SRL:SEC:SE:2021-22/34
August 11, 2021
The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
(Symbol: SPENCERS)

The General Manager
Department of Corporate Service,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai – 400 001
(Scrip Code: 542337)

Dear Sir,
Sub: Newspaper publication for Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter
ended June 30, 2021.
Please find enclosed copies of the Newspaper Publications as published in English in Business
Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata edition) on August 11, 2021, with
regards to unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2021.
This is for your information and record please.

Thanking you,
For Spencer’s Retail Limited

Rama Kant
Company Secretary
(FCS 4818)
Encl: as above
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Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Corp. Office: RPSG House, 2/4 Judges Court Road, Kolkata-700 027
Tel: +91 33 2487 1091 Web: www.spencersretail.com
CIN: L74999WB2017PLC219355
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BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED
Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641 043.
Telephone : (0422)-2435555, 2447959 E-mail : accts@bannarimills.com
CIN: : L17111TZ1989PLC002476 Website : www.bannarimills.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021
Standalone
Sl.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

Particulars

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

[Rs. in Lakhs except EPS]

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)

20,699.77
1,666.43

26,923.02
1,376.53

10,739.07
(2,706.12)

86,539.78
(1,245.34)

25,282.23
2,042.48

30,870.90
1,521.56

13,726.14
(2,822.37)

1,02,371.88
(1,202.98)

1,666.43

1,376.53

(2,706.12)

(1,245.34)

2,042.48

1,521.56

(2,822.37)

(1,202.98)

1,220.70

1,166.20

(2,292.62)

(1,055.05)

1,529.23

1,271.43

(2,381.22)

(1,038.35)

1,232.22

1,212.30

(2,292.62)

(1,008.95)

1,540.75

1,346.98

(2,381.22)

(962.80)

1,575.43
-

1,575.43
-

1,575.43
-

1,575.43
28,087.79

1,575.43
-

1,575.43
-

1,575.43
-

1,575.43
28,619.22

3.87
3.87

3.70
3.70

(7.28)
(7.28)

(3.35)
(3.35)

4.54
4.54

4.04
4.04

(7.56)
(7.56)

(3.30)
(3.30)

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
Place : Coimbatore
Date : 10.08.2021

S.V. Arumugam
Managing Director
DIN: 00002458

দুর্গতদের
পাশে
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সহানুভূতি নিয়েই
শিক্ষক নিয়�োগ:ব্রাত্য

আজকালের প্রতিবেদন

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী
হল স্কু লশিক্ষা দপ্তর। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য
বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেন স্কু ল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি)চেয়ারম্যান
শুভশঙ্কর সরকার। বৈঠক নিয়ে পরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এটা ২০১৮–১৯ সালের
বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই আমরাও
বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গেই দেখব। আইনি প্রক্রিয়া মেনে, ন্যায্যতা যদি
থাকে তাহলে কমিশন খতিয়ে দেখবে। আমরা কমিশনকে বলেছি, আইনের
মধ্যে থেকে, স্বচ্ছতা বজায় রেখে, ন্যায্যতা যদি থাকে তাহলে যা করা সম্ভব,
যতটা করা সম্ভব, তা যেন করা হয়। এদিনের বৈঠকে এটাই স্থির হয়েছে।’
তিনি জানান, দপ্তর নতু নভাবে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা শুরু করেছে।
কর�োনা পরিস্থিতিতে সিবিএসই এবং আইসিএসই দুট�ো করে সেমেস্টার
পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে
এ রকম কিছু ভাবা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এ ব্যাপারে
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে বলা হয়েছে, যদি সুনির্দিষ্ট
ক�োনও প্রস্তাব থাকে তা দপ্তরে জমা দিতে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
পর্ষদ এবং সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে।’
শুভশঙ্করবাবু বলেন, ‘চাকরিপ্রার্থীদের অভিয�োগ শ�োনা হবে। আইন
মেনে শূন্যপদ কত আছে তা দেখে এঁদের নিয়�োগের ব্যবস্থা করা যায় কিনা
তা দেখা হবে।’প্রসঙ্গত, এঁরা হলেন নবম–দশম এবং একাদশ–দ্বাদশ
শ্রেণিতে নিয়�োগের দাবিতে ওয়েটিং লিস্টে থাকা এসএসসি উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী।
এদিকে, উচ্চ প্রাথমিকের যে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় ১৯০০ জন চাকরিপ্রার্থী
ডাক পেয়েও অংশ নেননি। অন্যদিকে, প্রয়�োজনীয় তথ্য দিতে না পারায়
এবং নথির গরমিল থাকায় ৬০০ জনের ইন্টারভিউ বাতিল হয়েছে। উল্লেখ্য,
১৫,৪০৬ জনের ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। ম�োট শূন্যপদ
১৪,৩৩৯। অনুপস্থিত এবং বাতিল মিলিয়ে সংখ্যাটা আড়াই হাজার হওয়ায়
অনেক পদশূন্য থাকবে।

রাজ্যে উৎসশ্রী প�োর্টালের মাধ্যমে
বদলির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বদল
আনল স্কু ল শিক্ষা দপ্তর। সরকারি
সাহায্যপ্রাপ্ত ও প�োষিত স্কুলে শিক্ষক,
শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের চাহিদা অনুযায়ী
শর্তগুলি ইতিমধ্যে শিথিল করা হয়েছে।
বদলগুলি হল— আগে চাকরি পাঁচ বছর
না হলে চারটি বিশেষ কারণে বদলির
আবেদন করা যাচ্ছিল না। যেমন:নিজের
ও অন্যের শারীরিক বিষয়, শিক্ষিকাদের
বাচ্চা থাকলে বা ডিভ�োর্সি হন, বয়স ৫৭
বছরের বেশি কিন্তু ৫৯ বছরের কম।
এখন আবেদন করা যাচ্ছে। দূরত্বর
ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের শর্ত রয়ে গেছে।
আপস বদলিতে এখন ২ বছর হলে
আবেদন করা যাচ্ছে। উৎসশ্রী প�োর্টাল
চালুর পর বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২০০
কিমি বা তার বেশি হলে চার নম্বর বরাদ্দ
হয়েছিল। কিন্তু স�োমবার থেকে প�োর্টালে
দেখাচ্ছে, ৩০০ কিমি বা তার বেশি হলে
ছয় নম্বর বরাদ্দ। বদলির আবেদন প্রক্রিয়া
২ আগস্ট শুরুর পর থেকেই শিক্ষক ও
কর্মীদের মধ্যে যে বিপুল সাড়া পড়েছে,
তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বিভিন্ন শর্ত
শিথিলের দাবি জানাচ্ছেন শিক্ষকরা।
দপ্তরের পক্ষ থেকেও প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা
নেওয়া হচ্ছে।

আজকালের প্রতিবেদন

শিক্ষক বদলি:
শর্ত শিথিল

জল নামলে দুয়ারে সরকারের আবেদন
আজকালের প্রতিবেদন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পরিদর্শন করলেন বন্যা–কবলিত এলাকা। বিলি করলেন ত্রাণ। রয়েছেন সাংসদ দেব, বিধায়ক জুন মালিয়া, সেচমন্ত্রী স�ৌমেন মহাপাত্র ও
বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা। ঘাটালে মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল
l ১ পাতার পর

রাস্তার দুধারে পুলিশের ব্যারিকেডের ওপারে ও আশপাশের বাড়ির
ছাদে তখন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে জড়�ো হয়েছেন বহু মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী
তাঁদের দিকে হাত নেড়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
জল থেকে উঠে ত্রাণের বিলি বণ্টন নিয়ে খ�োঁজখবর নেন
তিনি। সবাই যেন ত্রাণ পান এবং ত্রাণের যেন সমান বণ্টন হয়
সে বিষয়ে নির্দেশ দেন। বন্যার জলে ডু বে মৃত চম্পা টু ডু , গ�ৌরী
হাজরা, সাপের কামড়ে মৃত নন্দরানি পাত্রের পরিবারের সদস্যদের
হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তু লে দেন। জলের ত�োড়ে বইখাতা
ভেসে গেছে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সুরজ ঘ�োড়ই ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী
বর্ষা দলুইয়ের, মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে পাঠ্যপুস্তক ও পড়াশ�োনার

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.

বিজ্ঞপ্তি
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.

 তদ্দ্বারা বিবাদীকে অবগত করান�ো যাইতেছে
এ
যে, বাদী তাহার বিরুদ্ধে উক্ত নম্বর মামলা রুজু
করিয়াছেন।
উক্ত ব্যাপারে বিবাদীর ক�োনও আপত্তি
থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের
মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল
করিবেন নতু বা একতরফাভাবে শুনানি হইবে।
অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ সেরেস্তাদার
ম�োকাম প্রথম আদালত (জুনিয়র ডিভিশন),
শিয়ালদহ

ঘাটালের বন্যা
পরিকল্পিত

সামগ্রী তু লে দেন। অনেককে বন্যার কিট দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী
আসার আগেই এদিন ঘাটালে চলে আসেন সেচমন্ত্রী স�ৌমেন
মহাপাত্র, জলসম্পদমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, সাংসদ দীপক অধিকারী
(দেব), মন্ত্রী শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাত�ো, মেদিনীপুরের বিধায়ক

জু ন মালিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও গড়বেতার বিধায়ক
উত্তরা সিংহ হাজরা, পিংলার বিধায়ক তৃণমূলের জেলা সভাপতি
অজিত মাইতি, দাঁতনের বিধায়ক বিক্রম প্রধান। ছিলেন ঘাটাল
পুরসভার প্রশাসক ব�োর্ডের চেয়ারম্যান বিভাস ঘ�োষও।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি সব কিছু দেখে গেলেন। ফিরে গিয়ে একটি
রিপ�োর্ট বানাবেন। সেই রিপ�োর্ট নিয়ে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, স�ৌমেন
মহাপাত্র, শ্রীকান্ত মাহাত�ো, সাংসদ দেব, বিধায়ক জুন মালিয়া দিল্লিতে
গিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। এখন সংসদ
চলছে। দলের সাংসদরা দিল্লিতে আছেন। তাঁরাও সঙ্গে থাকবেন।
তাঁরা এটা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে স�োচ্চার হবেন। এটা করতেই
হবে। তা–না–হলে ঘাটালকে বাঁচান�ো যাবে না। 

যে সব জায়গা থেকে জল এখনও নামেনি, সে সব জায়গায় ‘দুয়ারে
সরকার’শিবির নির্দিষ্ট সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানকার
এলাকায় শিবির নিয়ে যাতে মানুষের মনে ক�োনওরকম বিভ্রান্তির
সৃষ্টি না হয়, তা জেলাশাসকদের দেখার নির্দেশ দিলেন মুখ্য
সচিব এইচ কে দ্বিবেদী। এই জায়গাগুলিতে জল নেমে গেলেই
শিবির করা হবে। বিকল্প ক�োন উপায়ে শিবির হবে, তা নিয়েও
ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। দু্য়ারে সরকার শিবির থেকে ক�োনওরকম
ছাপান�ো আবেদনপত্র বিলি করা চলবে না। সবাইকে হাতে লিখে
আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। পয়সার বিনিময়ে আবেদনপত্র
পূরণের কাজ যেন কেউ করতে না পারেন। প্রয়�োজনে শিবিরে
বসা আধিকারিকেরাই আবেদনপত্র লেখার ব্যাপারে সাহায্য
করবেন। ১৬ আগস্ট থেকে রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় দুয়ারে সরকার
শিবির শুরু হচ্ছে। তার আগে মঙ্গলবার, সব জেলাশাসকের
সঙ্গে মুখ্য সচিব এই বৈঠক করেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, সরকারি
আধিকারিক, কর্মী ছাড়া কেউ যেন শিবিরে না বসেন। সাধারণ

মানুষকে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরও সরকারি আধিকারিক,
কর্মীদেরই দিতে হবে। ক�োভিড বিধি মেনে যাতে শিবিরে সব
কাজ করা যায়, তার জন্য প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ‘লক্ষ্মীর
ভাণ্ডার’প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদনপত্র জমা পড়বে
বলে মনে করছে প্রশাসন। সেক্ষেত্রে মহিলাদেরই ভিড়ই বেশি
হবে। তাই ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’প্রকল্পে আবেদনের জন্য আলাদা
লাইন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব। কেউ যেন একাধিক
জনের আবেদনপত্র নিয়ে না আসেন সেদিকে নজর রাখতে
হবে। আবেদনকারীদের যাতে হয়রান হতে না হয়, সেদিকে
নজর রেখে কীভাবে ন্যায্য উপায়ে আবেদন করতে হবে তা
বুঝিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় দফায় ‘দুয়ারে সরকার’শিবির ১৬
আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঞ্চায়েত এবং পুর ওয়ার্ডে
হবে। ৮ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা পড়া আবেদনপত্রের
যাচাইপর্ব সেরে ফেলা হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিষেবা
দেবে সরকার। এবারের শিবিরে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, আধার
সংযুক্তি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্বাস্থ্যসাথী, কৃ ষক
বন্ধু–সহ রাজ্যের সব প্রকল্পের আবেদন করা যাবে।

লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L40200WB1935PLC008184

রেজিস্টার্ড অফিস:অক্সিজেন হাউস, পি–৪৩, তারাতলা র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৮৮, ভারত।
ফ�োন:+৯১–৩৩–৬৬০২ ১৬০০, ফ্যাক্স:+৯১–৩৩–২৪০১ ৪২০৬
contact.lg.in@linde.com

৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
			 			 (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ

৩০ জুন
৩১ মার্চ	
৩০ জুন
৩০ জুন
৩০ জুন
২০২১
২০২১
২০২০
২০২১
২০২০
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
	তিন মাস	তিন মাস	তিন মাস	ছয় মাস	ছয় মাস
(অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	
(অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	
কারবার থেকে ম�োট আয় (ক)	
৫,১৯১.৬৬ ৪,৪১৪.২৩
২, ৪১৮.৩৪
৯,৬০৫.৮৯ ৬,২৫৩.৯৬
১৮৩.১৮
৪১.৪৮
২৯.১০
২২৪.৬৬
১৯৪.৪২
অন্য আয় (ক)
চালনাতে ম�োট আয় (ক+খ)
৫,৩৭৪.৮৪ ৪,৪৫৫.৭১
২,৫১০.৪৪ ৯,৮৩০.৫৫ ৬,৪৪৮.৩৮
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা[কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা
অসাধারণ দফাসমূহ বিবেচনার আগে]	
১,১০৭.৫৮
৯১০.২২
৩০৬.৫২
২,০১৭.৮০
৮৭২.৩৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা[ব্যতিক্রমী এবং/
বা অসাধারণ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]	
১,১০৭.৫৮ ৩,৮৫৪.৪৮
৩০৬.৫২
৪,৯৬২.০৬
৮৭২.৩৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট মুনাফা[ব্যতিক্রমী এবং/
বা অসাধারণ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]
৭২৪.৯৫ ৩,০৩২.৩৯
১৯৮.০৪
৩,৭৫৭.৩৪
৫৮৮.৩৬
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয় [উক্ত মেয়াদে
কর–পরবর্তী মুনাফাএবং অন্যান্য কর–পরবর্তী ব�োধগম্য
আয় অন্তর্ভুক্ত করে]
৭২৬.২৯ ৩,০৪৪.৫১
১৯৭.৪৪
৩,৭৭০.৮০
৫৮৭.৬৫
ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹১০/–)	
৮৫২.৮৪
৮৫২.৮৪
৮৫২.৮৪
৮৫২.৮৪
৮৫২.৮৪
পূর্ববর্তী হিসাববর্ষের ব্যালান্স শিটে প্রদর্শিতমত�ো রিজার্ভ
(পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)						
₹১০/– মূল্যের প্রত্যেক শেয়ার পিছু আয়
(ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার আগে):
বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত (₹)
৮.৫০
৩৫.৫৬
২.৩২
৪৪.০৬
৬.৯০
₹১০/– মূল্যের প্রত্যেক শেয়ারপিছু আয়
(ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার পরে):
বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত (₹)	
৮.৫০
৩৫.৫৬
২.৩২
৪৪.০৬
৬.৯০
মূল একক তথ্যাবলি এখানে নীচে দেওয়া হল:	
টাকায়)
বিবরণ	

৩১ ডিসেম্বর
২০২০
সমাপ্ত
বছর
(পরীক্ষিত)
১৪,৭১১.২৪
৩২৬.৩৯
১৫,০৩৭.৬৩
২,২৬৯.৪৬
২,২৮৬.৫৭
১,৫১০.৯৯
১,৪৯৩.৫৮
৮৫২.৮৪
২১,৪৯০.২৫
১৭.৭২
১৭.৭২
(মিলিয়ন

৩০ জুন
৩১ মার্চ	
৩০ জুন
৩০ জুন
৩০ জুন
২০২১
২০২১
২০২০
২০২১
২০২০
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
তিন মাস	তিন মাস	তিন মাস	ছয় মাস	ছয় মাস
(অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	
(অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	 (অপরীক্ষিত)	
৫,১৯১.৬৬ ৪,৪১৪.২৩
২,৪১৮.৩৪
৯,৬০৫.৮৯ ৬,২৫৩.৯৬
১৮৩.১৮
৪১.৪৮
২৯.১০
২২৪.৬৬
১৯৪.৪২
৫,৩৭৪.৮৪ ৪,৪৫৫.৭১
২,৫১০.৪৪ ৯,৮৩০.৫৫ ৬,৪৪৮.৩৮

৩১ ডিসেম্বর
২০২০
সমাপ্ত
বছর
(পরীক্ষিত)
১৪,৭১১.২৪
৩২৬.৩৯
১৫,০৩৭.৬৩

কারবার থেকে ম�োট আয় (ক)	
অন্য আয় (ক)
চালনাতে ম�োট আয় (ক+খ)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা[ব্যতিক্রমী এবং/বা
অসাধারণ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]	
১,০৮৮.১০ ৩,৮৪৮.১৮
৩০৩.৪২
৪,৯৩৬.২৮
৮৬৯.২৭
২,৩৬৩.৯০
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট মুনাফা[ব্যতিক্রমী এবং/
বা অসাধারণ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]
৭০৫.৪৭ ৩,০২৬.০৯
১৯৪.৯৫ ৩,৭৩১.৫৬
৫৮৫.২৬
১,৫৫৫.৩৫
দ্রষ্টব্য:
১. অডিট কমিটির মূল্যায়নের পর এই বিবৃতিটি ১০ আগস্ট, ২০২১ তারিখে পরিচালকমণ্ডলীর বৈঠকে পেশ করা হয়েছিল এবং এটি অনুম�োদন পেয়েছে।
২. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল
	করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই সমস্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট (www.linde.in)–এর
পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলিতেও (www.nseindia.comএবং www.bseindia.com)উপলব্ধ রয়েছে।
পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
অভিজিৎ ব্যানার্জি
১০ আগস্ট, ২০২১	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 08456907
কলকাতা
আমাদের ওয়েবসাইট www.linde.in দেখুন

