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

2nd August, 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: Newspaper Publication regarding 75th 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 newspaper advertisement dated 1st August,
2022 regarding 75th Annual General Meeting of the Company to be convened on Friday,
9th September, 2022 through VC/OAVM and intimation regarding Book Closure,
published in today’s edition i.e 2nd August, 2022 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

মাঝে মাঝে একা একা বসে ভাবি। এই ক’বছরে কী কী দেখলাম!আমি
এই ক’বছরে প্রচণ্ড লড়াই করেছি, উন্নতিও করেছি অচিন্ত্য শিউলি
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ২ আগস্ট ২০২২

চ্যাম্পিয়ন
পিএসজি

খেলার খুচর�ো

মেসি–নেইমারে

ইস্টবেঙ্গলে মহেশ

গতবার দলে থাকা মহেশ সিংয়ের সঙ্গে
আবার চু ক্তি করল লাল–হলুদ। এদিন
মেডিক্যাল টেস্ট হল অনিকেত যাদব–
সহ ইমামি ইস্টবেঙ্গলের একঝাঁক
ভিনরাজ্যের ফুটবলারের। চু ক্তি চূ ড়ান্ত
হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতায় চলে
আসছেন ভি পি সুহের। 

মার্কেটিং এজেন্সি

সংবাদ সংস্থা

তেল আভিভ, ১ আগস্ট

গ�োলের পর জার্সি খুলে উল্লাসে মাত�োয়ারা
ইংল্যান্ডের ফুটবলার ক্লোয়ি কেলি। ছবি: এএফপি

১৩ বছর পর মধুর প্রতিশ�োধ

মহিলাদের ইওর�ো ইংল্যান্ডের
সংবাদ সংস্থা

লন্ডন, ১ আগস্ট
২০০৯ সালের পরাজয়ের মধুর প্রতিশ�োধ।
জার্মানিকে হারিয়ে মহিলাদের ইওর�ো কাপ
জিতল ইংল্যান্ড। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের
ফল ১–১ থাকার পর অতিরিক্ত সময়ে
করা ক্লোয়ি কেলির গ�োলে জয়। ১৯৬৬

ডার্বি নিয়ে
ভাবছেন না
ফেরান্দো

সালে পুরুষদের বিশ্বকাপ জেতার পর
আবার ইংল্যান্ডের ঘরে বড় ট্রফি। ৫৬
বছর পর স্বপ্নপূরণ।
এবারের প্রতিয�োগিতায় অন্যতম
ফেবারিট ছিল জার্মানি। ফাইনালের প্রতিপক্ষ
ইংল্যান্ডের থেকে ধারেভারে অনেকটাই
এগিয়ে ছিল। এবারের ইওর�ো কাপের
ফাইনালে মাঠে নামার আগে দুই দল ২৭

অবস্থার অবনতি বদ্রুর
অলিম্পিয়ান ফুটবলার সমর (বদ্রু)ব্যানার্জির শারীরিক অবস্থার
অবনতি হয়েছে। হাসপাতালের মেডিকেল বুলেটিনে বলা হয়েছে তিনি
হাইপারটেনশ ও ডিমেনসিয়ায় আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি
মেডিকেল ব�োর্ড গঠন করা হয়েছে। এমআরআই ব্রেন স্ক্যানে বদ্রুর
মস্তিষকে রক্তক্ষরণের কথা জানা গেছে।

আজকালের প্রতিবেদন

ম�োহনবাগান সদস্য–সমর্থকদের
জন্য খুশির খবর। ৬ আগস্ট
নৈহাটি স্টেডিয়ামে মহমেডানের
বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে
এটিকে ম�োহনবাগান। ১৪ আগস্ট
দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ। সামনে
আইএসএলের দল চেন্নাইন
এফসি। প্রিয় ফুটবলারদের খেলা
ঘরের মাঠের গ্যালারিতে বসে
দেখার সুয�োগ পাবেন সমর্থকেরা।
ম�োহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত
জানান, ‘ম্যাচটি হবে নৈশাল�োকে।
বাতিস্তম্ভে ১২০০ লাক্সের আল�ো
লাগান�ো হয়েছে। ম্যাচের উপয�োগী
করতে ১৬০০ লাক্সের কাজও দ্রুত
সেরে ফেলা হবে।’তার আগে ১০
আগস্ট ম�োহনবাগানের নতু ন তাঁবু
ও পরিকাঠাম�োর উদ্বোধন করবেন
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
এদিকে, বাগান ক�োচ জুয়ান
ফেরান্দো এই দুট�ো প্রস্তুতি ম্যাচে
যাবতীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা সারতে চান।
তাঁর প্রথম লক্ষ্য ২০ আগস্ট ডু রান্ড
কাপের প্রথম ম্যাচ জিতে মরশুম
শুরু করা। ২৮ আগস্ট ডু রান্ডের
ডার্বিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তবে বাড়তি
উদ্বিগ্ন নন ক�োচ ফেরান্দো। তাঁর সাফ
কথা, ইস্টবেঙ্গল, ডার্বি সবই জানা।
সেটা নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না।
তিনি শুধু নিজের দল গ�োছান�োতেই
মন দিচ্ছেন। তাঁর মূল ফ�োকাস
৭ সেপ্টেম্বর এএফসি কাপের
ইন্টারজ�োনাল সেমিফাইনাল ম্যাচ। 

বার মুখ�োমুখি হয়েছিল। ২৫ বার জিতেছিল
জার্মানি। রবিবার অবশ্য ঘরের মাঠে শুরু
থেকেই আক্রমণাত্মক ফু টবল খেলতে
থাকেন ইংল্যান্ডের লিয়া উইলিয়ামসন,
ক্লোয়ি কেলিরা। ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল
গ�োলশূন্য। ৬২ মিনিটের মাথায় এলা টু নের
গ�োলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৭৯ মিনিটে
জার্মানির হয়ে সমতা ফেরান লিনা মাগুল।

ভাল ফলের স্বপ্নে
ভবানীপুর, সাদার্ন

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশন এ শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে। আর বড়
দলের বাইরে থাকা বাকি ১১টি দল কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা নিয়ে আজকালের
বিশেষ প্রতিবেদনের আজ দ্বিতীয় অংশ। আজ ভবানীপুর, সাদার্ন সমিতি, বিএসএস
এবং পিয়ারলেস।
এবার কলকাতা লিগের অন্যতম শক্তিশালী দল ভবানীপুর। দলের ক�োচ অভিজ্ঞ
রঞ্জন চ�ৌধুরি। আক্রমণ ভাগে ভরসা দেবেন দুই অভিজ্ঞ বিদেশি স্ট্রাইকার উইলিস
প্লাজা এবং ক্রিজ�ো। রক্ষণে কলকাতা ময়দানে দীর্ঘদিন ধরে খেলা বিদেশি ইচে।
ভারতীয় ফু টবলারদের মধ্যেও একঝাঁক চেনা মুখ। সঞ্জু প্রধান, কিংশুক দেবনাথ,
রানা ঘরামি, ক�ৌশিক সরকার, জিতেন মুর্মু, প্রকাশ সরকার আরও অনেকে। এবার
লিগে ভাল ফল করার বিষয়ে আশাবাদী ভবানীপুর।
গত বছর লিগে দারুণ পারফরমেন্স করেছিল বিএসএস। সেই দলের রাহুল
পাস�োয়ান এবং সজল বাগ দল ছেড়েছেন। এবার আবার এক ঝাঁক নতু ন ফু টবলার
তু লে আনার বিষয়ে আশাবাদী বিএসএস। দলের ক�োচ হেমন্ত ড�োরা। দলে তিন
বিদেশি মাইকেল সেফা, মাইকেল ক�োরভি এবং ক�োয়ামি সিসে। ভারতীয়দের
মধ্যে চেনা মুখ ঈশান দেবনাথ, র�োনাল্ড সিং, অরিজিৎ সিংরা।
শক্তিশালী দল তৈরি করেছে সাদার্ন সমিতিও। দলের ক�োচ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের
প্রাক্তন সহকারী ক�োচ সৈয়দ রমন। চার বিদেশি ব্রাজিলিয়ান ডগলাস, উগান্ডার
হামদাম এনসুঙ্গা, পিটার মুতেবি এবং হাবিব কাভুমা। এদের মধ্যে হাবিব উগান্ডার
জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ভরসা দেবেন
নির্মল ছেত্রি, জয়নন্দা সিং, তন্ময় ঘ�োষ, সুশীল মিতেইরা।
বছর কয়েক আগে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমকে দিয়েছিল পিয়ারলেস।
এবার মাত্র এক বিদেশি বেনকে নিয়ে শুরু করছে তারা। দলের ক�োচ গতবার
রেলওয়ে এফসিকে লিগের ফাইনালে ত�োলা স�ৌরিন দত্ত। ভারতীয়দের মধ্যে নজর
কাড়বেন পঙ্কজ ম�ৌলা, আকাশ মুখার্জি, রিন�ো অ্যান্টো, দীপক রজক, সুপ্রিয় পণ্ডিতরা।

বাংলার সম্ভাব্য দল তৈরি,
আজ অনুশীলনে লক্ষ্মী

আজকালের প্রতিবেদন

৮৩–র বিশ্বজয়কে সামনে
রেখে কসবায় সত্রাজিৎ লাহিড়ির
রেস্তোরঁা। উদ্বোধনে শরদিন্দু মুখার্জি
ও সুজন মুখার্জি।

মঙ্গলবার থেকেই দলবল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়বেন বাংলার নবনিযুক্ত
ক�োচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বৃষ্টির সম্ভাবনা মাথায় রেখে ইডেনের ইনড�োরেই
প্রথম দিন ক্রিকেটারদের নিয়ে নামবেন লক্ষ্মী। তার আগে আসন্ন ক্রিকেট
মরশুমের জন্য স�োমবার ৪১ জনের প্রাথমিক দল বেছে নিলেন বাংলার
নির্বাচকেরা। মহম্মদ সামিকে দলে রাখা হয়েছে। বাংলার মন্ত্রীমশাই মন�োজ
তেওয়ারিও আছেন। একাধিক নতু ন মুখকেও সম্ভাব্য দলে সুয�োগ দেওয়া
হয়েছে। ঋদ্ধিমান সাহা বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় য�োগ দিয়েছেন। সম্ভবত
সেজন্যই এই দলে ২ নতু ন মুখ–সহ ম�োট ৪ জন উইকেটকিপার রাখা হয়েছে।
দল: অভিমন্যু ঈশ্বরন, মন�োজ তেওয়ারি, মহম্মদ সামি, অনুষ্টুপ মজুমদার,
সুদীপ চ্যাটার্জি, অভিষেক দাস, অভিষেক রামন, ঋত্বিক রায়চ�ৌধুরি, রণজ্যোৎ
সিং খাইরা, শ্রেয়ান্স ঘ�োষ, শুভম চ্যাটার্জি, সুমন্ত গুপ্ত, অঙ্কুর পাল, কাজি
জুনাইদ সাইফি, ক�ৌশিক ঘ�োষ, অভিষেক প�োড়েল, শাকিব হাবিব গান্ধী,
অগ্নিভ পান, সুপ্রদীপ দেবনাথ, শুভঙ্কর বল, ঋত্বিক চ্যাটার্জি, শাহবাজ
আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, শ্রেয়ান চক্রবর্তী, অঙ্কিত মিশ্র, শ�ৌভিক ঘ�োষ,
সায়ানশেখর মণ্ডল, করণ লাল, আকাশ ঘটক, সন্দীপন দাস, শুভম সরকার,
ঈশান প�োড়েল, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, স�ৌমদীপ মণ্ডল, দুর্গেশ দুবে,
গীত পুরি, মহম্মদ কাইফ, রবি কুমার ও কণিষ্ক শেঠ।

নির্ধারিত সময়ে ক�োনও দলই আর গ�োল
করতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ের ১১০
মিনিটে ইংল্যান্ডের হয়ে জয়সূচক গ�োলটি
করেন ক্লোয়ি কেলি। গ�োল করেই তিনি
জার্সি খুলে ওড়ান। যা নিয়ে রীতিমত�ো
সমাল�োচনা শুরু হয়েছে। এর আগে ১৯৮৪
ও ২০০৯ সালে মহিলাদের ইওর�ো কাপের
ফাইনালে উঠেছিল ইংল্যান্ড। 

ন্যান্টেসকে ৪–০ উড়িয়ে দিয়ে ফরাসি
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নিল প্যারিস
সাঁ জাঁ। ফরাসি লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন
পিএসজির হয়ে প্রথম গ�োলটি করেন
লিওনেল মেসি। নেইমার জ�োড়া
গ�োল করেন। প্যারিসের তৃতীয়
গ�োলদাতা সের্জিও র্যাম�োস। তেল
আভিভের ব্লুমফিল্ড স্টেডিয়াম এ
নিয়ে একটানা দ্বিতীয় বছর ফরাসি
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়�োজন করল।
প্রথমার্ধের মাঝামাঝি নেইমারের
একটি পাস ধরে বিপক্ষ গ�োলরক্ষক
আলবান লাফ�োঁকে পরাজিত করেন
সাতবারের ব্যালন ডি’ওর চ্যাম্পিয়ন।
প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ফ্রিকিক
থেকে ২–০ করেন নেইমার। ৫৭
মিনিটে গ�োলের খুব কাছে বল
পেয়ে যান র্যাম�োস। ৩–০ করার
সুয�োগ নষ্ট করেননি রিয়েল মাদ্রিদের
প্রাক্তন অধিনায়ক। নেইমারকে
বিপক্ষ বক্সে ফাউল করা হলে ৮২
মিনিটে পেনাল্টি থেকে গ�োল করে
ন্যান্টেসের কফিনে শেষ পেরেকটি
প�োঁতেন নেইমার।
ক্রিস্টফ গ্যালটিয়ার পিএসজির
দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম খেতাব
এনে দিলেন ক্লাবে। ২০২১ সালে
তাঁর হাত ধরেই ফরাসি লিগ
চ্যাম্পিয়ন হয় লিল। সম্প্রতি
মরিসিও প�োচেত্তিন�োকে ছেঁটে ফেলে
পিএসজি। আর্জেন্টাইন ম্যানেজারের
পরিবর্তে আনা হয় গ্যালটিয়ারকে।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L24131WB1948PLC095302
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

পঁচাত্তরতন বার্ষিক সাধারণ সভা এবং
বই বন্ধ সম্পর্কে জানান�োর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’)–এর বিজ্ঞপ্তিতে
নির্ধারিত কারবার নির্বাহের জন্য ক�োম্পানির ৭৫ তম (পঁচাত্তরতম)বার্ষিক সাধারণ সভা
(‘এজিএম’) শুক্রবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বেলা ৪.০০টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)
ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল উপায়ে (‘ওএভিএম’) আয়�োজিত হবে।
সেবি দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ ও ১৩ মে, ২০২২ তারিখ
সংবলিত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯,
সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ ও সার্কুলার
নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ সহ পঠনীয় মিনিস্ট্রি অফ
কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (‘এমসিএ’) দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০,
৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১ ও ৫ মে ২০২২ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং
১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ০২/২০২২;সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’)(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস,
২০১৫;ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানসমূহ অনুযায়ী এই
এজিএম আয়�োজিত হবে।
উপরিলিখিত এমসিএ ও সেবি সার্কুলারসমূহ মেনে ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–
এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে রাখা সকল শেয়ারধারকগণের প্রতি
২০২১–২২ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদন সহ ৭৫ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি ই–মেল রূপে
পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ক�োম্পানি বা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার
ট্রান্সফার এজেন্ট নিশে টেকন�োলজিস প্রাঃ লিঃ (‘নিশে’)–এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি ও
ফ�োন নম্বর রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নিতে শেয়ারধারকগণের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
অনুগ্রহ করে ই–মেলের মাধ্যমে অনুর�োধ এখানে পাঠাবেন:
» ইলেকট্রনিক উপায়ে ধরে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে:প্রাসঙ্গিক ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে।
» ফিজিক্যাল উপায়ে ধরে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে:pilaniinvestment1@gmail.com
অথবা nichetechpl@nichetechpl.com।
উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.pilaniinvestment.
com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.comও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ
অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com–তেও আপল�োড করে দেওয়া
হবে।
ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদ ২৭ মে, ২০২২ তারিখে আয়�োজিত সভায় ৩১ মার্চ, ২০২২
তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য ₹১০/– ন্যূনতম মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার পিছু ₹১৫/– হারে
লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন। সুপারিশকৃ ত এই লভ্যাংশ এজিএমে অনুম�োদিত হলে ১৫ সেপ্টেম্বর,
২০২২ বা তার পরে য�োগ্য শেয়ারধারকদের প্রদান করা হবে।
উপর�োক্ত এমসিএ ও সেবি সার্কুলারসমূহের শর্তাধীনে ক�োনও শেয়ারধারকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
সম্পর্কিত বিশদ তথ্য না–থাকার কারণে তাঁর লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক উপায়ে দিতে না–পারলে এই
ক�োম্পানি তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় লভ্যাংশের ওয়ার্যান্ট ডাক মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে।
প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য, সই, ম�োবাইল নং, ই মেল, ঠিকানা, মন�োনয়ন আপডেট
করা:
ইলেকট্রনিক উপায়ে ধরে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রেনিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে
প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য, সই, ম�োবাইল নং, ই মেল, ঠিকানা, মন�োনয়ন আপডেট
করাতে হবে।
ফিজিক্যাল উপায়ে ধরে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে ফরম আইএসআর–১, আইএসআর–২, এসএইচ–
১৩/আইএসআর–৩, এসএইচ–১৪ জমা দিন ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসবিড়লা বিল্ডিং, ৯/১,
আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১ (ই মেল আইডি pilaniinvestment1@gmail.
com)অথবা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিশে টেকন�োলজিস প্রাঃ লিঃ,
৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ, ৭বি, কলকাতা ৭০০০১৭ (nichetechpl@
nichetechpl.com)–তে জানাতে হবে।
শেয়ারধারকদের জ্ঞাতার্থে আরও জানান�ো যাচ্ছে যে, ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশ�োধিত
ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পর থেকে ক�োনও ক�োম্পানি
দ্বারা প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশের অর্থাঙ্ক শেয়ারধারকদের হাতেই করয�োগ্য হবে। ইতিমধ্যেই যে
সকল শেয়ারধারকের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করান�ো ছিল, তাঁদের প্রতি ই–মেলের মাধ্যমে
এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্য পাঠান�ো হয়েছে এবং তা ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.
pilaniinvestment.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com
ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com–তেও
আপল�োড করে দেওয়া হয়েছে।
ক�োম্পানি তার শেয়ারধারকদের ইলেকট্রনিক ভ�োটদানের মাধ্যমে রিম�োট ই–ভ�োটদানের সুবিধা
দেবে যার পরিষেবা মিলবে সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিমিটেড–এর থেকে।
এজিএমে য�োগদানকারী শেয়ারধারকদের জন্যও ইলেকট্রনিক ভ�োটদানের সুবিধা দেওয়া হবে।
এব্যাপারে বিশদ তথ্য দেওয়া হবে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.pilaniinvestment.
com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.comও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ
অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com–তে।

সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার
ট্রান্সফার বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
রুলস ২০১৪–এর রুল ১০ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ৯১ নং ধারা এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪২
নং রেগুলেশনের সংস্থানাধীনে এজিএম এবং ইকুইটি শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ ঘ�োষণার কারণে
শনিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত (উভয় তারিখ
অন্তর্ভুক্ত করে)ক�োম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ রাখা থাকবে।
	পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
আর এস কাশ্যপ
স্থান:কলকাতা 	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ০১.০৮.২০২২
M.NO-FCS-8588

নতু ন স্পনসর আনতে মার্কেটিং
এজেন্সি নিয়োগ করছে আইএফএ।
স�োমবার গভর্নিং বডির বৈঠকে এই
সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত
নেওয়া হয়েছে প্রিমিয়ার ডিভিশন
‘এ’–তে এ বছর ক�োনও অবনমন
থাকবে না।

 ক্যারাটে

নেতাজি ইনড�োরে ক্যারাটে ড�ো
অ্যাস�োসিয়েশন অফ বেঙ্গল ও অল
ইন্ডিয়া শেইশিনকাই শিত�ো রিউ
ক্যারাটে ড�ো ফেডারেশন আয়�োজিত
আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে
সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন ভারত। রানার্স
বাংলাদেশ।

 জয়ী ভিআইপি

পরস্পরকে অভিনন্দন। জয়ের পর। ছবি: এএফপি

যুমনা নগর স্মৃতি সঙ্ঘ পরিচালিত
একদিনের ফুটবল প্রতিয�োগিতায়
চ্যাম্পিয়ন ভিআইপি বাজার অগ্রগামী
সঙ্ঘ। ফাইনালে ৪–০ গ�োলে
হারিয়েছে যাদবপুর সম্মিলনী ক্লাবকে।
ট্রফি তু লে দেন মেহতাব হ�োসেন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)
CIN: L65110TN2014PLC097792
রেজিস্টার্ড অফিস: কেআরএম টাওয়ারস, ফ্লোর নং ৮, হ্যারিংটন র�োড, চেটপেট, চেন্নাই–৬০০০৩১
ফ�োন:+৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ । ফ্যাক্স:+৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)–এর অনুম�োদিত
আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণ ১.সুরেশ কুমার শর্মা, ২.কবিতা শর্মা, ৩.রাজশ্রী পিকচার–
এর প্রতি ৩০.০৬.২০২১–এ দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেনযার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে আদায়/পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ২৮.০৬.২০২১ অনুযায়ী ₹৫১,৪২,৫১২.৯৩
(একান্ন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ�ো বার�ো টাকা তিরানব্বই পয়সা)পরিশ�োধের জন্য তঁাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ৩০ জুলাই, ২০২২ তারিখে উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ রুল ৮সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার
(৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উপর�োক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা
হচ্ছে এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ₹৫১,৪২,৫১২.৯৩ (একান্ন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার
পাঁচশ�ো বার�ো টাকা তিরানব্বই পয়সা)এবং সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং
আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)–এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারাধীনে প্রাপ্ত সময়ে ঋণ শ�োধ করে সম্পত্তি খালাস করে নিতে ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ
নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ফ্ল্যাট নং ২বি, মাপ ৮৮৫.৫২৭ বর্গফু ট (সুপারবিল্ট)৩য় তল, ব্লক বি, যার জমি ৩
বিঘা ২ কাঠা ৮ ছটাক ৪২ বর্গফু ট, পুর প্রেমিসেস নং ১৪, ক্ষীর�োদ চন্দ্র ঘ�োষ র�োড (পূর্বতন ১৪ ওয়াটকিনস লেন), থানা– গ�োলাবাড়ি, জেলা হাওড়া,
ওয়ার্ড নং ১৩, হাওড়া পুরসভা। সীমানা– উত্তরপূর্ব:প্রেমিসেস নং ৪১–৪৫, ম�ৌলানা আবদুল কালাম আজাদ র�োড, পশ্চিম:এস কে মুখার্জি র�োড,
উত্তর:ক্ষীর�োদ চন্দ্র ঘ�োষ র�োড, দক্ষিণ:প্রেমিসেস নং ৬৪, এস কে মুখার্জি র�োড।
তারিখ: ৩০.০৭.২০২২
স্থান:হাওড়া
ল�োন এসি নং ২৯৫৯৯৪৯১, ৩৩৮৭০৯৮৭	

অনুম�োদিত আধিকারিক
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)

