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Sl.
No. Particulars

Standalone Consolidated

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Year
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Year
Ended

30.06.2021
(Unaudited)

31.03.2021
(Refer note 4)

30.06.2020
(Unaudited)

31.03.2021
(Audited)

30.06.2021
(Unaudited)

31.03.2021
(Refer note 4)

30.06.2020
(Unaudited)

31.03.2021
(Audited)

1
2

3

4

5

6
7

8

Total income from operations (net)
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or
Extraordinary items)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for
the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited
Balance Sheet
Earnings per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued
operations)
a) Basic
b) Diluted

20,699.77
1,666.43

1,666.43

1,220.70

1,232.22

1,575.43
-

3.87
3.87

26,923.02
1,376.53

1,376.53

1,166.20

1,212.30

1,575.43
-

3.70
3.70

10,739.07
(2,706.12)

(2,706.12)

(2,292.62)

(2,292.62)

1,575.43
-

(7.28)
(7.28)

86,539.78
(1,245.34)

(1,245.34)

(1,055.05)

(1,008.95)

1,575.43
28,087.79

(3.35)
(3.35)

25,282.23
2,042.48

2,042.48

1,529.23

1,540.75

1,575.43
-

4.54
4.54

30,870.90
1,521.56

1,521.56

1,271.43

1,346.98

1,575.43
-

4.04
4.04

13,726.14
(2,822.37)

(2,822.37)

(2,381.22)

(2,381.22)

1,575.43
-

(7.56)
(7.56)

1,02,371.88
(1,202.98)

(1,202.98)

(1,038.35)

(962.80)

1,575.43
28,619.22

(3.30)
(3.30)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021 [Rs. in Lakhs except EPS]

Notes :
The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results are available on the Stock Exchange Website www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the company’s website
www.bannarimills.com

For and on behalf of the Board of Directors

S.V. Arumugam
Managing Director

DIN: 00002458
Place : Coimbatore
Date : 10.08.2021

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641 043.
Telephone : (0422)-2435555, 2447959 E-mail : accts@bannarimills.com

CIN: : L17111TZ1989PLC002476 Website : www.bannarimills.com

BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED
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মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পররদরজিন করললন বন্যা–কবরলত এলাকা। রবরল করললন ত্াণ। রলেলেন সাংসদ দদব, রবধােক ্ুন মারলো, দসচমন্ত্রী দসৌলমন মহাপাত্ ও
রবধােক উত্তরা রসংহ হা্রা। ঘাটালল মঙ্গলবার। েরব: আ্কাল

দুগজিতলদর 
পালর

মমতা

্ল নামলল দুোলর সরকালরর আলবদন
আ্কাললর প্ররতলবদন

যে সব জায়গা যেকে জল এখনও নাকেনন, যস সব জায়গায় ‘ দুয়াকে 
সেোে’  নিনবে ননন্দিষ্ট সেকয় েো সম্ভব হকছে না। যসখানোে 
এলাোয় নিনবে ননকয় োকে োনকুেে েকন যোনওেেে নবভ্ানতিে 
সনৃষ্ট না হয়, ো যজলািাসেক্ে য্খাে ননক্দিি ন্কলন েখু্য 
সনিব এইি যে নবিকব্ী। এই জায়গাগুনলকে জল যনকে যগকলই 
নিনবে েো হকব। নবেল্প যোন উপাকয় নিনবে হকব, ো ননকয়ও 
ভাবনানিতিা েো হকছে। দুয়্াকে সেোে নিনবে যেকে যোনওেেে 
ছাপাকনা আকব্নপত্র নবনল েো িলকব না। সবাইকে হাকে নলকখ 
আকব্নপত্র জো ন্কে হকব। পয়সাে নবননেকয় আকব্নপত্র 
পূেকেে োজ যেন যেউ েেকে না পাকেন। প্রকয়াজকন নিনবকে 
বসা আনিোনেকেোই আকব্নপত্র যলখাে ব্যাপাকে সাহাে্য 
েেকবন। ১৬ আগস্ট যেকে োকজ্য নবিেীয় ্ ফায় দুয়াকে সেোে 
নিনবে শুরু হকছে। োে আকগ েঙ্গলবাে, সব যজলািাসকেে 
সকঙ্গ েুখ্য সনিব এই ববঠে েকেন। োেঁ স্পষ্ট ননক দ্িি, সেোনে 
আনিোনেে, েেমী ছাড়া যেউ যেন নিনবকে না বকসন। সািােে 

োনেুকে োকঁ্ে নবনভন্ন নবেকয় প্রকনেে উত্তেও সেোনে আনিোনেে, 
েেমীক্েই ন্কে হকব। যোনভড নবনি যেকন োকে নিনবকে সব 
োজ েো োয়, োে জন্য প্রকয়াজনীয় ব্যবস্া ননকে হকব। ‘ লক্ষীে 
ভাণ্াে’  প্রেকল্পে জন্য সবকিকয় যবনি আকব্নপত্র জো পড়কব 
বকল েকন েেকছ প্রিাসন। যসকষেকত্র েনহলাক্েই নভড়ই যবনি 
হকব। োই ‘ লক্ষীে ভাণ্াে’  প্রেকল্প আকব্কনে জন্য আলা্া 
লাইন েোে ননক্দিি ন্কয়কছন েখু্য সনিব। যেউ যেন এোনিে 
জকনে আকব্নপত্র ননকয় না আকসন যসন্কে নজে োখকে 
হকব। আকব্নোেীক্ে োকে হয়োন হকে না হয়, যসন্কে 
নজে যেকখ েীভাকব ন্যাে্য উপাকয় আকব্ন েেকে হকব ো 
বুনিকয় ন্কে হকব। নবিেীয় ্ফায় ‘ দুয়াকে সেোে’  নিনবে ১৬ 
আগস্ট যেকে ১৫ যসকটেম্বে পেদিতি পঞ্াকয়ে এবং পুে ওয়াকডদি 
হকব। ৮ যেকে ২৩ যসকটেম্বকেে েকি্য জো পড়া আকব্নপকত্রে 
োিাইপবদি যসকে যফলা হকব। ৩০ যসকটেম্বকেে েকি্য পনেকেবা 
য্কব সেোে। এবাকেে নিনবকে সু্টকডন্ট যরেনডট োডদি, আিাে 
সংেুনতি, লক্ষীে ভাণ্াে, ব্যাঙ্ক অ্যাোউন্ট, স্াস্্যসােী, েৃেে 
বনু্–সহ োকজ্যে সব প্রেকল্পে আকব্ন েো োকব।

ঘাটাললর বন্যা 
পররকরপিত

l ১ পাতার পর
োস্াে দুিাকে পুনলকিে ব্যানেকেকডে ওপাকে ও আিপাকিে বানড়ে 
ছাক্ েখন েুখ্যেন্তীকে য্খকে জকড়া হকয়কছন বহু োনেু। েুখ্যেন্তী 
োকঁ্ে ন্কে হাে যনকড় পাকি োোে আশ্াস য্ন।

জল যেকে উকঠ ত্রাকেে নবনল বণ্টন ননকয় যখাঁজখবে যনন 
নেনন। সবাই যেন ত্রাে পান এবং ত্রাকেে যেন সোন বণ্টন হয় 
যস নবেকয় ননক্দিি য্ন। বন্যাে জকল ডুকব েৃে িম্া টুডু, যগৌেী 
হাজো, সাকপে োেকড় েৃে নন্দোনন পাকত্রে পনেবাকেে স্স্যক্ে 
হাকে ষেনেপূেকেে যিে েুকল য্ন। জকলে যোকড় বইখাো 
যভকস যগকছ েষ্ঠ যরেনেে ছাত্র সুেজ য�াড়ই ও সপ্তে যরেনেে ছাত্রী 
বেদিা ্লুইকয়ে, েুখ্যেন্তী োক্ে হাকে পাঠ্যপুস্ে ও পড়াকিানাে 

সােগ্ী েুকল য্ন। অকনেকে বন্যাে নেট য্ওয়া হয়। েুখ্যেন্তী 
আসাে আকগই এন্ন �াটাকল িকল আকসন যসিেন্তী যসৌকেন 
েহাপাত্র, জলসম্্েন্তী োনস ভুঁইয়া, সাংস্ ্ীপে অনিোেী 
( য্ব), েন্তী নিউনল সাহা, শ্রীোতি োহাকো, যেন্নীপুকেে নবিায়ে 

জুন োনলয়া, যজলা পনেেক্ে সভানিপনে ও গড়কবোে নবিায়ে 
উত্তো নসংহ হাজো, নপংলাে নবিায়ে েৃেেূকলে যজলা সভাপনে 
অনজে োইনে, ্াঁেকনে নবিায়ে নবরেে প্রিান। নছকলন �াটাল 
পুেসভাে প্রিাসে যবাকডদিে যিয়ােে্যান নবভাস য�ােও। 

েুখ্যেন্তী জানান, নেনন সব নেছু য্কখ যগকলন। নফকে নগকয় এেটি 
নেকপাটদি বানাকবন। যসই নেকপাটদি ননকয় েন্তী োনস ভুঁইয়া, যসৌকেন 
েহাপাত্র, শ্রীোতি োহাকো, সাংস্ য্ব, নবিায়ে জুন োনলয়া ন্নলিকে 
নগকয় যেন্দীয় জলিনতি েন্তীে সকঙ্গ য্খা েেকবন। এখন সংস্ 
িলকছ। ্কলে সাংস্ো ন্নলিকে আকছন। োঁোও সকঙ্গ োেকবন। 
োেঁা এটা ননকয় সংসক্ে উভয় েকষে যসাচ্াে হকবন। এটা েেকেই 
হকব। ো– না– হকল �াটালকে বাঁিাকনা োকব না।      

আ্কাললর প্ররতলবদন

োকজ্য উৎসশ্রী যপাটদিাকলে োি্যকে 
ব্নলে যষেকত্র যবি েকয়েটি ব্ল 
আনল সু্ল নিষো ্প্তে। সেোনে 
সাহাে্যপ্রাপ্ত ও যপানেে সু্কল নিষেে, 
নিনষেো, নিষোেেমীক্ে িানহ্া অনুোয়ী 
িেদিগুনল ইনেেকি্য নিনেল েো হকয়কছ। 
ব্লগুনল হল— আকগ িােনে পাঁি বছে 
না হকল িােটি নবকিে োেকে ব্নলে 
আকব্ন েো োনছেল না। যেেন:  ননকজে 
ও অকন্যে িােীনেে নবেয়, নিনষেোক্ে 
বাচ্া োেকল বা নডকভানসদি হন, বয়স ৫৭ 
বছকেে যবনি নেন্তু ৫৯ বছকেে েে। 
এখন আকব্ন েো োকছে। দূেত্বে 
যষেকত্র পািঁ বছকেে িেদি েকয় যগকছ। 
আপস ব্নলকে এখন ২ বছে হকল 
আকব্ন েো োকছে। উৎসশ্রী যপাটদিাল 
িালুে পে বানড় যেকে সু্কলে দূেত্ব ২০০ 
নেনে বা োে যবনি হকল িাে নম্বে বোদ্দ 
হকয়নছল। নেন্তু যসােবাে যেকে যপাটদিাকল 
য্খাকছে, ৩০০ নেনে বা োে যবনি হকল 
ছয় নম্বে বোদ্দ। ব্নলে আকব্ন প্রনরেয়া 
২ আগস্ট শুরুে পে যেকেই নিষেে ও 
েেমীক্ে েকি্য যে নবপুল সাড়া পকড়কছ, 
োে সকঙ্গ সঙ্গনে যেকখই নবনভন্ন িেদি 
নিনেকলে ্ানব জানাকছেন নিষেেো। 
্প্তকেে পষে যেকেও প্রকয়াজনীয় ব্যবস্া 
যনওয়া হকছে। 

আ্কাললর প্ররতলবদন

োি্যনেে, উচ্োি্যনেে স্কেে িােনেপ্রােমীক্ে সেস্যাে সোিাকন উক্্যাগী 
হল সু্লনিষো ্প্তে। েঙ্গলবাে নবেয়টি ননকয় নবোি ভবকন নিষোেন্তী ব্াে্য 
বসুে সকঙ্গ ববঠে েেকলন সু্ল সানভদিস েনেিকনে (  এসএসনস)   যিয়ােে্যান 
শুভিঙ্কে সেোে। ববঠে ননকয় পকে নিষোেন্তী বকলন, ‘ এটা ২০১৮–১৯ সাকলে 
নবেয়। েুখ্যেন্তী েেো ব্যানানজদি সেকলে প্রনে সহানুভূনেিীল। োই আেোও 
নবেয়টিকে সহানুভূনেে সকঙ্গই য্খব। আইনন প্রনরেয়া যেকন, ন্যাে্যো েন্ 
োকে োহকল েনেিন খনেকয় য্খকব। আেো েনেিনকে বকলনছ, আইকনে 
েকি্য যেকে, স্ছেো বজায় যেকখ, ন্যাে্যো েন্ োকে োহকল ো েো সম্ভব, 
েেটা েো সম্ভব, ো যেন েো হয়।  এন্কনে ববঠকে এটাই নস্ে হকয়কছ।’  
নেনন জানান, ্প্তে নেুনভাকব নবেয়টিকে খনেকয় য্খা শুরু েকেকছ।

 েকোনা পনেনস্নেকে নসনবএসই এবং আইনসএসই দুকটা েকে যসকেস্টাে 
পদ্ধনেকে পেীষো যনওয়াে নসদ্ধাতি ননকয়কছ। োি্যনেে, উচ্োি্যনেকেে যষেকত্র 
এ েেে নেছু ভাবা হকছে নেনা জানকে িাইকল নিষোেন্তী বকলন, ‘ এ ব্যাপাকে 
েি্যনিষো পেদি্ এবং উচ্োি্যনেে নিষো সংস্কে বলা হকয়কছ, েন্ সুননন্দিষ্ট 
যোনও প্রস্াব োকে ো ্প্তকে জো ন্কে। োেপে নসদ্ধাতি যনওয়া হকব। 
পেদি্ এবং সংস্ই নসদ্ধাতি যনকব।’ 

শুভিঙ্কেবাবু বকলন, ‘ িােনেপ্রােমীক্ে অনভকোগ যিানা হকব। আইন 
যেকন িূন্যপ্ েে আকছ ো য্কখ এঁক্ে ননকয়াকগে ব্যবস্া েো োয় নেনা 
ো য্খা হকব।’  প্রসঙ্গে, এঁো হকলন নবে–্িে এবং এো্ি–বিা্ি 
যরেনেকে ননকয়াকগে ্ানবকে ওকয়টিং নলকস্ট োো এসএসনস উত্তীেদি িােনেপ্রােমী। 
এন্কে, উচ্ প্রােনেকেে যে ইন্টােনভউ প্রনরেয়ায় ১৯০০ জন িােনেপ্রােমী 
ডাে যপকয়ও অংি যনননন। অন্যন্কে, প্রকয়াজনীয় েে্য ন্কে না পাোয় 
এবং ননেে গেনেল োোয় ৬০০ জকনে ইন্টােনভউ বানেল হকয়কছ। উকলিখ্য, 
১৫,৪০৬ জকনে ইন্টােনভউ োনলো প্রোি েকেনছল েনেিন। যোট িূন্যপ্ 
১৪,৩৩৯। অনুপনস্ে এবং বানেল নেনলকয় সংখ্যাটা আড়াই হাজাে হওয়ায় 
অকনে প্িূন্য োেকব। 

সহানভূুরত রনলেই 
ররক্ষক রনলোগ:  ব্াত্য

নিষেে ব্নল:  
িেদি নিনেল

 রললডে ইরডেো রলরমলটড
CIN: L40200WB1935PLC008184 

যেনজস্টাডদি অনফস:  অনসিকজন হাউস, নপ–৪৩, োোেলা যোড, েলোো–৭০০ ০৮৮, ভােে।
যফান:  + ৯১–৩৩–৬৬০২ ১৬০০, ফ্যাসি:  + ৯১–৩৩–২৪০১ ৪২০৬
contact.lg.in@linde.com

৩০ ্ুন, ২০২১ সমাপ্ত ত্ত্মারসক এবং েে মালস সংরক্ষপ্ত আর জ্িক ফলাফললর সারাংর
      ( রমরলেন টাকাে) 

 রববরণ ৩০ ্ুন  ৩১ মাচজি ৩০ ্ুন ৩০ ্ুন ৩০ ্ুন ৩১ রডলসম্বর
 ২০২১ ২০২১ ২০২০ ২০২১ ২০২০ ২০২০
 সমাপ্ত  সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত
 রতন মাস রতন মাস রতন মাস েে মাস েে মাস বের
 ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)   ( পর্রীরক্ষত) 

োেবাে যেকে যোট আয় ( ে)  ৫,১৯১. ৬৬ ৪,৪১৪.২ ৩ ২, ৪১৮.৩৪ ৯,৬০৫.৮ ৯ ৬,২৫৩.৯৬ ১৪,৭১১.২৪
অন্য আয় ( ে) ১৮৩. ১৮ ৪১.৪৮ ২৯.১০ ২২৪.৬৬ ১৯৪.৪২ ৩২৬.৩৯
চালনালত দমাট আে ( ক+ খ) ৫,৩৭৪. ৮৪ ৪,৪৫৫.৭১ ২,৫১০.৪৪ ৯,৮৩০.৫৫ ৬,৪৪৮.৩৮ ১৫,০৩৭.৬৩
সংনলিষ্ট যেয়াক্ যনট েুনাফা  [ েে, ব্যনেরেেী এবং/ বা 
অসািােে ্ফাসেূহ নবকবিনাে আকগ]  ১,১০৭.৫৮ ৯১০.২২ ৩০৬. ৫২ ২,০১৭. ৮০ ৮৭২. ৩৭ ২,২৬৯. ৪৬
সংনলিষ্ট যেয়াক্ েে–পবূদি যনট েুনাফা  [ ব্যনেরেেী এবং/ 
বা অসািােে ্ফাসেূহ নবকবিনাে পকে]  ১,১০৭.৫৮ ৩,৮৫৪. ৪৮ ৩০৬. ৫২ ৪,৯৬২.০৬ ৮৭২. ৩৭ ২,২৮৬. ৫৭ 
সংনলিষ্ট যেয়াক্ েে–পেবেমী যনট েুনাফা  [ব্যনেরেেী এবং/ 
বা অসািােে ্ফাসেূহ নবকবিনাে পকে]  ৭২৪. ৯৫ ৩,০৩২. ৩৯ ১৯৮. ০৪ ৩,৭৫৭.৩৪ ৫৮৮. ৩৬  ১,৫১০. ৯৯
সংনলিষ্ট যেয়াক্ যোট যবািগে্য আয় [উতি যেয়াক্ 
েে–পেবেমী েুনাফা  এবং অন্যান্য েে–পেবেমী যবািগে্য 
আয় অতিভুদিতি েকে]  ৭২৬. ২৯ ৩,০৪৪. ৫১ ১৯৭. ৪৪ ৩,৭৭০.৮০ ৫৮৭. ৬৫  ১,৪৯৩. ৫৮
ইকুইটি যিয়াে েূলিন ( প্রনেটি যিয়াকেে যফস ভ্যালু ₹ ১০/ –)  ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪
পূবদিবেমী নহসাববকেদিে ব্যালান্স নিকট প্র্নিদিেেকো নেজাভদি 
( পুনেূদিল্যায়ন নেজাভদি বাক্)        ২১,৪৯০. ২৫
₹ ১০/ – েূকল্যে প্রকে্যে যিয়াে নপছু আয় 
(ব্যনেরেেী ্ফাসেূহ নবকবিনাে আকগ):  
বুননয়ান্ এবং নেনরেে ( ₹ )   ৮. ৫০ ৩৫. ৫৬ ২. ৩২ ৪৪. ০৬ ৬. ৯০ ১৭. ৭২
₹ ১০/ – েূকল্যে প্রকে্যে যিয়ােনপছু আয় 
( ব্যনেরেেী ্ফাসেূহ নবকবিনাে পকে) :  
বুননয়ান্ এবং নেনরেে ( ₹ )  ৮. ৫০ ৩৫. ৫৬ ২. ৩২ ৪৪. ০৬ ৬. ৯০ ১৭. ৭২

েূল এেে েে্যাবনল এখাকন নীকি য্ওয়া হল:                                                                                                                                                           ( রমরলেন 
টাকাে) 

নববেে ৩০ ্ুন  ৩১ মাচজি ৩০ ্ুন ৩০ ্ুন ৩০ ্ুন ৩১ রডলসম্বর
 ২০২১ ২০২১ ২০২০ ২০২১ ২০২০ ২০২০
 সমাপ্ত  সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত
 রতন মাস রতন মাস রতন মাস েে মাস েে মাস বের
 ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)  ( অপর্রীরক্ষত)   ( পর্রীরক্ষত) 

োেবাে যেকে যোট আয় ( ে)  ৫,১৯১. ৬৬ ৪,৪১৪.২ ৩ ২,৪১৮.৩৪ ৯,৬০৫.৮ ৯ ৬,২৫৩.৯৬ ১৪,৭১১.২৪
অন্য আয় ( ে) ১৮৩. ১৮ ৪১.৪৮ ২৯.১০ ২২৪.৬৬ ১৯৪.৪২ ৩২৬.৩৯
চালনালত দমাট আে ( ক+ খ) ৫,৩৭৪. ৮৪ ৪,৪৫৫.৭১ ২,৫১০.৪৪ ৯,৮৩০.৫৫ ৬,৪৪৮.৩৮ ১৫,০৩৭.৬৩
সংনলিষ্ট যেয়াক্ েে–পূবদি যনট েুনাফা  [ ব্যনেরেেী এবং/ বা 
অসািােে ্ফাসেূহ নবকবিনাে পকে]  ১,০৮৮. ১০ ৩,৮৪৮. ১৮ ৩০৩. ৪২ ৪,৯৩৬. ২৮ ৮৬৯. ২৭ ২,৩৬৩. ৯০
সংনলিষ্ট যেয়াক্ েে–পেবেমী যনট েুনাফা  [ব্যনেরেেী এবং/ 
বা অসািােে ্ফাসেূহ নবকবিনাে পকে] ৭০৫. ৪৭ ৩,০২৬. ০৯ ১৯৪. ৯৫ ৩,৭৩১. ৫৬ ৫৮৫.২৬ ১,৫৫৫. ৩৫

দ্রষ্টব্য: 
১. অনডট েনেটিে েূল্যায়কনে পে এই নববৃনেটি ১০ আগস্ট, ২০২১ োনেকখ পনেিালেেণ্লীে ববঠকে যপি েো হকয়নছল এবং এটি অনুকো্ন যপকয়কছ।
২. উপনেনলনখে নববৃনেটি যসনব ( নলনস্টং অবনলকগিনস অ্যান্ড নডসক্াজাে নেকোয়্যােকেন্টস)  যেগুকলিনস, ২০১৫–এে যেগুকলিন ৩৩ যোোকবে স্টে এসিকিঞ্জসেূকহ ্ানখল 
 েো বত্রোনসে আনেদিে ফলাফকলে নবি্ খনেয়াকনে সংনষেপ্তসাে। এই সেস্ বত্রোনসে আনেদিে ফলাফকলে পুকো বয়ান এই যোম্াননে ওকয়বসাইট ( www.linde.in) –এে 
 পািাপানি স্টে এসিকিঞ্জসেূকহে ওকয়বসাইটগুনলকেও ( www.nseindia.com  এবং www.bseindia.com )  উপলব্ধ েকয়কছ।
 পনেিালেেণ্লীে জন্য ও েেকফ
 অরভর্ৎ ব্যানার্জি
১০ আগস্ট, ২০২১ ে্যাকননজং নডকেক্টে
েলোো DIN: 08456907   

আমালদর ওলেবসাইট www.linde.in দদখুন

 রবজ্ঞরপ্ত
In the Court of 1st Civil Judge (Jr. 

Div.) at Sealdah
Title Suit No.  1257/2018

SOHAM CHOWDHURY, S/o Kajal 
Kumar Chowdhury, Residing at 
Flat No. D, 1st Floor, Phoolmoti 

Bhavan, being premises No. 52A,
Haramohan Ghosh Lane, P. S. 
Beleghata, Kolkata-700 085. 

...Plaintiff
Versus

RAJIB PATHAK, S/o Late 
Joykrishna Pathak, residing at 
Flat No. G, 2nd Floor, Pholmoti 
Bhavan, being premises No. 
52A, Haramohan Ghosh Lane, P. 
S. Beleghata, Kolkata-700 085 
and also residing at Village & P. 
O. Pawnan, P. S. Polba, District 
Hooghly.

...Defendant.
 এেদ্দা ো নববা্ীকে অবগে েোকনা োইকেকছ 
যে, বা্ী োহাে নবরুকদ্ধ উতি নম্বে োেলা রুজু 
েনেয়াকছন।
উতি ব্যাপাকে নববা্ীে যোনও আপনত্ত 
োনেকল অত্র নবজ্ঞনপ্ত প্রোকিে ৩০ ন্কনে 
েকি্য আ্ালকে হানজে হইয়া আপনত্ত ্ানখল 
েনেকবন নেুবা এেেেফাভাকব শুনানন হইকব।

অনুমত্যানুসালর
সাাঃ দসলরস্াদার

দমাকাম প্র্ম আদালত ( ্ ুরনের রডরভরন) , 
ররোলদহ 

 RECRUITMENT
NOTICE

New Town Kolkata 
Development Authority 
Is going to engage Chief 
Architect/WBCS (Exe.)/
Exe.
E n g i n e e r / S A E /
Accountant/ Surveyor/
JOA/WA/Gr. 'D' below 62 
yrs. from the retired State/
Central Govt. employees 
on purely contractual 
basis.
Last Date of submitting
application on 20.08.2021.
For other details, please 
visit website: www.
nkdamar.org and Office 
Notice Board at 03,

Major Arterial Road, 
New Town, 

Kolkata-700 156. 


