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The Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
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Manager (Listing)
BSE Ltd.
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Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the
extracts of newspaper publication of the Unaudited Standalone and Consolidated
Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September,
2022, which has been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting
held on 12th November, 2022, and published today i.e. 14th November, 2022, in the
following newspapers:
(i) Financial Express (English)
(ii) Aajkal (Bengali)
The copies of the aforesaid are also being made available on the Company’s website
www.pilaniinvestment.com.
You are kindly requested to take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited
RAJKUMAR
SINGH
KASHYAP
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Company Secretary
Encl: As above

������������������������

������� �������� ��� ����

��

��������� �������

������ �� ��� ������� ���� ���������
�������� ����������� �����

����������������� ���� ������� ������ ����� ���������
������ �������� �����������
����������� ������ ��������������������������������� ���� ������ ����� ����������� ���
������� �� ��� ����� ������ ��� ��� ��� �� ����� ������ ������ ������� ���� ���������� ������ ���
�������������������
��� ���������� ��� ��� ���������� �� �� ����� ��
������ ���� ��� ������� �������������������� � ����������� ������ ������ ������
����� �������
������� ���� ���������

������� �������� ������� �������
���� � ����������������������
���� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ������� ������� � ������
���� ��� ���� ����� ������� � ������������������ ������ ������������������

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ���������� ����
������� �� ������

���
���

�����������

������� �����
���� �����
��������� ��������� ���� ������ ����
��� ����
��� ����
���������

����� ������ ���� ����������
��������
��������
��������
��� ������������� ��� ��� ������ ������� ����
������
��������
������
����������� ��� � �� ����� �������� ������
� ��� ������������� ��� ��� ������ ������ ���
������
��������
������
������ ����������� ��� � �� ����� �������� ������
� ��� ������������� ��� ��� ������ ����� ���
�������
��������
������
������ ����������� ��� � �� ����� �������� ������
� ����� ������������� ������������� ��� ��� ������
�������
��������
������
� ���������� ������������� ��� ��� ������ ������ ����
��� ����� ������������� ������ ������ ����
� ���� �� ������ ����� ������� ��� �� ��� ���� �����
��������
��������
��������
�
�
� �������� ���������� ����������� ��������
��������
��������
������
������
� ���������� ������� �������
� ��� �����
��������
��������
��������
�� ���� �� ���� ������������������� ����
����
����
����
�� ���� ������ �����
����
����
����
�� �������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �
��� ��������
������
����
����
��� ����������
������
����
����
����� �
�� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ��������� ��� ���� ���� ���� �������� ���
����������� �� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ����
�� �������� ��� ����� ��� ����� ������� ���� ���� �������� �� ��� ��������� �������� �� ���
�������� ����� ��������� ������� ���� ���� �������� �� ���������� ���� ��� ������ ����������
��������� ����� ���� �� �������� �� �������� �� ��������� ������� ������� ����� ������� ��� �� ���
��������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ��������� ������� ���������� ���������� ������
����� �� ������� ��� ����� �������� ���������� �� �������
�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ���� ������ ��������� ������� ����� ���� ��� �����
��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� � ���������� �������������
����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ����
���������� ���� ��� ��������� �� ����� �������� �������� ������������������ ��� �� ���
��������� ������� ��������������������
�� ������� ��� ��� �������� ������ �������� ���� ���� ��������������������� �������� ����������
�� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������� �������������
�
�

����� � �������
���� � ����������

��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ���������
����

������ �����

��������� ���������
�������

খেলা

 য়ী
জ
কেরালা

লিভারপুল কিনতে
ঝঁাপালেন আম্বানি

সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট |ইন্টারভিউ

আজকাল কলকাতা স�োমবার ১৪ নভেম্বর ২০২২

 ডেগার্ডের
ও
জ�োড়ায় শীর্ষেই আর্সেনাল
আজকালের প্রতিবেদন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানে আরও জাঁকিয়ে বসল
আর্সেনাল। শনিবার রাতে তারা ২–০ হারিয়েছে উলভসকে।
১৪ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্টে এইমুহূর্তে ইপিএলের মগডালে রয়েছে
আর্সেনাল। মিকেল আর্তেতার দল পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধানে
পিছনে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে (১৪ ম্যাচে ৩২)। শনিবার
ব্রেন্টফ�োর্ড চমক দিয়েছিল ম্যান সিটিকে হারিয়ে। উলভসের
বিরুদ্ধে আর্সেনালের দুটি গ�োলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৪ ও ৭৫
মিনিটে জ�োড়া গ�োল করে আর্সেনালের জয়ের নায়ক মার্টিন
ওডেগার্ড। ১৪ ম্যাচে ১২টিতে জিতে আর্সেনাল ব�োঝাচ্ছে,
এবার তারা প্রিমিয়ার লিগ জেতার দাবিদার। তবে এদিন
আর্তেতাকে চিন্তায় রাখতে পারে মিডফিল্ডার গ্রানিত জাকার
চ�োট। ১৫ মিনিটে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। পরিবর্তে নামেন
ফ্যাবিও ভিয়েরা। শনি–রাতেই লিভারপুল ৩–১ জয়ী
সাদামটনের বিরুদ্ধে। ৬ মিনিটে রবের্তো ফিরমিন�ো এগিয়ে
দিয়েছিলেন য়ুরগেন ক্লপের দলকে। মিনিট তিনেক পরেই
সমতা ফেরান চে অ্যাডামস। লিভারপুলের জয়ের নায়ক
ডারউইন নুনেজ। ২১ ও ৪২ মিনিটে জ�োড়া গ�োল তাঁর।
এই জয়ে লিভারপুল ছয় নম্বরে। অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম

আইএসএলে রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্স ঘরের মাঠে
৩–১ ব্যবধানে হারিয়েছে এফসি গ�োয়াকে।

আজকালের প্রতিবেদন

হঠাৎই ইংল্যান্ডের খেলাধুল�ো জগতের মানুষের
মুখে মুখে ঘুরছে এক ভারতীয়র নাম। মুকেশ
আম্বানি। বিশ্ববিখ্যাত ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল
কিনতে ঝঁাপিয়েছেন ভারতীয় উদ্যোগপতি।
ক্লাবের বর্তমান মালিকানা রয়েছে ফেনওয়ে
স্পোর্টস গ্রুপের কাছে (এফএসজি)। ২০১০
সালের অক্টোবরে লিভারপুলের
মালিকানা কিনে নেয় তারা। টাকার
অঙ্ক ছিল ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড।
এক সপ্তাহও হয়নি, এফএসজি
ক্লাবের মালিকানা বিক্রি করে
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে
প্রথম যে নামটি আগ্রহ দেখিয়েছে,
তা মুকেশ আম্বানি। জানা যাচ্ছে,
এফএসজি ৪ বিলিয়ন পাউন্ড দাম
ধার্য করেছে ক্লাবের। যা ভারতীয় মুদ্রায় হয় প্রায়
৩৮,১১৯ ক�োটি টাকা।
লিভারপুল কেনার আগ্রহের তালিকায়
মুকেশ আম্বানি প্রথম নাম হলেও শেষ নাম
নিঃসন্দেহে তিনি হবেন না। মধ্য প্রাচ্য এবং
আমেরিকার একাধিক বিনিয়�োগকারী সংস্থা
আগ্রহ দেখাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রথম
শ্রেণির ব্রিটিশ সংবাদপত্র ‘দ্য মিরর’–এ প্রকাশিত

তিনবার পিছিয়ে পড়েও ৪–৩ হারিয়েছে লিডসকে। ১০
মিনিটে লিডস এগিয়ে যায়। সমতা ফেরান হ্যারি কেন। বিরতির
আগে লিডস আবার এগ�োয় রড্রিগ�ো ম�োরেন�োর গ�োলে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে টটেনহ্যামকে সমতায় ফেরান বেন
ডেভিস। ৭৬ মিনিটে আবার গ�োল ম�োরেন�োর। কিন্তু ৮১
ও ৮৩ মিনিটে গ�োল করে টটেনহ্যামকে জয় এনে দেন
রড্রিগ�ো বেন্টাঙ্কুর। শেষমুহূর্তে লাল কার্ড দেখেন লিডসের
টিলার অ্যাডামস।
ফরাসি লিগে রবিবার প্যারিস সাঁ জাঁ ৫–০ উড়িয়ে দিয়েছে
অক্সেরেকে। প্রথমার্ধে গ�োল কিলিয়ান এমবাপের। দ্বিতীয়ার্ধে
চার গ�োল কার্লোস স�োলার, আশরাফ হাকিমি, রেনাত�ো
স্যাঞ্চেজ ও হুগ�ো একিতিকের। লিও মেসি এবং
নেইমার, ৭৫ মিনিটের মাথায় দু’
জনকেই
তু লে নেন পিএসজি ক�োচ। অন্য দিকে
বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ ২–০
হারিয়েছে শালকেকে। দুটি
গ�োল সার্জ ন্যাব্রি, এরিক
ম্যাক্সিমের। সিরি ‘এ’লিগে
শীর্ষে থাকা নাপ�োলি ৩–২
হারিয়েছে উদিনেসকে।

৩০ ডলারে ‘জীবন্ত’ ওয়ার্নি

১৩ নভেম্বর: গায়ে কাঁটা দেওয়া অনুভূতি।
একটু কর�ো মেলব�োর্ন ড্রেসিংরুমকে যেন
বিশ্বকাপে
তু লে আনা হয়েছে তাদের যাদুঘরে। ৩০
ডলার দিয়ে টিকিট কাটার সময়েই বলে
ৼ
দেওয়া হচ্ছে, শেষ প্রান্তে কিন্তু থাকছে
শেন ওয়ার্ন। ওটা যেন মিস করবেন না।
একেবারে জীবন্ত। বারবার নিজের
শরীরে চিমটি কেটে বুঝে নিতে চাইছিলাম,
জীবন্ত শেন ওয়ার্ন কীভাবে ওই ড্রেসিংরুমে
দেবাশিস দত্ত
ঢু কছেন, কথা বলছেন, নিজের জীবনীর কথা
মেলব�োর্ন
শুনিয়ে যাচ্ছেন। ফাঁকা ড্রেসিংরুম। তিনি
যেখানে বসতেন, অবিকল সেই এমসিজি
যাদুঘরে তু লে আনা হয়েছে। দর্শকের চ�োখের সামনে
শেন ওয়ার্নের ঢ�োকা, নিজের চেয়ারে বসা, কথা বলা,
টু পি মাথায় পরা এবং মাঝেমধ্যে তা খুলে ফেলে জ্যান্ত
এমসিজি যাদুঘরে ওয়ার্ন। ছবি: প্রতিবেদক
এক শেন ওয়ার্নকে ৩০ ডলার খরচ করলেই দেখতে
পাচ্ছেন দর্শকেরা। মেলব�োর্ন মাঠে তাঁর নানা কীর্তি ত�ো
বটেই, টেস্ট অভিষেকে ভারতীয়দের হাতে পিটু নি আগে অস্ত্রোপচার, সব মিলিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে দরজা দিয়ে এসেছিলেন মঞ্চে, সেখান থেকেই চলে
খাওয়া, হাল ছেড়ে না দিয়ে ফিরে আসা, নেতৃত্বের ছিলেন তিনি। কিন্তু, কী অসাধারণ প্রত্যাবর্তনই না যাচ্ছেন। আবার শূন্যতা। আবার ফাঁকা মঞ্চ। যেন
দায়িত্ব না পাওয়ার যন্ত্রণা, এমনকী গত শতাব্দীর ঘটিয়েছিলেন! নিজে বর্ণনা করছেন হাত–পা নেড়ে জীবনের একটি পাতা। এই ত�ো ছিলেন। তারপর
সেরা বল (গ্যাটিংকে ব�োল্ড করা) সব রয়েছে এই একের পর এক ঘটনা। দেখলে চমকে যেতে হয়। হঠাৎ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। এই যাদুঘরে
তথ্যচিত্রে। গ্যাটিংকে আউট করার আগের মুহর্ত
ূ
গ�োটা মেলব�োর্ন চিৎকার করছে ওয়ার্নি ওয়ার্নি বলে। এলে আপনি কিন্তু শেন ওয়ার্নের দেখা পাচ্ছেন।
পর্যন্ত তিনি দ্বিধায় ছিলেন নিজের সেরা ফর্মে ব�োলিং ছ�োট প্রেক্ষাগৃহে তখন হাততালির আওয়াজ। ওই ত�ো ভাল লাগবে, অন্যরকম অনুভূতি হবে। যেন আরও
করতে পারা নিয়ে। কারণ, তার আগেই ডান হাতের তিনি হাত তু লে অভিবাদন গ্রহণ করছেন। কষ্ট পেতে একবার জীবন্ত ওয়ার্নির সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা
দু’আঙু লের ফাঁকে নিতে হয়েছিল ইঞ্জেকশন। তার হয় ওই দৃশ্যটায়, যেখানে তিনি টু পি খুলে রেখে যে দারুণ সুয�োগ।

মিজ�োরামকে
হারাল বাংলা

 জকালের প্রতিবেদন: মুম্বই ম্যাচের বিপর্যয় পিছনে
আ
ফেলে ঘুরে দাঁড়াল বাংলা। বিজয় হাজারে ট্রফির
দ্বিতীয় ম্যাচে মিজ�োরামকে (৫৭)কার্যত উড়িয়ে দিয়ে
৯ উইকেটে জয় অভিমন্যু ঈশ্বরনদের। মাত্র ৬.২
ওভারেই সুদীপ ঘরামির উইকেট হারিয়ে প্রয়�োজনীয়
রান তু লে নিয়ে রান রেটেও উন্নতি ঘটিয়ে নিল বাংলা
শিবির। টু র্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ে
ভু গেছিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার বঙ্গ ব্রিগেড। রবিবার
টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বাংলার ব�োলারদের
দাপটে ক�োনওরকম প্রতির�োধই দেখাতে পারেননি
মিজ�ো ব্যাটাররা। থানকুমা (২১)ও অবিনাশ যাদব
(১৪)ছাড়া আর ক�োনও ব্যাটার দু’অঙ্কের রান করতে
পারেননি। বাংলার প্রাক্তন সতীর্থদের বিরুদ্ধে নেমে
রান পাননি শ্রীবৎস গ�োস্বামীও (৪)। গীত পুরি (৩/১৫),
মুকেশ কুমারের (২/১১)পেস দাপটে শুরুতেই ১৭/৫
হয়ে যায়। আর মিজ�োরামের লেজ মুড়িয়ে দেন প্রদীপ্ত
প্রামাণিক (২ রানে ৪ উইকেট)। ৫৭ রান তাড়া করতে
নেমে ঝড়ের গতিতে (৬.২ ওভারে)জয় ছিনিয়ে
নেয় বাংলা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
মিজ�োরাম:৫৭ (২১.২ ওভারে। থানখুমা ২১,
প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৪/২, গীত পুরি ৩/১৫, মুকেশ
কুমার ২/১১)।
বাংলা:৫৯/১ (৬.২ ওভারে। ঋত্বিক রায়চ�ৌধুরি
অপরাজিত ২৬, অগ্নিভ অপরাজিত ২৫)।
বাংলা ৯ উইকেটে জয়ী

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুকেশ আম্বানি
লিভারপুল কিনতে ঝঁাপিয়েছেন। রিলায়েন্স
ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
আম্বানি ফ�োর্বসের বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের
তালিকা অনুযায়ী অষ্টম স্থানে রয়েছেন।
এই প্রথম মুকেশ আম্বানি লিভারপুলের
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন, এমনটা
নয়। ২০১০ সালেও এফএসজি–র সঙ্গে
প্রতিয�োগিতায় ছিলেন
তিনি। সেই সময় আরও এক
উদ্যোগপতি সুব্রত রায়ের সঙ্গে
য�ৌথভাবে লিভারপুল কিনতে
চেয়েছিলেন মুকেশ। সেই
সময় লিভারপুলের ঋণ ছিল
২৩৭ মিলিয়ন পাউন্ড। মুকেশ
আম্বানিরা ঋণ শ�োধ করে
ক্লাবের ৫১ শতাংশ মালিকানা
কিনতে চেয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল। শেষ
পর্যন্ত এফএসজি–র কাছে লড়াইয়ে পিছিয়ে
পড়েন তঁারা। এফএসজি–র অধীনে ক্লাব
ব্যাপক সাফল্য দেখেছে। বিশেষত, শেষ
কয়েক বছরে লিভারপুল ইংলিশ প্রিমিয়ার
লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ, কারাবাও
কাপ এবং ইওর�োপিয়ান সুপার কাপ
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

আবার স�োনা মেহুলির

আজকালের প্রতিবেদন

এশিয়ান এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশিপে আবার স�োনা
জিতলেন মেহুলি ঘ�োষ। দক্ষিণ ক�োরিয়ার দেগুতে
১০ মিটার এয়ার রাইফেলে মহিলাদের দলগত
বিভাগে ভারতকে স�োনা এনে দিলেন মেহুলি,
এলাভেনিল ভালারিভান এবং মেঘনা সজ্জনার।
স�োনার লড়াইয়ে রবিবার তাঁরা দাপটের সঙ্গে
হারান দক্ষিণ ক�োরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের। মেহুলিরা
জয়ী ১৬–১০ পয়েন্টের ব্যবধানে। উল্লেখ্য, শনিবারই
১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত বিভাগে স�োনা

জিতেছিলেন মেহুলি। পুরুষদের দলগত বিভাগেও
স�োনা জিতেছে ভারত। অর্জুন বাবুতা, কিরণ অঙ্কুশ
যাদব এবং রুদ্রাংশ বালাসাহেব পাটিল— এই
ত্রয়ী কাজাখস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ১৭–১১ পয়েন্টে
হারিয়ে স�োনা জিতেছেন। জুনিয়র বিভাগেও ভারতের
জয়জয়কার। পুরুষ বিভাগে দিব্যাংশ সিং পানওয়ার,
রাজ রবিশঙ্কর এবং ভিদিত জৈন ১৬–১০ ব্যবধানে
ক�োরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে স�োনা জেতেন। মহিলা
বিভাগে স�োনাজয়ী ন্যান্সি, র�োমিতা এবং তিল�োত্তমা
সেন। তাঁরা ১৬–২ হারান ক�োরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের।

(ফাইল ছবি)

আতশকাচের নীচে মহমেডানের দাউদা

শেষ হল সারা ভারত রেলওয়ে জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সফল প্রতিয�োগীদের
সঙ্গে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অর্চনা য�োশি। ছবি:আজকাল

আজকালের প্রতিবেদন: প্রথম ম্যাচ হেরে আই
লিগ অভিযান শুরু করতে হয়েছে মহমেডান
স্পোর্টিংকে। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ সাদা–কাল�ো
শিবির। তবে তাদের হতাশা আরও বাড়িয়েছেন
দলের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার আবিওলা দাউদা।
চ�োটের জন্য অনেক ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি।
চ�োট সারিয়ে ফিরেছেন সদ্য। তবে আই লিগের
প্রথম ম্যাচে একদমই নজর কাড়তে পারেননি
দাউদা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় সাদা–কাল�ো শিবির।

মুখে কেউ কিছু বলতে না চাইলেও, আর কয়েকটি
ম্যাচ দেখে তাঁর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন সাদা–
কাল�ো কর্তারা। তবে এই পরিস্থিতিতেও কিছটু া
ভাল খবর, অনেকটা ফিট মার্কাস জ�োসেফ। তাকে
পরের ম্যাচে খেলান�োর আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।
মার্কাস না থাকলে সাদা–কাল�ো আক্রমণ ভাগ যে
একেবারেই বিষহীন তা প্রমাণিত হয়েছে প্রথম
ম্যাচে। রবিবার গভীর রাতে কলকাতায় ফেরার
কথা মহমেডানের।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L24131WB1948PLC095302; ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com; ই–মেল: pilaniinvestment1@gmail.com
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১০,৬২৮.৬৫
৮,৪৮৯.০৮
১৪,৬৯৩.০১
১২,১৯৫.২৮ ১৯,৪১৩.৫৫
৯,২৩২.৮৭
৮,১৬৯.৩৫
১৩,২৯৬.২৮
১১,৮৮০.৬৩
১৯,১৪১.১৪
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা
(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)
৭,৯৭৯.১৫
৬,৭৬৪.৪৯
১০,৯৯৪.২৭
৯,৫৪৬.০৮ ১৪,৯২৫.০১
৮,৯৩৩.৪০
৭,৯১২.৩৬
১৩,৪৮০.৮৯
১১,৪১৩.৫৭ ২০,১৪২.৪২
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
[সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষ
 তি)
এবং কর–পরবর্তী অন্যান্য ব�োধগম্য আয় ধরে]
১,৩৪,৯৬২.১৩
৮৮,৭০১.১৪
(৪৫,০৬৪.২৭) ১,২৩,২৮২.৫৫ ১,১৮,৭৫৩.০৫ ১,৩৭,৪৯৬.৪৮
৯১,১৩৩.১৫
(৪৩,৫৪৭.৮৩) ১,২৮,৩০৫.৭৬ ১,২৭,৩১২.১২
আদায়ীকৃ ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন
(প্রতিটির অভিহিত মূল্য ₹১০/–)
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩ ১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
১,১০৭.২৩
অন্যান্য ইকুইটি 					 ১০,২৩,৪১৬.১৭ 					 ১১,০৯,১১৯.৫২
₹১০/– মূল্যের প্রতিটি শেয়ার পিছু আয়
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
(ক) বুনিয়াদি – (₹)
৭২.০৬
৬১.০৯
৯৯.৩০
৮৬.২২
১৩৪.৮০
৮০.৬৮
৭১.৪৬
১২১.৭৫
১০৩.০৮
১৮১.৯২
(খ) মিশ্রিত – (₹) 
৭২.০৬
৬১.০৯
৯৯.৩০
৮৬.২২
১৩৪.৮০
৮০.৬৮
৭১.৪৬
১২১.৭৫
১০৩.০৮
১৮১.৯২
দ্রষ্টব্য:
১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা একক ও পুঞ্জীভূত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার। একক ও
পুঞ্জীভূত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলির বিশদ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.comও www.nseindia.com সহ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.pilaniinvestment.comতেও উপলব্ধ রয়েছে।
		পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
		লিমিটেড এর পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
		
স্বাঃ–
		দেবেন্দ্র কুমার মন্ত্রী
স্থান :কলকাতা 	ডিরেক্টর
তারিখ :১২ নভেম্বর, ২০২২
DIN: 00075664

