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13th 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:  Intimation of Board Meeting  
 
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 

Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform you that a meeting 
of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 26th May, 
2022, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results (Standalone 
and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2022 
and to recommend dividend on Equity Shares, if any. 
 
Vide our letter dated 29th March, 2022 we have already communicated closure of 
Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st April, 2022 
till the end of 48 hours after the announcement of the Audited Financial Results for 
the quarter and year ended 31st March, 2022. Consequently, the trading window will 
continue to remain closed till the end of 48 hours after the announcement of the 
Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the 
quarter and year ended 31st March, 2022 to the public. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 

Company Secretary 
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রাজ্য ৼ
কলকাতা রবিিার ১৫ মে ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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প্রকাশ্য বিজ্ঞবতি
 [ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযাপন্স ক�যাড, ২০১৬ এর ১০২ নং ধযারযাধীভন] 

বিআরবি আয়রন অ্যান্ড বটিল মকাম্াবন প্রাইভেট বলবেভটড এর ি্যবতিগত িাবেনদার 
বেঃ আনিাবন কুোর মগাভয়ল এর ঋণদাতাগভণর অিগবতর িন্য

 দরকাবর তথ্য
১ আভবদন গ্রহভের আভদশ সম্পন্�কিত তথ্ ন্যাশনযাল ক�যাম্পযান্ন ল ট্যাইবুনযাল, �ল�যাতযা কবভচে, ন্সন্প 

( আইন্ব)  / ১৮৮( ক�ন্ব)  ২০২১
আভদশ জযান্রর তযান্রখ:  ০৯. ০৫. ২০২২

২ ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর নযাি ও ঠি�যানযা ন্িঃ আনজযান্ন কুিযার কগযাভেল, ন্বআরন্জ আেরন 
অ্যান্ড ন্টিল ক�যাম্পযান্ন প্যাইভেট ন্লন্িভটড ( CIN: 
U27101WB2002PTC095499 )  এর ব্ন্তিগত 
জযান্িনদযার, ঠি�যানযা:  ন্ডএল–১৮, সীতযাকুঞ্জ, সল্ট কল� ন্সটি, 
�ল�যাতযা–৭০০০৯১

৩ ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর কপ্ন্ষিভত 
ইনসলভেন্সি শুরুর তযান্রখ

৯ কি, ২০২২

৪ করভজযান্লউশন প্ভেশনযাল ন্হভসভব ন্রিেযারত 
ইনসলভেন্সি কপ্যাভেশনযাভলর নযাি এবং 
করন্জভ্রেশন নম্বর

রযাভজশ ক�শরী, করন্জভ্রেশন নম্বর:  IBBI/IPA-001/IP-
P00490/2017-18/10878 

৫ কবযাভডকি ন্নবন্ধন অনুযযােী করভজযান্লউশন 
প্ভেশনযাভলর ঠি�যানযা এবং ই–কিল আইন্ড

ন্প–৪৮, প্গন্ত পল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা–৭০০০৮৯ 
ই–মেল:  keshri.co@gmail.com 

৬ করভজযান্লউশন প্ভেশনযাভলর সভগে 
কযযাগযাভযযাভগর জন্ ব্বহযাযকি ঠি�যানযা এবং 
ই–কিল আইন্ড

 ন্প–৪৮, প্গন্ত পল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা–৭০০০৮৯ 
ই–কিল:  keshri.co@gmail.com 
কেযান:  ৯৪৩৩০৮০১৭৯ /  ৭০০৩২১০১৬৯

৭ দযান্ব জিযার কশষ তযান্রখ ৫ জুন, ২০২২
৮ ( �)  প্যাসন্গে� েিকি এবং

(খ)  অনুভিযান্দত প্ন্তন্নন্ধর ন্বশদ তথ্ 
এখযাভন পযাওেযা যযাভব

ওভেবন্লঙ্ক:  http://www.ibbi.gov.in/downloads
 বযাস্তন্ব� ঠি�যানযা:  দেযা নং ৫ কত উন্ল্ন্খত

এতদ্দযারযা এই কনযাটিস জযান্র �রযা হভছে কয, ন্যাশনযাল ক�যাম্পযান্ন ল ট্যাইবুনযাল, �ল�যাতযা কবচে ৯ কি, ২০২২ তযান্রভখ ন্বআরন্জ আেরন 
অ্যান্ড ন্টিল ক�যাম্পযান্ন প্যাইভেট ন্লন্িভটড এর ব্ন্তিগত জযান্িনদযার ন্িঃ আনজযান্ন কুিযার কগযাভেল এর ইনসলভেন্সি করভজযান্লউশন প্ভসস 
শুরুর আভদশ ন্দভেভে।
এতদ্দযারযা ন্িঃ আনজযান্ন কুিযার কগযাভেল এর ঋেদযাতযাভদর ৫ জুন, ২০২২ তযান্রভখর িভধ্ ওপভরর কটন্বভল রিি নং ৫–কত উন্ল্ন্খত ঠি�যানযাে 
করভজযান্লউশন কপ্যাভেশনযাভলর �যাভে তযাঁভদর দযান্বগুন্ল যথযাযথ প্িযাে সভিত কপশ �রযার জন্ আহ্যান জযানযাভনযা হভছে।
ঋেদযাতযারযা যথযাযথ প্িযাে সভিত তযাঁভদর দযান্বগুন্ল ইভল�ট্ন্ন� উপযাভে বযা করন্জটিযাডকি কপযাটি বযা ন্পিড কপযাটি বযা কু্ন্রেযাভরর িযাধ্ভি 
জিযা কদভবন।
দযান্বর সপভষি ন্িথ্যা অথবযা ন্বভ্যান্তি�র প্িযাে দযান্খল �রভল জন্রিযানযা �রযা হভত পযাভর।
 ন্যাশনাল মকাম্াবন ল ট্াইিুনাভলর তরভে
 রাভিশ মকশরী
তাবরখ :  ১৫ মে, ২০২২  মরভিাবলউশন মপ্রাভেশনাল
স্ান :  কলকাতা  মরবিভ্রেশন নম্বর:  IBBI/IPA-001/IP-P00490/2017-18/10878

 বিলাবন ইনভেটিভেন্ট অ্যান্ড 
ইন্ডাব্রেি কভিপাভরশন বলবেভটড

করন্জটিযাডকি অন্েস:  ন্বড়লযা ন্বন্্ডং,
৯/ ১, আর এন িুখযান্জকি করযাড, 

�ল�যাতযা–৭০০০০১
কেযান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০

ওভেবসযাইট:  www.pilaniinvestment.com 
ই–কিল:  pilaniinvestment1@gmail.com

CIN: L24131WB1948PLC095302 

বিজ্ঞবতি
কসন্ব ( ন্লন্টিং অবন্লভগশনস অ্যান্ড 
ন্ডসভ্যাজযার ন্রভ�যাে্যারভিন্টস)  
করগুভলশনস, ২০১৫–এর করগুভলশন ৪৭ 
সহ পঠনীে করগুভলশন ২৯ কিযাতযাভব� 
এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি জযান্র �রযা হভছে 
কয, অন্যান্ ন্বষেসিূভহর পযাশযাপযান্শ 
৩১ িযারকি, ২০২২ তযান্রভখ কশষ হওেযা 
ত্রৈিযান্স� ও অথকিবভষকির ন্নরীন্ষিত আন্থকি� 
েলযােল ( এ�� ও পুঞ্জীেূত)  ন্বভবরনযা ও 
অনুভিযাদন এবং ইকুইটি কশেযারসিূভহর 
ওপর লে্যাংশ ( যন্দ থযাভ�)  সুপযান্রভশর 
জন্ ক�যাম্পযান্নর পন্ররযাল�িণ্ডলীর সেযা 
বৃহপিন্তবযার, ২৬ কি, ২০২২ তযান্রখ 
আভেযান্জত হভব।
উপন্রন্লন্খত ন্বষে সম্পন্�কিত এবং 
টি� এক্সভরভঞ্জ কপশ �রযা তথ্যাবন্ল 
এক্সভরঞ্জগুন্লর ওভেবসযাইট অথকিযাৎ, 
www.nseindia.com ,  www.
bseindia.com  সহ ক�যাম্পযান্নর 
www.pilaniinvestment.com  
ওভেবসযাইভটও পযাওেযা যযাভব।

বিলাবন ইনভেটিভেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাব্রেি 
কভিপাভরশন বলবেভটড–এর িভষে

আর এস কাশ্যি
ক�যাম্পযান্ন কসভরিটযান্র
এি নং:  FCS-8588 

স্যান:  �ল�যাতযা
তযান্রখ:  ১৩. ০৫. ২০২২ 

িৃবটিভতও স্ববতি মনই। কভেবন গরে। বশবলগুবিভত, শবনিার। ছবি:  মশৌবেক দাস

 অস্ববতির িবৃটি এক িছভর ততবর হভি আরও ৬টি

শ্রমিকদের স্বাদ থ্ে

ইভলকট্বনক্স অ্যান্ড কবেউবনভকশন ইবজিবনয়াবরং 
বিোভগর মদওয়াল িবরিকার আনুষ্াবনক প্রকাশ

আিকাভলর প্রবতভিদন
বশবলগুবি, ১৪ মে

ন্শন্লগুন্ড় ইনন্টিটিউট অে কট�ভনযালন্জ 
( এসআইটি) –র ইভল�ট্ন্নক্স অ্যান্ড 
�ন্িউন্নভ�শন ইন্ঞ্জন্নেযান্রং ন্বেযাভগর 
বযান্ষকি� কদওেযাল পন্রৈ�যার আনষু্যান্ন� 
প্�যাশ হল শুরিবযার। এসআইটির অধ্ষি 
ড.  ন্িঠুন ররিবততী এই পন্রৈ�যার উভ্যাধন 

�ভরন। এ বেভরর কদওেযাল পন্রৈ�যার 
ন্বষে ন্েল ‘ ন্বজ্ঞযাভনর সযাম্প্রন্ত� 
প্বেতযা এবং প্যুন্তি’ । পড়ুেযা এবং 
ন্শষি�–ন্শন্ষি�যাভদর কযৌথ প্েযাভস এই 
কদওেযাল পন্রৈ�যা ত্তন্র �রযা হভেভে। 
এই প্�ভপের িূল উভদেশ্ই হল েযারৈ–
েযারৈীভদর িভধ্ ্যাসরুভির বযাইভরও 
দষিতযা ন্ব�যাশ �রযা। �ৃন্রৈি বুন্ধিিত্যা, 
েযারুকিেযাল ন্রভেন্লটি এবং অগভিভন্টড 

ন্রভেন্লটির িভতযা বতকিিযান প্যুন্তি সম্পভ�কি 
পড়ুেযাভদর িভধ্ সভরতনতযা েন্ড়ভে 
কদওেযার জন্ কদওেযাল পন্রৈ�যার ন্বষে 
ন্হভসভব ‘ ন্বজ্ঞযান ও প্যুন্তির সযাম্প্রন্ত� 
প্বেতযা’ –ক� কবভে কনওেযা হভেন্েল। 
ন্শষিযাথতীভদর সৃজনশীল প্ন্তেযা প্দশকিভনর 
জন্ কদওেযাল পন্রৈ�যার িভতযা প্্যাটেিকি 
যভথষ্ট গুরুত্বপূেকি বভল জযান্নভেভেন 
এসআইটির অধ্ষি। 

বশবলগুবি ইনবটিটিউট অে মটকভনালবি

মদওয়াল িবরিকা প্রকাশ অনুষ্াভন এসআইটির অধ্যষে–সহ ইভলকট্বনক্স অ্যান্ড কবেউবনভকশন 
ইবজিবনয়াবরং বিোভগর বশষেক ও িিুয়ারা। ছবি:  আিকাল

চা–িাগাভনর োঙন রষোর 
আশ্াস বিধায়ক খভগশ্ভরর

িাথপসারবথ রায়
িলিাইগুবি, ১৪ মে

�যালববশযাখী হভলও এখনও কসেযাভব বৃন্ষ্টপযাত শুরু হেন্ন 
উত্রবভগে। অথর বষকিযা শুরুর আভগ ই েযাঙন শুরু হভে কগভে 
জলপযাইগুন্ড় কজলযার রযাজগঞ্জ ব্লভ�র �রভতযােযা নদীভত। 
েযাঙভনর কজভর অভন�টযাই ষিন্তগ্রস্ত হভছে নদীর পযার্কিবততী 
কবশ �ভে�টি রযা–বযাগযান। ন্বঘযার পর ন্বঘযা এলযা�যার রযা–গযাে 
তন্লভে যযাভছে। রযা–বযাগযান িযান্ল�পভষির পযাশযাপযান্শ আতন্ঙ্কত 
শ্রন্ি�রযা। �যারে, রযা–বযাগযান ধ্ংস হভে কগভল �যাজ হযারযাভত 
হভব শ্রন্ি�ভদর। ইন্তিভধ্ ই নদী েযাঙন এলযা�যাে পন্রদশকিন 
�ভরভেন স্যানীে ন্বধযাে� খভগর্র রযাে। শ্রন্ি�ভদর স্যাভথকি 
রযা–বযাগযাভনর েযাঙন রষিযার আর্যাস ন্দভেভেন ন্তন্ন। রযাজগঞ্জ 

ব্লভ�র ন্বন্যাগুন্ড় গ্রযাি পচেযাভেভতর আিবযান্ড় েযালযা�যাটযার ৯ 
নম্বর �ভলযান্ন গ্রযাভি �রভতযােযা নদীর েযাঙভনর েভল নদীগভেকি 
রভল কগভে কবশ �ভে�টি রযা–বযাগযাভনর এ�টি বড় অংশ। 
এেযাভব ন্নত্ন্দন েযাঙন রলভত থযা�যাে �যাজ হযারযাভনযার আশঙ্কযা 
�রভেন রযা–শ্রন্ি�রযা। 

ন্বষেটি জযানভত কপভর সম্প্রন্ত ওই এলযা�যা পন্রদশকিন 
�ভরন রযাজগভঞ্জর ন্বধযাে� খভগর্র রযাে। শ্রন্ি�ভদর সভগে 
�থযাও বভলন ন্তন্ন। খভগর্র রযাে বভলন, ‘ �রভতযােযা নদী 
েযাঙভনর জন্ সিস্যাে পভড়ভেন রযা–শ্রন্ি�রযা। এজন্ নদী 
েযাঙন এলযা�যা পন্রদশকিন �ভরন্ে। তভব রযা–বযাগযান িযান্ল�ভদর 
স্যাভথকি নে, রযা–বযাগযাভনর শ্রন্ি�ভদর স্যাভথকি এখযাভন এ�টি নদী 
বযাঁধ ত্তন্রর পন্র�পেনযা �রযা হভছে। এ ন্বষভে কসর দতিভরর 
আন্ধ�যান্র�ভদর সভগে ও �থযা বলব।’ 

করভতায়া নদীর োঙভন এোভিই নদীগভেপ চভল যাভছে চা–িাগাভনর একটি িি অংশ। ছবি:  প্রবতভিদক

মিআইবন বনেপাণ: কিা বশবলগুবির মেয়র
অলক সরকার
বশবলগুবি, ১৪ মে

‘ ট� টু কিের’  অনুষ্যাভন ন্নেি �ভর আসভে কবআইন্ন ন্নিকিযাে 
ন্নভে নযানযান অন্েভযযাগ। অভনভ� কবআইন্ন ন্নিকিযাভের আগযাি 
আশঙ্কযা �ভরও কেযান �রভেন কিের কগৌতি কদবভ�। শন্নবযার 
তযাই ন্শন্লগুন্ড়র কিের ‘ লযাইে’  অনুষ্যাভনর সিেই জযান্নভে ন্দভলন 
কবআইন্ন ন্নিকিযাে ন্নভে �ভঠযার অবস্যাভনর �থযা। আন্ধ�যান্র�ভদর 
ন্নভদকিশ ন্দভে বভলন, ‘ কযখযাভন কযখযাভন কব আইন্ন ন্নিকিযাে হভব, 
কস–সব ন্রন্নিত �ভর কনযাটিস পযাঠযান। প্ভেযাজভন আন্ি পুর ও 
নগভরযান্েন দতিভরর সভগে আভলযারনযা �ভর রযাখব। স�ভলর 
ন্বরুভধিই �ভঠযার পদভষিপ �রভত হভব।’

ন্শন্লগুন্ড়ভত তৃেিূভলর পুরভবযাডকি গঠভনর আভগ কথভ� 
কব আইন্ন ন্নিকিযাে ন্নভে সরব ন্েভলন কগৌতি কদব। ন্বধযান 
িযাভ�কিভট ন্নিকিযাে �রযা এ�যান্ধ� কব আইন্ন কদযা�যান কেভঙ ন্দভে 

পুনরযাে সর�যান্র সযাহযাভয্ ন্নেভির িভধ্ এভন ত্তন্র �ন্রভে 
ন্দভেন্েভলন। কিের হবযার পর শুরুভতই কবআইন্ন ন্নিকিযাে 
ন্নভে �ড়যা বযাতকিযা জযান্নভেন্েভলন। এিনন্� ন্শন্লগুন্ড় ন্বধযান 
করযাভড ত্তন্র হওেযা ন্বতন্�কিত েবন ন্নভে কবযাডকি ন্িটিংভে রঞ্জন 
শীলশিকিযা আওেযাজ তুলভতই ওই েবভনর ন্নিকিযাে �যাজ বভন্ধর 
ন্নভদকিশ কদন। ন্�ন্তু তযারপভরও কবআইন্ন ন্নিকিযাে ন্নভে অন্েভযযাগ 
ও উৎ�ণ্যা কথভ�ই যযান্ছেল। 

এন্দনও ‘ ট� টু কিের’  অনুষ্যান রলযা�যালীন ৪৪ নম্বর 
ওেযাভডকির এ� সভরতন নযাগন্র� কিেরভ� অনুভরযাধ �ভরন কয, 
যযাভত ওেযাভডকি কয হযাইভরেন ত্তন্র হভছে, তযার ওপভর কদযা�যান  
বসযাভনযা শুরু নযা হে।’  কগৌতি কদব জযানযান,  প্থি পযকিযাভে ১ 
ক�যাটি ৮৬ লষি টযা�যাে হযাইভরেন ত্তন্র �রন্ে। এটযা �রভতই 
নযানযা সিস্যা হভছে। এরপর ন্্তীে পযকিযাভে আরও প্যাে ১ ক�যাটি 
টযা�যার �যাজ হভব। তযাই কসই ন্ন�যান্শভ� কদভখ রযাখভত হভব।

বিিাদ 
মেটাভত 
বগভয় খনু

োটির মটিবডয়াে আবলিুরদুয়াভর

অবেবিৎ মচৌধুবর
োলদা, ১৪ মে

মেভয়র শ্শুরিাবির ঝগিা মেটাভত বগভয় 
প্রবতভিশীভদর হােলায় খনু হভলন িািা। 
শুক্রিার রাভত ঘটনাটি ঘভটভছ চঁাচল 
থানার হলবদিাবি এলাকায়। রাভত গুরুতর 
িখে ওই ি্যবতিভক োলদা মেবডক্যাভল 
েবতপ করা হভল শবনিার সকাভল তঁার 
েতুৃ্য হয়। ঘটনায় শ্শুরিাবি এিং 
প্রবতভিশী হােলাকারী আটিভনর বিরুভধে 
চঁাচল থানায় বলবখত অবেভযাগ দাভয়র 
কভরভছ েভৃতর িবরিার। অবেভযাভগর 
িবরভপ্রবষেভত েহম্মদ শাহিাহান নাভে 
একিনভক মরেতিার কভরভছ িবুলশ। িাবক 
অবেযতুিভদর মখাঁি চলভছ। েৃভতর নাে 
আিদুল হক (৪০)। তঁার িাবি চঁাচল–২ 
ব্লভকর ধানগিা বিষণিরু রোে িঞ্াভয়ভতর 
হলবদিাবি এলাকায়। েভৃতর িবরিাভর 
রভয়ভছন স্তী ও চার মেভয়।

িবুলশ ও স্ানীয় সভূরি িানা মগভছ, 
আিদুল হভকর মেভয় চুেবক বিবির কভয়ক 
িছর আভগ বিভয় হয় হলবদিাবি এলাকার 
রুতিে মশভখর সভগে। োভঝেভধ্যই চুেবকর 
সভগে শ্শুরিাবির মগালোল হত। শুক্রিার 
রাভত চুেবকর িািা আিদুল তার েীোংসা 
করভত মেভয়র শ্শুরিাবি যান। মসখাভন 
প্রবতভিশী িািল ুমশভখর সভগে তঁার িচসা 
হয়। ক্রভে হাতাহাবত শুরু হয়। মসই 
বিিাদভক মকন্দ্র কভর আিদুলভক ধারাভলা 
অস্ত বদভয় এভলািাথাবি মকাি োভর 
িািল–ুসহ তার দলিল িভল অবেভযাগ।

অম্ানভি্যাবত মঘাষ
আবলিুরদুয়ার, ১৪ মে

িযাটির গ্যালযান্রভত বভস কখলযা কদখভবন রিীড়যাভপ্িী 
িযানষু। আস্ত এ�টযা িযাটির কটিন্ডেযাি। �ি–কবন্শ �ভে� 
হযাজযার িযানষু অনযােযাভস ঢুভ� কযভত পযারভবন কটিন্ডেযাভি। 
রিভ� কদওেযার িভতযা এিনই �যাজ প্থি সম্পেূকি হভেভে 
আন্লপুরদুেযার–২ ব্লভ�র সলসলযাবযান্ড়ভত।

স্যানীে সু্ভলর িযাভঠ গভড় কতযালযা হভেভে কটিন্ডেযািটি। 
কজলযার প্থি িযাটির কটিন্ডেযাভির উভ্যাধন হভেভে শন্নবযার। 
সব ন্�েু ঠি�ঠযা� থযা�ভল এ� বেভরর িভধ্ আন্লপুরদুেযার 
কজলযার ন্বন্েন্ গ্রযাভি ১০০ ন্দভনর প্�ভপের সযাহযাভয্ 
এিন আরও ৬টি কটিন্ডেযাি সন্রিে হভব। কজলযাশযাস� 
সুভরন্দ্রকুিযার ন্িনযা, কজলযাপন্রষভদর সেযান্ধপন্ত ন্শলযাদযাস 
সর�যার, এসভজন্ডএ করেযারি্যান কসৌরে ররিবততী, 
আন্লপুরদুেযার পুরসেযার করেযারি্যান প্ভসনন্জৎ �র, 
পচেযাভেত সন্িন্তর সেযাপন্ত অনপু দযাস–সহ ন্বন্শষ্টরযা 
উপন্স্ত ন্েভলন। জযানযা কগভে, ন্নন্িকিত হভত রলযা ৬টির 
িভধ্ দুটি কটিন্ডেযাভির ন্নিকিযাে �যাজ প্যাে কশভষর পভথ। 
খবু দ্রুত শুরু হভছে বযান্� ৪টির �যাজ। আন্লপুরদুেযার–২ 

ব্লভ� অতীভত ক�যানও কটিন্ডেযাি ন্েল নযা। উত্রবগে উন্েন 
দতির ৪০ লষি টযা�যা বরযাদে �ভরন্েল। পযাশযাপযান্শ ১০০ 
ন্দভনর প্�ভপে খরর হে ৩৩ লষি টযা�যা। কিযাট ৭৩ লষি 
টযা�যাে গভড় উভঠভে কজলযার প্থি িযাটির কটিন্ডেযাি। 
কজলযাশযাস� সুভরন্দ্রকুিযার ন্িনযা বভলন, ‘ কটিন্ডেযাি 
ন্নিকিযাভে স্যানীে িযানভুষর এ�টি অংশ সরযাসন্র ১০০ 

ন্দভনর প্�ভপে �যাজ �ভরভেন। কটিন্ডেযাভির রযারপযাভশ 
ন্ন�যান্শর ব্বস্যা �রযা হভেভে। িযাঠটিভ� সুন্দরেযাভব ত্তন্র 
�রযা হভেভে। আগযািী ন্দভন কটিন্ডেযাি সযাজযাভত আরও 
ন্�ে ুপদভষিপ �রযা হভব।’  এন্দভ�, িযাটির কটিন্ডেযাি 
হভলও কবশ ন্�ে ুকষিভরৈ �ংন্রিভটর ব্বহযারও হভেভে। 
তভব িযাভঠর রযারপযাভশর িলূ গ্যালযান্রটি পুভরযাপুন্র িযাটির। 
ন্বভশষ েযাভব ঘযাস লযান্গভে কসটি ত্তন্র �রযা হভেভে। 
িযাভঠ ন্রিভ�ট, েুটবল, অ্যাথভলটিক্স–সহ ন্বন্েন্ র�ভির 
কখলযা সহভজই �রযা যযাভব। 

প্যাথন্ি� েযাভব জযানযা কগভে, কটিন্ডেযািটি ১২০ ন্িটযার 
লম্বযা, ৭৬ ন্িটযার রওড়যা। এলযা�যার িযানভুষর দীঘকিন্দভনর 
দযান্ব ন্েল, ব্লভ� এ�টি কটিন্ডেযাি কহযা�। িযাঠটির সংস্যার 
হন্ছেল নযা। এন্দন উভ্যাধন হওেযাে খনু্শ সলসলযাবযান্ড়র 
বযান্সন্দযারযা। জযানযা কগভে, সলসলযাবযান্ড় িভডল হযাইসু্ভলর 
পূবকি ন্দভ�র িযাভঠর কেতর কশৌরযাগযারও রযাখযা হভেভে। 
আভে এ�যান্ধ� প্ভবশ্যার। আগযািীভত রযারপযাভশ ন্বন্েন্ 
র�ভির গযাে লযাগযাভনযার পন্র�পেনযা রভেভে। কসৌরে ররিবততী 
বভলন, ‘ খবু অপে খরভর ২০১৮ সযাভল কটিন্ডেযাি ন্নিকিযাভের 
জন্ আিরযা িখু্িন্তীর �যাভে আভবদন �ভরন্েলযাি। 
আজ খনু্শর ন্দন।’ 

 শটপ সাবকপভট ষেবতরেতিভদর 
তিদু্যবতক সােরেী বিতরণ

বগবরশ েিুেদার
বশবলগুবি, ১৪ মে

শটকি সযান্�কিভটর কজভর ষিন্ত হভেন্েল 
বহু বযান্ড়র ত্বদু্ন্ত� সযািগ্রী। অসহযাে 
কসই ষিন্তগ্রস্ত পন্রবযারগুভলযাভ� 
ত্বদু্ন্ত� সযািগ্রী ন্দভলন যুব তৃেিূল 
কনতযা কগৌতি কগযাস্যািী। শন্নবযার ন্তন্ন 
হযান্জর হভে যযান েযালবযাসযা কিযাড়, 
পযারভ�লগঁুন্ড়ভত। বৃহপিন্তবযার 
েুলবযান্ড় ১ নম্বর অচেভলর এই এলযা�যাে 
শটকি সযান্�কিভট পুভড় যযাে বযান্ড়র টিন্ে, 
করন্রিজযাভরটর, লযাইট, ে্যান কথভ� শুরু 

�ভর নযানযা ত্বদু্ন্ত� সযািগ্রী। অভপের 
জন্ প্যাভে বঁযাভরন বযান্সন্দযারযা। ইন্তিভধ্ 
কজলযা প্শযাসভনর তরভে ষিন্তপূরভের 
আর্যাস ন্িভলভে। ন্বদু্ৎ এভলও বহু 
বযান্ড় এখনও অন্ধ�যার, ে্যান কনই। 
টযা�যার অেযাভব অভনভ� এইসব ন্জন্নস 
ন্�নভত পযারভেন নযা। তযাই এন্দন ওই 
ষিন্তগ্রস্ত পন্রবযারভ� ে্যান ও লযাইট 
ন্দভত হযান্জর হন ডযাবগ্রযাি–েুলবযান্ড় 
ব্ল� যুব তৃেিূল কনতযা তথযা সিযাজ�িতী 
কগৌতি কগযাস্যািী। এন্দন প্যাে ২০টি 
দন্রদ্র পন্রবযাভরর হযাভত এই ন্জন্নসগুন্ল 
তুভল কদন ন্তন্ন।

সলসলািাবিভত উভ্াধন হভয় মগল এই 
োটির মটিবডয়াভের। ছবি: প্রবতভিদক

 Applications invited for the post of
Cluster Development Executive (CDE)
Sundarika Bartika invites 
applications for the post of 
CDE for Diamond Palmgur 
& Allied Products Cluster 
sanctioned by KVIC under 
SFURTI of MoMSME GoI on 
contractual basis. Candidates 
having graduate, proficiency in 
computer skill, between 18-35 
yrs age and relevant experience 
may apply to The Secretary, 
Sundarika Bartika, Vill- 
Sundarika, P.O.- Kalatalahat, 
Dist- South 24 Parganas, 
Pin.- 743504, West Bengal. 
Application should contain proof 
of qualification, age, domicile 
and experience certificate. Last 
dt, of application: 21.05.2022. 
In case of necessity pls C 
9474011585, email: sbartika@
gmail.com  

ই–বনলাে
বিক্রয় বিজ্ঞবতি

মহড অবেস:  প্লট নং ৪, মসক্টর ১০, ্ারকা, নয়া বদবলি–১১০০৭৫
সস্ত বডিাটপভেন্ট, সাকপল অবেস, কলকাতা নথপ, সল্ট মলক, মসক্টর–১, ব্লক– বডবড ১১, কলকাতা–৭০০০৬৪

স্াির সম্বতিসেূহ বিবক্রর িন্য বিক্রয় বিজ্ঞবতি
 লট নং ই–বনলাভের তাবরখ বনলাভের সেয়সীো

 ১ মথভক ২ ০৮. ০৬. ২০২২ সকাল ১১: ০০টা মথভক বিভকল ৪: ০০টা

বসবকউবরটি ইন্টাভরটি ( এনভোসপভেন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ানসেূহ সহ িঠনীয় বসবকউবরটাইভিশন অ্যান্ড বরকন্রোকশন অে বেনাবসিয়াল অ্যাভসটস অ্যান্ড 
এনভোসপভেন্ট অে বসবকউবরটি ইন্টাভরটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীভন স্াির িবরসম্দসেূহ বিবক্রর িন্য ই–বনলাে বিক্রয় বিজ্ঞবতি।
এতদ্দযারযা জনসযাধযারে এবং ন্বভশষ �ভর সংন্লিষ্ট ঋেগ্রহীতযা( গে)  ও জযান্িনদযার( গে) –এর জ্ঞযাতযাভথকি এই ন্বজ্ঞন্তি জযান্র �রযা হভছে কয,  জযান্িনযুতি ঋেদযাতযার �যাভে বন্ধ� রযাখযা/  দযান্খলভযযাগ্ ন্নভ্যাতি ন্ববরেযুতি এবং 
 জযান্িনযুতি ঋেদযাতযার অনুভিযান্দত আন্ধ�যান্র� ্যারযা গঠনিূল�/  বযাস্তন্ব�/  প্তী�ী দখল কনওেযা ন্ন্ন্লন্খত স্যাবর সম্পন্ত্গুন্ল সংন্লিষ্ট ঋেগ্রহীতযা( গে)  ও জযান্িনদযার( গে) –এর কথভ� এই ব্যাঙ্ক/ জযান্িনযুতি ঋেদযাতযার 
পযাওনযা অথকিযাঙ্ক পুনরুধিযাভরর জন্ নীভর কলখযা তযান্রভখ ‘ কযখযাভন আভে কসখযাভন’ , ‘ যযা ন্�েু আভে তযা’  এবং ‘ কযিন আভে কতিনেযাভব’  ন্েন্ত্ভত ন্বন্রি �রযা হভব। নীভরর কটন্বভল প্ন্তটি সম্পন্ত্র ন্নধকিযান্রত সংরষিে 
িূল্ ও বযােনযা জিযা ( ইএিন্ড)  উভল্খ �রযা হভেভে।
এই ন্বন্রি https://www.ibapi.in  ওভেব কপযাটকিযাভল কদওেযা ই–ন্নলযাি প্্যাটেভিকির িযাধ্ভি ন্ন্স্যাষির�যারী ্যারযা আভেযান্জত হভব। ন্নভজ অথবযা যথযাযথেযাভব দযান্েত্বপ্যাতি অনুভিযান্দত এভজভন্টর িযাধ্ভি ন্বড �রযার 
জন্ জনসযাধযারভের প্ন্ত আিন্তে জযানযাভনযা হভছে।

িাবেনযুতি িবরসম্দগুবলর তেবসল

লট নং ব্াভঞ্র নাে ( সল আইবড) 

অ্যাকাউভন্টর নাে

িন্ধক রাখা স্াির সম্বতির বিিরণ এিং স্বত্াবধকারীর নাে ক)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
খ)  িভকয়া অথপাঙ্ক
গ)  দখভলর তাবরখ

ক)  সংরষেণ েূল্য
খ)  ইএেবড

গ)  বিড গুণক

ই–বনলাভের তাবরখ 
ও সেয়

১ বিএনবি– ি্যারাকিুর 
( ০১২০২০) 

প্রোঙ্কর রায় এিং শ্রীেতী 
মরখা রায়

‘ কদবন্ষকি অ।আপযাটকিভিন্ট’  নযাি� ন্বন্্ডংভের প্থি তভল ৭০৪ বগকিেুট িযাভপর 
গ্যারযাজ কপিস নং এ–III  এর সিবন্ধ� যযার ন্স্ন্ত ও ন্ববরে:  কিৌজযা– 
সযাতগযান্ে, ই/ ন্প নং ২, এস/ ন্প নং ৪, ন্স এস প্ট নং ১৪৮৩ ( অংশ) , কজ 
এল নং ২০, কপ্ন্িভসস নং ১১/ ৫০, নভগন্দ্রনযাথ করযাড, লযাহযা �ভলযান্ন, 
�ল�যাতযা–৭০০০২৮, ন্িউন্নন্সপ্যান্লটি কহযান্্ডং নং ১৭ন্ব ( বতকিিযাভন নং ২২) , 
সযাউথ দিদি ন্িউন্নন্সপ্যান্লটির এলযা�যাধীন, থযানযা– দিদি, কজলযা– উত্র ২৪ 
পরগনযা, সম্পন্ত্র স্ত্বযান্ধ�যান্রনী:  শ্রীিতী করখযা রযাে, স্যািী– শ্রী প্েযাঙ্কর রযাে।
করৌহন্দে:  উত্র– কগযারষিবযাসী করযাড;  দন্ষিে– কদবন্ষকি অ্যাপযাটকিভিভন্টর েযাঁ�যা 
স্যান;  পূবকি– কদবন্ষকি অ্যাপযাটকিভিভন্টর েযাঁ�যা স্যান;  পন্চিি– কদবন্ষকি অ্যাপযাটকিভিভন্টর 
ন্সঁন্ড়। [ সম্বতিটি িাতিবিক দখলাধীন] 

�)  ০৪. ০৯. ২০১৯
খ)  ₹ ১৫,৮৬,৯৮০. ০০
+  প্ভযযাজ্ সুদ ও রযাজকি
গ)  ১৯. ১২. ২০১৯

�)  ₹ ১৬. ৪৭ লষি
খ)  ₹ ১. ৬৫ লষি
গ)  ₹ ০. ১০ লষি

০৮. ০৬. ২০২২
স�যাল ১১: ০০টযা

কথভ�
ন্বভ�ল ৪: ০০টযা

২ বিএনবি– ি্যারাকিুর 
( ০১২০২০) 
অ্যা্রো বডউ

২৮. ১২. ২০১১ তযান্রভখর স্ত্বদন্লল নং I –০৯৮৬০ অনুযযােী ন্নভ্যাতি ে্যাক্টন্রর 
সযািযান্ �িভবন্শ ৭ �যাঠযা ৪ েটযা� ৪ বগকিেুট বযা ৫২২৭ বগকিেুট বযা সযািযান্ 
�িভবন্শ ১২ কডন্সভিল িযাভপর জন্ি ও বযান্ড়র সিবন্ধ� যযার ন্স্ন্ত ও ন্ববরে:  
ব্যারযা�পুর ১ নং কডভেলপভিন্ট ব্লভ�র অধীভন িযািুদপুর গ্রযাি পচেযাভেভতর 
অন্ধভষিরৈযাধীন, কিৌজযা– রযাভজন্দ্রপুর, কজ এল নং ১০, খন্তেযান নং ৪৩৮ ( এল 
আর) , দযাগ নং– আর এস এবং এল আর ৮৫৩ ও ৮৫৪, এন্ডএসআর– 
ত্নহযাটি, কজলযা– উত্র ২৪ পরগনযা। করৌহন্দে:  উত্র– ন্বর্নযাথ কঘযাষ;  দন্ষিে– 
১০ েুট রওড়যা �িন রযাস্তযা;  পূবকি– ন্দলীপ কঘযাষ;  পন্চিি– পযাঁরুভগযাপযাল কঘযাভষর 
সম্পন্ত্। [সম্বতিটি ি্যাভঙ্কর দখলাধীন] 

�)  ০৩. ০২. ২০১৫
খ)  ₹ ২২,৬৬,০৭৮. ৪৮
 +  প্ভযযাজ্ সুদ ও রযাজকি
গ)  ১৬. ০৪. ২০১৫

�)  ₹ ১৮. ৮২ লষি
খ)  ₹ ১. ৮৮ লষি
গ)  ₹ ০. ১০ লষি

০৮. ০৬. ২০২২
স�যাল ১১: ০০টযা

কথভ�
ন্বভ�ল ৪: ০০টযা

শতপ ও বনয়োিবল: 
�)  এই ন্বন্রি ন্সন্�উন্রটি ইন্টযাভরটি ( এনভেযাসকিভিন্ট)  রুলস, ২০০২–কত ন্নধকিযান্রত শতকি ও ন্নেিযাবন্লর পযাশযাপযান্শ ন্ন্ন্লন্খত শতকিসযাভপষি হভব: 
১.  সম্পন্ত্গুন্ল ‘ মযখাভন আভছ মসখাভন’ , ‘ যা বকছ ুআভছ তা’  এিং ‘ মযোভি আভছ মসোভি’  ন্েন্ত্ভত ন্বন্রি �রযা হভছে।
২.  ওপভরর তেন্সভল জযান্িনযুতি পন্রসম্পদগুন্লর ন্ববরে অনুভিযান্দত আন্ধ�যান্রভ�র সবকিভসরযা জ্ঞযান ও তথ্যানুসযাভর বন্েকিত হভেভে। তভব এই কঘযাষেযাপভরৈ ক�যানও প্�যার ত্রুটি, েুল ন্ববৃন্ত বযা অনুভল্ভখর জন্ 

অনুভিযান্দত আন্ধ�যান্র� জবযাবন্দন্হ �রভত দযােবধি থযা�ভবন নযা।
৩.  এই ন্বন্রি https://www.mstcecommerce.com  ওভেব কপযাটকিযাভল কদওেযা ই–ন্নলযাি প্্যাটেভিকির িযাধ্ভি ন্ন্স্যাষির�যারী ্যারযা আভেযান্জত হভব।
৪.  ন্বন্রির ন্বশদ শতকি ও ন্নেিযাবন্লর জন্ অনুগ্রহ �ভর www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app  এবং www.pnbindia.in  ওভেবসযাইটগুন্ল কদখুন।
৫.  ন্বড দযান্খভলর আভগ ই–ন্নলযাি ন্বন্রির ন্বশদ শতকি ও ন্নেিযাবন্ল কপভত এবং ই–ন্নলযাি ন্বন্রি প্ন্রিেযাে অংশ ন্নভত   কযযাগযাভযযাভগর ব্ন্তি:  শ্রী এস বযালযান্জ ( অনুভোবদত আবধকাবরক) , মোিাইল:  ৯৮৩১৭৭৯৭৮০।

সারোভয়বস অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  অধীভন ক্রে নং ১ মথভক ২ এর মষেভরি ১৫ বদভনর বিবধিধে বিক্রয় বিজ্ঞবতি
তাবরখ: ১৫. ০৫. ২০২২;   বচে ে্যাভনিার, 
স্ান:  কলকাতা  অনুভোবদত আবধকাবরক       , িাজিাি ন্যাশনাল ি্যাঙ্ক                       
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