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

ইংল্যান্ডে একজন ব্যাটসম্যান কখনওই সেট হতে পারে না।
নিজের ইগ�ো জিমে রেখে মাঠে আসতে হয় বিরাট ক�োহলি
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা বুধবার ২৫ আগস্ট ২০২১

খবরে আফগানিস্তান

পাকিস্তান প্রাণ
সিরিজ বঁাচাতে
স্থগিত দেশছাড়া

সংবাদ সংস্থা

সংবাদ সংস্থা

অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে
গেল পাকিস্তান–আফগানিস্তানের
একদিনের সিরিজ। আগামী মাসের
শুরুতেই শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা ছিল
দু’দেশের তিনটি ম্যাচ। গত মাসে
১৭ সদস্যের দলও ঘ�োষণা করেছিল
আফগানিস্তান ক্রিকেট ব�োর্ড। কিন্তু
পাকিস্তান ক্রিকেট ব�োর্ড জানিয়েছে
এই সিরিজ স্থগিত রাখার কথা।
গ�োটা আফগানিস্তান
তালিবানদের কবজায়। গ�োটা
দেশে অস্থির পরিস্থিতি। সারাক্ষণই
ভেসে আসছে গুলির শব্দ। প্রথমে
তালিবানরা আশ্বাস দিয়েছিল
খেলাধুল�োয় হস্তক্ষেপ করা হবে না।
দেশ জুড়ে চরম অস্থিরতার পরিবেশ
থাকলেও আফগানিস্তান দল
অনুশীলনও শুরু করেছিল। তবুও
সিরিজ স্থগিতই হল।
পিসিবি জানিয়েছে আফগান
ব�োর্ডই তাদের অনুর�োধ করেছিল
সিরিজ স্থগিত রাখার জন্য।
জানা গিয়েছে আফগানিস্তানের
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্লেয়ারদের
মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই
সিরিজ স্থগিতের অনুর�োধ করেছে
আফগান ক্রিকেট ব�োর্ড। তাছাড়া
আফগানিস্তান থেকে এই মুহূর্তে
ট্রাভেল করাও বেশ সমস্যার।
কাবুল থেকে বিমান পরিষেবা
অনিয়মিত। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায়
ক�োভিড সংক্রমণ বেড়ে চলাও
চিন্তায় ফেলেছিল আফগান
ব�োর্ডকে। এ
 ই পরিস্থিতিতে আফগান
ব�োর্ডের সিরিজ স্থগিতের আবেদন
মেনে নিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছে
পাক ব�োর্ড। এদিকে এই দুঃসময়ে
দেশের পতাকা মুখে এঁকে হান্ড্রেড
ক্রিকেট মাঠে নেমে সবাইকে সাহস
জুগিয়েছেন রশিদ খান।

২০০৭ সালে তালিবানদের হুঁশিয়ারি
উপেক্ষা করে আফগানিস্তান
মহিলা দল গঠনের পর থেকে
মেয়েরা বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হয়ত�ো
জিতেছেন। মঙ্গলবারের মত�ো এত
কঠিন ম্যাচ জয়ের কথা ভাবেননি
ফুটবলাররা। ফুটবলের বিশ্বব্যাপী
ইউনিয়ন ফিফপ্রো–র সাহায্যে,
অস্ট্রেলিয়া সরকারের তৎপরতায়
আফগান মহিলা ফুটবলার ও
মহিলা ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত প্রায়
৭৫ জন বিশেষ বিমানে দেশ
ছাড়লেন। ফিফপ্রো একটি বিবৃতিতে
অস্ট্রেলিয়া সরকারকে পাশে থাকার
জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আরও
বহু মানুষকে বিমানে দেশ থেকে
নিরাপদে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার
চেষ্টা চালাচ্ছে এই সংগঠন।
মহিলাদের ক�োনওরকম
খেলাধুল�োয় অংশ নেওয়াই
তালিবান–বিরুদ্ধ কাজ বিবেচিত
হয়। সেখানে আফগানিস্তান
ফুটবলাররা শুধু মাঠে ফুটবলই
খেলতেন না। মহিলা হয়ে খেলার
সাহস দেখিয়ে সামাজিক বার্তা
দিয়ে তালিবানদের চ�োখরাঙানিকে
বিদ্রুপ করতেন একরকম। কিন্তু
আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন
কায়েম হতেই প্রাণে বঁাচতে মহিলা
ফুটবলারদের তৎক্ষণাৎ স�োশ্যাল
মিডিয়া থেকে সমস্ত ছবি, ফুটবল
খেলার প্রমাণ সরিয়ে দেওয়ার
পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তঁারা যে
ফুটবল খেলেন, পাড়া–প্রতিবেশী
সে–কথা জানায় অনেকেই
এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন।
আফগানিস্তানের মহিলা দলের
প্রাক্তন অধিনায়ক প�োপাল জানান,
‘শেষ কয়েকটা দিন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায়
কেটেছে। আজ বড় জয় পেলাম।’

কাবুল, ২৪ আগস্ট

মধ্যমণি। মা ও বাবার মাঝে অলিম্পিকে পদকজয়ী লভলিনা। মঙ্গলবার শহরে। ছবি: আজকাল

মায়ের চিকিৎসা করাতে
কলকাতায় লভলিনা

অরিত্র বসু

ছ ’মাস আগে মুকুন্দপুরের এই বেসরকারি হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন মা। কিডনির
জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন অসমের ৪৬ বছরের মামনি বরগ�োহাঁই। উদ্বেগের
যথেষ্টই কারণ ছিল বরগ�োহাঁই পরিবারের। কিডনি প্রতিস্থাপনই একমাত্র পথ।
চিকিৎসার বিপুল খরচ। তা সত্ত্বেও কষ্টেসৃষ্টে প্রতিস্থাপনের খরচ জ�োগাড় করা
গিয়েছিল। একদিকে মা যখন কিডনির সমস্যায় কলকাতায় লড়াই চালাচ্ছিলেন, মেয়ে
লভলিনাও ক�োভিডে শয্যাশায়ী। কয়েক মাস পর ট�োকিও অলিম্পিক। স্বপ্নভাঙার
আভাস ছিল যেন। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের সময় পেরিয়ে মা–মেয়ে দু’জনই শেষ পর্যন্ত
দাপটের সঙ্গে জিতেছেন।
গতবার মায়ের কঠিন সময়ে পাশে থাকা হয়নি ট�োকিও অলিম্পিকে পদকজয়ী
বক্সারের। এবার নিজেই নিয়ে এলেন। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি লভলিনার মায়ের
সফল কিডনি প্রতিস্থাপন হয় চিকিৎসক দীপকশঙ্কর রায়ের তত্ত্বাবধানে। ২২ আগস্ট
কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষার জন্য মাকে নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় আসেন লভলিনা।
স�োমবার বেশ কিছু পরীক্ষা করান�ো হয়। মঙ্গলবার রিপ�োর্ট দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত
পরিবার। লভলিনার বাবা টিকেন বরগ�োহাঁই জানান, ‘ছ’মাস পর চিকিৎসকেরা
আসতে বলেছিলেন। রবিবার কলকাতায় এসেছি। পরীক্ষাগুল�োর ফল আসার
পর অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ওর মা এখন একেবারে সুস্থ। চিকিৎসকেরা
জানিয়েছেন, চিন্তার ক�োনও কারণ নেই। কাল সকালেই ফিরে যাব।’টিকেন

বলছিলেন, কয়েক মাস আগে এই শহরে এক সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজের
স্ত্রীকে বঁাচান�োর লড়াই চালাচ্ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ছিলেন মুকুন্দপুর অঞ্চলেই
একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে। অলিম্পিক দলে জায়গা পাওয়ার পর মেয়ে লভলিনার
ক�োভিড আক্রান্ত হওয়া এবং এদিকে স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, সব মিলিয়ে দিশেহারা
ছিলেন টিকেন। এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এবারও নয়াবাদের একটি
বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠেছেন তঁারা। তবে তঁাদের এক আলাদা পরিচিতি হয়েছে
মেয়ের স�ৌজন্যে। লভলিনার বাবা বলছিলেন, ‘ওই সময়টা আমার কাছে
দুঃস্বপ্নের মত�ো। দু’জনকে নিয়েই খুব চিন্তায় ছিলাম। কী করব, কিছুই বুঝে
উঠতে পারছিলাম না। এবার ওর মা সুস্থ। লভলিনাও পদক জিতে এসেছে।
হাসপাতালে যে দেখছে, ওর কাছে সেলফির আবদার করছে। সংবাদমাধ্যমের
ভিড়। সব কিছু পাল্টে গেছে কেমন!’
যঁাকে নিয়ে এত আল�োচনা, সেই লভলিনা অবশ্য সংবাদমাধ্যমের নাছ�োড়
‘বায়�োপিক’প্রশ্ন শুনে জানিয়েই দিলেন, সে সব নিয়ে এখনই ভাবছেন না। তিনি
বলেন, ‘স�োনা না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক করে ঘুম�োতে পারছি না। স�োনা জিতলে
তবেই বায়�োপিক নিয়ে ভাবব। প্যারিসে স�োনাজয়ই আমার পাখির চ�োখ। খুব
কষ্ট করে উঠে এসেছি। এই ব্রোঞ্জেই থেমে যেতে চাই না। কর�োনার কারণে
অনুশীলনে ঘাটতি ছিল।’মাছ তঁার বড্ড পছন্দের। কলকাতায় এলে পাতে মাছ
চাই–ই। খেলাধুল�োয় সাহস করে আরও বেশি মেয়েরা এগিয়ে আসুক, এটু কুই
চাওয়া ট�োকিও অলিম্পিকে সদ্য পদকজয়ীর।

কাবুল, ২৪ আগস্ট

প্যারালিম্পিক

ট�োকিও, ২৪ আগস্ট
ঠিক যেন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি।
মঙ্গল–সন্ধেয় বর্ণোজ্জ্বল অনুষ্ঠানেই ঢাকে কাঠি
পড়ল ট�োকিও প্যারালিম্পিকের। অতিমারির জন্য
প্যারালিম্পিকও পিছিয়ে গিয়েছিল এক বছর। তবুও
সংশয় ছিল। সংশয়, আশঙ্কা দূরে সরিয়ে অলিম্পিক
স্টেডিয়ামে মশাল প্রজ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা ঘটল
প্যারালিম্পিকেরও।
আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিক কমিটির সভাপতি
অ্যান্ড্রু পারসন্স আশ্বাস দিয়েছেন, নিরাপদেই হবে
প্রতিয�োগিতা। তিনি বলেছেন, ‘প্যারালিম্পিক কি হবে?
সন্দেহ ছিল অনেকের মনেই। কেউ কেউ ভেবেছিলেন
ব্যাপারটা অসম্ভব। কিন্তু আশা না হারিয়ে জাপান
সরকারের সহয�োগিতায় আয়�োজকেরা অসাধ্য সাধন
করেছেন। আমরা যে এই জায়গায় এসে প�ৌঁছতে

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩, কলকাতা
৪২সি, জওহরলাল নেহরু র�োড, জীবন সুধা
বিল্ডিং, ৯ম তল, কলকাতা–৭০০০৭১
আর সি/৫২৮/২০১৯
ও এ নং ৩৮০ অফ ২০১৬
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
(সার্টিফিকেট হ�োল্ডার)
বনাম
মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ
(সার্টিফিকেট ডেটর)
তারিখ: ২৪.০১.২০২০

ডিমান্ড ন�োটিস

প্রতি:
মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ৮১,
মেটক্যাফে স্ট্রিট, বিজি–
১৫০, সল্টলেক সিটি,
কলকাতা– ৭০০০৯১
গ�ৌতম চ্যাটার্জি, পিতা ৺পান্নালাল চ্যাটার্জি ৬২
গ্রিন অ্যাভিনিউ কলকাতা
দিলীপকুমার রায়, ১৩৫/৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর র�োড,
পূর্বাঞ্চল, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা–৭০০০৬৩
মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডি আর টি–
৩
কলকাতা কর্তৃক পাস করা ও এ/৩৮০/২০১৬
–এর প্রেক্ষিতে যে রিকভারি সার্টিফিকেট ইস্যু
করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আপনাদের
কাছ থেকে সার্টিফিকেট ডেটর–এর কাছ থেকে
₹১,০৩,৮৯,৪৪৩.০০ (
এক ক�োটি তিন লক্ষ
ঊননব্বই হাজার চারশ�ো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)
আদায় করা হবে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রকাশিত
ন�োটিসের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত
টাকা পরিশ�োধ করে দিতে আপনাদের প্রতি
আহ্বান জানান�ো হল। এর অন্যথা হলে আইনের
সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুযায়ী টাকা ১৩.০৯.২০২১
তারিখে উসুল করা হবে। উক্ত টাকা ছাড়াও
আপনারা আদায় দিতে বাধ্য থাকবেন:
ক)আইনি প্রক্রিয়াস্বরূপ এই ন�োটিস প্রকাশের
অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট
মেয়াদকালে পুঞ্জিত সুদ।
খ)এই ন�োটিসের পরিষেবা এবং উক্ত টাকা
উসুলের লক্ষ্যে নেওয়া যাবতীয় প্রক্রিয়া বাবদ
সমস্ত খরচখরচা, মাশুল ও চার্জ।
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল নং–৩,কলকাতা

পরিশিষ্ট–IV, রু
 ল ৮(১), দখল বিজ্ঞপ্তি ( স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি–কাম–এসএআরসি, হলদিয়া শাখা
(১০৬৮২)–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ 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 নিম্নবর্ণিত দেনদার শেখ বাবলু [ল�োন অ্যাকা নং ৩০৬২১১৭৫৭৬৭ (সি/সি)এবং
৩৯৬০৪৪৩৯২৯৫]পিতা প্রয়াত শেখ মেইনউদ্দিন গ্রাম+প�ো:ক�োটেবাড়, থানা–চন্ডীপুর জেলা–
পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং জামিনদার শেখ মুজুদ পিতা প্রয়াথ শেখ
মেইনউদ্দিন গ্রাম+প�ো:ক�োটেবাড়, থানা–চন্ডীপুর, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৩,
পশ্চিমবঙ্গ–এর প্রতি ০৬.০৪.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে
উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ
৮,১০,১২৮.০০ (আট লক্ষ দশ হাজার একশ�ো আঠাশ টাকা মাত্র), ১৫.০২.২০২১ অনুযায়ী–সহ
তারিখ পর্যন্ত সুদ, ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের
আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার/জামিনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ
করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী
উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার 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 উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাঃ ৮,১০,১২৮.০০ (আট লক্ষ দশ হাজার একশ�ো
আঠাশ টাকা মাত্র), ১৫.০২.২০২১ অনুযায়ী–সহ ও তার ওপর সুদ, স্টেট ব্যাঙ্কঅফ ইন্ডিয়া,
কল্যাণপুর শাখা (০৮৩৭২)–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
প্রায় ১৩.৫ ডেসিমেল জমি এবং ভবনের সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত ম�ৌজা–রামপুর প্রথম
অংশ জে এল নং ২৩, খতিয়ান নং ১১৯/২, ১৩৬ হাল খতিয়ান নং ৩৫৯, ৩৬২, দাগ/প্লট নং
৪৫ এবং ৪৭ থানা–চন্ডীপুর, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, স্বত্ব দলিল নং আই–২৯৭২ সাল ১৯৯৯
বুক নং ০১, ভলিউম নং ৮৪, পৃষ্ঠা নং ১৮৩ থেকে ১৮৯ এডিএসআর হাঁসছাড়া। স্বত্ব দলিল নং
আই– ৩০১৮ সাল ১৯৮৬ বুক নং ০১, ভলিউম নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩ থেকে ১১৭ এডিএসআর
হাঁসছাড়া। সম্পত্তি নামাঙ্কিত শেখ বাবলু পিতা প্রয়াত শেখ মেইনউদ্দিন এবং শেখ মুজুদ পিতা
প্রয়াত শেখ মেইনউদ্দিন গ্রাম+প�ো:ক�োটেবাড়, থানা–চন্ডীপুর, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–
৭২১৬৩৩ পশ্চিমবঙ্গ চ�ৌহদ্দি:উত্তরে প্লট নং ৪৮, দক্ষিণে:প্লট নং ৪৬, পূর্বে:প্লট নং ৪৯, পশ্চিমে:
প্লট নং ৪৪ এবং ৪৫।
তারিখ: ২৩.০৮.২০২১
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:হলদিয়া	
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি–কাম–এসএআরসি, হলদিয়া

ইস্টবেঙ্গল

হির�ো ফিনকর্প লিমিটেড

CIN: U74899DL1991PLC046774
রেজি.অফিস:৩৪, কম্যুনিটি সেন্টার, বসন্ত ল�োক, বসন্ত বিহার, নয়া দিল্লি–১১০০৫৭
ফ�োন– ০১১–৪৯৪৮৭১৫০, ফ্যাক্স: ০১১–৪৯৪৮–৭১৯৭, ০১১–৪৯৪৮–৭১৯৮
ই–মেল: litigation@herofincorp.com ওয়েবসাইট: www.herofincorp.com

দখল বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১),
যেহেতু , হির�ো

ফিনকর্প লিমিটেড ( এইচএফসিএল)–র অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণকে
১ 	মেসার্স কলকাতা বাজার (ঋণগ্রহীতা)যাদের অফিস ০, ব্যান্ডেল ম�োড়, জি টি র�োড, প�ো:ব্যান্ডেল,
হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২১২৩
২ শ্রী বিবেক যাদব (সহঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার)নিবাস আনন্দভবন, জি টি র�োড, ব্যান্ডেল, পূর্ব
নলডাঙা, ব্যান্ডেল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২১২৩
৩ শ্রীমতী রেখা যাদব (সহঋণগ্রহীতা/জামিনদার)নিবাস ব্যান্ডেল ম�োড়, জিটি র�োড, চু ঁচুড়া, হুগলি,
পশ্চিমবঙ্গ–৭১২১২৩–এর
প্রতি ১৭.০৫.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০
দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় টাঃ ১,৮০,১৮,২৬১.৬৯ (এক ক�োটি আশি
লক্ষ আঠার�ো হাজার দুশ�ো একষট্টি টাকা ও ঊনসত্তর পয়সা মাত্র)২১.০৪.২০২১ অনুযায়ী আদায় দেওয়ার
জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদারওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–
এর রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৩ আগস্ট, ২০২১
তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে 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 উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাঃ
১,৮০,১৮,২৬১.৬৯ (এক ক�োটি আশি লক্ষ আঠার�ো হাজার দুশ�ো একষট্টি টাকা ও ঊনসত্তর পয়সা মাত্র)
২১.০৪.২০২১ অনুযায়ী এইচএফসিএল–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
দেনদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তি/জামিনযুক্ত সম্পদ সমূহের বিবরণ নিম্নে:
পরিমাপ–সমগ্র ৩য় তলের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট পরিমাপিত ৫৩৪০ বর্গফু ট, কভার্ড পরিমাপ ৪৪৫০ বর্গফু ট ভবন
নামাঙ্কিত ‘অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট’যা নির্মিত ১১ কাঠা ৫ ছটাক ১৮ বর্গফু ট বা ০.১৮৭ একর জমির ওপর। সার্ভে
নং–ম�ৌজা–কেওতাড় থানা–চু ঁচুড়া জে এল নং–৭, শিট নং ২, সি এস প্লট নং ৫৩৫৬, সি এস খতিয়ান
নং ১৪২৯, আর এস খতিয়ান নং ১৭৯৩, আর এস দাগ নং ৫৩৫৬ (আংশিক)এল আর খতিয়ান নং ১৩৬০
(আংশিক)জেলা–হুগলি অবস্থিত ম�ৌজা–কেওতাড় থানা–চু ঁচুড়া, জেএল নং ৭ শিট নং ২ সি এস প্লট নং
৫৩৫৬, সি এস খতিয়ান নং ১৪২৯ আর এস খতিয়ান নং ১৭৯৩, আর এস দাগ নং ৫৩৫৬ (আংশিক)এল আর
দাগ নং ১৩৬০ (আংশিক)ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, হ�োল্ডিং নং ১৪২/XIX, ব্যান্ডেল ম�োড়, ব্যান্ডেল
স্টেশন র�োড, জেলা–হুগলি
চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:শ্রীমতী রেখা যাদবের সম্পত্তি
দক্ষিণে:দীননাথ যাদবের সম্পত্তি
পূর্বে:দীননাথ যাদবের সম্পত্তি
পশ্চিমে:১২ ফু ট চওড়া সাধারণ পরিসর
	স্বা/–
স্থান: কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ: ২৩.০৮.২০২১	হির�ো ফিনকর্প লিমিটেড
CIN: U74899DL1991PLC046774। টেলি–০১১–৪৯৪৮৭১৫০। ফ্যাক্স:০১১–৪৯৪৮৭১৯৭,
ই–মেল: legal@herofincorp.com । ওয়েবসাইট: www.herofincorp.com

৭৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ও ই–ভ�োটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে ক�োম্পানির চু য়াত্তরতম অ্যানুয়াল জেনারেল
মিটিং (এজিএম) ২৯ জু ন, ২০২১–এ এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো বিষয়ে
ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–
এর মাধ্যমে আয়�োজিত হবে বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১, তারিখ
বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়)।
মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ)দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮
এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০ ও ১৩ জানুয়ারি, ২০২১
তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০,২০/২০২০ ও
০২/২০২১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃ ত
(সেবি)সার্কুলার ও ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)এর সংস্থানাধীনে
এজিএম আয়�োজিত হবে সদস্যদের দৈহিক উপস্থিতি ছাড়াই।
উক্ত সার্কুলার মাফিক ক�োম্পানির বার্ষিক খতিয়ান সহ এজিএম–এর ন�োটিস
যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি বা ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট
(ডিপি)–এর কাছে নিবন্ধীকৃ ত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে তাঁদের
প্রতি পাঠান�ো হয়েছে। ন�োটিস ও অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.pilaniinvestment.com–এ পাওয়া যাবে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ
ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বি এস ই লিমিটেড–এর
যথাক্রমে www.nseindia.com ও www.bseindia.com–এ পাওয়া
যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা
টেক চঁাদের হাতে। ছবি: এএফপি

আইওসি হলদিয়া রিফাইনারি ক্যাম্পাস প্রেমিসেস প�োস্ট:হলদিয়া অয়েল রিফাইনারি,
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬০৬/ই–মেল:sbi1068@sbi.co.in

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বুধবার নজর থাকবে নবান্নে। এদিন
ইস্টবেঙ্গল এবং ইনভেস্টর শ্রীসিমেন্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে আল�োচনায় বসছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গত বছর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর
হয়ে এসেছিল শ্রীসিমেন্ট। তারপর চু ক্তিপত্র সই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছে দুই
পক্ষের মধ্যে। স�োমবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে
ইনভেস্টর জানিয়ে দেয়, তাঁরা আর ইস্টবেঙ্গলে
বিনিয়োগ করতে পারবে না। এরপরেই সমস্যা
মেটাতে দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই পক্ষই মনে করছে, সমস্যা
যদি মেটে তাহলে মিটবে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। দুই পক্ষেরই বক্তব্য, তাঁরা
নিজেদের কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তু লে ধরবেন। তাঁরা আশাবাদী এই সমস্যা
মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মিটে যেতে পারে। তবে বুধবার যদি সমস্যা না মেটে, তাহলে
দুই পক্ষের সম্পর্কচ্ছেদ যে সময়ের অপেক্ষা ত�ো বলাই যায়। সেক্ষেত্রে চলতি
মরশুমে আইএসএল খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে লাল–হলুদের। তাই সব মিলিয়ে
ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যতের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বুধবারের নবান্নের
এই বৈঠক। গ�োটা ভারতীয় ফু টবল মহলের নজর থাকবে সেদিকেই।

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

পেরেছি, এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্চ পাস্টে ভারতের পতাকাবাহক
ছিলেন শট পুটার টেক চাঁদ। পতাকা বহন করার কথা
ছিল হাইজাম্পার মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুর। ভারত থেকে
ট�োকিও আসার সময় বিমানে এক ক�োভিড পজিটিভ
ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় থাঙ্গাভেলুকে ক�োয়ারেন্টিনে
যেতে হয়েছে। রিও প্যারালিম্পিকে স�োনাজয়ী থাঙ্গাভেলুর
সঙ্গে ক�োয়ারেন্টিনে গিয়েছেন আরও পাঁচ ভারতীয়। একই
কারণে মার্চ পাস্টে ছিলেন না ডিসকাস থ্রোয়ার বিন�োদ
কুমার। তবে স্বস্তির খবর, থাঙ্গাভেলু, বিন�োদদের ক�োভিড
পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। ক�োয়ারেন্টিনে থাকলেও
কড়া ক�োভিড প্রোট�োকল মেনে প্র্যাকটিস করতে পারবেন
এই ছয় ভারতীয় অ্যাথলিট। 

আরএএসএমইসিসি–কাম–এসএআরসি, হলদিয়া

আজকালের প্রতিবেদন

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

বর্ণাঢ্য সূচনা ট�োকিওতে

সংবাদ সংস্থা

আজ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে
ফয়সালার সম্ভাবনা

আর এ এস এম ই সি কাম এস এ আর সি হলদিয়া, আইওসি রিফাইনারি ক্যাম্পাস, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬০৬
অনুম�োদিত অফিসার মি.সুশান্ত বিভার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবা নং –৮০০১১৯৩৯৫২
য�োগায�োগের অফিসার মি.দেবব্রত কুমার মিদ্যা, ম্যানেজার, ম�োবা নং –৮০০১১৯৩৯৫৫

ই–নিলাম 
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর
অধীনে এই ব্যাঙ্কের কাছে দাখিল করা অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রয়

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪)ধারাধীনে নিচে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলির
দখল নিয়েছেন। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, এই ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিচে উল্লিখিত দাখিল করা সম্পত্তি/গুলি
‘যেখানে যা কিছু আছে এবং যেমন আছে তেমনভাবে’ ভিত্তিতে ই–নিলাম করা হবে ।
ক্রম
দেনদার(গণ)/বৈধ উত্তরসূরি/ জামিনদার(গণ)–এর নাম
গাড়ি /সম্পত্তির বিবরণ
ক. সংরক্ষিত মূল্য
নং
যে পরিমাণ বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় করার জন্য সম্পত্তি/
খ.ইএমডি
গাড়ি বিক্রি করা হচ্ছে
গ.বিড বর্ধন মূল্য
শ্রীযজ্ঞবীর সিং, পিতা– উত্তম সিং, ক�োয়ার্টার নং ১১/৯১এ, ফ�োর্ড
ফিগ�ো
অ্যাসপায়ার
১.
৫ ক) ₹ ৩,৩৮,৪০০/–
ক্লাস্টার ১১, হলদিয়া টাউনশিপ, পিন–৭২১ ৬০৭।
ডিজেল
TITNMMT,
রেজিঃ
নং খ) ₹ ৩৩,৮৪০/–
অ্যাকাউন্ট নং ৩৮০৪৫০৮২৫৭২:₹৫,০৫,১২৬.৬২ (পাঁচ লক্ষ WB-30AB5321,
স
্যাসে
নং
গ) ₹ ৫,০০০/–
পাঁচ হাজার একশ�ো ছাব্বিশ টাকা ও বাষট্টি পয়সা মাত্র)
MAJZXXMTKZJRXXXXX/ইঞ্জিন নং
JRXXXXXনামাঙ্কিত শ্রীযজ্ঞবীর সিং
ই–নিলামের তারিখ ও সময় ০৩.০৯.২০২১ বেলা ১.০০ থেকে বেলা ৩.০০ টে (প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে)।
অংশগ্রহণের অনুর�োধপত্র/কে ওয়াই সি ডকুমেন্ট, ইএমডি জমার তারিখ ও সময় ০২.০৯.২০২১ বিকেল ৪.০০ বা আগে।
গাড়ি দেখার তারিখ ও সময় ০১.০৯.২০২১ কাজের সময়ে।
এই ই–নিলাম ‘যেখানে আছে সেখানে’ এবং ‘যা কিছু আছে তা’ ভিত্তিতে ‘অনলাইন’ পদ্ধতিতে আয়�োজিত হবে। নিলাম আয়�োজিত হবে
ব্যাঙ্কের অনুম�োদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, উদ্যোগ বিহার, ফেজ ২, গাল্ফ পেট্রোকেম বিল্ডিং, বিল্ডিং নং–
৩০১, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা, পিন–১২২ ০১৫,ই–মেল আইডি:support@bankeauctions.com।হেল্পলাইন নম্বর:১২৪ ৪৩০২০২০/২১/২২/২৩,
৭২৯১৯৮১১২৪./৫/৬, কিংশুক ঘ�োষ, ম�ো– ৯৮৩৬৩১১৮৮৯, kolkata@c1india.com। অনলাইন ই–নিলাম বিড ফর্ম, ঘ�োষণাপত্র, সাধারণ
শর্ত ও নিয়মাবলি এবং অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ শর্তাবলি ইত্যাদি সংবলিত ই–নিলাম টেন্ডার নথি https://www.bankeauctions.com
ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ডিমান্ড ড্রাফটে দিতে হবে SBI,RASMEC Haldia–এর অনুকূলে, হলদিয়ায় প্রদেয়।
অনুম�োদিত অফিসারের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারে ওপরে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলির ওপর ক�োনও দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, নিজেদের বিড জমা দেওয়ার
আগে আগ্রহী বিডারদের নিজেদেরকেই নিলামে ত�োলা সম্পত্তিগুলির দায়, স্বত্ব, দাবি/অধিকার/বকেয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীনভাবে খোঁজখবর
করে নিতে হবে। ই–নিলামের এই বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের তরফে ক�োনও প্রকার দায় বা প্রতিনিধিত্ব দর্শায় না বা দর্শায় বলে ধরে নেওয়া যাবে না। এই
সম্পত্তিটি এই ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সমুদায় বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের দায় সমেত বিক্রি করা হচ্ছে। ক�োনও প্রকার তৃ তীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/
বকেয়ার ব্যাপারে অনুম�োদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণ দায়ী থাকবেন না। [দ্রষ্টব্য:যদি ক�োনও দায় সম্পর্কে এই ব্যাঙ্কের জানা থাকে, তাহলে তা
যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।]
এই বিক্রি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর
অধীনে নির্ধারিত বিধিনিয়ম/শর্তসাপেক্ষে আয়�োজিত হবে।
ই–নিলামের অন্য শর্তাবলী নিচের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(ওয়েবসাইটের ঠিকানা): ১.মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের https://www.bankeauctions.com, ২.স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার
https://www.sbi.co.in, ভারত সরকার টেন্ডারের https://tenders.gov.in
তারিখ:২৫.০৮.২০২১, স্থান:হলদিয়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর
অনুম�োদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রিম�োট ই–ভ�োটিং তথ্য

সংশ�োধিত ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪
ও লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪–এর সহ পঠনীয় অ্যাক্ট–এর ১০৮
ধারার সংস্থানাধীনে ৭৪ তম এএজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো বিষয়ে
বৈদ্যুতিনভাবে সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল)–
এর রিম�োট ই–ভ�োটিং পরিষেবা (রিম�োট ই–ভ�োটিং)দ্বারা ভ�োটাধিকার
প্রয়�োগের সুয�োগ দেবে। রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু স�োমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর,
২০২১, ভারতীয় সময় বেলা ৯.০০ও শেষ বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১,
ভারতীয় সময় বিকেল ৫.০০টা। এই সময়ে ব্যবহারিক ফর্মে ও ইলেকট্রনিক
ফর্মে শেয়ার ধরা থাকলে নির্ণায়ক তারিখ বৃহস্পতিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১
মাফিক বৈদুতিনভাবে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ মিলবে। ওই তারিখ ও
সময়ের পর সিডিএসএল দ্বারা রিম�োট ই–ভ�োটিং গ্রাহ্য হবেনা। একবার ভ�োট
দিয়ে তা বদলান�ো যাবে না। ই–মেলের মাধ্যমে এজিএম ন�োটিস পাঠান�োর
পর বৃহস্পতিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার থাকলে এই
ক�োম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেঃ নিশে টেকন�োলজিস
প্রাইভেট লিমিটেড–এর nichetechpl@nichetechpl.com–এ বা
ক�োম্পানির ই–মেল: pilaniinvestment1@gmail.com–এ অনুর�োধ
পাঠিয়ে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।
এজিএম–এ য�োগদান ও ই–ভ�োটিং বিষয়ে ক�োনও জিজ্ঞাস্য থাকলে www.
evotingindia.com–এর হেল্প বিভাগে ফ্রিক�োয়েন্টলি আসকড ক�োশ্চেনস
(এফ এ কিউ) ও ই–ভ�োটিং ম্যানুয়াল দেখুন বা লিখুন– helpdesk.
evoting@cdslindia.com বা কথা বলুন– ক.মি.নীতিন কুন্দের (০২২
২৩০৫৮৭৩৮)বা মি. মেহেবুব লাখানি (০২২ ২৩০৫৮৫৪৩)বা মি.রাকেশ
দলভি (০২২ ২৩০৫৮৫৪২)।

ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ
য�োগ দেওয়া সদস্যগণকে নির্দেশাবলী
সদস্যগণ সিডিএসএল ই–ভ�োটিংয়ের দ্বারা ভিসি/
ওএভিএম–এর মাধ্যমে
এজিএম–এ য�োগ দেওয়ার সুয�োগ পাবেন। রিম�োট ই–ভ�োটিং লগ ইন শর্ত ব্যবহার
করে শেয়ারধারক/সদস্যগণ https://www.evotingindia.com–এ তা
পাবেন। ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ য�োগ দেওয়ার বিশদ এজিএম
ন�োটিসে প্রদত্ত আছে।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে

স্বা/–
আর এস কাশ্যপ
স্থান:কলকাতা	ক�োম্পানি সচিব
তারিখ: ২৪.০৮.২০২১
এফ সি এস– ৮৫৮৮

