
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 

 
 31st January, 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:  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 Wednesday, the                          
9th February, 2022, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial 
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine 
months ended 31st December, 2021. 
 
Vide our letter dated 28th December, 2021 we have already communicated closure 
of Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st January, 
2022 till the end of 48 hours after the announcement of the Unaudited Financial 
Results for the quarter and nine months ended 31st December, 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 nine months ended 31st December, 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 ৼ ১০
কলকাতা মঙ্গলবার ১ ফেব্রুয়ারর ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    এইচরিএেরি ব্াঙ্ক রলরমটেি
ব্াঞ্চ অরেি:  রিল্ান্ার হাউি, ব্লক ‘ এ’ , 

২য় তল, ৮, এন এি ফরাি, কলকাতা–৭০০০০১
ভ্রম িংট�াধনী

২৯. ০১. ২০২২–এ প্রকাশিত ই–শিলামের 
প্রকাি্য শিজ্ঞশতিমত সম্পশতি পশরদি্শমির তাশরখ 
ও সেয় পড়মত হমি  ২৩. ০২. ২০২২, বিলা ১১টা 
বেমক দুপুর ৩টা ও স্বত্াশিকারী হাশেদুল বোল্া 
বহজিুল্া বোল্া বসমকন্ার েশল্মকর বষেমরে দাশি 
শিজ্ঞশতি অিুযায়ী িমকয়া অে্শাঙ্ক পড়মত হমি 
₹ ২,১৯,৬৩,৭৯৩. ৮৪ ( দুই বকাটি উশিি লষে 
বতষট্টি হাজার সাতমিা শতরািব্বই টাকা এিং 
চুরাশি পয়সা োরে)।
অশিচ্াকৃত ভুমলর জি্য দুুঃশখত।

 ন্া�নাল ফকাম্ারন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা 
ফবঞ্চ, কলকাতা িমীটে

রিরে ( রিএএ)  নং:  ১৯০/ ফকরব/ ২০২১
যার িটঙ্গ িম্রককিত

রিএ ( রিএএ)  নং:  ১০০/ ফকরব/ ২০২১
শিষয়: 
বকাম্পাশিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ 

এিং
শিষয়: 
বকাম্পাশিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ 
িং িারা

এিং
শিষয়:  বানজারা োমকি হাউি প্াইটেে রলরমটেি, 
যার বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািা:  ২৩ এ 
কলাকার শ্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭, 
CIN: U01210WB2009PTC136119, 
PAN: AADCB9278R। – ট্ান্সিারার 
বকাম্পাশি ১

এিং
শিষয়:  ফেের রেনটট্ি প্াইটেে রলরমটেি, 
যার বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািা:  ৬শি, বিশটিঙ্ক 
শ্রিট, ২য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১, CIN: 
U51109WB2008PTC128218, PAN: 
AABCF2583P। – ট্ান্সিারার বকাম্পাশি ২

এিং
শিষয়:  ফমটট্ারিল কমার�কিয়াল প্াইটেে 
রলরমটেি, যার বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািা:  ৪ 
এ, কাউশন্সল হাউস শ্রিট, এে এে এস বচম্ারস, 
২য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১, CIN: 
U51109WB2005PTC102270, PAN: 
AAKCS1543H। – ট্ান্সিারার বকাম্পাশি ৩

এিং
শিষয়:  োেকিল রিলারি প্াইটেে রলরমটেি, যার 
বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািা:  ২৩ এ কলাকার 
শ্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭, CIN: 
U51909WB2009PTC132975, PAN: 
AAECP9669D। – ট্ান্সিারার বকাম্পাশি ৪

এিং
শিষয়:  োইকুন রেনকম প্াইটেে রলরমটেি, 
যার বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািা:  ২৩ এ 
কলাকার শ্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০৭, 
CIN: U52190WB2010PTC142750, 
PAN: AADCT3936E। – ট্ান্সিারার 
বকাম্পাশি ৫

এিং
শিষয়:  এ ফক জজন ফিলি অ্ান্ মাটককিটং 
প্াইটেে রলরমটেি, যার বরশজস্ার্শ 
অশিমসর ঠিকািা:  বিােরা হাউস, শিিায়ক 
িগর গঙ্ািহর শিকামির–৩৩৪৪০১, োি্য 
এিশসএলটি জয়পুর বিঞ্চ অশিমষেমরে, CIN: 
U51909RJ2016PTC055074 – ট্ান্সিাশর 
বকাম্পাশি

রেট�টনর ফনাটি
এ বক জজি বসলস অ্যান্ড োমক্শটিং প্রাইমভট 
শলশেমটর –এর সমঙ্ িািজারা িাে্শ হাউস 
প্রাইমভট শলশেমটর ও উক্ত অি্যমদর–
এর  সংযুশক্তকরণ শকিে অিুমোদমির জি্য 
উপশরশলশখত আমিদিকারীমদর তরমি 
বকাম্পাশিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ বেমক 
২৩২ িং িারািীমি শপটিিিারগমণর অিুমোশদত 
প্রশতশিশি শস এস অশদশত ঝুিঝুিওয়ালা দ্ারা ১৪ 
শরমসম্র, ২০২১ তাশরমখ একটি শপটিিি বপি 
করা হময়মে এিং উক্ত শপটিিিটি ি্যািিাল 
বকাম্পাশি ল’  ট্াইিুিামলর কলকাতা বিমঞ্চ ০৯ 
বিব্রুয়াশর, ২০২২ তাশরমখ শুিাশি হমি িমল 
শথির হময়মে।
উক্ত শপটিিমি বকািও ি্যশক্ত সেে্শি িা 
শিমরাশিতা করমত চাইমল শিমজর িাে ও 
ঠিকািার সমঙ্ তাঁর ইচ্া শিিৃত কমর বিাটিস 
শপটিিিারগমণর অিুমোশদত প্রশতশিশি শস 
এস অশদশত ঝুিঝুিওয়ালার কামে এেিভামি 
পাঠামিি যামত বসটি এই শুিাশির শিি্শাশরত 
তাশরমখর কেপমষে দু’ শদি আমগ এই 
শপটিিিারগমণর প্রশতশিশির কামে জো পমড়। 
বকািও ি্যশক্ত এই শপটিিমির শিমরাশিতা করমত 
চাইমল শিজস্ব এশিমরশভট সহ শিমরাশিতার 
কারণ উমল্খ কমর ওই বিাটিমসর সমঙ্ সংলগ্ন 
কমর বদমিি। প্রমযাজ্য অে্শাঙ্ক আদায় শদময় বয 
বকািও ি্যশক্ত শিম্নস্বাষেরকারীর কাে বেমক ওই 
শপটিিমির কশপ সংগ্রহ করমত পামরি।
তাশরখ:  ২৭. ১২. ২০২২

স্বাুঃ–
অশদশত ঝুিঝুিওয়ালা

কে্শরত বকাম্পাশি সশচি
শপটিিিারগমণর অিুমোশদত প্রশতশিশি

পশরমষিার ঠিকািা– ২১৯, শচতিরঞ্জি এশভশিউ,
কলকাতা–৭০০ ০০৬।           

েমকি নং:  আই এন রি– ২৬
[ বকাম্পাশিজ ( ইিকমপ্শামরিি)  রুলস, ২০১৪– এর রুল 

৩০ অিুযায়ী] 
ফকন্দীয় িরকার, ইস্ানকি 

রররজয়ন, িমীটে।
বকাম্পাশিজ অ্যাক্ট, ২০১৩– এর ১৩ ( ৪)  িারা এিং 
বকাম্পাশিজ ( ইিকমপ্শামরিি)  রুলস, ২০১৪– এর রুল 
৩০– এর সাি রুল ( ৫)– এর  ক্লজ ( এ) এিং শিষয়ক

ও 
শিষয়: স্প�কি রিলমাককি প্াইটেে রলরমটেি (CIN: 
U 52190WB2010PLC155033)   যার বরশজস্ার্শ 
অশিস:  ২এ গ্র ্যাটি বলি, শ্রীকৃষ্ণ বকিায়ার, ৪ে্শ তল, কষে 
িং ৩শি/ ২, কলকাতা– ৭০০০১২

. . . আটবদনকারী
এতদ্দারা জিসািারমণর জ্ঞাতামে্শ জািামিা যামচ্ বয, 
২৯/ ০১/ ২০২২ তাশরমখ অিুশঠিত উক্ত আমিদিকারী 
বকাম্পাশির শিমিষ সািারণ সভায় গৃহীত একটি শিমিষ 
শসদ্ান্ত অিুযায়ী বকাম্পাশিজ অ্যাক্ট, ২০১৩– এর ১৩ 
িারািীমি ‘ েরচিমবঙ্গ রাজ্’  বেমক ‘জাতীয় রাজধানী 
রদরলি’ – বত এই বকাম্পাশির বরশজস্ার্শ অশিস থিািান্তমরর 
উমদেমি্য এই বকাম্পাশির সঙ্ঘস্ারমকর পশরিত্শমির 
শিষয়টি শিশচিত করার জি্য আমিদিকারী বকাম্পাশির 
তরমি বকন্দীয় সরকামরর কামে একটি আশজ্শ বপি করার 
প্রস্াি আিা হময়মে।
এই বকাম্পাশির বরশজস্ার্শ অশিমসর প্রস্াশিত উক্ত 
থিািান্তমর কারও স্বাে্শ ষুেন্ন হমল িা ষুেন্ন হওয়ার সম্ািিা 
আমে িমল েমি করমল শতশি/ তাঁরা এমরিএ– ২১ ফোেকিাল 
( www.mca.gov.in) – ফত ইনটেস্র কমটলেন েমকি 
দারিল কটর শকংিা এই শিজ্ঞশতি সংিাদপমরে প্রকাশিত 
হওয়ার তাশরখ বেমক বচাদে শদমির েমি্য শরশজওিাল 
শরমরক্টর, ইস্াি্শ শরশজয়ি, কমপ্শামরট শিষয়ক েন্ত্রক 
শিজাে প্যামলস, ২য় এেএসও শিশ্ডং, ৩য় তল, ২৩৪/ ৪, 
এমজশস বিাস বরার, কলকাতা– ৭০০০২০– এর কামে 
তাঁর ( পুং/ স্তী)  স্বামে্শর িরি ও শিমরাশিতার কারণ উমল্খ 
কমর শলশখতভামি জািাি িা বরশজস্ার্শ রামক পাঠাি এিং 
এর সমঙ্ একটি হলিিাো দ্ারা িক্তি্য সেশে্শত হওয়া 
আিি্যক এিং এর একটি কশপ অিি্যই আমিদিকারী এই 
বকাম্পাশির বরশজস্ার্শ অশিমসর ঠিকািায় বপি করমত 
হমি। যার ঠিকািা:  ২ এ গ্র ্যাটি বলি, শ্রীকৃষ্ণ বকি্যায়ার, ৪ে্শ 
তল, কষে িং ৩ শি/ ২ কলকাতা– ৭০০০১২
 আমিদিকারীর তরমি
 স্প�কি রিলমাককি প্াইটেে রলরমটেি
 স্া/ – জবেব আিরওয়াল
তাশরখ:    ২৯/ ০১/ ২০২২ রিটরক্টর
থিাি:  কলকাতা (DIN: 08081097)

 িাটককিল অরেি, বধকিমান, শ্রীদুিকিা মাটককিে, ৩য় তল, েুরল� লাইন বাজার, 
ফোঃ শ্রীেলিী, বধকিমান– ৭১৩১০৩

পাঞ্জাি ি্যািিাল ি্যাঙ্ক তামদর সামক্শল অিীিথি শিম্নিশণ্শত িাখাসেূমহর থিািান্তরমণর জি্য 
বপ্রশেমসমসর আগ্রহী োশলকগমণর কাে বেমক দুই শির োি্যমে যো কাশরগশর ও আশে্শক শির, 
প্রস্াি আহ্াি করমেি।

�ািা ও ফিন্াটরর নাম িহ 
�ািার রচরনিতকরণ নং

ঠিকানা ও ফজলা প্টয়াজনীয় কাটেকিে 
েররমাে

ফ�ারদুরছট্টি 
( শর িং:  ১০২৪২০) 

গ্রাে:  ব�ারদুরেট্টি, বপাুঃ শ্রীপল্ী, 
িি্শোি, পূি্শ িি্শোি

৬৮০– ৯২০ িগ্শিুট

ক্ীরগ্াম 
( শর িং ১২৪৪২০) 

গ্রাে+ বপাুঃ ষেীরগ্রাে, পূি্শ িি্শোি ৬৮০– ৯২০ িগ্শিুট

ফলাকোড়া 
( শর িং ১৩৭৬২০) 

গ্রাে:  বলাকপাড়া বপাুঃ কুশলয়াড়া, 
িীরভূে

৬৮০– ৯২০ িগ্শিুট

ফবালেুর, েুবনিঙ্গা 
( শর িং ০৮২৬২০) 

িাশন্তশিমকতি বরার, ভুিিরাঙ্া, 
িীরভূে– ৭৩১২০৪

৭৬৫– ১০৩৫ িগ্শিুট

িাম নং ১:  ( কাশরগশর শির)  সম্পূণ্শ কাশরগশর শিিরণ যো ঠিকািার শিিদ, থিামির প্্যাি, শিে্শামণর 
শিষয়, কামপ্শট পশরোপ এিং োশলকািার প্রোণ, বোিাইল িং ইত্যাশদ োকমত হমি।
িাম নং ২:  ( আশে্শক শির)  প্রশত িগ্শিুমটর হার ইত্যাশদ োকমত হমি।
প্রস্ািসেূহ আলাদা েুখিন্ধ খামে এই শিজ্ঞাপি প্রকাশিত হওয়ার ১৫ শদমির পাঠামত হমি, 
খামের উপমর শলখমত হমি ‘ কাশরগশর শির’  এিং ‘ আশে্শক শির’ । ি্যাঙ্ক বকািও কারণ িা দশি্শময় 
বয বকািও িা সকল প্রস্াি গ্রহণ িা িাশতল করমত পামরি। এই সম্পমক্শ বকািও েি্যথিতা িা 
কশেিি প্রদাি করা হমি িা। আোমদর সামক্শল অশিস িি্শোমি শিমরর আকার পাওয়া যামি। 
coburgad@pnb.co.in – বত বেল কমর আকার পাওয়া যামি ( ই– বেল েমি্য আপিার িাে, 
বযাগামযাগ এিং বয বপ্রশেমসমসর জি্য প্রস্াি তার উমল্খ োকমত হমি) ।

তাররি:  ০১– ০২– ২০২২   িাটককিল ফহি

দিল রবজ্ঞরতি
( স্াবর িম্রতির জন্)  [ রুল ৮( ১) ] 

বযমহতু,  ইশন্ডয়াি ওভারশসজ ি্যাঙ্ক–এর অিুমোশদত অশিসার শহমসমি শিম্নস্বাষেরকারী শসশকউশরটি 
ইটিামরস্ ( এিমিাস্শমেটি)  রুলস ২০০২– এর রুল ৩ সহ পঠিীয় শসশকউশরটাইমজিি অ্যান্ড 
শরকি্রিাকিি অি শিিাশন্সয়াল অ্যামসটস অ্যান্ড এিমিাস্শমেটি অি শসশকউশরটি ইটিামরস্ অ্যাক্ট, 
২০০২–এর ১৩( ১২)  িারািীমি অশপ্শত ষেেতািমল ঋণগ্রহীতা/ িন্ধকদাতা/ জাশেিদার:  জনতা শু ফস্ার, 
৫৫, এে শজ বরার, রাণীগঞ্জ, বজলা পশচিে িি্শোি, রাণীগঞ্জ ৭১৩৩৪৭, প্রতরনরধ মহ. মরহউরদিন 
( মারলক/ বন্ধকদাতা) , শপতা ইিা ওয়ারশস, রাুঃ এে এি ব�াষ বরার, বজলা পশচিে িি্শোি, রাণীগঞ্জ 
৭১৩৩৪৭ (েটর  ঋণগ্হীতা বলা হটব)  ও মহ.  রেটরাজ আিতার ( বন্ধকদাতা)  ও মহ.  েরটেজ আলম 
( বন্ধকদাতা) , শপতা ইিা ওয়ারশস, রাুঃ এে এি ব�াষ বরার, বজলা পশচিে িি্শোি, রাণীগঞ্জ ৭১৩৩৪৭ 
(পমর   জাশেিদার িলা হমি)   –এর প্রশত ০৩. ০৭. ২০ ২১ তাশরখ সংিশলত একটি দাশি শিজ্ঞশতি ইসু্য 
কমরশেমলি, যামত উক্ত শিজ্ঞশতি প্রাশতির তাশরখ বেমক ৬০ শদমির েমি্য সংশলিষ্ট শিজ্ঞশতিমত উশল্শখত 
পশরোণ অে্শাঙ্ক অে্শাৎ, ৩০. ০৬. ২০২১ অনুযায়ী ₹৯,০৭,২২৪/ – ( নয় লাি িাত হাজার দুইট�া চরবি� 
োকা মাত্র)    এিং তদুপশর আদাময়র তাশরখ পয্শন্ত চুশক্তেমতা হার ও শকশস্মত প্রমদয় পরিততী সুদ এিং 
চাজ্শ সমেত আদায় বদওয়ার জি্য তাঁমদর প্রশত আহ্াি জািামিা হময়শেল।
( ১)  উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশলিষ্ট পশরোণ অে্শাঙ্ক আদায় শদমত ি্যে্শ হওয়ায় এতদ্দারা শিমিষ কমর ওই 
ঋণগ্রহীতাগণ এিং জিসািারমণর প্রশত শিজ্ঞশতি জাশর করা হমচ্ বয, শিম্নস্বাষেরকারী ২৭ জানুয়ারর, 
২০২২ তাশরমখ উক্ত রুলসেূমহর রুল ৮ সহ পঠিীয় উক্ত অ্যামক্টর ১৩( ৪)  িারািীমি তাঁর ওপর অশপ্শত 
ষেেতািমল এখামি িীমচ িশণ্শত সম্পশতির দখল শিময়মেি।
( ২)  শিমিষ কমর ওই ঋণগ্রহীতাগণ এিং জিসািারণমক এতদ্দারা উক্ত সম্পশতি শিময় বকািও প্রকার 
বলিমদি িা করার জি্য সতক্শ করা হমচ্ এিং উক্ত সম্পশতি শিময় বয বকািও বলিমদি ৩০. ০৬. ২০২১ 
অনুযায়ী ₹৯,০৭,২২৪/ – ( নয় লাি িাত হাজার দুইট�া চরবি� োকা মাত্র)          এিং তদুপশর আদাময়র 
তাশরখ পয্শন্ত চুশক্তেমতা হার ও শকশস্মত প্রমদয় পরিততী সুদ এিং চাজ্শ সমেত ইশন্ডয়াি ওভারশসজ 
ি্যাঙ্ক–এর চাজ্শ সামপষে হমি এিং এর বেমক িাদ যামি দাশি শিজ্ঞশতি জাশর করার তাশরখ বেমক 
পরিততীমত যশদ বকািও অে্শাঙ্ক আদায় হময় োমক। ৩১.১২. ২০২১ অিুযায়ী অিুযায়ী প্রমদয় বোট 
িমকয়া অে্শামঙ্কর পশরোণ হল ₹৮,৭৩,৩৫৯.৯১ (আে লাি রতয়াতির হাজার রতনট�া উনষাে োকা 
একানবিই েয়িা মাত্র)  এিং তদুপশর আদাময়র তাশরখ পয্শন্ত চুশক্তেমতা হার ও শকশস্মত প্রমদয় পরিততী 
সুদ ও চাজ্শ।
( ৩)  উক্ত অ্যামক্টর ১৩ িারার ( ৮)  িং উপিারার সংথিাি অিুযায়ী উপলব্ধ বেয়ামদর েমি্য শিম্নশলশখত 
জাশেিযুক্ত পশরসম্পদগুশল োড়ামিার ি্যিথিা করার জি্য সংশলিষ্ট ঋণগ্রহীতার েমিামযাগ আকষ্শণ করা হমচ্।

স্াবর িম্রতির রববরণ
জশে ও বদাতলা শিশ্ডংময়র অপশরহায্শ সেগ্র পশরোণ যার শথিশত ও শিিরণ:  ৬, রাুঃ এে এি ব�াষ বরার, 
রাণীগঞ্জ, আর এস প্ট িং ৬৭৫/ ৫৪৯৬, এল আর প্ট িং ১২৩৫, আর এস খশতয়াি িং ৬৩, এল আর 
খশতয়াি িং ১৭৪৮, বেৌজা–রাণীগঞ্জ, পুরসভা, বপাুঃ রাণীগঞ্জ, বজলা পশচিে িি্শোি, শপি ৭১৩৩৪৭। 
মারলকানা– ( ১)  েহ.  েশহউশদেি, ( ২)  পরমভজ আলে, ( ৩)  শিমরাজ আখতার, সিার শপতা প্রয়াত 
ইিা ওয়ারশস।
লেে মাে– ২ কাঠা =  ৩. ৩০ বরশলমেল
তল শভশতিক শপ্ন্থ োপ – একতলা– ৬৪৮ িগ্শিুট ও বদাতলা ৪৫৬  িগ্শিুট, বোট ১১৪০ িগ্শিুট আিাস।
বচৌহশদে:  উতির– জুমলখা খাতুমির িাশড়;  দশষেণ– েৃত োিু কুমরশির িাশড়;  পূি্শ– ৬ িুট বলি;  পশচিে– 
হাশিি খামির জশে।
তাররি:  ২৭. ০১. ২০২২ অনুটমারদত অরেিার
স্ান:  রাণীিঞ্জ ইরন্য়ান ওোররিজ ব্াঙ্ক

রাণীিঞ্জ ব্াঞ্চ;  ২০ রি. আর. ফরাি, রাণীিঞ্জ, ফজলা েরচিম বধকিমান। 
ফোন:  ০৩৪১ ২৪৪৪০৪৯, ই–ফমল:  iob0532@iob.in 

বযমহতু, ি্যাঙ্ক অি িমরাদা–  এর অিুমোশদত অশিসার শহমসমি শিম্নস্বাষেরকারী, শসশকউশরটাইমজিি অ্যান্ড 
শরকি্রিাকিি অি শিিাশন্সয়াল অ্যামসটস অ্যান্ড এিমিাস্শমেটি অি শসশকউশরটি ইটিামরস্ অ্যাক্ট ২০০২ 
বোতামিক এিং শসশকউশরটি ইটিামরস্ ( এিমিাস্শমেটি)  রুলস, ২০০২–এর রুল  ৩– এর সমঙ্ পঠিীয় উক্ত 
অ্যামক্টর ১৩ (২)  িারািীমি তাঁর ওপর অশপ্শত ষেেতািমল বদিদার শ্রী আিদুল খামলক, বেসাস্শ এ বক 
এটিারপ্রাইজ– এর স্বত্া– এর প্রশত ০৯. ১২. ২০১৯ তাশরখ সংিশলত দাশি শিজ্ঞশতি ইসু্য কমরশেমলি, যামত 
উক্ত শিজ্ঞশতি প্রাশতির তাশরখ বেমক ৬০ শদমির েমি্য সংশলিষ্ট শিজ্ঞশতিমত উশল্শখত পশরোণ অে্শাঙ্ক টাুঃ 
৩৬,৩৮,২৫৫.৩০ (েশরেি লষে আটশরেি হাজার দুইমিা পঞ্চান্ন ও শতশরি পয়সা োরে)  আদায় বদওয়ার জি্য 
তাঁমদর আহ্াি জািামিা হময়শেল।
উক্ত বদিদার ওই পশরোণ অে্শাঙ্ক আদায় শদমত ি্যে্শ হওয়ায় এতদ্দারা শিমিষ কমর ওই বদিদার এিং 
জিসািারমণর জ্ঞাতামে্শ জািামিা হমচ্ বয, শিম্নস্বাষেরকারী উক্ত রুলসেূমহর রুল ৮– এর সমঙ্ পঠিীয় 
উক্ত অ্যামক্টর ১৩ ( ৪)  িারািীমি তাঁর ওপর অশপ্শত ষেেতািমল ৩১ জািুয়াশর, ২০২২ তাশরমখ শিমচ িশণ্শত 
সম্পশতির দখল শিময়মেি।
শিমিষ কমর ওই বদিদার/ জাশেিদার/ িন্ধকদাতা এিং জিসািারণমক এতদ্দারা শিমম্নাক্ত সম্পশতি শিময় 
বলিমদি িা করার জি্য সতক্শ করা হমচ্ এিং এর পমরও এই সম্পশতি শিময় বয বকািও বলিমদি করা হমল 
তা িমকয়া টাুঃ ৩৬,৩৮,২৫৫.৩০ ও তার ওপর ঋণ পশরমিাি পয্শন্ত চুশক্তিদ্ হামর সুদ, োশুল, আকশস্ক 
খরচাপাশত ইত্যাশদ সমেত ি্যাঙ্ক অি িমরাদা– এর চাজ্শ সামপষে হমি।
এর পািাপাশি উক্ত অ্যামক্টর ১৩ িারার ( ৮)  উপিারার সংথিাি বোতামিক উপলব্ধ সেময়র েমি্য ি্যামঙ্কর 
প্রাপ্য িমকয়া টাকাপয়সা আদায় শদময় শিম্নশলশখত জাশেিযুক্ত সম্পশতি োশড়ময় বিওয়ার ি্যিথিা করার জি্য 
সংশলিষ্ট বদিদার– এর দৃশষ্ট আকষ্শণ করা হমচ্।

স্াবর িম্রতির রববরণ
সম্পশতির সকল অপশরহায্শ অংি অিশথিত বজ এল িং ১১৮, এল আর খশতয়াি িং ৪৮৭০ এিং ৫৩৪৫/ প্ট 
িং আর এস এিং এল আর ২২৯ এিং ২৩০ শিক্রয় শরর িং ১০৭৬৪, তাশরখ:  ২২. ১২. ২০১১ এিং শিক্রয় 
শরর িং ১০১৫৭ তাশরখ ০৩. ১২. ২০১৪ যোক্রমে িাোশঙ্কত আিদুল খামলক, িশেভুক্ত সাি শরশ্রিক্ট জশঙ্পুর, 
বজলা– েুশি্শদািাদ। বচৌহশদে:  উতিমর:  বজজােউশদেি বিখ– এর সম্পশতি, দশষেমণ:  জশসেউশদেি বিখ ও উশকল 
বিখ– এর সম্পশতি, পূমি্শ:  অপূি্শ কুোর দাস– এর সম্পশতি, পশচিে:  এি এইচ ৩৪।
তাররি:  ৩১. ০১. ২০২২   অনুটমারদত আরধকাররক
স্ান:  র�ুনাথিঞ্জ   ব্াঙ্ক অে বটরাদা   

র�ুনাথিঞ্জ ব্াঞ্চ
েুলতলা, র�ুনাথিঞ্জ, েরচিমবঙ্গ, রেন– ৭৪২ ২২৫

ই ফমল:  dbragh@bankofbaroda.com 

রুল ৮ ( ১)  
দিল রবজ্ঞরতি 

( স্াবর িম্রতির জন্)

এতদ্দারা সি্শসািারণমক জািামিা হইমতমে বয SBI RACPC Kolkata Avani Heights, 59A, 
Chowringhee Road, P.S. Bhownipore Kolkata 700020  হইমত অজয় কুোর পশত ও েিুশলকা 
পশত– এর একখাশি বরশজস্ার্শ সাি শিক্রয় কিলা যাহা িশেভুক্ত আমে ADSR-Behala, South 24 
Parganas in Book No. I, C.D Volume No. @, Pages from 3999 to 4034, Deed No. 
1607-00582/2010,   হারাইয়া শগয়ামে। এই সম্পমক্শ ভিািীপুর োিায় একখাশি বজিামরল রাময়শর 
িশেভুক্ত করা হইয়ামে, যাহার িং হইল GDE No. 2039 dated 28/01/2022.
 যশদ বকাি ি্যশক্ত, সংথিা িা প্রশতশিশি এই দশলখাশি খুঁশজয়া পাি তাহমল যোিীঘ্র সম্ি উক্ত দশললটি SBI 
RACPC Kolkata – বত জো কশরয়া বদমিি।
তাররি:  ০১. ০২. ২০২২, স্ান:  কলকাতা          এ রজ এম, আর এ রি রে রি, কলকাতা এি রব আই

আর এ রি রে রি কলকাতা
অবনী হাইেি, ৫৯এ ফচৌররঙ্গ ফরাি, 

কলকাতা– ৭০০ ০২০
 রবজ্ঞরতি

 ইমারম ফেোর রমলি রলরমটেি
CIN :  L21019WB1981PLC034161 

বরশজস্ার্শ অশিস:  ৬৮৭, আিন্পুর, শদ্তীয় তল, ই এে িাইপাস, কলকাতা–৭০০১০৮, বিাি:  ০৩৩ ৬৬২৭ ১৩০১
ি্যাক্স:  ০৩৩ ৬৬২৭ ১৩৩৮;  ই–বেল:  investo r.relations@emamipaper.com;  ওময়িসাইট:  www.emamipaper.in

 ৩১ রিটিম্বর, ২০২১ িমাতি জত্রমারিক এবং নয় মাটি অরনরীরক্ত আরথকিক েলােটলর রববৃরত
 ( ফকাট োকায়) 

                                িমাতি জত্রমারিক  িমাতি নয় মাি  িমাতি বষকি

                                               রববরণ ৩১. ১২. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ১২.  ২০২০ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ১২.  ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১
 ( অরনরীরক্ত)  ( অরনরীরক্ত)  ( অরনরীরক্ত)  ( অরনরীরক্ত)  ( অরনরীরক্ত)  ( রনরীরক্ত) 

কারবার ফথটক ফমাে আয় ( ফনে) ৫১৮. ৫২ ৪৪১.৪৭ ৩১৩. ৬৫ ১৩৮৮. ৯০ ৮০৪. ৮৯ ১,২১৬. ২৭

িুদ, অবচয় এবং কটরর আটি আয় ( ইরবআইটরিএ)  ৭২. ২৮ ৬৩. ৩০ ৪৩. ১৮ ২২১. ২৫ ১১৪. ৯৩ ১৮১. ৪৬

সংশলিষ্ট বেয়ামদ বিট েুিািা/ ( ষেশত)  [ ি্যশতক্রেী দিাসেূহ ও কমরর আমগ] ৩০. ৮৫ ৩০. ৫৩ ৫. ০৭ ১০৫. ২৯ ০. ৩৫ ৩০. ১৬

সংশলিষ্ট বেয়ামদ বিট েুিািা/ ( ষেশত)  [ ি্যশতক্রেী দিাসেূমহর পমর] ৩০. ৮৫ ৩০. ৫৩ ৫. ০৭ ১০৫. ২৯ ০. ৩৫  ১০২. ৬২

সংশলিষ্ট বেয়ামদ বিট েুিািা/ ( ষেশত)  [ ি্যশতক্রেী দিাসেূহ ও কমরর পমর] ২৩. ২২ ২২. ৯১ ২. ৯৩ ৭৮. ১২ ৩.৭৮ ৫১. ০৬

সংশলিষ্ট বেয়ামদ বোট বিািগে্য আয় ( কর–পরিততী)  ২১. ৪১ ২৪. ৬০ ১১. ০৪ ৮৫.৩৮ ২৭. ৩৬ ৭৭. ০২

বপর আপ ইকুইটি বিয়ার েূলিি ( প্রশতটির বিস ভ্যালু ₹ ২/ –) ১২. ১০ ১২. ১০ ১২. ১০ ১২. ১০ ১২. ১০ ১২. ১০

অি্যাি্য ইকুইটি বিয়ার শপেু আয় ( প্রশতটি ₹ ২/ –)  – – – – – ২৮৩. ৮৪

িুশিয়াশদ ( ₹ ) ৩. ৬৪ ৩. ৫৮ ০. ৪৮ ১২. ৩১ ০.৬২ ৮. ৪৩
শেশরিত ( ₹ ) ৩. ৬৪ ৩. ৫৮ ০. ৪৮ ১২. ৩১ ০.৬২ ৮. ৪০

দ্রষ্টব্: 
উপশরশলশখত শিিৃশতটি বসশি ( শলশস্ং অিশলমগিিস অ্যান্ড শরসমক্লাজার শরমকায়্যারমেটিস)  বরগুমলিিস, ২০১৫–এর বরগুমলিি ৩৩ বোতামিক স্ক এক্সমচঞ্জসেূমহ বপি করা জরেোশসক আশে্শক িলািমলর শিিদ খশতয়ামির সংশষেতিসার। 
জরেোশসক আশে্শক িলািলগুশলর পূণ্শ িয়াি শিএসই শলশেমটমরর ওময়িসাইট অে্শাৎ, www.bseindia.com , ি্যািিাল স্ক এক্সমচঞ্জ অি ইশন্ডয়া শলশেমটমরর ওময়িসাইট অে্শাৎ, www.nseindia.com এিং বকাম্পাশির ওময়িসাইট 
অে্শাৎ, www.emamipaper.in –বত উপলব্ধ রময়মে।

 বিামর্শর জি্য ও তরমি
 শিমিক চাওলা
থিাি:  কলকাতা পূণ্শমেয়াশদ শরমরক্টর এিং শসইও
তাশরখ:  ৩১ জািুয়াশর, ২০২২ DIN: 02696336  

েমকি ‘ এ’ 
প্কা�্ ফ�াষণা

[  ইিসলমভশন্স অ্যান্ড ি্যাঙ্করাপ্টশস বিার্শ অি ইশন্ডয়া 
( ইিসলমভশন্স বরমজাশলউিি প্রমসস ির কমপ্শামরট পাস্শিস)  বরগুমলিিস, ২০১৭– এর বরগুমলিি ১৪ অিীমি] 

এম এে প্টিি অ্ান্ িরলউ�নি প্াইটেে রলরমটেি– এর 
ঋণদাতািটণর অবিরতর জন্

১.  কমপ্শামরট ি্যশক্তর িাে এেএি প্রমসস অ্যান্ড সশলউিিস প্রাইমভট শলশেমটর

২.  কমপ্শামরট ি্যশক্তর থিাপমির তাশরখ ১১.০৬. ২০০৮

৩.  বয কতৃ্শপমষের অিীমি কমপ্শামরট ি্যশক্ত
 থিাশপত/ শিিন্ধীকৃত আরওশস– কলকাতা, পশচিেিঙ্

৪.  কমপ্শামরট ি্যশক্তর কমপ্শামরট আইমটশটিটি িম্র/ 
 শলশেমটর লায়ািাশলটি আইমরশটিশিমকিি িম্র U74999WB2008PTC126530

 ৫.  কমপ্শামরট ি্যশক্তর বরশজস্ার্শ অশিস এিং
 েুখ্য অশিমসর ( যশদ োমক)  ঠিকািা  ি্যাে প্াজা ২য় তল আইশি৩, অশবিিী িগর,
  িাগুইআটি, কলকাতা– ৭০০১৫৯, পশচিেিঙ্

৬.  কমপ্শামরট ি্যশক্তর বিাি– অষেেতা শুরুর তাশরখ ২৮ জািুয়াশর ২০২২

৭.  শলকুইমরটমরর িাে, ঠিকািা, ই– বেল ঠিকািা, িীমরন্দকুোর শরেপাঠী
 বটশলমিাি িম্র এিং বরশজম্রিিি িম্র:  ৬০/ ২/ ১ হশরপদ দতি বলি, গলি শভউ অ্যাপাট্শমেটি,
  ফ্্যাট িং ৭, ৪ে্শ তল, কশলকাতা– ৭০০ ০৩৩
  ই– ফমল :  bkt9000c@gmail.com, ৯৪৩৩৬০২৭৪৬
    IBB/IPA-003/IP/N00229/2019-20/12679

  ৮. দাশি জোর বিষ তাশরখ ২৮ বিব্রুয়াশর, ২০২২ 

এমএে প্টিি অ্ান্ িরলউ�নি প্াইটেে রলরমটেটির রলকুইটি�ন আরম্ হময়ে ২৮ জানুয়ারর ২০২২ তাররটি
এতদ্দারা শিজ্ঞশতি জাশর করা হমচ্ বয, ি্যািিাল বকাম্পাশি ল’ ট্াইিুিাল এম এে প্টিি অ্ান্ িরলউ�নি প্াইটেে 
রলরমটেি–  এর বপ্রশষেমত একটি কমপ্শামরট– এর ঋণদাতামক এতদ্দারা আহ্াি জািামিা যামচ্, যামত তাঁরা যোযে 
প্রোণসহ তাঁমদর দাশিগুশল ২৮ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররটির েমি্য ওপমর ক্রে িং ৭– বত উশল্শখত ঠিকািায় ইমটিশরে 
বরমজাশলউিি প্রমিিিামলর কামে বপি কমরি।
আশে্শক উতিেণ্শগণ দাশি– সহ প্রোণ বপি করমিি জিদু্যশতি োি্যমে। িাশক উতিেণ্শগণ ি্যশক্তগতভামি, রাকমযামগ িা 
জিদু্যশতি োি্যমে দাশিসহ প্রোণ শদমত পামরি।

তাশরখ:  ০১. ০২. ২০২২ স্বা/ –  িীমরন্দকুোর শরেপাঠী
থিাি :  কলকাতা শলকুইমটরমরর িাে ও স্বাষের

বযমহতু, বস্ট ি্যাঙ্ক অি ইশন্ডয়া দাসিগর– এর অিুমোশদত অশিসার শহমসমি শিম্নস্বাষেরকারী 
শসশকউশরটাইমজিি অ্যান্ড শরকি্রিাকিি অি শিিাশন্সযাল অ্যামসটস অ্যান্ড এিমিাস্শমেটি অি 
শসশকউশরটি ইটিামরস্ অ্যাক্ট, ২০০২ বোতামিক এিং শসশকউশরটি ইটিামরস্ ( এিমিাস্শমেটি)  রুলস 
২০০২– এর রুল ৩– এর সমঙ্ পঠিীয় উক্ত অ্যামক্টর ১৩ ( ১২)  িারািীমি তাঁর ওপর অশপ্শত 
ষেেতািমল বদিদারগণ বেসাস্শ রে. এি. ফেরন্ং ফকাং এবং শ্রী রেনাকী চক্রবততী এবং শ্রী শুেঙ্কর 
ফোদিার জারমনদার– এর প্রশত ২৩. ১১. ২০২১ তাশরখ সংিশলত দাশি শিজ্ঞশতি ইসু্য কমরশেমলি িারা 
১৩( ২)  অিীমি যামত উক্ত শিজ্ঞশতির তাশরখ বেমক ৬০ শদমির েমি্য সংশলিষ্ট শিজ্ঞশতিমত উশল্শখত 
পশরোণ অে্শাঙ্ক োঃ ২৬,৬৫, ৪১৫/ –  ( ছারবি� লক্ েঁয়ষট্টি হাজার চারট�া েটনটরা োকা মাত্র)  
১৫. ১১. ২০২১ অিুযায়ী আদায় বদওয়ার জি্য তাঁমদর আহ্াি জািামিা হময়শেল।
উক্ত বদিদার ওই পশরোণ অে্শাঙ্ক আদায় শদমত ি্যে্শ হওয়ায় এতদ্দারা শিমিষ কমর ওই বদিদার 
এিং জিসািারমণর জ্ঞাতামে্শ জািামিা হমচ্ বয, শিম্নস্বাষেরকারী উক্ত রুলসেূমহর রুল ৮– এর সমঙ্ 
পঠিীয় উক্ত অ্যামক্টর ১৩( ৪)  িারািীমি তাঁর ওপর অশপ্শত ষেেতািমল ২৯ জানুয়ারর ২০২২ তাশরমখ 
শিমচ িশণ্শত সম্পশতির দখল শিময়মেি।
এর পািাপাশি উক্ত অ্যামক্টর ১৩ িারার ( ৮)  উপিারার সংথিাি বোতামিক উপলব্ধ সেময়র েমি্য 
ি্যামঙ্কর প্রাপ্য িমকয়া টাকাপয়সা আদায় শদময় শিম্নশলশখত জাশেিযুক্ত সম্পশতি োশড়ময় বিওয়ার 
ি্যিথিা করার জি্য সংশলিষ্ট বদিদারগমণর দৃশষ্ট আকষ্শণ করা হমচ্।
শিমিষ কমর ওই বদিদার এিং জিসািারণমক এতদ্দারা শিমম্নাক্ত সম্পশতি শিময় বলিমদি িা করার 
জি্য সতক্শ করা হমচ্ এিং এর পমরও এই সম্পশতি শিময় বয বকািও বলিমদি করা হমল তা িমকয়া 
োঃ ২৬,৬৫,৪১৫/ –  ( ছারবি� লক্ েঁয়ষট্টি হাজার চারট�া েটনটরা োকা মাত্র)  ও তার ওপর সুদ, 
সমেত বস্ট ি্যাঙ্ক অি ইশন্ডয়া– এর চাজ্শ সামপষে হমি।

স্াবর িম্রতির রববরণ
২০ বরশসমেল জশে ও ভিি অিশথিত বেৌজা–  পাকুশড়য়া বজএল িং ৫৪, খশতয়াি িং ১০৭ ( পুরাতি)  
এিং ২৮৯ ( িতুি)  দাগ িং ৮৯৪ ( পুরাতি)  এিং ৮৮১ ( িতুি)  োিা–  বরােজুড়, বজলা–  হাওড়া 
যার শরর িং ২৬১১ সাল ২০০০ এিং ৯ বরশসমেল জশে ও ভিি অিশথিত বেৌজা–  পাকুশড়য়া, 
বজএল িং ৫৪, খশতয়াি িং ১০৭ ( পুরাতি)  এিং ২৮৯ ( িতুি)  দাগ িং–  ৮৯৪ ( পুরাতি)  এিং 
৮৮১ ( িতুি)  োিা–  বরােজুড়, বজলা–  হাওড়া শরর িং ৪২০৯ সাল ২০০১
স্ান:  দািনির   অনুটমারদত আরধকাররক
তাররি:  ২৯. ০১. ২০২২    ফস্ে ব্াঙ্ক অে ইরন্য়া

 দািনির ব্াঞ্চ ( ২০৬৬)  
হাওড়া–  আমতা ফরাি, দািনির েুরল� এল. রি রবেরীটত 

দািনির, হাওড়া–  ৭১১১০৫

[রুল ৮( ১) ] 
দিল রবজ্ঞরতি 

( স্াবর িম্রতির জন্) 

 রিএ েড়য়ুাটদর 
আন্তজকিারতক িটমেলন
প্ায় এক দ�ক ের কলকাতায় 
অনুরঠিত হল রিএ েড়ুয়াটদর 
আন্তজকিারতক িটমেলন। কলকাতার 
একট োঁচতারা ফহাটেটল দু’ রদটনর 
এই িটমেলন হয়। োচুকিয়াল 
িটমেলটন ফদট�র রবরেন্ন প্াটন্তর 
িাটড় ৬০০–রও ফবর� েড়ুয়ার 
ো�াোর� ফযাি রদটয়রছটলন 
এর�য়ার িব আন্তজকিারতক 
অ্াকাউরন্ং িংিঠটনর প্রতরনরধ 

ছাত্রছাত্রীরা। উট্াধনী অনুঠিাটন 
উেরস্ত রছটলন আইরিএআই–এর 
িোেরত নীহার এন জাম্বুিররয়া 
এবং িহ–িোেরত ি.  ফদবার�ি 
রমত্র। রছটলন রবধায়ক তথা িন্ািকি 
েরত্রকার প্ধান িম্াদক রবটবক 
গুতি, প্াক্তন জাতীয় রক্রটকোর 
মরনন্দর রিং।  

 ৩ েথ– দু�কিেনা
ফিামবার কলকাতার রতন প্াটন্ত 
রতনট েথ– দু�কিেনায় রতনজন 
আহত হটলন। প্থম �েনাট 
�টেটছ এন্ারল থানা এলাকায়। 

েুনম জব�ালী নাটম ৩৩ বছর 
বয়রি এক মরহলা রাজারহাে–
 নবান্ন রুটের একট বাি ফথটক 
নামটত রিটয় েটড় যান। তাঁর 
বাঁ োটয় আ�াত ফলটিটছ। 
হািোতাটল েরতকি। ফলক থানা 
এলাকায় বাইটক কটর যারছিটলন 
আর�িকুমার নাি। একট িারড় 
তাঁর ফমাের িাইটকটলর ফেছটন 
ধাক্া মাটর। �রীটরর কটয়ক 
জায়িায় আ�াত লাটি। ৫৭ বছর 
বয়রি ওই ব্রক্ত হািোতাটল 
েরতকি। এরদটক আরলেুটর সু্োটর 
কটর যারছিটলন কৃষ্া ফদবী। 
বটিরছটলন সু্োটরর ফেছটন। 
ফকানও োটব সু্োরটর ওের 
রনয়ন্ত্রণ হাররটয় ফেটলন চালক। 
রাস্ার ওেটর েটড় যান ওই 
মরহলা। বাঁ হাটত আ�াত লাটি। 
রচরকৎিা চলটছ।  

  মামলা িাররজ 
রিঙু্গর স্ান ফেটলও োঠ্েুস্টক 
নন্দীগ্াম ফকন ফনই, এমন প্শ্ন 
তুটল জনস্াথকি মামলা হটয়রছল। 
ফিই মামলা িাররজ হটয় ফিল 
কলকাতা হাইটকাটেকি। ফিামবার 
প্ধান রবচারেরত প্কা� শ্রীবাস্টবর 
রিরে�ন ফবঞ্চ জারনটয় রদটয়টছ, 
োঠ্েুস্টক ফকান রবষয় থাকটব 
তা নীরতিত রিদ্াটন্ত আদালত 
হস্টক্ে করটত োটর না। আদালত 
জারনটয়টছ, রিটলবাি ঠিক কটর 
র�ক্া দতির ও িংরলিষ্ট রবোি। তাই 
আটবদনকারী চাইটল মধ্র�ক্া 
েষকিটদ ফযািাটযাি করটত োটরন। 

 রেলারন ইনটেস্টমন্ অ্ান্ 
ইন্ার্রিজ কটেকিাটর�ন রলরমটেি

ফররজ অরেি:  রবড়লা রবর্ডং ৯/ ১ আর. এি 
মুিারজকি ফরাি কলকাতা–  ৭০০০০১

বিাি িং ০৩৩– ৪০৮২৩৭০০/ ২২২০০৬০০
ওয়ািসাইট:  www.pilaniinvestment.com
 ইমেল:  pilaniinvestment1@gmail.com

CIN: L24131WB1948PLC095302

 রবজ্ঞরতি
শিজ্ঞশতি প্রদাি করা যামচ্ বয 
বসশি ( শলশস্ং অিশলমগিিস অ্যান্ড 
শরসমক্লাজার শরমকায়ারমেটিস)  
বরগুমলিিস ২০১৫ বরগুমলিি ২৯ 
সমঙ্ পঠিতি্য বরগুমলিি ৪৭ অিুযায়ী 
বকাম্পাশির জরেোশসক ও িয় োস 
সোতি ৩১ শরমসম্র ২০২১ সেময়র 
অশিরীশষেত আশে্শক িলািল ( একক ও 
একীকৃত)  শিমিচিা ও অিুমোদমির জি্য 
বকাম্পাশির পশরচালি পষ্শমদর একটি 
সভা িুিিার ৯ বিব্রুয়াশর ২০২২ তাশরমখ 
অিুশঠিত হমি।
স্ক এক্সমচঞ্জ ( সেূমহ)  তে্য প্রদাি 
করা হময়মে যা পাওয়া যামি www.
nseindia.com, www.bseindia.
com  এিং বকাম্পাশির ওময়িসাইট 
www.pilaniinvestment.com– বত

রেলারন ইনটেস্টমন্ অ্ান্ ইন্ার্রিজ 
কটেকিাটর�ন রলরমটেি– এর েটক্

স্া/ – 
আর. এি.  কা�্ে

ফকাম্ারন িরচব
এম নং:  FCS-8588

 থিাি:  কলকাতা
তাশরখ:  ৩১. ০১. ২০২২ 
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