ময়ধ্ এই অথ্ডটাকে িমটা জেয়ত 
হয়ি। এে িয়ে ওই সম্জত্ত পিলাে পবপক্রর তাপরে ভথভক ১৫তে পদভির েভধ্ ( ওই জেনটি িটাে 
জেয়ে)  অথিটা, ১৫তম জেনটি েজে েুটিে জেন িটা েজিিটাে িয়ড় েটাে, রসয়ষেয়রে ১৫তম জেয়নে ঠিক 
িেিততী কটায়িে জেয়ন ওিয়ে জনধ্ডটাজেত উিটায়ে পবক্রেেূভল্র বাপক ৭৫%  অথপাঙ্ক িমটা জেয়ত হয়ি। 
উিজেজলজখত অথ্ডটায়কেে অজতজেক্ত জহয়সয়ি রক্রতটায়ক ₹ ১,০০০/ – অিজধ ২%  হটায়ে এিিং ₹ ১,০০০/ – 
এে ওিয়ে অজতজেক্ত অথ্ডটায়কেে ওিে ১%  হটায়ে +  ₹ ২০০/ – িটাউয়ন্ডি জি জহয়সয়ি রেজি্রিটাে, 
জরআেটি–III ,  কলকটাতটাে অনুকূয়ল কটাটটা জরমটান্ড ড্টাফ্ টরূয়ি জেকেটাজে অজিসটাে, জরআেটি–III ,  
কলকটাতটাে কটায়ে িমটা জেয়ত হয়ি।
েেরিস্তটাি উিেুক্ত নটা ময়ন হয়ল রে রকটানও িটা সমস্ত েেরিস্তটাি গ্রহণ িটা িটাজতল কেটা এমনজক রকটানও 
কটােণ নটা রেজখয়ে রে রকটানও সমে এই জনলটাম স্জেত েটাখটাে অজধকটাে জনম্নস্টাষেেকটােীে থটাকয়ি। ওিয়ে 
জনধ্ডটাজেত রমেটায়েে ময়ধ্ উিেুক্ত িজেমটাণ আেটাে জেয়ত সিল েেেটাতটা ি্থ্ড হয়ল জনম্নস্টাষেেকটােী ময়ন 
কেয়ল জিক্রে রিজক্রেটাে খেচ িটাে জেয়ে ওই সিল েেেটাতটা দ্টােটা িমটাকৃত অথ্ডটাকে সেকটাে িটায়িেটাতি 
কেয়ি এিিং এমন রষেয়রে ওই রখলটাজি রক্রতটা ওই সম্জত্তে ওিে তঁটাে সি েটাজি হটােটায়িন এিিং 
িেিততীয়ত এই সম্জত্তটি রে মূয়ল্ জিজক্র কেটা হয়ি, রসই অথ্ডটায়কেে ওিেও রকটানও েটাজি িটানটায়ত 
িটােয়িন নটা। এমন রষেয়রে নতুন জিক্রে র�টা্ণটািরে িটাজে কয়ে রিে এই সম্জত্তটি জিজক্রে িয়দেটািস্ত 
কেটা হয়ি।
সম্জত্ত িজেেশ্ডয়নে িন্ আগ্রহী রক্রতটােটা এই ি্জক্তে সয়ঙ্গ রেটােটায়েটাে কেয়ত িটায়েন:  শ্রী সেরপজৎ 
কুোর, পচফ ে্াভিজার, ভোবাইল:  ৮৩৩৫০৭৫৫৮৮, ই–ভেল:  behala@bankofbaroda.
com ,  ব্াঙ্ক অফ বভরাদা, ভবহালা ব্াঞ্চ, ২৯৩/ ২, ডােেণ্ড হারবার ভরাড, কলকাতা– ৭০০০৩৪। 
সম্জত্তগুজল ১২. ০৯. ২০২২ ভথভক ১৪. ০৯. ২০২২ তাপরভের েভধ্ সকাল ১১: ০০ো ভথভক দুিুর 
১: ০০োর েভধ্ ি্টাকে আজধকটাজেয়কে সয়ঙ্গ আেটাম রেটােটায়েটাে সটায়িয়ষে িজেেশ্ডন কেটা েটায়ি।
পিলাভের ধা�প তাপরে ও সেে হল ২১. ০৯. ২০২২ তাপরভে সকাল ১১: ৩০ো ভথভক দুিুর ১:  ৩০ো 
ি�পন্ত, ই–পিলাে সম্পন্ন িা হওো ি�পন্ত প্রপত ভক্ষভত্র ৩ পেপিভের স্বতঃসম্প্রসারণ সভেত এবং এই 
পিলাে পবক্রে প্রপক্রোট ‘ অিলাইি ইভলকট্পিক পবপডং’  িদ্ধপতভত https://drt.auctiontiger.net  
ওভেবসাইভের োধ্ভে আভোপজত হভব;  অপফভসর ঠিকািা:  ভেসাসপ ই–ভপ্রাপকওরভেন্ট ভেকভিালপজস 
পলপেভেড, এপলিস পব্জ, আহভেদাবাদ–৩৮০০০৬, গুজরাে;  ভ�াগাভ�াভগর ব্পতি:  পেঃ রাে শেপা, 
ভোবাইল:   ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮/  ০৭৯–৩৫০২২১২,  ই–ভেল:  ramprasad@auctiontiger.net  
এবং support@auctiontiger.net ;  ভহল্পলাইি িম্বর:  ০৭৯–৬৮১৩৬৮৩৭/ ৮০।
ওিয়ে রলখটা জনলটাম, জিক্রে র�টা্ণটািরে, ই–জনলটাম জির িম্ড, র�টা্ণটািরে এিিং েেটােজেে জিশে 
শত্ড ও জনেমটািজল ইত্টাজে তথ্টািজল িূণ্ডটাঙ্গরূয়ি রেওেটা আয়ে https://drt.auctiontiger.net 
ওয়েিসটাইয়ট।
ি্টায়কেে তেয়ি এই জিজক্র িজেচটালনটাে িন্ ময়নটানীত ি্জক্ত হয়লন:  শ্রী সেরপজৎ কুোর, পচফ 
ে্াভিজার, ভোবাইল:  ৮৩৩৫০৭৫৫৮৮, ই–ভেল:  behala@bankofbaroda.com ,  ব্াঙ্ক অফ 
বভরাদা, ভবহালা ব্াঞ্চ, ২৯৩/ ২, ডােেণ্ড হারবার ভরাড, কলকাতা– ৭০০০৩৪।
আি ৫ আেস্, ২০২২ তটাজেয়খ কলকটাতটা জরআেটি–৩ এে জসলয়মটাহে জেয়ে আজম স্টাষেে কেলটাম।
 স্টাাঃ–
 জেকেটাজে অজিসটাে
 েটােত সেকটাে
 কলকটাতটা ররটস জেকেটাজে ট্টাইিুনটাল–৩ 

সঙ্ক্পণ বভ্দ্ািাধ্াে

িটাইয়শ শ্টািয়ণে রেশ জনয়ে সম্প্রজত জ্ঞটানময়ঞ্ 
অনুজঠিত হল েিীন্দ্রনটায়থে মৃতু্য়চতনটাে আধটায়ে 
েীজতআয়লখ্— ‘ েখন িড়য়ি নটা রমটাে িটায়েে জচহ্ন’ । 
েঞ্জন িয়দে্টািটাধ্টায়েে েচনটাে কথটাে ও েিীন্দ্রেটায়ন 
েটাঁথটা েিীন্দ্রিীিয়নে অজতিম কটি িেয়েে সৃজষ্টকম্ড, তটাঁে 
অসুস্তটা এিিং মহটাজনি্ডটাণ জনয়ে িীিনেটাথটা। কজিতটা িটাঠ 
ও েটায়্্  সত্ম েটােয়চৌধুেী ও েটােটা েট্টাচটাে্ড। েটায়ন 
অজেজত গুতি এিিং শটাতিনু েটােয়চৌধুজে।
১৯৩৫– এে ২৮ িটানুেটাজে েিীন্দ্রনটায়থে রিথম রেখটা 
জেল অসুয়খে জস্তজমত লষেণ। কজি আে মটারে েে 
িেে িটাঁচয়িন। শেীে দ্রুত েটাঙয়ে, জিেটায়েে জেন 
হেয়তটা আে রিজশ দূয়ে নে। রেটােশে্টাে মুয়খ িলটা 
েজি ঠটার্য়েে েচনটাে অনুজলজিকটাে জেয়লন েটাজন চদে। 
রসইসমে েিীন্দ্রনটাথ তটাঁে কটায়েও রিকটাশ কয়েয়েন 
মৃতু্ সম্য়ক্ড জনয়িে উিলজধিে কথটা। রশ্ কয়েক 
িেে অসহ্ েকয়মে রেটাে– েন্ত্রণটাে জিদ্ধ জেয়লন 
কজি। রেয়ঙ িয়ড়জেল শেীে। সজক্রেতটা িটাড়জেল 
শল্ জচজকৎসকয়েে। কজি িুঝয়ত িটােজেয়লন, িুজেয়ে 
আসয়ে আয়লটা। জরিে ি্্ডটাে আিয়হ, ১৯৪১– এে ৭ 
আেস্ (িটাইয়শ শ্টািণ) অিসটান �টল সমস্ত েন্ত্রণটাে। 
এই েে িেয়ে মূলত কজি এিিং েটাজন চয়দেে েূজমকটাে 
সত্ম েটােয়চৌধুেী এিিং েটােটা েট্টাচটাে্ড সুদেে িটাঠ 
অজেনয়ে মুগ্ধ কেয়লন। িটাঠ এিিং েটায়্্ে িটােপিজেক 

রমলিন্ধয়ন আয়লখ্টিয়ক অন্মটারেটা রেন দুই িটাজচক 
জশল্পী। অজেজত গুতি এিিং শটাতিনু েটােয়চৌধুজেে েিীন্দ্রেটান 
জি্টাে রথয়ক উত্তেয়ণে জেয়ক জনয়ে েটাে। অজেজতে কয়ঠে 
‘ িুজঝ ঐ সুদূয়ে রটাজকয়লটা রমটায়ে’ , ‘ তটাই রতটামটাে আনদে 
আমটাে িে’ , ‘ এিটাে নীেি কয়ে েটাও রহ রতটামটাে’ , 
‘ রশ্ েটায়নেই রেশ জনয়ে েটাও চয়ল’ , ‘ আমটাে রে সি 
জেয়ত হয়ি’ , ‘ আজম মটায়েে সটােে িটাজড় রেি রেটা’ , 
‘ আি শ্টািয়ণে িূজণ্ডমটায়ত’  েটানগুজল জনয়িেয়নে অ�্ড্ 
হয়ে ওয়ঠ। শটাতিনুে কয়ঠে ‘ রিথম েুয়েে উেেজেেঙ্গয়ন’ , 
‘ আমটায়ে েজে িটােটায়ল আজি নটাথ’ , ‘ রেটাধূজল েেয়ন 
রময়�’ , ‘ রিটাণ েজেয়ে তৃ্টা হজেয়ে’ , ‘ আয়ে দুাঃখ আয়ে 
মৃতু্’ , ‘ িীিন মেয়ণে সীমটানটা েটাড়টায়ে’  েটানগুজল 
আয়লখ্টিয়ক িূণ্ডতটা রেে। অসটাধটােণ। বদ্ত েটান জিলিি 
মণ্ডয়লে  তিলটা ও রখটাল, সুব্রত িটািু মুয়খটািটাধ্টায়েে 
জকয়িটার্ড এিিং রসৌম্ রি্টাজত র�টায়্ে িটাঁজশ আয়লখ্টিয়ক 
সুেমে কয়ে রতটায়ল। অনুঠিটায়নে শুরুয়তই জিলিি 
েটাঙ্গুজলে উিস্টািনটা সঠিক আিহ সৃজষ্ট কয়েজেল। েঞ্জন 
িয়দে্টািটাধ্টায়েে সিংজষেতি নটাজদেমুখ অনুঠিটায়নে মূল 
সুেয়ক রিঁয়ধ রেে। ময়ঞ্ে ররিষেটািয়ট েিীন্দ্রনটায়থে 
েজি আে শটাজতিজনয়কতন, কটাজলম্িং, জশলটাইেয়হে িটাজড় 
অনুঠিটায়ন অন্ মটারেটা রেটাে কয়েজেল। সয়ঙ্গ জিলু েত্তে 
মঞ্ েটািনটাও তটাজেি কেটাে ময়তটা। অনুঠিটায়নে রশ্ 
িয়ি্ড কজিে রশ্েটারেটাে চলছেজিে সয়ঙ্গ তটাঁেই কয়ঠে 
‘ তিু ময়ন রেয়খটা’  েশ্ডয়কে রচটাখ সিল কয়ে রতটায়ল। 
জিকটায়সটাে কটায়ে এমন আেও অনুঠিটায়নে েটাজি েইল।    

সম্াে েুভোিাধ্াে
‘ কয়ল্টাল’  রসই নটাটক, েটা চলটাকটালীন রগ্রতিটাে হয়েজেয়লন উৎিল েত্ত। জিতয়ক্ডে 
ঝড় তুয়লজেল এই নটাটক। মহটানেে কয়ল্টাজলত কয়ে। দুটি িড় সিংিটােিরে এই 
নটাটয়কে জিজ্ঞটািন েটািত নটা। িলটা হত স্টাধীনতটা সিংগ্রটায়ম কিংয়গ্রয়সে েূজমকটায়ক 
‘ কটাজলমটাজলতি’  কয়েয়ে নটাজক এই নটাটক। রশটা েটাঙয়ত সজক্রে থটাকত উগ্র একেল 
মটানু্। এলটিজি’ ে তৎকটালীন সেটািজত তটািস রসন শুধু র্টােটান বতজে কয়ে 
জেয়েজেয়লন,‘ কয়ল্টাল চলয়ে চলয়ি’ । িুয়েটায়নটা খিয়েে কটােয়ি লটাল কটাজলয়ত 
জলয়খ তটা শহে রথয়ক শহেতজল রেওেটায়ল রেওেটায়ল েজড়য়ে িয়ড়জেল। কটাজহজনে 
রকন্দ্রজিদেু রনৌজিয়্টাহ। সুয়েশ েয়ত্তে িটানটায়নটা জিয়্টাহী িটাহটাি ‘ খটাইিটাে’ –এে 
রসট রেয়খ চময়ক উঠত সিটাই! দু সটাজে েশ্ডক আসয়নে মটায়ঝ চলত অজেনে!
১৯৮৯ সটায়ল িওহেলটাল রনহরুে িন্মশতিয়্্ড এই নটাটক কেয়ত আমন্ত্রণ 
রিয়েজেল জিএলটি সঙ্গীত নটাটক আকটায়েজমে আয়েটাজিত উৎসয়ি। জেজল্ে শ্রীেটাম 
রসন্টটায়ে এই নটাটয়কে রশটা–এে একটি রেকজর্ডিং কেটা হে। রসই রশটা’ রত উৎিল 
েত্ত স্েিং অজেনে রতটা কয়েইজেয়লন, সয়ঙ্গ অজেনে কয়েজেয়লন রশটােটা রসন ও 
সত্ িয়দে্টািটাধ্টােও। েথটাক্রয়ম জব্রটিশ রনৌ–অজিসটাে েটাটয়ট্, কৃষ্টািটাই ও কৃষ্টাঙ্গ 

অজিসটাে রেয়িয়লটা’ ে চজেয়রে। রে চজেরেগুজল তটাঁেটা িেটািে কেয়তন। নটােক শটাদূ্ডল 
জসিং আে তটাঁে স্তী লক্ষীিটাঈ হয়েজেয়লন েিত িয়দে্টািটাধ্টাে ও জিষু্জরিেটা েত্ত। 
এই রেকর্ড কেটা িুয়টিটিই উৎিলকন্টা জিষু্জরিেটা েয়ত্তে উয়ে্টায়ে সিংেৃহীত 
হয়ে রেখটায়নটা হয়ছে এিটাে। জিএলটি’ ে ৫০ িেে উদ্ েটািয়নে উৎসয়ি। রে 
উদ্ েটািয়ন ১৫ রথয়ক ১৯ আেস্ িটাঁচটি উৎিল-নটায়ট্ে আয়েটািন হয়েয়ে েিীন্দ্র 
সেয়ন। তটােিে ২০ আেস্ শজনিটাে েটাত ৮টটা রথয়ক ২১ আেস্ েজিিটাে েটাত ৮টটা 
িে্ডতি ‘ রিহে’ –এে ওয়েি রিয়ি রেখটা েটায়ি ‘ কয়ল্টাল’ । জিএলটি’ ে সুিণ্ডিেতিী 
উিলয়ষে। এইেটায়িই এে আয়েে িে্ডটায়ে রিহে–এে এই রিয়ি রেখটা জেয়েজেল 
জিএলটি’ ে ‘ ি্টাজেয়কর’ । নটায়ট্টাৎসয়িে এই আয়েটািয়নে রেতয়েই রিজেয়েয়ে 
একটি জিয়শ্ িুয়লটিন। ‘ সটাম্িটােী নটােী ও সটািংসৃ্কজতক রিন্ট’  জি্য়ে আয়েটাজিত 
হয়েয়ে এক আয়লটাচনটাসেটাও।

অভলাকপ্রসাদ চভ্ািাধ্াে
গ্রটায়মে এক ঠটাজমি রমটােব্টা বতজে কয়েন। আে, তটাঁে 
উচ্টাকটাঙ্কী নটাজত শহয়ে চটাকজে রিটােটাড় কেয়ত েটাে। 
এ খুি রচনটা েল্প। শহয়ে চটাকজে কয়ে জনয়িয়ক এিিং 
গ্রটায়মে রলটাকয়ক রেজখয়ে রেওেটাে আকটাঙ্কটা জক সজত্ 
হয়ে উঠয়ি?  শুরুয়তই এমন একটটা রিশ্নজচহ্ন রেয়খ 
শুরু হে ‘ েটাজে কটা মুেটাব্টা’ । স্ল্পদেয়�্ড্ে েজি। মুজক্ত 
রিল এিটাে ১৫ আেস্, রেয়শে স্টাধীনতটাে ৭৫তম 
িটাজ্্ডকীয়ত।
এ েজি হয়ত িটােত স্প্ন রেখটা ও স্প্ন েয়ঙ্গে কটাজহজন। 
জকন্তু, রসই িয়থ হটাঁয়টনজন েজিে িজেচটালক। কটােণ, 
এ েল্প রতটা এক অয়থ্ড তটাঁেও। স্টাধীনতটা জেিয়স জতজন 
িলয়ত রচয়েয়েন স্প্নয়ক রেটাঁেটাে েল্প। এিিং রসই েয়ল্প 
জতজন গুরুত্ব জেয়েয়েন জনয়িে মটাটিয়ক, জনয়িে গ্রটাময়ক, 
জনয়িে ঐজতহ্য়ক এিিং জনয়িে ঠটাজমিয়ক।
এ েজিে িজেচটালকয়ক িটািংলটা েজিে িেৎ এক রটায়ক 
রচয়ন। রচয়ন এক অন্েকম রিয়েটািক জহয়সয়ি। 
জেজন ‘ ৮/ ১২ জিনে িটােল েীয়নশ’ , ‘ হৃেজিণ্ড’ ,  জকিংিটা 
‘ শ্রীমতী’ ে রিয়েটািক কটানজসিং রসটাধটা। হ্টা,ঁ এই জিজশষ্ট 
রিয়েটািক এিটাে িজেচটালয়কে েূজমকটাে এিিং িজেচটালক 
জহয়সয়ি তটােঁ আত্মরিকটাশ �টল এিটাে স্টাধীনতটা জেিয়স। 
এই জেনই ইউটিউয়ি মজুক্ত রিল তটােঁ িজেচটাজলত রিথম 
স্ল্পদেয়�্্ড ে েজি  ‘ েটাজে কটা মেুটাব্টা’ ।
এই েজিে রে রেয়লটি, েয়মশ, শহয়ে চটাকজে খুঁিয়ত 
জেয়ে রিথয়মই ধটাক্টা রখল েটাল কয়ে ইিংয়েজি িলয়ত 
নটা িটােটাে িয়ন্, অিমটাজনত হল শহয়েে ঝটাঁ–চকচয়ক 
অজিয়স, রসই রেয়লটিয়ক খুি েটালেটায়ি রচয়নন 
কটানজসিং রসটাধটা।

িলয়লন, েটািস্টায়নে একটটা রেটাট্ গ্রটায়ম আজম িয়ন্মজে। 
জহজদে জমজরেটাম সু্কয়ল িয়ড়জে। এিিং সকয়লে ময়তটা 
আজমও রেয়িজে, শহয়ে জেয়ে চটাকজে কেি। তটাই 
এক অয়থ্ড, আমেটা এেকম গ্রটায়মে রেয়লেটা, সিটাই 
েয়মশ। আমেটা েুয়ল েটাই আমটায়েে চটােিটায়শই আয়ে 
আমটায়েে আত্মজনে্ডেতটাে উিটােটান, আমটায়েে স্টািলম্বী 
হওেটাে েটাস্তটা। তটাই আমটাে েজিে েয়মশ শহয়ে ধটাক্টা 
রখয়ে তটাে ঠটার্মটাে রমটােব্টা বতজেে েটালিটাসটা এিিং 
েষেতটায়ক নতুন কয়ে আজিষ্টাে কয়ে। এিিং ঠটার্মটাে 
বতজে রমটােব্টা তটাে স্য়প্নে িথ বতজে কয়ে রেে। 
দৃষ্টটাতি বতজে কয়ে েয়মশ। মটাথটা উঁচু কয়ে েটাঁড়টাে সিটাে 
সটাময়ন। এিিং অি্ডন কয়ে রনে সমিটান।
স্টাধীনতটাে জেয়ন এই আত্মজনে্ডেতটাে কথটাই িলয়ত 
রচয়েয়েন কটানজসিং। রিধটান দুই চজেয়রে রিয়েয়েন েষে 
দুই জশল্পীয়ক। একিন চদেন েটাে ( েয়মশ) , অন্িন 
ঊ্টা রিিটািটাজন ( ঠটার্মটা) । দু’ িয়নই অসটাধটােণ অজেনে 
কয়েয়েন। মহটােটায়্রেে এক িটাহটাজড় গ্রটায়মে ররিষেটািয়ট 
এই েল্প িয়লয়েন িজেচটালক। অিূি্ড দৃশ্িয়ট হৃেে 
রেটাঁেটা েল্প িয়লয়েন িজেচটালক। অসটাধটােণ ক্টায়মেটা 
কয়েয়েন সুরিজতম রেটাল।
‘ েটাজে কটা মুেটাব্টা’  এক আত্মজনে্ডেতটাে েল্প। 
আত্মজনে্ডেতটাে েজি। এেই িটাশটািটাজশ এক অন্েকম 
রিয়েটািয়কে িজেচটালক জহয়সয়ি আত্মরিকটায়শে দৃষ্টটাতিও 
‘ েটাজে কটা মুেটাব্টা’ । জসয়নমটা জনয়ে েী�্ডজেন ধয়েই স্প্ন 
রেয়খন কটানজসিং। জসয়নমটাে রকটাস্ডও কয়েয়েন।   এই 
স্ল্পদেয়�্ড্ে েজি আশ্টাস জেল, িড় িে্ডটাে িড় েজি 
কেটাে ষেমতটা েটায়খন কটানজসিং রসটাধটা। স্টাধীনতটা জেিয়স 
এই আশ্টাস জেয়লন জতজন। েশ্ডক জহয়সয়ি আমেটা 
অয়িষেটাে থটাকজে।                      

 েখন িড়য়ি নটা 
রমটাে িটায়েে জচহ্ন

রবীন্দ্র ভচতিাে েৃতু্ োভি িবজীবভির গাি

কভলিাল জিয়ে এল 
আবার ‘ কভলিাল’ । আবার উৎিল দভতির ভসই 
আগুভি-তাতা িােক। স্বাধীিতার এই ৭৫ বছর 
উদ্ �ািভির োভসই সােভি আসভছ দশপকভদর। 

েভঞ্চ িে। এই েঞ্চ িােক এবার উৎিল অিুরাগীরা 
পফভর িাভছেি অিলাইভির িদপাে

 উজ্জ্বল স্ৃপত। ‘ কভলিাল’  িােভক উৎিল দতি।
ছপব:  পিেপভল্ুদ চভ্ািাধ্াে

সত্ে রােভচৌধুরী, রাো ে্াচা�প, শান্তিু রােভচৌধুরী, অপদপত গুতি। জ্ঞািেভঞ্চ। ছপব:  সুপপ্রে িাগ 

 স্প্ন রেটাঁেটাে েল্প
ঠাকুোর ততপর ভোরবিাও ভ� স্বভনের িথ ততপর কভর পদভত িাভর, ভদোল 

‘ দাপদ কা েুরাবিা’ । পবপশষ্ট প্রভ�াজক কািপসং ভসাধা এই ছপব পদভেই িপরচালক 
পহভসভব আত্মপ্রকাশ করভলি,  স্বাধীিতা পদবভস। পতপিও স্বনেভক ছুঁভলি।

দাপদ কা েুরাবিা। ছপবর দুই পশল্পী চ্দি ও ঊ্াভদবীভক দৃশ্ ভবাঝাভছেি িপরচালক কািপসং ভসাধা।

ভডািা গাঙ্ুপলর িৃত্ 
িপরচালিাে ইপন্ডোি 

পেউপজোে কলকাতা–এর 
উভদ্াভগ, দীক্ষােঞ্জপরর 

সহভ�াপগতাে অিুপঠিত হল 
‘ হর ঘর পতরঙ্া’ , োরভতর 

স্বাধীিতার িঁচাতিরতে 
বাপ্পকী উিলভক্ষ এই 

আভোজি। আশুভতা্ জন্ম 
শতবাপ্পকী হভল।

চক্রভবপিো ব্াঞ্চ
৪৫/ ২, চক্রভবপিো ভরাড ( সাউথ) 

কলকাতা– ৭০০০২৫

িপরপশষ্ট–IV ,  রুল ৮( ১) 
দেল পবজ্ঞপতি

( স্াবর সম্পপতির জি্)
রেয়হতু ি্টাকে অি িয়েটােটা, চক্রয়িজড়েটা ব্রটায়ঞ্ে অনুয়মটাজেত আজধকটাজেক জহয়সয়ি জনম্নস্টাষেেকটােী জসজকউজেটি ইন্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়মন্ট)  রুলস, ২০০২ এে 
[ রুল ৩]  সহ িঠনীে জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজ্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়মন্ট অি জসজকউজেটি ইন্টটায়েস্ [ অ্টাক্ট] , ২০০২ 
( নিং ৫৪/ ২০০২)    এে ১৩( ১২)  ধটােটাধীয়ন অজি্ডত ষেমতটািয়ল েটাজি জিজ্ঞজতি ইসু্ কয়েজেয়লন, েটাে মটাধ্য়ম উক্ত জিজ্ঞজতি রিটাজতিে তটাজেখ রথয়ক ৬০ জেয়নে ময়ধ্ 
সিংজলিষ্ট জিজ্ঞজতিয়ত েটাজিকৃত অথ্ডটাকে িজেয়শটায়ধে িন্ তটাঁয়েে রিজত আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজেল। সিংজলিষ্ট ঋণগ্রহীতটা উক্ত অথ্ডটাকে িজেয়শটায়ধ ি্থ্ড হওেটাে এতদ্দটােটা 
জিয়শ্ত উক্ত ঋণগ্রহীতটা এিিং িনসটাধটােয়ণে রিজত জিজ্ঞজতি িটাজে কেটা হয়ছে রে, জনম্নস্টাষেেকটােী নীয়চ উজল্জখত তটাজেয়খ উক্ত রুলসমূয়হে রুল নিং ৮ সহ িঠনীে 
উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ নিং ধটােটাে (  ৪) নিং উিধটােটাধীয়ন তটাঁে ওিে অজি্ডত ষেমতটািয়ল এখটায়ন নীয়চ উজল্জখত সম্জত্তে েখল জনয়েয়েন।
জিয়শ্ত উক্ত ঋণগ্রহীতটা এিিং িনসটাধটােণয়ক এতদ্দটােটা জনয়ম্নটাক্ত সম্জত্ত জনয়ে রকটানও রিকটাে রলনয়েন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে এিিং উক্ত সম্জত্ত 
জনয়ে রে–রকটানও রিকটাে রলনয়েন জনয়ম্নটাক্ত অথ্ডটাকে এিিং এে ওিে সুে সয়মত ি্টাকে অি িয়েটােটা, চক্রয়িজড়েটা ব্রটায়ঞ্ে েটাে সটায়িষে হয়ি।
উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ নিং ধটােটাে ( ৮)  নিং উিধটােটাে সিংস্টান রমটাতটায়িক রিটাি্ রমেটায়েে ময়ধ্ এই িটাজমনেুক্ত িজেসম্েগুজল েটাড়টায়নটাে ি্িস্টা গ্রহয়ণে িন্ সিংজলিষ্ট 
ঋণগ্রহীতটাে ময়নটায়েটাে আক্্ডণ কেটা হয়ছে।

ক্রে 
িং

ঋণগ্রহীতার িাে ১) দাপব পবজ্ঞপতির তাপরে
 ২) দেভলর তাপরে
 ৩) বভকো অথপাঙ্ক

স্াবর সম্পপতিগুপলর পববরণ

১ ভেসাসপ কল্পিা ইন্ডাপ্রিজ
শ্রীেতী পচরশ্রী চক্রবততী ভঘা্ 
( অিংশীেটাে/  িন্ধকেটাতটা/  িটাজমনেটাে) 
শ্রীেতী কল্পিা চক্রবততী 
( অিংশীেটাে/  িন্ধকেটাতটা/  িটাজমনেটাে) 
শ্রীেতী রাজ্শ্রী রাে 
( অিংশীেটাে/  িন্ধকেটাতটা/  িটাজমনেটাে)  
এিিং পেঃ রাহুল চক্রবততী 
( িন্ধকেটাতটা/  িটাজমনেটাে) 

১)  ০২. ০৪. ২০২২
২)  ১২. ০৮. ২০২২
৩)  ₹ ৫১,৩৭,৬৬৩. ৩৫
( একটান্ন লষে সটাঁইজরেশ হটািটাে েয়শটা 
রত্ট্টি টটাকটা এিিং িঁেজরেশ িেসটা 
মটারে)  এিিং এে ওিে িয়কেটা সুে, 
আনু্জঙ্গক খেচ, মটাসুল ও চটাি্ড 
ইত্টাজে

সটামটান্ কময়িজশ ২২৭৩ িে্ডিুট মটায়িে রেটাতলটা িটাজড় ( রিথম 
তয়লে িজেমটাি রিটাে ১০৪২ িে্ডিুট এিিং জদ্তীে তয়লে 
িজেমটাি রিটাে ১২৩১ িে্ডিুট)  সয়মত সটামটান্ কময়িজশ রিটাে 
০৩ কটাঠটা িজমে অিজেহটাে্ড সমগ্র িজেমটাণ েটাে জস্জত ও জিিেণ:  
রমৌিটা– িড়িয়হেটা, রি এল নিং ৫, আে এস নিং ১৭৬০, রতৌজি 
নিং ১৬০, আে এস েটাে নিং ৫৫৬, এল আে েটাে নিং ৮০৮, 
খজতেটান নিং ৪৬৭, রহটাজ্ডিং নিং ২৪/ এ, জিে্টাসটােে রেটার, নিগ্রটাম 
গ্রটাম িঞ্টায়েয়তে এলটাকটাধীন, রিটাাঃঅাঃ– নিগ্রটাম, থটানটা– 
উত্তেিটাড়টা, রিলটা– হুেজল, জিন– ৭১২২৪৬। রচৌহজদি:  উত্তে– 
শ্রী নেন সটাহটাে সম্জত্ত;  েজষেণ– সটানটাই অ্টািটাট্ডয়মন্ট/ িটাজড়;  
িূি্ড– জিে্টাসটােে রেটার;  িজচেম– শ্রী দুলটাল চক্রিততীে িটাজড়।

২ ভেসাসপ প্রোস
শ্রীেতী কল্পিা চক্রবততী ( অিংশীেটাে/  
িটাজমনেটাে) 
শ্রীেতী পচরশ্রী চক্রবততী ভঘা্ 
( অিংশীেটাে/  িটাজমনেটাে) 
পেঃ শান্তিু ভঘা্ ( িটাজমনেটাে/  
িন্ধকেটাতটা) 

১)  ২৪. ০৩. ২০২২
২)  ১২. ০৮. ২০২২
৩)  ₹ ১,০৮,৫৮,৬৫২. ৮৭
( এক রকটাটি আট লষে আটটান্ন হটািটাে 
েয়শটা িটাহটান্ন টটাকটা এিিং সটাতটাজশ 
িেসটা মটারে)  এিিং এে ওিে িয়কেটা 
সুে, আনু্জঙ্গক খেচ, মটাসুল ও চটাি্ড 
ইত্টাজে

রিয়ত্ক তয়ল সটামটান্ কময়িজশ ১২০০ িে্ডিুট এজেেটােুক্ত 
রেটাতলটা আিটাসিটাজড় সয়মত সটামটান্ কময়িজশ রিটাে ১১½ 
ররজসয়মল িটাস্তু িজমে অিজেহটাে্ড সমগ্র িজেমটাণ েটাে জস্জত ও 
জিিেণ:  আে এস েটাে নিং ৩২০, এল আে েটাে নিং ৯৮৫, এল 
আে খজতেটান নিং ১৫৭২, রমৌিটা– খড়েটা িয়হেটা, রি এল নিং 
৬, রতৌজি নিং ১৯, থটানটা– উত্তেিটাড়টা, নিগ্রটাম গ্রটাম িঞ্টায়েয়তে 
এলটাকটাধীন, রিলটা– হুেজল, সম্জত্তে মটাজলকটানটা শ্রী শটাতিনু 
র�টা্ এে নটায়ম। সম্জত্তে রচৌহজদি:  উত্তে– অজমে চক্রিততী ও 
অন্য়েে সম্জত্ত;  েজষেণ– কয়লটাজনে েটাস্তটা;  িূি্ড– কয়লটাজনে 
েটাস্তটা;  িজচেম– রি্টাৎস্টা র�টায়্ে িটাজড়।

তাপরে:  ১২. ০৮. ২০২২  অিুভোপদত আপধকাপরক
স্াি:  কলকাতা  ব্াঙ্ক অফ বভরাদা                    

্ষ্টি্:  ২৭. ০৭. ২০২২ তটাজেয়খ িটাজেকৃত এিিং ০১. ০৮. ২০২২ তটাজেয়খ সিংিটােিয়রে রিকটাজশত ( ইিংয়েজিয়ত জে ইজন্ডেটান এক্সয়রিস এিিং িটািংলটাে আিকটাল)  
আয়েে েখল জিজ্ঞজতিটি এতদ্দটােটা িটাজতল এিিং এটি নতুন েখল জিজ্ঞজতি জহয়সয়ি েণ্ হয়ি।

 সংভশাধিী
বৃহস্পপতবার ২৮ জুলাই ২০২২ তাপরভে ইংরাপজ 
ো্াে প্রকাপশত পফিাপসিোল এক্সভপ্রস এবং 
তার অিুবাদ বাংলা ো্াে প্রকাপশত আজকাল 
িপত্রকাে। ভকাম্পাপি আভবদি িং উভলিে করা 
হভেভছ পস– এ (  পসএএ)   িং ৬৭/ ভকপব/ ২০২২ �া 
িিভত হভব পস– এ (  পসএএ)   ৫৪/ ভকপব/ ২০২২
তাপরে:  ১৬ আগস্ট ২০২২
স্াি:  কলকাতা

স্বাঃ/ - 
পসএ শাপন্তিাথ সরকার

সোসেূভহর পি�ুতি ভচোরিাসপি 

 ফেপ িং:  আইএিপস–২৬
[ ভকাম্পাপিজ ( ইিকভিপাভরশি)  রুলস, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ অিু�ােী] 
ভকন্দ্রীে সরকার, পরপজওিাল পডভরক্টর, ইস্টািপ 

পরপজেি, কলকাতা সেীভি।
রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩, রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩–
এে ১৩ ( ৪) ধটােটা এিিং রকটাম্টাজনি ( ইনকয়ি্ডটায়েশন)  
রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০–এে সটাি রুল ( ৬)–এে ্ি 
 (  এ) এিিং  জি্েক

ও
জি্ে: ভেঃ ক্াভিিডুলা ব্ািার প্রাইভেে পলপেভেড, 
রেজিস্টার্ড অজিস:   ২৯, আে এন মুখটাজি্ড রেটার, কলকটাতটা 
৭০০ ০০১, িজচেমিঙ্গ। 

....... আয়িেনকটােী
এতদ্দটােটা িনসটাধটােয়ণে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটানটায়নটা হয়ছে রে, 
০৮. ০৮. ২০২২  তটাজেয়খ অনুজঠিত উক্ত আয়িেনকটােী 
রকটাম্টাজনে জিয়শ্ সটাধটােণ সেটাে েৃহীত একটি জিয়শ্ 
জসদ্ধটাতি অনুেটােী রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩–এে ১৩ 
ধটােটাধীয়ন ‘িপচিেবঙ্ রাজ্’ রথয়ক ‘হপরোিা রাজ্’রত 
 এই রকটাম্টাজনে রেজিস্টার্ড অজিস স্টানটাতিয়েে উয়দিয়শ্ 
এই রকটাম্টাজনে সঙ্ঘস্টােয়কে িজেিত্ডয়নে জি্েটি জনজচেত 
কেটাে িন্ আয়িেনকটােী রকটাম্টাজনে তেয়ি রকন্দ্রীে 
সেকটায়েে কটায়ে একটি আজি্ড রিশ কেটাে রিস্তটাি আনটা 
হয়েয়ে।
এই রকটাম্টাজনে রেজিস্টার্ড অজিয়সে রিস্তটাজিত উক্ত 
স্টানটাতিয়ে কটােও স্টাথ্ড ষুেণ্ণ হয়ল িটা ষুেণ্ণ হওেটাে সম্টািনটা 
আয়ে িয়ল ময়ন কেয়ল জতজন/তটাঁেটা এমজসএ–২১ রিটাট্ডটাল 
( www.mca.gov.in )–রত ইনয়েস্ে কময়লিন িম্ড েটাজখল 
কয়ে জকিংিটা এই জিজ্ঞজতি সিংিটােিয়রে রিকটাজশত হওেটাে 
তটাজেখ রথয়ক রচটাদি জেয়নে ময়ধ্ জেজিওনটাল জরয়েক্টে, 
কেয়িটায়েট জি্েক মন্ত্রক, ইস্টান্ড জেজিেন, জনিটাম ি্টায়লস, 
২ে এমএসও জিজ্ডিং, চতুথ্ড তল, ২৩৪/৪, এ রি জস রিটাস 
রেটার, কলকটাতটা– ৭০০ ০২০–এে কটায়ে তটাঁে ( িুিং/  স্তী)  
স্টায়থ্ডে ধেন ও জিয়েটাজধতটাে কটােণ উয়ল্খ কয়ে জলজখতেটায়ি 
িটানটান িটা রেজিস্টার্ড রটায়ক িটাঠটান এিিং এে সয়ঙ্গ একটি 
হলিনটামটা দ্টােটা িক্তি্ সমজথ্ডত হওেটা আিশ্ক এিিং এে 
একটি কজি অিশ্ই আয়িেনকটােী এই রকটাম্টাজনে উক্ত 
রেজিস্টার্ড অজিয়সে ঠিকটানটাে রিশ কেয়ত হয়ি: 

ক্াভিিডুলা ব্ািার প্রাইভেে পলপেভেড, 
(CIN: U51109WB2007PTC113403), 

২৯, আে এন মুখটাজি্ড রেটার, কলকটাতটা ৭০০ ০০১, িজচেমিঙ্গ। 
ই রমল– vibhash@narendrapolychem.com , 

রিটান:  ৯৮১০২ ১৬৭৭৪
 ক্াভিিডুলা ব্ািার প্রাইভেে পলপেভেড–এে িন্  
 ও তেয়ি 
 স্টাাঃ/ –পবোস গুতি পডভরক্টর  
 DIN: 05234864 

ঠিকটানটা:  িটাজড় নিং ৩৪৫, রসক্টে– ৯, িজেেটািটাে, 
হজেেটানটা– ১২১০০৬

স্টান:  কলকটাতটা                                                        
তটাজেখ:  ১৭.  ০৮. ২০২২ 

পরপজওিাল অপফস:  কলকাতা ( িথপ) 
৩৩, এি এস ভরাড, িঞ্চে তল, কলকাতা–৭০০০০১

দেল পবজ্ঞপতি
 [ রুল ৮( ১) ]  ( স্াবর সম্পপতির জি্) 

রেয়হতু, রসন্টটাল ি্টাকে অি ইজন্ডেটাে অনুয়মটাজেত আজধকটাজেক জহয়সয়ি জনম্নস্টাষেেকটােী জসজকউজেটি ইন্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়মন্ট)  রুলস, ২০০২ এে রুল ৩ সহ 
িঠনীে জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজ্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়মন্ট অি জসজকউজেটি ইন্টটায়েস্ অ্টাক্ট, ২০০২ ( নিং ৫৪/ ২০০২)  
এে ১৩( ১২)  ধটােটাধীয়ন তটাঁে ওিে অজি্ডত ষেমতটািয়ল ঋণগ্রহীতটা( েণ) /  জরয়েক্টে( েণ) /  িটাজমনেটাে( েণ)  ভেসাসপ এ এস ভড্ভসস, ভপ্রাঃ– শ্ােলী চক্রবততী, 
জাপেিদার: পশবশঙ্কর চক্রবততী এবং ভেসাসপ সন্তু ভরপডভেড ভসন্টার, ভপ্রাঃ– পশবশঙ্কর চক্রবততী, জাপেিদার:  শ্ােলী চক্রবততী এে রিজত ১০. ০৫. ২০১৯ তাপরে 
সিংিজলত একটি েটাজি জিজ্ঞজতি িটাজে কয়েজেয়লন েটাে মটাধ্য়ম ওই জিজ্ঞজতিয়ত উজল্জখত অথ্ডটাকে অথ্ডটাৎ, ₹৩৭,৮১,০৬৮. ০০ ( সাঁইপত্রশ লক্ষ একাপশ হাজার 
আে্ট্টি োকা োত্র) +  সুে আেটাে রেওেটাে িন্ তটাঁয়েে রিজত আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজেল।
উক্ত ঋণগ্রহীতটােণ এই অথ্ডটাকে িজেয়শটায়ধ ি্থ্ড হওেটাে ৩০. ০৮. ২০১৯ তটাজেখ সিংিজলত েখল জিজ্ঞজতিে মটাধ্য়ম জিয়শ্ত ওই ঋণগ্রহীতটা ( েণ)  ও 
িটাজমনেটাে( েণ)  সহ িনসটাধটােয়ণে রিজত িটানটায়নটা হয়েজেল রে, জনম্নস্টাষেেকটােী ৩০. ০৮. ২০১৯ তটাজেয়খ উক্ত রুলসমূয়হে রুল ৮ সহ িঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে 
১৩ নিং ধটােটাে (৪)  নিং উিধটােটাধীয়ন তটাঁে ওিে অজি্ডত ষেমতটািয়ল এখটায়ন নীয়চ িজণ্ডত চটােটি ( ৪টি)  সম্জত্তে েখল জনয়েয়েন।
উক্ত ঋণগ্রহীতটােণ এই অথ্ডটাকে িজেয়শটায়ধ ি্থ্ড হওেটাে এতদ্দটােটা জিয়শ্ত ওই ঋণগ্রহীতটা ( েণ)  ও িটাজমনেটাে( েণ)  সহ িনসটাধটােয়ণে অিেজতে িন্ িটানটায়নটা 
েটায়ছে রে, জনম্নস্টাষেেকটােী ১০ আগস্ট, ২০২২ তাপরভে উক্ত রুলসমূয়হে রুল নিং ৮ সহ িঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ নিং ধটােটাে (৪)  নিং উিধটােটাধীয়ন তটাঁে ওিে 
অজি্ডত ষেমতটািয়ল এখটায়ন নীয়চ িজণ্ডত িন্ধজক সম্জত্তগুজলে িটাস্তজিক েখল জনয়েয়েন।
জিয়শ্ত ওই ঋণগ্রহীতটা( েণ)  এিিং িনসটাধটােণয়ক এতদ্দটােটা জনয়ম্নটাক্ত সম্জত্ত জনয়ে রলনয়েন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে এিিং এই সম্জত্ত জনয়ে রে–
রকটানও রলনয়েন ₹৩৭,৮১,০৬৮. ০০ ( সাঁইপত্রশ লক্ষ একাপশ হাজার আে্ট্টি োকা োত্র) +  সুে সয়মত ভসন্টাল ব্াঙ্ক অফ ইপন্ডো, ব্াঞ্চ অপফস– রিল�জেেটাে 
েটাে সটায়িষে হয়ি।
উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ নিং ধটােটাে ( ৮)  নিং উিধটােটাে সিংস্টান অনুেটােী রিটাি্ রমেটায়েে ময়ধ্ এই িটাজমনেুক্ত িজেসম্েগুজল েটাড়টায়নটাে ি্িস্টা গ্রহয়ণে িন্ সিংজলিষ্ট 
ঋণগ্রহীতটাে ময়নটায়েটাে আক্্ডণ কেটা হয়ছে।

ক্রে িং বন্ধপক সম্পপতির পববরণ
১ উিজেজস্ত একতলটা িটাকটা আিটাসিটাজড় সয়মত সটামটান্ কময়িজশ রিটাে ১ কটাঠটা ১০ েটটাক িজমে অিজেহটাে্ড সমগ্র িজেমটাণ েটাে অিস্টান:  রমৌিটা– 

উত্তে জনমতটা, রি এল নিং ২, আে এস নিং ১০২, রতৌজি নিং ৬৩, ১৬৩ ও ১৬৪, খজতেটান নিং ৩৭৮, েটাে নিং ১১৪, ওেটার্ড নিং ০৯ ( িুেয়নটা নম্বে 
০৮) , �নশ্টাম ি্টানটাজি্ড রেটার, রিটাাঃঅাঃ– জনমতটা, নথ্ড েমেম জমউজনজসি্টাজলটি, থটানটা– জনমতটা, রিলটা– উত্তে ২৪ িেেনটা। রচৌহজদি:  উত্তে– লিট 
নিং ‘ জস’  এিিং সুয়েন্দ্রনটাথ র�টা্;  েজষেণ– লিট নিং ‘ এ’  এিিং ৬ িুট চওড়টা ি্টায়সি;  িূি্ড– সুধটািংশু র্মটাে র�টা্;  িজচেম– েটাে নিং ১১৪ এিিং ৬ িুট 
চওড়টা কমন ি্টায়সি। অ্টাজরশনটাল জরজ্রিক্ট সটাি রেজি্রিটাে– কটাশীিুে, েমেয়ম রেজিস্টার্ড েজলল নিং I –৭০৯৭/ ২০০০ অনুেটােী সম্জত্তে রেজিস্টার্ড 
স্ত্বটাজধকটােী:  জমাঃ জশিশকেে চক্রিততী, জিতটা– সুধীে চন্দ্র চক্রিততী এিিং জময়সস শ্টামলী চক্রিততী, স্টামী– জমাঃ জশিশকেে চক্রিততী।

স্াি:  কলকাতা;  তাপরে:  ১৭. ০৮. ২০২২ স্বাঃ– অিুভোপদত আপধকাপরক, ভসন্টাল ব্াঙ্ক অফ ইপন্ডো 
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