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 অক্টোবর ২০২১

ভূত–পেতনির ওপর
অতিমারির প্রভাব

 তবর্ষে
শ
সত্যজিৎ
এবার
কালীমণ্ডপে

রণিত দাশগুপ্ত
কাঁচা ভূ ত/পাকা ভূ ত/স�োজা ভূ ত/বাঁকা ভূ ত...আরও নানারকম
ভূ তের দেখা পাওয়া যাবে কালীপুজ�োর আগে কুম�োরটু লি
এলে। তারা জ�োড়ায় জ�োড়ায় তৈরি হচ্ছে কালীপুজ�োর
মণ্ডপে যাওয়ার জন্য।
তবে, ভূ ত তৈরির কারিগররা বেশিরভাগই ক�োনও
পেশাদার মৃৎশিল্পী নন। যেমন তপনবাবু। কুম�োরটু লি স্ট্রিটের
এক জায়গায় তপনবাবু তৈরি করেন এই ভূ তেদের। তাঁর
স্ত্রীও এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। জানা গেল উনি থাকেন
কুম�োরটু লিতে। সকালে মাছ বিক্রি করেন। সন্ধ্যায় রুটিতরকারির দ�োকান। এখন আপাতত সন্ধের দ�োকান বন্ধ।
তার জায়গায় সময় দিচ্ছেন ভূ ত তৈরিতে। কুম�োরটু লির
আরেক বাসিন্দা শিবু। সদ্য কিশ�োর বয়স পের�োন�ো শিবু
অন্য সময় ক্যাটারিংয়ে কাজ করে। আর বছরের এই সময়
ভূ ত বানায়। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা অনেকেই এভাবে এই
সময় এই কাজে মেতে থাকেন।
বিজয়া দশমীর পর গঙ্গা থেকে তু লে আনা দুর্গা-লক্ষ্মীসরস্বতী-গণেশ-কার্তিকের খড় বাধা কাঠাম�ো কিছু দাম দিয়ে
কিনে আনেন এই ভূ ত তৈরির শিল্পীরা। তারপর সেই কাঠাম�োয়
বিস্তর পরিবর্তন করে তৈরি হয় ভূ ত-পেতনি। অধিকাংশ মুখই
তৈরি হয় ছাঁচে। বিক্রি হয় জ�োড়ায়।
তবে, এবারে ভূ ত-পেতনিদের ওপরেও অতিমারির সামান্য
প্রভাব। অনেকেই অন্যান্য বছরে যত সংখ্যক ভূ ত বানাতেন,

এবারে বানাচ্ছেন তার থেকে কম। আগের মত�ো বিক্রি না
হওয়ার আশঙ্কায়। কারণ, জানা গেল, গতবারে সব ভূ ত বিক্রি
হয়নি। এদিকে, ভূ ত-পেতনি সংরক্ষণ করার জায়গারও অভাব।
তখন সমস্যায় পড়তে হয় কারিগরদের। তবে অতিমারির
আগে প্রতি বছর ভূ ত-পেতনির চাহিদা বেড়ে চলছিল।
তবে এখন যতগুল�ো বানান�ো হচ্ছে, তার প্রায় সবই
বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ফলে আশা করা যায়, ভূ ত চতু র্দশীর দিন
কুম�োরটু লিতে আর ভূ ত-পেতনির দেখা পাওয়া যাবে না বলেই
মনে হয়। 
ছবি: আজকাল

দুর্নীতি প্রতির�োধে

প্রয়াত দেগঙ্গার চাকলার ল�োকনাথ
মন্দিরের সেবক মানিক হাজরা।
বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। প্রায় চল্লিশ
বছর ধরে চাকলা ল�োকনাথ মন্দির–
এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন
তিনি ডায়াবেটিস র�োগে ভু গছিলেন।
সম্প্রতি তাঁকে বারাসত জেলা
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার
সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজি অফিস:বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর
এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১,
ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com
ফ�োন নং:০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ইমেল: pilaniinvestment1@gmail.com
CIN: L24131WB1948PLC095302

বিজ্ঞপ্তি
সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার
রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস ২০১৫, রেগুলেশন
২৯ সঙ্গে পঠিতব্য রেগুলেশন ৪৭
অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে
যে, ক�োম্পানির ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষ
সমাপ্ত (একক ও একীকৃ ত)আর্থিক
ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের
জন্য ক�োম্পানির পরিচালন পর্ষদের
একটি সভা শনিবার ৬ নভেম্বর ২০২১
তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত সম্পর্কে স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহ)–
এ জমা করা তথ্য পাওয়া যাবে www.
nseindia.com, www.bseindia.
com এবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট–
w w w. p i l a n i i n v e s t m e n t .
com–তে।
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড–
এর পক্ষে
স্বাঃ/–
আর.এস কাশ্যপ
ক�োম্পানি সচিব
ক্রম নং–FCS8588
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.১০.২০২১

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে এবার কালীপুজ�োর
মণ্ডপ। থাকছে সত্যজিৎ রায়ের ছবির প�োস্টার,
সিনেমার স্টিল ফট�োগ্রাফ, হ�োডিং, চিত্রনাট্যের
প্রতিছবি। থাকছে সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন মুডের
ছবি। বেহলা দক্ষিণপল্লীর যদু ও মিত্র কল�োনির
এবারের থিম শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়। পুজ�োর
কদিন মণ্ডপে দেখা যাবে সত্যজিৎ–পুত্র সন্দীপ
রায়ের ভিডিও, সেখানে সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন
ছবির নেপথ্যের কাহিনী তিনি বলবেন;জানালেন

রেজিস্টার্ড অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ারস, চকলি সার্কলের কাছে, ওল্ড পডরা র�োড, বদ�োদরা–৩৯০০০৭, গুজরাট
কর্পোরেট অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ারস, বান্দ্রা–কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ইস্ট), মুম্বই– ৪০০০৫১
রিজিওনাল অফিস:আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ৩এ, গুরুসদয় র�োড, ইউনিওয়ার্থ হাউস, কলকাতা–৭০০০১৯
যেহেতু , আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ (এখানে
এর পরে ‘উক্ত রুলস’হিসেবে উল্লিখিত)–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’হিসেবে উল্লিখিত)–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে হাই লাইফ
ট্রেডার্স প্রাঃ লিঃ (‘ঋণগ্রহীতা’)–এর প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে ৬ জুলাই, ২০২১ তারিখ এবং রেফারেন্স নং: ICKOL/2021-22/607 সংবলিত
একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া বাবদ
₹২২,০৪,৮৩,৩৮৫.০৮ (বাইশ ক�োটি চার লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশ�ো পঁচাশি টাকা এবং আট পয়সা মাত্র), তৎসহ চু ক্তির শর্তমাফিক আদায়/পরিশ�োধের
তারিখ পর্যন্ত প্রয�োজ্যমত�ো হারে পরবর্তী সুদ, পেনাল সুদ, প্রিমিয়া, চার্জ ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদাতাগণ ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা ও
জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)
ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত জামিনযুক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার
জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত জামিনযুক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন ₹২২,০৪,৮৩,৩৮৫.০৮ (বাইশ ক�োটি চার লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশ�ো
পঁচাশি টাকা এবং আট পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তী সুদ সমেত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণের মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, এব্যাপারে আর ক�োনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।
ক্রম নং
বন্ধকদাতাগণের স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১ হাই লাইফ ট্রেডার্স প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:প্রেমিসেস নং ২৩৪/৩এ,
এজেসি ব�োস র�োড, ভবানীপুর, কলকাতা–৭০০০২০, আরও বিশদে বর্ণিতমত�ো:সামান্য কমবেশি প্রায় ২ বিঘা ১২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮
বর্গফু ট মাপের জমিতে নির্মিত বহুতলের তৃ তীয় তলে সামান্য কমবেশি ১৩৫৪ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত অফিস স্পেস ইউনিট
নং ‘এ–১২’, প্রেমিসেস নং ২৩৪/৩এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০২০, থানা– ভবানীপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল
কর্পোরেশনের ৭০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– এজেসি ব�োস র�োড;দক্ষিণ– উডবার্ন পার্ক
ক�ো–অপারেটিভ হাউজিং স�োসাইটি লিমিটেড নামক বহুতল কমপ্লেক্স;পূর্ব– উডবার্ন পার্ক র�োড;পশ্চিম– নিজাম প্যালেস, ২৩৪/৪,
এজেসি ব�োস র�োড;তৎসহ উক্ত জমিতে নির্মিত সকল বিল্ডিং ও কাঠাম�ো এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে উক্ত জমিতে স্থায়ীভাবে প্রোথিত
সকল প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।
২ হাই লাইফ ট্রেডার্স প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:পি–২৯৭এ, স্বামী–
স্বরূপানন্দ সরণি, থানা– ফু লবাগান, কলকাতা–৭০০০৫৪, আরও বিশদে বর্ণিতমত�ো:সামান্য কমবেশি প্রায় ১ কাঠা ১৪ ছটাক ১০
বর্গফু ট মাপের জমিতে নির্মিত প্রায় ২,৭৬৬ বর্গফু ট মাপের তিনতলা বাড়ি (প্রথম তলের পরিমাপ ৯২৮ বর্গফু ট, দ্বিতীয় তল ৯৬১ বর্গফু ট
এবং তৃ তীয় তল ৮৭৭ বর্গফু ট), প্রেমিসেস নং পি–২৯৭এ, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণি, কলকাতা–৭০০০৫৪ (আগে যা এরূপে পরিচিত
ও নম্বরযুক্ত ছিল:পি–২৯৭এ, সিআইটি স্কিম নং VI M,কলকাতা–৭০০০৫৪), প�োঃঅঃ– কাঁকুড়গাছি, থানা– ফু লবাগান, কলকাতা
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– কেআইটি বিল্ডিং, ব্লক নং ৫,
৬ ও ৭;দক্ষিণ– সিআইটি র�োড– স্বামী স্বরূপানন্দ সরণি;পূর্ব– কেআইটি বিল্ডিং, ব্লক নং ৫, ৬ ও ৭;পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ২৯৮,
সিআইটি র�োড;তৎসহ উক্ত জমিতে নির্মিত সকল বিল্ডিং ও কাঠাম�ো এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে উক্ত জমিতে স্থায়ীভাবে প্রোথিত সকল
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।
৩ হাই লাইফ ট্রেডার্স প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:৯৫/১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলকাতা–৭০০০২৯, আরও বিশদে বর্ণিতমত�ো:সামান্য কমবেশি প্রায় ৫ কাঠা ৪ ছটাক ২৮ বর্গফু ট মাপের জমিতে নির্মিত প্রায় ৪০৬৯ বর্গফু ট
মাপের আবাসিক সম্পত্তির সম্পূর্ণ প্রথম তল, দ্বিতীয় তল ও মেজানিন ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৯৫/১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০২৯
(পূ্র্বতন প্রেমিসেস নং ৯৫/১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ–এর বিভক্ত পূর্বদিকের অংশ এবং তারও আগে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের
অতিরিক্ত জমির প্লট নং ৩৬৫–এর অংশ বিশেষ), থানা– লেক, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৮৫, জেলা– দক্ষিণ ২৪
পরগনা। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– প্রেমিসেস নং ৯৭, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ;দক্ষিণ– রাসবিহারী অ্যাভিনিউ;পূর্ব– প্রেমিসেস নং ৯৭, রাসবিহারী
অ্যাভিনিউ অভিমুখী প্যাসেজ;পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ৯৫/১এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ;তৎসহ উক্ত জমিতে নির্মিত সকল বিল্ডিং ও কাঠাম�ো এবং
বর্তমান ও ভবিষ্যতে উক্ত জমিতে স্থায়ীভাবে প্রোথিত সকল প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য
করে এবার গান বাঁধলেন বালির
চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ রাণা চ্যাটার্জি।
শুক্রবার বিকেলে তাঁর গানের সিডির
উদ্বোধন করলেন সমবায়মন্ত্রী অরূপ
রায়। এটাই তাঁর গাওয়া প্রথম ক�োনও
গানের সিডি প্রকাশ পেল। গানটি
লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন বালিরই
যুবক স�ৌরভ দত্ত। অনুষ্ঠানে ছিলেন
বিধায়ক ও তৃ ণমূলের হাওড়া সদরের
সভাপতি কল্যাণ ঘ�োষ, বিধায়ক ডাঃ
রাণা চ্যাটার্জি, সীতানাথ ঘ�োষ, পুর
নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন
ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

মানিক হাজরা

উদ্যোক্তরা। থাকছে সত্যজিৎ রায়ের বইয়ের গল্প
থেকে তাঁর আঁকা কিছু ছবি। মূল মণ্ডপ সেজে
উঠবে ‘ভূ তের রাজা দিল বর’কে কেন্দ্র করে।
ইতিমধ্যেই তৈরি হচ্ছে ভূ তের রাজার মূর্তি যা
দর্শকদের আকর্ষণ করবে। সঙ্গে বাজবে ভূ তের
রাজার সেই বিখ্যাত ডায়লগ আর গান। আগামী
বুধবার উদ্বোধন হতে চলেছে মণ্ডপ। উপস্থিত
থাকতে পারেন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয়
করা নায়ক–নায়িকারা। ৭৫ বছরের পুজ�োর ‘মানিক
রাজার দেশে’ভাবনায় মণ্ডপ সাজান�োর দায়িত্বে
আছেন সুকান্ত মণ্ডল।
ছবি: প্রতিবেদক

সুপ্রিয় নাগ

দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল–৮(১)]

 মমতাকে নিয়ে
গান বাঁধলেন ডাক্তার

দুর্নীতি প্রতির�োধ এবং লড়াইয়ে শামিল
হয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে ‘সতর্কতা
সচেতনতা সপ্তাহ’পালিত হচ্ছে। প্রতি
বছর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এই
উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রীয় গতিশীল দিব্যাজ্ঞান
সংস্থান। এ বছর ২৬ অক্টোবর থেকে
শুরু হয়েছে। চলবে ১ নভেম্বর পর্যন্ত।
এই উপলক্ষে আয়�োজন করা হয়েছে
একটি ওয়েবিনার। আল�োচ্য বিষয়
‘স্বতন্ত্র ভারত @৭৫:সততার সহিত
আত্মনির্ভরতা’। প্রথম দিন অনুষ্ঠানে
বক্তব্য পেশ করেন ভিজিল্যান্স
অফিসার প্রবীণ কুমার। ড.আহমেদ
ইকবাল স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন
এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন অধ্যাপক এ
কে ভার্মা, অবসরপ্রাপ্ত আইএসএস,
প্রাক্তন পরিচালক, অধ্যাপক, অল
ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন
অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এবং প্রাক্তন
ডিডিজি, এনএসএসও–সহ বিশিষ্টরা।
সংস্থার দর্শক ও কর্মকর্তাদের
সচেতন করা–সহ শিক্ষার্থী–কর্মচারী
এবং অন্যদের সচেতন করার জন্য
অনলাইন স্লোগান এবং প�োস্টার
প্রতিয�োগিতারও আয়োজন হয়।

৭

তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০২১; স্থান: কলকাতা	
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স্বাঃ– অনুম�োদিত আধিকারিক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইমামি লিমিটেড

আয়
বেড়েছে

৯%

রেজিস্টার্ড অফিস:৬৮৭, আনন্দপুর, ইমামি টাওয়ার, ই এম বাইপাস, কলকাতা–৭০০১০৭

পিএটি
বেড়েছে

ইবিআইডিটিএ
বেড়েছে

৫৯%

৮%

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, অর্থবর্ষ ২২ (একীকৃ ত)

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

লক্ষ টাকায়
ক্রম				
নং

বিবরণ		

		

পুঞ্জীভূ ত

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		

অনিরীক্ষিত

সমাপ্ত বর্ষ

অনিরীক্ষিত

অনিরীক্ষিত

অনিরীক্ষিত

নিরীক্ষিত

৩০.০৯.২০২০

৩০.০৯.২০২১

৩০.০৯.২০২০

৩১.০৩.২০২১

কারবার থেকে আয়
৭৮,৮৮৪
৬৬,০৯৫
৭৩,৪৮২
১,৪৪,৯৭৯
১,২১,৬১৬
অ্যাস�োসিয়েটসমূহে ক্ষতির অংশভাগ, সুদ, অবচয় ও ক্রমশ�োধ এবং কর বিবেচনার আগে আয়
৩১,৪৭৯
১৮,০৪৩
২৬,৪৯৮
৪৯,৫২২
৩৯,৪৬৬
অ্যাস�োসিয়েটসমূহে ক্ষতির অংশভাগ এবং কর বিবেচনার আগে মুনাফা	
২৩,০১৩
৯,৬৭৯
১৪,৭৬৭
৩২,৬৯২
১৯,৭৮৬
কর–পরবর্তী মুনাফা	
১৮,৫২৫
৭,৭৭৯
১১,৮৪৫
২৬,৩০৪
১৫,৮০৩
নগদ মুনাফা (ক�োম্পানির মালিকগণের প্রতি আর�োপিত কর–পরবর্তী মুনাফা +অবচয়
ও ক্রমশ�োধের জন্য কর–পরবর্তী মুনাফা)	
২৬,৯১৫
১৬,০৭৯
২৩,৩২৫
৪২,৯৯৪
৩৪,৭৬৪
৬	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
১৯,২৪৩
১০,৪৭৪
১১,২২০
২৯,৭১৭
১৭,৫৩৩
৭
ইকুইটি শেয়ার মূলধন
৪,৪৪৫
৪,৪৪৫
৪,৪৪৫
৪,৪৪৫
৪,৪৪৫
৮	সঞ্চয় (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চয় বাদে)						
৯	শেয়ার (প্রতিটি ₹১/– মূল্যের)পিছু আয়
(প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹১/–)
বুনিয়াদি:
৪.১৭
১.৭৫
২.৬৬
৫.৯২
৩.৫৫
	মিশ্রিত:
৪.১৭
১.৭৫
২.৬৬
৫.৯২
৩.৫৫
নগদ:
৬.০৫
৩.৬২
৫.২৫
৯.৬৭
৭.৭৯

২,৮৮,০৫৩
৯৫,৩৩২
৫৭,৩১০
৪৫,৪৭১

		

৩০.০৯.২০২১

অনিরীক্ষিত

সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		

৩০.০৬.২০২১

১
২
৩
৪
৫

বিবরণ		

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		

৩০.০৯.২০২১

৩০.০৬.২০২১ ৩০.০৯.২০২০

(১) কারবার থেকে আয় (লক্ষ টাকায়)
(২) কর–পরবর্তী মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(৩) 	শেয়ার পিছু আয়– বুনিয়াদি ও মিশ্রিত (₹)
(৪) নগদ মুনাফা (কর–পরবর্তী মুনাফা +অবচয় ও ক্রমশ�োধ)(লক্ষ টাকায়)
(৫) 	শেয়ার পিছু নগদ আয় (₹)

৭১,১৮৯
১৮,২৩৬
৪.১০
২৬,৪৯৮
৫.৯৬

৬০,৮০৯
৯,২৯৭
২.০৯
১৭,৪৪৭
৩.৯৩

৬৫,৩৮৬
১১,৪৫২
২.৫৮
২২,৮০১
৫.১৩

এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চগুলির সকল গ্রাহকের অবগতির জন্য জানান�ো যাচ্ছে যে, সম্ভাব্য
০৯.১২.২০২১ তারিখ থেকে নীচের টেবিলে উল্লিখিত আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে তাঁদের ব্যাঙ্কিং লেনদেন
পরিচালনা করতে হবে।
স্থানান্তর হতে চলা ব্রাঞ্চ

যেখানে ব্যাঙ্কিং
বদলিয়ে যাওয়া ব্রাঞ্চের
লেনদেন/ কারবার
ঠিকানা
চালাতে হবে/যে ব্রাঞ্চে
সংযুক্ত হবে
পিএনবি বারুইপুর
ই–ওবিসি বারুইপুর
ই–ওবিসি বারুইপুর
(৬৯২৯০০)
(১২৪২১০), বারুইপুর
(১২৪২১০), বারুইপুর
সবিতা শপিং কমপ্লেক্স
মেনকা ভবন, কুলপি
মেনকা ভবন, কুলপি
(দ্বিতীয় তল), কুলপি
র�োড, পদ্মপুকুর, জেলা– র�োড, পদ্মপুকুর, জেলা–
র�োড, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪
দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
পরগনা, পিন–৭০০১৪৪।
কলকাতা–৭০০১৪৪।
কলকাতা–৭০০১৪৪।

বদলিয়ে যাওয়া
ব্রাঞ্চের ফ�োন
নম্বর
৭২৭৫৮৬৪১৫৪
এবং
০৩৩–২৪২৩
০৩৩৮

৮২,১৬৫
৫১,৬০৬
৪,৪৪৫
১,৭১,৮২০

এই বিষয়ে উদ্ভূত অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে।
সার্কল হেড, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সার্কল অফিস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
তারিখ:৩০.১০.২০২১;স্থান:বারুইপুর
অনুম�োদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১০.২৩
১০.২৩
১৮.৪৮

১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
টেলি নং– ০৩৩-২২২১৫৬৫৫/৬৫২
ইমেল: arbkolkata@unionbankofindia.com

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ,

রুল ৮(১), দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

দ্রষ্টব্য:
১.	
উপরিলিখিত ফলাফলগুলি ২৯ অক্টোবর, ২০২১ অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুম�োদিত হয়েছে।
২.	
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষে একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলের তথ্যাবলি নিম্নরূপ:
		

সার্কল অফিস:২৪ পরগনা (সাউথ), প্লট নং ১৪১, আমতলা র�োড,
(পদ্মপুকুর ম�োড়ের কাছে), প�োঃঅঃ ও থানা– বারুইপুর, কলকাতা–৭০০১৪৪
ব্রাঞ্চ সংযুক্তির বিজ্ঞপ্তি

সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		

সমাপ্ত বর্ষ

৩০.০৯.২০২১

৩০.০৯.২০২০

৩১.০৩.২০২১

১,৩১,৯৯৮
২৭,৫৩৩
৬.১৯
৪৩,৯৪৫
৯.৮৯

১,০৮,৮৪৫
১৮,১৭১
৪.০৬
৩৬,৮৬০
৮.২৫

২,৫৮,২২৮
৪৭,৫১৩
১০.৬৮
৮৩,৬২৭
১৮.৮১

একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলগুলি তাদের ওয়েবসাইটে আপল�োড করে দেওয়ার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে (বিএসই এবং এনএসই)পাঠান�ো হচ্ছে এবং এগুলি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, http://www.emamiltd.in–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
৩.	 ২৯ অক্টোবর, ২০২১ আয়�োজিত সভায় পরিচালকমণ্ডলী ৪০০%হারে (অর্থাৎ, প্রতিটি ₹১/– মূল্যের সম্পূর্ণ প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে ₹৪/– হারে)অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘ�োষণা করেছেন। উক্ত অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ত শেয়ারধারক
নির্ধারণে ক�োম্পানির তরফে ৯ নভেম্বর, ২০২১ তারিখকে রেকর্ড তারিখ হিসেবে স্থির করা হয়েছে।
৪.	 উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। ব্যালান্স
শিট ও ক্যাশ ফ্লোর স্টেটমেন্ট সহ একীকৃ ত ও পুঞ্জীভূত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলগুলির বিশদ খতিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলির পাশাপাশি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও (http://www.emamiltd.in)দেওয়া আছে।
৫.	 যেহেতু ক�োম্পানির ব্যবসায়িক কার্যাবলি একটিই সিঙ্গল অপারেটিং সেগমেন্ট অর্থাৎ, ‘পার্সোনাল অ্যান্ড হেল্থকেয়ার’–এর অন্তর্গত, সেই কারণে ক�োনও পৃথক সেগমেন্টের তথ্য প্রকাশ করা হল না।
	ব�োর্ডের জন্য ও তরফে

প্রাকৃতিক উপায়ে মানুষকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর করে তু লছে

স্থান:কলকাতা
সুশীল কুমার গ�োয়েঙ্কা
তারিখ:২৯ অক্টোবর, ২০২১	ম্যানেজিং ডিরেক্টর

যেহেতু , ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ
 ্যাসেট–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)
রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(০২)ধারাধীনে তাঁর ওপর
অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার ১)মেসার্স সিতারা কনডাক্টরস অ্যান্ড কেব্লস প্রাইভেট লিমিটেড
ডিরেক্টরগণ ১)শ্রী নির্মল কুমার মুকিম–ডিরেক্টর/জামিনদার ২)শ্রীমতী অলকা দেবী মুকিম–
ডিরেক্টর/জামিনদার ৩)শ্রী বিকাশ কুমার মুকিম–জামিনদার–এর প্রতি ১৫.১২.২০১৮ তারিখ
সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ৫,১৯,৪২,৪৯২=২০ (পাঁচ ক�োটি উনিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ
হাজার চারশ�ো বিরানব্বই টাকা ও কুড়ি পয়সা মাত্র)সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান
জানান�ো হয়েছিল। উক্ত দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ
করে ওই দেনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তঁার
ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল
নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার 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 টাকা ৫,১৯,৪২,৪৯২=২০ (পাঁচ ক�োটি উনিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার
চারশ�ো বিরানব্বই টাকা ও কুড়ি পয়সা মাত্র) ও তার ওপরসুদ সমেত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে
ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার
ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদারেরদৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জামিনযুক্ত সম্পদসমূহের বিবরণ
ক)‘‘মা সিতারা কনডাক্টর অ্যআন্ড কেব্লস প্রাঃ লিঃ এর জমি, ভবন, শেড, নির্মাণ এর সকল
অপরিহার্য অংশ জমির পরিমাপ ৬ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফু ট অবস্থিত দাগ নং ৪৫২ খতিয়ান নং
৭৩২, জেএল নং ১২ ম�ৌজা–লিলুয়া, পরগনা–খাল�োর, ত�ৌজি নং ৩৯৮৯, হুগলি, রেভিনিউ সার্ভে
নং ১৯৭৫, বালি প�ৌরসভার হ�োল্ডিং নং পুরাতন ৩০/২৮, নতু ন ২৩০, মিরপাড়া র�োড, ওয়ার্ড নং
২৪, থানা–লিলুয়া, জেলা–হাওড়া যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:দাগ নং ৪৫২, বিক্রেতার জমি, দক্ষিণে:
মিরপাড়া র�োড, পূর্বে:দাগ নং ৪৫৩ এবং ৪৫৪, পশ্চিমে:বিক্রেতার জমি দাগ নং ৪৫২ বা অন্যথায়
বা অন্যভাবে বা পূর্বে:অবস্থিত ছিল যা নম্বর প্রদত্ত বা চিহ্নিত এবং মা সিতারা কনডাকটর অ্যান্ড
কেব্লস প্রাঃ লিঃ এর জমি, ভবন এবং শেড নির্মাণ পরিমাপ ৭ কাঠা ৫ ছটাক ২৫ বর্গফু ট যার দাগ
নং ৪৫২ খতিয়ান নং ৭৩২, জেএল নং ১২, ম�ৌজা–লিলুয়া, পরগনা খাল�োর, ত�ৌজি নং ৩৯৮৯,
হুগলি রেভিনিউ সার্ভে নং ১৯৭৫, বালি প�ৌরসভার হ�োল্ডিং নং পুরাতন ৩০/২৮ নতু ন ২৩০,
মিরপাড়া র�োড ওয়ার্ড নং ২৪ থানা লিলুয়া, জেলা–হাওড়া যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–১২ ফু ট চওড়া
সাধারণ পরিসর, দক্ষিণে:শ্রীমতী অলকা/দেবী মুকিম–এর জমি, পূর্বে–দাগ নং–৪৫৩, যা বিক্রি
করা হয়েছে মুন্নালাল ক�োলাওয়ারকে, পশ্চিমে–বিক্রেতার জমি, যার দাগ নং–৪৫২ বা অন্যভাবে
পূর্বে বা বর্তমানে অবস্থিত বা নম্বর বা চিহ্নিত ভিন্নরূপে।
খ)কম/বেশি ৪ কাঠা ৪ বর্গফু ট জমির সকল অপরিহার্য অংশ। অবস্থিত ম�ৌজা–লিলুয়া, জে এল নং–
১২, রেঃসাঃ নং–১৯৭৫, পরগনা–খাল�োর, ত�ৌজি নং–৩৮৯৮ সম্পর্কিত আর এস ও এল আর
দাগ নং–৪৬৩ সম্পর্কিত আর এস খতিয়ান নং–১১০৭, এল আর খতিয়ান নং–২৯১৯, হ�োল্ডিং
নং–২৩৫/৭, মিরপাড়া র�োড, বালি প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং–৩০, প�োঃ–ভট্টনগর, থানা–লিলুয়া,
এডিএসআর–হাওড়া অধীনে, পিন–৭১১২০৩, যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–অন্যদের দ্বিতল ভবন,
দক্ষিণে–১২ ফু ট চওড়া সাধারণ পরিসর, পূর্বে–১২ ফু ট চওড়া সাধারণ পরিসর, পশ্চিমে–অন্যদের
খ�োলা জমি বা অন্যভাবে পূর্বে বা বর্তমানে অবস্থিত বা নম্বর বা চিহ্নিত অন্যরূপে।
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