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17th August, 2021 

 
 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 regarding 74th Annual General Meeting and  
        intimation for Book Closure 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 
Please find enclosed herewith the copies of advertisement dated 16th August, 2021 
regarding 74th Annual General Meeting of the Company to be convened on Thursday, 
16th September, 2021 through VC/OAVM and intimation regarding Book Closure, 
published in today’s edition i.e 17th August, 2021 in the following newspapers: 
 
a) Financial Express – English 
b) Aaajkaal - Bengali 

 
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 ১৩
কলকাতা মঙ্গলবার ১৭ আগস্ট ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

গণপতত কমমামেল প্াইমেট তলতমমটড ররতিস্টাড্ড অতিে:  পি–৮ পিউ পি আই টি র�োড, 
৩য় তল, কলকোতো, ি ব ৭০০০৭৩, CIN: U51909WB2009PTC131769

ই রমল:  ganapati.commosale.2009@gmail .com,  রিান নং ৯৩১৩৩২২৫৪৬
িম্ড নং:  আইএনতে–২৬

[ রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০ ও রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রেমকন্ড 
অ্ামমন্ডমমন্ট রুলে, ২০১৭ রমাতামবক]

রকন্দ্রীয় েরকার, ( তরতিওনাল তডমরক্টর) , ইস্টান্ড  তরতিয়ন, কলকাতা েম্রীমপ
রকাম্াতনি অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা এবং রকাম্াতনি 

( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লি  (  এ) এবং  তবষয়ক
ও

তবষয়: গণপতত কমমামেল প্াইমেট তলতমমটড, ররতিস্টাড্ড অতিে:     তপ–৮ তনউ তে আই টি ররাড, 
৩য় তল, কলকাতা, প ব ৭০০০৭৩

....... আববদিকো�ী
এতদ্দো�ো জিিোধো�বে� জ্োতোব্থে জোিোবিো হবছে রে, রিোমবো�,  ১২ জুলোই,  ২০২১  তোপ�বে অিুপঠিত উক্ত আববদিকো�ী 
রকোম্োপি� পববেষ িোধো�ে িভোয় গৃহীত একটি পববেষ পিদ্োন্ত অিুেোয়ী রকোম্োপিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ 
ধো�োধীবি ‘র�পজস্টো� অফ রকোম্োপিজ,িপচিমবঙ্গ অপধবষেবরে� িপচিমবঙ্গ �োজ্’ র্বক ‘পদল্ী� জোতীয় �োজধোিী’রত 
 এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফি স্োিোন্তব�� উবদেবে্ এই রকোম্োপি� িঙ্ঘস্ো�বক� িপ�বতথেবি� পবষয়টি পিপচিত 
ক�ো� জি্ আববদিকো�ী রকোম্োপি� ত�বফ রকন্দীয় ি�কোব�� কোবে একটি আপজথে রিে ক�ো� প্রস্োব আিো হবয়বে।
এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফবি� প্রস্োপবত উক্ত স্োিোন্তব� কো�ও স্ো্থে ষুেণ্ণ হবল বো ষুেণ্ণ হওয়ো� িম্োবিো আবে 
ববল মবি ক�বল পতপি/তোঁ�ো এমপিএ–২১ রিোরথেোল ( www.mca.gov.in )–রত ইিবভস্� কমবলেি ফমথে দোপেল কব� 
পকংবো এই পবজ্পতি িংবোদিবরে প্রকোপেত হওয়ো� তোপ�ে র্বক র�োদে পদবি� মবধ্ প�পজওিোল পডব�ক্ট�, ইস্োিথে 
প�পজয়ি, পিজোম ি্োবলি, ২য় এমএিও পবপ্ডং, �তু্থে তল, ২৩৪/৪, এ রজ পি রবোি র�োড, কলকোতো– ৭০০ 
০২০–এ� কোবে তোঁ� ( িুং/  স্তী)  স্োব্থে� ধ�ি ও পবব�োপধতো� কো�ে উবল্ে কব� পলপেতভোবব জোিোি বো র�পজস্োডথে 
ডোবক িোঠোি এবং এ� িবঙ্গ একটি হলফিোমো দ্ো�ো বক্তব্ িমপ্থেত হওয়ো আবে্ক এবং এ� একটি কপি অবে্ই 
আববদিকো�ী এই রকোম্োপি� পিম্নপলপেত র�পজস্োডথে অপফবি� ঠিকোিোয় রিে ক�বত হবব: 
   পি–৮ পিউ পি আই টি র�োড, ৩য় তল, কলকোতো, ি ব ৭০০০৭৩।
গণপতত কমমামেল প্াইমেট তলতমমটড ( আমবদনকার্রী) –এর িন্ ও তরমি 
স্োি:  কলকোতো          ছামা তমত্াল ( তডমরক্টর)   
তোপ�ে:  ১০.  ০৮. ২০২১  DIN: 01240108

িয়শ্রী তেনকম প্াইমেট তলতমমটড   ররতিস্টাড্ড অতিে:  পি–৮ পিউ পি আই টি 
র�োড, ৩য় তল, কলকোতো, ি ব ৭০০০৭৩, CIN: U51909WB2009PTC131847

ই রমল:  jayshree.vincom.2009@gmail .com,  রিান নং ৯৩১৩৩২২৫৪৬

িম্ড নং:  আইএনতে–২৬
[ রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০ ও রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রেমকন্ড 

অ্ামমন্ডমমন্ট রুলে, ২০১৭ রমাতামবক]
রকন্দ্রীয় েরকার, ( তরতিওনাল তডমরক্টর) , ইস্টান্ড তরতিয়ন, কলকাতা েম্রীমপ

রকাম্াতনি অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা এবং রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, 
২০১৪–এর রুল ৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লি  (  এ) এবং  তবষয়ক

ও
তবষয়: িয়শ্রী তেনকম প্াইমেট তলতমমটড, ররতিস্টাড্ড অতিে:     তপ–৮ তনউ তে আই টি ররাড, ৩য় তল, 

কলকাতা, প ব ৭০০০৭৩
....... আমবদনকার্রী

এতদ্দো�ো জিিোধো�বে� জ্োতোব্থে জোিোবিো হবছে রে, রিোমবো�,  ১২ জুলোই,  ২০২১  তোপ�বে অিুপঠিত উক্ত আববদিকো�ী 
রকোম্োপি� পববেষ িোধো�ে িভোয় গৃহীত একটি পববেষ পিদ্োন্ত অিুেোয়ী রকোম্োপিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ 
ধো�োধীবি ‘র�পজস্টো� অফ রকোম্োপিজ,িপচিমবঙ্গ অপধবষেবরে� িপচিমবঙ্গ �োজ্’ র্বক ‘পদল্ী� জোতীয় �োজধোিী’রত 
 এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফি স্োিোন্তব�� উবদেবে্ এই রকোম্োপি� িঙ্ঘস্ো�বক� িপ�বতথেবি� পবষয়টি পিপচিত 
ক�ো� জি্ আববদিকো�ী রকোম্োপি� ত�বফ রকন্দীয় ি�কোব�� কোবে একটি আপজথে রিে ক�ো� প্রস্োব আিো হবয়বে।
এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফবি� প্রস্োপবত উক্ত স্োিোন্তব� কো�ও স্ো্থে ষুেণ্ণ হবল বো ষুেণ্ণ হওয়ো� িম্োবিো আবে 
ববল মবি ক�বল পতপি/তোঁ�ো এমপিএ–২১ রিোরথেোল ( www.mca.gov.in )–রত ইিবভস্� কমবলেি ফমথে দোপেল কব� 
পকংবো এই পবজ্পতি িংবোদিবরে প্রকোপেত হওয়ো� তোপ�ে র্বক র�োদে পদবি� মবধ্ প�পজওিোল পডব�ক্ট�, ইস্োিথে 
প�পজয়ি, পিজোম ি্োবলি, ২য় এমএিও পবপ্ডং, �তু্থে তল, ২৩৪/৪, এ রজ পি রবোি র�োড, কলকোতো– ৭০০ 
০২০–এ� কোবে তোঁ� ( িুং/  স্তী)  স্োব্থে� ধ�ি ও পবব�োপধতো� কো�ে উবল্ে কব� পলপেতভোবব জোিোি বো র�পজস্োডথে 
ডোবক িোঠোি এবং এ� িবঙ্গ একটি হলফিোমো দ্ো�ো বক্তব্ িমপ্থেত হওয়ো আবে্ক এবং এ� একটি কপি অবে্ই 
আববদিকো�ী এই রকোম্োপি� পিম্নপলপেত র�পজস্োডথে অপফবি� ঠিকোিোয় রিে ক�বত হবব: 
   পি–৮ পিউ পি আই টি র�োড, ৩য় তল, কলকোতো, ি ব ৭০০০৭৩।
িয়শ্রী তেনকম প্াইমেট তলতমমটড ( আমবদনকার্রী) –এর িন্ ও তরমি 
স্োি:  কলকোতো          ছামা তমত্াল ( তডমরক্টর)   
তোপ�ে:  ১০.  ০৮. ২০২১ DIN: 01240108

লঙলাইি অ্াম্া প্াইমেট তলতমমটড, ররতিস্টাড্ড অতিে:  ি্োেিোল হোইওবয় ৬ 
�োম�োইল, রকোিো, হোওড়ো কলকোতো, ি ব ৭১১১১৪, CIN: U29211WB1992PTC054069

ই রমল:  longlife.agro.1001@gmail .com,  রিান নং ৯৩১৩৩২২৫৪৬

িম্ড নং:  আইএনতে–২৬
[ রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০ ও রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রেমকন্ড 

অ্ামমন্ডমমন্ট রুলে, ২০১৭ রমাতামবক]
রকন্দ্রীয় েরকার, ( তরতিওনাল তডমরক্টর) , ইস্টান্ড তরতিয়ন, কলকাতা েম্রীমপ

রকাম্াতনি অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা এবং রকাম্াতনি ( ইনকমপ্ডামরশন)  রুলে, 
২০১৪–এর রুল ৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লি  (  এ) এবং  তবষয়ক

ও
তবষয়: লঙলাইি অ্াম্া প্াইমেট তলতমমটড, ররতিস্টাড্ড অতিে:  ন্াশনাল হাইওময় ৬ চামরাইল, রকানা, হাওড়া 

কলকাতা, প ব ৭১১১১৪
....... আমবদনকার্রী

এতদ্দো�ো জিিোধো�বে� জ্োতোব্থে জোিোবিো হবছে রে, রিোমবো�,  ১২ জুলোই,  ২০২১  তোপ�বে অিুপঠিত উক্ত আববদিকো�ী 
রকোম্োপি� পববেষ িোধো�ে িভোয় গৃহীত একটি পববেষ পিদ্োন্ত অিুেোয়ী রকোম্োপিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ 
ধো�োধীবি ‘র�পজস্টো� অফ রকোম্োপিজ,িপচিমবঙ্গ অপধবষেবরে� িপচিমবঙ্গ �োজ্’ র্বক ‘পদল্ী� জোতীয় �োজধোিী’রত 
 এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফি স্োিোন্তব�� উবদেবে্ এই রকোম্োপি� িঙ্ঘস্ো�বক� িপ�বতথেবি� পবষয়টি পিপচিত 
ক�ো� জি্ আববদিকো�ী রকোম্োপি� ত�বফ রকন্দীয় ি�কোব�� কোবে একটি আপজথে রিে ক�ো� প্রস্োব আিো হবয়বে।
এই রকোম্োপি� র�পজস্োডথে অপফবি� প্রস্োপবত উক্ত স্োিোন্তব� কো�ও স্ো্থে ষুেণ্ণ হবল বো ষুেণ্ণ হওয়ো� িম্োবিো আবে 
ববল মবি ক�বল পতপি/তোঁ�ো এমপিএ–২১ রিোরথেোল ( www.mca.gov.in )–রত ইিবভস্� কমবলেি ফমথে দোপেল কব� 
পকংবো এই পবজ্পতি িংবোদিবরে প্রকোপেত হওয়ো� তোপ�ে র্বক র�োদে পদবি� মবধ্ প�পজওিোল পডব�ক্ট�, ইস্োিথে 
প�পজয়ি, পিজোম ি্োবলি, ২য় এমএিও পবপ্ডং, �তু্থে তল, ২৩৪/৪, এ রজ পি রবোি র�োড, কলকোতো– ৭০০ 
০২০–এ� কোবে তোঁ� ( িুং/  স্তী)  স্োব্থে� ধ�ি ও পবব�োপধতো� কো�ে উবল্ে কব� পলপেতভোবব জোিোি বো র�পজস্োডথে 
ডোবক িোঠোি এবং এ� িবঙ্গ একটি হলফিোমো দ্ো�ো বক্তব্ িমপ্থেত হওয়ো আবে্ক এবং এ� একটি কপি অবে্ই 
আববদিকো�ী এই রকোম্োপি� পিম্নপলপেত র�পজস্োডথে অপফবি� ঠিকোিোয় রিে ক�বত হবব: 
ি্োেিোল হোইওবয় ৬ �োম�োইল, রকোিো, হোওড়ো কলকোতো, ি ব ৭১১১১৪।
লঙলাইি অ্াম্া প্াইমেট তলতমমটড ( আমবদনকার্রী) –এর িন্ ও তরমি 
স্োি:  কলকোতো         ছামা তমত্াল ( তডমরক্টর)   
তোপ�ে:  ১০.  ০৮. ২০২১  DIN: 01240108

তপলাতন ইনমেস্টমমন্ট অ্ান্ড ইন্ডাত্রিি কমপ্ডামরশন তলতমমটড
CIN: L24131WB1948PLC 095302  

র�পজস্োডথে অপফি:  পবড়লো পবপ্ডং, ৯/ ১, আ� এি মুেোপজথে র�োড, কলকোতো–৭০০০০১
রফোি:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০;  ওবয়বিোইর:  www.pilaniinvestment.com 

ই–রমল:  pilaniinvestment1@gmail.com

 চুয়াত্রতন বাতষ্ডক োধারণ েো এবং
বই বন্ধ েম্মক্ড িানামনার তবজ্ঞততি

এতদ্দো�ো এই পবজ্পতি জোপ� ক�ো হবছে রে, বোপষথেক িোধো�ে িভো ( ‘ এপজএম’ ) –এ� 
পবজ্পতিবত পিধথেোপ�ত কো�বো� পিবথেোবহ� জি্ রকোম্োপি� �ুয়োত্ত�তম বোপষথেক িোধো�ে 
িভো ( ‘ এতিএম’ )  বৃহস্পততবার, ১৬ রেমটেম্বর, ২০২১ তাতরমে দুপুর ৩. ০০টায় 
( ভো�তীয় প্রমোে িময়)  পভপডও কিফোব�প্সং ( ‘ পভপি’ ) /  অি্ অপডও পভিু্য়োল উিোবয় 
( ‘ ওএপভএম’ )  আবয়োপজত হবব।
রিপব দ্ো�ো জোপ�কৃত ে্োক্রবম ১২ রম, ২০২০ এবং ১৫ জোিুয়োপ�, ২০২১ তোপ�ে 
িংবপলত িোর্থেলো� িং রিপব/  এই�ও/  পিএফপড/  পিএমপড১/  পিআইআ�/  পি/  ২০২০/  
৭৯ এবং িোর্থেলো� িং রিপব/  এই�ও/  পিএফপড/  পিএমপড২/  পিআইআ�/  পি/  ২০২১/  ১১ 
িহ িঠিীয় পমপিপস্ট অফ কবিথেোব�র অ্োবফয়োিথে ( ‘ এমপিএ’ ) দ্ো�ো জোপ�কৃত ে্োক্রবম ৮ 
এপপ্রল ২০২০, ১৩ এপপ্রল ২০২০, ৫ রম ২০২০ ও ১৩ জোিুয়োপ� ২০২১ তোপ�ে িংবপলত 
রজিোব�ল িোর্থেলো� িং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০ ও ০২/ ২০২১;  পিপকউপ�টিজ 
অ্োন্ড এক্সব�ঞ্জ রবোডথে অফ ইপন্ডয়ো ( ‘ রিপব’ )  ( পলপস্ং অবপলবগেিি অ্োন্ড পডিব্োজো� 
প�বকোয়্ো�বমন্টি)  র�গুবলেিি, ২০১৫;  রকোম্োপিজ অ্োক্ট, ২০১৩ ও এ� অধীবি �প�ত 
রুলিমূবহ� িংস্োিিমূহ অিুেোয়ী এই এপজএম আবয়োপজত হবব।
উিপ�পলপেত এমপিএ ও রিপব িোর্থেলো�িমূহ রমবি রকোম্োপি/  পডবিোপজরপ� 
িোটিথেপিি্োন্ট( গে) –এ� কোবে পিবজবদ� ই–রমল আইপড র�পজস্ো� কপ�বয় �োেো িকল 
রেয়ো�ধো�কগবে� প্রপত ২০২০–২১ অ্থেববষথে� আপ থ্েক প্রপতববদি িহ ৭৪তম এপজএম–
এ� পবজ্পতি ই–রমল রূবি িোঠিবয় রদওয়ো হবব।
উক্ত পবজ্পতি এবং বোপষথেক প্রপতববদি িোওয়ো� জি্ রকোম্োপি বো রকোম্োপি� র�পজস্টো� 
ও রেয়ো� ট্ো্সফো� এবজন্ট পিবে ররকবিোলপজি প্রোাঃ পলাঃ ( ‘ পিবে’ ) –এ� কোবে পিবজবদ� 
ই–রমল আইপড ও রফোি িম্ব� র�পজস্ো�/  আিবডর কপ�বয় পিবত রেয়ো�ধো�কগবে� প্রপত 
অিুব�োধ জোিোবিো হবছে।
অিুগ্রহ কব� ই–রমবল� মোধ্বম অিুব�োধ এেোবি িোঠোববি: 
  ইমলকট্রতনক উপাময় ধমর রাো রশয়ামরর রষেমরে:  প্ােতঙ্গক তডমপাতিটতর 

পাটি্ডতেপ্ামন্টর কামছ।
  তিতিক্াল উপাময় ধমর রাো রশয়ামরর রষেমরে:  pilaniinvestment1@gmail.

com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com 
 উক্ত পবজ্পতি এবং বোপষথেক প্রপতববদি রকোম্োপি� ওবয়বিোইর অ থ্েোৎ, www.
pilaniinvestment.com  এবং পবএিই পলপমবরবড� ওবয়বিোইর www.bseindia.
com  ও ি্োেিোল স্ক এক্সব�ঞ্জ অফ ইপন্ডয়ো পলপমবরবড� ওবয়বিোইর www.nseindia.
com –রতও আিবলোড কব� রদওয়ো হবব।
রকোম্োপি� িপ��োলকমণ্ডলী িষথেদ ২৯ জুি, ২০২১ তোপ�বে আবয়োপজত িভোয় ৩১ মো�থে, 
২০২১ তোপ�বে িমোতি অ থ্েববষথে� জি্ ₹ ১০/ – িূ্িতম মূবল্� প্রপতটি ইর্ইটি রেয়ো� 
পিেু ₹ ১৫/ – হোব� লভ্োংে িুিোপ�ে কব�বেি। িুিোপ�েকৃত এই লভ্োংে এপজএবম 
অিুবমোপদত হবল ২২ রিবটেম্ব�, ২০২১ বো তো� িব� রেোগ্ রেয়ো�ধো�কবদ� প্রদোি 
ক�ো হবব।
উিব�োক্ত এমপিএ ও রিপব িোর্থেলো�িমূবহ� েতথেোধীবি রকোিও রেয়ো�ধো�বক� ব্োঙ্ক 
অ্োকোউন্ট িম্পকথেত পবেদ ত্্ িো–্োকো� কো�বে তোঁ� লভ্োংে ইবলকট্পিক উিোবয় 
পদবত িো–িো�বল এই রকোম্োপি তোঁবদ� র�পজস্োডথে ঠিকোিোয় লভ্োংবে� ওয়ো�্োন্ট ডোক 
মোধ্বম িোঠিবয় রদবব।
রে িকল রেয়ো�ধো�ক এেিও পিবজ� ব্োঙ্ক অ্োকোউন্ট িম্পকথেত ত্্ র�পজস্ো�/  
আিবডর ক�োিপি, তোঁবদ� প্রপত পিবম্নোক্ত িদবষেি অিুি�বে� জি্ অিুব�োধ জোিোবিো 
হবছে: 
 ইবলকট্পিক উিোবয় ধব� �োেো রেয়োব�� রষেবরে:  পিবজবদ� পডবিোপজরপ� 

িোটিথেপিি্োবন্ট� কোবে আিবডর ক�োবত হবব।
 পফপজক্োল উিোবয় ধব� �োেো রেয়োব�� রষেবরে:  pilaniinvestment1@gmail.

com আইপড–রত রকোম্োপি অ্বো nichetechpl@nichetechpl.com  আইপড–
রত জোিোবত হবব। এজি্ একটি ে্োে্রূবি স্োষেপ�ত একটি অিুব�োধজ্োিক প�ঠিবত 
পিবজ� িোম, রফোপলও িম্ব�, ব্োঙ্ক অ্োকোউন্ট িম্পকথেত পবেদ ত্্, ি্োি কোডথে ও 
আধো� কোবডথে� স্–স্োষেপ�ত প্রপতপলপি এবং একটি বোপতল ক�ো র�বক� িোতো� 
প্রপতপলপি স্্োি কপ�বয় িোঠোবত হবব। বোপতল ক�ো র�বক� িোতোয় রেয়ো�ধো�বক� 
িোম মুপরিত িো–্োকবল ে্োে্রূবি স্–স্োষেপ�ত ব্োবঙ্ক� িোিবই/  পববৃপত� একটি 
প্রপতপলপি িংলগ্ন কব� পদবত হবব।

রেয়ো�ধো�কবদ� জ্োতোব্থে আ�ও জোিোবিো েোবছে রে, পফিো্স অ্োক্ট, ২০২০ দ্ো�ো 
িংবেোপধত ইিকোম র্োক্স অ্োক্ট, ১৯৬১ অিুেোয়ী ১ এপপ্রল, ২০২০ তোপ�বে� ি� র্বক 
রকোিও রকোম্োপি দ্ো�ো প্রদত্ত বো বপটিত লভ্োংবে� অ থ্েোঙ্ক রেয়ো�ধো�কবদ� হোবতই 
ক�বেোগ্ হবব। ইপতমবধ্ই রে িকল রেয়ো�ধো�বক� ই–রমল আইপড র�পজস্ো� ক�োবিো 
পেল, তোঁবদ� প্রপত ই–রমবল� মোধ্বম এই পবষয় িম্পকথেত ত্্ িোঠোবিো হবয়বে এবং 
তো রকোম্োপি� ওবয়বিোইর অ্থেোৎ, www.pilaniinvestment.com  এবং পবএিই 
পলপমবরবড� ওবয়বিোইর www.bseindia.com  ও ি্োেিোল স্ক এক্সব�ঞ্জ অফ ইপন্ডয়ো 
পলপমবরবড� ওবয়বিোইর www.nseindia.com –রতও আিবলোড কব� রদওয়ো হবয়বে।
রকোম্োপি তো� রেয়ো�ধো�কবদ� ইবলকট্পিক রভোরদোবি� মোধ্বম প�বমোর ই–
রভোরদোবি� িুপবধো রদবব েো� িপ�বষবো পমলবব রিন্টোল পডবিোপজরপ� িোপভথেবিি ( ইপন্ডয়ো)  
পলপমবরড–এ� র্বক। এপজএবম রেোগদোিকো�ী রেয়ো�ধো�কবদ� জি্ও ইবলকট্পিক 
রভোরদোবি� িুপবধো রদওয়ো হবব। এব্োিোব� পবেদ ত্্ রদওয়ো হবব রকোম্োপি� 
ওবয়বিোইর অ থ্েোৎ, www.pilaniinvestment.com  এবং পবএিই পলপমবরবড� 
ওবয়বিোইর www.bseindia.com  ও ি্োেিোল স্ক এক্সব�ঞ্জ অফ ইপন্ডয়ো পলপমবরবড� 
ওবয়বিোইর www.nseindia.com –রত।

েদে্মদর ররতিস্টার এবং রশয়ার
ট্রান্সিার বই বমন্ধর তবজ্ঞততি

এতদ্দো�ো এই পবজ্পতি জোপ� ক�ো হবছে রে, রকোম্োপিজ ( ম্োবিজবমন্ট অ্োন্ড অ্োডপমপিবস্টেি)  
রুলি ২০১৪–এ� রুল ১০ িহ িঠিীয় উক্ত অ্োবক্ট� ৯১ িং ধো�ো এবং পলপস্ং র�গুবলেিবি� 
৪২ িং র�গুবলেবি� িংস্োিোধীবি এপজএম এবং ইর্ইটি রেয়োব�� ওি� লভ্োংে র�োষেো� 
কো�বে শুক্রবো�, ১০ রিবটেম্ব�, ২০২১ র্বক বৃহস্পপতবো�, ১৬ রিবটেম্ব�, ২০২১ তোপ�ে 
িেথেন্ত ( উভয় তোপ�ে অন্তভুথেক্ত কব�)  রকোম্োপি� িদি্বদ� র�পজস্ো� এবং রেয়ো� ট্ো্সফো� 
বই বন্ধ �োেো ্োকবব।

 তপলাতন ইনমেস্টমমন্ট অ্ান্ড ইন্ডাত্রিি কমপ্ডামরশন তলতমমটড–এর পমষে
 সাাঃ

  আর এে কাশ্প
স্োি:  কলকোতো   রকোম্োপি রিবক্ররোপ�
তোপ�ে:  ১৬. ০৮. ২০২১  FCS-8588 

রামি্ কমরানা তচরে
নতুন আক্ান্ত  ৫০২
রমাট আক্ান্ত  ১৫,৩৯,০৬৫
নতুন েসু্থ   ৬৯১
রমাট েসু্থ  ১৫,১০, ৯২১
েুস্্থতার হার  ৯৮. ১৭ %
মতৃ  ৯
রমাট মতৃ  ১৮,৩১২

োগতরকা দত্মচৌধুতর

একাতধকবার এক রটস্ট, অতততরক্ত তবমলর অতেম�াগ ওমে একই রগাষ্্রীর মাতলকানাধ্রীন 
দুই রবেরকাতর হােপাতামলর তবরুমধে। অ্ামপক্স ও গুড োমাতরটান হােপাতামলর 
তবরুমধে করা ৮টি মামলার শুনাতনর মমধ্ ৭টি রষেমরেই ষেততপূরমণর তনমদ্ডশ রদয় 
পতচিমবঙ্গ সাস্থ্ তনয়ন্ত্রক কতমশন। একটি মামলার শুনাতনমত অতেম�াগকার্রী 
হাতির না হওয়ায় মামলাটি বাততল করা হয়। রোমবার মামলার শুনাতনর পর 
োংবাতদক ববেক কমরন সাস্থ্ কতমশমনর রচয়ারম্ান কলকাতা হাইমকামট্ডর 
অবেরপ্াতি তবচারপতত অে্রীমকুমার বম্দ্াপাধ্ায়।

গুড োমাতরটান হােপাতামলর তবরুমধে অতেম�াগ কমরন রদবাতশে দত্। তাঁর 
ররাগ্রী ১০–১৪ রম েতত্ড তছমলন। হােপাতাল ১ লষে ২০ হািার চাি্ড কমর। 
কতমশন ৪০ হািার টাকা রিরমতর তনমদ্ডশ রদয়। গুড োমাতরটামন রমৌতমতা 
রদ তাঁর রকাতেড–আক্ান্ত বাবা–মামক েতত্ড কমরন ২৯ এতপ্ল। দু’ তদন পর 
তাঁর মা মারা �ান। পমর তাঁর বাবামক ছাতড়ময় অন্রে তনময় �ান। রমাট তবল 
হয় ১ লষে ৯২ হািার টাকা। ২৫,৪৫০ টাকা রিরমতর তনমদ্ডশ রদওয়া হয়। 
এই হােপাতামলই কুমারকাতন্ত দাে তাঁর স্ত্রীমক েতত্ড কমরন। ররাগ্রী ১৮ ঘণ্া 
েতত্ড তছমলন। পতরমষবায় েন্তুষ্ট না হওয়ায় তততন ররাগ্রীমক ছটুি কতরময় তনময় 
�ান। েতত্ডর েময় তততন ৬০ হািার টাকা িমা রদন। এতদন হােপাতালমক ৪০ 
হািার টাকা রিরত তদমত বলা হয়।

অ্ামপক্স হােপাতামল ৭ রম রোমর েুতবমল দত্ তাঁর রকাতেড–আক্ান্ত 
ররাগ্রীমক েতত্ড কমরন। ১ লষে টাকা অত্ম রনওয়া হয়। হােপাতামলর পতরকাোমমায় 
োমতত থাকায় ররাগ্রীমক অন্রে তনময় র�মত চায় পতরবার। ওইতদন দুপুমরই 
ররাগ্রীমক হােপাতাল রথমক রছমড় রদওয়া হয়। ররাগ্রীমক ছাড়ার েময় হােপাতাল 
৫০ হািার টাকা রিরত রদয়। তবল পুনতব্ডমবচনা কমর এতদন আরও ২০ হািার 
টাকা রিরমতর তনমদ্ডশ রদয় কতমশন।  অ্ামপক্স হােপাতামলর তবরুমধে রদব�ান্রী 
রবামের করা মামলার তেতত্মত ৩০ হািার টাকা ছামড়র তনমদ্ডশ রদওয়া হয়। 
এোমনই হাওড়ার রবলগাতছয়ার বাতে্দা রানা দত্ তাঁর মামক েতত্ড কমরন ১৭ 
এতপ্ল। ররাগ্রী মারা �ান ২১ এতপ্ল। তবল েততময় রদমে কতমশন েন্তুষ্ট না 
হওয়ায় ২২,৭০০ টাকা  হােপাতালমক রিরত তদমত বমল। এোমনই রকাতেড 
আক্ান্ত হময় েতত্ড হন রপশায় আইনি্রীব্রী হাওড়ার বৃ্দাবন মতলিক রলমনর 
বাতে্দা রেৌমমন মান্া। ১ রম েতত্ড হন। ছটুি হয় ৮ রম। তবল করা হয় রমাট ৩ 
লষে ৩০ হািার টাকা। কতমশন তবল েততময় রদমে ১ লষে ২০ হািার টাকা 
রিরমতর তনমদ্ডশ রদয়। 

আিকামলর প্ততমবদন

�োবজ্ কব�োিো� িংক্রমে অবিকরোই কবম রগবে। এপদবক রগোরো পবববে� ডোরো� 
পিপ�বে রকোপভড টিকোক�বে ভো�ত প্র্ম স্োবি �বয়বে ববল জোিোবিো হয় �োজ্ 
স্োস্্ দতিব�� ত�বফ। গত ২৪ �টিোয় �োবজ্ িতুি কব� কব�োিোয় আক্রোন্ত হবয়বেি 
৫০২ জি। মৃতু্ও কবমবে অবিক। রিোমবো� �োবজ্ কব�োিোয় মৃতু্ হবয়বে ৯ জবি�। 
�পববো� �োবজ্ কব�োিোয় আক্রোন্ত ও মৃবত� িংে্ো পেল ৬৭৩ এবং ১২। দদপিক িুস্ 
হওয়ো� িংে্ো বোড়বে। িুস্তো� হো� রববড় হবয়বে ৯৮. ১৭ েতোংে। প�পকৎিক�ো 
জোিোবছেি, ঠিকমবতো কব�োিোপবপধ রমবি �লবল আগোমী পদবি আ�ও অবিক 
িীব� রিবম েোবব িংক্রমবে� গ্রোফ। পকন্তু মোস্ ি�োয় অিীহো হবল রফ� িংক্রমে 

রে বোড়বব রিই আেঙ্কো� 
ক্োও তোঁ�ো জোপিবয়বেি। 
এপদি �োবজ্ রমোর িপক্রয় 
কব�োিো আক্রোবন্ত� িংে্ো 
৯ হোজো� ৮৩২। এপদি 
কব�োিো� ি�ীষেো হবয়বে 
২৬ হোজো� ১২৪টি িমুিো। 
রকি িপজটিপভটি র�র 
১. ৯২ েতোংে। এপদি উত্ত� 
২৪ ি�গিো– িহ রমোর ১৭ 
রজলোয় কব�োিোয় রকোিও 
মৃতু্� �রিো �বরপি। পবপভন্ন 
রজলোয় দদপিক িংক্রপমবত� 

িংে্োও অবিক কবমবে। রেমি মুপেথেদোবোবদ এপদি মোরে ১ জবি� কব�োিো ধ�ো 
িবড়বে। রতমপি রকো্োও ৫, ৮ রতো আবো� রকো্োও ১২, ৩০ জি িতুি কব� 
আক্রোন্ত হবয়বেি। স্োস্্ দতিব�� রদওয়ো বুবলটিি অিুেোয়ী রে দুই রজলোয় এপদি 
দদপিক িংক্রমে িোমোি্ রবপে রিগুপল হল উত্ত� ২৪ ি�গিোয় ৭৪ এবং কলকোতোয় 
৬২। টিকো� িঙ্কবর� মবধ্ ও েুটি� পদবি �পববো� �োবজ্ ৬৭ হোজো� ২১৭ জিবক 
টিকো দোি ক�ো হয়। এেিও িেথেন্ত �োবজ্ রমোর টিকো প্রোিবক� িংে্ো ৩ রকোটি 
৪২ লষে ২৪ হোজো� ৬০৬। িপচিমববঙ্গ� িোেোিোপে আ�ও কবয়কটি �োবজ্ রে 
গপতবত টিকোক�ে হবছে তোবত রগোরো পবববে� রকোপভড রডোবজ� গ্রোবফ প্র্ম 
স্োিোপধকো� কব�বে ভো�ত। পদ্তীয় স্োবি �বয়বে মোপকথেি মুলুক। গ্রোবফ� অবিক 
িীব� �বয়বে কোিোডো, ইতোপল, জোমথেোপি প্রভৃপত রদে।

প্র�ু� পবল, ষেপতিূ�বে�
পিবদথেে স্োস্্ কপমেবি�

তবতধ মানমল েংক্মমণর 
্াি আরও নামমব রামি্

দেল তবজ্ঞততি
( স্থাবর েম্তত্র িন্)  [ রুল ৮( ১) ] 

রেবহতু,
এই�পডএফপি ব্োঙ্ক পলপমবরড–এ� অিুবমোপদত আপধকোপ�ক পহবিবব পিম্নস্োষে�কো�ী পিপকউপ�টি ইন্টোব�স্ 
( এিবফোিথেবমন্ট)  রুলি, ২০০২–এ� রুল ৯ িহ িঠিীয় পিপকউপ�রোইবজেি অ্োন্ড প�কিস্টোকেি অফ পফিোপ্সয়োল 
অ্োবিরি অ্োন্ড এিবফোিথেবমন্ট অফ পিপকউপ�টি ইন্টোব�স্ অ্োক্ট, ২০০২ –এ� ১৩(১২)  ধো�োধীবি তঁো� ওি� 
অপিথেত ষেমতোববল ঋেগ্রহীতো রমিোিথে এি পমরে অ্োন্ড রকোং, র�পজস্োডথে অপফবি� ঠিকোিো:  ৬৩/ ১, মহোত্ো গোন্ধী 
র�োড, কলকোতো–৭০০০০৯;  পমাঃ িমী� র্মো� পমরে ( রপ্রোপ্রোইর� ও জোপমিদো�) , ৬৩/ ১, মহোত্ো গোন্ধী র�োড, 
কলকোতো–৭০০০০৯ এবং পমবিি �ত্ো পমরে ( জোপমিদো�) , ১০৭, আপলিু� র�োড, কলকোতো–৭০০০২৭–এ� প্রপত 
উক্ত অ্োবক্ট� ১৩( ২)  ধো�োধীবি ২১. ০৪. ২০২১ তোপ�ে িংবপলত একটি দোপব পবজ্পতি ইিু্ কব�পেবলি, েো� মোধ্বম 
উক্ত পবজ্পতি প্রোপতি� তোপ�ে র্বক ৬০ পদবি� মবধ্ িংপলিষ্ট পবজ্পতিবত বপেথেত িপ�মোে অ্থেোঙ্ক অ্থেোৎ, ০৭. ০৬. ২০২০ 
তোপ�বে� পভপত্তবত ₹৫৮,২০,১১৮. ৬১ ( আরোন্ন লষে র্পড় হোজো� একবেো আঠোব�ো রোকো এবং একষট্টি িয়িো মোরে)  
+  ০৮. ০৬. ২০২০ র্বক ভপবষ্বত� িুদ িবমত আদোয় রদওয়ো� জি্ তোঁবদ� প্রপত আহ্োি জোিোবিো হবয়পেল। উক্ত 
ঋেগ্রহীতো ও জোপমিদো�গে উক্ত িপ�মোে অ্থেোঙ্ক আদোয় পদবত ব্্থে হওয়ো� কো�বে পববেষত ওই ঋেগ্রহীতো ও 
জোপমিদো�গে এবং জিিোধো�বে� প্রপত পবজ্পতি জোপ� ক�ো হবছে রে, এই�পডএফপি ব্োঙ্ক পলপমবরবড� অিুবমোপদত 
আপধকোপ�ক পহবিবব পিম্নস্োষে�কো�ী ১৩ আগস্, ২০২১ তোপ�বে উক্ত রুলিমূবহ� রুল ৯ িহ িঠিীয় উক্ত অ্োবক্ট� 
১৩( ৪)  ধো�োধীবি তোঁ� ওি� অপিথেত ষেমতোববল এেোবি িীব� বপেথেত িম্পত্ত� দেল পিবয়বেি। পববেষত ওই 
ঋেগ্রহীতো এবং জিিোধো�েবক এতদ্দো�ো পিম্নপলপেত িম্পত্ত পিবয় রকোিও প্রকো� রলিবদি িো ক�ো� জি্ িতকথে 
ক�ো হবছে এবং উক্ত িম্পত্ত পিবয় রে–রকোিও প্রকো� রলিবদি ওিব� উপল্পেত অ্থেোঙ্ক ও তদুিপ� িুদ িবমত 
এই�পডএফপি ব্োঙ্ক পলপমবরড–এ� �োজথে িোবিষে হবব। উক্ত অ্োবক্ট� ১৩ িং ধো�ো� ( ৮)  িং উিধো�ো� িংস্োি অিুেোয়ী 
প্রোি্ রময়োবদ� মবধ্ পিম্নবপেথেত জোপমিেুক্ত িপ�িম্দ েোড়োবিো� ব্বস্ো গ্রহবে� জি্ িংপলিষ্ট ঋেগ্রহীতো� মবিোবেোগ 
আকষথেে ক�ো হবছে।

 স্থাবর েম্তত্গুতলর তববরণ
পিবম্নোক্ত আবোপিক ফ্্োবর� অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে েো� পস্পত ও পবব�ে:  ি�িী অ্োিোরথেবমন্ট, ৮৭, আপলিু� 
র�োড, ফ্্োর িং ১, পদ্তীয় তল, ওয়োডথে িং ৮২, কলকোতো, িপচিমবঙ্গ, পিি–৭০০০২৭, কলকোতো পমউপিপিি্োল 
কবিথেোব�েবি� এলোকোধীি, স্ত্োপধকো�ী পমাঃ িমী� র্মো� পমরে।
  অনুমমাতদত আতধকাতরক
  (রেৌেদ্র রদ) 
  এইচতডএিতে ব্াঙ্ক তলতমমটড 
তাতরে:  ১৩ আগস্ট, ২০২১  ‘ িাতড্ডন হাউে’ , তবিত্রীয় তল,
স্থান:  কলকাতা   ৪, ক্লাইে ররা, কলকাতা–৭০০০০১ 

এইচতডএিতে ব্াঙ্ক তলতমমটড
ররতিস্টাড্ড অতিে:  এইচতডএিতে ব্াঙ্ক হাউে,

রেনাপতত বাপট মাগ্ড, রলায়ার পমরল , মুম্বই– ৪০০০১৩

োক্ডল অতিে, পতচিম রমতদন্রীপুর
শতহদ ষেুতদরাম রবাে ররাড, বাি্ড টাউন,
রমতদন্রীপুর, তপন–৭২১১০১, পতচিমবঙ্গ

ই–রমল:  copaschimmedinipur@pnb.co.in 
রিান:  ( ০৩২২২)  ২৬৩৮০৮

 দেল তবজ্ঞততি
েংতলিষ্ট অনুমমাতদত আতধকাতরক বিারা একাতধক ঋণ্হ্রীতার স্থাবর েম্তত্েমূমহর িন্ র�ৌথ দেল তবজ্ঞততি

( স্থাবর েম্তত্র িন্) 
রেবহতু, িোঞ্জোব ি্োেিোল ব্োঙ্ক/  িোঞ্জোব ি্োেিোল ব্োঙ্ক–এ� অিুবমোপদত অপফিো�গে পিপকউপ�টি ইন্টোব�স্ ( এিবফোিথেবমন্ট)  রুলি, ২০০২–এ� প্রবেোজ্ রুলিমূহ িহ িঠিীয় পিপকউপ�রোইবজেি অ্োন্ড প�কিস্টোকেি 
অফ পফিোপ্সয়োল অ্োবিরি অ্োন্ড এিবফোিথেবমন্ট অফ পিপকউপ�টি ইন্টোব�স্ অ্োক্ট, ২০০২ – এ� ১৩  ধো�োধীবি অপিথেত ষেমতোববল পিবম্নোক্ত অ্োকোউন্ট িম্পকথেত ঋেগ্রহীতো( গে)   –এ� প্রবত্বক� িোবম� িোবে উপল্পেত 
তোপ�ে িংবপলত দোপব পবজ্পতি জোপ� কব�পেবলি েো� মোধ্বম উক্ত পবজ্পতি�/  পবজ্পতি প্রোপতি� তোপ�ে র্বক ৬০ পদবি� মবধ্ ওই পবজ্পতিবত প্রপতটি অ্োকোউবন্ট� িোবে উপল্পেত অ্থেোঙ্ক আদোয় রদওয়ো� জি্ তঁোবদ� 
প্রপত আহ্োি জোিোবিো হবয়পেল।
উক্ত ঋেগ্রহীতো  ওই পবজ্পতিবত উপল্পেত অ্থেোঙ্ক আদোয় পদবত ব্্থে হওয়োয় এতদ্দো�ো পববেষত ওই ঋেগ্রহীতো  এবং জিিোধো�বে� জ্োতোব্থে জোিোবিো েোবছে রে, পিম্নস্োষে�কো�ী উক্ত রুলিমূবহ� রুল িং ৮ িহ িঠিীয় 
উক্ত অ্োবক্ট� ১৩ ধো�ো� (৪)  িং উিধো�ো অিুেোয়ী তোঁ� ওি� অপিথেত ষেমতোববল(I) িম্পত্ত িং ১ ( ক্রম িং ১)  ১১ আগস্, ২০২১ তোপ�বে;  (II) িম্পত্ত িং ২ ও ৩ ( ক্রম িং ২ ও ৩)  ১২ আগস্, ২০২১ তোপ�বে এবং 
(III) িম্পত্ত িং ৪, ৫ ও ৬ ( ক্রম িং ৪, ৫ ও ৬)  ১৩ আগস্, ২০২১ তোপ�বে দেল পিবয়বেি।
উক্ত অ্োবক্ট� ১৩ িং ধো�ো� ( ৮)  িং উিধো�ো� িংস্োি অিুেোয়ী প্রোি্ রময়োবদ� মবধ্ এই জোপমিেুক্ত িপ�িম্দগুপল েোড়োবিো� ব্বস্ো গ্রহবে� জি্ িংপলিষ্ট ঋেগ্রহীতো( গে)/  জোপমিদো�গে/  বন্ধকদোতোগবে� 
মবিোবেোগ আকষথেে ক�ো হবছে।
পববেষত ওই ঋেগ্রহীতো( গে)   এবং জিিোধো�েবক এতদ্দো�ো উক্ত িম্পত্ত( গুপল)  পিবয় রকোিওরূি রলিবদি িো ক�ো� জি্ িতকথে ক�ো হবছে এবং উক্ত িম্পত্ত( গুপল)  পিবয় রকোিও প্রকো� রলিবদি পিবম্ন বপেথেত অ্থেোঙ্ক 
ও তো� ওি� িুদ িবমত িোঞ্জোব ি্োেিোল ব্োঙ্ক–এ� �োজথে িোবিষে হবব।

ক্ম 
নং

ব্ামচের 
নাম ও েল 

আইতড

অ্াকাউমন্টর নাম ঋণ্হ্রীতার নাম
( েম্তত্র 

সত্াতধকার্রী) 

বন্ধক রাো স্থাবর েম্তত্র তববরণ দাতব তবজ্ঞততির 
তাতরে

দেল তবজ্ঞততি 
োঁটামনার তাতরে

দাতব তবজ্ঞততির 
তাতরমে বমকয়া 

অথ্ডাঙ্ক

অনুমমাতদত 
আতধকাতরমকর 

নাম

১ লালগড় 
(০৬৮৮২০ ) 

শ্রী পজবতি িোরে 
( ও�বফ পজবতন্দ 
িোরে)  এবং পমবিি 
বন্দিো �োপি িোরে, 
স্োমী– পজবতি িোরে।

তিমতন পারে 
( ওরমি তিমতন্দ 
পারে)

ক)  পিবম্নোক্ত িম্পত্ত� অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে েো� 
পস্পত ও পবব�ে:  লের িং– আ� এি ২০৪, রজ এল 
িং ৫৭২, েপতয়োি িং– আ� এি ২২৮/ ২, রমৌজো– 
পিজুয়ো, ্োিো– লোলগড়, র�পজবস্টেি এপডএিআ�– 
রমপদিীিু�, রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� পিবন্ধীকৃত 
৩১. ০৫. ২০১৬ তোপ�বে� পবক্রয় দপলল িং 
১৮৪৯/ ২০১৬ অিুেোয়ী িম্পত্ত� স্ত্োপধকো�ী পজবতি 
িোরে ( ও�বফ পজবতন্দ িোরে), িপ�মোি– ২ রডপিবমল।
ে)  পিবম্নোক্ত িম্পত্ত� অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে েো� 
পস্পত ও পবব�ে:  লের িং– আ� এি ২০৫, রজ এল 
িং ৫৭২, েপতয়োি িং– আ� এি ২২৮/ ২, রমৌজো– 
পিজুয়ো, ্োিো– লোলগড়, র�পজবস্টেি এপডএিআ�– 
রমপদিীিু�, রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� পিবন্ধীকৃত 
৩১. ০৫. ২০১৬ তোপ�বে� পবক্রয় দপলল িং 
১৮৪৯/ ২০১৬ অিুেোয়ী িম্পত্ত� স্ত্োপধকো�ী পজবতি 
িোরে ( ও�বফ পজবতন্দ িোরে), িপ�মোি– ১ রডপিবমল।

২৯. ০৫. ২০২১ ১১. ০৮. ২০২১ ₹২৪,৬০,৯৩৪. ৩০  
(�পবিে লষে ষোর 

হোজো� িবেো র�ৌঁপরেে 
রোকো এবং পতপ�ে 

িয়িো মোরে)  +  
৩১. ০৩. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

উমপন্দনাথ 
রাি

২ বুড়াপট 
(১১৫৭২০ ) 

শ্রী িত্পকঙ্ক� র�োষ 
এবং পমবিি পমতো 
র�োষ

পমবিি পমতো র�োষ পিবম্নোক্ত জপম ও বোপড় পবপেষ্ট িম্পত্ত� অিপ�হোেথে 
িমগ্র িপ�মোে েো� পস্পত ও পবব�ে: লের িং– আ� 
এি ১২১, এল আ� ১২১, রজ এল িং ১৮৮, 
েপতয়োি িং– এল আ� ৬, হোল এল আ� ১৫০, 
রমৌজো– র�িোির, ্োিো– আিন্দিু�, রজলো– িপচিম 
রমপদিীিু�, র�পজবস্টেি এপডএিআ�– আিন্দিু�, 
রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� বই িং ১, ভপলউম িং 
১০১৬–২০১৭, িৃঠিো িং ৩৭১২৯ র্বক ৩৭১৪০–
রত পিবন্ধীকৃত ১২. ০৬. ২০১৭ তোপ�বে� দোিদপলল 
িং ১০১৬০২২৮৬/ ২০১৭ অিুেোয়ী িম্পত্ত� 
স্ত্োপধকোপ�িী শ্রীমতী পমতো র�োষ, িপ�মোি ৫ 
রডপিবমল।

২১. ০৫. ২০২১ ১২. ০৮. ২০২১ ₹১১,২৪,৯৪৬. ০৪  
(এগোব�ো লষে 

�পবিে হোজো� িবেো 
রে�পল্ে রোকো এবং 

�ো� িয়িো মোরে)  
+  ০১. ০৪. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

উমপন্দনাথ 
রাি

৩ বুড়োির 
(১১৫৭২০ ) 

পমাঃ জোপহ� আবিোি 
র�ৌধুপ� ( তোজ 
কিস্টোকেিি অ্োন্ড 
িোলেোয়োিথে–এ� 
রপ্রোপ্রোইর�) , পিতো– 
প্রয়োত রমৌলোিো 
কোপেম র�ৌধুপ�।

জোপহ� আবিোি 
র�ৌধুপ�

পিবম্নোক্ত জপম ও বোপড় পবপেষ্ট িম্পত্ত� অিপ�হোেথে 
িমগ্র িপ�মোে েো� পস্পত ও পবব�ে: লের িং– আ� 
এি এবং এল আ� ৬১৩, রজ এল িং ১৮৫, 
েপতয়োি িং– এল আ� ৩৮৬, আ� এি ১৭৩, 
রমৌজো– উি�র্য়োই, ্োিো– রকেিু�, রজলো– 
িপচিম রমপদিীিু�, র�পজবস্টেি পডএিআ�–১, 
িপচিম রমপদিীিু�, রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� 
পিবন্ধীকৃত ১৪. ০২. ২০১৭ তোপ�বে� দোিদপলল িং 
১০১৬০২০৮৯/ ২০১৭ অিুেোয়ী িম্পত্ত� স্ত্োপধকো�ী 
জোপহ� আবিোি র�ৌধুপ� , পিতো– প্রয়োত রমৌলোিো কোপেম 
র�ৌধুপ�, িপ�মোি– ০২ রডপিবমল।

২৫. ০৫. ২০২১ ১২. ০৮. ২০২১ ₹৮,৭৪,৩৬০. ৬৬  
(আর লষে �ুয়োত্ত� 
হোজো� পতিবেো 
ষোর রোকো এবং 

রেষট্টি িয়িো মোরে)  
+  ০১. ০৪. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

উমপন্দনাথ 
রাি

৪ পিিোই বোজো� 
(০৭৮৮২০ ) 

শ্রী অরূি র্মো� 
�োয়, পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয়; 
শ্রী তিি �োয়, পিতো– 
প্রয়োত মধুিূদি �োয়; 
শ্রী অিীম �োয়, 
পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয়; 
শ্রী অিুি �োয়, 
পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয় এবং
শ্রীমতী বপন্দতো �োয়, 
স্োমী– শ্রী অরূি 
র্মো� �োয়।

শ্রী অরূি র্মো� 
�োয়, পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয়; 
শ্রী তিি �োয়, 
পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয়; 
শ্রী অিীম �োয়, 
পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয়; 
শ্রী অিুি �োয়, 
পিতো– প্রয়োত 
মধুিূদি �োয় এবং
শ্রীমতী বপন্দতো �োয়, 
স্োমী– শ্রী অরূি 
র্মো� �োয়।

পিবম্নোক্ত িম্পত্ত� অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে েো� 
পস্পত ও পবব�ে:  রক�োপি�টি, লের িং ২০১/ ২৫২, 
রজ এল িং ১৬৬, েপতয়োি িং– এল আ� ১২৩, 
পমউবরেি ক�োবিো েপতয়োি িং ৩১২, ৩১৩, ৩১৪ 
ও ৩১৫, রমৌজো– মোদো�িু�, ্োিো– রকোবতোয়োপল, 
রমপদিীিু�, রজলো– িপচিম রমপদিীিু�।

০৫. ০৪. ২০২১ ১৩. ০৮. ২০২১ ₹৬৫,১৫,৮৪৩. ০০  
( িঁয়ষট্টি লষে 

িবিব�ো হোজো� 
আরবেো রততোপল্ে 

রোকো মোরে)  +  
০১. ০৪. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

রদবাতশে পারে

৫ পিিোই বোজো� 
(০৭৮৮২০ ) 

শ্রী দীিঙ্ক� রগৌতম, 
পিতো– প্রয়োত 
দকলোে রগৌতম।

শ্রী দীিঙ্ক� রগৌতম, 
পিতো– প্রয়োত 
দকলোে রগৌতম।

পিবম্নোক্ত বোপেপজ্ক রদোকোি পবপেষ্ট িম্পত্ত� 
অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে েো� পস্পত ও পবব�ে: 
�বীন্দ িগ�, রমৌজো– রক�োপিবরোলো, রিোাঃঅাঃ– 
রকোবতোয়োপল, রজলো– িপচিম রমপদিীিু�, রজ 
এল িং ১৭১, আ� এি েপতয়োি িং ১৩, ি�থেো 
েপতয়োি িং ১০১/ ১, আ� এি লের িং ৫০১, েি 
িং ১, ২ ও ৩, রমোর িপ�মোি– ২৭০ বগথেফুর, 
র�পজবস্টেি এপডএিআ�– িপচিম রমপদিীিু�, 
রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� পিবন্ধীকৃত পবক্রয় 
দপলল িং I – ৫১৯৩/ ২০১১, I –১৮৬৫/ ২০১০ ও 
I –৬১১১/ ২০০৯ অিুেোয়ী িম্পত্ত।

০৫. ০৪. ২০২১ ১৩. ০৮. ২০২১ ₹১৯,২৬,০২৫. ৪০  
(উপিে লষে েোপবিে 

হোজো� িঁপ�ে 
রোকো এবং �পল্ে 
িয়িো মোরে)  +  
০১. ০৪. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

রদবাতশে পারে

৬ পিিোই বোজো� 
(০৭৮৮২০ ) 

শ্রী দীিঙ্ক� রগৌতম, 
পিতো– প্রয়োত 
দকলোে রগৌতম।

শ্রী দীিঙ্ক� রগৌতম, 
পিতো– প্রয়োত 
দকলোে রগৌতম।

পিবম্নোক্ত িম্পত্ত� অিপ�হোেথে িমগ্র িপ�মোে 
েো� পস্পত ও পবব�ে:  ফ্্োর িং ৩, তৃতীয় তল, 
ওবয়লকোম র�পিবডপ্স, লের িং– আ� এি 
৩২৬/ ৫৮৭ ( অংে) , এল আ� ৩৫৫, িোব লের 
িং ‘ এ’  এবং ‘ পব’ , রজ এল িং ১৫১, েপতয়োি 
িং– আ� এি ২৫৫, এল আ� ৫৫৭/ ১, হোল 
আ� এি েপতয়োি িং ১০১৮, ১০১৯, রমৌজো– 
তোঁপতবগপড়য়ো, ্োিো– রকোবতোয়োপল, রজলো– 
িপচিম রমপদিীিু�, র�পজবস্টেি পডএিআ�–১, 
িপচিম রমপদিীিু�, রজলো– িপচিম রমপদিীিুব� 
পিবন্ধীকৃত ১১. ০৮. ২০১৭ তোপ�বে� পবক্রয় দপলল 
িং ৬৭৫০/ ২০১৭ অিুেোয়ী িম্পত্ত।

০৫. ০৪. ২০২১ ১৩. ০৮. ২০২১ ₹১৭,০৬,৪৫৫. ০০  
(িবতব�ো লষে 

েয় হোজো� �ো�বেো 
িঞ্োন্ন রোকো মোরে)  
+  ০১. ০৪. ২০২১ 
র্বক অপ্রেুক্ত 

িুদ +  আদোয়ীকৃত 
অ্থেোঙ্ক বোবদ অি্োি্ 

ে��োিোপত

রদবাতশে পারে

তাতরে:  ১৬. ০৮. ২০২১;  স্থান: পতচিম রমতদন্রীপুর অনুমমাতদত আতধকাতরক, পাঞ্াব ন্াশনাল ব্াঙ্ক       
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