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

30th May, 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
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS ::

BSE: 539883:: ISIN: INE417C01014

Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the
extracts of newspaper publication in the prescribed format of the Audited Standalone and
Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st
March, 2022, which has been approved by the Board at its meeting held on 27th May,
2022, and published yesterday i.e. 29th May, 2022, in the following newspapers:
(i) Financial Express (English)
(ii) Aajkal (Bengali)
The copies of the aforesaid are also being made available on the Company’s website
www.pilaniinvestment.com.
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 রবিবার ২৯ মে ২০২২

ভিড় চু চঁ ু ড়া স্টেশন, ফেরিঘাটে

য�োগীকে কটাক্ষ
স�ৌগত, ফিরহাদের

মিল্টন সেন

হুগলি, ২৮ মে

আজকালের প্রতিবেদন

উ ত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী য�োগী আদিত্যনাথের মন্তব্যের তীব্র সমাল�োচনা করলেন সাংসদ
স�ৌগত রায় ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। স�ৌগত বলেন, বাংলায় বিধানসভার
আসন ক’টি সেটা য�োগী জানেন না। ভুল বলছেন। ২৪২টি নয়, বিধানসভার আসন
২৯৪টি। য�োগী অভিয�োগ করেছেন, বাংলায় হিংসা হচ্ছে। স�ৌগত বলেন, মানসিক
ভারসাম্যহীন একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই ধরনের মন্তব্য স্বাভাবিক। আমরা ওঁকে
গুরুত্ব দিই না। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের সমাল�োচনা করতে গিয়ে
তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রসঙ্গ আনেন। সত্যি মিথ্যা যাচাই না করে বাংলা
সম্পর্কে অপপ্রচার করছেন। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী
ও নির্বাচন কমিশন ছিল। তাঁরাই নির্বাচন পরিচালনা করল। কীভাবে হিংসা হল?আসলে
য�োগী একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, য�োগী একজন গব্বর সিং। পকেটমারের
সঙ্গে য�োগীকে তু লনা করে ফিরহাদ বলেন, যে পকেট মারে, সে পালাবার সময়
অন্যকে দেখিয়ে চিৎকার করতে থাকে ওই দেখুন পকেটমার দ�ৌড়চ্ছে। য�োগীও ঠিক
তাই। নিজে ব্যর্থ। ওঁর ওখানে হিংসা হচ্ছে, সেটা ঢাকবার জন্য মমতাকে দেখাচ্ছেন।
উত্তরপ্রদেশে ৮ জন এনকাউন্টারে মারা গেছে। ১০০–র ওপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।
বাংলায় গণতন্ত্র আছে, এখানে হিংসা হয় না। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলা শান্ত।
য�োগী ঠিক করে দিচ্ছেন কে কী খাবে আর কে কী পরবে। উত্তরপ্রদেশে ক�োনও গণতন্ত্র
নেই। প্রতিবাদ করলেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বাংলায় সব ধর্মের ল�োক একসঙ্গে বাস
করে। সব রাজনৈতিক দল এখানে কর্মসূচি পালন করতে পারে। স�ৌগত রায় বলেন,
উত্তরপ্রদেশে হাথরাসে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এখনও বিচার হয়নি। গ্যাংস্টার বিকাশের
মত�ো ল�োক মারা যায়। আমি ওকে দু’বার ল�োকসভায় দেখেছি। তখন ও ল�োকসভার
সদস্য ছিল। য�োগী বলছেন, ১৪২টি বিধানসভা আসনে হিংসা হচ্ছে। বাংলায় এসে উনি
এই তালিকা দিয়ে যান। তৃতীয়বারের জন্য মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলায়
ক�োনও হিংসা হয়নি। এটা বিজেপির অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র। এ সব করে কিছু হবে না।
ফিরহাদ বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরে যে ক’টি নির্বাচন হয়েছে, তার সব ক’টি
নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে। য�োগী সবই জানেন। এদিন ফিরহাদ মেট্রোপলিটনে নতু ন
অস্থায়ী তৃণমূল ভবনে জেলার ল�োকজনদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।

র�োয়িং ক্লাবে পেট্রোল
ব�োট রাখার উদ্যোগ

আজকালের প্রতিবেদন

র�োয়িং ক্লাবের প্রশিক্ষণ ও
প্রতিয�োগিতায় নিরাপত্তার জন্য
পেট্রোল কিংবা ডিজেলচালিত ব�োট
রাখার পরামর্শ কলকাতার মহানাগরিক
ফিরহাদ হাকিমের। এদিন মহানাগরিক
জানান, র�োয়িংয়ের প্রশিক্ষণ কিংবা
প্রতিয�োগিতায়, যে ক�োনও সময়ে
দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়।
এরকম পরিস্থিতি ম�োকাবিলায় ব্যাটারি
চালিত ব�োট যথেষ্ট নয়। কারণ, পেট্রোল
বা ডিজেল চালিত ব�োট যত দ্রুত যেতে
পারে, ব্যাটারি চালিত ব�োট অত দ্রুত
ফর্ম IV
[রুল ৫ এর সাব–রুল (২এ)দ্রষ্টব্য]
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর)রুলস, ১৯৯৩
এর রুল ৫ এর সাব–রুল (২এ)সহ পঠনীয় উক্ত
অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে সমন
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল II, কলকাতা সমীপে
৪২সি, জে এল নেহরু র�োড, ‘জীবন সুধা বিল্ডিং’,
ফ্লোর নং ৭, কলকাতা–৭০০০৭১

সমন বিজ্ঞপ্তি

টি এ নং ৯১/২০২০
(ও এ নং ৩৫৫/২০১৮)
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া...আবেদনকারী
– বনাম –
শ্রী অরিন্দম কর ও অন্যরা...প্রতিবাদীগণ
প্রতি,
১. শ্রী অরিন্দম কর, পিতা– অবিনাশ কর, নিবাস:
৮৯৩/১, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০৯৯,
পশ্চিমবঙ্গ
২. শ্রীমতী বনানী কর, স্বামী– শ্রী করালি চন্দ্র
ব্যানার্জি, ব্যবসার মুখ্য ঠিকানা এবং/বা নিবাস:
৮৯৩/১, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০৯৯,
পশ্চিমবঙ্গ
যেহেতু উপর�োক্ত পক্ষগণের মধ্যে ও এ নং
৩৫৫/২০১৮ ডিআরটি–৩ থেকে রেজিস্ট্রার ব্রাঞ্চের
মাধ্যমে এই ট্রাইবুনাল নং ২ তে স্থানান্তরিত হয়েছে।
যেহেতু উক্ত ও এ নং ৩৫৫/২০১৮ এই ট্রাইবুনালে
টি এ নং ৬১/২০২০ হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়েছে।
যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইবুনাল ১৫.০৪.২০১৮
তারিখ পর্যন্ত পরিগণিত অপ্রযুক্ত সুদ ও অন্যান্য
চার্জাদি সমেত ₹১৭,৬৩,৭৪৩.০০ (সতের�ো লক্ষ
তেষট্টি হাজার সাতশ�ো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)
পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের
১৯(৪)ধারাধীনে দায়ের করা উক্ত আবেদনের
(ওএ)প্রেক্ষিতে আপনাদের প্রতি সমন/ন�োটিস
জারি করছে [নথিসমূহ ইত্যাদি সহ আবেদন এই
ন�োটিসের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে]।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে
আপনাদের, অর্থাৎ উপরিলিখিত প্রতিবাদীগণকে
নিম্নোক্তমত�ো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে:–
১)এই সমন পরিষেবিত হওয়ার তারিখ থেকে
তিরিশ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত নিষ্পত্তির আর্জি
কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
২)প্রকৃ ত আবেদনপত্রে ক্রম নং ৩এ–তে
আবেদনকারী দ্বারা উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ বা
পরিসম্পদ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ বা
পরিসম্পদের বিবরণ ঘ�োষণা করতে হবে;
৩)সম্পত্তিগুলি ক্রোক করার জন্য শুনানি ও
নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত এবং প্রকৃ ত আবেদনপত্রে
ক্রম নং ৩এ–তে উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ বা
পরিসম্পদগুলি নিয়ে যে ক�োনও ধরনের লেনদেন
করা কিংবা বিক্রি করা থেকে আপনাদের নিরস্ত
করা হচ্ছে;
৪)এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুম�োদন ছাড়া
আপনি/আপনারা প্রকৃ ত আবেদনপত্রে ক্রম নং
৩এ তে উল্লিখিত/নির্ধারিত পরিসম্পদগুলি এবং/
বা অন্য সম্পত্তিসমূহ/পরিসম্পদগুলি, যেগুলির
ওপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে,
সেগুলি স্বাভাবিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য
ক�োনওভাবে বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে
হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫)উক্ত জামিনযুক্ত সম্পত্তিগুলি/পরিসম্পদগুলি
স্বাভাবিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় বিক্রি করে প্রাপ্ত
অর্থাঙ্কের হিসাব দিতে এবং উক্ত পরিসম্পদগুলির
ওপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ধারক এই ব্যাঙ্ক বা
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে বিক্রি
বাবদ প্রাপ্ত অর্থাঙ্ক জমা দিতে আপনি/আপনারা
বাধ্য থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাকে/আপনাদের আরও
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আপনার/আপনাদের
লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে হবে (যার একটি
কপি উপরিলিখিত আবেদনকারীর কাছেও জমা
দিতে হবে)এবং ১৫.০৬.২০২২ তারিখে সকাল
১১:০০টায় মহামান্য রেজিস্ট্রারের সামনে হাজির
থাকবেন, যার অন্যথা হলে আপনার/আপনাদের
অনুপস্থিতিতে উপরলিখিত আবেদনের শুনানি
এবং রায়দান হবে।
আজ ১৩ মে, ২০২২ তারিখে এই ট্রাইবুনালের
সিলম�োহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।
রেজিস্ট্রার–ইন–চার্জ
কলকাতা ডিআরটি–২

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

প�ৌঁছতে পারে না। তাই প্রতিটি র�োয়িং
ক্লাবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য
পেট্রোল বা ডিজেল চালিত ব�োট রাখার
অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুরসভার
কাছে আবেদন জানাতে পারে। পুরসভা
সেই সব আবেদন আদালতের কাছে
জানাবে। পরিবেশবিদদের মতামত
এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা
মাথায় রেখে ক্লাব পিছু একটা করে
পেট্রোল ব�োট রাখার অনুমতি দেওয়ার
জন্য আদালতের কাছে আবেদন
জানান�ো হবে। বিশেষ করে নবীন
শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা
রাখা প্রয়�োজন। 

হলদিয়ার সংহতি ময়দানে শ্রমিক সমাবেশে অভিষেকের বক্তব্য শুনতে উৎসাহী মানুষের ভিড়। ছবি:যজ্ঞেশ্বর জানা

বিজেপি–কে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

l ১ পাতার পর
আর আমাদের যা দরকার আমি
আপনাদের বলব। আত্মিক সম্পর্ক তৈরি
হল আজ থেকে।’এদিন তিনি শ্রমিকদের
অধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তাও দেন। বলেন,
‘আপনাদের দাবিদাওয়া অনেক সময়
ম্যানেজনমেন্টের কাছে প�ৌঁছ�োয় না।
আপনাদের কাছে তিন মাস সময় চাইছি।
একশ�ো দিন সময় দিন, আপনাদের
কথা দিচ্ছি, একশো দিনের মধ্যে আমরা
আমাদের দলের তরফ থেকে একটি
প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে দেব। শ্রমমন্ত্রীকে
সাক্ষী রেখে বলে দিয়ে গেলাম, আগামী
দিন যত চার্টার অফ ডিমান্ড তৈরি হবে,
সেখানে কোনও ঠিকাদার থাকবে
না।’এরপর ঠিকাদারদের হুঁশিয়ারি
দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘দাদাগিরি,
জুলুমবাজি বন্ধ করুন। ঠিকাদার যা
ইচ্ছে তা–ই করবে এটা হতে দেওয়া
যাবে না। যারা শ্রমিকের গ্রাস কেড়ে
নিয়ে টাকা নয়ছয় করছে ওপরে টাকা
প�ৌঁছ�োতে হবে বলে, তাদের হুঁশিয়ারি
দিয়ে যাচ্ছি, হয় ঠিকাদারি করুন না হলে
তৃণমূল। দুট�ো একসঙ্গে করা যাবে না। ১
তারিখ থেকে এটা যেন অক্ষরে অক্ষরে
পালিত হয়। একজনের গা–জ�োয়ারিতে
এ সব হয়েছে। সে আপনাদের জীবন
নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। নিজে ক�োটি
ক�োটি টাকা তু লেছে। টিভির পর্দায় টাকা
নিতে দেখা গেছে। আবার বলে, আমি
অকৃ তদার। বাবা তু মি অকৃ তদার নও,
তু মি অকৃ তজ্ঞ।’ শিল্প–কারখানার কাজে
স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে

প্রকাশ্য ঘ�োষণা

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড, ২০১৬–এর ১০২ ধারার অধীনে।

বি আর জি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড–এর ব্যক্তিগত জামিনদার
মিঃ সন্দীপ গয়াল–এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি
১.

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চে, সিপি
(আইবি)/১৮৭(কেবি)২০২১
আদেশ প্রদত্ত: ২৩.০৫.২০২২
২.
ব্যক্তিগত জামিনদারের নাম ও ঠিকানা
মিঃ সন্দীপ গয়াল, বি আর জি আয়রন
অ্যান্ড
স্টিল
ক�ো
প্রাইভেট
লিমিটেড
(CIN:U27101WB2002PTC095499) –এ র
ব্যক্তিগত জামিনদার
ঠিকানা–ডিএল–১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা ৭০০০৯১
৩.
ব্যক্তিগত জামিনদারের ইনসলভেন্সি শুরুর ২৩ মে, ২০২২
তারিখ
৪.
রেজ�োলিউশন
প্রফেশনাল
হিসেবে রাজেশ কেশরী, রেজিস্ট্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/
ইনসলভেন্সি প্রোফেশনালের নাম এবং IP-P00490/2017-18/10878
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
৫.
ব�োর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজ�োলিউশন পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৮৯।
প্রোফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল
ই মেল– keshri.co@gmail.com
৬.
রেজ�োলিউশন
প্রোফেশনালের
সঙ্গে পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৮৯।
য�োগায�োগের জন্য ঠিকানা এবং ই মেল
ই মেল– keshri.co@gmail.com
ফ�োন– ৯৪৩৩০৮০১৭৯/৭০০৩২১০১৬৯
৭.
দাবি পেশ করার শেষ তারিখ
১৯ জুন, ২০২২
৮.
ক)সংশ্লিষ্ট ফরম ও
ওয়েবলিঙ্ক– http://ibbi.gov.in/downloads
খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধি বিশদ য়েখানে বাস্তবিক ঠিকানা:দফা নং ৫ মাফিক
পাওয়া যাবে
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল ২৩ মে, ২০২২ তারিখে বি আর জি আয়রন
অ্যান্ড স্টিল ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড–এর ব্যক্তিগত জামিনদার মিঃ সন্দীপ গয়াল–এর প্রেক্ষিতে একটি ইনসলভেন্সি
রেজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর আদেশ দিয়েছে।
মিঃ সন্দীপ গয়াল–এর ঋণদাতাগণকে এতদ্দ্বারা আহ্বান জানান�ো যাচ্ছে যাতে তাঁরা যথাযথ প্রমাণ–সহ তাঁদের দাবিগুলি
১৯ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে ক্রম নং ৫–এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে পেশ করেন।
উত্তমর্ণগণ দাবি–সহ প্রমাণ পেশ করবেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা নথিভু ক্ত ডাকয�োগে বা স্পিডপ�োস্টে বা কুরিয়ার মারফত।
মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর দাবি–প্রমাণ জরিমানায�োগ্য।
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল–এর পক্ষে
রাজেশ কেশরী,
তারিখ:২৯ মে, ২ ০২২	রিজ�োলিউশন প্রফেশনাল
স্থান: কলকাতা 	রেজিস্ট্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-P00490/2017-18/10878

আবেদন স্বীকারের আদেশ বিশদ
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[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড, ২০১৬–এর ১০২ ধারার অধীনে।

বি আর জি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড–এর ব্যক্তিগত
জামিনদার মিঃ হিমাংশু গয়াল–এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি
১.

আবেদন স্বীকারের আদেশ বিশদ

৩

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চে, সিপি
(আইবি)/১৮৫(কেবি)২০২১
আদেশ প্রদত্ত: ২৩.০৫.২০২২
২. ব্যক্তিগত জামিনদারের নাম ও ঠিকানা
মিঃ হিমাংশু গয়াল, বি আর জি আয়রন
অ্যান্ড
স্টিল
ক�ো
প্রাইভেট
লিমিটেড
(CIN:U27101WB2002PTC095499) –এ র
ব্যক্তিগত জামিনদার
ঠিকানা–ডিএল–১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা ৭০০০৯১
৩. ব্যক্তিগত জামিনদারের ইনসলভেন্সি শুরুর ২৩ মে, ২০২২
তারিখ
৪.
রেজ�োলিউশন
প্রফেশনাল
হিসেবে রাজেশ কেশরী,
ইনসলভেন্সি প্রোফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন
নম্বর–
IBBI/IPA-001/IPরেজিস্ট্রেশন নম্বর
P00490/2017-18/10878
৫.
ব�োর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজ�োলিউশন পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৮৯।
প্রোফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল
ই মেল– keshri.co@gmail.com
৬.
রেজ�োলিউশন
প্রোফেশনালের
সঙ্গে পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৮৯।
য�োগায�োগের জন্য ঠিকানা এবং ই মেল
ই মেল– keshri.co@gmail.com
ফ�োন– ৯৪৩৩০৮০১৭৯/৭০০৩২১০১৬৯
৭.
দাবি পেশ করার শেষ তারিখ
১৯ জুন, ২০২২
৮.
ক)সংশ্লিষ্ট ফরম ও
ওয়েবলিঙ্ক– http://ibbi.gov.in/downloads
খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধি বিশদ য়েখানে বাস্তবিক ঠিকানা:দফা নং ৫ মাফিক
পাওয়া যাবে
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল ২ ৩ মে, ২০২২ তারিখে বি আর জি
আয়রন অ্যান্ড স্টিল ক�ো প্রাইভেট লিমিটেড–এর ব্যক্তিগত জামিনদার মিঃ হিমাংশু গয়াল–এর প্রেক্ষিতে একটি
ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর আদেশ দিয়েছে।
মিঃ হিমাংশু গয়াল–এর ঋণদাতাগণকে এতদ্দ্বারা আহ্বান জানান�ো যাচ্ছে যাতে তাঁরা যথাযথ প্রমাণ–সহ তাঁদের
দাবিগুলি ১৯ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে ক্রম নং ৫–এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে
পেশ করেন।
উত্তমর্ণগণ দাবি–সহ প্রমাণ পেশ করবেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা নথিভু ক্ত ডাকয�োগে বা স্পিডপ�োস্টে বা কুরিয়ার মারফত।
মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর দাবি–প্রমাণ জরিমানায�োগ্য।
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল–এর পক্ষে
রাজেশ কেশরী,
তারিখ:২৯ মে, ২ ০২২	
রিজ�োলিউশন প্রফেশনাল
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জ�োর দেন অভিষেক। তঁার কথায়,
‘বাইরের লোক এসে ১২ ঘণ্টা কাজ
করে অনেক টাকা নিচ্ছে। আর হলদিয়ার
ছেলেরা মাত্র ৮ ঘণ্টা কাজ পাচ্ছে।’শুধু
হলদিয়া নয়, দলের শ্রমিক সংগঠনের
নেতৃত্বকে সারা রাজ্যের শ্রমিকের প্রাপ্য
আদায়ের জন্যে মাঠে নামার নির্দেশ
দেন অভিষেক। শ্রমিকনেতাদের উদ্দেশে
বলেন, ‘শ্রমিক সংগঠনের নেতারা
ঠিকাদারদের সঙ্গে য�োগসাজশ করে
চলতে পারবেন না। ক�োনও দাদার
প্রতিনিধি নয়, নেত্রীর প্রতিনিধি হতে
হবে। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন করলে
খেটেখাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হতে
হবে।’দলে দাদার অনুগামীদের ঠাঁই
নেই জানিয়ে বলেন, ‘ক�োনও দাদার
অনুগামী নয়। একটাই দিদি— মমতা
ব্যানার্জি। কারা অনুগামী হয়ে দলের
বার�োটা বাজাচ্ছে, তা জানি। ভ�োটের দিন
বুথে যে–সব গদ্দার, মিরজাফররা বসে
ছিল, তারা নির্বাচনের ৪–৫ দিন আগে
বিজেপি করা শুরু করে। আমার কাছে
সব তালিকা আছে। আসতে আসতে
৫–৬ জনকে চিহ্নিত করেছি। এই
মিটিংয়েও আছে। ১ মে ক�োন নেতা,
ক�োন শ্রমিক ভাই পদ্মফু লের কাছ
থেকে বিএমএসের ঝান্ডা তু লেছ, আর
পরের দিন তৃণমূলে ঝাঁপ দিয়েছ, সেই
তালিকাও আমার কাছে আছে। যারা
অনুগামীর নামে তৃণমূল কর�ো, তারা
রাস্তা দেখ�ো। যারা অন্য দল থেকে
তৃণমূলে এসেছে, তারা ছড়ি ঘ�োরাতে
পারবে না।’

এদিনের সমাবেশে ছিলেন মন্ত্রী মলয়
ঘটক, বেচারাম মান্না, স�ৌমেন মহাপাত্র,
অখিল গিরি, আইএনটিটিইউসি–র
রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জি,
রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক
কুণাল ঘ�োষ, রাজ্যসভার সাংসদ
শান্তনু সেন, শিউলি সাহা। ছিলেন
কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের
সভাপতি বিধায়ক তরুণ মাইতি,
সুকুমার দে, ফির�োজা বিবি, তিলক
চক্রবর্তী, বিপ্লব রায়চ�ৌধুরি, উত্তম বারিক,
স�োহম চক্রবর্তী, হলদিয়া পুরসভার
চেয়ারম্যান সুধাংশু মণ্ডল, পাঁশকুড়া
পুরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র,
কাঁথি পুরসভার সুবল মান্না, তাম্রলিপ্ত
পুরসভার দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, হলদিয়া
উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময়
কর, প্রাক্তন বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি,
অমিয় ভট্টাচার্য, সংগ্রাম দলুই, তমলুক
সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি
তু ষার মণ্ডল, তমলুক সাংগঠনিক জেলার
আইএনটিটিইউসি–র সভাপতি শিবনাথ
সরকার, কাঁথি সাংগঠনিক জেলার
সভাপতি বিকাশ বেজ, দুই যুব তৃণমূলের
সভাপতি অভিষেক দাস, সুপ্রকাশ গিরি
প্রমুখ। এছাড়াও পৃথক মঞ্চে বসার ব্যবস্থা
করা হয়েছিল ব্লক তৃণমূল ও পঞ্চায়েত
সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের
কর্মাধ্যক্ষ, সদস্যদের।

একদিকে ফাঁকা ব্যান্ডেল স্টেশনে চলছে
ইটারলকিং সিস্টেমের কাজ। অন্যদিকে
শনিবার সকাল থেকেই কাট�োয়া এবং
বর্ধমান দুই লাইনের যাত্রীদের ভিড়
উপচে পড়ছে চু চঁ ু ড়া স্টেশনে। ব্যান্ডেল
নয়, যাত্রীদের কাছে এখন চু চঁ ু ড়াই শহরের
একমাত্র জংশন স্টেশন। আপাতত হাওড়া
যেতে গেলে আগামী ৩ দিন চু চঁ ু ড়া থেকেই
ট্রেন ধরতে হবে যাত্রীদের। ইলেকট্রনিক
ইন্টারলকিং সিস্টেমের কাজ চলার কারণে
টানা ৭২ ঘণ্টা ব্যান্ডেল স্টেশনে ট্রেন বন্ধ
রেখেছে পূর্ব রেল।
বর্ধমান বা কাট�োয়া থেকে সরাসরি
হাওড়া যাওয়া যাচ্ছে না। খন্যানে নেমে
বাস, অট�ো অথবা ট�োট�ো করে চু চঁ ু ড়া প�ৌঁছে
ট্রেন ধরছেন যাত্রীরা। অনেকে আবার
ফেরিঘাট পেরিয়ে নৈহাটি প�ৌঁছে শিয়ালদা
শাখার ট্রেন ধরছেন। ফলে ফেরিঘাটেও
বেড়েছে নিত্যযাত্রীদের ভিড়। ট্রেনের
ক�োনও সমস্যা হলে দ্রুত তা ঠিক করে
পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হাওড়া থেকে

ফেরিঘাটই ভরসা। শনিবার, চু ঁচুড়ায়। ছবি:পার্থ রাহা
টেকনিক্যাল স্টাফদের নিয়ে আসা হয়েছে
চু চঁ ু ড়ায়। তাঁরাও বর্তমানে পালা করে ডিউটি
করছেন। একে সাধারণ দিনের থেকে
ট্রেন কম, তার ওপর অন্যান্য স্টেশনের
যাত্রীরা হঠাৎ চু চঁ ু ড়া স্টেশনে এসে পড়ায়
যাত্রীদের ভিড় কয়েকগুণ বেড়েছে। ফলে
ট্রেনে ওঠার সময় যাত্রীদের হুড়�োহুড়ি
করতে হচ্ছে। কাট�োয়া এবং বর্ধমান
শাখার যাত্রীরাও হাওড়ার ট্রেন ধরতে
চু চঁ ু ড়া স্টেশনে আসায় ভিড় বেড়েছে।
সুয�োগ বুঝে অট�ো–ট�োট�োর ভাড়া দ্বিগুণ

হয়েছে। গন্তব্যে প�ৌঁছ�োতে ভরসা এখন
অট�ো, ট�োট�ো অথবা বাস। চু চঁ ু ড়ায় নেমে
বর্ধমানের ট্রেন ধরতে খন্যান বা কাট�োয়া
লাইনের ট্রেন ধরতে ত্রিবেণী স্টেশনে যেতে
হচ্ছে যাত্রীদের। টানা ৩ দিন বন্ধ থাকবে
ব্যান্ডেল জংশন। আর সেই সুয�োগই বেশি
ভাড়া নিচ্ছেন গাড়িচালকরা, অভিয�োগ
যাত্রীদের। চু চঁ ু ড়া স্টেশন থেকে যে–সব
ট�োট�ো বাসস্ট্যান্ডে যায়, সাধারণ সময় তার
ভাড়া ১০ টাকা। এখন সেটাই বেড়ে কেউ
নিচ্ছেন ২০, কেউ আবার ৩০ টাকা।

মানবসম্পদ সুষ্ঠু ব্যবহারে
পরামর্শদাতা নিয়�োগ পরু সভায়

আজকালের প্রতিবেদন

বললেই চলে। তাই সেই সব কর্মীকে পুরসভার অন্যান্য
দপ্তরের যেখানে প্রয়�োজন সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। পুর
কলকাতা পুরসভার মানবসম্পদকে সু্ষ্ঠুভাবে ব্যবহার কমিশনার বিন�োদ কুমারকে বলেছি, একটা কনসালট্যান্ট
করে উন্নতমানের পরিষেবা দিতে এবার ‘ম্যানপাওয়ার তৈরি করে ক�োথায়, ক�োন পদে, কত কর্মীর প্রয়�োজন
তার একটা তালিকা করতে। পুরসভার
কনসালট্যান্ট’নিয়�োগ করবে পুর প্রশাসন।
শনিবার ‘টক টু মেয়র’অনুষ্ঠানের পর
প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বর�ো অফিস
কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম
এবং পুরসভার অন্য অফিসগুল�োয় কর্মী
দরকার কিনা তাও দেখে নেওয়া হবে।
একথা জানান। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায়
ইনস্পেক্টর–সহ বিভিন্ন পদে বহু কর্মীকে
পুরসভার কাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
বদলি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানাগরিক
ইনস্পেক্টর–রাজ নিয়ে নাগরিকদের
অভিয�োগ ছিল। অনলাইন সার্ভিস চালু
বলেন, ‘যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কলকাতা
পুরসভাও আধুনিক হয়েছে। অনলাইন
করার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তিত
সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। কাগজের ব্যবহার
কাজের ধরনের সঙ্গে নতু ন ক�োনও পদ
তৈরি করা যায় কিনা সেটাও দেখবে এই
বন্ধ করে প্রতিটি দপ্তরের অন্দরের কাজও
ফিরহাদ হাকিম
অনলাইনে করা হচ্ছে। ট্রেড লাইসেন্স,
কনসালট্যান্ট।’উল্লেখ্য, পুরসভার ম্যানেজার
অ্যাসেসমেন্টের কাজও এখন অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। যার থেকে ইনস্পেক্টর পদে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। সম্প্রতি
ফলে বেশ কিছু দপ্তরে কর্মীর কাজ কমে গেছে। প্রায় নেই ১১০ জন ইনস্পেক্টরকে বদলি করা হয়েছে।

ফর্ম নং ৬
[রেগুলেশন ১৫(১)(ডি) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল পুনে

ইউনিট নং ৩০৭ থেকে ৩১০, ৪র্থ তল,কাকাডে বিজ
আইকন বিল্ডিং, শিবাজীনগর, পুনে–৪১১০০৫
কেস নং – এমএ/২৭/২০১৯
এক্সহ নং ৩১

আরসিল
বনাম

মেঃ থ্রি এ.এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ

প্রতি:
১) মেঃ থ্রি এ.এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ
সুমা হাউস, ৮৭০/১, ভান্ডারকর ইন্সটিটিউট র�োড,
পুনে, মহারাষ্ট্র।
২) মিঃ প্রভাকর বালকৃ ষ্ণ গাডগিল
১৫, শরৎ চ্যাটার্জি এভিনিউ, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০২৯।
৩) মেঃ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৮, পঞ্চশীল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নিউ দিল্লী,
দিল্লী–১১১০১৭।

ন�োটিস

যেহেতু , এই ট্রাইবুনালে আবেদন করা হয়েছে। যার কপি
সংলগ্ন করা হয়েছে। আপনাদের ন�োটিস জারি করা হচ্ছে,
কেন নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না। মনে
রাখবেন, ট্রাইবুনালে উক্ত আবেদনটির ০৫.০৭.২০২২–
এ সকাল ১০.৩০টা বা সুবিধামত ট্রাইবুনালের সময়ে
শুনানি হবে।
২. নির্দেশ জারি করা হচ্ছে আপনাদের সরাসরি বা
উকিল/অ্যাডভ�োকেট মারফত উক্ত সময়ে হাজির থাকতে
ও আপনাদের উত্তর থাকলে, তা পেশ করতে।
৩. উক্ত দিন ও সময়ে হাজির না থাকলে আপনাদের
অনুপস্থিতিতেই উক্ত আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি হবে।
আজ ০৬.০৫.২০২২ তারিখে নীচে এই ট্রাইবুনালের
সিলম�োহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।
সমন জারির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, পুনে
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ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২২ সময়ের একক ও একীকৃত
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত)

একক
বিবরণ
৩১ মার্চ, ২২
(পরীক্ষিত)	
৫২৬১.১৯

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
৩১ ডিসেম্বর, ২১
(অপরীক্ষিত)	
৫১৫৬.৭০

৩১ মার্চ, ২১
(পরীক্ষিত)	
৪৯৮১.৬৭

একীকৃ ত
সমাপ্ত বর্ষ	
৩১ মার্চ, ২২
৩১ মার্চ, ২১
(পরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)
২৬০২১.৫৭
২০,৯১১.৩৬

৩১ মার্চ,২২
(পরীক্ষিত)
৫২৯৮.৮১

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
৩১ ডিসেম্বর, ২১ ৩১ মার্চ, ২১
(অপরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)
৫১৬৩.১১
৫০১৬.৪৩

সমাপ্ত বর্ষ	
৩১ মার্চ, ২২
৩১ মার্চ, ২১
(পরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)
২৫৭৫৪.৬৭
১৯৮৬৯.২৫

কার্য থেকে ম�োট আয়
সময়ে নিট লাভ
(কর পূর্ব ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	
৩৪৭৫.৪৮
৩৭৪২.৭৯
৩৩০২.০৪
১৯৪১৩.৫৫
১৫০২৪.১৮
৩৫১১.০৮
৩৭৪৯.৪৩
৩৩৩৩.৯২
১৯১৪১.১৪
১৩৯৬৯.৪৫
সময়ের নিট লাভ
(কর পূর্ব ও ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)
৩৪৭৫.৪৮
৩৭৪২.৭৯
৩৩০২.০৪
১৫০২৪.১৮
১৫০২৪.১৮
৩৫১১.০৮
৩৭৪৯.৪৩
৩৩৩৩.৯২
১৯১৪১.১৪
১৩৯৬৯.৪৫
সময়ের নিট লাভ
(কর, ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	
২৫৬৫.৭৫
২৮১৩.১৮
২৪৮৯.৮০
১৪৯২৫.০১
১১৭৩৯.৯১
২৫৯২.১৭
২৮১৮.৯৭
২৫১৫.২২
১৪৬২৯.১৯
১০৬৭৩.৬৩
এই সময়ের ব�োধগম্য আয় [লাভ/(ক্ষতি)
সময়ের (কর পরবর্তী)এবং
অন্যান্য ব�োধগম্য আয় (কর পরবর্তী)
৫৯২৮.৩৫
১৩৯৮.৮৫
২০৩১১৬.৪৩	 ১১৮৭৫৩.০৫
৪৭৫৬৪৪.৫১
২৮৭৩.৮৮
১৮৮০.২৫ ২০৩৭২৭.৯২	
১২৭৩১২.১২
৪৭৭৬৭৩.৩৩
চু কিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার
মূলধন (প্রতি টাঃ ১০/– মূল্যের)
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
১১০৭.২৩
অন্যান্য ইক্যুইটি				 ১০২৩৪১৬.১৭ ৯০৬৬৫০.৫০				 ১১০৯১১৯.৫২
৯৮৩৭৯৪.৭৫
শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০ টাকা
মূল্যের (বার্ষিকীকৃ ত নয়)
(ক) মূল (টাকায়)	
২৩.১৭
২৫.৪১
২২.৪৯
১৩৪.৮০
১০৬.০৩
৪৯.১৪
২৯.৬৯
২০.২০
১৮১.৯২
৮৭.৩০
(খ) মিশ্রিত (টাকায়)
২৩.১৭
২৫.৪১
২২.৪৯
১৩৪.৮০
১০৬.০৩
৪৯.১৪
২৯.৬৯
২০.২০
১৮১.৯২
৮৭.৩০
দ্রষ্টব্য:
(১) উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫–এর অধীনে রেগুলেশন ৩৩ অধীনে একক ও একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ। একক ও একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক
এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ
 বং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.pilaniinvestment.com–এ পাওয়া যাবে।
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