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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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অস্বস্তির বৃষ্টি

এক বছরে তৈরি হবে আরও ৬টি

মাটির স্টেডিয়াম আলিপুরদুয়ারে

অম্লানজ্যোতি ঘ�োষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ মে
মাটির গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবেন ক্রীড়াপ্রেমী
মানুষ। আস্ত একটা মাটির স্টেডিয়াম। কম–বেশি কয়েক
হাজার মানুষ অনায়াসে ঢু কে যেতে পারবেন স্টেডিয়ামে।
চমকে দেওয়ার মত�ো এমনই কাজ প্রথম সম্পূর্ণ হয়েছে
আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকের সলসলাবাড়িতে।
স্থানীয় স্কুলের মাঠে গড়ে ত�োলা হয়েছে স্টেডিয়ামটি।
জেলার প্রথম মাটির স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়েছে শনিবার।
সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এক বছরের মধ্যে আলিপুরদুয়ার
জেলার বিভিন্ন গ্রামে ১০০ দিনের প্রকল্পের সাহায্যে
এমন আরও ৬টি স্টেডিয়াম সক্রিয় হবে। জেলাশাসক
সুরেন্দ্রকুমার মিনা, জেলাপরিষদের সভাধিপতি শিলাদাস
সরকার, এসজেডিএ চেয়ারম্যান স�ৌরভ চক্রবর্তী,
আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর,
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুপ দাস–সহ বিশিষ্টরা
উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, নির্মিত হতে চলা ৬টির
মধ্যে দুটি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে।
খুব দ্রুত শুরু হচ্ছে বাকি ৪টির কাজ। আলিপুরদুয়ার–২

বৃষ্টিতেও স্বস্তি নেই। কমেনি গরম। শিলিগুড়িতে, শনিবার। ছবি:শ�ৌভিক দাস

শ্রমিকদের স্বার্থে

চা–বাগানের ভাঙন রক্ষার
আশ্বাস বিধায়ক খগেশ্বরের

করত�োয়া নদীর ভাঙনে এভাবেই নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে চা–বাগানের একটি বড় অংশ। ছবি:প্রতিবেদক

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ১৪ মে
কালবৈশাখী হলেও এখনও সেভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হয়নি
উত্তরবঙ্গে। অথচ বর্ষা শুরুর আগেই ভাঙন শুরু হয়ে গেছে
জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের করত�োয়া নদীতে।
ভাঙনের জেরে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীর পার্শ্ববর্তী
বেশ কয়েকটি চা–বাগান। বিঘার পর বিঘা এলাকার চা–গাছ
তলিয়ে যাচ্ছে। চা–বাগান মালিকপক্ষের পাশাপাশি আতঙ্কিত
শ্রমিকরা। কারণ, চা–বাগান ধ্বংস হয়ে গেলে কাজ হারাতে
হবে শ্রমিকদের। ইতিমধ্যেই নদী ভাঙন এলাকায় পরিদর্শন
করেছেন স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়। শ্রমিকদের স্বার্থে
চা–বাগানের ভাঙন রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রাজগঞ্জ

ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটার ৯
নম্বর কল�োনি গ্রামে করত�োয়া নদীর ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে
চলে গেছে বেশ কয়েকটি চা–বাগানের একটি বড় অংশ।
এভাবে নিত্যদিন ভাঙন চলতে থাকায় কাজ হারান�োর আশঙ্কা
করছেন চা–শ্রমিকরা।
বিষয়টি জানতে পেরে সম্প্রতি ওই এলাকা পরিদর্শন
করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। শ্রমিকদের সঙ্গে
কথাও বলেন তিনি। খগেশ্বর রায় বলেন, ‘করত�োয়া নদী
ভাঙনের জন্য সমস্যায় পড়েছেন চা–শ্রমিকরা। এজন্য নদী
ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেছি। তবে চা–বাগান মালিকদের
স্বার্থে নয়, চা–বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে এখানে একটি নদী
বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সেচ দপ্তরের
আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলব।’

বেআইনি নির্মাণ: কড়া শিলিগুড়ির মেয়র
অলক সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ মে
‘টক টু মেয়র’অনুষ্ঠানে নিয়ম করে আসছে বেআইনি নির্মাণ
নিয়ে নানান অভিয�োগ। অনেকে বেআইনি নির্মাণের আগাম
আশঙ্কা করেও ফ�োন করছেন মেয়র গ�ৌতম দেবকে। শনিবার
তাই শিলিগুড়ির মেয়র ‘লাইভ’অনুষ্ঠানের সময়ই জানিয়ে দিলেন
বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কঠ�োর অবস্থানের কথা। আধিকারিকদের
নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘যেখানে যেখানে বেআইনি নির্মাণ হবে,
সে–সব চিহ্নিত করে ন�োটিস পাঠান। প্রয়�োজনে আমি পুর ও
নগর�োন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে আল�োচনা করে রাখব। সকলের
বিরুদ্ধেই কঠ�োর পদক্ষেপ করতে হবে।’
শিলিগুড়িতে তৃণমূলের পুরব�োর্ড গঠনের আগে থেকে
বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সরব ছিলেন গ�ৌতম দেব। বিধান
মার্কেটে নির্মাণ করা একাধিক বেআইনি দ�োকান ভেঙে দিয়ে

পুনরায় সরকারি সাহায্যে নিয়মের মধ্যে এনে তৈরি করিয়ে
দিয়েছিলেন। মেয়র হবার পর শুরুতেই বেআইনি নির্মাণ
নিয়ে কড়া বার্তা জানিয়েছিলেন। এমনকি শিলিগুড়ি বিধান
র�োডে তৈরি হওয়া বিতর্কিত ভবন নিয়ে ব�োর্ড মিটিংয়ে রঞ্জন
শীলশর্মা আওয়াজ তু লতেই ওই ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধের
নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপরেও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিয�োগ
ও উৎকণ্ঠা থেকেই যাচ্ছিল।
এদিনও ‘টক টু মেয়র’অনুষ্ঠান চলাকালীন ৪৪ নম্বর
ওয়ার্ডের এক সচেতন নাগরিক মেয়রকে অনুর�োধ করেন যে,
যাতে ওয়ার্ডে যে হাইড্রেন তৈরি হচ্ছে, তার ওপরে দ�োকান
বসান�ো শুরু না হয়।’গ�ৌতম দেব জানান, প্রথম পর্যায়ে ১
ক�োটি ৮৬ লক্ষ টাকায় হাইড্রেন তৈরি করছি। এটা করতেই
নানা সমস্যা হচ্ছে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও প্রায় ১ ক�োটি
টাকার কাজ হবে। তাই সেই নিকাশিকে দেখে রাখতে হবে।

শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকন�োলজি

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বিভাগের দেওয়াল পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসআইটির অধ্যক্ষ–সহ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা। ছবি:আজকাল

আজকালের প্রতিবেদন
শিলিগুড়ি, ১৪ মে

শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকন�োলজি
(এসআইটি)–র ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড
কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
বার্ষিক দেওয়াল পত্রিকার আনুষ্ঠানিক
প্রকাশ হল শুক্রবার। এসআইটির অধ্যক্ষ
ড.মিঠুন চক্রবর্তী এই পত্রিকার উদ্বোধন

করেন। এ বছরের দেওয়াল পত্রিকার
বিষয় ছিল ‘বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক
প্রবণতা এবং প্রযুক্তি’। পড়ুয়া এবং
শিক্ষক–শিক্ষিকাদের য�ৌথ প্রয়াসে এই
দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা হয়েছে।
এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল ছাত্র–
ছাত্রীদের মধ্যে ক্লাসরুমের বাইরেও
দক্ষতা বিকাশ করা। কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা,
ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং অগমেন্টেড

রিয়েলিটির মত�ো বর্তমান প্রযুক্তি সম্পর্কে
পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে
দেওয়ার জন্য দেওয়াল পত্রিকার বিষয়
হিসেবে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক
প্রবণতা’–কে বেছে নেওয়া হয়েছিল।
শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শনের
জন্য দেওয়াল পত্রিকার মত�ো প্ল্যাটফর্ম
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন
এসআইটির অধ্যক্ষ।

সলসলাবাড়িতে উদ্বোধন হয়ে গেল এই
মাটির স্টেডিয়ামের। ছবি: প্রতিবেদক
ব্লকে অতীতে ক�োনও স্টেডিয়াম ছিল না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
দপ্তর ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। পাশাপাশি ১০০
দিনের প্রকল্পে খরচ হয় ৩৩ লক্ষ টাকা। ম�োট ৭৩ লক্ষ
টাকায় গড়ে উঠেছে জেলার প্রথম মাটির স্টেডিয়াম।
জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বলেন, ‘স্টেডিয়াম
নির্মাণে স্থানীয় মানুষের একটি অংশ সরাসরি ১০০

দিনের প্রকল্পে কাজ করেছেন। স্টেডিয়ামের চারপাশে
নিকাশির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠটিকে সুন্দরভাবে তৈরি
করা হয়েছে। আগামী দিনে স্টেডিয়াম সাজাতে আরও
কিছু পদক্ষেপ করা হবে।’এদিকে, মাটির স্টেডিয়াম
হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে কংক্রিটের ব্যবহারও হয়েছে।
তবে মাঠের চারপাশের মূল গ্যালারিটি পুর�োপুরি মাটির।
বিশেষ ভাবে ঘাস লাগিয়ে সেটি তৈরি করা হয়েছে।
মাঠে ক্রিকেট, ফু টবল, অ্যাথলেটিক্স–সহ বিভিন্ন রকমের
খেলা সহজেই করা যাবে।
প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, স্টেডিয়ামটি ১২০ মিটার
লম্বা, ৭৬ মিটার চওড়া। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের
দাবি ছিল, ব্লকে একটি স্টেডিয়াম হ�োক। মাঠটির সংস্কার
হচ্ছিল না। এদিন উদ্বোধন হওয়ায় খুশি সলসলাবাড়ির
বাসিন্দারা। জানা গেছে, সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের
পূর্ব দিকের মাঠের ভেতর শ�ৌচাগারও রাখা হয়েছে।
আছে একাধিক প্রবেশদ্বার। আগামীতে চারপাশে বিভিন্ন
রকমের গাছ লাগান�োর পরিকল্পনা রয়েছে। স�ৌরভ চক্রবর্তী
বলেন, ‘খবু অল্প খরচে ২০১৮ সালে স্টেডিয়াম নির্মাণের
জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম।
আজ খুশির দিন।’

বিবাদ শর্ট সার্কিটে ক্ষতিগ্রস্তদের
মেটাতে বৈদ্যুতিক সামগ্রী বিতরণ
গিয়ে খুন
গিরিশ মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ মে

অভিজিৎ চ�ৌধুরি
মালদা, ১৪ মে

মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ঝগড়া মেটাতে গিয়ে
প্রতিবেশীদের হামলায় খুন হলেন বাবা।
শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চঁাচল
থানার হলদিবাড়ি এলাকায়। রাতে গুরুতর
জখম ওই ব্যক্তিকে মালদা মেডিক্যালে
ভর্তি করা হলে শনিবার সকালে তঁার
মৃত্যু হয়। ঘটনায় শ্বশুরবাড়ি এবং
প্রতিবেশী হামলাকারী আটজনের বিরুদ্ধে
চঁাচল থানায় লিখিত অভিয�োগ দায়ের
করেছে মৃতের পরিবার। অভিয�োগের
পরিপ্রেক্ষিতে মহম্মদ শাহজাহান নামে
একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি
অভিযুক্তদের খ�োঁজ চলছে। মৃতের নাম
আবদুল হক (৪০)। তঁার বাড়ি চঁাচল–২
ব্লকের ধানগড়া বিষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের
হলদিবাড়ি এলাকায়। মৃতের পরিবারে
রয়েছেন স্ত্রী ও চার মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,
আবদুল হকের মেয়ে চু মকি বিবির কয়েক
বছর আগে বিয়ে হয় হলদিবাড়ি এলাকার
রুস্তম শেখের সঙ্গে। মাঝেমধ্যেই চু মকির
সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির গ�োলমাল হত। শুক্রবার
রাতে চু মকির বাবা আবদুল তার মীমাংসা
করতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যান। সেখানে
প্রতিবেশী বাবলু শেখের সঙ্গে তঁার বচসা
হয়। ক্রমে হাতাহাতি শুরু হয়। সেই
বিবাদকে কেন্দ্র করে আবদুলকে ধারাল�ো
অস্ত্র দিয়ে এল�োপাথাড়ি ক�োপ মারে
বাবলু–সহ তার দলবল বলে অভিয�োগ।
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,
VillSundarika, 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

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

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
CIN: L24131WB1948PLC095302

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার
রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪৭
সহ পঠনীয় রেগুলেশন ২৯ ম�োতাবেক
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে
যে, অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি
৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে শেষ হওয়া
ত্রৈমাসিক ও অর্থবর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক
ফলাফল (একক ও পুঞ্জীভূত)বিবেচনা ও
অনুম�োদন এবং ইকুইটি শেয়ারসমূহের
ওপর লভ্যাংশ (যদি থাকে)সুপারিশের
জন্য ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা
বৃহস্পতিবার, ২৬ মে, ২০২২ তারিখ
আয়�োজিত হবে।
উপরিলিখিত বিষয় সম্পর্কিত এবং
স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা তথ্যাবলি
এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ,
www.nseindia.com,
www.
bseindia.com সহ ক�োম্পানির
www.pilaniinvestment.com
ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
আর এস কাশ্যপ
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০৫.২০২২ এম নং:FCS-8588

শর্ট সার্কিটের জেরে ক্ষতি হয়েছিল
বহু বাড়ির বৈদ্যুতিক সামগ্রী। অসহায়
সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুল�োকে
বৈদ্যুতিক সামগ্রী দিলেন যুব তৃণমূল
নেতা গ�ৌতম গ�োস্বামী। শনিবার তিনি
হাজির হয়ে যান ভালবাসা ম�োড়,
পাচকেলগুঁড়িতে। বৃহস্পতিবার
ফু লবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চলের এই এলাকায়
শর্ট সার্কিটে পুড়ে যায় বাড়ির টিভি,
রেফ্রিজারেটর, লাইট, ফ্যান থেকে শুরু

করে নানা বৈদ্যুতিক সামগ্রী। অল্পের
জন্য প্রাণে বঁাচেন বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে
জেলা প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণের
আশ্বাস মিলেছে। বিদ্যুৎ এলেও বহু
বাড়ি এখনও অন্ধকার, ফ্যান নেই।
টাকার অভাবে অনেকে এইসব জিনিস
কিনতে পারছেন না। তাই এদিন ওই
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ফ্যান ও লাইট
দিতে হাজির হন ডাবগ্রাম–ফু লবাড়ি
ব্লক যুব তৃণমূল নেতা তথা সমাজকর্মী
গ�ৌতম গ�োস্বামী। এদিন প্রায় ২০টি
দরিদ্র পরিবারের হাতে এই জিনিসগুলি
তু লে দেন তিনি।

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি ক�োড, ২০১৬ এর ১০২ নং ধারাধীনে]
বিআরজি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ক�োম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এর ব্যক্তিগত জামিনদার
মিঃ আনজানি কুমার গ�োয়েল এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্য

১

আবেদন গ্রহণের আদেশ সম্পর্কিত তথ্য

২

ব্যক্তিগত জামিনদারের নাম ও ঠিকানা

৩

ব্যক্তিগত
জামিনদারের
প্রেক্ষিতে
ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ
রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে ক্রিয়ারত
ইনসলভেন্সি প্রোফেশনালের নাম এবং
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
ব�োর্ডে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজ�োলিউশন
প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি
রেজ�োলিউশন
প্রফেশনালের
সঙ্গে
য�োগায�োগের জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং
ই–মেল আইডি
দাবি জমার শেষ তারিখ
(ক)প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং
(খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধির বিশদ তথ্য
এখানে পাওয়া যাবে

৪
৫
৬
৭
৮

ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চে, সিপি
(আইবি)/১৮৮(কেবি) ২০২১
আদেশ জারির তারিখ: ০৯.০৫.২০২২
মিঃ আনজানি কুমার গ�োয়েল, বিআরজি আয়রন
অ্যান্ড স্টিল ক�োম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (
CIN:
U27101WB2002PTC095499)
এর
ব্যক্তিগত
জামিনদার, ঠিকানা:ডিএল–১৮, সীতাকুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা–৭০০০৯১
৯ মে, ২০২২
রাজেশ কেশরী, রেজিস্ট্রেশন নম্বর:IBBI/IPA-001/IPP00490/2017-18/10878
পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
ই–মেল: keshri.co@gmail.com
পি–৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
ই–মেল: keshri.co@gmail.com
ফ�োন:৯৪৩৩০৮০১৭৯ /৭০০৩২১০১৬৯
৫ জুন, ২০২২
ওয়েবলিঙ্ক: http://www.ibbi.gov.in/downloads
বাস্তবিক ঠিকানা:দফা নং ৫ তে উল্লিখিত

এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ৯ মে, ২০২২ তারিখে বিআরজি আয়রন
অ্যান্ড স্টিল ক�োম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এর ব্যক্তিগত জামিনদার মিঃ আনজানি কুমার গ�োয়েল এর ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস
শুরুর আদেশ দিয়েছে।
এতদ্দ্বারা মিঃ আনজানি কুমার গ�োয়েল এর ঋণদাতাদের ৫ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে ওপরের টেবিলে ক্রম নং ৫–তে উল্লিখিত ঠিকানায়
রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে তাঁদের দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য আহ্বান জানান�ো হচ্ছে।
ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে বা রেজিস্টার্ড প�োস্ট বা স্পিড প�োস্ট বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে
জমা দেবেন।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে।
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল ট্রাইবুনালের তরফে
রাজেশ কেশরী
তারিখ :১৫ মে, ২০২২ 	রেজ�োলিউশন প্রোফেশনাল
স্থান :কলকাতা 	রেজিস্ট্রেশন নম্বর:IBBI/IPA-001/IP-P00490/2017-18/10878

ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
হেড অফিস:প্লট নং ৪, সেক্টর ১০, দ্বারকা, নয়া দিল্লি–১১০০৭৫
সস্ত্র ডিপার্টমেন্ট, সার্কল অফিস, কলকাতা নর্থ, সল্ট লেক, সেক্টর–১, ব্লক– ডিডি ১১, কলকাতা–৭০০০৬৪
লট নং
১ থেকে ২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই–নিলামের তারিখ	নিলামের সময়সীমা
০৮.০৬.২০২২
সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং
 ামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত ঋণদাতার
জ
পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমনভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ
মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি)উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিক্রি https://www.ibapi.inওয়েব প�োর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়�োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুম�োদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার
জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানান�ো হচ্ছে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির তফসিল

লট নং
১

ব্রাঞ্চের নাম (সল আইডি)
অ্যাকাউন্টের নাম
পিএনবি– ব্যারাকপুর
(০১২০২০)
প্রভাঙ্কর রায় এবং শ্রীমতী
রেখা রায়

২

পিএনবি– ব্যারাকপুর
(০১২০২০)
অ্যাস্ট্রা ডিউ

বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম

ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)দখলের তারিখ
ক) ০৪.০৯.২০১৯
খ) ₹১৫,৮৬,৯৮০.০০
+প্রয�োজ্য সুদ ও চার্জ
গ) ১৯.১২.২০১৯

‘দেবর্ষি অ।আপার্টমেন্ট’নামক বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে ৭০৪ বর্গফু ট মাপের
গ্যারাজ স্পেস নং এ–IIIএর সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা–
সাতগাছি, ই/পি নং ২, এস/পি নং ৪, সি এস প্লট নং ১৪৮৩ (অংশ), জে
এল নং ২০, প্রেমিসেস নং ১১/৫০, নগেন্দ্রনাথ র�োড, লাহা কল�োনি,
কলকাতা–৭০০০২৮, মিউনিসিপ্যালিটি হ�োল্ডিং নং ১৭বি (বর্তমানে নং ২২),
সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, থানা– দমদম, জেলা– উত্তর ২৪
পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিনী:শ্রীমতী রেখা রায়, স্বামী– শ্রী প্রভাঙ্কর রায়।
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– গ�োরক্ষবাসী র�োড;দক্ষিণ– দেবর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের ফাঁকা
স্থান;পূর্ব– দেবর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের ফাঁকা স্থান;পশ্চিম– দেবর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের
সিঁড়ি। [সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলাধীন]
২৮.১২.২০১১ তারিখের স্বত্বদলিল নং I–০৯৮৬০ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ফ্যাক্টরির ক) ০৩.০২.২০১৫
সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ৪ ছটাক ৪ বর্গফু ট বা ৫২২৭ বর্গফু ট বা সামান্য খ) ₹২২,৬৬,০৭৮.৪৮
কমবেশি ১২ ডেসিমেল মাপের জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: +প্রয�োজ্য সুদ ও চার্জ
ব্যারাকপুর ১ নং ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীনে মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ) ১৬.০৪.২০১৫
অধিক্ষেত্রাধীন, ম�ৌজা– রাজেন্দ্রপুর, জে এল নং ১০, খতিয়ান নং ৪৩৮ (এল
আর), দাগ নং– আর এস এবং এল আর ৮৫৩ ও ৮৫৪, এডিএসআর–
নৈহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– বিশ্বনাথ ঘ�োষ;দক্ষিণ–
১০ ফু ট চওড়া কমন রাস্তা;পূর্ব– দিলীপ ঘ�োষ;পশ্চিম– পাঁচুগ�োপাল ঘ�োষের
সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের দখলাধীন]

ক)সংরক্ষণ মূল্য
খ) ইএমডি
গ)বিড গুণক
ক) ₹১৬.৪৭ লক্ষ
খ) ₹১.৬৫ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

ই–নিলামের তারিখ
ও সময়

ক) ₹১৮.৮২ লক্ষ
খ) ₹১.৮৮ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

০৮.০৬.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

০৮.০৬.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

শর্ত ও নিয়মাবলি:
ক)	 এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১.	 সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২.	 ওপরের তফসিলে জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও প্রকার ত্রুটি, ভু ল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য
অনুম�োদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩.	 এই বিক্রি https://www.mstcecommerce.comওয়েব প�োর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়�োজিত হবে।
৪.	বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/appএবং www.pnbindia.inওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
৫.	বিড দাখিলের আগে ই–নিলাম বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি পেতে এবং ই–নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেয�োগায�োগের ব্যক্তি:শ্রী এস বালাজি (অনুম�োদিত আধিকারিক), ম�োবাইল:৯৮৩১৭৭৯৭৮০।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬)অধীনে ক্রম নং ১ থেকে ২ এর ক্ষেত্রে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১৫.০৫.২০২২; 	চিফ ম্যানেজার,
স্থান: কলকাতা		
অনুম�োদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

