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

9th 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
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 of the Unaudited Standalone and Consolidated
Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022, which has been
approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 8th August,
2022, and published today i.e. 9th August, 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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রাজ্য
হারান�ো/প্রাপ্তি

● My Client Mr. Prasanta
Kr. Roy, S/o- Lt. Sarbodhan
Roy at 10/1B, Ramkrishna
Das Lane, Kol- 9, Lost one
original deed no. 15711/1991
on 31.7.22, G.D.E No. 71
of 2.8.22 at 356/21D, Netaji
Subhas Ch. Bose Rd. Kol- 97,
Finder may contact.
Arup Chakrabarti (Advocate)
Alipore Judges Court
Ph: 9330160007
● It is hereby, informed to the
General Public that, I Manisha
Banerjee
W/o
Gautam
Banerjee, R/O - 50E, Hazra
Road, Kolkata-700019, have
lost the 1. Original Provisional
Allotment Letter No. JGAAMN
dated 27.03.2010. 2. Offer
of possession of Apartment
No. AMN012-404, Sector
151, Noida, in Aman Project,
situated at Jaypee Greens
Noida.
Original
Payment
Receipt Rs. 28,79,499/- issued
by Jaiprakash Associates
Limited in respect of Unit
bearing No. N-12404AMAN
on dated 05.08.2022. Any one
finding the said documents
is requested to kindly return
the same to me or to the
Company. Name: Manisha
Banerjee, Address:
50E,
Hazra Road, Kolkata-700019,
Phone
No:
8600069996,
Email: gautambank@yahoo.
com

বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

● I, Sri Goutam Saha Son
of Late Gour Pada Saha
alias Banshi Badan Saha,
residing
at
Ramkrishna
Pally, P.O.- Rahara, P.S.Khardah, New P.S.- Rahara,
Dist.- 24 Parganas (North),
Kolkata-700 118, W.B. My
elder brother's name is Ashok
Saha. Do hereby solemnly
affirm and declare that my
father's name Gour Pada
Saha and Banshi Badan
Saha was the same and one
identical person, vide an
affidavit sworn before in the
court of Ld. Judicial Magistrate
1st Class at Barrackpore,
Dist. North 24 Parganas on
dated-04/11/2019.
● জেলা হুগলী শ্রীরামপুর ডিস্ট্রিক্ট

ডেলিগেট আদালত সন ২০২২
সালের ২৪ নং ৩৯ আইন ম�োকদ্দমা
দরখাস্তকারী:
–শ্রী সুনীল কুমার
বিশ্বাস, পিতা ৺শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস,
সাং– ২৯/৩, নূতনগ্রাম ৩নং হরির
মাঠ, প�োঃ– ম�োড়পুকুর, থানা–
রিষড়া, জেলা হুগলী।
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান�ো
যাইতেছে যে, জেলা হুগলী, থানা
রিষড়া, প�োঃ– ম�োড়পুকুর–এর
অন্তর্গত ২৯/
৩, নূতনগ্রাম ৩ নং
হরির মাঠ নিবাসী মৃতা শ্রীমতী
অন্তরা বিশ্বাস (স্বামী শ্রী সুনীল কুমার
বিশ্বাস) গত ইং ০২/০৭/২০২১
তারিখে পরল�োকগমন করিলে
তাহার ত্যক্ত Department of
Commerce under Ministry
of Commerce & Industries,
Government of India, Office
of the Zonal Additional
Director General of Foreign
Trade, 4 ES Planed East,
Kolkata
69
–তে
গচ্ছিত
Payment of CGEDISবাবদ
৫০,৭১০ টাকা এবং Retirement
Benefitবাবদ ৫,৭৩,৩০০ টাকা
সর্ব ম�োট ৬,২৪,০১০ টাকা পাইবার
নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে
কাহারও ক�োন আপত্তি থাকিলে
এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ৩০
((ত্রিশ)দিনের মধ্যে আপত্তি
দেবেন, অন্যথায় আইনানুগ
আদেশ হইবে। দরখাস্তকারী পক্ষে,
Manab Biswas, অ্যাডভ�োকেট,
আদালতের
অনুমত্যানুসারে,
সমীর চক্রবর্তী,
১৬/০৭/২২,
সেরেস্তাদার, 
শ্রীরামপুর ডিস্ট্রিক্ট
ডেলিগেট আদালত, হুগলী, পঃ বঃ

ৼ

কলকাতা মঙ্গলবার ৯ আগস্ট ২০২২

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

২৪ পরগনা, ম�োকাম
● Notice is hereby given
as per instruction for and আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
on behalf of my client, Sri অ্যাক্ট ৩৯ (এস)কেস নং ১৭১/২২।
ধীরেন্দ্র
Mohan Lal Bose son of Late মায়া রানী গুহ, স্বামী ৺
১৬, শহীদ নগর,
Anil Kumar Bose, of Netaji কুমার গুহ, ৫/
Subhas Nagar (North), P.O. গড়ফা, ক�োল–৩১ ...দরখাস্তকারিণী
Ghola Bazar, P.S. Ghola, এতদ্দ্বারা জানান�ো যাইতেছে যে,
Ward No. 27, Kolkata-700 উপর�োক্ত দরখাস্তকারিণী তাঁহার পুত্র
শ্যামসুন্দর গুহ ত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি
111. "Notified that, Dag No.
এক
199, Khatian No. 603, JL No. যাহা আনুমানিক ১,৮৩,৬৯৭্ (
14, Mouza Ghola, Holding লক্ষ তিরাশি হাজার ছয় শত সাতানব্বই
No. 280, Nemai Chatterjee টাকা)টাকার সাকসেশান লইবার জন্য
Road of Ward No. 27 under উপর�োক্ত আদালতে উক্ত ম�োকর্দ্দমা
Panihati Municipality has করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও ক�োনও
been declared endangered আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে
after spot inspection by
হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন,
Panihati
Municipality
নচেৎ ম�োকর্দ্দমা একতরফা শুনানি
vide their Memo No. PM/
হইবে। অনুমত্যনুসারে সুশান্ত সাহা,
PWD/2022-23/(224/1) dated
সেরেস্তাদার, 03/08/22
27/07/2022 and Municipal
● জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ম�োকাম
authority has approved the
আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
prayer of applicant Mohan Lal
আদালত, অ্যাক্ট ৩৯, সাকসেশান কেস
Bose to demolish the above
নং ৩৩৪ অফ ২০২১ অমৃতা ব�োস,
dilapidated building at his
পিতা–৺গ�ৌরী শঙ্কর ব�োস, ১২ সি/৩,
cost for safety and security of সেলিমপুর বাই লেন, ঢাকুরিয়া, থানা–
human lives and propertes.
লেক, কলকাতা–৭০০০৩১, জেলা–
If anyone has any claim or দঃ ২৪ পরগনা।  ...দরখাস্তকারিণী।
interest in the subject matter, এতদ্দ্বারা সকলকে জানান�ো যাইতেছে
may raise their objection to যে, দরখাস্তকারিণী তাহার পিতা মৃত
appropriate authority with
গ�ৌরী শঙ্কর ব�োস, পিতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র
proper documents/evidence
ব�োস, সাং ১৫, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ী
within 7 (seven) days from
লেন, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি/
৪,
the date of publication of this
ঢাকুরিয়া,
কলকাতা–৭০০০৩১
notice, filling which, no claim
এবং ৩৫, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী র�োড,
or objection shall stand in the
কলকাতা–৭০০০২৯–এর
ত্যক্ত
eye of law or equity."
৩,৪৮,৫৯০্ (তিন লক্ষ আটচল্লিশ
হাজার পাঁচশ�ো নব্বই টাকা)টাকা প্রাপ্তির
Sd/- Anirban Basu Roy
নিমিত্ত উপর�োক্ত আদালতে উক্ত নম্বর
(Advocate) Kolkata High
ম�োকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে
Court & Metropolitan
কাহার�ো আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা
Magistrate's Court,
উকিলবাবুর মারফত অত্রাদালতে
2, Bankshall Street,
আপত্তি জানাইবেন। (দরখাস্তকারিণী
Kolkata-700001
ও অনির্বাণ বসু ব্যতীত মৃত ব্যক্তির
Contact:- 903898750
আর ক�োনও ওয়ারিশান নাই)নচেৎ
● ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
ম�োকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।
আদালত, জেলা– ২ ৪ পরঃ (উঃ)
অনুমত্যনুসারে
সুশান্ত
সাহা,
মিস কেস নং–২১৬/২১ (প্রবেট)
সেরেস্তাদার, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট
দরখাস্তকারী:– শ্রী কানাইলাল ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪
সরকার পিতা মৃত সাধনচন্দ্র সরকার পরগনা, 06/07/22
সাং– ২ নং গড় শ্যামনগর, প�োঃ ● ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
শ্যামনগর, থানা জগদ্দল, জেলা ২৪ আদালত, জেলা–২৪ পরঃ (
উঃ)
পরঃ (উঃ)।
মিস কেস নং ৬১/১৯ (এল.এ)
মৃত ব্যক্তি:পাটেশ্বরী সরকার ওরফে এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো
পাটেশ্বরী দে, স্বামী ৺সাধনচন্দ্র দে
যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী শ্রী
সাং– উ পর�োক্ত ত্যক্ত সম্পত্তির
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য, পিতা–৺নিখিলেশ
তপশীল: (লট–১)
ভট্টাচার্য্য, সাং ৪/২এ, শীতলা মাতা
জেলা– ২৪ পরঃ (উঃ) থানা– জগদ্দল লেন, প�োঃ নপাড়া, থানা–বরানগর,
ADSRনৈহাটী ১ নং কাউগাছি গ্রাম ক�োলকাতা–৭০০০৯০, জেলা–২৪
পঞ্চায়েত ম�ৌজা–গড় শ্যামনগর JL- পরঃ (উঃ), মৃত নিখিলেশ ভট্টাচার্য্য,
১৯, RS খ তিয়ান নং ২৩৪ RSদাগ পিতা–৺নেপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাং–
নং– ১৬৭ জমির পরিমাণ ৩৩ শতক উপর�োক্ত–এর ত্যক্ত সম্পত্তির লেটার
অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাইবার জন্য
৫.১৮ শতকের মধ্যে।
অত্রাদালতে
উক্ত কেস করিয়াছেন,
লট–২
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ), থানা– জগদ্দল ইহাতে কাহার�ো ক�োন�ো আপত্তি
ADSRO- নৈহাটী ১ নং কাউগাছি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের
গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, ম�ৌজা– গড় মধ্যে জানাইবেন, নচেৎ আইনামলে
শ্যামনগর, JL-
১৯, RS 
খতিয়ান আসিবে। সম্পত্তির তপশীল:দ�োতলা
নং– 
২৩৪, RS দাগ নং ১৬৭ গৃহাদী সঙ্গে ১০৫০ বঃফু ঃ জমির
জমির পরিমাণ ১৩.২৫ শতক ৫.১৮ পরিমাণ ৩ কাঠা ৪ ছটাক, যাহা ৪/২এ,
শীতলা মাতা লেন, প�োঃ নপাড়া, থানা–
শতকের মধ্যে।
বরানগর, ক�োলকাতা–৭০০০৯০
লট–৩
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ) থানা– মধ্যে অবস্থিত এবং PPF NO.
01P00900658, সম্পূর্ণ অর্থ, যাহা
জগদ্দল ADSRO- নৈহাটী ১ নং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শ্যামবাজার
গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন ম�ৌজা– শাখায়, RBIএর 9
টি বন্ড যাহার
গড়শ্যামনগর, JL- ১৯, RS খতিয়ান ম�োট মূল্য 2,40,715/-, যাহার নং
নং– ২৩৬, RS দাগ নং ১৯, RS দাগ C/A-44999 (দুটি), C/A-45550,
নং ১৯৭, জমির পরিমাণ ৮.২৫ শতক C/A-45000, C/A-45552, C/A৯০ শতকের মধ্যে।
44998, C/A-45551, ব্যাঙ্ক অফ
লট–৪
ইন্ডিয়ার বরানগর শাখায় ফিক্সড
জেলা– ২৪ পরঃ (উঃ) থানা– জগদ্দল ডিপ�োজিটে ম�োট মূল্য 7,30,039/ADSRO- নৈহাটী ১ নং কাউগাছি . নং 23/930, 1/228, LICম�োট
গ্রামপঞ্চায়েত অধীন ম�ৌজা–মূল্য–3,05,000/- UNDP ম�োট মূল্য
গড়শ্যামনগর, JL-১৯, RS খতিয়ান $ 3500। অনুমত্যনুসারে– ঋত্ত্বিকা
নং– ২ ৩৪, আর এস দাগ নং ১৬৭, চট্টোপাধ্যায়, সেরেস্তাদার, ব্যারাকপুর
জমির পরিমাণ ১৭ শতক ৫.
১৮ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা–
শতকের মধ্যে।
২৪ পরঃ (উঃ)
লট–৫
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ) থানা– জগদ্দল
ADSRO- নৈহাটী ১ নং কাউগাছি
গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন ম�ৌজা–
গড়শ্যামনগর, JL- ১৯, RS খতিয়ান
নং– ২৩৬, RS দাগ নং ১৯৭, জমির
পরিমাণ ১৬.৫ শতক .৯০ শতকের
মধ্যে।
লট–৬
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ) থানা–
জগদ্দল ADSRO-নৈহাটী ১ নং
গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন, ম�ৌজা–
গড়শ্যামনগর, JL-১৯, RS খতিয়ান
নং–৩৩৬, RS দাগ নং ১৬৭, জমির
পরিমাণ ৬.৫৫ শতক ৫.১৮ শতকের
মধ্যে।
লট–৭
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ), থানা–জগদ্দল
ADSRO-
নৈহাটী ১ নং কাউগাছি
গ্রামপঞ্চায়েত অধীন JL-
১৯, RS
খতিয়ান নং–২৩৬, RS দাগ নং
১৯৭–এর ৫ শতক ৯০ শতকের
মধ্যে।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো
যায় যে, উপর�োক্ত দরখাস্তকারী
উপর�োক্ত মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির
সর্বশেষ উইলের প্রবেট পাইবার
জন্য অত্রাদালতে উপর�োক্ত কেস
করিয়াছেন। ইহাতে কাহার�ো ক�োন
আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন। নচেৎ
আইনামলে আসিবে।
অনুমত্যানুসারে, ঋত্ত্বিকা চট্টোপাধ্যায়
(সেরেস্তাদার)
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ২৪ পরঃ (উঃ)
● জেলা–দক্ষিণ

নাম–পদবি পরিবর্তন

● আমি, SAHANA ISLAM,
স্ বামী– ম�োহাঃ রিয়াজু ল ইসলাম,
ঠি কানা: সিকদেশপু কু রিয়া, প�োঃ–
ছ�োট�ো জাগুলিয়া, থানা–দত্তপু কু র,
জেলা–
উ ত্তর
২৪
পরগনা,
পিন–7 43 294, পশ্চিমবঙ্গ।
আমার প্রকৃ ত নাম SAHANA
ISLAM। কিন্তু ভু লবশতঃ
মাধ্যমিকে র অ্যাডমিট কার্ডে
(ই নডেক্স নং: 595-123) আ মার
নাম নথিভু ক্ত হয়েছে SEHANA
SULTANA এ বং পাসপ�োর্টে
(J3815370)
ভু লবশতঃ
নথিভু ক্ত হয়েছে SEHANA
ISLAM
। গত 16-07-2021
ত ারিখে বারাসত ক�োর্টের চিফ
জু ড িশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফাস্ট
ক্লাস)–এ র এফিডেভিট (7150)
বলে আমি SAHANA ISLAM,
SEHANA SULTANA 
এ বং
SEHANA ISLAM এক ও
অভিন্ন ব্যক্ তি বলে গণ্য হলাম।
● ড্ রাইভিং লাইসেন্সে (WB0119860490951)
আ মার
নাম SUBRATA RANJAN
DAS– এ র পরিবর্তে S. R. DA S
আ ছে। 0 4/08/2022 ত ারিখে
এফিডেভিট (No. 42521)–এ র
বলে S. R. DAS, S/o S.
R. DAS এ
বং SUBRATA
RANJAN
DAS
S/o
SUDHIR RANJAN DAS
এ ক এবং অভিন্ন বলে পরিচিত
হইলাম।

● I, Pravin Chopra, S/o Hirji
Bhai Chopra residing at
Purbasha, Jessore Road,
Madhyamgram,
700
129
hereby have changed my
name to Pravin Kumar
Chopra.
● I, Prabha ben Patel W/o
Shanti Lal Patel residing at
Parul Kuthi, 2 No Debigarh,
Madhyamgram,
700
129
hereby have changed my
name to Parwati Ben Patel.
● I, Sohel Ahmed, S/oNasiruddin Ahmed,
R/OVill-Haroa (Uttar Garhdaha),
P.O.+P.S-Haroa, Pin-743425,
North 24 Parganas, declared
that My father's correct
name is Nasiruddin Ahmed
which is wrongly recorded as
Nasir Ahmed is some of my
Educational Documents. So,
Nasiruddin Ahmed and Nasir
Ahmed is the same & identical
person vide affidavit no.
4914 from 1st Class Judicial
Magistrate at Basirhat on
03.08.22

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি সুনীতি কুমার নস্কর,
15.11.18তারিখে আলিপুর ফার্স্ট
ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক�োর্টের
এফিডেভিটে সুনীতি কুমার নস্কর,
সুনীত কুমার নস্কর ও সুনীল নস্কর
একই ব্যক্তি হইলাম।

●

● I, Mamla Sekh, S/o
Mahamod
Sekh
aka
Mohammad Sk residing at
Serpur, Murshidabad changed
my name to Maolabask Sekh
vide Affidavit at Berhampore
Court.
● I, Astha Bijalbhai Modi, D/o
Bijalbhai Vinodbhai Modi and
W/O Aniruddh Shah residing at
Luv Kush Residency, Block-B,
Flat 4C, 232, B.L.Saha Road,
New Alipore, Kolkata-700053
hereby declare that I change
my name to Astha Shah for all
future purposes vide Affidavit
dated 05.08.2022 before the
Ld. Metropolitan Magistrate
1st class, Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল ডাঃ রমা সাহা,
পিতা–৺হরিদাস সাহা, নিবাস:
ই/১৪৬, বাপুজী নগর, প�োস্ট অফিস:
রিজেন্ট এস্টেট, থানা–যাদবপুর,
কলকাতা–৭০০ ০৯২, জেলা–দক্ষিণ
২৪ পরগনা, তাহার কলিকাতা স্থিত
সম্পত্তি উক্ত ঠিকানায় অবস্থিত।
উহা দেখাশ�োনা করিবার জন্য শ্রী
সন্দীপন সাহা, পিতা–
শ্রী সঞ্জীব
সাহা, নিবাস:ই/
১৪৬, বাপুজী
নগর, প�োস্ট অফিস:রিজেন্ট এস্টেট,
থানা–যাদবপুর,
কলকাতা–৭০০
০৯২, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা–
কে
রেজিস্ট্রীকৃ ত
দলিলমূলে
০২/০৩/২০১৬ তারিখে আমম�োক্তার
নিযুক্ত করা হইয়াছিল।
উক্ত শ্রী সন্দীপন সাহা, আমম�োক্তার
থাকার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এবং
আমার মক্কেল এই আমম�োক্তার
নামার অপপ্রয়�োগ হইতেছে এই
আশঙ্কা করায় উক্ত রেজিস্ট্রীকৃ ত
আমম�োক্তার নামা গত ইংরাজি
২৮শে জুন, ২০২২–এ যাহা ৪ নং
বহির ভল্যুম নং ১৬০১–
২০২২–
এর ১৩১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২৯ নং
পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা আছে। তাহা
বাতিল করা হইল। (রিতা সাহা)
অ্যাডভ�োকেট, Alipore Judges
Court, Kolkata-700 027

ভ্রম সংশ�োধন

গত ৭ আগস্ট এই পত্রিকায়
প্রকাশিত অষ্টম পাতার প্রথম
বিজ্ঞপ্তির চতু র্থ লাইনে ৩৪ +
৪৫/২/১–এর পরিবর্তে ৩৪ +
৩৫/২/১ পড়তে হবে। 
●

৬

বিজ্ঞপ্তি

● District Consumer Disputes
Redressal
Commission,
Hooghly, NNICE Building,
Joraghat, Chinchura, Hooghly,
PIN-712 101
LEGAL NOTICE
Whereas
Smt.
Sushila
Kumari, W/o Sri Sanjay
Kumar Singh, residing at Flat
No- 202, 1st Floor, Block- D,
32, Chowdhury Para Street,
P.O. & P.S. Uttarpara. Dist.Hooghly, PIN-712 258 has
filed a Execution Application
being no. EA/23/2021 under
section 71 read with Sec 72
of the Consumer Protection
Act. 2019 before the DCDRC
Hooghly against JDRs 1 Sri
Samir Roy Chowdhury, 2.
Sri Malay Roy Chowdhury,
3. Smt. Subhra Dey, 4. Smt.
Rakhi Chakraborty, 5. Smt.
Kamala Roy Chowdhury, 6.
Sri Nil Kumar Roy Chowdhury,
7. Sri Jayanta Kumar Roy
Chowdhury, 8. Sri Sushanta
Roy Chowdhury, 9. Sri
Biswanath Roy Chowdhury.
10 Sri. Sabitri Banerjee, 11.
Sri Bapi (Tridip) Banerjee,
12. Smt. Saimanti Banerjee,
13. Smt. Minakashi Banerjee,
all residing at 32, Chowdhury
Para Street, PO. & PS.
Uttarpara, Dist.- Hooghly, PIN712 258. The said Judgement
Debtors is/are hereby directed
to appear in person or by
any duly authorized agent
on 17.08.2022 at 10:30 a.m.
and to show cause against
the charge leveled, failing
which the matter will be heard
exparte and appropriate order
be passed.
By the order of Registrar
District Consumer
Commission, Hooghly

ন াম/পদবি পরিবর্তন

● আমি

Bechu Dutta, পিতা Late
Sailen Dutta, Vill- Kaliagarh,
P.O.& P.S.Balagarh, Dist.
Hooghly, 
আমার Passport
(No- T1060005) issued on
22/02/2019 ভু লবশত নাম আছে
Bachu Dutta, গত 04/08/22
তারিখে LD. Judicial Magistrate
Sadar, Hooghly ক�োর্টে এফিডেভিট
বলে Bechu Dutta এবং Bachu
Dutta এ
 ক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

●গত 2/6/22 তারিখে বসির হাট
ক�োর্টের (J.M)১ম শ্রেণী এফিডেভিট
বলে MAHAMMAD ALI
GAZIহইতে MAHAMMAD
GAZIহইলাম এবং ALAYA
QIKAM হইতে ALAYA
BEGUMহইলাম— Bhojpara
P.S-Baduria Dist-24 Pgs(N)
●
আমি
MAHABUB
HOSSAIN ANSARY 2/6/22
তারিখে বসিরহাট (J.M) ক�োর্টের
এফিডেভিট বলে আমার পিতা
MD ABDUR RAHIMথেকে
ABDUR RAHIM GAZIএবং
মাতা ALAYA BEGAM থেকে
ALAYA BEGUM হইল VillBhojpara P.S.-Baduria, Dist24 Pgs(N)

মেদিনীপুর পুরসভার উদ্যোগে কবিপ্রণাম ও গুণী–সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে
মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও বিধায়ক জুন মালিয়া। ছবি:স্বরূপ মণ্ডল

মহিষাদলে গ�োষ্ঠীদ্বন্দ্ব

বিজেপিতে নেতাদের
বিরুদ্ধে প�োস্টার দলেরই
যজ্ঞেশ্বর জানা

হলদিয়া, ৮ আগস্ট
বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে প�োস্টার
ঘিরে শ�োরগ�োল মহিষাদলে। বিজেপির
মণ্ডল কার্যালয়–সহ সংলগ্ন এলাকায়
সাদা কাগজে ছাপা প�োস্টার সাঁটান�ো
হয়। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই
প�োস্টার লাগিয়েছে তা না জানা গেলেও
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প�োস্টারগুলির নীচে
‘বিজেপি বাঁচাও কমিটি’লেখা ছিল।
বিজেপি নেতৃত্বের অভিয�োগ অবশ্য
বির�োধীদের দিকে। তাঁদের দাবি, বিজেপি
নেতা তথা দলের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত
করার জন্য এ সব করেছে তৃণমূল। যদিও
তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই

প�োস্টার লাগান�োর সঙ্গে তাদের ক�োনও
সম্পর্ক নেই। ঘটনাকে বিজেপির ঘর�োয়া
দ্বন্দ্ব বলে আখ্যা দিয়েছ তারা। ‘চাকরির
নাম করে টাকা নিয়ে জেল খাটা আসামি
বিজেপি তমলুক জেলার যুব সভাপতি
স�োমনাথ বক্সিকে মানছি না মানব না’
লেখা হয়েছে প�োস্টারগুলিতে।
মহিষাদলের তৃণমূল বিধায়ক
তিলককুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘গ�োটা রাজ্য
জুড়েই বিজেপির পতন শুরু হয়েছে।
জেলা ছাড়িয়ে ব্লক স্তরেও তার প্রভাব
পড়েছে।’বিজেপি যুব ম�োর্চার সভাপতি
স�োমনাথ বক্সি বলেন, ‘চাকরির জন্য আমি
কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, এমন
ক�োনও প্রমাণ নেই। মিথ্যা অভিয�োগ তু লে
সম্মানহানি করার চক্রান্ত করেছে তৃণমূল।’

গুলিতে জখম জওয়ান

আজকালের প্রতিবেদন
কৃষ্ণনগর, ৮ আগস্ট

তল্লাশি চালাতে গিয়ে পাচারকারীদের
গুলিতে গুরুতর জখম হলেন এক
বিএসএফ জওয়ান। বিএসএফের ৮২
নম্বর ব্যাটেলিয়নের আহত ওই জওয়ানের
নাম সতীশ কুমার। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার
চাপড়া থানার শিকড়া এলাকায় স�োমবার
সন্ধেয়। ওই এলাকার বাসিন্দা সফিক
শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায়

বিএসএফের একটি দল। তল্লাশি চালান�োর
সময় তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু কাশির
সিরাপ ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়। অভিয�োগ,
এরপরই পাচারকারীরা বিএসএফ
জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।
তাতে ওই বিএসএফ জওয়ান গুলিবিদ্ধ
হন। এরপরই বিএসএফ পাল্টা শূন্যে
গুলি চালায়। আহত জওয়ানকে প্রথমে
চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
হয়। এরপর সেখানে থেকে শক্তিনগরে
জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন সংশ�োধনী বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মতলায়
বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স
অ্যাস�োসিয়েশন (এবিইসিএ)। স�োমবার সংসদে পেশ করা হয়েছে
কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন সংশ�োধনী বিল। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে
তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স
অ্যাস�োসিয়েশন (এআইইসিএ)। এদিন ধর্মতলায় কেসি দাস ম�োড়ে
বিক্ষোভে শামিল হন এআইইসিএ–র সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা,
এবিইসিএ–র সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক
নীরেন কর্মকার, সভাপতি অনুকূল ভদ্র–সহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা।
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