
  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 

 
   9th August, 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 of the Unaudited Standalone and Consolidated 
Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022, which has been 
approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 8th August, 
2022, and published today i.e. 9th August, 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
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৬

মমদিনীপুর পুরসভার উদিযাদগ কদবপ্রণাম ও গুণী–সংবর্ধনা অনুষ্াদন 
মন্তী বাবুল সদুপ্রয় ও দবরায়ক জুন মাদলয়া। ছদব:  স্বরূপ মণ্ডল

মকন্দীয় দবদ্যৎ আইন সংদ�ারনী দবদলর প্রদতবাি জাদনদয় রম্ধতলায় 
দবদ্াভ কম্ধসদূি পালন করল অল মবঙ্গল ইদলকট্রিদসটি কনদজউমাস্ধ 

অযাদসাদসদয়�ন ( এদবইদসএ)। মসামবার সংসদি মপ� করা হদয়দছ 
মকন্দীয় দবদ্যৎ আইন সংদ�ারনী দবল। এর দবরুদধে মি� জুদে 

তীব্র প্রদতবাি জাদনদয়দছ অল ইদডিয়া ইদলকট্রিদসটি কনদজউমাস্ধ 
অযাদসাদসদয়�ন ( এআইইদসএ) । এদিন রম্ধতলায় মকদস িাস মমাদে 

দবদ্াদভ �াদমল হন  এআইইদসএ–র সারারণ সম্ািক সমর দসনহা, 
এদবইদসএ–র সারারণ সম্ািক সবু্রত দবশ্াস, কলকাতা মজলা সম্ািক 
নীদরন কম্ধকার, সভাপদত অনুকূল ভদ্র–সহ  সংগঠদনর অনয সিসযরা।  

দবদজদপদত মনতাদির 
দবরুদধে মপাস্টার িদলরই
যদঞেশ্র জানা
হলদিয়া, ৮ আগস্ট

বিজেবি নেতাজের বিরুজধে নিাস্ার 
বিজর ন�ারজ�াল মবিষােজল। বিজেবির 
মণ্ডল কার্ালয়–সি সংলগ্ন এলাকায় 
সাো কা�জে ছািা নিাস্ার সাটঁাজো 
িয়। রাজতর অন্ধকাজর নক িা কারা এই 
নিাস্ার লাব�জয়জছ তা ো োো ন�জলও 
স্ােীয়রা োবেজয়জছে, নিাস্ারগুবলর েীজে 
‘ বিজেবি িােঁাও কবমটি’  নলখা বছল। 
বিজেবি নেতৃজবের অবিজরা� অি�্য 
বিজরাধীজের বেজক। তাজঁের োবি, বিজেবি 
নেতা তথা েজলর িািমবূত্জক কাবলমাবলপ্ত 
করার েে্য এ সি কজরজছ তৃণমলূ। রবেও 
তৃণমজূলর তরজে োবি করা িজয়জছ, এই 

নিাস্ার লা�াজোর সজগে তাজের নকােও 
সম্পক্ নেই। িটোজক বিজেবির িজরায়া 
দ্বন্দ্ব িজল আখ্যা বেজয়ছ তারা। ‘ োকবরর 
োম কজর টাকা বেজয় নেল খাটা আসাবম 
বিজেবি তমলুক নেলার রুি সিািবত 
নসামোথ িবসিজক মােবছ ো মােি ো’  
নলখা িজয়জছ নিাস্ারগুবলজত। 

মবিষােজলর তৃণমলূ বিধায়ক 
বতলককুমার েক্রিততী িজলে, ‘ ন�াটা রাে্য 
েুজ়েই বিজেবির িতে শুরু িজয়জছ। 
নেলা ছাব়েজয় ব্লক স্তজরও তার প্রিাি 
িজ়েজছ।’  বিজেবি রুি নমাো্র সিািবত 
নসামোথ িবসি িজলে, ‘ োকবরর েে্য আবম 
কারও কাছ নথজক টাকা বেজয়বছ, এমে 
নকােও প্রমাণ নেই। বমথ্যা অবিজরা� তুজল 
সম্ােিাবে করার েক্রান্ত কজরজছ তৃণমলূ।’    

 মদহষািদল মগাষ্ীদ্বন্দ্ব

গুদলদত জখম জওয়ান
আজকাদলর প্রদতদবিন
কৃষ্ণনগর, ৮ আগস্ট 

তল্াব� োলাজত ব�জয় িাোরকারীজের 
গুবলজত গুরুতর েখম িজলে এক 
বিএসএে েওয়াে। বিএসএজের ৮২ 
েম্বর ি্যাজটবলয়জের আিত ওই েওয়াজের 
োম সতী� কুমার। িটোটি িজটজছ েবেয়ার 
োি়ো থাোর ব�ক়ো এলাকায় নসামিার 
সজন্ধয়। ওই এলাকার িাবসন্া সবেক 
ন�জখর িাব়েজত তল্াব� োলাজত রায় 

বিএসএজের একটি েল। তল্াব� োলাজোর 
সময় তার িাব়ে নথজক নি� বকছ ুকাব�র 
বসরাি নেবসিবিল উধোর িয়। অবিজরা�, 
এরিরই িাোরকারীরা বিএসএে 
েওয়ােজের লক্্য কজর গুবল োলায়। 
তাজত ওই বিএসএে েওয়াে গুবলবিধে 
িে। এরিরই বিএসএে িাল্া �জূে্য 
গুবল োলায়। আিত েওয়ােজক প্রথজম 
োি়ো গ্ামীণ িাসিাতাজল বেজয় রাওয়া 
িয়। এরির নসখাজে নথজক �বতিে�জর 
নেলা িাসিাতাজল স্াোন্তবরত করা িয়।

 হারাদনা/ প্রাদতি
● My Client Mr. Prasanta
Kr. Roy, S/o- Lt. Sarbodhan
Roy at 10/1B, Ramkrishna
Das Lane, Kol- 9, Lost one
original deedno. 15711/1991
on 31.7.22, G.D.E No. 71
of 2.8.22 at 356/21D, Netaji
SubhasCh.BoseRd.Kol-97,
Findermaycontact.
Arup Chakrabarti (Advocate)

Alipore Judges Court
Ph: 9330160007

● Itishereby,informedtothe
GeneralPublicthat,IManisha
Banerjee W/o Gautam
Banerjee, R/O - 50E, Hazra
Road, Kolkata-700019, have
lostthe1.OriginalProvisional
AllotmentLetterNo.JGAAMN
dated 27.03.2010. 2. Offer
of possession of Apartment
No. AMN012-404, Sector
151,Noida, inAmanProject,
situated at Jaypee Greens
Noida. Original Payment
ReceiptRs.28,79,499/-issued
by Jaiprakash Associates
Limited in respect of Unit
bearing No. N-12404AMAN
ondated05.08.2022.Anyone
finding the said documents
is requested to kindly return
the same to me or to the
Company. Name: Manisha
Banerjee, Address: 50E,
HazraRoad,Kolkata-700019,
Phone No: 8600069996,
Email: gautambank@yahoo.
com

 নাম– পিদব পদরবত্ধন
●  আবম, SAHANA ISLAM, 
  স্ামী–  নমািাঃ বরয়ােুল ইসলাম, 
 ঠিকাো:  বসকজে�িুকুবরয়া, নিাঃ–  
নছাজটা োগুবলয়া, থাো– েত্তিুকুর, 
নেলা– উত্তর ২৪ ির�ো, 
বিে– 743 294 , িবচিমিগে। 
আমার প্রকৃত োম SAHANA 
ISLAM। বকন্তু িুলি�তঃ 
মাধ্যবমজকর অ্যািবমট কাজি্ 
( ইেজিসি েং:  595-123)  আমার 
োম েবথিুতি িজয়জছ SEHANA 
SULTANA  এিং  িাসজিাজট্ 
(J3815370) িুলি�তঃ 
েবথিুতি িজয়জছ SEHANA 
ISLAM । �ত 16-07-2021 
 তাবরজখ  িারাসত নকাজট্র  বেে 
েুবিব�য়াল ম্যাবেজ্রেট (োস্ 
ক্াস) – এর এবেজিবিট (7150) 
িজল আবম SAHANA ISLAM, 
SEHANA SULTANA  এিং 
SEHANA ISLAM এক ও 
অবিন্ন ি্যবতি িজল �ণ্য িলাম।
●   ড্াইবিং লাইজসজসি (WB-
0119860490951)  আমার 
োম SUBRATA RANJAN 
DAS – এর িবরিজত্ S. R. D AS 
 আজছ।  04/08/2022  তাবরজখ 
এবেজিবিট (No. 42521) – এর 
িজল S. R. DAS, S/o S. 
R. DAS  এিং SUBRATA 
RANJAN DAS S/o 
SUDHIR RANJAN DAS 
 এক এিং অবিন্ন িজল িবরবেত 
িইলাম।
●  I, Pravin Chopra, S/o Hirji
Bhai Chopra residing at
Purbasha, Jessore Road,
Madhyamgram, 700 129
hereby have changed my
name to Pravin Kumar
Chopra.
●  I, Prabha ben Patel W/o
Shanti Lal Patel residing at
Parul Kuthi, 2 No Debigarh,
Madhyamgram, 700 129
hereby have changed my
nametoParwatiBenPatel.
●  I, Sohel Ahmed, S/o-
Nasiruddin Ahmed, R/O-
Vill-Haroa (Uttar Garhdaha),
P.O.+P.S-Haroa, Pin-743425,
North 24 Parganas, declared
that My father's correct
name is Nasiruddin Ahmed
which iswrongly recordedas
Nasir Ahmed is some of my
Educational Documents. So,
NasiruddinAhmed and Nasir
Ahmedisthesame&identical
person vide affidavit no.
4914 from 1st Class Judicial
Magistrate at Basirhat on
03.08.22
●    �ত 2/ 6/ 22 তাবরজখ িবসর িা ট 
নকাজট্র ( J.M)  ১ম নরেণী এবেজিবিট 
িজল MAHAMMAD ALI 
GAZI  িইজত MAHAMMAD 
GAZI  িইলাম এিং ALAYA 
QIKAM  িইজত ALAYA 
BEGUM  িইলাম— Bhojpara 
P.S-Baduria Dist-24 Pgs(N)
●   আবম MAHABUB 
HOSSAIN ANSARY 2/6/22   
 তাবরজখ িবসরিাট ( J.M)   নকাজট্র 
এবেজিবিট িজল আমার বিতা 
MD ABDUR RAHIM  নথজক 
ABDUR RAHIM GAZI  এিং 
মাতা ALAYA BEGAM  নথজক 
ALAYA BEGUM  িইল Vill-
Bhojpara P.S.-Baduria, Dist-
24 Pgs(N)

দবঞেদতি
সারারণ দবঞেদতি

●  I, Sri Goutam Saha Son
of Late Gour Pada Saha
alias Banshi Badan Saha,
residing at Ramkrishna
Pally, P.O.- Rahara, P.S.-
Khardah, New P.S.- Rahara,
Dist.- 24 Parganas (North),
Kolkata-700 118, W.B. My
elderbrother'snameisAshok
Saha. Do hereby solemnly
affirm and declare that my
father's name Gour Pada
Saha and Banshi Badan
Sahawas thesameandone
identical person, vide an
affidavit sworn before in the
courtofLd.JudicialMagistrate
1st Class at Barrackpore,
Dist. North 24 Parganas on
dated-04/11/2019.
●  নেলা হু�লী শ্রীরামিুর বিব্রেক্ট 
নিবলজ�ট আোলত সে ২০২২ 
সাজলর ২৪ েং ৩৯ আইে নমাকদ্দমা
েরখাস্তকারী: –  শ্রী সুেীল কুমার 
বিশ্াস, বিতা  ৺ �েীন্দ্র েন্দ্র বিশ্াস, 
সাং–  ২৯/ ৩, েূতেগ্াম ৩েং িবরর 
মাঠ, নিাঃ– নমা়েিুকুর, থাো– 
বরষ়ো, নেলা হু�লী।
এতদ্বারা সর্্ সাধারণজক োোজো 
রাইজতজছ নর, নেলা হু�লী, থাো 
বরষ়ো, নিাঃ– নমা়েিুকুর–এর 
অন্ত�্ত ২৯/ ৩, েূতেগ্াম ৩ েং 
িবরর মাঠ বেিাসী মৃতা শ্রীমতী 
অন্তরা বিশ্াস ( স্ামী শ্রী সুেীল কুমার 
বিশ্াস)  �ত ইং ০২/ ০৭/ ২০২১ 
তাবরজখ িরজলাক�মে কবরজল 
তািার ত্যতি Department of 
Commerce under Ministry 
of Commerce & Industries, 
Government of India, Office 
of the Zonal Additional 
Director General of Foreign 
Trade, 4 ES Planed East, 
Kolkata 69 –নত �বছিত 
Payment of CGEDIS  িািে 
৫০,৭১০ টাকা এিং  Retirement 
Benefit  িািে ৫,৭৩,৩০০ টাকা 
সি্ নমাট ৬,২৪,০১০ টাকা িাইিার 
বেবমত্ত প্রাথ্ো কবরয়াজছে। ইিাজত 
কািারও নকাে আিবত্ত থাবকজল 
এই বিজ্ঞবপ্ত প্রকা� িইজত ৩০ 
(( বরি�)  বেজের মজধ্য আিবত্ত 
নেজিে, অে্যথায় আইোেু� 
আজে� িইজি। েরখাস্তকারী িজক্, 
 Manab Biswas,  অযাডদভাদকট, 
আিালদতর অনুমতযানুসাদর, 
সমীর িক্রবততী,    ১৬/০৭/ ২২, 
মসদরস্ািার,  শ্রীরামপুর দডদ্রিক্ট 
মডদলদগট আিালত, হুগলী, পঃ বঃ

দবঞেদতি
 ●  Notice is hereby given
as per instruction for and
on behalf of my client, Sri
Mohan Lal Bose son of Late
Anil Kumar Bose, of Netaji
Subhas Nagar (North), P.O.
Ghola Bazar, P.S. Ghola,
Ward No. 27, Kolkata-700
111. "Notified that, Dag No.
199,KhatianNo.603,JLNo.
14, Mouza Ghola, Holding
No. 280, Nemai Chatterjee
Road of Ward No. 27 under
Panihati Municipality has
been declared endangered
after spot inspection by
Panihati Municipality
vide their Memo No. PM/
PWD/2022-23/(224/1) dated
27/07/2022 and Municipal
authority has approved the
prayerofapplicantMohanLal
Bose to demolish the above
dilapidated building at his
costforsafetyandsecurityof
humanlivesandpropertes.
If anyone has any claim or
interest in thesubjectmatter,
may raise their objection to
appropriate authority with
proper documents/evidence
within 7 (seven) days from
thedateofpublicationof this
notice, filling which, no claim
orobjectionshallstandinthe
eyeoflaworequity."

Sd/- Anirban Basu Roy
(Advocate) Kolkata High 

Court & Metropolitan 
Magistrate's Court,  
2, Bankshall Street, 

Kolkata-700001
Contact:- 903898750

●  ি্যারাকিুর বিব্রেক্ট নিবলজ�ট 
আোলত, নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ)  
বমস নকস েং–  ২১৬/ ২১ ( প্রজিট) 
েরখাস্তকারী: –  শ্রী কাোইলাল 
সরকার বিতা মৃত সাধেেন্দ্র সরকার 
সাং–  ২ েং �়ে �্যামে�র, নিাঃ 
�্যামে�র, থাো ে�দ্দল, নেলা   ২৪ 
িরঃ ( উঃ) ।
মৃত ি্যবতি:   িাজটশ্রী সরকার ওরজে 
িাজটশ্রী নে, স্ামী ৺  সাধেেন্দ্র নে 
সাং–  উিজরাতি ত্যতি সম্পবত্তর 

তপ�ীল:  ( লট– ১) 
নেলা–   ২৪ িরঃ ( উঃ)  থাো–  ে�দ্দল 
ADSR  নেিাটী ১ েং কাউ�াবছ গ্াম 
িঞ্াজয়ত নমৌো–  �়ে �্যামে�র JL-
  ১৯, RS  খবতয়াে েং ২৩৪ RS  ো� 
েং–  ১৬৭ েবমর িবরমাণ ৩৩ �তক 
৫. ১৮ �তজকর মজধ্য। 

লট– ২
নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ) , থাো–  ে�দ্দল 
ADSRO- নেিাটী ১ েং কাউ�াবছ 
গ্ামিঞ্াজয়ত অধীে, নমৌো–  �়ে 
�্যামে�র, JL- ১৯, RS  খবতয়াে 
েং–  ২৩৪, RS  ো� েং ১৬৭ 
েবমর িবরমাণ ১৩. ২৫ �তক ৫. ১৮ 
�তজকর মজধ্য। 

লট– ৩
নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ)  থাো– 
 ে�দ্দল ADSRO- নেিাটী ১ েং 
গ্ামিঞ্াজয়জতর অধীে নমৌো– 
 �়ে�্যামে�র, JL-  ১৯, RS  খবতয়াে 
েং–  ২৩ ৬, RS  ো� েং ১৯, RS  ো� 
েং ১৯৭, েবমর িবরমাণ ৮. ২৫ �তক 
৯০ �তজকর মজধ্য। 

লট– ৪
নেলা–   ২৪ িরঃ ( উঃ)  থাো–  ে�দ্দল 
ADSRO- নেিাটী ১ েং কাউ�াবছ 
গ্ামিঞ্াজয়ত অধীে নমৌো–  
�়ে�্যামে�র, JL- ১৯, RS  খবতয়াে 
েং–  ২৩ ৪, আর এস  ো� েং ১৬৭, 
েবমর িবরমাণ ১৭ �তক  ৫. ১৮ 
�তজকর মজধ্য। 

লট– ৫
নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ)  থাো–  ে�দ্দল 
ADSRO- নেিাটী ১ েং কাউ�াবছ 
গ্ামিঞ্াজয়জতর অধীে নমৌো–  
�়ে�্যামে�র, JL-  ১৯, RS  খবতয়াে 
েং–  ২৩ ৬, RS  ো� েং ১ ৯৭, েবমর 
িবরমাণ ১৬. ৫ �তক .৯০ �তজকর 
মজধ্য। 

লট– ৬
নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ)  থাো–
 ে�দ্দল ADSRO- নেিাটী ১ েং 
গ্ামিঞ্াজয়জতর অধীে, নমৌো–  
�়ে�্যামে�র, JL- ১৯, RS  খবতয়াে 
েং– ৩৩ ৬, RS  ো� েং ১ ৬৭, েবমর 
িবরমাণ ৬. ৫৫ �তক ৫.১৮ �তজকর 
মজধ্য।

লট– ৭
নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ),  থাো– ে�দ্দল 
ADSRO- নেিাটী ১ েং কাউ�াবছ 
গ্ামিঞ্াজয়ত অধীে JL- ১৯, RS 
 খবতয়াে েং– ২৩ ৬, RS  ো� েং 
১ ৯৭–এর ৫ �তক   ৯০ �তজকর 
মজধ্য।
এতদ্বারা সি্সাধারণজক োোজো 
রায় নর, উিজরাতি েরখাস্তকারী 
উিজরাতি মৃত ি্যবতির ত্যতি সম্পবত্তর 
সি্জ�ষ উইজলর প্রজিট িাইিার 
েে্য অরিাোলজত উিজরাতি নকস 
কবরয়াজছে। ইিাজত কািাজরা নকাে 
আিবত্ত থাবকজল বিজ্ঞবপ্ত প্রকাজ�র 
৩০ বেজের মজধ্য োোইজিে। েজেৎ 
আইোমজল আবসজি। 
অনুমতযানুসাদর, ঋদ্বিকা িদ্াপারযায় 

( মসদরস্ািার) 
বযারাকপুর দডদ্রিক্ট মডদলদগট 

আিালত, ২৪ পরঃ ( উঃ)  

দবঞেদতি
●  নেলা– েবক্ণ ২৪ ির�ো, নমাকাম 
আবলিুর বিব্রেক্ট নিবলজ�ট আোলত, 
অ্যাক্ট ৩৯ ( এস)  নকস েং ১৭১/ ২২। 
মায়া রােী গুি, স্ামী ৺ ধীজরন্দ্র 
কুমার গুি, ৫/ ১৬, �িীে ে�র, 
�়েো, নকাল– ৩১ . . . েরখাস্তকাবরণী 
এতদ্দারা োোজো রাইজতজছ নর, 
উিজরাতি েরখাস্তকাবরণী তাঁিার িুরি 
�্যামসুন্র গুি ত্যতি স্াির সম্পবত্ত 
রািা আেুমাবেক ১,৮৩,৬৯৭্ ( এক 
লক্ বতরাব� িাোর ছয় �ত সাতাের্ই 
টাকা)  টাকার সাকজস�াে লইিার েে্য 
উিজরাতি আোলজত উতি নমাকদ্দ্মা 
কবরয়াজছে। ইিাজত কািারও নকােও 
আিবত্ত থাবকজল এই বিজ্ঞবপ্ত প্রকাজ�র 
৩০ বেজের মজধ্য উতি আোলজত 
িাবের িইয়া আিবত্ত োোইজিে, 
েজেৎ নমাকদ্দ্মা একতরো শুোবে 
িইজি। অনুমতযনুসাদর সু�ান্ত সাহা, 
মসদরস্ািার, 03/08/22
 ●  নেলা– েবক্ণ ২৪ ির�ো, নমাকাম 
আবলিুজরর বিব্রেক্ট নিবলজ�ট 
আোলত, অ্যাক্ট ৩৯, সাকজস�াে নকস 
েং ৩৩৪ অে ২০২১ অমৃতা নিাস, 
বিতা–৺ ন�ৌরী �ঙ্কর নিাস, ১২ বস/ ৩, 
নসবলমিুর িাই নলে, ঢাকুবরয়া, থাো–
 নলক, কলকাতা– ৭০০০৩১, নেলা–
 েঃ ২৪ ির�ো।  . . . েরখাস্তকাবরণী।
এতদ্দারা সকলজক োোজো রাইজতজছ 
নর, েরখাস্তকাবরণী তািার বিতা মৃত 
ন�ৌরী �ঙ্কর নিাস, বিতা ৺ কৃষ্ণ েন্দ্র 
নিাস, সাং ১৫, ঢাকুবরয়া কালীিা়েী 
নলে, োস্্ ন্ার, ্্যাট েং বি/ ৪, 
ঢাকুবরয়া, কলকাতা– ৭০০০৩১ 
এিং ৩৫, িাঃ �রৎ ি্যাোেতী নরাি, 
কলকাতা– ৭০০০২৯– এর ত্যতি 
৩,৪৮,৫৯০্ ( বতে লক্ আটেবল্� 
িাোর িাঁেজ�া ের্ই টাকা)  টাকা প্রাবপ্তর 
বেবমত্ত উিজরাতি আোলজত উতি েম্বর 
নমাকদ্দ্মা োজয়র কবরয়াজছে। ইিাজত 
কািাজরা আিবত্ত থাবকজল স্য়ং অথিা 
উবকলিািুর মারেত অরিাোলজত 
আিবত্ত োোইজিে। ( েরখাস্তকাবরণী 
ও অবেি্াণ িসু ি্যতীত মৃত ি্যবতির 
আর নকােও ওয়াবর�াে োই)  েজেৎ 
নমাকদ্দ্মাটি একতরো শুোবে িইজি।
অনুমতযনুসাদর সু�ান্ত সাহা, 
মসদরস্ািার, আদলপুর দডদ্রিক্ট 
মডদলদগট আিালত, িদ্ণ ২৪ 
পরগনা, 06/07/22
●  ি্যারাকিুর বিব্রেক্ট নিবলজ�ট 
আোলত, নেলা–  ২৪ িরঃ ( উঃ)  
বমস নকস েং ৬১/ ১৯ ( এল. এ)  
এতদ্দারা সি্সাধারণজক োোজো 
রাইজতজছ নর, েরখাস্তকারী শ্রী 
অবেন্্য িট্াোর্্য, বিতা–  ৺ বেবখজল� 
িট্াোর্্য, সাং ৪/ ২এ, �ীতলা মাতা 
নলে, নিাঃ েিা়ো, থাো–  িরাে�র, 
নকালকাতা–  ৭০০০৯০, নেলা–  ২৪ 
িরঃ ( উঃ) , মৃত বেবখজল� িট্াোর্্য, 
বিতা–  ৺ নেিাল েন্দ্র িট্াোর্্য, সাং–  
উিজরাতি– এর ত্যতি সম্পবত্তর নলটার 
অে অ্যািবমবেজ্রে�ে িাইিার েে্য 
অরিাোলজত উতি নকস কবরয়াজছে, 
ইিাজত কািাজরা নকাজো আিবত্ত 
থাবকজল বিজ্ঞবপ্ত প্রকাজ�র বরি� বেজের 
মজধ্য োোইজিে, েজেৎ আইোমজল 
আবসজি। সম্পবত্তর তি�ীল:  নোতলা 
�ৃিােী সজগে ১০৫০ িঃেুঃ েবমর 
িবরমাণ ৩ কাঠা ৪ ছটাক, রািা ৪/ ২এ, 
�ীতলা মাতা নলে, নিাঃ েিা়ো, থাো–  
িরাে�র, নকালকাতা–  ৭০০০৯০ 
মজধ্য অিবস্ত এিং PPF NO. 
01P00900658 , সম্পূণ্ অথ্, রািা 
নস্ট ি্যাঙ্ক অে ইবডিয়ার �্যামিাোর 
�াখায়, RBI   এর 9 টি িডি রািার 
নমাট মূল্য 2,40,715/- , রািার েং 
C/A-4499 9 ( দুটি)  , C/A-45550, 
C/A-45000, C/A-45552, C/A-
44998, C/A-4555 1 ,  ি্যাঙ্ক অে 
ইবডিয়ার িরাে�র �াখায় বেসিি 
বিজিাবেজট নমাট মূল্য 7,30,039/-
. েং 23/930, 1/228, LIC  নমাট 
মূল্য–  3,05,000/- UNDP নমাট মূল্য 
  $  3500 । অনুমতযনুসাদর – ঋদ্বিকা 
িদ্াপারযায়, মসদরস্ািার, বযারাকপুর 
দডদ্রিক্ট মডদলদগট আিালত, মজলা–  
২৪ পরঃ ( উঃ)

 নাম/ পিদব পদরবত্ধন
●  আবম সুেীবত কুমার েস্কর, 
15.11.18  তাবরজখ আবলিুর োস্্ 
ক্াস েুবিবসয়াল ম্যাবেজ্রেট নকাজট্র 
এবেজিবিজট সুেীবত কুমার েস্কর, 
সুেীত কুমার েস্কর ও সুেীল েস্কর 
একই ি্যবতি িইলাম।
●  I, Mamla Sekh, S/o
Mahamod Sekh aka
Mohammad Sk residing at
Serpur,Murshidabadchanged
mynametoMaolabaskSekh
vide Affidavit at Berhampore
Court.
● I,AsthaBijalbhaiModi,D/o
BijalbhaiVinodbhaiModi and
W/OAniruddhShahresidingat
LuvKushResidency,Block-B,
Flat4C,232,B.L.SahaRoad,
NewAlipore, Kolkata-700053
hereby declare that I change
mynametoAsthaShahforall
future purposes videAffidavit
dated 05.08.2022 before the
Ld. Metropolitan Magistrate
1stclass,Kolkata.

দবঞেদতি
●  আমার মজকেল িাঃ রমা সািা, 
বিতা– ৺ িবরোস সািা, বেিাস:  
ই/ ১৪৬, িািুেী ে�র, নিাস্ অবেস:  
বরজেন্ট এজস্ট, থাো– রােিিুর, 
কলকাতা– ৭০০ ০৯২, নেলা– েবক্ণ 
২৪ ির�ো, তািার কবলকাতা বস্ত 
সম্পবত্ত উতি ঠিকাোয় অিবস্ত।
উিা নেখাজ�াো কবরিার েে্য শ্রী 
সন্ীিে সািা, বিতা– শ্রী সঞ্ীি 
সািা, বেিাস:  ই/ ১৪৬, িািুেী 
ে�র, নিাস্ অবেস:  বরজেন্ট এজস্ট, 
থাো– রােিিুর, কলকাতা– ৭০০ 
০৯২, নেলা– েবক্ণ ২৪ ির�ো–
 নক নরবে্রেীকৃত েবললমূজল 
০২/ ০৩/ ২০১৬ তাবরজখ আমজমাতিার 
বেরুতি করা িইয়াবছল।
উতি শ্রী সন্ীিে সািা, আমজমাতিার 
থাকার অবেছিা প্রকা� করায় এিং 
আমার মজকেল এই আমজমাতিার 
োমার অিপ্রজয়া� িইজতজছ এই 
আ�ঙ্কা করায় উতি নরবে্রেীকৃত 
আমজমাতিার োমা �ত ইংরাবে 
২৮ন� েুে, ২০২২– এ রািা ৪ েং 
িবির িলু্যম েং ১৬০১– ২০২২–
 এর ১৩১৩ িৃষ্া িইজত ১৩২৯ েং 
িৃষ্ায় বলবিিধে করা আজছ। তািা 
িাবতল করা িইল। ( দরতা সাহা)  
অযাডদভাদকট, Alipore Judges 
Court, Kolkata-700 027

 ভ্রম সংদ�ারন
●  �ত ৭ আ�স্ এই িবরিকায় 
প্রকাব�ত অষ্টম িাতার প্রথম 
বিজ্ঞবপ্তর েতুথ্ লাইজে ৩৪ + 
 ৪৫/ ২/ ১– এর িবরিজত্ ৩৪ + 
 ৩৫/ ২/ ১ ি়েজত িজি।    

 দপলাদন ইনদভস্টদমন্ট অযাডি ইডিাদ্রিজ কদপ্ধাদর�ন দলদমদটড
[ CIN: L24131WB1948PLC095302;   ওদয়বসাইট:  www.pilaniinvestment.com;   ই–মমল:  pilaniinvestment1@gmail.com ] 

মরদজস্টাড্ধ অদিস:  দবেলা দবদ্ডং, ৯/ ১, আর এন মুখাদজ্ধ মরাড, কলকাতা–৭০০০০১;  মিান:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/  ২২২০০৬০০

৩০ জুন, ২০২২ সমাতি ত্রৈমাদসদক একক ও পুঞ্ীভূত অদনরীদ্ত 
আদ্্ধক িলািদলর সংদ্তিসার

 ( ম�য়ার প্রদত ত্য বাদি ল্ টাকার অদকে) 

                        একক পুঞ্ীভূত

                        দববরণ সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি বছর সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি ত্রৈমাদসক সমাতি বছর

 ৩০–জুন–২২ ৩১–মাি্ধ–২২ ৩০–জুন–২১ ৩১–মাি্ধ–২২ ৩০–জুন–২২ ৩১–মাি্ধ–২২ ৩০–জুন–২১ ৩১–মাি্ধ–২২

 ( অদনরীদ্ত)  ( দনরীদ্ত)  ( অদনরীদ্ত)  ( দনরীদ্ত)  ( অদনরীদ্ত)  ( দনরীদ্ত)  ( অদনরীদ্ত)  ( দনরীদ্ত) 

কারিার নথজক নমাট আয় ৫,৯৬৬. ৮৩ ৫,২৬১. ১৯ ৫,৪৮৮. ৯০ ২৬,০২১. ৫৭ ৫,৯৬৯. ২৫ ৫,২৯৮. ৮১ ৫,৪৯৫. ৭৮ ২৫,৭৫৪. ৬৭

সংবলিষ্ট নময়াজে নেট মুোো 
( কর এিং ি্যবতক্রমী েোসমূজির আজ�) ৪,০৬৪. ৩৬ ৩,৪৭৫. ৪৮ ৩,৭০৬. ২০ ১৯,৪১৩. ৫৫ ৪,০৬৩. ৪১ ৩,৫১১. ০৮ ৩,৭১১. ২৮ ১৯,১৪১. ১৪

সংবলিষ্ট নময়াজে নেট মুোো 
( কজরর আজ� বকন্তু ি্যবতক্রমী েোসমূজির িজর) ৪,০৬৪. ৩৬ ৩,৪৭৫. ৪৮ ৩,৭০৬. ২০ ১৯,৪১৩. ৫৫ ৪,০৬৩. ৪১ ৩,৫১১. ০৮ ৩,৭১১. ২৮ ১৯,১৪১. ১৪

সংবলিষ্ট নময়াজে নেট মুোো 
( কর এিং ি্যবতক্রমী েোসমূজির িজর)  ৩,০১৫. ১২ ২,৫৬৫. ৭৫ ২,৭৮১. ৫৯ ১৪,৯২৫. ০১ ৪,৫৪৭. ৪৯ ৫,৪৪১. ৩৭ ৩,৫০১. ২১ ২০,১৪২. ৪২

সংবলিষ্ট নময়াজে নমাট নিাধ�ম্য আয় 
[ সংবলিষ্ট নময়াজে কর–িরিততী মুোো/ ( ক্বত)  এিং 
কর–িরিততী অে্যাে্য নিাধ�ম্য আয় অন্তি্ুতি কজর]  ( ১,৮০,০২৬. ৪০)  ( ৫,৯২৮. ৩৫)  ৩৪,৫৮১. ৪১ ১,১৮,৭৫৩. ০৫ ( ১,৮১,০৪৪. ৩১)  ( ২,৮৭৩. ৮৮)  ৩৭,১৭২. ৬১ ১,২৭,৩১২. ১২

সম্পূণ্রূজি আোয়ীকৃত ইকুইটি ন�য়ার মূলধে 
( প্রবতটির অবিবিত 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

অে্যাে্য ইকুইটি    ১০,২৩,৪১৬. ১৭    ১১,০৯,১১৯. ৫২
₹ ১০/ – মূজল্যর প্রবতটি ন�য়ার বিছু আয় ( িাবষ্কীকৃত েয়) 
( ক)  িুবেয়াবে – ( ₹ ) ২৭. ২৩ ২৩. ১৭ ২৫. ১২ ১৩৪. ৮০ ৪১. ০৭ ৪৯. ১৪ ৩১. ৬২ ১৮১. ৯২
( খ)  বমবরেত – ( ₹ )  ২৭. ২৩ ২৩. ১৭ ২৫. ১২ ১৩৪. ৮০ ৪১. ০৭ ৪৯. ১৪ ৩১. ৬২ ১৮১. ৯২

দ্রষ্টবয: 
১.  উিবরবলবখত বিিৃবতটি নসবি ( বলবস্ং অিবলজ��েস অ্যাডি বিসজক্াোর বরজকায়্যারজমন্টস)  নরগুজল�েস, ২০১৫ এর নরগুজল�ে ৩৩ অেুসাজর স্ক এসিজেঞ্সমূজি নি� করা একক ও িুঞ্ীিূত অবেরীবক্ত আবথ্ক েলােজলর বি�ে িয়াজের 

সংবক্প্তসার। একক ও িুঞ্ীিূত অবেরীবক্ত আবথ্ক েলােলগুবলর বি�ে িয়াে স্ক এসিজেঞ্সমূজির ওজয়িসাইট অথ্াৎ, www.bseindia.com  ও www.nseindia.com  সি নকাম্পাবের ওজয়িসাইট অথ্াৎ, www.pilaniinvestment.
com  নতও উিলব্ধ রজয়জছ। 

  দপলাদন ইনদভস্টদমন্ট অযাডি ইডিাদ্রিজ কদপ্ধাদর�ন
 দলদমদটড এর িবরোলকমণ্ডলীর েে্য ও তরজে
 স্াঃ–
 মিদবন্দ কুমার মন্তী
স্াে :   কলকাতা দডদরক্টর
তাবরখ :  ৮ আ�স্, ২০২২ DIN: 00075664  

 দবঞেদতি
●  DistrictConsumerDisputes
Redressal Commission,
Hooghly, NNICE Building,
Joraghat,Chinchura,Hooghly,
PIN-712101

LEGAL NOTICE
Whereas Smt. Sushila
Kumari, W/o Sri Sanjay
KumarSingh, residingatFlat
No- 202, 1st Floor, Block-D,
32, Chowdhury Para Street,
P.O. & P.S. Uttarpara. Dist.-
Hooghly, PIN-712 258 has
filed a Execution Application
being no. EA/23/2021 under
section 71 read with Sec 72
of the Consumer Protection
Act.2019before theDCDRC
Hooghly against JDRs 1 Sri
Samir Roy Chowdhury, 2.
Sri Malay Roy Chowdhury,
3. Smt. Subhra Dey, 4. Smt.
Rakhi Chakraborty, 5. Smt.
Kamala Roy Chowdhury, 6.
SriNilKumarRoyChowdhury,
7. Sri Jayanta Kumar Roy
Chowdhury, 8. Sri Sushanta
Roy Chowdhury, 9. Sri
Biswanath Roy Chowdhury.
10 Sri. Sabitri Banerjee, 11.
Sri Bapi (Tridip) Banerjee,
12. Smt. Saimanti Banerjee,
13.Smt.MinakashiBanerjee,
all residingat32,Chowdhury
Para Street, PO. & PS.
Uttarpara,Dist.-Hooghly,PIN-
712258.ThesaidJudgement
Debtorsis/areherebydirected
to appear in person or by
any duly authorized agent
on 17.08.2022 at 10:30 a.m.
and to show cause against
the charge leveled, failing
whichthematterwillbeheard
exparteandappropriateorder
bepassed.

By the order of Registrar
District Consumer 

Commission, Hooghly

  নাম/ পিদব পদরবত্ধন
●  আবম Bechu Dutta,  বিতা Late 
Sailen Dutta, Vill- Kaliagarh, 
P.O.  & P.S.  Balagarh, Dist. - 
Hooghly,  আমার Passport 
(No- T1060005) issued on 
22/02/2019  িুলি�ত োম আজছ 
Bachu Dutta,  �ত 04/08/22 
 তাবরজখ LD. Judicial Magistrate 
Sadar, Hooghly নকাজট্ এবেজিবিট 
িজল Bechu Dutta   এিং Bachu 
Dutta  এক ও অবিন্ন ি্যবতি। 
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