PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES
CORPORATION LIMITED
CIN : L24131WB1948PLC095302
REGD. OFFICE : BIRLA BUILDING, 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700001
Email : pilaniinvestment1@gmail.com, TELEPHONE : 033 4082 3700 / 2220 0600, Website : www.pilaniinvestment.com

4th August, 2022
The Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Manager (Listing)
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Sub: Newspaper Publication regarding 75th Annual General Meeting and
intimation for Book Closure- Corrigendum
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS ::

BSE: 539883:: ISIN: INE417C01014

Dear Sir,
Further to our letter dated 2nd August, 2022, please find enclosed herewith the copies of
newspaper advertisement dated 3rd August, 2022 being corrigendum to notice of the
seventy fifth annual general meeting and intimation of book closure, published in today’s
edition i.e 4th August, 2022 in the following newspapers:
a) Financial Express – English
b) Aaajkaal – Bengali
“Annual Report” was inadvertently typed as “Integrated Annual Report” at para
three of the Notice dated 1st August, 2022 which was published in Financial Express
(English) and Aajkaal (Bengali) newspapers on 2nd August, 2022.
The revised para three of the Notice dated 1st August, 2022 be read as below:
In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 75th AGM
alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be e-mailed to all the
Shareholders at the e-mail ID registered by them with the Company/Depository
Participant(s).
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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দেশ
ব ন্যপ্রাণী
সংশ�োধনী
বিল পাশ

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ আগস্ট

বন্যপ্রাণী (সরু ক্ষা) সংশ�োধনী বিল পাশ
হল ল�োকসভায়। এই বিলটি ল�োকসভায়
পেশ করেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী
ভূ পেন্দ্র যাদব। বন্যপ্রাণী সুরক্ষা, সংরক্ষিত
এলাকায় বন্যপ্রাণীদের জন্য আরও ভাল
ব্যবস্থাপনা গড়ে ত�োলা এই সংশ�োধনীর
লক্ষ্য। সংসদে বিল পেশ করার পর ভূ পেন্দ্র
যাদব বলেছেন, সরকার সবুজায়ন ও সকল
জীবের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভারতে ৬৫
হাজার কিল�োমিটার এলাকা হাতিদের
জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। বিশ্বের ৭৫ শতাংশ
বাঘ, ৬০ শতাংশ হাতি রয়েছে ভারতে।
কেন্দ্রের দাবি, বিশ্বের অন্য দেশগুলির
তু লনায় অনেক ভালভাবে ভারতে বন্যপ্রাণী
সংরক্ষণ করা হয়।

ৼ

কলকাতা বৃহস্পতিবার ৪ আগস্ট ২০২২

৭

তদন্তে সিআইডিকে বাধা

l ১ পাতার পর

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিন্রাজ্যের পুলিশকে বাধা দান এই প্রথম নয়, এর
আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে দিল্লিতে। গত মে মাসেই বিজেপি নেতা তাজিন্দর
পাল সিং বাগ্গাকে নিয়ে সঙ্ঘাত তৈরি হয়েছিল দিল্লি ও পাঞ্জাব পুলিশের মধ্যে।
দিল্লি থেকে বাগ্গাকে গ্রেপ্তার করে পাঞ্জাবে নিয়ে যাচ্ছিল পাঞ্জাব পুলিশ।
হরিয়ানা সীমান্তে পাঞ্জাব পুলিশের কাছ থেকে বাগ্গাকে ছাড়িয়ে নেয় হরিয়ানার
পুলিশ। সেখান থেকে আবার দিল্লি পুলিশ তঁাকে ফেরত এনেছিল। এ ছাড়াও
সম্প্রতি নয়ডায় এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পর�োয়ানা সত্ত্বেও রাজস্থান
পুলিশকে আটকেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L24131WB 1948 PLC 095302

নাম বদল

রেজিঃ অফিস:বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফ�োন:০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com, ই–মেল: pilaniinvestment1@gmail.com

আমি সঙ্গীতা ঘ�োষ, স্বামী শ্রী দেবাশিস
ঘ�োষ, নিবাস–২৪, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস,
কলকাতা–৭০০ ০১৯, ২৪.০৬.২০১৩–
তে মান্য ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, ২৪ পরগনা (দঃ)
সমীপে এফিডেভিট বলে উর্মি ঘ�োষ
নামেও পরিচিত হয়েছি। উভয়ই এক ও
অভিন্ন ব্যক্তি।

৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তি এবং
বই বন্ধের তথ্য সম্পর্কিত সংশ�োধনী

শেয়ারধারকগণকে জানান�ো হচ্ছে যে, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরাজি)এবং আজকাল (বাংলা)
পত্রিকায় ২ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকাশিত ১ আগস্ট ২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে ‘বার্ষিক
প্রতিবেদন’ভু লক্রমে টাইপ করা হয়েছে ‘একত্রিত বার্ষিক রিপ�োর্ট’হিসাবে। এই সংশ�োধনী উক্ত
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হচ্ছে।
পরিমার্জিত তৃ তীয় অনুচ্ছেদ পড়তে হবে:
উক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারসমূহ অনুসারে ৭৫তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি–সহ আর্থিক বর্ষ
২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সকল শেয়ারধারকগণকে তাঁদের নথিভু ক্ত ই–মেল
আইডি–তে প্রেরণ করা হবে যা ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি পাটিসিপেন্ট(গণ)–এর কাছে নথিভু ক্ত
রয়েছে।
অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে,
স্বাঃ

আর এস কাশ্যপ
স্থান: কলকাতা 
ক�োম্পানি সচিব
তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ 
এম নং– FCS-8588

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
দাম�োদরপুর খাগরা ব্রাঞ্চ (০৯৮৮৯)

গ্রাম– দাম�োদরপুর, প�োঃ– ন�োদাগুলি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১ ১৫৩
টেলি: (০৩২২৭) ২০৫৫৪৮, ই–মেল: sbi.09889@sbi.co.in
পরিশিষ্ট–IV
[রুল ৮ (১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

ফরম নং সিএএ ২

[২৩০(৩)ও রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী]
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ
সমীপে
সিএ (সিএএ): ৮৯/কেবি/২০২২
বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩
ও
বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ধারা ২৩২
সহ পঠনীয় ধারা ২৩০
ও
বিষয়:
১.বিজয় শ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
২.রামদুলারি ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
৩.রামদুলারি কনসর্টিয়ম প্রাইভেট লিমিটেড
......আবেদনকারীগণ
বিজয় শ্রী প্রাইভেট লিমিটেড–এর জামিনযুক্ত
ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের সভার
বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ২২ জুলাই, ২০২২
তারিখ সংবলিত আদেশনামা ম�োতাবেক ন্যাশনাল
ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি)এই নির্দেশনামা
জারি করেছেন যে, বিজয় শ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
(ডিমার্জড ক�োম্পানি) ও রামদুলারি ডেভেলপারস
প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং ক�োম্পানি ১),
রামদুলারি কনসর্টিয়ম প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং
ক�োম্পানি ২)ও শেয়ারহ�োল্ডারগণ, ঋণদাতাগণের
প্রস্তাবিত ডিমার্জার (স্কিম)এর ব্যাপারে বিবেচনার
জন্য বিজয় শ্রী প্রাইভেট লিমিটেড (ডিমার্জড
ক�োম্পানি)–এর জামিনযুক্ত ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন
ঋণদাতাগণের সভার আয়�োজন করতে হবে।
উক্ত আদেশে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, ডিমার্জড
ক�োম্পানির জামিনযুক্ত ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন
ঋণদাতাগণের সভা বাস্তবিক ভাবে হবে ১০
সেপ্টেম্বর, ২০২২–এ যথাক্রমে বেলা ১১.
০০ ও
বেলা ১২.০০ টায় ডিমার্জড ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিস ৪৭ ও ৪৮ আরএনবিসি ঘাট র�োড, শিবপুর,
হাওড়া–৭১১১০২–এ, যেখানে ডিমার্জড ক�োম্পানির
জামিনযুক্ত ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের
উপস্থিতি অনুর�োধ করা হচ্ছে।
ক�োম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস
অ্যামালগামেশনস)রুলস, ২০১৬ এর রুল ৬(৩)সঙ্গে
পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও
১০২ নং ধারাধীনে প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের কপি
বিনামূল্যে মিলবে ডিমার্জড ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিস ৪৭ ও ৪৮ আরএনবিসি ঘাট র�োড, শিবপুর,
হাওড়া–৭১১১০২–এ বা অনুম�োদিত প্রতিনিধি
মেঃ এমকেবি অ্যান্ড অ্যাস�োসিয়েটস, ৮, ক্যামাক
স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, ৬ তলা, রুম নং ৫১১,
কলকাতা ৭০০০১৭, পব–তে।
সভায় য�োগদান ও ভ�োটের য�োগ্য জামিনযুক্ত
ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন ঋণদাতাগণ নিজে বা বডি
করপ�োরেট হলে অনুম�োদিত প্রতিনিধি দ্বারা তা
করা যাবে, তবে ১১৩ ধারায় ব�োর্ড সিদ্ধান্তের ট্রু কপি
ডিমার্জড ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সভার আগে
জমা করতে হবে।
ডিমার্জড ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৪৭ ও ৪৮
আরএনবিসি ঘাট র�োড, শিবপুর, হাওড়া–৭১১১০২–
এ–এ বাস্তবিক ভাবে সভা হবে বলে জামিনযুক্ত
ঋণদাতাগণ, জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের প্রক্সি নিয়�োগ
করা যাবে।
ট্রাইবুনাল মিস স্বাতী ডালমিয়াকে উক্ত সভাগুলির
চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করেছে ও মিস শ্রুতি
সিংহানিয়াকে মুলতবি সহ উক্ত সভাগুলির
পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে। উল্লিখিত এই ব্যবস্থা,
যদি এই সভাগুলিতে অনুম�োদিত হয়, তাহলে
তা ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল–র পরবর্তী
অনুম�োদন সাপেক্ষ হবে।
তারিখ:২ আগস্ট, ২০২২
স্বাঃ– স্বাতী ডালমিয়া

উক্ত সভাগুলির চেয়ারপার্সন

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬

[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০
অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (৪) ধারা এবং ক�োম্পানিজ
(ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল
(৬)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়:
লিটল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, CIN:
U67120WB1981PLC033628, রেজিস্টার্ড অফিস: ২০/১,
মহর্ষি দেবেন্দ্র র�োড, ৩য় তল,
কলকাতা ৭০০ ০০৭।
....... আবেদনকারী

ন�োটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ২৭ জুন,
২০২২তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানির বার্ষিক
সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে
‘উত্তরপ্রদেশ রাজ্য’তে 
এই 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, করপ�োরেট বিষয়ক মন্ত্রক, 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: ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র র�োড,
৩য় তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭।
	লিটল রক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড–এর
	জন্য ও তরফে
	স্বাঃ/–
	ম�োহানন থ্রাইল
তারিখ: ০২.০৮.২০২২ 	ডিরেক্টর
স্থান: নয়ডা
[DIN: 08310232]

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু ,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২
ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার শ্রী সন্দীপ দাস, পিতা রাখাল
দাস এবং দেনদারের উত্তরাধিকারী(গণ)(জয়দীপ দাস বর্তমানে প্রয়াত)শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল, স্বামী
প্রয়াত জয়দীপ দাস, গ্রাম– নাদাসুলি, প�োঃ– নাদাসুলি, থানা– গ�োয়ালত�োড়, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর,
পিন–৭২১ ২৫৩–এর প্রতি২১.০৫.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত
বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹ ৬,৮০,৬৭৩.৭০
২৭.০৪.২০২২ অনুযায়ী সহ তারিখ পর্যন্ত সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো
হয়েছিল।
উক্ত দেনদার এবং দেনদারের উত্তরাধিকারী(গণ)ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা
বিশেষ করে ওই দেনদার ও দেনদারের উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮, ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর
অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৯ জুলাই ২০২২ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার ও দেনদারের উত্তরাধিকারী(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত
সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এরপরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও
লেনদেন করা হলে তা বকেয়া ₹ ৬,৮০,৬৭৩.৭০ ২৭.০৪.২০২২ অনুযায়ী সহ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও
তার ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জসাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
৩.৫ ডেসিমেল জমি ও ভবনের সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত ম�ৌজা–দাম�োদরপুর, জে এল
নং ৩১৬, এল আর খতিয়ান–১৩৫/১৫১, আর এস খতিয়ান নং ৮/১, ৯/১, ৯/২, আর এস ও
এল আর দাগ নং– ৪৭০, ৪৬০/৫৫৮, ৫৩৬, ডিড নং আই–১১২৩ সাল ২০১৪, সিডি ভলিউম
নং ৪, পৃষ্ঠা ২৬৫৬ থেকে ২৬৫৫ এবং ডিড নং আই–৪৭৮৩ সাল ২০১৪ সিডি ভলিউম নং ১৫,
পৃষ্ঠা ৪৮৭২ থেকে ৪৮৮৯ অতিরিক্ত জেলা সাব–রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর, গড়বেতা, পশ্চিম
মেদিনীপুর মহল্লা নাদাসুলি, প�োঃ– নাদাসুলি, থানা– গ�োয়ালত�োড়, জিপি– নলব�োনা, পশ্চিম
মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি নামাঙ্কিত শ্রী জয়দীপ দাস এবং শ্রী সন্দীপ দাস।
স্থান:পশ্চিম মেদিনীপুর 
স্বা/–অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:০৪.০৮.২০২২স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রেজিস্টার্ড অফিস:ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক,
গণপতরাও কদম মার্গ, ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০০১৩
CIN No.: U67190MH2008PLC187552

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা
বেঞ্চ সমীপে

দাবি বিজ্ঞপ্তি

ক�োম্পানি পিটিশন সিপি (সিএএ)নং:
১১৩/কেবি/২০২২
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
ক�োম্পানি আবেদন সিএ (সিএএ)নং:
২০/কেবি/২০২২
বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ (৬)যা
২৩২ (৩)নং ধারা সহ পঠনীয়
এবং
বিষয়:
মাকাইবাড়ি টি অ্যান্ড ট্রেডিং ক�োম্পানি প্রাইভেট
লিমিটেড, ক�োম্পানি আইন VII
, ১৯১৩–
এর অধীনে স্থাপিত ও ক�োম্পানি আইন,
২০১৩–এর অর্থবহ একটি ক�োম্পানি CIN:
U51226WB1948PTC016303এবং যার
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:কিশ�োর ভবন, ১৭, আর
এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
এবং
বিষয়:
লক্ষী টি অ্যান্ড ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড,
ভারতীয় ক�োম্পানি আইন, ১৮৮২–এর
অধীনে স্থাপিত একটি ক�োম্পানি CIN:
U01132WB19128PTC002104এবং যার
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:কিশ�োর ভবন, ১৭, আর
এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
১.মাকাইবাড়ি টি অ্যান্ড ট্রেডিং ক�োম্পানি প্রাইভেট
লিমিটেড
২.লক্ষী টি অ্যান্ড ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড
... আবেদনকারীগণ

পিটিশনের ন�োটিস

লক্ষী টি অ্যান্ড ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারি
ক�োম্পানি) এর সঙ্গে মাকাইবাড়ি টি অ্যান্ড
ট্রেডিং ক�োম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি)–এর সংযুক্তিকরণ স্কিম অনুম�োদনের
জন্য উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ (৬)যা ২৩২
(৩)নং ধারা সহ পঠনীয় ধারাধীনে ১৫ জুলাই, ২০২২
তারিখে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছে এবং উক্ত
পিটিশনটি ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনালের
কলকাতা বেঞ্চে (
ট্রাইবুনাল)
১৭ আগস্ট, ২০২২
তারিখে শুনানি হবে বলে স্থির হয়েছে।
উক্ত পিটিশনে ক�োনও ব্যক্তি সমর্থন বা বির�োধিতা
করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর
ইচ্ছা বিবৃত করে ন�োটিস এই পিটিশনারগণের
অ্যাডভ�োকেটের কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে
সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে
দু’দিন আগে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির কাছে
জমা পড়ে। ক�োনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বির�োধিতা
করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বির�োধিতার
কারণ উল্লেখ করে ওই ন�োটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে
দেবেন। প্রয�োজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে ক�োনও
ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের
কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
স্বাঃ–
(পদম কুমার খৈতান)
পিটিশনারগণের অ্যাডভ�োকেট
খৈতান অ্যান্ড ক�োং এল এল পি, অ্যাডভ�োকেটস
১ বি, ওল্ড প�োস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০০১।
তারিখ:৪ আগস্ট, ২ ০২২

আইরিশ ক্লোদিংস লিমিটেড
CIN: L18109WB2011PLC166895
রেজিস্টার্ড ঠিকানা:১০৩/২৪/১ ফ�োরশ�োর র�োড,
শিবপুর, হাওড়া–৭১১ ১০২

সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ক�োম্পানির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)ভিডিও কনফারেন্সিং
(ভিসি)/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম)মাধ্যমে সদস্যগণের একই সাধারণ স্থানে শারীরিক
উপস্থিতি ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হবে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বেলা ৪.০০টায়। ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩, সেবি
(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫ সঙ্গে পঠিতব্য কর্পোরেট
বিষয়ক মন্ত্রকের (‘এমসিএ’)সার্কুলার ৫ মে ২০২০ সঙ্গে পঠিতব্য সার্কুলারসমূহ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০,
১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ এবং ৫ মে ২০২২
(একত্রিতভাবে ‘এমসিএ সার্কুলারস’হিসাবে বিবৃত)এবং সেবি সার্কুলারসমূহ তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫
জানুয়ারি ২০২১ এবং ১৩ মে ২০২২ অনুসারে ওই সভা অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল সদস্যগণের ই–মেল
ঠিকানা ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টগণের কাছে নথিভু ক্ত রয়েছে তাদের ১১তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি
এবং আর্থিক বর্ষ ২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।
যে সকল সদস্য তাদের ই–মেল ঠিকানা নথিভু ক্ত করেননি বা তাদের ই–মেল ঠিকানা পরিবর্তন করতে
চাইছেন তারা ক�োম্পানিকে ই–মেল করবেন accounts@irisclothings.in বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড
ট্রান্সফার এজেন্ট investor@cameoindia.com–তে বা য�োগায�োগ করবেন সম্পর্কিত ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপেন্ট–এর সঙ্গে। উক্ত এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট যথা www.irisclothings.in এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
যথা www.nseindia.com. ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আইরিশ ক্লোদিংস লিমিটেড–এর পক্ষে

স্বা/–
সন্তোষ লাধা
তারিখ:৩ আগস্ট ২০২২ ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান:হাওড়া
DIN: 03585561

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ (‘রুলস’)এর রুল ৩ সহ পঠনীয়
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’)– এর ১৩(২) ধারাধীনে
যেহেতু টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (টিসিএইচএফএল)–এর অনুম�োদিত আধিকারিক
হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৩ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর
ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচের তালিকাভু ক্ত ঋণগ্রহীতা(
গণ)
/ সহ–ঋণগ্রহীতা(
গণ)
/
জামিনদার(গণ)[এখানে সকলকে এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে ‘দায়বদ্ধগণ’হিসেবে উল্লেখ
করা হয়েছে]/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)
ধারাধীনে নীচে লেখা তারিখ সংবলিত বিশদ দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি ইতিমধ্যেই জারি করেছিলেন যার
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের
জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ রেজিস্টার্ড প�োস্টের মাধ্যমে পাঠান�ো
উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) আগ্রহী থাকলে যে ক�োনও কাজের দিনে অফিস চলার
স্বাভাবিক মেয়াদে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নিতে পারেন।
ওপরে লেখা বিষয় সম্পর্কে, সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–
এর প্রতি আরও একবার এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)দ্বারা স্বাক্ষরিত
ঋণচু ক্তি এবং অন্যান্য নথি/লিখিত চু ক্তি সহ পঠনীয় নীচের টেবিলে কলাম (ঘ)–তে উল্লিখিত তারিখ
থেকে পরবর্তী সুদ সমেত তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০
দিনের মধ্যে টিসিএইচএফএল–কে প্রদান করেন। যথাসময়ে উক্ত ঋণের পরিশ�োধ নিশ্চিত করার জন্য
জামিন হিসেবে উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(গুলি)টিসিএইচএফএল–এর
কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।
ল�োন অ্যাকাউন্ট
দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি
ম�োট অনাদায়ী
দাবি বিজ্ঞপ্তির
নম্বর
উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি
বকেয়া (₹)
তারিখ
প্রতিনিধি(গণ) এর নাম
এনপিএ হওয়ার
তারিখ
TCHHL05000 কৈলাস চাঁদ শর্মা (ঋণগ্রহীতা)
₹৪৫,২৭,৮৮০/– ২৩.০৭.২০২২
00100072262 অনিতা শর্মা ও নিশান্ত শর্মা
০৭.০৬.২০২২
(সহ–ঋণগ্রহীতা)
জামিনযুক্ত পরিসম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ:সুপারবিল্ট ১৬৩০ বর্গফু ট মাপের
একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ডি–বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ২য় তল, ব্লক–
সরস্বতী, যাতে তিন বেডরুম, এক ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট ও দুই ব্যালকনি
সহ একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় (সিমেন্ট মেঝে), সুপারবিল্ট ১২০ বর্গফু ট মাপের ও বিল্ডিংয়ের
জমি, ছাদ ও কমন স্থান ও সুবিধার অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার, যার হ�োল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৪৮/১৫,
কলকাতা যশ�োর র�োড (বাঙ্গুর এভিনিউ), থানা–লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, পুর ওয়ার্ড নং ২৯,
ম�ৌজা–শ্যামনগর, জে এল নং ৩২/২০, ত�ৌজি নং ২২৮, ২২৯, আর এস দাগ নং ২০৭, আর এস
খতিয়ান নং ১২৮ (পূর্ব ম�ৌজা–কৃ ষ্ণপুর, জে এল নং ১৭, সি এস দাগ নং ৫০৬(পি), সি এস খতিয়ান নং
(৭৩৫, ৭৩৯, ৮৪৪), দক্ষিণ দমদম পুরসভার এলাকাধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বিধাননগর
সল্ট লেক, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা।
*অর্থাঙ্ক প্রদান এবং/বা পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, প্রয�োজ্যমত�ো হারে (সংশ্লিষ্ট দাবি
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বিশদে বর্ণিত)অতিরিক্ত সুদ, করে ফেলা বা করা হতে পারে এমন আনুষঙ্গিক খরচ,
মাসুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত। যদি উপর�োক্ত দায়বদ্ধ(গণ)টিসিএইচএফএল–কে ওপরে উল্লেখমত�ো
অর্থাঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারা এবং প্রয�োজ্য রুলসমূহের সংস্থান অনুযায়ী
উপরিলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(সমূহ)/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর বিরুদ্ধে টিসিএইচএফএল
যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার ঝু ঁকি, মাসুল ও পরিণতি সম্পূর্ণত সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)/আইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/আ
 ইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর ওপরেই বর্তাবে।
উক্ত অ্যাক্টের অধীনে টিসিএইচএফএল–এর আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)/আইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/আ
 ইনি প্রতিনিধি(গণ)–কে উপরিলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(সমূহ)/স্থাবর
সম্পত্তি(সমূহ)বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে হস্তান্তরে নিষেধ করা হচ্ছে। ক�োন ব্যক্তি উক্ত অ্যাক্ট
বা এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের সংস্থান উল্লঙ্ঘণ বা অমান্য করলে উক্ত অ্যাক্টের সংস্থানাধীনে তাঁর
জেল এবং/বা জরিমানা হতে পারে।
তারিখ: ০৪.০৮.২০২২	স্বাঃ–
স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস:আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ৩য় তল, বাঙ্গুর বি এফ এল এস্টেট, ৩১ চ�ৌরঙ্গী র�োড, কলকাতা–৭০০০১৬
১.এবিএইচএফএল অনুম�োদিত আধিকারিক মিঃ কৃ ষ্ণ মুখার্জি, ফ�োন নং ৯৮৭৪২৫৮২৮৫
২.নিলাম পরিষেবা দাতা (এএসপি)মে ই প্রোকিওরমেন্ট টেকন�োলজিস লিমিটেড–অকশন টাইগার, মিঃ রাম শর্মা, ফ�োন নং ৯১ ৮০০০০২৩২৯৭

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬

[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর
রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (৪) ধারা এবং ক�োম্পানিজ
(ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল
(৬)–এর ক্লজ ( এ)
 এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: জেমস কমার্শিয়াল ক�ো লিমিটেড, CIN:
থ৫১১০৯WB198৩PLC03৫৭৭৭, রেজিস্টার্ড অফিস: ২০/১,
মহর্ষি দেবেন্দ্র র�োড, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭।
....... আবেদনকারী

‘ফর্ম নং: আইএনসি–২৬’
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুল ৩০ রুলস, ২০১৪
অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কলকাতা সমীপে,

ন�োটিস

ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং
উপধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–
এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৬)ক্লজ (এ)সম্পর্কিত বিষয়
এবং
বিষয়: হারভার্টেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং ক�োং লিঃ
(CIN: L28939WB1982PLC035023), যার
রেজিস্টার্ড অফিস:২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র র�োড, ৩য় তল,
কলকাতা–৭০০ ০০৭
...পিটিশনার

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ২৭ জুন,
২০২২তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানির বার্ষিক
সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে
‘উত্তরপ্রদেশ 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, করপ�োরেট বিষয়ক মন্ত্রক, 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: ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র র�োড, ৩য় তল, কলকাতা
৭০০ ০০৭।
	জেমস কমার্শিয়াল ক�ো লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
	স্বাঃ/–
রাজেন্দর স�োনি
তারিখ: ০২.০৮.২০২২ 	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান: নয়ডা
[DIN: 00418933]

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ২৭
জুন, 
২০২২ তারিখে আয়�োজিত ক�োম্পানির সাধারণ
সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নংধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’
থেকে ‘উত্তরপ্রদেশ রাজ্য’তে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস
স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারক 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)–এ ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা
এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে
চ�োদ্দো 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 সমীপে 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
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:২০/১, মহর্ষি
দেবেন্দ্র র�োড, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭।
হারভার্টেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং
ক�োং লিঃ–এর পক্ষে
স্বা/– ম�োহানান থ্রায়িল
স্থান: নয়ডা	ডিরেক্টর
তারিখ: ০২.০৮.২০২২	
DIN: 08310232

ন�োটিস

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 পরিসম্পদ(সমূহ)
বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা ও সহ ঋণগ্রহীতাগণ এর থেকে আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা)এর পাওনা বাবদ টাকা তদুপরি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য খরচাপাতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জামিনযুক্ত
ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা) এর অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়াহয়েছে নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি। ঋণগ্রহীতা ও সহ ঋণগ্রহীতাগণ ও জনসাধারণের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি
করা হচ্ছে যে, ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেখানে যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ক্রম ঋণগ্রহীতা ও সহ ঋণগ্রহীতাগণ
দাবি বিজ্ঞপ্তি মাফিক
ইএমডির শেষ পরিদর্শনের
ই–নিলাম
জামিন সম্পত্তির বিবরণ
সংরক্ষণ মূল্য
ইএমডি
নং
এর নাম
বকেয়া
তারিখ
তারিখ ও সময়
তারিখ
₹২৩,১২,৩০০/– ₹২,৩১,২৩০/– ০৮.০৯.২০২২ ০৮.০৯.২০২২ ০৯.০৯.২০২২
১. শঙ্কর দাস, স�োনা দাস ও
বাস্তু জমি ৩.৬৬৯ শতক ও একতলা বিল্ডিং ৭৫১ বর্গফু ট, সাব প্লট নং সি, ম�ৌজা হাটথুবা, ₹১৫,৯৯,৪২৯/–
(তেইশ লক্ষ বার�ো (দুই লক্ষ
বেলা ১১.০০
জয়শ্রী ভান্ডার
জে এল নং ৭৮, আর এস নং ২৩৬, ত�ৌজি নং ৫২৮৭, হাল ত�ৌজি নং ১৪, সাবেক খতিয়ান (পনের�ো লক্ষ
হাজার তিনশ�ো
একত্রিশ হাজার
টা থেকে
নং ৮৯৭, হাল এল আর কৃ ষি খতিয়ান নং ৪৩, হাল এল আর খতিয়ান নং ২০৪৫, আর এস নিরানব্বই হাজার
উনত্রিশ টাকা টাকা মাত্র)
দুইশ�ো ত্রিশ টাকা
৪.০০ টে
ও এল আর দাগ নং ৪২১, হ�োল্ডিং নং ৪৮/৪৮, কে বি র�োড, হাল হ�োল্ডিং নং ৩৮/১, যশ�োর চারশ�ো
মাত্র)
মাত্র)

২. মহ.খাতিব আলি ও
রশিদা বিবি

৩ জয়দীপ ব্যানার্জি এবং
সুদীপ্তা ব্যানার্জি

র�োড বাই লেন–১, ওয়ার্ড নং ০২, প�োঃ হাটথুবা,, থানা হাবড়া, হাবড়া পুরসভা, হাবড়া এস
ও, উত্তর ২৪ পরগণা, পব, ভারত ৭৪৩২৬৩। চ�ৌহদ্দি :উত্তর– বাসন্তীরানী দাসের সাব প্লট
এ;দক্ষিণ– কার্তিক দাসের সম্পত্তি ও গ�ৌরাঙ্গ কুমার দাসের সাব প্লট সি;পূর্ব– পুর রাস্তা;
পশ্চিম– সঞ্জয় দত্তের সম্পত্তি।
জমি ৫ শতক, ম�ৌজা ব�োকুন্দা, জে এল নং ১৪৯, আর এস নং ২৮২, এল আর খতিয়ান ₹১৩,৭৩,৭০২.২৮/–
নং ৫১৭/১, ৩১/১, আর এস খতিয়ান নং ৮১৭, আর এস ও এল আর দাগ নং ৫৪৫, হাল (তের�ো লক্ষ তিয়াত্তর
এল আর খতিয়ান নং ১৭৯৭, থানা বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩৪২৩, ফালতি হাজার সাতশ�ো দুই
টাকা আটাশ পয়সা
বেলেঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত।
মাত্র)
উত্তর– রজ্জাক ডিংয়ের পুকুর;দক্ষিণ–রজ্জাক ডিং;পূর্ব– রজ্জাক ডিং;পশ্চিম– শফিকুল
হক।
আদ্যা হাইরাইজ বিল্ডিং এ দক্ষিণমুখী ৭ম তলে ফ্ল্যাট নং ৬বি এর সকল অপরিহার্য ₹ ৪২,৯০,১৭৮.৩৩/–
অংশ প্রেমিসেস নং ১৯০, এল পি ১০৯/৩২ মতিলাল গুপ্ত র�োড স�োদপুর বাজার, থানা– (বিয়াল্লিশ লক্ষ
ঠাকুরপুকুর, আদ্যা হাই রাইজ, হরিদেবপুর এস ও কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভরত ৭০০০৮২। নব্বই হাজার একশ�ো
টাকা ও
ওই ইউনিট নং ৬বি পরিমাপ প্রায় ৯২৪ বর্গফু ট (সুপার বিল্ট)অবস্থিত ৭ম তলে সহ একটি আটাত্তর
তেত্রিশ পয়সা মাত্র)
খ�োলা গাড়ি রাখবার স্থানের অধিকার বিল্ডিং এর নাম ‘আদ্যা হাইরাইজ ‘যা কমবেশি ১৮
কাঠা এবং ২২ বর্গফু ট জমির উপর অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯০, মতিলাল গুপ্ত র�োড,
কলকাতা–৭০০০৮২ যার দাগ নং ১১১, অধীনস্থ খতিয়ান নং ২২৯/৩০০/৩০১ ম�ৌজা
সইয়াদপুর থানা–ঠাকুরপুকুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বর্তমান প�ৌরসভা প্রেমিসেস নং
১৯০ মতিলাল গুপ্ত র�োড কলকাতা প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ১২২, জ�োন রাজা রামম�োহন রায়
র�োড–স�োদপুর ফার্স্ট লেন, উত্তরে:দাগ নং ১১৬, পূর্বে:মতিলাল গুপ্ত র�োড পশ্চিমে:দাগ
নং ১১২, দক্ষিণে:শ্রীমতী অমিয়া রানি রায়ের জমি যার দাগ নং ১১১

₹১৬,৩০,৮৪৮/–
(ষ�োল�ো লক্ষ ত্রিশ
হাজার আটশ�ো
আটচল্লিশ টাকা
মাত্র)

₹১,৬৩,০৮৫/– ০৮.০৯.২০২২
(এক লক্ষ তেষট্টি
হাজার পঁচাশি
টাকা মাত্র)

০৮.০৯.২০২২ ০৯.০৯.২০২২
বেলা ১১.০০
টা থেকে
৪.০০ টে

₹ ৩১,২০,৭০৩/–
(একত্রিশ লক্ষ
কুড়ি হাজার
সাতশ�ো তিন টাকা
মাত্র)

₹ ৩,১২,০৭০/– ২৩.০৮.২০২২
(তিন লক্ষ বার�ো
হাজার সত্তর
টাকা মাত্র)

২২.০৮.২০২২ ২৪.০৮.২০২২
সকাল ১১.০০
থেকে বেলা
৪.০০ পর্যন্ত

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা) এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://homefinance.adityabirlacapital.com/ propertiesfor-auction-under-sarfaesi-act অথবা https://sarfaesi.auctiontiger.net তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
স্থান:কলকাতা, পব তারিখ:০৪.০৮.২০২২

অনুম�োদিত আধিকারিক আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

