
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 

 
   30th May, 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 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 
 
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 in the prescribed format of the Audited Standalone and 
Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st  
March, 2022, which has been approved by the Board at its meeting held on 27th May, 
2022, and published yesterday i.e. 29th May, 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 

 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা রবিিার ২৯ মে ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

প্রকাশ্য ম�াষণা
[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযাপ্টন্স ক�যাড, ২০১৬–এর ১০২ ধযারযার অধীভন। 

বি আর বি আয়রন অ্যান্ড বটিল মকা প্রাইভেট বলবেভটড– এর ি্যবতিগত িাবেনদার 
বেঃ সন্দীপ গয়াল–এর ঋণদাতাগভণর অিগবতর িন্য

দরকাবর তথ্যািবল
১. আভবদন স্ী�যাভরর আভদশ ন্বশদ ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল, �ল�যাতযা কবভচে, ন্সন্ি 

( আইন্ব)/ ১৮৭( ক�ন্ব) ২০২১ 
আভদশ প্রদত্ত:  ২৩. ০৫. ২০২২

২. ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর নযাি ও ঠি�যানযা ন্িঃ সন্ীি গয়যাল, ন্ব আর ন্জ আয়রন 
অ্যান্ড ন্টিল ক�যা প্রযাইভেট ন্লন্িভটড 
(CIN:U27101WB2002PTC095499 )– এর 
ব্ন্তিগত জযান্িনদযার
ঠি�যানযা–ন্ডএল–১৮, সীতযা কুঞ্জ, সল্ট কল� ন্সটি, 
�ল�যাতযা ৭০০০৯১

৩. ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর ইনসলভেন্সি শুরুর 
তযান্রখ

২৩ কি, ২০২২

৪. করভজযান্লউশন প্রভেশনযাল ন্িভসভব 
ইনসলভেন্সি কপ্রযাভেশনযাভলর নযাি এবং 
করন্জভ্রেশন নম্বর

রযাভজশ ক�শরী, করন্জভ্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/
IP-P00490/ 2017-18/10878

 ৫. কবযাভডডের �যাভে ন্নবন্ধন অনুযযায়ী করভজযান্লউশন 
কপ্রযাভেশনযাভলর ঠি�যানযা এবং ই– কিল

ন্ি–৪৮, প্রগন্ত িল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা ৭০০০৮৯। 
ই মেল– keshri.co@gmail.com

  ৬. করভজযান্লউশন কপ্রযাভেশনযাভলর সভগে 
কযযাগযাভযযাভগর জন্ ঠি�যানযা এবং ই কিল

ন্ি–৪৮, প্রগন্ত িল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা ৭০০০৮৯। 
ই মেল– keshri.co@gmail.com
কেযান– ৯৪৩৩০৮০১৭৯/ ৭০০৩২১০১৬৯

৭. দযান্ব কিশ �রযার কশষ তযান্রখ ১৯ জুন, ২০ ২২

৮. �)  সংন্লিষ্ট েরি ও
খ)  অনুভিযান্দত প্রন্তন্নন্ধ ন্বশদ কয়খযাভন 
িযাওয়যা যযাভব

ওভয়িবলঙ্ক– http://ibbi.gov.in/downloads
িাস্তবিক ঠিকানা:  দেযা নং ৫ িযান্ে�

এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি জযান্র �রযা িভছে কয ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল  ২৩ কি, ২০ ২২   তযান্রভখ ন্ব আর ন্জ আয়রন 
অ্যান্ড ন্টিল ক�যা প্রযাইভেট ন্লন্িভটড– এর ব্ন্তিগত জযান্িনদযার ন্িঃ সন্ীি গয়যাল–এর কপ্রন্ষিভত এ�টি ইনসলভেন্সি 
করভজযান্লউশন প্রভসস শুরুর আভদশ ন্দভয়ভে। 
ন্িঃ সন্ীি গয়যাল– এর ঋণদযাতযাগণভ� এতদ্দযারযা আহ্যান জযানযাভনযা যযাভছে যযাভত তযাঁরযা যথযাযথ প্রিযাণ– সি তযাঁভদর দযান্বগুন্ল 
১৯ জুন, ২০ ২২ তযান্রভখর িভধ্ ক্রি নং ৫– এ উন্ল্ন্খত ঠি�যানযায় করভজযান্লউশন কপ্রযাভেশনযাভলর �যাভে কিশ �ভরন। 
উত্তিণডেগণ দযান্ব– সি প্রিযাণ কিশ �রভবন ববদ্্ন্তন িযাধ্ভি বযা নন্থেুতি ডযা�ভযযাভগ বযা ন্পিডভিযাভটি বযা কুন্রয়যার িযারেত। 
ন্িথ্যা এবং ন্বভ্যান্তি�র দযান্ব–প্রিযাণ জন্রিযানযাভযযাগ্।
 ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল–এর িভষি
 রাভিশ মকশরদী, 
তযান্রখ:  ২৯ কি,  ২০২২   ন্রভজযান্লউশন প্রভেশনযাল 
স্যান:  �ল�যাতযা            করন্জভ্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-P00490/ 2017-18/10878

 প্রকাশ্য ম�াষণা
[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযাপ্টন্স ক�যাড, ২০১৬–এর ১০২ ধযারযার অধীভন। 

বি আর বি আয়রন অ্যান্ড বটিল মকা প্রাইভেট বলবেভটড– এর ি্যবতিগত 
িাবেনদার বেঃ বিোংশু গয়াল–এর ঋণদাতাগভণর অিগবতর িন্য

দরকাবর তথ্যািবল
১. আভবদন স্ী�যাভরর আভদশ ন্বশদ ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল, �ল�যাতযা কবভচে, ন্সন্ি 

( আইন্ব)/ ১৮৫( ক�ন্ব) ২০২১ 
আভদশ প্রদত্ত:  ২৩. ০৫. ২০২২

২. ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর নযাি ও ঠি�যানযা ন্িঃ ন্িিযাংশু গয়যাল, ন্ব আর বি আয়রন 
অ্যান্ড বটিল মকা প্রাইভেট বলবেভটড 
(CIN:U27101WB2002PTC095499 )– এর 
ব্ন্তিগত জযান্িনদযার
ঠি�যানযা–ন্ডএল–১৮, সীতযা কুঞ্জ, সল্ট কল� ন্সটি, 
�ল�যাতযা ৭০০০৯১

৩. ব্ন্তিগত জযান্িনদযাভরর ইনসলভেন্সি শুরুর 
তযান্রখ

২৩ কি, ২০২২

৪. করভজযান্লউশন প্রভেশনযাল ন্িভসভব 
ইনসলভেন্সি কপ্রযাভেশনযাভলর নযাি এবং 
করন্জভ্রেশন নম্বর

রযাভজশ ক�শরী, 
করন্জভ্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-
P00490/ 2017-18/10878

 ৫. কবযাভডডের �যাভে ন্নবন্ধন অনুযযায়ী করভজযান্লউশন 
কপ্রযাভেশনযাভলর ঠি�যানযা এবং ই– কিল

ন্ি–৪৮, প্রগন্ত িল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা ৭০০০৮৯। 
ই মেল– keshri.co@gmail.com

 ৬. করভজযান্লউশন কপ্রযাভেশনযাভলর সভগে 
কযযাগযাভযযাভগর জন্ ঠি�যানযা এবং ই কিল

ন্ি–৪৮, প্রগন্ত িল্ী, কল� টযাউন, �ল�যাতযা ৭০০০৮৯। 
ই মেল– keshri.co@gmail.com
কেযান– ৯৪৩৩০৮০১৭৯/ ৭০০৩২১০১৬৯

৭. দযান্ব কিশ �রযার কশষ তযান্রখ ১৯ জুন, ২০ ২২

৮. �)  সংন্লিষ্ট েরি ও
খ)  অনুভিযান্দত প্রন্তন্নন্ধ ন্বশদ কয়খযাভন 
িযাওয়যা যযাভব

ওভয়িবলঙ্ক– http://ibbi.gov.in/downloads
িাস্তবিক ঠিকানা:  দেযা নং ৫ িযান্ে�

এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি জযান্র �রযা িভছে কয ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল  ২৩ কি, ২০ ২২   তযান্রভখ বি আর বি 
আয়রন অ্যান্ড বটিল মকা প্রাইভেট বলবেভটড– এর ব্ন্তিগত জযান্িনদযার ন্িঃ ন্িিযাংশু গয়যাল–এর কপ্রন্ষিভত এ�টি 
ইনসলভেন্সি করভজযান্লউশন প্রভসস শুরুর আভদশ ন্দভয়ভে। 
ন্িঃ ন্িিযাংশু গয়যাল– এর ঋণদযাতযাগণভ� এতদ্দযারযা আহ্যান জযানযাভনযা যযাভছে যযাভত তযাঁরযা যথযাযথ প্রিযাণ– সি তযাঁভদর 
দযান্বগুন্ল ১৯ জুন, ২০ ২২ তযান্রভখর িভধ্ ক্রি নং ৫– এ উন্ল্ন্খত ঠি�যানযায় করভজযান্লউশন কপ্রযাভেশনযাভলর �যাভে 
কিশ �ভরন। 
উত্তিণডেগণ দযান্ব– সি প্রিযাণ কিশ �রভবন ববদ্্ন্তন িযাধ্ভি বযা নন্থেুতি ডযা�ভযযাভগ বযা ন্পিডভিযাভটি বযা কুন্রয়যার িযারেত। 
ন্িথ্যা এবং ন্বভ্যান্তি�র দযান্ব–প্রিযাণ জন্রিযানযাভযযাগ্।
 ন্যাশনযাল ক�যাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল–এর িভষি
 রাভিশ মকশরদী, 
তযান্রখ:  ২৯ কি,  ২০২২   ন্রভজযান্লউশন প্রভেশনযাল 
স্যান:  �ল�যাতযা            করন্জভ্রেশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-P00490/ 2017-18/10878

 ফে্ম নং ৬
[ মরগুভলশন ১৫( ১) ( বড)  দ্রষ্টি্য] 

মডটস বরকোবর ট্াইিুনাল পুভন
ইউন্নট নং ৩০৭ কথভ� ৩১০, ৪থডে তল,�যা�যাভড ন্বজ 

আই�ন ন্বন্্ডং, ন্শবযাজীনগর, িুভন–৪১১০০৫
মকস নং – এেএ/ ২৭/ ২০১৯         এক্সি নং ৩১

আরবসল
বনযাি

মেঃ বরি এ.  এন্ারপ্রাইভিস প্রাঃ বলঃ
প্রবত: 
১)   মেঃ বরি এ.  এন্ারপ্রাইভিস প্রাঃ বলঃ
 সুিযা িযাউস, ৮৭০/ ১, েযান্ডযার�র ইসিটিটিউট করযাড, 

িুভন, িিযারযাষ্ট্র।
২)   বেঃ প্রোকর িালকৃষ্ণ গাডবগল
 ১৫, শরৎ চ্যাটযান্জডে এন্েন্নউ, �ল�যাতযা, 

িন্চিিবগে–৭০০০২৯।
৩)  মেঃ ওভয়টিান্ম ইবন্ডয়া ইন্ডাব্রিি বলবেভটড
 ১৮, িচেশীল �িযান্শডেয়যাল �িভলেক্স, ন্নউ ন্দল্ী, 

ন্দল্ী–১১১০১৭।

মনাটিস
মেভিতু, এই ট্যাইবুনযাভল আভবদন �রযা িভয়ভে। যযার �ন্ি 
সংলগ্ন �রযা িভয়ভে। আিনযাভদর কনযাটিস জযান্র �রযা িভছে, 
ক�ন ন্নষ্পন্ত্তর আন্জডে ক�ন িঞ্জুর �রযা িভব নযা। িভন 
রযাখভবন, ট্যাইবুনযাভল উতি আভবদনটির ০৫. ০৭. ২০২২–
এ স�যাল ১০. ৩০টযা বযা সুন্বধযািত ট্যাইবুনযাভলর সিভয় 
শুনযান্ন িভব।
২.  ন্নভদডেশ জযান্র �রযা িভছে আিনযাভদর সরযাসন্র বযা 
উন্�ল/ অ্যাডভেযাভ�ট িযারেত উতি সিভয় িযান্জর থযা�ভত 
ও আিনযাভদর উত্তর থযা�ভল, তযা কিশ �রভত।
৩.  উতি ন্দন ও সিভয় িযান্জর নযা থযা�ভল আিনযাভদর 
অনুিন্স্ন্তভতই উতি আভবদভনর শুনযান্ন ও ন্নষ্পন্ত্ত িভব।
আি ০৬. ০৫. ২০২২ তাবরভে নদীভে এই ট্াইিুনাভলর 
বসলভোির বদভয় আবে স্াক্ষর করলাে।

সেন িাবরর োরপ্রাপ্ত আবিকাবরভকর স্াক্ষর
মরবি্রিার

মডটস বরকোবর ট্াইিুনাল, পুভন

েিডে IV 
[ রুল ৫ এর সযাব–রুল ( ২এ)  দ্রষ্টব্] 

কডট ন্র�েযান্র ট্যাইবুনযাল ( প্রন্সন্ডওর)  রুলস, ১৯৯৩ 
এর রুল ৫ এর সযাব–রুল ( ২এ)  সি িঠনীয় উতি 
অ্যাভটের ১৯ নং ধযারযার ( ৪)  নং উিধযারযাধীভন সিন
কডটস ন্র�েযান্র ট্যাইবুনযাল I I , �ল�যাতযা সিীভি

৪২ন্স, কজ এল কনিরু করযাড, ‘ জীবন সুধযা ন্বন্্ডং’ , 
ক্যার নং ৭, �ল�যাতযা–৭০০০৭১

সেন বিজ্ঞবপ্ত
টি এ নং ৯১/ ২০২০

( ও এ নং ৩৫৫/ ২০১৮) 
ইউবনয়ন ি্যাঙ্ক অফ ইবন্ডয়া. . .  আভিদনকারদী

– িনাে –
শ্রী অবরন্ে কর ও অন্যরা. . .  প্রবতিাদদীগণ

প্রন্ত,
১.  শ্রী অবরন্ে কর, ন্িতযা– অন্বনযাশ �র, ন্নবযাস:  
৮৯৩/ ১, �যান্ল�যািুর করযাড, �ল�যাতযা–৭০০০৯৯, 
িন্চিিবগে
২.  শ্রীেতদী িনানদী কর, স্যািী– শ্রী �রযান্ল চন্দ্র 
ব্যানযান্জডে, ব্বসযার িুখ্ ঠি�যানযা এবং/ বযা ন্নবযাস:  
৮৯৩/ ১, �যান্ল�যািুর করযাড, �ল�যাতযা–৭০০০৯৯, 
িন্চিিবগে
কযভিতু উিভরযাতি িষিগভণর িভধ্ ও এ নং 
৩৫৫/ ২০১৮ ন্ডআরটি–৩ কথভ� করন্জ্রেযার ব্যাভচের 
িযাধ্ভি এই ট্যাইবুনযাল নং ২ কত স্যানযাতিন্রত িভয়ভে।
কযভিতু উতি ও এ নং ৩৫৫/ ২০১৮ এই ট্যাইবুনযাভল 
টি এ নং ৬১/ ২০২০ ন্িভসভব করন্জটিযাডডে িভয়ভে।
কযভিতু এই িিযািযান্ ট্যাইবুনযাল ১৫. ০৪. ২০১৮ 
তযান্রখ িযডেতি িন্রগন্ণত অপ্রযুতি সুদ ও অন্যান্ 
চযাজডেযান্দ সভিত ₹১৭,৬৩,৭৪৩. ০০ ( সভতভরযা লষি 
কতষট্টি িযাজযার সযাতভশযা কততযান্ল্শ টযা�যা িযাত্র)  
িুনরুদ্যাভরর জন্ আিনযাভদর ন্বরুভদ্ উতি অ্যাভটের 
১৯( ৪)  ধযারযাধীভন দযাভয়র �রযা উতি আভবদভনর 
( ওএ)  কপ্রন্ষিভত আিনযাভদর প্রন্ত সিন/  কনযাটিস 
জযান্র �রভে [ নন্থসিূি ইত্যান্দ সি আভবদন এই 
কনযাটিভসর সভগে সংলগ্ন রভয়ভে] ।
উতি অ্যাভটের ১৯ নং ধযারযার ( ৪)  নং উিধযারযাধীভন 
আিনযাভদর, অথডেযাৎ উিন্রন্লন্খত প্রন্তবযাদীগণভ� 
ন্নভ্যাতিিভতযা ন্নভদডেশ কদওয়যা িভছে: –
১)  এই সিন িন্রভষন্বত িওয়যার তযান্রখ কথভ� 
ন্তন্রশ ন্দভনর িভধ্ উিন্রন্লন্খত ন্নষ্পন্ত্তর আন্জডে 
ক�ন িঞ্জুর �রযা িভব নযা, তযার �যারণ দশডেযাভত িভব; 
২)  প্র�ৃত আভবদনিভত্র ক্রি নং ৩এ–কত 
আভবদন�যারী দ্যারযা উন্ল্ন্খত সম্ন্ত্তসিূি বযা 
িন্রসম্দ বযাভদ অন্ সিস্ত সম্ন্ত্তসিূি বযা 
িন্রসম্ভদর ন্ববরণ ক�যাষণযা �রভত িভব; 
৩)  সম্ন্ত্তগুন্ল কক্রযা� �রযার জন্ শুনযান্ন ও 
ন্নষ্পন্ত্তর জন্ ন্নধডেযান্রত এবং প্র�ৃত আভবদনিভত্র 
ক্রি নং ৩এ–কত উন্ল্ন্খত সম্ন্ত্তসিূি বযা 
িন্রসম্দগুন্ল ন্নভয় কয ক�যানও ধরভনর কলনভদন 
�রযা ন্�ংবযা ন্বন্ক্র �রযা কথভ� আিনযাভদর ন্নরস্ত 
�রযা িভছে; 
৪)  এই ট্যাইবুনযাভলর আগযাি অনুভিযাদন েযাড়যা 
আিন্ন/  আিনযারযা প্র�ৃত আভবদনিভত্র ক্রি নং 
৩এ কত উন্ল্ন্খত/  ন্নধডেযান্রত িন্রসম্দগুন্ল এবং/  
বযা অন্ সম্ন্ত্তসিূি/  িন্রসম্দগুন্ল, কযগুন্লর 
ওির ন্সন্�উন্রটি ইন্যাভরটি বতন্র �রযা িভয়ভে, 
কসগুন্ল স্যােযান্ব� ব্বসযান্য়� প্রন্ক্রয়যা েযাড়যা অন্ 
ক�যানওেযাভব ন্বন্ক্র, ন্লজ বযা অন্ ক�যানও উিযাভয় 
িস্তযাতির �রভত িযারভবন নযা; 
৫)  উতি জযান্িনযুতি সম্ন্ত্তগুন্ল/  িন্রসম্দগুন্ল 
স্যােযান্ব� ব্বসযান্য়� প্রন্ক্রয়যায় ন্বন্ক্র �ভর প্রযাতি 
অথডেযাভঙ্কর ন্িসযাব ন্দভত এবং উতি িন্রসম্দগুন্লর 
ওির ন্সন্�উন্রটি ইন্যাভরটি ধযার� এই ব্যাঙ্ক বযা 
আন্থডে� প্রন্তষ্যাভনর ন্নধডেযান্রত অ্যা�যাউভন্ ন্বন্ক্র 
বযাবদ প্রযাতি অথডেযাঙ্ক জিযা ন্দভত আিন্ন/  আিনযারযা 
বযাধ্ থযা�ভবন।
এর িযাশযািযান্শ আিনযাভ�/  আিনযাভদর আরও 
ন্নভদডেশ কদওয়যা িভছে, আিনযার/  আিনযাভদর 
ন্লন্খত ন্ববৃন্ত দযান্খল �রভত িভব ( যযার এ�টি 
�ন্ি উিন্রন্লন্খত আভবদন�যারীর �যাভেও জিযা 
ন্দভত িভব)  এবং ১৫. ০৬. ২০২২ তাবরভে সকাল 
১১: ০০টায় িিযািযান্ করন্জ্রেযাভরর সযািভন িযান্জর 
থযা�ভবন, যযার অন্থযা িভল আিনযার/  আিনযাভদর 
অনুিন্স্ন্তভত উিরন্লন্খত আভবদভনর শুনযান্ন 
এবং রযায়দযান িভব।
আজ ১৩ কি, ২০২২ তযান্রভখ এই ট্যাইবুনযাভলর 
ন্সলভিযাির ন্দভয় আন্ি স্যাষির �রলযাি।

মরবি্রিার–ইন–োি্ম
কলকাতা বডআরটি–২

কে্মোবল/  ি্যিসা/ িাবণি্য/  
িারাভনা/ প্রাবপ্ত ইত্যান্দ ন্বজ্ঞযািন

১২টি শব্দ ২৫০ টযা�যা অন্তন্রতি শব্দ ১৮ টযা�যা

বেল্টন মসন
হুগবল, ২৮ মে

এ�ন্দভ� েযা�ঁযা ব্যাভন্ডল কটিশভন চলভে 
ইটযারলন্�ং ন্সভটিভির �যাজ। অন্ন্দভ� 
শন্নবযার স�যাল কথভ�ই �যাভটযায়যা এবং 
বধডেিযান দ্ই লযাইভনর যযাত্রীভদর ন্েড় 
উিভচ িড়ভে চঁুচুড়যা কটিশভন। ব্যাভন্ডল 
নয়, যযাত্রীভদর �যাভে এখন চুচুঁড়যাই শিভরর 
এ�িযাত্র জংশন কটিশন। আিযাতত িযাওড়যা 
কযভত কগভল আগযািী ৩ ন্দন চুচুঁড়যা কথভ�ই 
কট্ন ধরভত িভব যযাত্রীভদর। ইভল�ট্ন্ন� 
ইন্যারলন্�ং ন্সভটিভির �যাজ চলযার �যারভণ 
টযানযা ৭২ �ণ্যা ব্যাভন্ডল কটিশভন কট্ন বন্ধ 
করভখভে িবূডে করল। 

বধডেিযান বযা �যাভটযায়যা কথভ� সরযাসন্র 
িযাওড়যা যযাওয়যা যযাভছে নযা। খন্যাভন কনভি 
বযাস, অভটযা অথবযা কটযাভটযা �ভর চঁুচুড়যা কিৌঁভে 
কট্ন ধরভেন যযাত্রীরযা। অভনভ� আবযার 
কেন্র�যাট কিন্রভয় বনিযাটি কিৌঁভে ন্শয়যালদযা 
শযাখযার কট্ন ধরভেন। েভল কেন্র�যাভটও 
কবভড়ভে ন্নত্যযাত্রীভদর ন্েড়।  কট্ভনর 
ক�যানও সিস্যা িভল দ্রুত তযা ঠি� �ভর 
িন্রভষবযা স্যােযান্ব� রযাখভত িযাওড়যা কথভ� 

কট�ন্ন�্যাল টিযােভদর ন্নভয় আসযা িভয়ভে 
চুচুঁড়যায়। তযঁারযাও বতডেিযাভন িযালযা �ভর ন্ডউটি 
�রভেন। এভ� সযাধযারণ ন্দভনর কথভ� 
কট্ন �ি, তযার ওির অন্যান্ কটিশভনর 
যযাত্রীরযা িঠযাৎ চঁুচুড়যা কটিশভন এভস িড়যায় 
যযাত্রীভদর ন্েড় �ভয়�গুণ কবভড়ভে। েভল 
কট্ভন ওঠযার সিয় যযাত্রীভদর হুভড়যাহুন্ড় 
�রভত িভছে। �যাভটযায়যা এবং বধডেিযান 
শযাখযার যযাত্রীরযাও িযাওড়যার কট্ন ধরভত 
চঁুচুড়যা কটিশভন আসযায় ন্েড় কবভড়ভে। 
সুভযযাগ বুভে অভটযা–কটযাভটযার েযাড়যা ন্দ্গুণ 

িভয়ভে। গতিভব্ কিৌঁভেযাভত েরসযা এখন 
অভটযা, কটযাভটযা অথবযা বযাস। চুচুঁড়যায় কনভি 
বধডেিযাভনর কট্ন ধরভত খন্যান বযা �যাভটযায়যা 
লযাইভনর কট্ন ধরভত ন্ত্রভবণী কটিশভন কযভত 
িভছে যযাত্রীভদর। টযানযা ৩ ন্দন বন্ধ থযা�ভব 
ব্যাভন্ডল জংশন। আর কসই সুভযযাগই কবন্শ 
েযাড়যা ন্নভছেন গযান্ড়চযাল�রযা, অন্েভযযাগ 
যযাত্রীভদর। চুচুঁড়যা কটিশন কথভ� কয–সব 
কটযাভটযা বযাসটি্যাভন্ড যযায়, সযাধযারণ সিয় তযার 
েযাড়যা ১০ টযা�যা। এখন কসটযাই কবভড় ক�উ 
ন্নভছে ন ২০, ক�উ আবযার ৩০ টযা�যা। 

বেড় েঁুেুড়া মটিশন, মফবর�াভট

মফবর�াটই েরসা। শবনিার, েঁুেুড়ায়। ছবি:  পাথ্ম রািা

আিকাভলর প্রবতভিদন 

�ল�যাতযা িুরসেযার িযানবসম্দভ� স্ুষ্ুেযাভব ব্বিযার 
�ভর উন্নতিযাভনর িন্রভষবযা ন্দভত এবযার ‘ ি্যানিযাওয়যার 
�নসযালট্যান্’  ন্নভয়যাগ �রভব িুর প্রশযাসন। 
শন্নবযার ‘ ট� টু কিয়র’  অনুষ্যাভনর ির 
�ল�যাতযার িিযানযাগন্র� ন্েরিযাদ িযান্�ি 
এ�থযা জযানযান। সম্প্রন্ত �ল�যাতযা িুরসেযায় 
ইনভপিটের– সি ন্বন্েন্ন িভদ বহু �িমীভ� 
বদন্ল �রযা িভয়ভে। এ প্রসভগে িিযানযাগন্র� 
বভলন, ‘ যুভগর সভগে তযাল ন্িন্লভয় �ল�যাতযা 
িুরসেযাও আধুন্ন� িভয়ভে। অনলযাইন 
সযান্েডেস চযালু িভয় কগভে। �যাগভজর ব্বিযার 
বন্ধ �ভর প্রন্তটি দতিভরর অন্ভরর �যাজও 
অনলযাইভন �রযা িভছে। কট্ড লযাইভসসি, 
অ্যাভসসভিভন্র �যাজও এখন অনলযাইভন িভয় যযাভছে। যযার 
েভল কবশ ন্�েু দতিভর �িমীর �যাজ �ভি কগভে। প্রযায় কনই 

বলভলই চভল। তযাই কসই সব �িমীভ� িুরসেযার অন্যান্ 
দতিভরর কযখযাভন প্রভয়যাজন কসখযাভন ন্নভয় যযাওয়যা িভব। িুর 
�ন্িশনযার ন্বভনযাদ কুিযারভ� বভলন্ে, এ�টযা �নসযালট্যান্ 
বতন্র �ভর ক�যাথযায়, ক�যান িভদ, �ত �িমীর প্রভয়যাজন 

তযার এ�টযা তযান্ল�যা �রভত। িুরসেযার 
প্রধযান �যাযডেযালভয়র িযাশযািযান্শ বভরযা অন্েস 
এবং িুরসেযার অন্ অন্েসগুভলযায় �িমী 
দর�যার ন্�নযা তযাও কদভখ কনওয়যা িভব। 
িুরসেযার �যাভজর অভন� িন্রবতডেন িভয়ভে। 
ইনভপিটের–রযাজ ন্নভয় নযাগন্র�ভদর 
অন্েভযযাগ ন্েল। অনলযাইন সযান্েডেস চযালু 
�রযার ির কসটযা বন্ধ িভয় কগভে। িন্রবন্তডেত 
�যাভজর ধরভনর সভগে নতুন ক�যানও িদ 
বতন্র �রযা যযায় ন্�নযা কসটযাও কদখভব এই 
�নসযালট্যান্।’  উভল্খ্, িুরসেযার ি্যাভনজযার 

কথভ� ইনভপিটের িভদ ব্যাি� রদবদল িভয়ভে। সম্প্রন্ত 
১১০ জন ইনভপিটেরভ� বদন্ল �রযা িভয়ভে।  

োনিসম্পদ সষু্ ুি্যিিাভর  
পরােশ্মদাতা বনভয়াগ  পুরসোয়

বফরিাদ িাবকে

মোগদীভক কটাক্ষ 
মসৌগত, বফরিাভদর
আিকাভলর প্রবতভিদন

  উত্তরপ্রভদভশর িখু্িন্তী কযযাগী আন্দত্নযাভথর িতিভব্র তীব্ সিযাভলযাচনযা �রভলন সযাংসদ 
কসৌগত রযায় ও �ল�যাতযার কিয়র ন্েরিযাদ িযান্�ি। কসৌগত বভলন, বযাংলযায় ন্বধযানসেযার 
আসন �’ টি কসটযা কযযাগী জযাভনন নযা। েুল বলভেন। ২৪২টি নয়, ন্বধযানসেযার আসন 
২৯৪টি। কযযাগী অন্েভযযাগ �ভরভেন, বযাংলযায় ন্িংসযা িভছে। কসৌগত বভলন, িযানন্স� 
েযারসযাি্িীন এ�জন িখু্িন্তীর িভষি এই ধরভনর িতিব্ স্যােযান্ব�। আিরযা ওঁভ� 
গুরুত্ব ন্দই নযা। সিযাজবযাদী িযাটিডের কনতযা অন্খভলশ যযাদভবর সিযাভলযাচনযা �রভত ন্গভয় 
ন্তন্ন বযাংলযার িুখ্িন্তী িিতযা ব্যানযান্জডের প্রসগে আভনন। সন্ত্ ন্িথ্যা যযাচযাই নযা �ভর বযাংলযা 
সম্ভ�ডে অিপ্রচযার �রভেন। বযাংলযায় ন্বধযানসেযা ন্নবডেযাচভনর সিয় ক�ন্দ্রীয় িনু্লশ বযান্িনী 
ও ন্নবডেযাচন �ন্িশন ন্েল। তযঁারযাই ন্নবডেযাচন িন্রচযালনযা �রল। �ীেযাভব ন্িংসযা িল?  আসভল 
কযযাগী এ�জন ব্থডে িখু্িন্তী। উত্তরপ্রভদভশর আইনশঙৃ্খলযার অবস্যা সবভচভয় খযারযাি। 
�ল�যাতযার কিয়র ন্েরিযাদ িযান্�ি বভলন, কযযাগী এ�জন গব্বর ন্সং। িভ�টিযাভরর 
সভগে কযযাগীভ� তুলনযা �ভর ন্েরিযাদ বভলন, কয িভ�ট িযাভর, কস িযালযাবযার সিয় 
অন্ভ� কদন্খভয় ন্চৎ�যার �রভত থযাভ� ওই কদখনু িভ�টিযার কদৌড়ভছে। কযযাগীও ঠি� 
তযাই। ন্নভজ ব্থডে। ওঁর ওখযাভন ন্িংসযা িভছে, কসটযা ঢযা�বযার জন্ িিতযাভ� কদখযাভছেন। 
উত্তরপ্রভদভশ ৮ জন এন�যাউন্যাভর িযারযা কগভে। ১০০– র ওির ধষডেভণর �টনযা �ভটভে। 
বযাংলযায় গণতন্ত আভে, এখযাভন ন্িংসযা িয় নযা। িিতযা ব্যানযান্জডের কনতৃভত্ব বযাংলযা শযাতি। 
কযযাগী ঠি� �ভর ন্দভছেন ক� �ী খযাভব আর ক� �ী িরভব। উত্তরপ্রভদভশ ক�যানও গণতন্ত 
কনই। প্রন্তবযাদ �রভলই করেতিযার �রযা িভছে। বযাংলযায় সব ধভিডের কলযা� এ�সভগে বযাস 
�ভর। সব রযাজননন্ত� দল এখযাভন �িডেসূন্চ িযালন �রভত িযাভর। কসৌগত রযায় বভলন, 
উত্তরপ্রভদভশ িযাথরযাভস ধষডেণ ও খভুনর �টনযায় এখনও ন্বচযার িয়ন্ন। গ্যাংটিযার ন্ব�যাভশর 
িভতযা কলযা� িযারযা যযায়। আন্ি ওভ� দ্’ বযার কলযা�সেযায় কদভখন্ে। তখন ও কলযা�সেযার 
সদস্ ন্েল। কযযাগী বলভেন, ১৪২টি ন্বধযানসেযা আসভন ন্িংসযা িভছে। বযাংলযায় এভস উন্ন 
এই তযান্ল�যা ন্দভয় যযান। তৃতীয়বযাভরর জন্ িিতযা ব্যানযান্জডে িখু্িন্তী িওয়যার ির বযাংলযায় 
ক�যানও ন্িংসযা িয়ন্ন। এটযা ন্বভজন্ি র অিপ্রচযার, ষড়যন্ত। এ সব �ভর ন্�েু িভব নযা। 
ন্েরিযাদ বভলন, ন্বধযানসেযা ন্নবডেযাচভনর িভর কয �’ টি ন্নবডেযাচন িভয়ভে, তযার সব �’ টি 
ন্নবডেযাচভন ন্বভজন্ি কিভরভে। কযযাগী সবই জযাভনন। এন্দন ন্েরিযাদ কিভট্যািন্লটভন নতুন 
অস্যায়ী তৃণিলূ েবভন কজলযার কলযা�জনভদর সভগে ন্তন্ন �থযা বভলন।

আিকাভলর প্রবতভিদন

করযান্য়ং ক্যাভবর প্রন্শষিণ ও 
প্রন্তভযযান্গতযায় ন্নরযািত্তযার জন্ 
কিভট্যাল ন্�ংবযা ন্ডভজলচযান্লত কবযাট 
রযাখযার িরযািশডে �ল�যাতযার িিযানযাগন্র� 
ন্েরিযাদ িযান্�ভির। এন্দন িিযানযাগন্র� 
জযানযান, করযান্য়ংভয়র প্রন্শষিণ ন্�ংবযা 
প্রন্তভযযান্গতযায়, কয ক�যানও সিভয় 
দ্�ডেটনযা �টযার আশঙ্কযা কথভ� যযায়। 
এর�ি িন্রন্স্ন্ত কিযা�যান্বলযায় ব্যাটযান্র 
চযান্লত কবযাট যভথষ্ট নয়। �যারণ, কিভট্যাল 
বযা ন্ডভজল চযান্লত কবযাট যত দ্রুত কযভত 
িযাভর, ব্যাটযান্র চযান্লত কবযাট অত দ্রুত 

কিৌঁেভত িযাভর নযা। তযাই প্রন্তটি করযান্য়ং 
ক্যাভবর িষি কথভ� ন্নরযািত্তযার জন্ 
কিভট্যাল বযা ন্ডভজল চযান্লত কবযাট রযাখযার 
অনুিন্ত কচভয় �ল�যাতযা িুরসেযার 
�যাভে আভবদন জযানযাভত িযাভর। িুরসেযা 
কসই সব আভবদন আদযালভতর �যাভে 
জযানযাভব। িন্রভবশন্বদভদর িতযািত 
এবং ন্শষিযাথমীভদর ন্নরযািত্তযার �থযা 
িযাথযায় করভখ ক্যাব ন্িেু এ�টযা �ভর 
কিভট্যাল কবযাট রযাখযার অনুিন্ত কদওয়যার 
জন্ আদযালভতর �যাভে আভবদন 
জযানযাভনযা িভব। ন্বভশষ �ভর নবীন 
ন্শষিযাথমীভদর �থযা কেভবই এই ব্বস্যা 
রযাখযা প্রভয়যাজন।  

মরাবয়ং ক্াভি মপভট্াল  
মিাট রাোর উভদ্যাগ

িলবদয়ার সংিবত েয়দাভন শ্রবেক সোভিভশ অবেভষভকর িতিি্য শুনভত উৎসািদী োনুভষর বেড়। ছবি:  েভজ্ঞশ্বর িানা

l ১ পাতার পর
আর আিযাভদর যযা দর�যার আন্ি 
আিনযাভদর বলব। আন্মি� সম্�ডে বতন্র 
িল আজ কথভ�।’  এন্দন ন্তন্ন শ্রন্ি�ভদর 
অন্ধ�যার প্রন্তষ্যার বযাতডেযাও কদন। বভলন, 
‘ আিনযাভদর দযান্বদযাওয়যা অভন� সিয় 
ি্যাভনজনভিভন্র �যাভে কিৌঁভেযায় নযা। 
আিনযাভদর �যাভে ন্তন িযাস সিয় চযাইন্ে। 
এ�ভশযা ন্দন সিয় ন্দন, আিনযাভদর 
�থযা ন্দন্ছে, এ�ভশযা ন্দভনর িভধ্ আিরযা 
আিযাভদর দভলর তরে কথভ� এ�টি 
প্রস্তযাব রযাজ্ সর�যারভ� কদব। শ্রিিন্তীভ� 
সযাষিী করভখ বভল ন্দভয় কগলযাি, আগযািী 
ন্দন যত চযাটডেযার অে ন্ডিযান্ড বতন্র িভব, 
কসখযাভন ক�যানও ঠি�যাদযার থযা�ভব 
নযা।’  এরির ঠি�যাদযারভদর হঁুন্শয়যান্র 
ন্দভয় অন্েভষ� বভলন, ‘ দযাদযান্গন্র, 
জুলুিবযান্জ বন্ধ �রুন। ঠি�যাদযার যযা 
ইভছে তযা–ই �রভব এটযা িভত কদওয়যা 
যযাভব নযা। যযারযা শ্রন্িভ�র রেযাস ক�ভড় 
ন্নভয় টযা�যা নয়েয় �রভে ওিভর টযা�যা 
কিৌঁভেযাভত িভব বভল, তযাভদর হঁুন্শয়যান্র 
ন্দভয় যযান্ছে, িয় ঠি�যাদযান্র �রুন নযা িভল 
তৃণিূল। দ্ভটযা এ�সভগে �রযা যযাভব নযা। ১ 
তযান্রখ কথভ� এটযা কযন অষিভর অষিভর 
িযান্লত িয়। এ�জভনর গযা–কজযায়যান্রভত 
এ সব িভয়ভে। কস আিনযাভদর জীবন 
ন্নভয় ন্েন্নন্িন্ন কখভলভে। ন্নভজ ক�যাটি 
ক�যাটি টযা�যা তুভলভে। টিন্ের িদডেযায় টযা�যা 
ন্নভত কদখযা কগভে। আবযার বভল, আন্ি 
অ�ৃতদযার। বযাবযা তুন্ি অ�ৃতদযার নও, 
তুন্ি অ�ৃতজ্ঞ।’ ন্শল্প–�যারখযানযার �যাভজ 
স্যানীয়ভদর অরেযান্ধ�যার কদওয়যার ন্বষভয় 

কজযার কদন অন্েভষ�। তঁযার �থযায়, 
‘ বযাইভরর কলযা� এভস ১২ �ণ্যা �যাজ 
�ভর অভন� টযা�যা ন্নভছে। আর িলন্দয়যার 
কেভলরযা িযাত্র ৮ �ণ্যা �যাজ িযাভছে।’  শুধু 
িলন্দয়যা নয়, দভলর শ্রন্ি� সংগঠভনর 
কনতৃত্বভ� সযারযা রযাভজ্র শ্রন্িভ�র প্রযাি্ 
আদযাভয়র জভন্ িযাভঠ নযািযার ন্নভদডেশ 
কদন অন্েভষ�। শ্রন্ি�ভনতযাভদর উভদেভশ 
বভলন, ‘ শ্রন্ি� সংগঠভনর কনতযারযা 
ঠি�যাদযারভদর সভগে কযযাগসযাজশ �ভর 
চলভত িযারভবন নযা। ক�যানও দযাদযার 
প্রন্তন্নন্ধ নয়, কনত্রীর প্রন্তন্নন্ধ িভত 
িভব। তৃণিূভলর শ্রন্ি� সংগঠন �রভল 
কখভটখযাওয়যা িযানুভষর প্রন্তন্নন্ধ িভত 
িভব।’  দভল দযাদযার অনুগযািীভদর ঠযাঁই 
কনই জযান্নভয় বভলন, ‘ ক�যানও দযাদযার 
অনুগযািী নয়। এ�টযাই ন্দন্দ— িিতযা 
ব্যানযান্জডে। �যারযা অনুগযািী িভয় দভলর 
বযাভরযাটযা বযাজযাভছে, তযা জযান্ন। কেযাভটর ন্দন 
বুভথ কয–সব গদেযার, ন্িরজযােররযা বভস 
ন্েল, তযারযা ন্নবডেযাচভনর ৪–৫ ন্দন আভগ 
ন্বভজন্ি �রযা শুরু �ভর। আিযার �যাভে 
সব তযান্ল�যা আভে। আসভত আসভত 
৫–৬ জনভ� ন্চন্নিত �ভরন্ে। এই 
ন্িটিংভয়ও আভে। ১ কি ক�যান কনতযা, 
ক�যান শ্রন্ি� েযাই িদ্মেুভলর �যাে 
কথভ� ন্বএিএভসর েযান্ডযা তুভলে, আর 
িভরর ন্দন তৃণিূভল েযাঁি ন্দভয়ে, কসই 
তযান্ল�যাও আিযার �যাভে আভে। যযারযা 
অনুগযািীর নযাভি তৃণিূল �ভরযা, তযারযা 
রযাস্তযা কদভখযা। যযারযা অন্ দল কথভ� 
তৃণিূভল এভসভে, তযারযা েন্ড় ক�যারযাভত 
িযারভব নযা।’  

বিভিবপ– মক হঁুবশয়াবর অবেভষভকর
এন্দভনর সিযাভবভশ ন্েভলন িন্তী িলয় 

�ট�, কবচযারযাি িযান্নযা, কসৌভিন িিযািযাত্র, 
অন্খল ন্গন্র, আইএনটিটিইউন্স–র 
রযাজ্ সেযািন্ত ঋতব্ত ব্যানযান্জডে, 
রযাজ্ তৃণিূভলর সযাধযারণ সম্যাদ� 
কুণযাল ক�যাষ, রযাজ্সেযার সযাংসদ 
শযাতিনু কসন, ন্শউন্ল সযািযা। ন্েভলন 
�যাঁন্থ সযাংগঠন্ন� কজলযা তৃণিূভলর 
সেযািন্ত ন্বধযায়� তরুণ িযাইন্ত, 
সুকুিযার কদ, ন্েভরযাজযা ন্বন্ব, ন্তল� 
চক্রবতমী, ন্বলেব রযায়ভচৌধুন্র, উত্তি বযান্র�, 
কসযািি চক্রবতমী, িলন্দয়যা িুরসেযার 
কচয়যারি্যান সুধযাংশু িণ্ডল, িযাঁশকুড়যা 
িুরসেযার কচয়যারি্যান নন্কুিযার ন্িশ্র, 
�যাঁন্থ িুরসেযার সুবল িযান্নযা, তযাম্রন্লতি 
িুরসেযার দীভিন্দ্রনযারযায়ণ রযায়, িলন্দয়যা 
উন্নয়ন িষডেভদর কচয়যারি্যান কজ্যান্তিডেয় 
�র, প্রযাতিন ন্বধযায়� অভধডেনু্ িযাইন্ত, 
অন্িয় েট্যাচযাযডে, সংরেযাি দলুই, তিলু� 
সযাংগঠন্ন� কজলযা তৃণিূভলর সেযািন্ত 
তুষযার িণ্ডল, তিলু� সযাংগঠন্ন� কজলযার 
আইএনটিটিইউন্স–র সেযািন্ত ন্শবনযাথ 
সর�যার, �যাঁন্থ সযাংগঠন্ন� কজলযার 
সেযািন্ত ন্ব�যাশ কবজ, দ্ই যুব তৃণিূভলর 
সেযািন্ত অন্েভষ� দযাস, সুপ্র�যাশ ন্গন্র 
প্রিুখ। এেযাড়যাও িৃথ� িভচে বসযার ব্বস্যা 
�রযা িভয়ন্েল ব্ল� তৃণিূল ও িচেযাভয়ত 
সন্িন্তর সেযািন্ত, কজলযা িন্রষভদর 
�িডেযাধ্ষি, সদস্ভদর।

  বপলাবন ইনভেটিভেন্ অ্যান্ড ইন্ডাব্রিি কভপ্মাভরশন বলবেভটড
CIN: L24131WB1948PLC095302 , ওভয়িসাইট: www.pilaniinvesment.com ,  ই– মেল:   pilaniinvestment1@gmail.com

 করন্জটিযাডডে অন্েস:  ন্বড়লযা ন্বন্্ডং, ৯/ ১, আর এন িুখযান্জডে করযাড, �ল�যাতযা–  ৭০০ ০০১, কটন্ল:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/ ২২২০০৬০০

ত্রৈোবসক ও িছর সোপ্ত ৩১ োে্ম ২০২২ সেভয়র একক ও একদীকৃত 
অপরদীবক্ষত আবথ্মক ফলাফভলর সারাংশ

( টাকার অঙ্ক লাভে প্রবত মশয়ার মডটা ি্যতদীত) 

 একক একদীকৃত
                        বিিরণ সোপ্ত ত্রৈোবসক সোপ্ত িষ্ম সোপ্ত ত্রৈোবসক সোপ্ত িষ্ম 

 ৩১ োে্ম, ২২ ৩১ বডভসম্বর, ২১ ৩১ োে্ম, ২১ ৩১ োে্ম, ২২ ৩১ োে্ম, ২১ ৩১ োে্ম,২২ ৩১ বডভসম্বর, ২১ ৩১ োে্ম, ২১ ৩১ োে্ম, ২২ ৩১ োে্ম, ২১

 ( পরদীবক্ষত)  ( অপরদীবক্ষত)  ( পরদীবক্ষত)  ( পরদীবক্ষত) ( পরদীবক্ষত) ( পরদীবক্ষত) ( অপরদীবক্ষত) ( পরদীবক্ষত) ( পরদীবক্ষত) ( পরদীবক্ষত) 

�যাযডে কথভ� কিযাট আয় ৫২৬১. ১৯ ৫১৫৬.৭০ ৪৯৮১.৬৭ ২৬০২১.৫৭ ২০,৯১১ .৩৬ ৫২৯৮.৮১ ৫১৬৩.১১ ৫০১৬.৪৩ ২৫৭৫৪.৬৭ ১৯৮৬৯.২ ৫

সিভয় ন্নট লযাে 
( �র িূবডে ও ব্ন্তক্রিী দেযা িূবডে)  ৩৪৭৫.৪৮ ৩৭৪২. ৭৯ ৩৩০২.০ ৪ ১৯৪১৩.৫৫ ১৫০২৪.১৮ ৩৫১১.০৮ ৩৭৪৯.৪৩ ৩৩৩৩.৯২ ১৯১৪১. ১৪ ১৩৯৬৯.৪৫

সিভয়র ন্নট লযাে 
( �র িূবডে ও ব্ন্তক্রিী দেযা িরবতমী) ৩৪৭৫.৪৮ ৩৭৪২.৭৯ ৩৩০২.০৪ ১৫০২৪.১৮ ১৫০২৪.১৮ ৩৫১১.০৮ ৩৭৪৯.৪৩ ৩৩৩৩. ৯২ ১৯১৪১.১৪ ১৩৯৬৯.৪৫

সিভয়র ন্নট লযাে 
( �র, ব্ন্তক্রিী দেযা িরবতমী)  ২৫৬৫.৭৫ ২৮১৩.১৮ ২৪৮৯.৮০ ১৪৯২৫.০১ ১১৭৩৯.৯১ ২৫৯২. ১৭ ২৮১৮.৯৭ ২৫১৫.২২ ১৪৬২৯.১৯ ১০৬৭৩.৬৩

এই সিভয়র কবযাধগি্ আয় [ লযাে/ ( ষিন্ত) 
সিভয়র ( �র িরবতমী)  এবং
অন্যান্ কবযাধগি্ আয় ( �র িরবতমী) ৫৯২৮.৩৫ ১৩৯৮.৮৫ ২০৩১১৬.৪৩  ১১৮৭৫৩.০ ৫ ৪৭৫৬৪৪.৫১ ২৮৭৩.৮৮ ১৮৮০.২ ৫ ২০৩৭২৭. ৯২  ১২৭৩১২.১২ ৪৭৭৬৭৩.৩৩ 

চুন্�ভয় কদওয়যা ইকুইটি কশয়যার
িূলধন ( প্রন্ত টযাঃ ১০/ –  িূভল্র) ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩

অন্যান্ ইকু্ইটি    ১০২৩৪১৬.১৭ ৯০৬৬৫০.৫০    ১১০৯১১৯.৫২ ৯৮৩৭৯৪.৭৫

কশয়যার প্রন্ত আয় প্রন্তটি ১০ টযা�যা
িূভল্র ( বযান্ষডে�ী�ৃত নয়) 
( �)  িূল ( টযা�যায়)  ২৩.১৭ ২৫.৪১ ২২. ৪৯ ১৩৪.৮০ ১০৬.০৩ ৪৯.১৪ ২৯.৬৯ ২০. ২০ ১৮১.৯২ ৮৭.৩০
( খ)  ন্িন্শ্রত ( টযা�যায়) ২৩.১৭ ২৫.৪১ ২২. ৪৯ ১৩৪.৮০ ১০৬.০৩ ৪৯.১৪ ২৯.৬৯ ২০. ২০ ১৮১.৯২ ৮৭.৩০

 দ্রষ্টি্য:  
( ১)   উিন্রন্লন্খত ন্ববৃন্তটি কসন্ব ( ন্লন্টিং অবন্লভগশনস অ্যান্ড ন্ডসভক্যাজযার ন্রভ�যায়্যারভিন্স)  করগুভলশনস ২০১৫– এর অধীভন করগুভলশন ৩৩ অধীভন এ�� ও এ�ী�ৃত আন্থডে� েলযােভলর সযারযাংশ। এ�� ও এ�ী�ৃত আন্থডে� েলযােভলর সম্ূণডে েরি্যাট টি� 

এক্সভচভঞ্জর ওভয়বসযাইট www.bseindia.com  এবং www.nseindia.com  এবং ক�যাম্যান্নর ওভয়বসযাইট www.pilaniinvestment.com – এ িযাওয়যা যযাভব।

 বপলাবন ইনভেটিভেন্ অ্যান্ড ইন্ডাব্রিি কভপ্মাভরশন বলবেভটভডর
 পবরোলন পষ্মভদর পভক্ষ
 স্াঃ/ – 
 মদভিন্দ্রকুোর েন্তদী
স্যান:  �ল�যাতযা বডভরক্টর
তযান্রখ:  ২৭ কি ২০২২    DIN: 00075664
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