
 

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 

 
 29th October, 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:  Intimation of Board Meeting  
 
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 

Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform you that a meeting 
of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the                          
6th November, 2021, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial 
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year 
ended 30th September, 2021. 
 
Vide our letter dated 28th September, 2021 we have already communicated closure 
of Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st October, 
2021 till the end of 48 hours after the announcement of the Unaudited Financial 
Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021. Consequently, 
the trading window will continue to remain closed till the end of 48 hours after the 
announcement of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter 
and half year ended 30th September, 2021. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 

Company Secretary 
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রাজ্য
কলকাতা শনিবার ৩০ অক্াবর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

৭

দখল নবজ্ঞনতি [ রুল–৮( ১) ] 

ররনিস্ার্ড অনিস: আইনসআইনসআই ব্াঙ্ক নলনিকের, আইনসআইনসআই ব্াঙ্ক োওয়ারস, চকনল সাক্ডকলর কাকে, ওল্ড পররা ররার, বকদাদরা–৩৯০০০৭, গুিরাে
ককপ্ডাকরে অনিস: আইনসআইনসআই ব্াঙ্ক োওয়ারস, বান্দা– কুরলা কিকলেক্স, বান্দা ( ইস্) , িুম্বই– ৪০০০৫১

নরনিওিাল অনিস:  আইনসআইনসআই ব্াঙ্ক নলনিকের, ৩এ, গুরুসদয় ররার, ইউনিওয়ার্ড হাউস, কলকাতা–৭০০০১৯

যেহেতু, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিহেড–এর অনুহিযাসিত আসিকযাসরক সেহিহব সনম্নস্যাক্ষরকযারী সিসকউসরটি ইন্যাহরস্ট ( এনহ�যাি্সহিন্)  রুিি, ২০০২ (  এখযাহন 
এর পহর ‘ উক্ত রুিি’  সেহিহব উসলিসখত)  – এর রুি ৩  িে পঠনীয় সিসকউসরেযাইহেশন অ্যান্ড সরকনস্টযাকশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাহিেি অ্যান্ড এনহ�যাি্সহিন্ 
অ� সিসকউসরটি ইন্যাহরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (  এখযাহন এর পহর ‘ উক্ত অ্যাক্ট’  সেহিহব উসলিসখত)  –এর ১৩(১ ২)  িযারযািীহন তযাঁর ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবহি েযাই িযাই� 
যরেডযাি্স পযাাঃ সিাঃ ( ‘ ঋণগ্রেীতযা’ )–এর পসত উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ২)  িযারযািীহন ৬ িুলাই, ২০২১ তানরখ এবং ররিাকরন্স িং:  ICKOL/2021-22/607         িংবসিত 
একটি িযাসব সবজ্ঞসতি েযাসর  কহরসিহিন েযার িযাি্হি উক্ত সবজ্ঞসতি পযাসতির তযাসরখ যেহক ৬০ সিহনর িহি্ ৩১ িযার্স, ২০২১ তযাসরহখর সিসতিহত বহকয়যা বযাবি 
₹২২,০৪,৮৩,৩৮৫. ০৮ ( বাইশ রকাটি চার লক্ষ নতরানশ হািার নতিকশা পঁচানশ োকা এবং আে পয়সা িাত্র) , তৎিে রুসক্তর শত্সিযাস�ক আিযায়/ পসরহশযাহির 
তযাসরখ পে্সন্ত পহেযাে্িহতযা েযাহর পরবততী িুি, যপনযাি িুি, সপসিয়যা, রযাে্স ইত্যাসি আিযায় যিওয়যার েন্ তযাঁহির পসত আহ্যান েযানযাহনযা েহয়সিি।
উপসরসিসখত ঋণগ্রেীতযা ও  েযাসিনিযাতযা গণ ওই িযাসব সবজ্ঞসতিহত উসলিসখত পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় সিহত ব্ে্স েওয়যায় এতদ্দযারযা সবহশষত ওই ঋণগ্রেীতযা ও 
েযাসিনিযারগণ এবং েনিযািযারহণর জ্ঞযাতযাহে্স এই সবজ্ঞসতি েযাসর করযা েহছে যে, সনম্নস্যাক্ষরকযারী উক্ত রুিহির রুি ৮– এর িহগে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ৪)  
িযারযািীহন তযাঁর ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবহি ২৬ অক্াবর, ২০২১ তযাসরহখ এখযাহন নীহর বসণ্সত িম্পসতির পতীকী িখি সনহয়হিন।
সবহশষ কহর িংসলিষ্ট ঋণগ্রেীতযা ও েযাসিনিযারগণ এবং েনিযািযারণহক এতদ্দযারযা সনম্নবসণ্সত েযাসিনেুক্ত িম্পসতিগুসি সনহয় যকযানও পকযার যিনহিন নযা করযার 
েন্ িতক্স করযা েহছে এবং উক্ত েযাসিনেুক্ত িম্পসতিগুসি সনহয় যকযানওরূপ যিনহিন ₹২২,০৪,৮৩,৩৮৫. ০৮ ( বাইশ রকাটি চার লক্ষ নতরানশ হািার নতিকশা 
পঁচানশ োকা এবং আে পয়সা িাত্র) , তৎিে পরবততী িুি িহিত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিহেড–এর রযাে্স িযাহপক্ষ েহব।
উক্ত অ্াক্র ১৩ িং ধারার ( ৮)  িং উপধারার সংস্াি অিুযায়ী প্াপ্ রিয়াকদর িকধ্ নিম্ননলনখত িানিিযুক্ত পনরসম্পদ োড়াকিার ব্বস্া গ্রহণ করার িি্ 
সংনলিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও িানিিদারগকণর িকিাকযাগ আকর্ডণ করা হকছে। অিুগ্রহপূব্ডক রখয়াল রাখকবি, এব্াপাকর আর রকািও নবজ্ঞনতি িানর করা হকব িা।

ক্রি িং বন্ধকদাতাগকণর স্াবর সম্পনতির নববরণ

১ েযাই িযাই� যরেডযাি্স পযাাঃ সিাঃ–এর স্ত্যািীহন সনহম্নযাক্ত েসি ও বযাসির অপসরেযাে্স িিগ্র পসরিযাণ েযার সথিসত ও সববরণ:  যপসিহিি নং ২৩৪/ ৩এ, 
এহেসি যবযাি যরযাড, িবযানীপুর, কিকযাতযা–৭০০০২০, আরও সবশহি বসণ্সতিহতযা:  িযািযান্ কিহবসশ পযায় ২ সবঘযা ১২ কযাঠযা ১৩ িেযাক ২৮ 
বগ্স�ুে িযাহপর েসিহত সনসি্সত বহুতহির তৃতীয় তহি িযািযান্ কিহবসশ ১৩৫৪ বগ্স�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যােুক্ত অস�ি যপেি ইউসনে 
নং ‘ এ–১২’ , যপসিহিি নং ২৩৪/ ৩এ, আরযাে্স েগিীশ রন্দ্র যবযাি যরযাড, কিকযাতযা–৭০০০২০, েযানযা– িবযানীপুর, কিকযাতযা সিউসনসিপ্যাি 
কহপ্সযাহরশহনর ৭০ নং ওয়যাহড্সর এিযাকযািীন, যেিযা– িসক্ষণ ২৪ পরগনযা। যরৌেসদি:  উতির– এহেসি যবযাি যরযাড;  িসক্ষণ– উডবযান্স পযাক্স 
যকযা–অপযাহরটিি েযাউসেং যিযািযাইটি সিসিহেড নযািক বহুতি কিহলেক্স;  পূব্স– উডবযান্স পযাক্স যরযাড;  পসচিি– সনেযাি প্যাহিি, ২৩৪/ ৪, 
এহেসি যবযাি যরযাড;  তৎিে উক্ত েসিহত সনসি্সত িকি সবস্ডং ও কযাঠযাহিযা এবং বত্সিযান ও িসবষ্হত উক্ত েসিহত থিযায়ীিযাহব যপযাসেত 
িকি লে্যান্ অ্যান্ড যিসশনযাসর।

২ েযাই িযাই� যরেডযাি্স পযাাঃ সিাঃ–এর স্ত্যািীহন সনহম্নযাক্ত েসি ও বযাসির অপসরেযাে্স িিগ্র পসরিযাণ েযার সথিসত ও সববরণ:  সপ–২৯৭এ, স্যািী– 
স্রূপযানন্দ িরসণ, েযানযা– �ুিবযাগযান, কিকযাতযা–৭০০০৫৪, আরও সবশহি বসণ্সতিহতযা:  িযািযান্ কিহবসশ পযায় ১ কযাঠযা ১৪ িেযাক ১০ 
বগ্স�ুে িযাহপর েসিহত সনসি্সত পযায় ২,৭৬৬ বগ্স�ুে িযাহপর সতনতিযা বযাসি ( পেি তহির পসরিযাপ ৯২৮ বগ্স�ুে, সবিতীয় তি ৯৬১ বগ্স�ুে 
এবং তৃতীয় তি ৮৭৭ বগ্স�ুে) , যপসিহিি নং সপ–২৯৭এ, স্যািী স্রূপযানন্দ িরসণ, কিকযাতযা–৭০০০৫৪ ( আহগ েযা এরূহপ পসরসরত 
ও নম্বরেুক্ত সিি:  সপ–২৯৭এ, সিআইটি সকিি নং VI M ,  কিকযাতযা–৭০০০৫৪) , যপযাাঃঅাঃ– কযাঁকুিগযাসি, েযানযা– �ুিবযাগযান, কিকযাতযা 
সিউসনসিপ্যাি কহপ্সযাহরশহনর ৩১ নং ওয়যাহড্সর এিযাকযািীন, যেিযা– িসক্ষণ ২৪ পরগনযা। যরৌেসদি:  উতির– যকআইটি সবস্ডং, ব্লক নং ৫, 
৬ ও ৭ ;  িসক্ষণ– সিআইটি যরযাড– স্যািী স্রূপযানন্দ িরসণ ;  পূব্স– যকআইটি সবস্ডং, ব্লক নং ৫, ৬ ও ৭;  পসচিি– যপসিহিি নং ২৯৮, 
সিআইটি যরযাড;  তৎিে উক্ত েসিহত সনসি্সত িকি সবস্ডং ও কযাঠযাহিযা এবং বত্সিযান ও িসবষ্হত উক্ত েসিহত থিযায়ীিযাহব যপযাসেত িকি 
লে্যান্ অ্যান্ড যিসশনযাসর।

৩ েযাই িযাই� যরেডযাি্স পযাাঃ সিাঃ–এর স্ত্যািীহন সনহম্নযাক্ত েসি ও বযাসির অপসরেযাে্স িিগ্র পসরিযাণ েযার সথিসত ও সববরণ:  ৯৫/ ১সব, রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ, 
কিকযাতযা–৭০০০২৯, আরও সবশহি বসণ্সতিহতযা:  িযািযান্ কিহবসশ পযায় ৫ কযাঠযা ৪ িেযাক ২৮ বগ্স�ুে িযাহপর েসিহত সনসি্সত পযায় ৪০৬৯ বগ্স�ুে 
িযাহপর আবযাসিক িম্পসতির িম্পূণ্স পেি তি, সবিতীয় তি ও যিেযাসনন য্যার, যপসিহিি নং ৯৫/ ১সব, রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ, কিকযাতযা–৭০০০২৯ 
( পূ্ব্সতন যপসিহিি নং ৯৫/ ১সব, রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ–এর সবিক্ত পূব্সসিহকর অংশ এবং তযারও আহগ কিকযাতযা সিউসনসিপ্যাি কহপ্সযাহরশহনর 
অসতসরক্ত েসির লেে নং ৩৬৫–এর অংশ সবহশষ) , েযানযা– যিক, কিকযাতযা সিউসনসিপ্যাি কহপ্সযাহরশহনর ওয়যাড্স নং ৮৫, যেিযা– িসক্ষণ ২৪ 
পরগনযা। যরৌেসদি:  উতির– যপসিহিি নং ৯৭, রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ;  িসক্ষণ– রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ;  পূব্স– যপসিহিি নং ৯৭, রযািসবেযারী 
অ্যাসিসনউ অসিিুখী প্যাহিে;  পসচিি– যপসিহিি নং ৯৫/ ১এ, রযািসবেযারী অ্যাসিসনউ;  তৎিে উক্ত েসিহত সনসি্সত িকি সবস্ডং ও কযাঠযাহিযা এবং 
বত্সিযান ও িসবষ্হত উক্ত েসিহত থিযায়ীিযাহব যপযাসেত িকি লে্যান্ অ্যান্ড যিসশনযাসর।

তানরখ: ২৬ অক্াবর, ২০২১;  স্াি:  কলকাতা  সাাঃ– অিুকিানদত আনধকানরক, আইনসআইনসআই ব্াঙ্ক নলনিকের          

রনণত দাশগুতি

কযাঁরযা িূত/পযাকযা িূত/যিযােযা িূত/বযাঁকযা িূত. . .  আরও নযানযারকি 
িূহতর যিখযা পযাওয়যা েযাহব কযািীপুহেযার আহগ কুহিযারেুসি 
এহি।  তযারযা যেযািযায় যেযািযায় ততসর েহছে কযািীপুহেযার 
িণ্ডহপ েযাওয়যার েন্।

তহব, িূত ততসরর কযাসরগররযা যবসশরিযাগই যকযানও 
যপশযািযার িৃৎসশল্ী নন। যেিন তপনবযাবু। কুহিযারেুসি সস্টহের 
এক েযায়গযায় তপনবযাবু ততসর কহরন এই িূহতহির। তযঁার 
স্তীও এ কযাহে তযাঁহক িযােযাে্ কহরন। েযানযা যগি উসন েযাহকন 
কুহিযারেুসিহত। িকযাহি িযাি সবসরি কহরন। িন্্যায় রুটি-
তরকযাসরর যিযাকযান। এখন আপযাতত িহন্র যিযাকযান বন্। 
তযার েযায়গযায় িিয় সিহছেন িূত ততসরহত। কুহিযারেুসির 
আহরক বযাসিন্দযা সশবু। িি্ সকহশযার বয়ি যপহরযাহনযা সশবু 
অন্ িিয় ক্যােযাসরংহয় কযাে কহর। আর বিহরর এই িিয় 
িূত বযানযায়। এই অঞ্চহির বযাসিন্দযারযা অহনহকই এিযাহব এই 
িিয় এই কযাহে যিহত েযাহকন।

সবেয়যা িশিীর পর গগেযা যেহক তুহি আনযা দুগ্সযা-িক্ষী-
িরস্তী-গহণশ-কযাসত্সহকর খি বযািযা কযাঠযাহিযা সকিু িযাি সিহয় 
সকহন আহনন এই িূত ততসরর সশল্ীরযা। তযারপর যিই কযাঠযাহিযায় 
সবস্তর পসরবত্সন কহর ততসর েয় িূত-যপতসন। অসিকযাংশ িুখই 
ততসর েয় িযাঁহর। সবসরি েয় যেযািযায়।

তহব, এবযাহর িূত-যপতসনহির ওপহরও অসতিযাসরর িযািযান্ 
পিযাব। অহনহকই অন্যান্ বিহর েত িংখ্ক িূত বযানযাহতন, 

এবযাহর বযানযাহছেন তযার যেহক কি। আহগর িহতযা সবসরি নযা 
েওয়যার আশঙ্কযায়। কযারণ, েযানযা যগি, গতবযাহর িব িূত সবসরি 
েয়সন। এসিহক, িূত-যপতসন িংরক্ষণ করযার েযায়গযারও অিযাব। 
তখন িিি্যায় পিহত েয় কযাসরগরহির। তহব অসতিযাসরর 
আহগ পসত বির িূত-যপতসনর রযাসেিযা যবহি রিসিি।

তহব এখন েতগুহিযা বযানযাহনযা েহছে, তযার পযায় িবই 
সবসরি েহয় েযাহছে। �হি আশযা করযা েযায়, িূত রতুি্সশীর সিন 
কুহিযারেুসিহত আর িূত-যপতসনর যিখযা পযাওয়যা েযাহব নযা বহিই 
িহন েয়।                                             ছবি: আজকাল
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 ভূত–রপতনির ওপর 
অনতিানরর প্ভাব

সুনপ্য় িাগ

িত্সেৎ রযাহয়র েন্মশতবহষ্স এবযার কযািীপুহেযার 
িণ্ডপ। েযাকহি িত্সেৎ রযাহয়র িসবর যপযাস্টযার, 
সিহনিযার সস্টি �হেযাগ্রযা�, যেযাসডং, সরত্রনযাহে্র 
পসতিসব। েযাকহি িত্সেৎ রযাহয়র সবসিন্ন িুহডর 
িসব। যবেিযা িসক্ষণপলিীর েদু ও সিত্র কহিযাসনর 
এবযাহরর সেি শতবহষ্স িত্সেৎ রযায়। পুহেযার 
কসিন িণ্ডহপ যিখযা েযাহব িত্সেৎ– পুত্র িন্দীপ 
রযাহয়র সিসডও, যিখযাহন িত্সেৎ রযাহয়র সবসিন্ন 
িসবর যনপহে্র কযাসেনী সতসন বিহবন;  েযানযাহিন 

উহি্যাক্তরযা। েযাকহি িত্সেৎ রযাহয়র বইহয়র গল্ 
যেহক তযাঁর আঁকযা সকিু িসব। িূি িণ্ডপ যিহে 
উঠহব ‘ িূহতর রযােযা সিি বর’ যক যকন্দ্র কহর। 
ইসতিহি্ই ততসর েহছে িূহতর রযােযার িূসত্স েযা 
িশ্সকহির আকষ্সণ করহব। িহগে বযােহব িূহতর 
রযােযার যিই সবখ্যাত ডযায়িগ আর গযান। আগযািী 
বুিবযার উহবিযািন েহত রহিহি িণ্ডপ। উপসথিত 
েযাকহত পযাহরন িত্সেৎ রযাহয়র িসবহত অসিনয় 
করযা নযায়ক– নযাসয়কযারযা। ৭৫ বিহরর পুহেযার ‘ িযাসনক 
রযােযার যিহশ’  িযাবনযায় িণ্ডপ িযােযাহনযার িযাসয়হত্ 
আহিন িুকযান্ত িণ্ডি।              ছবি:  প্রবিবিদক

 শতবকর্ড 
সত্নিৎ 

এবার 
কালীিণ্ডকপ

  িিতাকক নিকয় 
গাি বাঁধকলি রাক্তার
িখু্িন্তী িিতা ব্ািানি্ডকক উকদেশ্ 
ককর এবার গাি বাধঁকলি বানলর 
নচনকৎসক নবধায়ক রাাঃ রাণা চ্াোনি্ড। 
শুক্রবার নবকককল তারঁ গাকির নসনরর 
উক্াধি করকলি সিবায়িন্তী অরূপ 
রায়। এোই তারঁ গাওয়া প্রি রকািও 
গাকির নসনর প্কাশ রপল। গািটি 
নলকখকেি ও সরু নদকয়কেি বানলরই 
যবুক রসৌরভ দতি। অিুষ্াকি নেকলি 
নবধায়ক ও তৃণিকূলর হাওড়া সদকরর 
সভাপনত কল্াণ র�ার, নবধায়ক রাাঃ 
রাণা চ্াোনি্ড, সীতািার র�ার, পুর 
নিগকির প্শাসকিণ্ডলীর রচয়ারপাস্ডি 
রাাঃ সিুয় চক্রবততী প্িখু। 

 দুিতীনত প্নতকরাকধ
দুিতীনত প্নতকরাধ এবং লড়াইকয় শানিল 
হকয় িিসকচতিতা বাড়াকত ‘ সতক্ডতা 
সকচতিতা সতিাহ’  পানলত হকছে।  প্নত 
বের অক্াবকরর রশর সতিাকহ এই 
উকদ্াগ রিয় রাষ্টীয় গনতশীল নদব্াজ্ঞাি 
সংস্াি। এ বের ২৬ অক্াবর ররকক 
শুরু হকয়কে। চলকব ১ িকভম্বর পয্ডন্ত। 
এই উপলকক্ষ আকয়ািি করা হকয়কে 
একটি ওকয়নবিার। আকলাচ্ নবরয় 
‘ সতন্ত ভারত @ ৭৫:  সততার সনহত 
আত্মনিভ্ডরতা’ । প্রি নদি অিুষ্াকি 
বক্তব্ রপশ ককরি নভনিল্ান্স 
অনিসার প্বীণ কুিার। র.  আহকিদ 
ইকবাল সাগত বক্তব্ রপশ ককরি 
এবং িখু্ বক্তা নেকলি অধ্াপক এ 
রক ভাি্ডা, অবসরপ্াতি আইএসএস, 
প্াক্তি পনরচালক, অধ্াপক, অল 
ইনডিয়া ইিনস্টিউে অি হাইনিি 
অ্াডি পাবনলক রহলর এবং প্াক্তি 
নরনরনি, এিএসএসও–সহ নবনশষ্টরা। 
সংস্ার দশ্ডক ও কি্ডকত্ডাকদর 
সকচতি করা–সহ নশক্ষারতী–কি্ডচারী 
এবং অি্কদর সকচতি করার িি্ 
অিলাইি র্াগাি এবং রপাস্ার 
প্নতকযানগতারও আকয়ািি হয়। 

 িানিক হািরা 
প্য়াত রদগঙ্ার চাকলার রলাকিার 
িনদিকরর রসবক িানিক হািরা। 
বয়স হকয়নেল ৭৩ বের। প্ায় চনলিশ 
বের ধকর চাকলা রলাকিার িনদির–
এর সকঙ্ যুক্ত নেকলি নতনি। দী�্ডনদি 
নতনি রায়াকবটিস ররাকগ ভুগনেকলি। 
সম্প্রনত তাঁকক বারাসত রিলা 
হাসপাতাকল ভনত্ড করা হয়। শুক্রবার 
সকাকল রশর নিাঃশ্াস ত্াগ ককরি।

ররনিস্ার্ড অনিস:  ৬৮৭, আিদিপুর, ইিানি োওয়ার, ই এি বাইপাস, কলকাতা–৭০০১০৭

আয়
রবকড়কে

৯% 

নপএটি
রবকড়কে

৫৯% 

ইনবআইনরটিএ
রবকড়কে

৮% 

ইিানি নলনিকের
ন্তীয় ত্ত্রিানসক, অর্ডবর্ড ২২ ( একীকৃত) ৩০ রসকটেম্বর, ২০২১ সিাতি ত্ত্রিানসক ও অধ্ডবকর্ডর অনিরীনক্ষত আনর্ডক িলািল

 লক্ষ োকায়

ক্রি                          পুঞ্ীভূত

িং                                   নববরণ  সিাতি ত্ত্রিানসক                           সিাতি অধ্ডবর্ড  সিাতি বর্ড

  অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত নিরীনক্ষত

  ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৬. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১

১ কযারবযার যেহক আয় ৭৮,৮৮৪ ৬৬,০৯৫ ৭৩,৪৮২ ১,৪৪,৯৭৯ ১,২১,৬১৬ ২,৮৮,০৫৩
২ অ্যাহিযাসিহয়েিিূহে ক্ষসতর অংশিযাগ, িুি, অবরয় ও রিিহশযাি এবং কর সবহবরনযার আহগ আয় ৩১,৪৭৯ ১৮,০৪৩ ২৬,৪৯৮ ৪৯,৫২২ ৩৯,৪৬৬ ৯৫,৩৩২
৩ অ্যাহিযাসিহয়েিিূহে ক্ষসতর অংশিযাগ এবং কর সবহবরনযার আহগ িুনযা�যা ২৩,০১৩ ৯,৬৭৯ ১৪,৭৬৭ ৩২,৬৯২ ১৯,৭৮৬ ৫৭,৩১০
৪ কর–পরবততী িুনযা�যা ১৮,৫২৫ ৭,৭৭৯ ১১,৮৪৫ ২৬,৩০৪ ১৫,৮০৩ ৪৫,৪৭১
৫ নগি িুনযা�যা ( যকযাম্পযাসনর িযাসিকগহণর পসত আহরযাসপত কর–পরবততী িুনযা�যা +  অবরয় 
 ও রিিহশযাহির েন্ কর–পরবততী িুনযা�যা)  ২৬,৯১৫ ১৬,০৭৯ ২৩,৩২৫ ৪২,৯৯৪ ৩৪,৭৬৪ ৮২,১৬৫
৬ িংসলিষ্ট যিয়যাহি যিযাে যবযািগি্ আয় ১৯,২৪৩ ১০,৪৭৪ ১১,২২০ ২৯,৭১৭ ১৭,৫৩৩ ৫১,৬০৬
৭ ইকুইটি যশয়যার িূিিন ৪,৪৪৫ ৪,৪৪৫ ৪,৪৪৫ ৪,৪৪৫ ৪,৪৪৫ ৪,৪৪৫
৮ িঞ্চয় ( পুনিূ্সি্যায়ন িঞ্চয় বযাহি)       ১,৭১,৮২০
৯ যশয়যার ( পসতটি ₹ ১/ – িূহি্র)  সপিু আয়
 ( পসতটি যশয়যাহরর য�ি ি্যািু ₹ ১/ –)
 বুসনয়যাসি: ৪. ১৭ ১. ৭৫ ২. ৬৬ ৫. ৯২ ৩. ৫৫ ১০. ২৩
 সিসরিত: ৪. ১৭ ১. ৭৫ ২. ৬৬ ৫. ৯২ ৩. ৫৫ ১০. ২৩
 নগি: ৬. ০৫ ৩. ৬২ ৫. ২৫ ৯. ৬৭ ৭. ৭৯ ১৮. ৪৮

দ্রষ্টব্: 
১.  উপসরসিসখত �িযা�িগুসি ২৯ অহক্টযাবর, ২০২১ অনুসঠিত সনে সনে িিযায় অসডে কসিটি বিযারযা পে্সযাহিযাসরত এবং পসররযািকিণ্ডিী বিযারযা অনুহিযাসিত েহয়হি।
২.  ৩০ যিহটেম্বর, ২০২১ িিযাতি তত্রিযাসিক ও অি্সবহষ্স একীকৃত আসে্সক �িযা�হির তে্যাবসি সনম্নরূপ: 

                         নববরণ          সিাতি ত্ত্রিানসক                      সিাতি অধ্ডবর্ড  সিাতি বর্ড

  ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৬. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১

( ১)   কযারবযার যেহক আয় ( িক্ষ েযাকযায়) ৭১,১৮৯ ৬০,৮০৯ ৬৫,৩৮৬ ১,৩১,৯৯৮ ১,০৮,৮৪৫ ২,৫৮,২২৮
( ২)   কর–পরবততী িুনযা�যা ( িক্ষ েযাকযায়) ১৮,২৩৬ ৯,২৯৭ ১১,৪৫২ ২৭,৫৩৩ ১৮,১৭১ ৪৭,৫১৩
( ৩)   যশয়যার সপিু আয়– বুসনয়যাসি ও সিসরিত ( ₹ ) ৪. ১০ ২. ০৯ ২. ৫৮ ৬. ১৯ ৪. ০৬ ১০. ৬৮
( ৪)   নগি িুনযা�যা (কর–পরবততী িুনযা�যা +  অবরয় ও রিিহশযাি)  ( িক্ষ েযাকযায়) ২৬,৪৯৮ ১৭,৪৪৭ ২২,৮০১ ৪৩,৯৪৫ ৩৬,৮৬০ ৮৩,৬২৭
( ৫)   যশয়যার সপিু নগি আয় ( ₹ ) ৫. ৯৬ ৩. ৯৩ ৫. ১৩ ৯. ৮৯ ৮. ২৫ ১৮. ৮১

 একীকৃত আসে্সক �িযা�িগুসি তযাহির ওহয়বিযাইহে আপহিযাড কহর যিওয়যার েন্ স্টক এক্সহরঞ্জগুসিহক ( সবএিই এবং এনএিই)  পযাঠযাহনযা েহছে এবং এগুসি এই যকযাম্পযাসনর ওহয়বিযাইে অে্সযাৎ, http://www.emamiltd.in –যতও উপিব্ধ রহয়হি।
৩.  ২৯ অহক্টযাবর, ২০২১ আহয়যাসেত িিযায় পসররযািকিণ্ডিী ৪০০%  েযাহর ( অে্সযাৎ, পসতটি ₹ ১/ – িূহি্র িম্পূণ্স পিতি ইকুইটি যশয়যাহরর যক্ষহত্র ₹ ৪/ – েযাহর)  অন্তব্সততী িি্যাংশ যঘযাষণযা কহরহিন। উক্ত অন্তব্সততী িি্যাংশ পযাওয়যার উপেুক্ত যশয়যারিযারক 

সনি্সযারহণ যকযাম্পযাসনর তরহ� ৯ নহিম্বর, ২০২১ তযাসরখহক যরকড্স তযাসরখ সেহিহব সথির করযা েহয়হি।
৪.  উপসরসিসখত সববৃসতটি যিসব ( সিসস্টং অবসিহগশনি অ্যান্ড সডিহ্যােযার সরহকযায়্যারহিন্ি)  যরগুহিশনি, ২০১৫–এর যরগুহিশন ৩৩ যিযাতযাহবক স্টক এক্সহরঞ্জিিূহে যপশ করযা তত্রিযাসিক আসে্সক �িযা�হির সবশি খসতয়যাহনর িংসক্ষতিিযার। ব্যািযাসি 

সশে ও ক্যাশ য্যার যস্টেহিন্ িে একীকৃত ও পুঞ্জীিূত তত্রিযাসিক আসে্সক �িযা�িগুসির সবশি খসতয়যান স্টক এক্সহরঞ্জিিূহের ওহয়বিযাইেগুসির পযাশযাপযাসশ এই যকযাম্পযাসনর ওহয়বিযাইহেও ( http://www.emamiltd.in )  যিওয়যা আহি।
৫.  যেহেতু যকযাম্পযাসনর ব্বিযাসয়ক কযাে্সযাবসি একটিই সিগেি অপযাহরটিং যিগহিন্ অে্সযাৎ, ‘ পযাহি্সযানযাি অ্যান্ড যেল্ েহকয়যার’ –এর অন্তগ্সত, যিই কযারহণ যকযানও পৃেক যিগহিহন্র তে্ পকযাশ করযা েি নযা।

 রবাকর্ডর িি্ ও তরকি

স্াি:  কলকাতা সুশীল কুিার রগাকয়ঙ্কা
তানরখ:  ২৯ অক্াবর, ২০২১ ি্াকিনিং নরকর্র  

প্রাকৃবিক উপাবে মানুষবক স্াব্থ্াজ্জ্বল ও সুন্দর কবর িুলবছ

 নপলানি ইিকভস্কিন্ট অ্াডি 
ইডিান্রিি ককপ্ডাকরশি নলনিকের
যরসে অস�ি:  সবিিযা সবস্ডং, ৯/ ১, আর 
এন িুখযাসে্স যরযাড, কিকযাতযা–  ৭০০০০১, 

ওহয়বিযাইে:  www.pilaniinvestment.com
 য�যান নং:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/ ২২২০ ০৬০০
 ইহিি:  pilaniinvestment1@gmail.com

CIN: L24131WB1948PLC095302

 নবজ্ঞনতি
যিসব  ( সিসস্টং অবসিহগশনি অ্যান্ড 
সডিহ্যােযার সরহকযায়্যারহিন্ি)  
যরগুহিশনি ২০১৫, যরগুহিশন 
২৯ িহগে পঠিতব্ যরগুহিশন ৪৭ 
অনুেযায়ী সবজ্ঞসতি পিযান করযা েহছে 
যে, যকযাম্পযাসনর তত্রিযাসিক ও অি্সবষ্স 
িিযাতি ( একক ও একীকৃত)  আসে্সক 
�িযা�ি সবহবরনযা ও অনুহিযািহনর 
েন্ যকযাম্পযাসনর পসররযািন পষ্সহির 
একটি িিযা শসনবযার ৬ নহিম্বর ২০২১ 
তযাসরহখ অনুসঠিত েহব।
উক্ত িম্পহক্স স্টক এক্সহরঞ্জ ( িিূে) –
 এ েিযা করযা তে্ পযাওয়যা েযাহব www.
nseindia.com, www.bseindia.
com  এবং যকযাম্পযাসনর ওহয়বিযাইে–  
www.p i lan i inves t m ent .
com – যত।

নপলানি ইিকভস্কিন্ট অ্াডি 
ইডিান্রিি ককপ্ডাকরশি নলনিকের–

 এর পহক্ষ
স্যাাঃ/ – 

আর. এস কাশ্প
যকযাম্পযাসন িসরব

রিি নং–  FCS8588
 থিযান:  কিকযাতযা
তযাসরখ:  ২৯. ১০. ২০২১ 

 অ্াকসে নরকভানর ব্াঞ্চ, 
১৪/ ১নব, এিরা ন্রিে, কলকাতা–৭০০০০১

রেনল িং–  ০৩৩- ২২২১৫৬৫৫/ ৬৫২
ইকিল:   arbkolkata@unionbankofindia.com

 রুি ৮( ১), দখল নবজ্ঞনতি ( থিযাবর িম্পসতির েন্  )
যেহেতু, ইউসনয়ন ব্যাঙ্ক অ� ইসন্ডয়যা,  অ্যাহিে– এর অনুহিযাসিত অস�িযার সেহিহব সনম্নস্যাক্ষরকযারী 
সিসকউসরেযাইহেশন অ্যান্ড সরকনস্টযাকশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাহিেি অ্যান্ড এনহ�যাি্সহিন্ অ� 
সিসকউসরটি ইন্যাহরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ যিযাতযাহবক এবং সিসকউসরটি ইন্যাহরস্ট ( এনহ�যাি্সহিন্)  
রুিি, ২০০২–এর রুি ৩–এর িহগে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩(০২)  িযারযািীহন তযাঁর ওপর 
অসপ্সত ক্ষিতযাবহি যিনিযার ১)  রিসাস্ড নসতারা কিরা্রস অ্াডি রকব্ লস প্াইকভে  নলনিকের 
নরকর্রগণ ১)  শ্রী নিি্ডল কুিার িুনকি–  নরকর্র/ িানিিদার ২)  শ্রীিতী অলকা রদবী িুনকি–  
নরকর্র/ িানিিদার ৩)  শ্রী নবকাশ কুিার িুনকি– িানিিদার–এর পসত  ১৫. ১২. ২০১৮ তযাসরখ 
িংবসিত িযাসব সবজ্ঞসতি ইিু্ কহরসিহিন েযাহত উক্ত সবজ্ঞসতির তযাসরখ যেহক ৬০ সিহনর িহি্ িংসলিষ্ট 
সবজ্ঞসতিহত উসলিসখত পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক োাঃ ৫,১৯,৪২,৪৯২= ২০ ( পাঁচ রকাটি উনিশ লক্ষ নবয়ানলিশ 
হািার চারকশা নবরািব্বই োকা ও কুনড় পয়সা িাত্র)  িুি িহিত আিযায় যিওয়যার েন্  তযাঁহির আহ্যান 
েযানযাহনযা েহয়সিি। উক্ত যিনিযারগণ ওই পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় সিহত ব্ে্স েওয়যায় এতদ্দযারযা সবহশষ 
কহর ওই যিনিযারগণ এবং েনিযািযারহণর জ্ঞযাতযাহে্স েযানযাহনযা েহছে যে, সনম্নস্যাক্ষরকযারী সিসকউসরটি 
ইন্যাহরস্ট ( এনহ�যাি্সহিন্)  রুিি ২০০২– এর িহগে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ৪)  িযারযািীহন তঁযার 
ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবহি ২৮ অক্াবর, ২০২১ তানরকখ নীহর বসণ্সত িম্পসতির পতীকী িখি 
সনহয়হিন।
সবহশষ কহর ওই যিনিযার  এবং েনিযািযারণহক এতদ্দযারযা সনহম্নযাক্ত িম্পসতি সনহয় যিনহিন নযা করযার 
েন্ িতক্স করযা েহছে এবং এর পহরও এই িম্পসতি সনহয় যে যকযানও যিনহিন করযা েহি তযা উক্ত 
সবজ্ঞসতিহত উসলিসখত বহকয়যা োকা ৫,১৯,৪২,৪৯২= ২০ ( পাঁচ রকাটি উনিশ লক্ষ নবয়ানলিশ হািার 
চারকশা নবরািব্বই োকা ও কুনড় পয়সা িাত্র) ও তযার ওপর  িুি িহিত ইউসনয়ন ব্যাঙ্ক অ� ইসন্ডয়যা, 
অ্যাহিে সরকিযাসর ব্যাঞ্চ– এর রযাে্স িযাহপক্ষ েহব।
এর পযাশযাপযাসশ উক্ত অ্যাহক্টর ১৩ িযারযার ( ৮)  উপিযারযার িংথিযান যিযাতযাহবক উপিব্ধ িিহয়র িহি্ 
ব্যাহঙ্কর িহি্ পযাপ্ বহকয়যা েযাকযাপয়িযা আিযায় সিহয় সনম্নসিসখত েযাসিনেুক্ত িম্পসতি িযাসিহয় যনওয়যার 
ব্বথিযা করযার েন্ িংসলিষ্ট যিনিযাহরর  দৃসষ্ট আকষ্সণ করযা েহছে।

িানিিযুক্ত সম্পদসিূকহর নববরণ
ক)  ‘ ‘ িযা সিতযারযা কনডযাক্টর অ্আন্ড যকব্ িি পযাাঃ সিাঃ এর েসি, িবন, যশড, সনি্সযাণ এর িকি 
অপসরেযাে্স অংশ েসির পসরিযাপ ৬ কযাঠযা ১৩ িেযাক ৩০ বগ্স�ুে অবসথিত িযাগ নং ৪৫২ খসতয়যান নং 
৭৩২, যেএি নং ১২ যিৌেযা–  সিিুয়যা, পরগনযা–  খযাহিযার, যতৌসে নং ৩৯৮৯, হুগসি, যরসিসনউ িযাহি্স 
নং ১৯৭৫, বযাসি যপৌরিিযার যেযাস্ডং নং পুরযাতন ৩০/ ২৮, নতুন ২৩০, সিরপযািযা যরযাড, ওয়যাড্স নং 
২৪, েযানযা–  সিিুয়যা, যেিযা–  েযাওিযা েযার যরৌেসদি:  উতিহর:  িযাগ নং ৪৫২, সবহরিতযার েসি, িসক্ষহণ:  
সিরপযািযা যরযাড, পূহব্স:  িযাগ নং ৪৫৩ এবং ৪৫৪, পসচিহি:  সবহরিতযার েসি িযাগ নং ৪৫২ বযা অন্েযায় 
বযা অন্িযাহব বযা পূহব্স:  অবসথিত সিি েযা নম্বর পিতি বযা সরসনিত এবং িযা সিতযারযা কনডযাকের অ্যান্ড 
যকব্ িি পযাাঃ সিাঃ এর েসি, িবন এবং যশড সনি্সযাণ পসরিযাপ ৭ কযাঠযা ৫ িেযাক ২৫ বগ্স�ুে েযার িযাগ 
নং ৪৫২ খসতয়যান নং ৭৩২, যেএি নং ১২, যিৌেযা–  সিিুয়যা, পরগনযা খযাহিযার, যতৌসে নং ৩৯৮৯, 
হুগসি যরসিসনউ িযাহি্স নং ১৯৭৫, বযাসি যপৌরিিযার যেযাস্ডং নং পুরযাতন ৩০/ ২৮ নতুন ২৩০, 
সিরপযািযা যরযাড ওয়যাড্স নং ২৪ েযানযা সিিুয়যা, যেিযা–  েযাওিযা েযার যরৌেসদি:  উতিহর–   ১২ �ুে রওিযা 
িযািযারণ পসরির, িসক্ষহণ:  শ্রীিতী অিকযা/ যিবী িুসকি– এর েসি, পূহব্স–  িযাগ নং–  ৪৫৩, েযা সবসরি 
করযা েহয়হি িুন্নযািযাি যকযািযাওয়যারহক, পসচিহি–  সবহরিতযার েসি, েযার িযাগ নং–  ৪৫২ বযা অন্িযাহব 
পূহব্স বযা বত্সিযাহন অবসথিত বযা নম্বর বযা সরসনিত সিন্নরূহপ।
খ)  কি/ যবসশ ৪ কযাঠযা ৪ বগ্স�ুে েসির িকি অপসরেযাে্স অংশ। অবসথিত যিৌেযা–  সিিুয়যা, যে এি নং–  
১২, যরাঃিযাাঃ নং–  ১৯৭৫, পরগনযা–  খযাহিযার, যতৌসে নং–  ৩৮৯৮ িম্পসক্সত আর এি ও এি আর 
িযাগ নং–  ৪৬৩ িম্পসক্সত আর এি খসতয়যান নং–  ১১০৭, এি আর খসতয়যান নং–  ২৯১৯, যেযাস্ডং 
নং–  ২৩৫/ ৭, সিরপযািযা যরযাড, বযাসি যপৌরিিযার ওয়যাড্স নং–  ৩০, যপযাাঃ–  িট্টনগর, েযানযা–  সিিুয়যা, 
এসডএিআর–  েযাওিযা অিীহন, সপন–  ৭১১২০৩, েযার যরৌেসদি:  উতিহর–  অন্হির সবিতি িবন, 
িসক্ষহণ–  ১২ �ুে রওিযা িযািযারণ পসরির, পূহব্স–  ১২ �ুে রওিযা িযািযারণ পসরির, পসচিহি–  অন্হির 
যখযািযা েসি বযা অন্িযাহব পূহব্স বযা বত্সিযাহন অবসথিত বযা নম্বর বযা সরসনিত অন্রূহপ।

তানরখ:  ২৮. ১০. ২০২১ অিুকিানদত আনধকানরক
স্াি:  কলকাতা ইউনিয়ি ব্াঙ্ক অি ইনডিয়া

 সাক্ডল অনিস:  ২৪ পরগিা ( সাউর) , লেে িং ১৪১, আিতলা ররার,
( পদ্মপুকুর রিাকড়র কাকে) , রপাাঃঅাঃ ও রািা– বারুইপুর, কলকাতা–৭০০১৪৪

ব্াঞ্চ সংযুনক্তর নবজ্ঞনতি
এতদ্দযারযা সনম্নসিসখত ব্যাঞ্চগুসির িকি গ্রযােহকর অবগসতর েন্ েযানযাহনযা েযাহছে যে, িম্যাব্ 
০৯. ১২. ২০২১ তযাসরখ যেহক নীহরর যেসবহি উসলিসখত আিযাহির ব্যাঞ্চ যেহক তযাঁহির ব্যাসঙ্কং যিনহিন 
পসররযািনযা করহত েহব।

স্ািান্তর হকত চলা ব্াঞ্চ রযখাকি ব্ানঙ্কং 
রলিকদি/  কারবার 

চালাকত হকব/  রয ব্াকঞ্চ 
সংযুক্ত হকব

বদনলকয় যাওয়া ব্াকঞ্চর 
ঠিকািা

বদনলকয় যাওয়া 
ব্াকঞ্চর রিাি 

িম্বর

সপএনসব বযারুইপুর 
( ৬৯২৯০০) 

িসবতযা শসপং কিহলেক্স 
( সবিতীয় তি) , কুিসপ 

যরযাড, বযারুইপুর, িসক্ষণ ২৪ 
পরগনযা, সপন–৭০০১৪৪।

ই–ওসবসি বযারুইপুর 
( ১২৪২১০) , বযারুইপুর
যিনকযা িবন, কুিসপ 

যরযাড, পদ্মপুকুর, যেিযা– 
িসক্ষণ ২৪ পরগনযা, 

কিকযাতযা–৭০০১৪৪।

ই–ওসবসি বযারুইপুর 
( ১২৪২১০) , বযারুইপুর
যিনকযা িবন, কুিসপ 

যরযাড, পদ্মপুকুর, যেিযা– 
িসক্ষণ ২৪ পরগনযা, 

কিকযাতযা–৭০০১৪৪।

৭২৭৫৮৬৪১৫৪
এবং

০৩৩–২৪২৩ 
০৩৩৮

এই সবষহয় উদ্ভূত অিুসবিযার েন্ দুাঃখ পকযাশ করযা েহছে।
সাক্ডল রহর, পাঞ্াব ি্াশিাল ব্াঙ্ক, সাক্ডল অনিস, দনক্ষণ ২৪ পরগিা

তানরখ:  ৩০. ১০. ২০২১;  স্াি:  বারুইপুর অিুকিানদত আনধকানরক, পাঞ্াব ি্াশিাল ব্াঙ্ক  
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