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16 November 2022 

 

To, 

The Manager  

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, 5th Floor, 

Plot No. C/1, G-Block, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai – 400051 

 

SYMBOL: LINDE INDIA 

To, 

The General Manager [BSE Listing Centre] 

Department of Corporate Services 

BSE Limited 

New Trading Ring, Rotunda Building, 1st Floor, 

P.J. Towers, Dalal Street, 

Fort, 

Mumbai - 400 001 

 

SCRIP CODE: 523457 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Copies of newspaper publication – Extract of Consolidated Financial Results 

for the third quarter and nine months ended 30 September 2022 

 

Please find enclosed the pdf copies of newspaper publications made in Business Standard (English) – Kolkata 

edition and Aajkal (Bengali) – Kolkata edition of 16 November 2022 containing extract of Consolidated 

Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended 30 September 2022, which 

were approved by the Board of Directors of the Company on 14 November 2022. The aforesaid information 

has been published by the Company in compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

You are requested to please take the above on record and disseminate the same for information of the 

Members and Investors of the Company. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

 

 

Pawan Marda 

Director – Corporate Affairs and Company Secretary 

 

Encl. As above 

 

 

http://www.linde.in/


5
.ll <

KOLKATA | WEDNESDAY, 16 NOVEMBER 2022



কলকাতা বুধবার ১৬ নভেম্বর ২০২২

ফুটবল–সনু্দরী দ�াহায় ববশ্বকাভের আভে ফুটবল উৎসভব মভে সমর্থকরা। ছবব: এএফবে
আেকাভলর প্রবতভব�ন 

দুই োই। দেভলন একই ক্াভবর হভয়। অরচ ববশ্বকাভে দেলভবন দুই আলা�া 
দ�ভের োবস্থভত। ইনাবক উইবলয়ামস এবং বনভকা উইবলয়ামস। দুেভনই 
অ্ারভলটিক ববলবাওভয়র ফুটবলার। অরচ আসন্ন ববশ্বকাভে �া�া ইনাবক সুভ�াে 
দেভয়ভছন ঘানা �ভল। আর োই দপেন �ভল। 
ঠিক দ�ন দবাভয়তাং োইভ�র মভতা। ২০১০ এবং 
২০১৪ ববশ্বকাভে দেভরাম দবাভয়তাং োম্থাবনর  
প্রবতবনবধত্ব কভরভছন। আর দকবেন বপ্রন্স দবাভয়তাং 
ঘানার হভয়। 

ইনাবক এবং বনভকার মা– বাবা দুেভনই ঘানার 
নােবরক বছভলন। েীবনধারভের তাবেভ�ই ঘানা 
দরভক দপেভন �াওয়ার বসদ্ান্ত দনন। ট্াভকর দেছভন 
ঝুভল এবং োবল োভয় সাহারা মরুেূবমর মধ্ 
ব�ভয় দেঁভট এবেভয় �ান দপেভনর ব�ভক। বকন্তু 
সীমাভন্তই ধরা েভ়েন। তেন এক আইনেীবীর 
েরামভে্থ বভলন, তাঁরা লাইভববরয়ার েৃহ�ুদ্ দরভক 
বাঁচভত োবলভয় এভসভছন। এরের বাভকে প্রভ�ভে 

রাকার অনুমবত োন। দসোভনই েন্ম ইনাবক এবং বনভকার। 
ইনাবক ২০১৪ দরভক দেলভছন অ্ারভলটিক ববলবাওভয়র হভয়। দোল 

কভরভছন ৫৮টি। লা বলোয় টানা ২৪০টি ম্াভচ মাভে দনভম নবের েভ়েভছন। 
ডাক দেভয়বছভলন দপেন োতীয় �ভল। ২০১৬ সাভল একটি ম্াভচ মাভে নামার 
সুভ�াে োন। তারের আর ডাক োনবন। ববশ্বকাভের আভে ঘানা োতীয় �ভল 

বতবন ডাক োন। দপেভনর হভয় দেলভত োরভবন 
না বভুঝই, ঘানার প্রস্াভব সায় দ�ন। এেনও ে�্থন্ত 
দুটি ম্াভচ ঘানা োতীয় �ভলর হভয় মাভে দনভমভছন। 

�া�া ডাক না দেভলও দপেভনর ববশ্বকাভের 
�ভল ডাক দেভয়ভছন োই বনভকা। ২০ বছভরর 
এই উইঙ্ার অ্ারভলটিক ববলবাওভয় রভয়ভছন 
২০২১ দরভক। দেভলভছন ৫০টি ম্াচ। চলবত 
বছভর সুভ�াে োন দপেভনর োতীয় �ভল।  
দেভলভছন দুটি ম্াচ। 

দপেন এবং ঘানা এক গ্রুভে দনই। দকায়াট্থার 
ফাইনাভলর আভে দ�ো হওয়ার সম্াবনা দনই দুই 
�ভলর। তভব দুই োই স্বপ্ন দ�েভছন ববশ্বকাভের 
মভচে এভক–অভন্র মুভোমুবে হওয়ার। 

রােব্্থ োঙু্বল

একটা ফুটবল পরিবাি। আি সেই পরিবাি সেন ঘানা জাতীয় 
দললি এক অরবলছেদ্য োপ্াই লাইন। বছলিি 
পি বছি। প্রজলমেি পি প্রজমে। ঘানা জাতীয় 
দললক ভিো রদলয়লছ অাইয়ুিা। এবাি কাতাি 
রবশ্বকালপ ঘানা জাতীয় দললি দুই অন্যতম 
ভিো আল্রে অাইযু় এবং জর্ডন অাইয়ুিা। 

তলব আল্রে এবং জর্ডন ঘানা জাতীয় 
দলল এই পরিবালিি রবিতীয় প্রজমে। তাঁলদি 
বাবা আলবরদ অাইয়ু ঘানাি রকংবদরতি 
ফুটবলাি। প্রাক্তন এই অ্যাটারকং রমররও 
সদলেি অরিনায়ক রছললন। তাঁলক আররিকাি 
ফুটবললি সপলল বলা হয়। ১৯৮২ সেলক 
১৯৯৮ জাতীয় দললি জারে্ডলত সেলললছন। 
৭৩ ম্যালে কলিলছন ১৯টি স�াল। তলব 
দীঘ্ডরদন সেলললও ঘানাি জারে্ডলত 
রবশ্বকাপ সেলা হয়রন তাঁি। ভাই সকায়ালম 
অাইয়ু ঘানাি হলয় সেলললছন ১৯৯২ সেলক 
২০০১ পে্ডতি। ঘানাি জারে্ডলত ২৫ ম্যালে 
৯টি স�ালও কলিলছন। নলয়ি দেলক এই 
দুই ভাই ঘানাি হলয় একেলগে সেলললছন। 

আলবরদি রতন সছলল। আল্রে, 

জর্ডন এবং ইব্ারহম অাইয়ু। ২০০৭ োল সেলক এেনও 
পে্ডতি ১০৯টি ম্যাে সেলললছন আল্রে। ২০১০, ২০১৪– এি 

পি আবাি একটা রবশ্বকালপ নামলত েলললছন 
রতরন। ২০১০ রবশ্বকালপ আল্রেি েলগেই ঘানা 
জাতীয় দলল রছললন ইব্ারহম। তলব একটি 

ম্যালেও মালে নামাি েুলো� পানরন। 
২০১৪ রবশ্বকালপ ঘানাি হলয় 

দুটি স�াল কলিন আল্রে। 
এই রবশ্বকালপ তাঁি েলগে দলল 
রছললন তািঁ আলিক ভাই 
জর্ডন। রবশ্বকালপি রতনটি 
ম্যালেই প্রেম একাদলে 
রছললন আল্রে। জর্ডন 
রছললন শুিু আলমরিকাি 
রবরুলধে। তলব এবালিি 
রবশ্বকালপ আল্রেি মলতা 
জর্ডনও জাতীয় দললি 
গুরুত্বপূর্ড অংে। 
এবালিি রবশ্বকালপও 
দুই অাইয়ু ভাই 

পরিবালিি ফুটবল ঐরতহ্য 
বজায় িাোি তার�লদ রনলজলদি 
উজাড় কলি সদলবন।

দুই ভাই দুই দেশের হশ়ে বিশ্বকাশে 

প্রেভন্মর ের প্রেন্ম, 
ঘানার েরসা অাইয়ুরা

ইনাবক উইবলয়ামস ও বনভকা উইবলয়ামস

 বি্ডমালন 
ততরি ছরব 

স�ল রফফায়

লুকাকুলদি 
দারয়লত্ব 

রবনয় সমনন 

আেকাভলর প্রবতভব�ন

দুয়াভর ক়ো না়েভছ ববশ্বকাে। োরত দনই 
দকা কী হভয়ভছ, একটু একটু কভর বা়েভছ 
উন্মা�না। মফস্বভলর েুভ� ফুটবলারভ�র 
বনভয় ততবর হল সাত বমবনভটর দছাট্ট 
ছবব— দরাড টু কাতার। দেৌঁভছ দেল 
বফফার স�র �প্তভরও। দুে্থােুভরর কাভছই 
দছাট্ট গ্াম কমলেুর। একঝাঁক েুভ� 
ফুটবলার দমভত আভছ ফুটবল বনভয়। 
ওভ�র বয়স আট দরভক �ে বছভরর 
মভধ্। বফফা কী, ওরা দবাভঝ না। ববশ্বকাে 
আসভল কী, তাও দবাভঝ না। ওরা োভছর 
ডাল দকভট বাবনভয়ভছ দোলভোস্ট, 
দোো়ে কভরভছ দছঁ়ো একটা বল। 
তাই বনভয়ই দমভত আভছ ফুটবভলর 
আনভন্দ। ফুটবভলর প্রবত তাভ�র এই 
োলবাসা বনভয়ই ততবর হভয়ভছ ‘ দরাড টু 
কাতার।’  ছববর েবরচালক বধ্থমাভনর দক 
দক মবলিক। সহকারী দুে্থােুভরর দেৌবেক 
�াস। এর মভধ্ই ছববটি �ারুে সা়ো 
দফভলভছ। েবরচালভকর �াবব, ছববটি 
োোভনা হভয়বছল কাতার ফুটবল 
অ্াভসাবসভয়েভনর �প্তভর। তাভ�রই 
েরামভে্থ োোভনা হয় বফফার স�র 
�প্তভর। দসোন দরভকও এভসভছ প্রেংসা। 

আেকাভলর প্রবতভব�ন

কাতার ববশ্বকাভে না দরভকও আভছ োরত। 
দনহাত �ে্থক বহভসভব নয়, বরং সরাসবর 
মলূ মভচেই রাকভছন োরভতর প্রবতবনবধ। 
দকবেন বড ব্রুইন, দরাভমল ুলকুাকুভ�র 
‘ ওভয়লভনস’  দকাভচর েূবমকা োলন 
করভবন োরভতর ববনয় দমনন। ববশ্বকাে 
চলাকালীন ফুটবলারভ�র োরীবরক ও 
মানবসক সসু্থতা বোয় রাোর �াবয়ভত্ব 
দকরভলর এন্থাকুলাভমর ববনয়, ‘ আবম 
আমার দ�ভের প্রবতবনবধত্ব করভত োরবছ 
এভতই েব্থ অনুেব হভছে।’  দবলবেয়াভমর 
আভেও দচলবসর ‘ ওভয়লভনস’  
দকাভচর �াবয়ভত্ব বছভলন বতবন। তাঁর 
সমভয়ই ২০২০–২১ চ্াবপিয়ন্স বলে  
বেভতভছ দচলবস। 

েবডিভচবর ববশ্ববব�্ালয় দরভক 
বফবেক্াল এডুভকেভন এমবফল কভরন। 
তারের েভুনর তকবল্ধাম ইনবস্টটিউট 
দরভক দ�াো ববজ্ান বনভয় ে়োভোনা 
কভরন ববনয়। দসোন দরভক দুবাইভয় 
এক োচঁতারা বরসভট্থ ইনস্টাক্টর বহভসভব 
দ�াে দ�ন। তারের দচলবসভত দ�াে দ�ন 
এন্থাকুলাভমর কাভছর দচরাই গ্াভমর ৪৮ 
বছভরর এই দকাচ। োরত দকন ববশ্বকাে 
দেলভত োরভব না দসই প্রশ্নও তুভলভছন 
ববনয়। বভলভছন, ‘ দবলবেয়াম �ব� এক 
দকাটি �ে লক্ষ দলাক বনভয় ববশ্বকাে 
দেলভত োভর, ১৩০ দকাটি বনভয় আমরা 
দকন দেলভত োরবা না?  প্রভয়ােভন োতীয় 
�লভক আবম সাহা�্ করভতও রাবে।’    

োত বচবনভয়বছভলন বরুবসয়া 
ডট্থমভুডে। তেন দরভকই ববশ্ব 
ফুটবভলর েনবপ্রয় চবরত্র। এই 
মরশুভম নাম বলবেভয়ভছন ম্ান 
বসটিভত। অল্প সমভয়ই বসটি 
সমর্থকভ�র হৃ�য় বেভতভছন 

হালাডে। দকাচ দেে গুয়ারব�ওলার অন্তম 
বপ্রয়োত্র হভয় উভেভছন এই স্টাইকার। বকন্ত নরওভয় 
দ�াে্তাে্থন না করায় এবার ববশ্বকাভে দনই হালাডে।

এইমহূুভত্থ ববভশ্বর দসরা 
দোলবকোর দক?  প্ররম বতভন 
অনায়াভসই নাম চভল আসভব 
বেয়ানলইুবে দডানারুমার। 
েত ইওভরা কাভে ইতাবলর 
চ্াবপিয়ন হওয়ার দেছভন ববরাট 

অব�ান বছল তারঁ। দসই বেয়ানলইুবে দডানারুমাভক 
এবার দ�ো �াভব না কাতাভর। কারে েতবাভরর মভতা 
এবারও ববশ্বকাভের মলূেভব্থ দনই ইতাবল।

দোল্াভডের কাভছ দলে–অফ 
ফাইনাভল দহভর ববশ্বকাভের 
মলূেভব্থ ওো হয়বন সইুভডভনর। 
তাই এবার কাতার বমস করভব 
ইব্াভক। বাবস্থভলানা, বেএসবে, 
ম্ান ইউভয় দেলা এই তারকা 

স্টাইকার ২০১৬–য় অবসর বনভয়বছভলন আন্তে্থাবতক 
ফুটবল দরভক। বফভর আভসন ২০২০–দত। বকন্তু এবার 
দেলা হল না ববশ্বকাভে।

বমের বতনবার ববশ্বকাভের 
মলূেভব্থ দেলার দ�াে্তাে্থন 
কভরভছ। ১৯৩৪, ১৯৯০ ও 
২০১৮। চার বছর আভে 
রাবেয়ায় দেলভলও এবার 
কাতাভর দনই বমের। ফভল 

ববশ্বকাভের সময় মন োরাভের সঙ্ী হভবন সালা। 
বলোরেুভলর বতবন অন্তম স্ম্। বকন্তু সালা 
োভরনবন এবার দ�েভক কাতাভর দেৌভঁছ ব�ভত।

ম্াভচেস্টার বসটির উইঙ্ার। 
ক্াব ফুটবভল দুরন্ত ফুটবভল 
নের কাভ়েন বারবার। বকন্তু 
এবার ববশ্বকাভের আসভর 
তারঁ অনেুবস্থবত দচাে টানভব। 
মাহভরভের দ�ে আলভেবরয়া 

অভল্পর েন্ োভরবন কাতাভরর টিবকট দোো়ে 
করভত। ২০১৯ আবরিকা কাে অফ দনেনস ফাইনাভল 
চ্াবপিয়ন হভলও ববশ্বকাভে দ�ভত ব্র্থ মাহভরে।

আব ল্িং হা্ান্ড দ�ানারুমা

ইব্াবহশমাবভচমহম্মে সা্া বর়োে মাহশরজ

�াঁভ�র দ�ে 
এবার দনই 
ববশ্বকাভে

আভ্রে  
ও েড্থন

আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড    
 দরবেস্টাড্থ অবফস:  ইরডিয়ান সিয়ন কম্াউডি, সভিাভল, গুজিাট–৩৬২২৬৬

ব্াচে অবফস:  নং ৪০১, সফাে্ড স্াি, ক্যামাক স্ায়াি, ২৪, ক্যামাক র্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

১৩( ২)  ধারাধীভন �াবব ববজ্বপ্ত
আপনািা, রনল্াক্ত ঋরগ্রহীতা�র, নীলেি তফরেলভুক্ত েম্রতিগুরল বন্ধক সিলে ঋর রনলয়রছললন এবং আপনািা, রনল্াক্ত�র উক্ত ঋরেুরক্তলত  ঋরগ্রহীতা/ েহ–
ঋরগ্রহীতা/ জারমনদাি রহলেলব স্াক্ষি কলিরছললন। আপনালদি তিলফ বািংবাি সেলাপ হওয়াি কািলর রেরকউরিটাইলজেন অ্যাডি রিকন্রিাকেন অফ 
রফনারসিয়াল অ্যালেটে অ্যাডি এনলফাে্ডলমন্ট অফ রেরকউরিটি ইন্টালিস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ( সংভক্ষভে ‘ সারফাভয়বস অ্াক্ট’ ) –এি েংস্ানেমূলহি অিীলন আপনালদি 
সলান অ্যাকাউন্ট অনুৎপাদক পরিেম্দ ( এনরপএ)  রহলেলব সরেররবধে হলয়লছ। আমিা, আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড, আপনালদি সদওয়া ঠিকানায় 
োিফালয়রে অ্যাক্ট–এি ১৩( ১৩)  িািা েহ পেনীয় উক্ত অ্যালক্টি ১৩( ২)  িািািীলন আপনালদি প্ররত দারব রবজ্ঞরতি জারি কলিরছলাম। আপনালদি প্ররত সিরজস্টার্ড 
সপালস্টি মাি্যলম পাোলনা রবজ্ঞরতিগুরল অরবরলকৃত অবস্ায় সফিত এলেলছ। উক্ত রবজ্ঞরতিগুরলি রবষয় রছল সে, আপনালদি প্ররত মঞ্ুিকৃত রবরবি ঋর পরিলোলি 
আপনািা সেলারপ হলয়লছন। সেই কািলর রেরকউরিটি ইন্টালিস্ট ( এনলফাে্ডলমন্ট)  রুলে, ২০০২–এি রুল ৩( ১)  েহ পেনীয় োিফালয়রে অ্যাক্ট–এি ১৩( ২)  
িািাি েংস্ানািীলন উক্ত রবজ্ঞরতিি পরিলষবা বলবৎ কিাি ললক্ষ্য এেনকাি এই রবজ্ঞরতিটি প্রকাে কিা হল।

দলান অ্াকাউন্ট নং/ ঋেগ্হীতা( েে)– সহ ঋেগ্হীতােে   
ও োবমন�ার( েে) –এর নাম এবং ঠিকানা

�াবেলভ�াে্ োবমনসমূভহর বববরে �াবব ববজ্বপ্তর 
তাবরে

�াবব ববজ্বপ্ত 
অনু�ায়ী বভকয়া অর্থাঙ্ক

দলান অ্াকাউন্ট নং ABFLKOLLAP0000017109, 
ABFLKOLLAP0000095950 
 ১)  শ্রী োকম্ববর বসনভটক্স ( ঋেগ্হীতা) , 
স্ত্বারিকারি–  সলাকনাে সমারদ মাি্যম, রস্রত–  ৬৮, বড়তলা 
র্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–  ৭০০০০৭, আিও ্্যাট নং 
২০৬, ৩য় তল, �্যালঞ্ে রেবা, সপ্ররমলেে নং ৮১, ৯৪, ৯৬, 
রজ. টি.  সিার ( উতিি) , োনা–  স�ালাবারড়, ওয়ার্ড নং ১৫, 
হাওড়া–  ৭১১১০৬
২)  দলাকনার দমাব� ( সহ– ঋেগ্হীতা ও বন্ধক�াতা) , 
রস্রত–  ৬৮ বড়তলা র্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–  ৭০০০০৭, 
আিও ্্যাট নং ২০৬, ৩য় তল, �্যালঞ্ে রেবা, সপ্ররমলেে 
নং ৯১, ৯৪, ৯৬, রজ. টি.  সিার ( উতিি) , োনা–  স�ালাবারড়, 
ওয়ার্ড নং ১৫, হাওড়া–  ৭১১১০৬
৩)  মমতা দমাব� ( সহ– ঋেগ্হীতা ও বন্ধক�াতা) , রস্রত–
 ৬৮ বড়তলা র্রিট, ৩য় তল, কলকাতা–  ৭০০০০৭, আিও 
্্যাট নং ২০৬, ৩য় তল, �্যালঞ্ে রেবা, সপ্ররমলেে নং ৯১, 
৯৪, ৯৬, রজ. টি.  সিার ( উতিি) , োনা–  স�ালাবারড়, ওয়ার্ড নং 
১৫, হাওড়া–  ৭১১১০৬

তৃতীয় তলল েুপািরবল্ট পরিমারপত 
কমলবরে ১২৫২. ৩০ ব�্ডফুট ্ ্যাট নং 
২০৬– এি েকল অপরিহাে্ড অংে, 
সেোলন রতনটি সোবাি ঘি, একটি 
িান্াঘি, দুইটি টয়ললট এবং একটি 
বেবাি ও োবাি ঘি িলয়লছ, তৎেহ 
প্রেম তলল ঢাকা �ারড় িােবাি 
জায়�া, ো রনরম্ডত সপ্ররমলেে নং 
৯১, ৯৪ এবং ৯৬, গ্র ্োডি ট্াঙ্ক সিার 
( উতিি) , হাওড়া, সজলা–  হাওড়া, 
োনা–  স�ালাবারড় অংলে, োি োব–
 সিররর্রি অরফে–  হাওড়া, হাওড়া–  
৭১১১০৬ েহ জরমি অরবভাজ্য 
আনুপারতক অরিকাি।

৯. ১১. ২০২২ ₹  ৭৩,২৪,৯৩৫. ৫২/ –  ( রতয়াতিি 
লক্ষ েরবিে হাজাি নয়লো পঁয়ররিে 
টাকা ও বাহান্ পয়ো মারি) , েো ₹  
৬৪,১৫,৬২৯. ৫৫/ –  ( সেৌষট্টি লক্ষ 
পলনলিা হাজাি ছয়লো উনররিে টাকা 
বাহান্ পয়ো মারি)  সলান অ্যাকা নং 
ABFLKOLLAP0000017109  
সক্ষলরি এবং ₹  ৯,০৯,৩০৬/ –  
( নয় লক্ষ নয় হাজাি রতনলো ছয় 
টাকা মারি) , সলান অ্যাকা নং 
ABFLKOLLAP0000095950  
সক্ষলরি, ো ১৪ অলক্টাবি, ২০২২ 
পে্ডতি মূল বলকয়া, বলকয়া ( পুঞ্ীকৃত 
জরিমানা মাশুল– েহ) 

এতদ্দািা আপনালদি প্ররত এই রবজ্ঞরতি প্রকালেি তারিে সেলক ৬০ রদলনি মলি্য েব্ডলেষ তারিে পে্ডতি বলকয়া েুদ ও মােুল েলমত পুলিা বলকয়া অে্ডাঙ্ক 
আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড–সক পরিলোি কিাি জন্য আহ্ান জানালনা হলছে, োি অন্যো হলল েংরলিষ্ট ঋরগ্রহীতা�র, বন্ধকদাতা�র ও জারমনদাি�র–
এি েকল বা এক বা একারিক জারমনেুক্ত পরিেম্লদি দেল সনওয়া েহ আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড উক্ত অ্যালক্টি েংস্ানেমূলহি অিীলন োবতীয় 
প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ গ্রহর কিলব। উক্ত অ্যালক্টি অিীলন আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড–এি প্ররত উপলব্ধ ক্ষমতাগুরলি মলি্য িলয়লছ:  ( ১)  জারমনেুক্ত 
পরিেম্দেমূলহি অে্ডাঙ্ক পুনরুধোলিি ললক্ষ্য ইজািা বা রবররিি মাি্যলম হস্াতিি েহ েংরলিষ্ট ঋরগ্রহীতা�র/  জারমনদাি�লরি জারমনেুক্ত পরিেম্লদি 
দেলারিকালিি ক্ষমতা;  ( ২)  জারমনেুক্ত পরিেম্দেমূলহি অে্ডাঙ্ক পুনরুধোলি ইজািা বা রবররিি মাি্যলম হস্াতিি েহ েংরলিষ্ট ঋরগ্রহীতা�র/  জারমনদাি�লরি 
জারমনেুক্ত পরিেম্লদি পরিোলন ক্ষমতা অরিগ্রহর;  এবং আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড উক্ত জারমনেুক্ত পরিেম্দগুরল হস্াতিলি এমনভালব তাি 
োবতীয় অরিকাি প্রলয়া� কিলব সেন সেই হস্াতিি আপনািাই কিলছন।
উক্ত অ্যালক্টি ১৩( ১৩)  িািাি েংস্ানেমূলহি অিীলন আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড–এি আ�াম রলরেত অনুলমাদন ছাড়া ওপলি বরর্ডত এবং আব�ত্ 
বব়েলা বফনান্স বলবমভটড–এি কালছ সিহানাবধে/ বন্ধক িাো জারমনেুক্ত পরিেম্দেমূহ রবররি, ইজািা বা অন্য সকানও উপালয় ( আপনালদি কািবালিি 
স্াভারবক প্রররিয়া ব্যরতলিলক)  হস্াতিলি আপনালদি রনলষি কিা হলছে।

 স্বাাঃ/ – 
 অরুোে দঘা্, দ�াোভ�াে নং–  ৯৮৭৪৭০২৩৭৩২
স্থান:  কলকাতা  বরচা বসং, দ�াোভ�াে নং ৭০০৩৩২৮৯৮৩
তাবরে:  ১৬.১১. ২০২২  আব�ত্ বব়েলা বফনান্স বলবমভটড    

 বলভডে ইবডেয়া বলবমভটড
CIN: L40200WB1935PLC008184  

সিরজস্টার্ড অরফে:  অরসিলজন হাউে, রপ–৪৩, তািাতলা সিার, কলকাতা–৭০০০৮৮, ভািত

সফান:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০২ ১৬০০;  ফ্যাসি:  + ৯১ ৩৩ ২৪০১ ৪২০৬

contact.lg.in@linde.com 

 ৩০ দসভটেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত তত্রমাবসক এবং নয় মাভস েুঞ্ীেূত আবর্থক ফলাফভলর সংবক্ষপ্তসার
( রমরলয়ন ₹ অলঙ্ক) 

                                           ৩০ দসভটেম্বর ৩০ েুন ৩০ দসভটেম্বর ৩০ দসভটেম্বর ৩০ দসভটেম্বর ৩১ বডভসম্বর

                                          বববরে ২০২২ ২০২২ ২০২১ ২০২২  ২০২১ ২০২১ 

 সমাপ্ত বতন মাস  সমাপ্ত বতন মাস সমাপ্ত বতন মাস সমাপ্ত নয় মাস সমাপ্ত নয় মাস সমাপ্ত বছর

 ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( বনরীবক্ষত) 

কািবাি সেলক আয় ( ক) ৬,৮৫৯. ৬০ ৫,৮৮০. ৫৯ ৫,০৭২. ১৮ ১৮,০৮২. ৮৪ ১৪,৬৭৮.০৭ ২১,১১৯. ৫৮

অন্যান্য আয় ( ে)  ৩৪৭. ৭৪ ১০৫. ৮৮ ১০৭. ২৭ ৫৯৩. ৪৪ ৩৩১.৯৩ ৫৪৬. ৬৩

দমাট আয় ( ক +  ে) ৭,২০৭. ৩৪ ৫,৯৮৬. ৪৭ ৫,১৭৯. ৪৫ ১৮,৬৭৬. ২৮ ১৫,৬১০. ০০ ২১,৬৬৬. ২১

েংরলিষ্ট সময়ালদ সনট মুনাফা ( কি, ব্যরতরিমী এবং/ বা রবলেষ দফােমূলহি আল�) ১,৩৭০. ৬০ ৯৮২. ৮৯ ৯৬৬. ০৫ ৩,৩৬৩. ০৬ ২,৯৮৩. ৮৭ ৪,২২৪. ৪৮

েংরলিষ্ট সময়ালদ কি–পবূ্ড সনট মুনাফা (ব্যরতরিমী এবং/ বা রবলেষ দফােমলূহি পলি) ১,৩৭০. ৬০ ৯৮২. ৮৯ ৯৬৬. ০৫ ৩,৩৬৩. ০৬ ৫,৯২৮. ১৩ ৬,৯৭৯. ০০

েংরলিষ্ট সময়ালদ কি–পিবততী সনট মুনাফা (ব্যরতরিমী এবং/ বা রবলেষ দফােমূলহি পলি) ৯০৯. ৪১ ১,৭১৮. ৮১ ৬৩৬. ৫৩ ৩,২৮৭. ৯৭ ৪,৩৯৩. ৮৮ ৫,০৭২. ১৮

েংরলিষ্ট সময়ালদ সমাট োমরগ্রক আয় [ উক্ত সময়ালদ মুনাফা ( কি–পিবততী)  এবং 

অন্যান্য োরব্ডক আয় ( কি–পিবততী)  অতিভু্ডক্ত কলি] ৯০৬. ১১ ১,৬৯৬. ৮২ ৬৩৬. ১৮ ৩,২৮৫. ৯১ ৪,৪০৭. ০০ ৫,০৬১. ৬১

ইকুইটি সেয়াি মূলিন ( প্ররতটিি সফে ভ্যালু ₹ ১০) ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪

পূব্ডবততী রহোববলষ্ডি ব্যালাসি রেট অনুোয়ী পুনমূ্ডল্যায়র রিজাভ্ড বালদ রিজাভ্ড      ২৬,২৯৬. ০১

₹ ১০ মূলল্যি প্ররতটি সেয়াি রপছু আয় ( ব্যরতরিমী দফােমূলহি আল�) 

বরুনয়ারদ এবং রমররেত ( ₹ ) ১০. ৬৬ ২০. ১৫ ৭. ৪৬ ৩৮. ৫৫ ৫১. ৫২ ৫৯. ৪৭

₹ ১০ মূলল্যি প্ররতটি সেয়াি রপছু আয় ( ব্যরতরিমী দফােমূলহি পলি) 

বরুনয়ারদ এবং রমররেত ( ₹ ) ১০. ৬৬ ২০. ১৫ ৭. ৪৬ ৩৮. ৫৫ ৫১. ৫২ ৫৯. ৪৭

মেু্ একক তর্াববল

      ( রমরলয়ন ₹ অলঙ্ক) 

 ৩০ দসভটেম্বর ৩০ েুন ৩০ দসভটেম্বর ৩০ দসভটেম্বর ৩০ দসভটেম্বর  ৩১ বডভসম্বর

                                               বববরে ২০২২ ২০২২ ২০২১ ২০২২ ২০২১  ২০২১

 সমাপ্ত বতন মাস সমাপ্ত বতন মাস সমাপ্ত বতন মাস সমাপ্ত নয় মাস সমাপ্ত নয় মাস সমাপ্ত বছর

 ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)  ( অবনরীবক্ষত)   ( বনরীবক্ষত)  

কািবাি সেলক আয় ( ক) ৬,৮৫৯. ৬০ ৫,৮৮০. ৫৯ ৫,০৭২. ১৮ ১৮,০৮২. ৮৪ ১৪,৬৭৮.০৭ ২১,১১৯. ৫৮

অন্যান্য আয় ( ে)  ৩৪৭. ৭৪ ১০৫. ৮৮ ১০৭. ২৭ ৫৯৩. ৪৪ ৩৩১.৯৩ ৫৪৬. ৬৩

দমাট আয় ( ক +  ে) ৭,২০৭. ৩৪ ৫,৯৮৬. ৪৭ ৫,১৭৯. ৪৫ ১৮,৬৭৬. ২৮ ১৫,৬১০. ০০ ২১,৬৬৬. ২১

েংরলিষ্ট সময়ালদ কি–পবূ্ড সনট মুনাফা (ব্যরতরিমী এবং/ বা 

রবলেষ দফােমূলহি পলি) ১,৩০৩.৭ ১ ৯৮৪. ১২ ৯৫৩.১৬ ৩,২৭৬. ১৬ ৫,৮৮৯. ৪৬ ৭,১১২. ৫৬

েংরলিষ্ট সময়ালদ কি–পিবততী সনট মুনাফা (ব্যরতরিমী এবং/ বা 

রবলেষ দফােমূলহি পলি) ৯০৭. ৬৩ ১,৬৯২. ২৭ ৬২৩. ৬৪ ৩,২৩৮. ৪০ ৪,৩৫৫. ২১ ৫,১৩৯. ৪৪

দ্রষ্টব্: 

১.  উপলিাক্ত আরে্ডক ফলাফল এবং সক্ষরিরভরতিক ফলাফলগুরল অররট করমটি বিািা পে্ডাললারেত হলয়লছ এবং ১৪ নলভম্বি, ২০২২ তারিলে পরিোলকমণ্ডলীি েভায় তা 
অনুলমারদত হলয়লছ।

২.  উপরিরলরেত রববরৃতটি সেরব ( রলরস্টং অবরলল�েনে অ্যাডি ররেল্াজাি রিলকায়্যািলমন্টে)  সিগুললেনে, ২০১৫– এি সিগুললেন ৩৩ সমাতালবক স্টক এসিলেঞ্েমূলহ 
সপে কিা তরিমারেক আরে্ডক ফলাফললি রবেদ বয়ালনি েংরক্ষতিোি। এই েকল তরিমারেক আরে্ডক ফলাফললি পুলিা বয়ান সকাম্ারনি ওলয়বোইট (www.linde.
in  ) েহ স্টক এসিলেঞ্েমূলহি ওলয়বোইলটও ( www.nseindia.com  এবং  www.bseindia.com )   উপলব্ধ িলয়লছ ।

 পরিোলকমণ্ডলীি জন্য ও তিলফ
 অবেবেৎ ব্ানাবে্থ
১৪ নলভম্বি, ২০২২ ম্যালনরজং ররলিক্টি
কলকাতা DIN: 08456907   

আমাভ�র ওভয়বসাইট দ�েুন:  www.linde.in   
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