
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 

 

 
25th 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  
        E-voting intimation 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 
Please find enclosed herewith the copies of advertisement dated 24th August, 2021 
regarding 74th Annual General Meeting of the Company to be convened on Thursday, 
16th September, 2021 at 3.00 P.M. IST through VC/OAVM and intimation regarding 
E-voting, published in today’s edition i.e 25th 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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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা বুধবার ২৫ আগস্ট ২০২১

ইংল্ান্ডে একজন ব্াটসম্ান কখনওই সসট হন্ত পান্র না। 
ননন্জর ইন্গা নজন্ম সরন্খ মান্ে আসন্ত হয়  নবরাট সকাহনল

ইস্টন্বঙ্গল

 নপলানন ইনন্েস্টন্মন্ট অ্াডে ইডোন্রিজ কন্পপান্রশন নলনমন্টড
CIN: L24131WB1948PLC095302

রেজিস্টার্ড অজিস:  জিড়লটা জিজ্ডিং, ৯/ ১, আে এন মুখটাজি্ড রেটার, কলকটাতটা–৭০০০০১
 রিটান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০, ওয়েিসটাইট:  www.pilaniinvestment.com ,

ই–রমল:  pilaniinvestment1@gmail.com

৭৪ তম অ্ানুয়াল সজনান্রল নমটং ও ই–সোটং তন্্্র নবজ্ঞনতি
এতদ্টােটা জিজ্ঞজতি িটাজে হয়ছে রে রকটাম্টাজনে চুেটাত্তেতম  অ্টানুেটাল রিনটায়েল 
জমটিং (এজিএম) ২৯ িুন, ২০২১–এ এজিএম–এে রনটাটয়স উয়লেখময়তটা জিষয়ে 
জিজরও কনিটায়েজ্সিং ( ‘ জিজস’ ) / অন্ অজরও জিসু্েটাল পদ্ধজত ( ‘ ওএজিএম’ ) –
এে মটাধ্য়ম   আয়েটাজিত হয়ি  বৃহস্পনতবার, ১৬ সসন্টেম্বর, ২০২১, তানরখ 
সবলা ৩. ০০টায় ( িটােতীে সমে)।
জমজনজ্রি অি কয়প্ডটায়েট অ্টায়িেটাস্ড ( এমজসএ)  দ্টােটা িটাজেকৃত েথটাক্রয়ম ৮ 
এজরিল ২০২০, ১৩ এজরিল ২০২০, ৫ রম ২০২০ ও ১৩ িটানুেটাজে, ২০২১ 
তটাজেখ সিংিজলত রিনটায়েল সটার্্ডলটাে নিং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০,২০/ ২০২০ ও 
০২/ ২০২১ এিিং জসজকউজেটি অ্টান্ড এক্সয়চঞ্জ রিটার্ড অি ইজন্ডেটা দ্টােটা িটাজেকৃত 
( রসজি)  সটার্্ডলটাে ও রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩ ( অ্টাক্ট)  এে সিংস্টানটাধীয়ন 
 এজিএম আয়েটাজিত হয়ি   সদস্য়দে দদজহক উপজস্জত ছটাড়টাই।
উক্ত সটার্্ডলটাে মটাজিক রকটাম্টাজনে িটাজষ্ডক খজতেটান সহ এজিএম–এে রনটাটস 
রে সকল সদয়স্ে ই–রমল ঠিকটানটা এই রকটাম্টাজন িটা  জরয়পটাজিটজে পটাট্ডজসপ্টান্ট 
( জরজপ) –এে কটায়ছ জনিন্ীকৃত েয়েয়ছ, রকিলমটাত্র ই–রময়লে মটাধ্য়ম তটঁায়দে 
রিজত  পটাঠটায়নটা হয়েয়ছ। রনটাটস ও  অ্টানুেটাল জেয়পটাট্ড রকটাম্টাজনে ওয়েিসটাইট 
www.pilaniinvestment.com–এ পটাওেটা েটায়ি। এছটাড়টা স্ক এক্সয়চঞ্জ 
ন্টাশনটাল স্ক এক্সয়চঞ্জ অি ইজন্ডেটা জলজময়টর জি এস ই জলজময়টর–এে 
েথটাক্রয়ম www.nseindia.com ও www.bseindia.com – এ পটাওেটা 
েটায়ি।

 নরন্মাট ই–সোটং  ত্্
সিংয়শটাজধত রকটাম্টাজনি (ম্টায়নিয়মন্ট অ্টান্ড অ্টারজমজনয়্রিশন) রুলস ২০১৪ 
ও জলজস্িং রেগুয়লশয়নে রেগুয়লশন ৪৪–এে সহ পঠনীে  অ্টাক্ট–  এে ১০৮ 
ধটােটাে সিংস্টানটাধীয়ন ৭৪ তম এএজিএম–এে রনটাটয়স উয়লেখময়তটা জিষয়ে 
দিদ্্জতনিটায়ি রসন্টটাল  জরয়পটাজিটজে সটাজি্ডয়সস জলজময়টর ( জসজরএসএল) –
এে জেয়মটাট ই–রিটাটিং পজেয়ষিটা ( জেয়মটাট ই–রিটাটিং)  দ্টােটা রিটাটটাজধকটাে 
রিয়েটায়েে সুয়েটাে রদয়ি। জেয়মটাট ই–রিটাটিং শুরু  রসটামিটাে, ১৩ রসয়টেম্বে, 
২০২১, িটােতীে সমে রিলটা ৯. ০০  ও রশষ  িুধিটাে, ১৫ রসয়টেম্বে, ২০২১, 
িটােতীে সমে জিয়কল ৫. ০০ টটা। এই সময়ে ি্িহটাজেক িয়ম্ড ও ইয়লকট্রজনক 
িয়ম্ড রশেটাে ধেটা থটাকয়ল  জনর্ডটােক তটাজেখ িৃহস্পজতিটাে, ৯ রসয়টেম্বে, ২০২১ 
মটাজিক দিদ্জতনিটায়ি রিটাটটাজধকটাে রিয়েটায়েে সুয়েটাে জমলয়ি। ওই তটাজেখ ও 
সময়েে পে  জসজরএসএল দ্টােটা জেয়মটাট ই–রিটাটিং গ্টাহ্ হয়িনটা। একিটাে রিটাট 
জদয়ে তটা িদলটায়নটা েটায়ি নটা। ই–রময়লে মটাধ্য়ম এজিএম রনটাটস পটাঠটায়নটাে 
পে িৃহস্পজতিটাে, ৯ রসয়টেম্বে, ২০২১ জনর্ডটােক তটাজেয়খ রশেটাে থটাকয়ল এই 
রকটাম্টাজনে রেজিস্টাে ও রশেটাে ট্রটা্সিটাে এয়িন্ট রমঃ জনয়শ রটকয়নটালজিস 
রিটাইয়িট জলজময়টর–এে nichetechpl @nichetechpl.com–এ   িটা 
রকটাম্টাজনে ই–রমল:  pilaniinvestment1@gmail.com–এ অনুয়েটাধ 
পটাঠিয়ে  লে ইন আইজর ও পটাসওেটার্ড পটাওেটা েটায়ি।
এজিএম–এ রেটােদটান ও ই–রিটাটিং জিষয়ে রকটানও জিজ্ঞটাস্ থটাকয়ল www.
evotingindia.com–এে  রহল্প জিিটায়ে জরিয়কটায়েন্টজল আসকর রকটায়চেনস 
(এি এ জকউ) ও ই–রিটাটিং ম্টানুেটাল রদখুন িটা জলখুন– helpdesk.
evoting@cdslindia.com িটা কথটা িলুন– ক.  জম.  নীজতন র্য়দেে ( ০২২ 
২৩০৫৮৭৩৮)  িটা জম. রময়হিুি লটাখটাজন ( ০২২ ২৩০৫৮৫৪৩)  িটা জম.  েটায়কশ 
দলজি ( ০২২ ২৩০৫৮৫৪২)।

নেনস/  ওএনেএম–এর মাধ্ন্ম এনজএম– এ
স�াগ সেওয়া সেস্গণন্ক ননন্েপশাবলী

সদস্ের  জসজরএসএল ই–রিটাটিংয়েে দ্টােটা জিজস/  ওএজিএম–এে মটাধ্য়ম 
এজিএম– এ রেটাে রদওেটাে সুয়েটাে পটায়িন। জেয়মটাট ই–রিটাটিং লে ইন শত্ড ি্িহটাে 
কয়ে রশেটােধটােক/ সদস্ের https://www.evotingindia.com– এ  তটা 
পটায়িন। জিজস/  ওএজিএম–এে মটাধ্য়ম এজিএম– এ রেটাে রদওেটাে জিশদ এজিএম 
রনটাটয়স রিদত্ত আয়ছ।

  নপলানন ইনন্েস্টন্মন্ট অ্াডে ইডোন্রিজ কন্পপান্রশন নলনমন্টড–এে পয়ষে
 স্টা/ –

আর এস কাশ্প
স্টান:  কলকটাতটা   রকটাম্টাজন সজচি
তটাজেখ:  ২৪. ০৮. ২০২১  এি জস এস– ৮৫৮৮

আজকান্লর প্রনতন্বেন

সটােটা জিয়বে ছজড়য়ে থটাকটা ইস্য়িঙ্গল সমথ্ডকয়দে িুধিটাে নিে থটাকয়ি নিটায়নে। এজদন 
ইস্য়িঙ্গল এিিং ইনয়িস্ে শ্রীজসয়ময়ন্টে রিজতজনজধয়দে জনয়ে আয়লটাচনটাে িসয়ছন 
মুখ্মন্তী মমতটা ি্টানটাজি্ড। েত িছে মুখ্মন্তীে উয়দ্টায়েই ইস্য়িঙ্গয়লে ইনয়িস্ে 
হয়ে এয়সজছল শ্রীজসয়মন্ট। তটােপে চুজক্তপত্র সই জনয়ে দীর্ডজদন ধয়ে সমস্টা চলয়ছ দ্ই 

পয়ষেে ময়ধ্। রসটামিটাে মুখ্মন্তীয়ক জচঠি পটাঠিয়ে 
ইনয়িস্ে িটাজনয়ে রদে, তটাঁেটা আে ইস্য়িঙ্গয়ল 
জিজনয়েটাে কেয়ত পটােয়ি নটা। এেপয়েই সমস্টা 

রমটটায়ত দ্ই পষেয়ক জনয়ে দিঠক রটায়কন মুখ্মন্তী। দ্ই পষেই ময়ন কেয়ছ, সমস্টা 
েজদ রময়ট তটাহয়ল জমটয়ি িুধিটােই মুখ্মন্তীে সটাময়ন। দ্ই পয়ষেেই িক্তি্, তটাঁেটা 
জনয়িয়দে কথটা মুখ্মন্তীে সটাময়ন তুয়ল ধেয়িন। তটাঁেটা আশটািটাদী এই সমস্টা 
মুখ্মন্তীে হস্তয়ষেয়প জময়ট রেয়ত পটায়ে। তয়ি িুধিটাে েজদ সমস্টা নটা রময়ট, তটাহয়ল 
দ্ই পয়ষেে সম্ক্ডয়ছেদ রে সময়েে অয়পষেটা রতটা িলটাই েটাে। রসয়ষেয়ত্র চলজত 
মেশুয়ম আইএসএল রখলটা অজনজচেত হয়ে পড়য়ি লটাল–হলুয়দে। তটাই সি জমজলয়ে 
ইস্য়িঙ্গয়লে িজিষ্য়তে িন্ িীষর গুরুত্বপূর্ড হয়ত চয়লয়ছ িুধিটায়েে নিটায়নেে 
এই দিঠক। রেটাটটা িটােতীে িুটিল মহয়লে নিে থটাকয়ি রসজদয়কই। 

 আজ মখু্মন্তীর ববেন্ক 
ফয়সালার সম্াবনা

মান্য়র নিনকৎসা করান্ত 
কলকাতায় লেনলনা

 ির্ডটাঢ্ সূচনটা রটটাজকওয়ত

অনরত্র বসু 

 ছ’ মটাস আয়ে মুর্দেপুয়েে এই রিসেকটাজে হটাসপটাতটায়লই িজত্ড জছয়লন মটা। জকরজনে 
িটল সমস্টাে িুেজছয়লন অসয়মে ৪৬ িছয়েে মটামজন িেয়েটাহটাঁই। উয়দ্য়েে 
েয়থষ্টই কটাের জছল িেয়েটাহটাঁই পজেিটায়েে। জকরজন রিজতস্টাপনই একমটাত্র পথ। 
জচজকৎসটাে জিপুল খেচ। তটা সয়্বেও কয়ষ্টসৃয়ষ্ট রিজতস্টাপয়নে খেচ রিটােটাড় কেটা 
জেয়েজছল। একজদয়ক মটা েখন জকরজনে সমস্টাে কলকটাতটাে লড়টাই চটালটাজছেয়লন, রময়ে 
লিজলনটাও রকটাজিয়র শে্টাশটােী। কয়েক মটাস পে রটটাজকও অজলজম্ক। স্প্নিটাঙটাে 
আিটাস জছল রেন। জকন্তু রসই দ্ঃস্য়প্নে সমে রপজেয়ে মটা–রময়ে দ্’ িনই রশষ পে্ডন্ত 
দটাপয়টে সয়ঙ্গ জিয়তয়ছন।

েতিটাে মটায়েে কঠিন সময়ে পটায়শ থটাকটা হেজন রটটাজকও অজলজম্য়ক পদকিেী 
িক্সটায়েে। এিটাে জনয়িই জনয়ে এয়লন। এ িছয়েে ১৬ রিব্রুেটাজে লিজলনটাে মটায়েে 
সিল জকরজন রিজতস্টাপন হে জচজকৎসক দীপকশঙ্কে েটায়েে ত্বেটািধটায়ন। ২২ আেস্ 
জকছু পেীষেটা–জনেীষেটাে িন্ মটায়ক জনয়ে সপজেিটায়ে কলকটাতটাে আয়সন লিজলনটা। 
রসটামিটাে রিশ জকছু পেীষেটা কেটায়নটা হে। মঙ্গলিটাে জেয়পটাট্ড রদয়খ অয়নকটটা জনজচেন্ত 
পজেিটাে। লিজলনটাে িটািটা টয়কন িেয়েটাহটাঁই িটানটান, ‘ছ’ মটাস পে জচজকৎসয়কেটা 
আসয়ত িয়লজছয়লন। েজিিটাে কলকটাতটাে এয়সজছ। পেীষেটাগুয়লটাে িল আসটাে 
পে অয়নকটটা জনজচেন্ত হলটাম। ওে মটা এখন এয়কিটায়ে সুস্। জচজকৎসয়কেটা 
িটাজনয়েয়ছন, জচন্তটাে রকটানও কটাের রনই। কটাল সকটায়লই জিয়ে েটাি।’  টয়কন 

িলজছয়লন, কয়েক মটাস আয়ে এই শহয়ে এক সটাধটাের মটানুষ জহয়সয়ি জনয়িে 
স্তীয়ক িঁটাচটায়নটাে লড়টাই চটালটাজছেয়লন জতজন। দীর্ডজদন জছয়লন মুর্দেপুে অঞ্চয়লই 
একট িটাজড় িটাড়টা জনয়ে। অজলজম্ক দয়ল িটােেটা পটাওেটাে পে রময়ে লিজলনটাে 
রকটাজির আক্রটান্ত হওেটা এিিং এজদয়ক স্তীে সঙ্কটটাপনে অিস্টা, সি জমজলয়ে জদয়শহটােটা 
জছয়লন টয়কন। এিটায়েে পজেজস্জত সমূ্র্ড আলটাদটা। এিটােও নেটািটায়দে একট 
িটাজড় িটাড়টা জনয়ে উয়ঠয়ছন তঁটােটা। তয়ি তঁটায়দে এক আলটাদটা পজেজচজত হয়েয়ছ 
রময়েে রসৌিয়ন্। লিজলনটাে িটািটা িলজছয়লন, ‘ ওই সমেটটা আমটাে কটায়ছ 
দ্ঃস্য়প্নে ময়তটা। দ্’িনয়ক জনয়েই খুি জচন্তটাে জছলটাম। কী কেি, জকছুই িুয়ে 
উঠয়ত পটােজছলটাম নটা। এিটাে ওে মটা সুস্। লিজলনটাও পদক জিয়ত এয়সয়ছ। 
হটাসপটাতটায়ল রে রদখয়ছ, ওে কটায়ছ রসলজিে আিদটাে কেয়ছ । সিংিটাদমটাধ্য়মে 
জিড়। সি জকছু পটায়টে রেয়ছ রকমন! ’ 

েঁটায়ক জনয়ে এত আয়লটাচনটা, রসই লিজলনটা অিশ্ সিংিটাদমটাধ্য়মে নটায়ছটাড় 
‘ িটায়েটাজপক’  রিশ্ন শুয়ন িটাজনয়েই জদয়লন, রস সি জনয়ে এখনই িটািয়ছন নটা। জতজন 
িয়লন, ‘ রসটানটা নটা পটাওেটা পে্ডন্ত ঠিক কয়ে রুয়মটায়ত পটােজছ নটা। রসটানটা জিতয়ল 
তয়িই িটায়েটাজপক জনয়ে িটািি। প্টাজেয়স রসটানটািেই আমটাে পটাজখে রচটাখ। খুি 
কষ্ট কয়ে উয়ঠ এয়সজছ। এই র্টায়ঞ্জই রথয়ম রেয়ত চটাই নটা। কয়েটানটাে কটােয়র 
অনুশীলয়ন রটাটজত জছল।’  মটাছ তঁটাে িড্ড পছয়দেে। কলকটাতটাে এয়ল পটায়ত মটাছ 
চটাই– ই। রখলটাধুয়লটাে সটাহস কয়ে আেও রিজশ রময়েেটা এজেয়ে আসুক, এটুর্ই 
চটাওেটা রটটাজকও অজলজম্য়ক সদ্ পদকিেীে। 

সংবাে সংস্া
সটানকও, ২৪ আগস্ট

ঠিক স�ন অনলনপিন্কর উন্্াধনী অনুষ্ান্নর প্রনতচ্ছনব। 
মঙ্গল–সন্ধেয় বন্ণপাজ্জ্বল অনুষ্ান্নই ঢান্ক কাঠি 
পড়ল সটানকও প্ারানলনপিন্কর। অনতমানরর জন্ 
প্ারানলনপিকও নপনিন্য় নগন্য়নিল এক বির। তবুও 
সংশয় নিল। সংশয়, আশঙ্া দূন্র সনরন্য় অনলনপিক 
সস্টনডয়ান্ম মশাল প্রজ্বলন্নর সন্ঙ্গ সন্ঙ্গ সূিনা ঘটল 
প্ারানলনপিন্করও। 

আন্তজপানতক প্ারানলনপিক কনমটর সোপনত 
অ্ান্ডু পারসন্স আশ্াস নেন্য়ন্িন, ননরাপন্েই হন্ব 
প্রনতন্�ানগতা। নতনন বন্লন্িন, ‘ প্ারানলনপিক নক হন্ব?  
সন্দেহ নিল অন্নন্কর মন্নই। সকউ সকউ সেন্বনিন্লন 
ব্াপারটা অসম্ব। নকন্তু আশা না হানরন্য় জাপান 
সরকান্রর সহন্�ানগতায় আন্য়াজন্করা অসাধ্ সাধন 
কন্রন্িন। আমরা স� এই জায়গায় এন্স সপৌঁিন্ত 

সপন্রনি, এখনও নবশ্াসই হন্চ্ছ না।’ 
উন্্াধনী অনুষ্ান্ন মািপ পান্স্ট োরন্তর পতাকাবাহক 

নিন্লন শট পুটার সটক িাঁে। পতাকা বহন করার ক্া 
নিল হাইজাপিার মানরয়াপ্ান ্াঙ্গান্েলুর। োরত স্ন্ক 
সটানকও আসার সময় নবমান্ন এক সকানেড পনজটে 
ব্নতির সংস্পন্শপ আসায় ্াঙ্গান্েলুন্ক সকায়ান্রনন্টন্ন 
স�ন্ত হন্য়ন্ি। নরও প্ারানলনপিন্ক সসানাজয়ী ্াঙ্গান্েলুর 
সন্ঙ্গ সকায়ান্রনন্টন্ন নগন্য়ন্িন আরও পাঁি োরতীয়। একই 
কারন্ণ মািপ পান্স্ট নিন্লন না নডসকাস স্ায়ার নবন্নাে 
কুমার। তন্ব স্বনতির খবর, ্াঙ্গান্েলু, নবন্নােন্ের সকানেড 
পরীক্ার ফল সনন্গটে এন্সন্ি। সকায়ান্রনন্টন্ন ্াকন্লও 
কড়া সকানেড সপ্রান্টাকল সমন্ন প্র্াকটস করন্ত পারন্বন 
এই িয় োরতীয় অ্া্নলট।  

মধ্মনণ। মা ও বাবার মান্ে অনলনপিন্ক পেকজয়ী লেনলনা। মঙ্গলবার শহন্র। িনব: আজকাল

প্ারানলনপিক

সংবাে সংস্া
কাবুল, ২৪ আগস্ট

অনননেপষ্টকান্লর জন্ স্নগত হন্য় 
সগল পানকতিান–আফগাননতিান্নর 
একনেন্নর নসনরজ। আগামী মান্সর 
শুরুন্তই শ্রীলঙ্ায় হওয়ার ক্া নিল 
দু’ সেন্শর নতনট ম্াি। গত মান্স 
১৭ সেন্স্র েলও সঘাষণা কন্রনিল 
আফগাননতিান নরিন্কট সবাডপ। নকন্তু 
পানকতিান নরিন্কট সবাডপ জাননন্য়ন্ি 
এই নসনরজ স্নগত রাখার ক্া। 

সগাটা আফগাননতিান 
তানলবানন্ের কবজায়। সগাটা 
সেন্শ অনস্র পনরনস্নত। সারাক্ণই 
সেন্স আসন্ি গুনলর শব্দ। প্র্ন্ম 
তানলবানরা আশ্াস নেন্য়নিল 
সখলাধুন্লায় হতিন্ক্প করা হন্ব না। 
সেশ জুন্ড় িরম অনস্রতার পনরন্বশ 
্াকন্লও আফগাননতিান েল 
অনুশীলনও শুরু কন্রনিল। তবুও 
নসনরজ স্নগতই হল। 

নপনসনব জাননন্য়ন্ি আফগান 
সবাডপই তান্ের অনুন্রাধ কন্রনিল 
নসনরজ স্নগত রাখার জন্। 
জানা নগন্য়ন্ি আফগাননতিান্নর 
পনরবনতপত পনরনস্নতন্ত সলেয়ারন্ের 
মাননসক স্বান্স্্র ক্া সেন্বই 
নসনরজ স্নগন্তর অনুন্রাধ কন্রন্ি 
আফগান নরিন্কট সবাডপ। তািাড়া 
আফগাননতিান স্ন্ক এই মুহূন্তপ 
ট্ান্েল করাও সবশ সমস্ার। 
কাবুল স্ন্ক নবমান পনরন্ষবা 
অননয়নমত। পাশাপানশ শ্রীলঙ্ায় 
সকানেড সংরিমণ সবন্ড় িলাও 
নিন্তায় সফন্লনিল আফগান 
সবাডপন্ক।  এই পনরনস্নতন্ত আফগান 
সবান্ডপর নসনরজ স্নগন্তর আন্বেন 
সমন্ন ননন্য় এক নববৃনত নেন্য়ন্ি 
পাক সবাডপ। এনেন্ক এই দুুঃসমন্য় 
সেন্শর পতাকা মুন্খ এঁন্ক হান্ন্ডড 
নরিন্কট মান্ে সনন্ম সবাইন্ক সাহস 
জুনগন্য়ন্িন রনশে খান। 

সংবাে সংস্া
কাবুল, ২৪ আগস্ট

২০০৭ সান্ল তানলবানন্ের হঁনশয়ানর 
উন্পক্া কন্র আফগাননতিান 
মনহলা েল গেন্নর পর স্ন্ক 
সমন্য়রা বহ গুরুত্বপূণপ ম্াি হয়ন্তা 
নজন্তন্িন। মঙ্গলবান্রর মন্তা এত 
কঠিন ম্াি জন্য়র ক্া োন্বননন 
ফুটবলাররা। ফুটবন্লর নবশ্ব্াপী 
ইউননয়ন নফফন্প্রা–র সাহান্�্, 
অন্্রিনলয়া সরকান্রর তৎপরতায় 
আফগান মনহলা ফুটবলার ও 
মনহলা ফুটবন্লর সন্ঙ্গ �ুতি প্রায় 
৭৫ জন নবন্শষ নবমান্ন সেশ 
িাড়ন্লন। নফফন্প্রা একট নববৃনতন্ত 
অন্্রিনলয়া সরকারন্ক পান্শ ্াকার 
জন্ কৃতজ্ঞতা জাননন্য়ন্ি। আরও 
বহ মানুষন্ক নবমান্ন সেশ স্ন্ক 
ননরাপন্ে অন্ত্র স্ানান্তনরত করার 
সিষ্টা িালান্চ্ছ এই সংগেন।

মনহলান্ের সকানওরকম 
সখলাধুন্লায় অংশ সনওয়াই 
তানলবান–নবরুদ্ধ কাজ নবন্বনিত 
হয়। সসখান্ন আফগাননতিান 
ফুটবলাররা শুধু মান্ে ফুটবলই 
সখলন্তন না। মনহলা হন্য় সখলার 
সাহস সেনখন্য় সামানজক বাতপা 
নেন্য় তানলবানন্ের সিাখরাঙাননন্ক 
নবদ্রুপ করন্তন একরকম। নকন্তু 
আফগাননতিান্ন তানলবানন শাসন 
কান্য়ম হন্তই প্রান্ণ বঁািন্ত মনহলা 
ফুটবলারন্ের তৎক্ণাৎ সসাশ্াল 
নমনডয়া স্ন্ক সমতি িনব, ফুটবল 
সখলার প্রমাণ সনরন্য় সেওয়ার 
পরামশপ সেওয়া হন্য়নিল। তঁারা স� 
ফুটবল সখন্লন, পাড়া–প্রনতন্বশী 
সস–ক্া জানায় অন্নন্কই 
এলাকা সিন্ড় অন্ত্র আশ্রয় সনন। 
আফগাননতিান্নর মনহলা েন্লর 
প্রাতিন অনধনায়ক সপাপাল জানান, 
‘ সশষ কন্য়কটা নেন প্রিণ্ড দুনচিন্তায় 
সকন্টন্ি। আজ বড় জয় সপলাম।’  

পটাজকস্তটান 
জসজেি 
স্জেত

রিটার 
িটঁাচটায়ত 

রদশছটাড়টা 

খবন্র আফগাননতিান

উন্্াধনী অনুষ্ান্ন োরন্তর পতাকা  
সটক িঁান্ের হান্ত।  িনব: এএফনপ

 নহন্রা নফনকপপ নলনমন্টড
CIN: U74899DL1991PLC046774

 সরনজ.  অনফস:  ৩৪, কমু্ননট সসন্টার, বসন্ত সলাক, বসন্ত নবহার, নয়া নেনলি– ১১০০৫৭ 
সফান–  ০১১– ৪৯৪৮৭১৫০, ফ্াক্স:  ০১১– ৪৯৪৮– ৭১৯৭, ০১১– ৪৯৪৮– ৭১৯৮ 

ই– সমল:  litigation@herofincorp.com    ওন্য়বসাইট:  www.herofincorp.com

েখল নবজ্ঞনতি 
পনরনশষ্ট– IV,  রুল ৮( ১) , 

রেয়হতু,  নহন্রা নফনকপপ নলনমন্টড  ( এইিএফনসএল) –ে অনুয়মটাজদত অজিসটাে জহয়সয়ি জনম্নস্টাষেেকটােীেরয়ক 
১  রমসটাস্ড কলকটাতটা িটািটাে ( ঋরগ্হীতটা)  েটায়দে অজিস ০, ি্টায়ন্ডল রমটাড়, জি ট রেটার, রপটা:  ি্টায়ন্ডল, 

হুেজল, পজচেমিঙ্গ– ৭১২১২৩
২  শ্রী জিয়িক েটাদি ( সহঋরগ্হীতটা/ িন্কদটাতটা/ িটাজমনদটাে)  জনিটাস আনদেিিন, জি ট রেটার, ি্টায়ন্ডল, পূি্ড 

নলরটাঙটা, ি্টায়ন্ডল, হুেজল, পজচেমিঙ্গ– ৭১২১২৩
৩  শ্রীমতী রেখটা েটাদি ( সহঋরগ্হীতটা/ িটাজমনদটাে)  জনিটাস ি্টায়ন্ডল রমটাড়, জিট রেটার, চুঁচুড়টা, হুেজল, 

পজচেমিঙ্গ– ৭১২১২৩– এে 
রিজত ১৭. ০৫. ২০২১ তটাজেখ সিংিজলত দটাজি জিজ্ঞজতি ইসু্ কয়েজছয়লন, েটায়ত উক্ত জিজ্ঞজতিে তটাজেখ রথয়ক ৬০ 
জদয়নে ময়ধ্ সিংজলিষ্ট জিজ্ঞজতিয়ত উজলেজখত পজেমটার অথ্ডটাঙ্ক আদটাে টাুঃ ১,৮০,১৮,২৬১. ৬৯ ( এক সকাট আনশ 
লক্ আোন্রা হাজার দুন্শা একষট্টি টাকা ও ঊনসত্তর পয়সা মাত্র)  ২১. ০৪. ২০২১ অনুেটােী আদটাে রদওেটাে 
িন্ তটাঁয়দে আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজছল।
উক্ত রদনদটাে  ওই পজেমটার অথ্ডটাঙ্ক আদটাে জদয়ত ি্থ্ড হওেটাে এতদ্দটােটা জিয়শষ কয়ে ওই রদনদটাে/ িটাজমনদটাে  এিিং 
িনসটাধটােয়রে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটানটায়নটা হয়ছে রে, জনম্নস্টাষেেকটােী জসজকউজেট ইন্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়মন্ট)  রুলস ২০০২–
 এে রুল ৮– এে সয়ঙ্গ পঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩( ৪)  ধটােটাধীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষেমতটািয়ল ২৩ আগস্ট, ২০২১ 
তানরন্খ জনয়চ িজর্ডত সম্জত্তে দখল জনয়েয়ছন।
জিয়শষ কয়ে  িনসটাধটােরয়ক এতদ্দটােটা জনয়ম্নটাক্ত সম্জত্ত জনয়ে রলনয়দন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে 
এিিং এে পয়েও এই সম্জত্ত জনয়ে রে রকটানও রলনয়দন কেটা হয়ল তটা উক্ত জিজ্ঞজতিয়ত উজলেজখত িয়কেটা টাুঃ 
১,৮০,১৮,২৬১. ৬৯ ( এক সকাট আনশ লক্ আোন্রা হাজার দুন্শা একষট্টি টাকা ও ঊনসত্তর পয়সা মাত্র)  
২১. ০৪. ২০২১ অনুেটােী এইচএিজসএল– এে চটাি্ড সটায়পষে হয়ি।      
এে পটাশটাপটাজশ উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ ধটােটাে ( ৮)  উপধটােটাে সিংস্টান রমটাতটায়িক উপলব্ধ সময়েে ময়ধ্ ি্টায়ঙ্কে রিটাপ্ 
িয়কেটা টটাকটাপেসটা আদটাে জদয়ে জনম্নজলজখত িটাজমনেুক্ত সম্জত্ত ছটাজড়য়ে রনওেটাে ি্িস্টা কেটাে িন্ সিংজলিষ্ট 
রদনদটােয়দে দৃজষ্ট আকষ্ডর কেটা হয়ছে।                    

স্াবর সপিনত্ত/ জানমন�ুতি সপিে সমূন্হর নববরণ ননন্নে: 
পজেমটাপ–  সমগ্ ৩ে তয়লে ফ্্টাট সুপটাে জিটে পজেমটাজপত ৫৩৪০ িে্ডিুট, কিটার্ড পজেমটাপ ৪৪৫০ িে্ডিুট িিন 
নটামটাজঙ্কত ‘ অনেপূর্ডটা অ্টাপটাট্ডয়মন্ট’  েটা জনজম্ডত ১১ কটাঠটা ৫ ছটটাক ১৮ িে্ডিুট িটা ০. ১৮৭ একে িজমে ওপে। সটায়ি্ড 
নিং–  রমৌিটা–  রকওতটাড় থটানটা–  চঁুচুড়টা রি এল নিং–  ৭, জশট নিং ২, জস এস প্লট নিং ৫৩৫৬, জস এস খজতেটান 
নিং ১৪২৯, আে এস খজতেটান নিং ১৭৯৩, আে এস দটাে নিং ৫৩৫৬ ( আিংজশক)  এল আে খজতেটান নিং ১৩৬০ 
( আিংজশক)  রিলটা–  হুেজল অিজস্ত রমৌিটা–  রকওতটাড় থটানটা–  চঁুচুড়টা, রিএল নিং ৭ জশট নিং ২ জস এস প্লট নিং 
৫৩৫৬, জস এস খজতেটান নিং ১৪২৯ আে এস খজতেটান নিং ১৭৯৩, আে এস দটাে নিং ৫৩৫৬ ( আিংজশক)  এল আে 
দটাে নিং ১৩৬০ ( আিংজশক)  ি্টায়ন্ডল গ্টাম পঞ্চটায়েত অধীয়ন, রহটাজ্ডিং নিং ১৪২/ XIX , ি্টায়ন্ডল রমটাড়, ি্টায়ন্ডল 
রস্শন রেটার, রিলটা–  হুেজল
রচৌহজদি:  উত্তয়ে:  শ্রীমতী রেখটা েটাদয়িে সম্জত্ত
দজষেয়র:  দীননটাথ েটাদয়িে সম্জত্ত
পূয়ি্ড:  দীননটাথ েটাদয়িে সম্জত্ত
পজচেয়ম:  ১২ িুট চওড়টা সটাধটাের পজেসে

 স্বা/ – 
স্টান:  কলকটাতটা অনুন্মানেত আনধকানরক
তটাজেখ:  ২৩. ০৮. ২০২১ নহন্রা নফনকপপ নলনমন্টড

CIN: U74899DL1991PLC046774  । সটনল–  ০১১– ৪৯৪৮৭১৫০। ফ্াক্স:  ০১১– ৪৯৪৮৭১৯৭, 
ই– সমল:  legal@herofincorp.com   । ওন্য়বসাইট:  www.herofincorp.com 

আরএএসএমইনসনস– কাম– এসএআরনস, হলনেয়া
আইওনস হলনেয়া নরফাইনানর ক্াপিাস সপ্রনমন্সস সপাস্ট:  হলনেয়া অন্য়ল নরফাইনানর, 

পূবপ সমনেনীপুর, পনচিমবঙ্গ, নপন–  ৭২১৬০৬/ ই– সমল:  sbi1068@sbi.co.in

পনরনশষ্ট– IV,  রুল ৮( ১) , েখল নবজ্ঞনতি  ( স্াবর সপিনত্তর জন্) 
রেয়হতু, সস্টট ব্াঙ্ অফ ইনডেয়া, আরএএসএমইনসনস– কাম– এসএআরনস, হলনেয়া   শাখা 
( ১০৬৮২) –এে অনুয়মটাজদত অজিসটাে জহয়সয়ি জনম্নস্টাষেেকটােী জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড 
জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজ্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়মন্ট অি জসজকউজেট ইন্টটায়েস্ 
অ্টাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অি ২০০২)  রমটাতটায়িক এিিং জসজকউজেট ইন্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়মন্ট)  রুলস, 
২০০২– এে রুল ৩–এে সয়ঙ্গ পঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩( ১২)  ধটােটাধীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত 
ষেমতটািয়ল জনম্নিজর্ডত রদনদটাে সশখ বাবলু [ রলটান অ্টাকটা নিং ৩০৬২১১৭৫৭৬৭ ( জস/ জস)  এিিং 
৩৯৬০৪৪৩৯২৯৫]  জপতটা রিেটাত রশখ রমইনউজদিন গ্টাম+ রপটা:  রকটায়টিটাড়, থটানটা–  চন্ডীপুে রিলটা–  
পূি্ড রমজদনীপুে, জপন–  ৭২১৬৩৩, পজচেমিঙ্গ এিিং জানমনোর সশখ মুজুে জপতটা রিেটাথ রশখ 
রমইনউজদিন গ্টাম+ রপটা:  রকটায়টিটাড়, থটানটা–  চন্ডীপুে, রিলটা–  পূি্ড রমজদনীপুে, জপন–  ৭২১৬৩৩, 
পজচেমিঙ্গ–  এে রিজত ০৬. ০৪. ২০২১ তটাজেখ সিংিজলত দটাজি জিজ্ঞজতি ইসু্ কয়েজছয়লন, েটায়ত 
উক্ত জিজ্ঞজতিে তটাজেখ রথয়ক ৬০ জদয়নে ময়ধ্ সিংজলিষ্ট জিজ্ঞজতিয়ত উজলেজখত পজেমটার অথ্ডটাঙ্ক টাুঃ 
৮,১০,১২৮. ০০ ( আট লক্ েশ হাজার একন্শা আোশ টাকা মাত্র) , ১৫. ০২. ২০২১ অনুেটােী– সহ 
তটাজেখ পে্ডন্ত সুদ, িজিষ্য়তে সুদ, আনুষজঙ্গক খেচ, মটাশুল সয়মত আদটাে রদওেটাে িন্ তটাঁয়দে 
আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজছল।
উক্ত রদনদটাে / িটাজমনদটােের ওই পজেমটার অথ্ডটাঙ্ক আদটাে জদয়ত ি্থ্ড হওেটাে এতদ্দটােটা জিয়শষ 
কয়ে ওই রদনদটাে/ িটাজমনদটাে  এিিং িনসটাধটােয়রে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটানটায়নটা হয়ছে রে, জনম্নস্টাষেেকটােী 
উক্ত রুলসমূয়হে রুল ৮– এে সয়ঙ্গ পঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩( ৪)  ধটােটাধীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত 
ষেমতটািয়ল ২৩ আগস্ট ২০২১ তানরন্খ জনয়চ িজর্ডত সম্জত্তে দখল জনয়েয়ছন।
জিয়শষ কয়ে ওই রদনদটাে/ িটাজমনদটাে এিিং  িনসটাধটােরয়ক এতদ্দটােটা জনয়ম্নটাক্ত সম্জত্ত জনয়ে 
রলনয়দন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে এিিং এে পয়েও এই সম্জত্ত জনয়ে রে রকটানও রলনয়দন 
কেটা হয়ল তটা উক্ত জিজ্ঞজতিয়ত উজলেজখত িয়কেটা টাুঃ ৮,১০,১২৮. ০০ ( আট লক্ েশ হাজার একন্শা 
আোশ টাকা মাত্র) , ১৫. ০২. ২০২১ অনু�ায়ী– সহ ও তটাে ওপে সুদ, সস্টট ব্াঙ্  অফ ইনডেয়া, 
কল্াণপুর শাখা ( ০৮৩৭২) –এে চটাি্ড সটায়পষে হয়ি।      

স্াবর সপিনত্তর নববরণ
রিটাে ১৩. ৫ ররজসয়মল িজম এিিং িিয়নে সকল অপজেহটাে্ড অিংশ অিজস্ত রমৌিটা–  েটামপুে রিথম 
অিংশ রি এল নিং ২৩, খজতেটান নিং ১১৯/ ২, ১৩৬ হটাল খজতেটান নিং ৩৫৯, ৩৬২, দটাে/ প্লট নিং 
৪৫ এিিং ৪৭ থটানটা–  চন্ডীপুে, রিলটা–  পূি্ড রমজদনীপুে, স্বত্ব েনলল নং আই–  ২৯৭২ সটাল ১৯৯৯ 
িুক নিং ০১, িজলউম নিং ৮৪, পৃষ্টা নিং ১৮৩ রথয়ক ১৮৯ এজরএসআে হটাঁসছটাড়টা। স্বত্ব েনলল নং 
আই–  ৩০১৮ সটাল ১৯৮৬ িুক নিং ০১, িজলউম নিং ৪৮, পৃষ্টা নিং ১১৩ রথয়ক ১১৭ এজরএসআে 
হটাঁসছটাড়টা। সপিনত্ত নামানঙ্ত সশখ বাবলু জপতটা রিেটাত রশখ রমইনউজদিন এিিং রশখ মুিুদ জপতটা 
রিেটাত রশখ রমইনউজদিন গ্টাম+ রপটা:  রকটায়টিটাড়, থটানটা–  চন্ডীপুে, রিলটা–  পূি্ড রমজদনীপুে, জপন–  
৭২১৬৩৩ পজচেমিঙ্গ রচৌহজদি:  উত্তয়ে প্লট নিং ৪৮, দজষেয়র:  প্লট নিং ৪৬, পূয়ি্ড:  প্লট নিং ৪৯, পজচেয়ম:  
প্লট নিং ৪৪ এিিং ৪৫।

তানরখ:  ২৩. ০৮. ২০২১ অনুন্মানেত আনধকানরক
স্ান:  হলনেয়া   সস্টট ব্াঙ্ অফ ইনডেয়া, আরএএসএমইনসনস– কাম–  এসএআরনস, হলনেয়া

আর এ এস এম ই নস কাম এস এ আর নস  হলনেয়া, আইওনস নরফাইনানর ক্াপিাস, সজলা পূবপ সমনেনীপুর, নপন ৭২১৬০৬

অনুন্মানেত অনফসার নম.  সুশান্ত নবোর, নিফ ম্ান্নজার, সমাবা নং –৮০০১১৯৩৯৫২
স�াগান্�ান্গর অনফসার নম.  সেবব্রত কুমার নমে্া, ম্ান্নজার, সমাবা নং –৮০০১১৯৩৯৫৫

নসনকউনরটাইন্জশন অ্াডে নরকন্রিাকশন অফ নফনানন্সয়াল অ্ান্সটস অ্াডে এনন্ফাসপন্মন্ট অফ নসনকউনরট ইন্টান্রস্ট অ্াক্ট, ২০০২–এর 
অধীন্ন এই ব্ান্ঙ্র কান্ি োনখল করা অস্াবর পনরসপিেসমূহ নবরিয়
রস্ট ি্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটাে অনুয়মটাজদত অজিসটাে জহয়সয়ি জনম্নস্টাষেেকটােী সটােিটায়েজস অ্টাক্ট, ২০০২– এে ১৩( ৪)  ধটােটাধীয়ন জনয়চ িজর্ডত সম্জত্ত/গুজলে 
দখল জনয়েয়ছন। এতদ্দটােটা িনসটাধটােয়রে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটানটায়নটা েটায়ছে রে, এই ি্টায়ঙ্কে িয়কেটা আদটায়েে িন্ জনয়চ উজলেজখত দটাজখল কেটা সম্জত্ত/গুজল 
‘স�খান্ন �া নকি ুআন্ি এবং স�মন আন্ি সতমনোন্ব’ জিজত্তয়ত ই– জনলটাম কেটা হয়ি  ।

ই– ননলাম  
নবরিয় নবজ্ঞনতি

ই–ননলান্মর তানরখ ও সময় ০৩. ০৯. ২০২১ সবলা ১. ০০ স্ন্ক সবলা ৩. ০০ সট ( প্রনত সক্ন্ত্র ৫ নমননন্টর সীমাহীন স্বতুঃ সম্প্রসারন্ণ) ।

অংশগ্রহন্ণর অনুন্রাধপত্র/ সক ওয়াই নস ডকুন্মন্ট, ইএমনড জমার তানরখ ও সময় ০২. ০৯. ২০২১ নবন্কল ৪. ০০ বা আন্গ।

গানড় সেখার তানরখ ও সময় ০১. ০৯. ২০২১ কান্জর সমন্য়।

এই ই– জনলটাম ‘স�খান্ন আন্ি সসখান্ন’ এবং ‘�া নকি ু আন্ি তা’ নেনত্তন্ত ‘অনলাইন’ পদ্ধজতয়ত আয়েটাজিত হয়ি। জনলটাম আয়েটাজিত হয়ি 
ি্টায়ঙ্কে অনুয়মটাজদত সটাজি্ডস ররিটািটাইরটাে রমসটাস্ড জস১ ইজন্ডেটা রিটাইয়িট জলজময়টর, উয়দ্টাে জিহটাে, রিি ২, েটাল্ ি রপয়ট্রটায়কম জিজ্ডিং, জিজ্ডিং নিং–
৩০১, গুরুগ্টাম, হজেেটানটা, জপন–১২২ ০১৫,ই–রমল আইজর:  support@bankeauctions.com ।রহল্পলটাইন নম্বে:  ১২৪ ৪৩০২০২০/ ২১/ ২২/ ২৩, 
৭২৯১৯৮১১২৪./ ৫/ ৬, নকংশুক সঘাষ, সমা– ৯৮৩৬৩১১৮৮৯, kolkata@c1india.com । অনলটাইন ই– জনলটাম জির িম্ড, ররটাষরটাপত্র, সটাধটাের 
শত্ড ও জনেমটািজল এিিং অনলটাইন জনলটাম জিজক্রে সটাধটাের শত্ডটািজল ইত্টাজদ সিংিজলত ই–জনলটাম রটন্ডটাে নজথ https://www.bankeauctions.com 
ওয়েিসটাইয়ট উপলব্ধ েয়েয়ছ।
ইএমনড বাবে অ্পাঙ্ রাষ্টায়ত্ত ব্ান্ঙ্র নডমাডে ড্াফন্ট নেন্ত হন্ব SBI,RASMEC Haldia –এর অনুকূন্ল, হলনেয়ায় প্রন্েয়। 
অনুয়মটাজদত অজিসটায়েে সি্ডয়শষ জ্ঞটান ও তথ্টানুসটায়ে ওপয়ে িজর্ডত সম্জত্ত/গুজলে ওপে রকটানও দটাে জিদ্মটান রনই। অিশ্, জনয়িয়দে জির িমটা রদওেটাে 
আয়ে আগ্হী জিরটােয়দে জনয়িয়দেয়কই জনলটায়ম রতটালটা সম্জত্তগুজলে দটাে, স্ত্ব, দটাজি/অজধকটাে/িয়কেটা ইত্টাজদ সিংক্রটান্ত ি্টাপটায়ে স্টাধীনিটায়ি রখটাঁিখিে 
কয়ে জনয়ত হয়ি। ই–জনলটায়মে এই জিজ্ঞটাপনট ি্টায়ঙ্কে তেয়ি রকটানও রিকটাে দটাে িটা রিজতজনজধত্ব দশ্ডটাে নটা িটা দশ্ডটাে িয়ল ধয়ে রনওেটা েটায়ি নটা। এই 
সম্জত্তট এই ি্টায়ঙ্কে কটায়ছ জ্ঞটাত িটা অজ্ঞটাত সমুদটাে জিদ্মটান ও িজিষ্য়তে দটাে সয়মত জিজক্র কেটা হয়ছে। রকটানও রিকটাে তৃতীে পয়ষেে দটাজি/অজধকটাে/
িয়কেটাে ি্টাপটায়ে অনুয়মটাজদত অজিসটাে/িটাজমনেুক্ত উত্তমর্ড দটােী থটাকয়িন নটা। [ দ্রষ্টি্:  েজদ রকটানও দটাে সম্য়ক্ড এই ি্টায়ঙ্কে িটানটা থটায়ক, তটাহয়ল তটা 
েথটাসময়ে িটাজনয়ে রদওেটা হয়ি।] 
এই জিজক্র জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজ্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়মন্ট অি জসজকউজেট ইন্টটায়েস্ অ্টাক্ট, ২০০২– এে 
অধীয়ন জনধ্ডটাজেত জিজধজনেম/শত্ডসটায়পয়ষে আয়েটাজিত হয়ি।
ই–জনলটায়মে অন্ শত্ডটািলী জনয়চে ওয়েিসটাইয়ট পটাওেটা েটায়ি।
( ওন্য়বসাইন্টর ঠিকানা) : ১.  সমসাসপ নস১ ইনডেয়া প্রাইন্েট নলনমন্টন্ডর https://www.bankeauctions.com , ২.  সস্টট ব্াঙ্ অফ ইনডেয়া র 
https://www.sbi.co.in,  োরত সরকার সটডোন্রর https://tenders.gov.in

তানরখ:  ২৫. ০৮. ২০২১, স্ান:  হলনেয়া, সজলা পূবপ সমনেনীপুর অনুন্মানেত অনফসার, সস্টট ব্াঙ্ অফ ইনডেয়া 

রিম 
নং

সেনোর( গণ)/ববধ উত্তরসূনর/   জানমনোর( গণ) –এর নাম
স� পনরমাণ বন্কয়া অ্পাঙ্ আোয় করার জন্ সপিনত্ত/

গানড় নবনরি করা হন্চ্ছ

গানড় /সপিনত্তর নববরণ ক.  সংরনক্ত মূল্  
 খ. ইএমনড  

গ. নবড বধপন মূল্
 শ্রী�জ্ঞবীর নসং, জপতটা– উত্তম জসিং, রকটােটাট্ডটাে নিং ১১/ ৯১এ, 
ক্টাস্টাে ১১, হলজদেটা টটাউনজশপ, জপন–৭২১ ৬০৭।
অ্াকাউন্ট নং ৩৮০৪৫০৮২৫৭২:  ₹  ৫,০৫,১২৬. ৬২ ( পটাঁচ লষে 
পটাঁচ হটািটাে একয়শটা ছটাজবিশ টটাকটা ও িটাষট্টি পেসটা মটাত্র) 

রিটার্ড জিয়েটা অ্টাসপটােটাে ১. ৫ 
জরয়িল TITNMMT, রেজিঃ নিং 
WB-30AB5321,  স্টায়স নিং 
MAJZXXMTKZJRXXXXX/ ইজঞ্জন নিং 
JRXXXXX  নটামটাজঙ্কত শ্রী েজ্ঞিীে জসিং

ক)  ₹  ৩,৩৮,৪০০/ – 
খ)  ₹  ৩৩,৮৪০/ – 
ে)  ₹  ৫,০০০/ –  

 সডটস নরকোনর ট্াইবুনাল– ৩, কলকাতা
৪২জস, িওহেলটাল রনহরু রেটার, িীিন সুধটা 

জিজ্ডিং, ৯ম তল, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১
আর নস/ ৫২৮/ ২০১৯

ও এ নং ৩৮০ অফ ২০১৬
ইনডেয়ান ব্াঙ্

(সটাট্ডজিয়কট রহটা্ডটাে)
িনটাম

সমসাসপ কনন্টন্নন্টাল ইনজিননয়ানরং ইডোন্রিজ 
( সটাট্ডজিয়কট ররটে) 

তটাজেখ:  ২৪. ০১. ২০২০
নডমাডে সনাটস

রিজত: 
সমসাসপ কনন্টন্নন্টাল ইনজিননয়ানরং ইডোন্রিজ, ৮১, 
রমটক্টায়ি জ্রিট, জিজি– ১৫০, সটেয়লক জসট, 
কলকটাতটা–  ৭০০০৯১
সগৌতম ি্াটানজপ, জপতটা ৺ পটানেটালটাল চ্টাটটাজি্ড ৬২ 
জগ্ন অ্টাজিজনউ কলকটাতটা
নেলীপকুমার রায়, ১৩৫/ ৪ েিীন্দ্রনটাথ ঠটার্ে রেটার, 
পূি্ডটাঞ্চল, ঠটার্েপুর্ে, কলকটাতটা–  ৭০০০৬৩
মটাননীে জরিসটাইজরিং অজিসটাে, জর আে ট– ৩ 
কলকটাতটা কতৃ্ডক পটাস কেটা ও এ/ ৩৮০/ ২০১৬
– এে ররিজষেয়ত রে জেকিটাজে সটাট্ডজিয়কট ইসু্ 
কেটা হয়েয়ছ তটায়ত রদখটা েটায়ছে রে, আপনটায়দে 
কটাছ রথয়ক সটাট্ডজিয়কট ররটে– এে কটাছ রথয়ক 
₹ ১, ০৩, ৮৯,৪৪৩. ০০ ( এক রকটাট জতন লষে 
ঊননবিই হটািটাে চটােয়শটা রততটাজলেশ টটাকটা মটাত্র)  
আদটাে কেটা হয়ি। সুতেটািং এতদ্দটােটা রিকটাজশত 
রনটাটয়সে তটাজেখ রথয়ক ১৫ জদয়নে ময়ধ্ উক্ত 
টটাকটা পজেয়শটাধ কয়ে জদয়ত আপনটায়দে রিজত 
আহ্টান িটানটায়নটা হল। এে অন্থটা হয়ল আইয়নে 
সিংজলিষ্ট জিধটানটািজল অনুেটােী টটাকটা ১৩. ০৯. ২০২১ 
তটাজেয়খ উসুল কেটা হয়ি। উক্ত টটাকটা ছটাড়টাও 
আপনটােটা আদটাে জদয়ত িটাধ্ থটাকয়িন: 
ক)  আইজন রিজক্রেটাস্রূপ এই রনটাটস রিকটায়শে 
অি্িজহত পে রথয়ক শুরু কয়ে সিংজলিষ্ট 
রমেটাদকটায়ল পুজঞ্জত সুদ।
খ)  এই রনটাটয়সে পজেয়ষিটা এিিং উক্ত টটাকটা 
উসুয়লে লয়ষে্ রনওেটা েটািতীে রিজক্রেটা িটািদ 
সমস্ত খেচখেচটা, মটাশুল ও চটাি্ড।

নরকোনর অনফসার
সডটস নরকোনর ট্াইবুনাল নং– ৩,কলকাতা 
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