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CORPORATION LIMITED
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REGD. OFFICE : BIRLA BUILDING, 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700001
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17th 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
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 Evoting, 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

যখন পড়বে না
ম�োর পায়ের চিহ্ন

রবীন্দ্র চেতনায় মৃত্যু মানে নবজীবনের গান

৯

স্বপ্ন ছ�োঁয়ার গল্প

কল্লোল ফিরে এল

ঠাকুমার তৈরি ম�োরব্বাও যে স্বপ্নের পথ তৈরি করে দিতে পারে, দেখাল
‘দাদি কা মুরাব্বা’। বিশিষ্ট প্রয�োজক কানসিং স�োধা এই ছবি দিয়েই পরিচালক
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন, স্বাধীনতা দিবসে। তিনিও স্বপ্নকে ছঁলেন
ু ।

আবার ‘কল্লোল’। আবার উৎপল দত্তের সেই
আগুনে-তাতা নাটক। স্বাধীনতার এই ৭৫ বছর
উদ্যাপনের মাসেই সামনে আসছে দর্শকদের।
মঞ্চে নয়। এই মঞ্চ নাটক এবার উৎপল অনুরাগীরা
ফিরে পাচ্ছেন অনলাইনের পর্দায়

সম্রাট মুখ�োপাধ্যায়

সত্যম রায়চ�ৌধুরী, রায়া ভট্টাচার্য, শান্তনু রায়চ�ৌধুরী, অদিতি গুপ্ত। জ্ঞানমঞ্চে। ছবি:সুপ্রিয় নাগ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাইশে শ্রাবণের রেশ নিয়ে সম্প্রতি জ্ঞানমঞ্চে
অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার আধারে
গীতিআলেখ্য— ‘যখন পড়বে না ম�োর পায়ের চিহ্ন’।
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কথায় ও রবীন্দ্রগানে
গাঁথা রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম কটি বছরের সৃষ্টিকর্ম, তাঁর
অসুস্থতা এবং মহানির্বাণ নিয়ে জীবনগাথা। কবিতা পাঠ
ও ভাষ্যে সত্যম রায়চ�ৌধুরী ও রায়া ভট্টাচার্য। গানে
অদিতি গুপ্ত এবং শান্তনু রায়চ�ৌধুরি।
১৯৩৫–এর ২৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দেখা
দিল অসুখের স্তিমিত লক্ষণ। কবি আর মাত্র ছয়
বছর বাঁচবেন। শরীর দ্রুত ভাঙছে, বিদায়ের দিন
হয়ত�ো আর বেশি দূরে নয়। র�োগশয্যায় মুখে বলা
রবি ঠাকুরের রচনার অনুলিপিকার ছিলেন রানি চন্দ।
সেইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেও প্রকাশ করেছেন
মৃত্যু সম্পর্কে নিজের উপলব্ধির কথা। শেষ কয়েক
বছর অসহ্য রকমের র�োগ–যন্ত্রণায় বিদ্ধ ছিলেন
কবি। ভেঙে পড়েছিল শরীর। সক্রিয়তা বাড়ছিল
শল্য চিকিৎসকদের। কবি বুঝতে পারছিলেন, ফু রিয়ে
আসছে আল�ো। প্রিয় বর্ষার আবহে, ১৯৪১–এর ৭
আগস্ট (বাইশে শ্রাবণ) অবসান ঘটল সমস্ত যন্ত্রণার।
এই ছয় বছরে মূলত কবি এবং রানি চন্দের ভূ মিকায়
সত্যম রায়চ�ৌধুরী এবং রায়া ভট্টাচার্য সুন্দর পাঠ
অভিনয়ে মুগ্ধ করলেন। পাঠ এবং ভাষ্যের পারস্পরিক

মেলবন্ধনে আলেখ্যটিকে অন্যমাত্রা দেন দুই বাচিক
শিল্পী। অদিতি গুপ্ত এবং শান্তনু রায়চ�ৌধুরির রবীন্দ্রগান
বিষাদ থেকে উত্তরণের দিকে নিয়ে যায়। অদিতির কণ্ঠে
‘বুঝি ঐ সুদূরে ডাকিল�ো ম�োরে’, ‘তাই ত�োমার আনন্দ
আমার পর’, ‘এবার নীরব করে দাও হে ত�োমার’,
‘শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে’, ‘আমার যে সব
দিতে হবে’, ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গ�ো’,
‘আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে’গানগুলি নিবেদনের অর্ঘ্য
হয়ে ওঠে। শান্তনুর কণ্ঠে ‘প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে’,
‘আমারে যদি জাগালে আজি নাথ’, ‘গ�োধূলি গগনে
মেঘে’, ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে’, ‘আছে দুঃখ আছে
মৃত্যু’
, ‘জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে’গানগুলি
আলেখ্যটিকে পূর্ণতা দেয়। অসাধারণ। দ্বৈত গান বিপ্লব
মণ্ডলের তবলা ও খ�োল, সুব্রত বাবু মুখ�োপাধ্যায়ের
কিব�োর্ড এবং স�ৌম্য জ্যোতি ঘ�োষের বাঁশি আলেখ্যটিকে
সুরময় করে ত�োলে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিপ্লব
গাঙ্গুলির উপস্থাপনা সঠিক আবহ সৃষ্টি করেছিল। রঞ্জন
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নান্দিমুখ অনুষ্ঠানের মূল
সুরকে বেঁধে দেয়। মঞ্চের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের
ছবি আর শান্তিনিকেতন, কালিম্পং, শিলাইদহের বাড়ি
অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা য�োগ করেছিল। সঙ্গে বিলু দত্তর
মঞ্চ ভাবনাও তারিফ করার মত�ো। অনুষ্ঠানের শেষ
পর্বে কবির শেষযাত্রার চলচ্ছবির সঙ্গে তাঁরই কণ্ঠে
‘তবু মনে রেখ�ো’দর্শকের চ�োখ সজল করে ত�োলে।
পিকাস�োর কাছে এমন আরও অনুষ্ঠানের দাবি রইল।

ড�োনা গাঙ্গুলির নৃত্য
পরিচালনায় ইন্ডিয়ান
মিউজিয়াম কলকাতা–এর
উদ্যোগে, দীক্ষামঞ্জরির
সহয�োগিতায় অনুষ্ঠিত হল
‘হর ঘর তিরঙ্গা’, ভারতের
স্বাধীনতার পঁচাত্তরতম
বার্ষিকী উপলক্ষে এই
আয়�োজন। আশুত�োষ জন্ম
শতবার্ষিকী হলে।

ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, 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: মেঃ ক্যানেনডু লা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড,
রেজিস্টার্ড অফিস:২৯, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা
৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
০৮.
০৮.
২০২২তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩
ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘হরিয়ানা 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:
ক্যানেনডু লা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড,
(CIN: U51109WB2007PTC113403),
২৯, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
ই মেল– vibhash@narendrapolychem.com,
ফ�োন:৯৮১০২ ১৬৭৭৪
ক্যানেনডু লা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড–এর জন্য
ও তরফে
	স্বাঃ/–বিভাস গুপ্ত ডিরেক্টর 
DIN: 05234864
ঠিকানা:বাড়ি নং ৩৪৫, সেক্টর– ৯, ফরিদাবাদ,
হরিয়ানা– ১২১০০৬
স্থান: কলকাতা	
তারিখ: ১৭.০৮.২০২২

গ্রামের এক ঠাম্মি ম�োরব্বা তৈরি করেন। আর, তাঁর
উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাতি শহরে চাকরি জ�োগাড় করতে যায়।
এ খুব চেনা গল্প। শহরে চাকরি করে নিজেকে এবং
গ্রামের ল�োককে দেখিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কি সত্যি
হয়ে উঠবে?শুরুতেই এমন একটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে
শুরু হয় ‘দাদি কা মুরাব্বা’। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। মুক্তি
পেল এবার ১৫ আগস্ট, দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম
বার্ষিকীতে।
এ ছবি হতে পারত স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি।
কিন্তু, সেই পথে হাঁটেননি ছবির পরিচালক। কারণ,
এ গল্প ত�ো এক অর্থে তাঁরও। স্বাধীনতা দিবসে তিনি
বলতে চেয়েছেন স্বপ্নকে ছ�োঁয়ার গল্প। এবং সেই গল্পে
তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন নিজের মাটিকে, নিজের গ্রামকে,
নিজের ঐতিহ্যকে এবং নিজের ঠাম্মিকে।
এ ছবির পরিচালককে বাংলা ছবির জগৎ এক ডাকে
চেনে। চেনে এক অন্যরকম প্রয�োজক হিসেবে।
যিনি ‘৮/১২ বিনয় বাদল দীনেশ’, ‘হৃদপিণ্ড’, কিংবা
‘শ্রীমতী’র প্রয়�োজক কানসিং স�োধা। হ্যাঁ, এই বিশিষ্ট
প্রয�োজক এবার পরিচালকের ভূ মিকায় এবং পরিচালক
হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটল এবার স্বাধীনতা দিবসে।
এই দিনই ইউটিউবে মুক্তি পেল তাঁর পরিচালিত প্রথম
স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দাদি কা মুরাব্বা’।
এই ছবির যে ছেলেটি, রমেশ, শহরে চাকরি খুঁজতে
গিয়ে প্রথমেই ধাক্কা খেল ভাল করে ইংরেজি বলতে
না পারার জন্যে, অপমানিত হল শহরের ঝাঁ–চকচকে
অফিসে, সেই ছেলেটিকে খুব ভালভাবে চেনেন
কানসিং স�োধা।

উজ্জ্বল স্মৃতি। ‘কল্লোল’নাটকে উৎপল দত্ত।
ছবি:নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অফিসার রেবেল�ো’র চরিত্রে। যে চরিত্রগুলি তাঁরা বরাবর করতেন। নায়ক শার্দূল
সিং আর তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ হয়েছিলেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত।
এই রেকর্ড করা ফু টেজটিই উৎপলকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের উদ্যোগে সংগৃহীত
হয়ে দেখান�ো হচ্ছে এবার। পিএলটি’র ৫০ বছর উদ্যাপনের উৎসবে। যে
উদ্যাপনে ১৫ থেকে ১৯ আগস্ট পাঁচটি উৎপল-নাট্যের আয়োজন হয়েছে রবীন্দ্র
সদনে। তারপর ২০ আগস্ট শনিবার রাত ৮টা থেকে ২১ আগস্ট রবিবার রাত ৮টা
পর্যন্ত ‘প্রহর’–এর ওয়েব পেজে দেখা যাবে ‘কল্লোল’। পিএলটি’র সুবর্ণজয়ন্তী
উপলক্ষে। এইভাবেই এর আগের পর্যায়ে প্রহর–এর এই পেজে দেখা গিয়েছিল
পিএলটি’র ‘ব্যারিকেড’। নাট্যোৎসবের এই আয়োজনের ভেতরেই বেরিয়েছে
একটি বিশেষ বুলেটিন। ‘সাম্যবাদী নারী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট’বিষয়ে আয়োজিত
হয়েছে এক আল�োচনাসভাও।

বললেন, রাজস্থানের একটা ছ�োট্ট গ্রামে আমি জন্মেছি।
হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি। এবং সকলের মত�ো
আমিও ভেবেছি, শহরে গিয়ে চাকরি করব। তাই
এক অর্থে, আমরা এরকম গ্রামের ছেলেরা, সবাই
রমেশ। আমরা ভুলে যাই আমাদের চারপাশেই আছে
আমাদের আত্মনির্ভরতার উপাদান, আমাদের স্বাবলম্বী
হওয়ার রাস্তা। তাই আমার ছবির রমেশ শহরে ধাক্কা
খেয়ে তার ঠাকুমার ম�োরব্বা তৈরির ভালবাসা এবং
দক্ষতাকে নতু ন করে আবিষ্কার করে। এবং ঠাকুমার
তৈরি ম�োরব্বা তার স্বপ্নের পথ তৈরি করে দেয়।
দৃষ্টান্ত তৈরি করে রমেশ। মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সবার
সামনে। এবং অর্জন করে নেয় সম্মান।
স্বাধীনতার দিনে এই আত্মনির্ভরতার কথাই বলতে
চেয়েছেন কানসিং। প্রধান দুই চরিত্রে পেয়েছেন দক্ষ
দুই শিল্পীকে। একজন চন্দন রায় (রমেশ), অন্যজন
ঊষা জেবাজানি (ঠাকুমা)। দু’জনেই অসাধারণ অভিনয়
করেছেন। মহারাষ্ট্রের এক পাহাড়ি গ্রামের প্রেক্ষাপটে
এই গল্প বলেছেন পরিচালক। অপূর্ব দৃশ্যপটে হৃদয়
ছ�োঁয়া গল্প বলেছেন পরিচালক। অসাধারণ ক্যামেরা
করেছেন সুপ্রতিম ভ�োল।
‘দাদি কা মুরাব্বা’এক আত্মনির্ভরতার গল্প।
আত্মনির্ভরতার ছবি। এরই পাশাপাশি এক অন্যরকম
প্রয�োজকের পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশের দৃষ্টান্তও
‘দাদি কা মুরাব্বা’। সিনেমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্বপ্ন
দেখেন কানসিং। সিনেমার ক�োর্সও করেছেন। এই

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি আশ্বাস দিল, বড় পর্দায় বড় ছবি
করার ক্ষমতা রাখেন কানসিং স�োধা। স্বাধীনতা দিবসে
এই আশ্বাস দিলেন তিনি। দর্শক হিসেবে আমরা
অপেক্ষায় থাকছি।
রিজিওনাল অফিস:কলকাতা (নর্থ)
৩৩, এন এস র�োড, পঞ্চম তল, কলকাতা–৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

কেস নং: আরপি/৩৪৪/২০১৯

৭৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং
ই–ভ�োটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

 র্ম নং: আইএনসি–২৬
ফ
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর
রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন
রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে।

অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(টিএ নং ১৪৭০/২০১৪, ওএ নং ৩১৪/২০১১ থেকে উদ্ভূত, ডিআরটি–২/কলকাতা)

CIN: L24131WB1948PLC095302
রেজিস্টার্ড অফিস:বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন:০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com, ই–মেল: pilaniinvestment1@gmail.com

সংশ�োধনী

দাদি কা মুরাব্বা। ছবির দুই শিল্পী চন্দন ও ঊষাদেবীকে দৃশ্য ব�োঝাচ্ছেন পরিচালক কানসিং স�োধা।

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩
ভারত সরকার
ফ্লোর নং ৮, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে ইংরাজি
ভাষায় প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং
তার অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আজকাল
পত্রিকায়। ক�োম্পানি আবেদন নং উল্লেখ করা
হয়েছে সি–এ (সিএএ) নং ৬৭/কেবি/২০২২ যা
পড়তে হবে সি–এ (সিএএ) ৫৪/কেবি/২০২২
তারিখ:১৬ আগস্ট ২০২২
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ/-
সিএ শান্তিনাথ সরকার
সভাসমূহের নিযুক্ত চেয়ারপার্সন

‘কল্লোল’সেই নাটক, যা চলাকালীন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন উৎপল দত্ত। বিতর্কের
ঝড় তু লেছিল এই নাটক। মহানগর কল্লোলিত করে। দুটি বড় সংবাদপত্র এই
নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপত না। বলা হত স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূ মিকাকে
‘কালিমালিপ্ত’করেছে নাকি এই নাটক। শ�ো ভাঙতে সক্রিয় থাকত উগ্র একদল
মানুষ। এলটিজি’র তৎকালীন সভাপতি তাপস সেন শুধু স্লোগান তৈরি করে
দিয়েছিলেন,‘কল্লোল চলছে চলবে’। পুর�োন�ো খবরের কাগজে লাল কালিতে
লিখে তা শহর থেকে শহরতলি দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাহিনির
কেন্দ্রবিন্দু ন�ৌবিদ্রোহ। সুরেশ দত্তের বানান�ো বিদ্রোহী জাহাজ ‘খাইবার’–এর
সেট দেখে চমকে উঠত সবাই! দু সারি দর্শক আসনের মাঝে চলত অভিনয়!
১৯৮৯ সালে জওহরলাল নেহরুর জন্মশতবর্ষে এই নাটক করতে আমন্ত্রণ
পেয়েছিল পিএলটি সঙ্গীত নাটক আকাদেমির আয়োজিত উৎসবে। দিল্লির শ্রীরাম
সেন্টারে এই নাটকের শ�ো–এর একটি রেকর্ডিং করা হয়। সেই শ�ো’তে উৎপল
দত্ত স্বয়ং অভিনয় ত�ো করেইছিলেন, সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন শ�োভা সেন ও
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যথাক্রমে ব্রিটিশ ন�ৌ–অফিসার রাটট্রে, কৃ ষ্ণাবাই ও কৃ ষ্ণাঙ্গ

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
লিমিটেড (ক�োম্পানি)–এর ৭৫ তম (পচাত্তরতম)বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এ
 জিএম’)– এর
২৫ জুলাই, ২০২২–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবার নির্বাহের জন্য শুক্রবার, ৯ সেপ্টেম্বর,
২০২২ তারিখে বেলা ৪.০০টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ 
অন্য অডিও ভিস্যুয়াল উপায়ে (‘ওএভিএম’)আয়�োজিত হবে।
সেবি দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ ও ১৩ মে, ২০২২
তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/
৭৯, সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ ও
সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ সহ পঠনীয়
মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (‘এ
 মসিএ’) দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০,
১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১ ও ৫ মে ২০২২ তারিখ সংবলিত
জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ০২/২০২২;
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’)(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫;ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর
অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানসমূহ অনুযায়ী এই এজিএম আয়�োজিত হবে।
উপরিলিখিত এমসিএ ও সেবি সার্কুলারসমূহ মেনে ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে রাখা সকল
শেয়ারধারকগণের প্রতি ২০২১–২২ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদন সহ ৭৫ তম এজিএম–এর
বিজ্ঞপ্তি ই–মেল রূপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২১–২২ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদ ন
স হ ৭ ৫ ত ম এ জ ি এ ম – এ র ব ি জ্ঞ প্ তি ক�ো ম্ পানির ও য় ে ব স া ই ট অ র্থা ৎ ,
www.pilaniinvestment.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট
www.bseindia.com ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট
www.nseindia.com–তে পাওয়া যাবে।

রিম�োট ই ভ�োটিং তথ্য
ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪–এর রুল ২০ সহ পঠনীয়
অ্যাক্ট–এর ১০৮ ধারায় ও লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪৪ রেগুলেশন মাফিক ক�োম্পানি ৭৫ তম
এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়ে নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেবে
সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)–এর মাধ্যমে।
রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু মঙ্গলবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, ভা স বেলা ৯.০০ ও শেষ
বৃহস্পতিবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২, ভা স বেলা বিকেল ৫.০০। ওই সময়ে বৈদুতিনভাবে
নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেবে। শুক্রবার, ২ সেপ্টেম্বর,, ২০২২ নির্ণায়ক
তারিখের ভিত্তিতে বাস্তবিক ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে বৈদুতিন ভ�োটাধিকার
প্রয়�োগের সুয�োগ মিলবে। ভ�োটিংয়ের পর সিডিএসএল দ্বারা ভ�োটিং যন্ত্র নিস্ক্রিয় হবে।
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের পর তা বদলান�োর সুয�োগ মিলবে না। ২০২১–২২ অর্থবর্ষের আর্থিক
প্রতিবেদন সহ ৭৫ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি পাঠান�োর পর সদস্য হলে ও শুক্রবার, ২
সেপ্টেম্বর,, ২০২২ নির্ণায়ক তারিখের ভিত্তিতে বাস্তবিক ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে
লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড মিলবে ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিশে
টেকন�োলজিস প্রাঃ লিঃ–কে nichetechpl@nichetechpl.com–এ অনুর�োধ পাঠালে।
এজিএমে য�োগদান ও ই–ভ�োটিং বিষয়ক তথ্য পেতে ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োশ্চেন
(এফএকিউ)দেখুন www.evotingindia.com–এর হেল্প সেকশন, বা ই মেল–helpdesk.
evoting@cdslindia.com। বা কথা বলুন– মিঃ নীতিন কুন্দের (০২২ ২৩০৫৮৭৩৮)বা
মিঃ মেহেবুব লাখানি (০২২ ২৩০৫৮৫৪৩)বা মিঃ রাকেশ দলভি (০২২ ২৩০৫৮৫৪২)।

ভিসি/ওএভিএম দ্বারা এজিএমে
য�োগদানের নির্দেশাবলী

সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম দ্বারা এজিএমে য�োগদানের সুয�োগ পাবেন সিডিএসএল–এর
মাধ্যমে। https://www.evotingindia.com–এ তা মিলবে রিম�োট ই–ভ�োটিং লগ ইন
তথ্যাদি ব্যবহার করে। ভিসি/ওএভিএম দ্বারা এজিএমে য�োগদানের বিশদ এজিএম–এর
ন�োটিসে আছে।
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
আর এস কাশ্যপ
স্থান:কলকাতা	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৬.০৮.২০২২
FCS-8588

ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা .....সার্টিফিকেট ধারক ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী দীপক কুমার দাস ও অন্যরা .....সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা প্রদত্ত ০৫.০৮.২০২২ তারিখের আদেশনামা নং ১৬ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সম্পত্তি
ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রেক্ষিতে নীচে বিশদে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রির আয়�োজন করা হচ্ছে:
সম্পত্তির বিবরণ:
‘শ্রীতমা অ্যাপার্টমেন্ট’নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে উত্তর–পশ্চিমে ১১০০ বর্গফু ট
সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান:৭৮, জেমস
লং সরণি, নবপল্লী, থানা– ঠাকুরপুকুর, কলকাতা– ৭০০০১৪, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ
বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি প্রায় ৫ কাঠা ১২ ছটাক ০ বর্গফু ট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক
অংশ পরিমাণ এবং উক্ত প্রেমিসেসের কমন এরিয়া, কমন সুবিধা ভ�োগদখলের সমানাধিকার, আর এস
দাগ নং ২৫০৭, আর এস খতিয়ান নং ৭৭৯, ম�ৌজা– পূর্ব বড়িশা, জে এল নং ২৩, আর এস নং ৪৩,
ত�ৌজি নং ১৬, ৮–১০, ১২–১৬, জ�োকা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন এবং এটি নিম্নোক্তরূপে
চ�ৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:
উত্তর– শিবু দাসের বাড়ি;দক্ষিণ– ৬ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ;পূর্ব– জেমস লং সরণি;পশ্চিম– নিখিল
নস্কর এবং রবীন্দ্রনাথ দাসের জমি।
এই সম্পত্তিটি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা ০৫.০৮.২০২২ তারিখ সংবলিত বিক্রয়ের ঘ�োষণাপত্রে
নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষে ‘যেখানে যেমন ও যা কিছু আছে ভিত্তিতে’বিক্রি করা হবে।
এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিল ও তার অধীনে রচিত রুলসমূহে
নির্ধারিত ও নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আয়�োজিত হবে। এই সম্পত্তিটি ওই তফসিলের
লটে বিক্রির জন্য ত�োলা হবে। যদি সম্পত্তি বিক্রি করে আদায়য�োগ্য অর্থাঙ্কের পুর�োটাই তু লে ফেলা
যায়, সেক্ষেত্রে বাকি অংশের সাপেক্ষে এই বিক্রি প্রক্রিয়াটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এই সম্পত্তির ধার্য সংরক্ষণ মূল্য হল ₹২০,২৪,০০০/– (কুড়ি লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র)।
আগ্রহী ক্রেতাদের বায়না অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,০২,৪০০/– (দুই লক্ষ দুই হাজার চারশ�ো টাকা মাত্র)
মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফ্ট (‘The Recovery Officer, Kolkata DRT–III’এর অনুকূলে কাটা ও
Kolkata তে প্রদেয়) এবং নিজেদের দরপ্রস্তাব একটি মুখবন্ধ খামে ভরে সর্বশেষ ১৯.০৯.২০২২
তারিখে দুপুর ২:৩০টা বা তার আগে জমা দিতে বলা হচ্ছে। আগ্রহী দরদাতারা এর পাশাপাশি বিড
অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও সম্পত্তির বিশদ বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি, নিজেদের ঠিকানা ও পরিচয়ের
প্রমাণপত্রের কপি, ই–মেল আইডি, ম�োবাইল নম্বর জমা দেবেন। অংশগ্রহণকারী পক্ষ ক�োনও
ক�োম্পানি হলে ক�োম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার বা অ্যাটর্নি হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে
হবে। সমস্ত দরকারি নথি, অর্থাঙ্ক জমার রসিদ/কাউন্টার ফাইল ইত্যাদি সিল করা খামে ভরে হাতে
করে বা রেজিস্টার্ড/স্পিড প�োস্ট মাধ্যমে ট্রাইবুনালের এই অফিসে (The Recovery Officer,
Kolkata Debts Recovery Tribunal–III)জমা দিতে হবে। ওপরে লেখা নির্ধারিত তারিখে দুপুর
২:৩০টার পরে জমা পড়া ইএমডি এই ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। এই
ট্রাইবুনালের অফিসে দরপ্রস্তাব জমা পড়ার শেষ তারিখ ও সময় হল ১৯.০৯.২০২২ এবং ওপরে ধার্য
সংরক্ষণ মূল্যের ১% হারে বিড বাড়ান�ো যাবে।
নিলাম শেষ হওয়ার পরবর্তী দিনে অর্থাৎ, দুপুর ২:০০ট�োর মধ্যে ইএমডি সমন্বয়ক্রমে বিক্রয়মূল্যের
২৫% অর্থাঙ্ক সফল দরদাতাকে ওপরে লেখা অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। পরবর্তী দিনটি ছুটির
দিন বা রবিবার হলে তার ঠিক পরের কাজের দিনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে
হবে। এর পরে ওই সম্পত্তি নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫তম দিনের মধ্যে (ওই দিনটি বাদ
দিয়ে)অথবা, ১৫তম দিনটি যদি ছুটির দিন বা রবিবার পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে ১৫তম দিনের ঠিক
পরবর্তী কাজের দিনে ওপরে নির্ধারিত উপায়ে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫%অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
উপরিলিখিত অর্থাঙ্কের অতিরিক্ত হিসেবে ক্রেতাকে ₹১,০০০/– অবধি ২%হারে এবং ₹১,০০০/–
এর ওপরে অতিরিক্ত অর্থাঙ্কের ওপর ১%হারে +₹২০০/– পাউন্ডেজ ফি হিসেবে রেজিস্ট্রার,
ডিআরটি–III,কলকাতার অনুকূলে কাটা ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–III,
কলকাতার কাছে জমা দিতে হবে।
দরপ্রস্তাব উপযুক্ত না মনে হলে যে ক�োনও বা সমস্ত দরপ্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করা এমনকি ক�োনও
কারণ না দেখিয়ে যে ক�োনও সময় এই নিলাম স্থগিত রাখার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর থাকবে। ওপরে
নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ আদায় দিতে সফল দরদাতা ব্যর্থ হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে
করলে বিক্রয় প্রক্রিয়ার খরচ বাদ দিয়ে ওই সফল দরদাতা দ্বারা জমাকৃ ত অর্থাঙ্ক সরকার বাজেয়াপ্ত
করবে এবং এমন ক্ষেত্রে ওই খেলাপি ক্রেতা ওই সম্পত্তির ওপর তঁার সব দাবি হারাবেন এবং
পরবর্তীতে এই সম্পত্তিটি যে মূল্যে বিক্রি করা হবে, সেই অর্থাঙ্কের ওপরও ক�োনও দাবি জানাতে
পারবেন না। এমন ক্ষেত্রে নতু ন বিক্রয় ঘ�োষণাপত্র জারি করে ফের এই সম্পত্তিটি বিক্রির বন্দোবস্ত
করা হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী ক্রেতারা এই ব্যক্তির সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন:শ্রী সমরজিৎ
কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৮৩৩৫০৭৫৫৮৮, ই–মেল:behala@bankofbaroda.
com,ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা, বেহালা ব্রাঞ্চ, ২৯৩/২, ডায়মণ্ড হারবার র�োড, কলকাতা– ৭০০০৩৪।
সম্পত্তিগুলি ১২.০৯.২০২২ থেকে ১৪.০৯.২০২২ তারিখের মধ্যে সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর
১:০০টার মধ্যে ব্যাঙ্ক আধিকারিকের সঙ্গে আগাম য�োগায�োগ সাপেক্ষে পরিদর্শন করা যাবে।
নিলামের ধার্য তারিখ ও সময় হল ২১.০৯.২০২২ তারিখে সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা
পর্যন্ত, ই–নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের স্বতঃসম্প্রসারণ সমেত এবং এই
নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং’পদ্ধতিতে https://drt.auctiontiger.net
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়�োজিত হবে;অফিসের ঠিকানা:মেসার্স ই–প্রোকিওরমেন্ট টেকন�োলজিস
লিমিটেড, এল্লিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ–৩৮০০০৬, গুজরাট;য�োগায�োগের ব্যক্তি:মিঃ রাম শর্মা,
ম�োবাইল: ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮/ ০৭৯–৩৫০২২১২, ই–মেল: ramprasad@auctiontiger.net
এবং support@auctiontiger.net; হেল্পলাইন নম্বর: ০৭৯–৬৮১৩৬৮৩৭/৮০।
ওপরে লেখা নিলাম, বিক্রয় ঘ�োষণাপত্র, ই–নিলাম বিড ফর্ম, ঘ�োষণাপত্র এবং দরাদরির বিশদ
শর্ত ও নিয়মাবলি ইত্যাদি তথ্যাবলি পূর্ণাঙ্গরূপে দেওয়া আছে https://drt.auctiontiger.net
ওয়েবসাইটে।
ব্যাঙ্কের তরফে এই বিক্রি পরিচালনার জন্য মন�োনীত ব্যক্তি হলেন:শ্রী সমরজিৎ কুমার, চিফ
ম্যানেজার, ম�োবাইল:৮৩৩৫০৭৫৫৮৮, ই–মেল:behala@bankofbaroda.com,ব্যাঙ্ক অফ
বর�োদা, বেহালা ব্রাঞ্চ, ২৯৩/২, ডায়মণ্ড হারবার র�োড, কলকাতা– ৭০০০৩৪।
আজ ৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে কলকাতা ডিআরটি–৩ এর সিলম�োহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।
	স্বাঃ–
	রিকভারি অফিসার
	ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩

[রুল ৮(১)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু , সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ
পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)
এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ)/ জামিনদার(গণ) মেসার্স এ এস ড্রেসেস, প্রোঃ– শ্যামলী চক্রবর্তী,
জামিনদার: শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং মেসার্স সন্তু রেডিমেড সেন্টার, প্রোঃ– শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, জামিনদার:শ্যামলী চক্রবর্তী এর প্রতি ১০.০৫.২০১৯ তারিখ
সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹৩৭,৮১,০৬৮.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার
আটষট্টি টাকা মাত্র) +সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০.০৮.২০১৯ তারিখ সংবলিত দখল বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা (গণ)ও
জামিনদার(গণ)সহ জনসাধারণের প্রতি জানান�ো হয়েছিল যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ৩০.০৮.২০১৯ তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের
১৩ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত চারটি (৪টি)সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা (গণ)ও জামিনদার(গণ)সহ জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান�ো
যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর
অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত বন্ধকি সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে–
ক�োনও লেনদেন ₹৩৭,৮১,০৬৮.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার আটষট্টি টাকা মাত্র) +সুদ সমেত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্রাঞ্চ অফিস– বেলঘরিয়ার
দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট
ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং
বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ
১ উপরিস্থিত একতলা পাকা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি প্রায় ১ কাঠা ১০ ছটাক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান:ম�ৌজা–
উত্তর নিমতা, জে এল নং ২, আর এস নং ১০২, ত�ৌজি নং ৬৩, ১৬৩ ও ১৬৪, খতিয়ান নং ৩৭৮, দাগ নং ১১৪, ওয়ার্ড নং ০৯ (পুরন�ো নম্বর
০৮), ঘনশ্যাম ব্যানার্জি র�োড, প�োঃঅঃ– নিমতা, নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, থানা– নিমতা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– প্লট
নং ‘সি’এবং সুরেন্দ্রনাথ ঘ�োষ;দক্ষিণ– প্লট নং ‘এ’এবং ৬ ফু ট চওড়া প্যাসেজ;পূর্ব– সুধাংশু কুমার ঘ�োষ;পশ্চিম– দাগ নং ১১৪ এবং ৬ ফু ট
চওড়া কমন প্যাসেজ। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার– কাশীপুর, দমদমে রেজিস্টার্ড দলিল নং I–৭০৯৭/২০০০ অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড
স্বত্বাধিকারী:মিঃ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, পিতা– সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী এবং মিসেস শ্যামলী চক্রবর্তী, স্বামী– মিঃ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী।
স্থান:কলকাতা;তারিখ:১৭.০৮.২০২২	স্বাঃ– অনুম�োদিত আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চক্রবেড়িয়া ব্রাঞ্চ

৪৫/২, চক্রবেড়িয়া র�োড (সাউথ)
কলকাতা– ৭০০০২৫

পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১)

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা, চক্রবেড়িয়া ব্রাঞ্চের অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর
[রুল ৩]সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট [অ্যাক্ট], ২০০২
(নং ৫৪/২০০২)এর ১৩(১২)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ সহ পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি
নিয়ে যে–ক�োনও প্রকার লেনদেন নিম্নোক্ত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ সমেত ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা, চক্রবেড়িয়া ব্রাঞ্চের দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট
ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম
নং

ঋণগ্রহীতার নাম

১

মেসার্স কল্পনা ইন্ডাস্ট্রিজ
শ্রীমতী চিরশ্রী চক্রবর্তী ঘ�োষ
(অংশীদার/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার)
শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তী
(অংশীদার/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার)
শ্রীমতী রাজ্যশ্রী রায়
(অংশীদার/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার)
এবং মিঃ রাহুল চক্রবর্তী
(বন্ধকদাতা/ জামিনদার)

২

মেসার্স প্রয়াস
শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তী (অংশীদার/
জামিনদার)
শ্রীমতী চিরশ্রী চক্রবর্তী ঘ�োষ
(অংশীদার/ জামিনদার)
মিঃ শান্তনু ঘ�োষ (জামিনদার/
বন্ধকদাতা)

১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
২) দখলের তারিখ
৩) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১) ০২.০৪.২০২২
২) ১২.০৮.২০২২
৩) ₹৫১,৩৭,৬৬৩.৩৫
(একান্ন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছশ�ো
তেষট্টি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা
মাত্র)এবং এর ওপর বকেয়া সুদ,
আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল ও চার্জ
ইত্যাদি

১) ২৪.০৩.২০২২
২) ১২.০৮.২০২২
৩) ₹১,০৮,৫৮,৬৫২.৮৭
(এক ক�োটি আট লক্ষ আটান্ন হাজার
ছশ�ো বাহান্ন টাকা এবং সাতাশি
পয়সা মাত্র)এবং এর ওপর বকেয়া
সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল ও চার্জ
ইত্যাদি

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ
সামান্য কমবেশি ২২৭৩ বর্গফু ট মাপের দ�োতলা বাড়ি (প্রথম
তলের পরিমাপ প্রায় ১০৪২ বর্গফু ট এবং দ্বিতীয় তলের
পরিমাপ প্রায় ১২৩১ বর্গফু ট)সমেত সামান্য কমবেশি প্রায়
০৩ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:
ম�ৌজা– বড়বহেরা, জে এল নং ৫, আর এস নং ১৭৬০, ত�ৌজি
নং ১৬০, আর এস দাগ নং ৫৫৬, এল আর দাগ নং ৮০৮,
খতিয়ান নং ৪৬৭, হ�োল্ডিং নং ২৪/এ, বিদ্যাসাগর র�োড, নবগ্রাম
গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, প�োঃঅঃ– নবগ্রাম, থানা–
উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২২৪৬। চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
শ্রী নয়ন সাহার সম্পত্তি;দক্ষিণ– সানাই অ্যাপার্টমেন্ট/বাড়ি;
পূর্ব– বিদ্যাসাগর র�োড;পশ্চিম– শ্রী দুলাল চক্রবর্তীর বাড়ি।
প্রত্যেক তলে সামান্য কমবেশি ১২০০ বর্গফু ট এরিয়াযুক্ত
দ�োতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি প্রায় ১১½
ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও
বিবরণ:আর এস দাগ নং ৩২০, এল আর দাগ নং ৯৮৫, এল
আর খতিয়ান নং ১৫৭২, ম�ৌজা– খড়দা বহেরা, জে এল নং
৬, ত�ৌজি নং ১৯, থানা– উত্তরপাড়া, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের
এলাকাধীন, জেলা– হুগলি, সম্পত্তির মালিকানা শ্রী শান্তনু
ঘ�োষ এর নামে। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– অমিয় চক্রবর্তী ও
অন্যদের সম্পত্তি;দক্ষিণ– কল�োনির রাস্তা;পূর্ব– কল�োনির
রাস্তা;পশ্চিম– জ্যোৎস্না ঘ�োষের বাড়ি।

তারিখ: ১২.০৮.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা
ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা
দ্রষ্টব্য:২৭.০৭.২০২২ তারিখে জারিকৃ ত এবং ০১.০৮.২০২২ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত (ইংরেজিতে দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং বাংলায় আজকাল)
আগের দখল বিজ্ঞপ্তিটি এতদ্দ্বারা বাতিল এবং এটি নতু ন দখল বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।

