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

31st January, 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 Wednesday, the
9th February, 2022, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine
months ended 31st December, 2021.
Vide our letter dated 28th December, 2021 we have already communicated closure
of Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st January,
2022 till the end of 48 hours after the announcement of the Unaudited Financial
Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021. Consequently,
the trading window will continue to remain closed till the end of 48 hours after the
announcement of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter
and nine months ended 31st December, 2021.
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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কলকাতা মঙ্গলবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সিএ পড়ুয়াদের
আন্তর্জাতিক সম্মেলন
প্রায় এক দশক পর কলকাতায়
অনুষ্ঠিত হল সিএ পড়ুয়াদের
আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কলকাতার
একটি পাঁচতারা হ�োটেলে দু’দিনের
এই সম্মেলন হয়। ভার্চুয়াল
সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের
সাড়ে ৬০০–রও বেশি পড়ুয়ার
পাশাপাশি য�োগ দিয়েছিলেন
এশিয়ার সব আন্তর্জাতিক
অ্যাকাউন্টিং সংগঠনের প্রতিনিধি
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্রাঞ্চ অফিস:গিল্যান্ডার হাউস, ব্লক ‘এ’,
২য় তল, ৮, এন এস র�োড, কলকাতা–৭০০০০১

ভ্রম সংশ�োধনী

২৯.০১.২০২২–এ প্রকাশিত ই–নিলামের
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ
ও সময় পড়তে হবে২৩.০২.২০২২, বেলা ১১টা
থেকে দুপুর ৩টা ও স্বত্বাধিকারী হামিদুল ম�োল্লা
হেজবুল্লা ম�োল্লা সেকেন্দার মল্লিকের ক্ষেত্রে দাবি
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক পড়তে হবে
₹
২,১৯,৬৩,৭৯৩.
৮৪ (
দুই ক�োটি উনিশ লক্ষ
তেষট্টি হাজার সাতশ�ো তিরানব্বই টাকা এবং
চু রাশি পয়সা মাত্র)।
অনিচ্ছাকৃত ভু লের জন্য দুঃখিত।

ফর্ম নং:আই এন সি–২৬

[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন
রিজিয়ন, সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (৪)ধারা এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল (৫)–এরক্লজ (এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: স্পর্শ ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN:
U 52190WB2010PLC155033)
যার রেজিস্টার্ড
অফিস:২এ গ্র্যান্ট লেন, শ্রীকৃ ষ্ণ স্কোয়ার, ৪র্থ তল, কক্ষ
নং ৩বি/২, কলকাতা–৭০০০১২
...আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে,
২৯/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩
ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘জাতীয় রাজধানী
দিল্লি’–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 ন্ন হলে বা ক্ষু ন্ন 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, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪,
এজেসি ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০২০–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 রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে
হবে। যার ঠিকানা:২ এ গ্র্যান্ট লেন, শ্রীকৃ ষ্ণ স্ক্যোয়ার, ৪র্থ
তল, কক্ষ নং ৩ বি/২ কলকাতা–৭০০০১২
আবেদনকারীর তরফে
স্পর্শ ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/– বৈভব আগরওয়াল
তারিখ: ২৯/০১/২০২২	ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
(DIN: 08081097)

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা
বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
সিপি (সিএএ) নং: ১৯০/কেবি/২০২১
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
সিএ (সিএএ) নং: ১০০/কেবি/২০২১
বিষয়:
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩
এবং
বিষয়:
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২
নং ধারা
এবং
বিষয়: বানজারা ফার্ম হাউস প্রাইভেট লিমিটেড,
যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:২৩ এ
কলাকার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭,
CIN: U01210WB2009PTC136119,
PAN: AADCB9278R। – ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি ১
এবং
বিষয়: ফেটর ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড,
যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:৬বি, বেন্টিঙ্ক
স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১, CIN:
U51109WB2008PTC128218, PAN:
AABCF2583P। – ট্রান্সফারার ক�োম্পানি ২
এবং
বিষয়: মেট্রোডিল কমার্শিয়াল প্রাইভেট
লিমিটেড, যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:৪
এ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, এম এম এস চেম্বারস,
২য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১, CIN:
U51109WB2005PTC102270, PAN:
AAKCS1543H। – ট্রান্সফারার ক�োম্পানি ৩
এবং
বিষয়: পার্পল ডিলারস প্রাইভেট লিমিটেড, যার
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:২৩ এ কলাকার
স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭, CIN:
U51909WB2009PTC132975, PAN:
AAECP9669D। – ট্রান্সফারার ক�োম্পানি ৪
এবং
বিষয়: টাইকুন ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড,
যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:২৩ এ
কলাকার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭,
CIN: U52190WB2010PTC142750,
PAN: AADCT3936E। – ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি ৫
এবং
বিষয়: এ কে জৈন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং
প্রাইভেট লিমিটেড, যার রেজিস্টার্ড
অফিসের ঠিকানা:ব�োথরা হাউস, বিনায়ক
নগর গঙ্গাশহর বিকানের–৩৩৪৪০১, মান্য
এনসিএলটি জয়পুর বেঞ্চ অধিক্ষেত্রে, CIN:
U51909RJ2016PTC055074 – ট্রান্সফারি
ক�োম্পানি

পিটিশনের ন�োটিস

এ কে জৈন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট
লিমিটেড
–এর সঙ্গে বানজারা ফার্ম হাউস
প্রাইভেট লিমিটেড ও উক্ত অন্যদের–
এর সংযুক্তিকরণ স্কিম অনুম�োদনের জন্য
উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ থেকে
২৩২ নং ধারাধীনে পিটিশনারগণের অনুম�োদিত
প্রতিনিধি সি এস অদিতি ঝু নঝু নওয়ালা দ্বারা ১৪
ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে একটি পিটিশন পেশ
করা হয়েছে এবং উক্ত পিটিশনটি ন্যাশনাল
ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ০৯
ফেব্রুয়ারি, 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
পিটিশনারগণের অনুম�োদিত প্রতিনিধি সি
এস অদিতি ঝু নঝু নওয়ালার 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।
তারিখ: ২৭.১২.২০২২
স্বাঃ–
অদিতি ঝু নঝু নওয়ালা
কর্মরত ক�োম্পানি সচিব
পিটিশনারগণের অনুম�োদিত প্রতিনিধি
পরিষেবার ঠিকানা– ২১৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলকাতা–৭০০ ০০৬।

ছাত্রছাত্রীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন আইসিএআই–এর
সভাপতি নীহার এন জাম্বুসরিয়া
এবং সহ–সভাপতি ড.দেবাশিস
মিত্র। ছিলেন বিধায়ক তথা সন্মার্গ
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বিবেক
গুপ্ত, প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার
মনিন্দর সিং।

৩ পথ–দুর্ঘটনা

স�োমবার কলকাতার তিন প্রান্তে
তিনটি পথ–দুর্ঘটনায় তিনজন
আহত হলেন। প্রথম ঘটনাটি
ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকায়।

পুনম বৈশালী নামে ৩৩ বছর
বয়সি এক মহিলা রাজারহাট–
নবান্ন রুটের একটি বাস থেকে
নামতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁর
বাঁ পায়ে আঘাত লেগেছে।
হাসপাতালে ভর্তি। লেক থানা
এলাকায় বাইকে করে যাচ্ছিলেন
আশিসকুমার নাগ। একটি গাড়ি
তাঁর ম�োটর সাইকেলের পেছনে
ধাক্কা মারে। শরীরের কয়েক
জায়গায় আঘাত লাগে। ৫৭ বছর
বয়সি ওই ব্যক্তি হাসপাতালে
ভর্তি। এদিকে আলিপুরে স্কুটারে
করে যাচ্ছিলেন কৃষ্ণা দেবী।
বসেছিলেন স্কুটারের পেছনে।
ক�োনও ভাবে স্কুটারটির ওপর
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক।
রাস্তার ওপরে পড়ে যান ওই
মহিলা। বাঁ হাতে আঘাত লাগে।
চিকিৎসা চলছে।

 মামলা খারিজ

সিঙ্গুর স্থান পেলেও পাঠ্যপুস্তকে
নন্দীগ্রাম কেন নেই, এমন প্রশ্ন
তু লে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল।
সেই মামলা খারিজ হয়ে গেল
কলকাতা হাইক�োর্টে। স�োমবার
প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের
ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে,
পাঠ্যপুস্তকে ক�োন বিষয় থাকবে
তা নীতিগত সিদ্ধান্তে আদালত
হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আদালত
জানিয়েছে, সিলেবাস ঠিক করে
শিক্ষা দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তাই
আবেদনকারী চাইলে মধ্যশিক্ষা
পর্ষদে য�োগায�োগ করতে পারেন।

ফর্ম ‘এ’
প্রকাশ্য ঘ�োষণা
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস)রেগুলেশনস, ২০১৭–এর রেগুলেশন ১৪ অধীনে]

এম এফ প্রসেস অ্যান্ড সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড–এর
ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

১.	 কর্পোরেট ব্যক্তির নাম	
এমএফ প্রসেস অ্যান্ড সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	 কর্পোরেট ব্যক্তির স্থাপনের তারিখ
১১.০৬.২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ব্যক্তি
	স্থাপিত/নিবন্ধীকৃ ত
আরওসি–কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	 কর্পোরেট ব্যক্তির কর্পোরেট আইটেন্টিটি নম্বর/
	লিমিটেড লায়াবালিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর U74999WB2008PTC126530
৫.	 কর্পোরেট ব্যক্তির রেজিস্টার্ড অফিস এবং
	মুখ্য অফিসের (যদি থাকে)ঠিকানা	শ্যাম প্লাজা ২য় তল আইবি৩, অশ্বিনী নগর,
		বাগুইআটি, কলকাতা–৭০০১৫৯, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	 কর্পোরেট ব্যক্তির শ�োধ–অক্ষমতা শুরুর তারিখ ২৮ জানুয়ারি ২০২২
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ই–মেল ঠিকানা,	বীরেন্দ্রকুমার ত্রিপাঠী
	টেলিফ�োন নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর:	
৬০/২/১ হরিপদ দত্ত লেন, গলফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট,
		
ফ্ল্যাট নং ৭, ৪র্থ তল, কলিকাতা–৭০০ ০৩৩
		
ই–মেল : bkt9000c@gmail.com, ৯৪৩৩৬০২৭৪৬
		 IBB/IPA-003/IP/N00229/2019-20/12679
৮. দাবি জমার শেষ তারিখ
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
এমএফ প্রসেস অ্যান্ড সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেশন আরম্ভ হয়েছ ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে
এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল এম এফ প্রসেস অ্যান্ড সলিউশনস প্রাইভেট
লিমিটেড–এর প্রেক্ষিতে একটি কর্পোরেট–এর ঋণদাতাকে এতদ্দ্বারা আহ্বান জানান�ো যাচ্ছে, যাতে তাঁরা যথাযথ
প্রমাণসহ তাঁদের দাবিগুলি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে ওপরে ক্রম নং ৭–তে উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের কাছে পেশ করেন।
আর্থিক উত্তমর্ণগণ দাবি–সহ প্রমাণ পেশ করবেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। বাকি উত্তমর্ণগণ ব্যক্তিগতভাবে, ডাকয�োগে বা
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবিসহ প্রমাণ দিতে পারেন।
তারিখ: ০১.০২.২০২২	স্বা/– বীরেন্দ্রকুমার ত্রিপাঠী
স্থান :কলকাতা	লিকুইটেডরের নাম ও স্বাক্ষর

আর এ সি পি সি কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

অবনী হাইটস, ৫৯এ চ�ৌরঙ্গি র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০২০
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো হইতেছে যে SBI RACPC Kolkata Avani Heights, 59A,
Chowringhee Road, P.S. Bhownipore Kolkata 700020হইতে অজয় কুমার পতি ও মধুলিকা
পতি–এর একখানি রেজিস্টার্ড সাফ বিক্রয় কবলা যাহা নথিভু ক্ত আছে ADSR-Behala, South 24
Parganas in Book No. I, C.D Volume No. @, Pages from 3999 to 4034, Deed No.
1607-00582/2010,হারাইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ভবানীপুর থানায় একখানি জেনারেল ডায়েরি
নথিভু ক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং হইল GDE No. 2039 dated 28/01/2022.
যদি ক�োন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিনিধি এই দলিখানি খুঁজিয়া পান তাহলে যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত দলিলটি SBI
RACPC Kolkata–তে জমা করিয়া দেবেন।
তারিখ:০১.০২.২০২২, স্থান:কলকাতা এ জি এম, আর এ সি পি সি, কলকাতা এস বি আই

দাসনগর ব্রাঞ্চ (২০৬৬)

হাওড়া–আমতা র�োড, দাসনগর পুলিশ এল.সি বিপরীতে
দাসনগর, হাওড়া–৭১১১০৫

[রুল ৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাসনগর–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিযাল 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 দেনদারগণ মেসার্স পি.এস.টেন্ডিং ক�োং এবং শ্রী পিনাকী চক্রবর্তী এবং শ্রী শুভঙ্কর
প�োদ্দার জামিনদার–এর প্রতি ২৩.১১.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন ধারা
১৩(২)অধীনে যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত
পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ২৬,৬৫,৪১৫/–(ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশ�ো পনের�ো টাকা মাত্র)
১৫.১১.২০২১ অনুযায়ী আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার
এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে
পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে
নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে
ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার
ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষ করে ওই দেনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার
জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া
টাঃ ২৬,৬৫,৪১৫/–(ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশ�ো পনের�ো টাকা মাত্র)ও তার ওপর সুদ,
সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড
রেজি অফিস:বিড়লা বিল্ডিং ৯/১ আর.এস
মুখার্জি র�োড কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন নং ০৩৩–৪০৮২৩৭০০/২২২০০৬০০
ওয়াবসাইট: www.pilaniinvestment.com
ইমেল: pilaniinvestment1@gmail.com
CIN: L24131WB1948PLC095302

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে
সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার
রিক�োয়ারমেন্টস)
রেগুলেশনস ২০১৫ রেগুলেশন ২৯
সঙ্গে পঠিতব্য রেগুলেশন ৪৭ অনুযায়ী
ক�োম্পানির ত্রৈমাসিক ও নয় মাস
সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সময়ের
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একক ও
একীকৃ ত)বিবেচনা ও অনুম�োদনের জন্য
ক�োম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি
সভা বুধবার ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে
অনুষ্ঠিত হবে।
স্টক এক্সচেঞ্জ (
সমূহে)তথ্য প্রদান
করা হয়েছে যা পাওয়া যাবে www.
nseindia.com, www.bseindia.
com এবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.pilaniinvestment.com–তে
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
আর.এস. কাশ্যপ
ক�োম্পানি সচিব
এম নং:FCS-8588
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১.০১.২০২২

রুল ৮ (১)

রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ

২০ ডেসিমেল জমি ও ভবন অবস্থিত ম�ৌজা–পাকুড়িয়া জেএল নং ৫৪, খতিয়ান নং ১০৭ (পুরাতন)
এবং ২৮৯ (নতু ন)দাগ নং ৮৯৪ (পুরাতন)এবং ৮৮১ (নতু ন)থানা–ড�োমজুড়, জেলা–হাওড়া
যার ডিড নং ২৬১১ সাল ২০০০ এবং ৯ ডেসিমেল জমি ও ভবন অবস্থিত ম�ৌজা–পাকুড়িয়া,
জেএল নং ৫৪, খতিয়ান নং ১০৭ (পুরাতন)এবং ২৮৯ (নতু ন)দাগ নং–৮৯৪ (পুরাতন)এবং
৮৮১ (নতু ন)থানা–ড�োমজুড়, জেলা–হাওড়া ডিড নং ৪২০৯ সাল ২০০১
স্থান:দাসনগর
অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:২৯.০১.২০২২
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সার্কেল অফিস, বর্ধমান, শ্রীদুর্গা মার্কেট, ৩য় তল, পুলিশ লাইন বাজার,
প�োঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান–৭১৩১০৩
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের সার্কেল অধীনস্থ নিম্নবর্ণিত শাখাসমূহের স্থানান্তরণের জন্য
প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকগণের কাছ থেকে দুই বিড মাধ্যমে যথা কারিগরি ও আর্থিক বিড,
প্রস্তাব আহ্বান করছেন।

শাখা ও সেন্টারের নাম সহ
শাখার চিহ্নিতকরণ নং
ঘ�োরদুরছট্টি
(ডি নং: ১০২৪২০)
ক্ষীরগ্রাম
(ডি নং ১২৪৪২০)
ল�োকপাড়া
(ডি নং ১৩৭৬২০)
ব�োলপুর, ভু বনগঙ্গা
(ডি নং ০৮২৬২০)

ঠিকানা ও জেলা

প্রয়�োজনীয় কার্পেট
পরিমাপ
গ্রাম:ঘ�োরদুরছট্টি, প�োঃ শ্রীপল্লী, ৬৮০–৯২০ বর্গফু ট
বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান
গ্রাম+প�োঃ ক্ষীরগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান
৬৮০–৯২০ বর্গফু ট
গ্রাম:ল�োকপাড়া প�োঃ কুলিয়াড়া, ৬৮০–৯২০ বর্গফু ট
বীরভূ ম
শান্তিনিকেতন র�োড, ভু বনডাঙ্গা,
৭৬৫–১০৩৫ বর্গফু ট
বীরভূ ম–৭৩১২০৪

খাম নং ১:(কারিগরি বিড)সম্পূর্ণ কারিগরি বিবরণ যথা ঠিকানার বিশদ, স্থানের প্ল্যান, নির্মাণের
বিষয়, কার্পেট পরিমাপ এবং মালিকানার প্রমাণ, ম�োবাইল নং ইত্যাদি থাকতে হবে।
খাম নং ২:(আর্থিক বিড)প্রতি বর্গফু টের হার ইত্যাদি থাকতে হবে।
প্রস্তাবসমূহ আলাদা মুখবন্ধ খামে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের পাঠাতে হবে,
খামের উপরে লিখতে হবে ‘কারিগরি বিড’এবং ‘আর্থিক বিড’। ব্যাঙ্ক ক�োনও কারণ না দর্শিয়ে
যে ক�োনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করতে পারেন। এই সম্পর্কে ক�োনও মধ্যস্থতা বা
কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস বর্ধমানে বিডের আকার পাওয়া যাবে।
coburgad@pnb.co.in–তে মেল করে আকার পাওয়া যাবে (ই–মেল মধ্যে আপনার নাম,
য�োগায�োগ এবং যে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব তার উল্লেখ থাকতে হবে)।
তারিখ: ০১–০২–২০২২ 	সার্কেল হেড

ফু লতলা, রঘুনাথগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪২ ২২৫
ই মেল:dbragh@bankofbaroda.com

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা–এর 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 (২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার শ্রী আবদুল খালেক, মেসার্স এ কে
এন্টারপ্রাইজ–এর স্বত্বা–এর প্রতি ০৯.১২.২০১৯ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে
উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ
৩৬,৩৮,২৫৫.৩০ (ছত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশ�ো পঞ্চান্ন ও তিরিশ পয়সা মাত্র)আদায় দেওয়ার জন্য
তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার এবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে নিচে বর্ণিত
সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে
লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে
তা বকেয়া টাঃ ৩৬,৩৮,২৫৫.৩০ ও তার ওপর ঋণ পরিশ�োধ পর্যন্ত চু ক্তিবদ্ধ হারে সুদ, মাশুল, আকস্মিক
খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের
প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য
সংশ্লিষ্ট দেনদার–এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত জে এল নং ১১৮, এল আর খতিয়ান নং ৪৮৭০ এবং ৫৩৪৫/প্লট
নং আর এস এবং এল আর ২২৯ এবং ২৩০ বিক্রয় ডিড নং ১০৭৬৪, তারিখ:২২.১২.২০১১ এবং বিক্রয়
ডিড নং ১০১৫৭ তারিখ ০৩.১২.২০১৪ যথাক্রমে নামাঙ্কিত আবদুল খালেক, নথিভু ক্ত সাব ডিস্ট্রিক্ট জঙ্গিপুর,
জেলা–মুর্শিদাবাদ। চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:জেজামউদ্দিন শেখ–এর সম্পত্তি, দক্ষিণে:জসিমউদ্দিন শেখ ও উকিল
শেখ–এর সম্পত্তি, পূর্বে:অপূর্ব কুমার দাস–এর সম্পত্তি, পশ্চিম:এন এইচ ৩৪।
তারিখ:৩১.০১.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:রঘুনাথগঞ্জ
ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা 

রাণীগঞ্জ ব্রাঞ্চ;২০ সি. আর. র�োড, রাণীগঞ্জ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান।
ফ�োন:০৩৪১ ২৪৪৪০৪৯, ই–মেল: iob0532@iob.in

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল ৮(১)]

যেহেতু ,ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত অফিসার 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–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার: জনতা শু স্টোর,
৫৫, এম জি র�োড, রাণীগঞ্জ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, রাণীগঞ্জ ৭১৩৩৪৭, প্রতিনিধি মহ.মহিউদ্দিন
(মালিক/বন্ধকদাতা), পিতা ইশা ওয়ারসি, ডাঃ এম এন ঘ�োষ র�োড, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, রাণীগঞ্জ
৭১৩৩৪৭ (পরে ঋণগ্রহীতা বলা হবে)ও মহ.ফির�োজ আখতার (বন্ধকদাতা)ও মহ.পরভেজ আলম
(বন্ধকদাতা), পিতা ইশা ওয়ারসি, ডাঃ এম এন ঘ�োষ র�োড, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, রাণীগঞ্জ ৭১৩৩৪৭
(পরে জামিনদার বলা হবে)–এর প্রতি ০৩.০৭.২০২১ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু
করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত
পরিমাণ অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী ₹৯,০৭,২২৪/– (নয় লাখ সাত হাজার দুইশ�ো চব্বিশ
টাকা মাত্র) এবং তদুপরি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চু ক্তিমত�ো হার ও কিস্তিতে প্রদেয় পরবর্তী সুদ এবং
চার্জ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
(১)উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৭ জানুয়ারি,
২০২২ তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
(২)বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনও প্রকার
লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন ৩০.০৬.২০২১
অনুযায়ী ₹৯,০৭,২২৪/– (নয় লাখ সাত হাজার দুইশ�ো চব্বিশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি আদায়ের
তারিখ পর্যন্ত চু ক্তিমত�ো হার ও কিস্তিতে প্রদেয় পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সমেত ইন্ডিয়ান ওভারসিজ
ব্যাঙ্ক–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে এবং এর থেকে বাদ যাবে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করার তারিখ থেকে
পরবর্তীতে যদি ক�োনও অর্থাঙ্ক আদায় হয়ে থাকে। ৩১.১২.২০২১ অনুযায়ী অনুযায়ী প্রদেয় ম�োট
বকেয়া অর্থাঙ্কের পরিমাণ হল ₹৮,৭৩,৩৫৯.৯১ (আট লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশ�ো উনষাট টাকা
একানব্বই পয়সা মাত্র)এবং তদুপরি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চু ক্তিমত�ো হার ও কিস্তিতে প্রদেয় পরবর্তী
সুদ ও চার্জ।
(৩)উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত
জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি ও দ�োতলা বিল্ডিংয়ের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:৬, ডাঃ এম এন ঘ�োষ র�োড,
রাণীগঞ্জ, আর এস প্লট নং ৬৭৫/৫৪৯৬, এল আর প্লট নং ১২৩৫, আর এস খতিয়ান নং ৬৩, এল আর
খতিয়ান নং ১৭৪৮, ম�ৌজা–রাণীগঞ্জ, পুরসভা, প�োঃ রাণীগঞ্জ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৪৭।
মালিকানা– (১)মহ.মহিউদ্দিন, (২)পরভেজ আলম, (৩)ফির�োজ আখতার, সবার পিতা প্রয়াত
ইশা ওয়ারসি।
প্লট মাপ– ২ কাঠা =৩.৩০ ডেলিমেল
তল ভিত্তিক প্লিন্থ মাপ – একতলা– ৬৪৮ বর্গফু ট ও দ�োতলা ৪৫৬ বর্গফু ট, ম�োট ১১৪০ বর্গফু ট আবাস।
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– জুলেখা খাতু নের বাড়ি;দক্ষিণ– মৃত মাফু কুরেশির বাড়ি;পূর্ব– ৬ ফু ট লেন;পশ্চিম–
হানিফ খানের জমি।
তারিখ: ২৭.০১.২০২২
অনুম�োদিত অফিসার
স্থান:রাণীগঞ্জ
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

ইমামি পেপার মিলস লিমিটেড

CIN: L21019WB1981PLC034161
রেজিস্টার্ড অফিস:৬৮৭, আনন্দপুর, দ্বিতীয় তল, ই এম বাইপাস, কলকাতা–৭০০১০৮, ফ�োন:০৩৩ ৬৬২৭ ১৩০১
ফ্যাক্স:০৩৩ ৬৬২৭ ১৩৩৮;ই–মেল:investor.relations@emamipaper.com;ওয়েবসাইট:www.emamipaper.in
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অর্থাৎ, www.emamipaper.in–তে উপলব্ধ রয়েছে।
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