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KOLKATA | 13 NOVEMBER 2021

(Amounts in INR lakhs, except share andper sharedata, unlessotherwise stated)

Particulars For the six For the six For the
month ended month ended Year ended
30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total Income from Operations 25,443.54 7,757.48 33,818.16
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items) 3,658.99 (3,726.44) (345.08)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 3,658.99 (3,726.44) (345.08)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 2,669.23 (2,778.43) (339.99)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 2,670.40 (2,776.80) (337.61)
Paid up Equity Share Capital 117.52 117.52 117.52
Reserves (excluding Revaluation Reserve) 10,044.78 4,935.18 7,374.37
Securities Premium Account 16,281.79 16,281.79 16,281.79
Net worth 8,680.19 1,637.22 5,019.61
Debt Capital / Outstanding Debt 35,063 41,250 38,500
Outstanding Redeemable Preference Shares NA NA NA
Debt Equity Ratio 3.58 10.44 6.93
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for continuing and discontinued operations)
1. Basic ( Not Annualised ) 227.13 (236.42) (28.93)
2. Diluted ( Not Annualised ) 227.13 (236.42) (28.93)
Capital Redemption Reserve - - -
Debenture Redemption Reserve - - -
Debt Service Coverage Ratio (Not Annualised) 1.34 1.66 1.73
Interest Service Coverage Ratio (Not Annualised) 2.70 (0.28) 0.97

The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation
52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the BSE Ltd
and the Company (https://www.delhicapitals.in).
For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have beenmade to the BSE
Ltd and can be accessed on the URL (https://www.bseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors
JSWGMR Cricket Private Limited

Vinod Kr Bisht
Place: New Delhi Director
Date: 12 November 2021 DIN: 08875066

JSW GMR Cricket Private Limited
(formerly known as 'GMR Sports Private Limited')

CIN-U92410DL2008PTC349045
Regd Office: 8B, Ground Floor, Tej Building, Bahadurshah Zafar Marg,

NewDelhi - 110 002;PhoneNo.- 011 - 6131 4100

FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2021

Online applications are invited from eligible candidates for
engagement of Co-ordinator & Data Entry operator post on
temporary basis (upto 31st March 2022), Jalpaiguri, for more details
please visit our website:www.jalpaigurihealth.com &
www.wbhealth.gov.in. Sd-

CMOH & Secretary
DH & FW Samiti, Jalpaiguri

EMPLOYMENT NOTICE

Office of the Chief Medical Officer of Health,
Jalpaiguri
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উত্তরপ্রভেভশর স্াস্থ্য েপ্তর ডাঃ কানিল খািভক 
চাকনর থেভক বরখাস্ত করায় শুক্রবার কলকাতায় 

এিআরএস থেনডকথ্যাল কভলভের থেভে থেনডকথ্যাল 
সানেভিস থসন্াভরর উভেথ্যাভে প্রনতবাে সো। সোয় 
বক্তবথ্য থেশ কভরি সংেঠভির কলকাতা থেলা 

সম্ােক ডাঃ নবপ্লব চন্দ্র। ছনব: আেকাল

  সংবাে সংস্া
লখিউ, ১২ িভেম্বর

দু’ বার সাসপেন্ড কপর, দু’ দফায় 
৯ মাস জেল খাটিপয়ও হল 
না। শিশু– শিশকৎসক ডাঃ 
কাশফল আহপমদ খানপক 
িাকশর জেপক বরখাস্ত করল 
উত্তরপ্রপদি সরকার। ২০১৭– য় 
জ�ারখেুপরর শবআরশড 
হাসোতাপল অশসিপেপনর 
ঘাটশতপক জকন্দ্র কপর ৬৩টি 
শিশুর মৃতুযুপত তাপঁকই সরাসশর 
দুপেশিল জ�া�ী আশদতযুনাপের 
সরকার। অনলাইপন শিশডও 
জোস্ট কপর িাকশর জেপক শনপেই 
অেসারপের খবর শদপয়পিন 
শতশন। োশনপয়পিন, সরকাপরর 
এই েদপষেপের শবরুপধে 
হাইপকাট্ট, প্রপয়ােপন সশুপ্রম 

জকাপট্ট �াপবন। ডাঃ খাপনর 
অেসারেপক প্রশতশহংসামূলক 
বপলপিন কংপরেপসর সাধারে 
সম্াদক শপ্রয়াঙ্া �ান্ী। 

২০১৭–য় শবআরশড 
হাসোতাল কতৃ্টেষে অশসিপেন 
সাপ্ায়াপরর বপকয়া জমটায়শন 
বপলই সরবরাহ বন্ হয়। জসই 
শবেয়টি মপন কশরপয় ডাঃ খান 
বপলপিন, ‘ অশসিপেন বাবদ ৬৮ 
লষে টাকা বাশক শিল। সরকার 
তা জমটায়শন বপলই শিশুপদর 
মরপত হপয়পি। এই ঘটনায় ৮ 
েনপক বরখাস্ত করা হপলও, ৭ 
েনপকই আবার কাপে জফরাপনা 
হপয়পি। জেলািাসক ও মুখযু 
সশিব আদালপত োশনপয়শিপলন 
আমার শবরুপধে দুননীশত বা 
কত্টপবযু �াশফলশতর অশিপ�া� 
জনই।’  

বরখাস্তই হভলি কানিল খাি! আনরয়াি ২৪,
হানেরা এিনসনব– থত
শুক্রবার নছল েন্মনেি। ো নেভলি 
২৪ বছভর। তবু নিয়েোনিক 
এনেি এিনসনব েপ্তভর হানেরা 
নেভলি শাহরুখ–েুত্র আনরয়াি 
খাি। হলুে টিশােভি ও কাভলা 
েথ্যাভকে েভর োেক– োেলার 
থেভর এিনসনব েপ্তভর উেনস্ত 
হি বােভিভড বয়। তভব অিথ্যািথ্য 
বাভরর েভতা হভছে িা বড় 
োটিভি। শাহরুখ–তিয়ভক ৫০০ 
চারাোছ উেহার োঠিভয়ভছি তঁার 
োনেিোর েুনহ চাওলা।

সংবাে সংস্া
লন্ডি, ১২ িভেম্বর

সদযু হু–র অনুপমাদন জেপয়পি জকািযুাশসিন। এবার 
িারপত ততশর টিকাটির কা�্টকাশরতা সম্পক্ট শনবন্ 
িাশেপয়পি ‘ দযু লযুানপসট’  েশরিকা। জলখা হপয়পি, 
জকািযুাশসিন জ� শনরােদ, তা শনপয় জকানও সংিয় 
জনই। মৃত িাইরাস শদপয় ততশর হায়দরাবাপদর িারত 
বাপয়াপটক সংস্ার ততশর টিকাটি ইশতমপধযু ১৭টি 
জদপির টিকাকরপের কম্টসূশিপত অন্তিু্টক্ত হপয়পি।

জকাড নম্বর শবশবশি– ১৫২ শহপসপব েশরশিত 

জকািযুাশসিন টিকাটি ইশন্ডয়ান কাউশসিল অফ 
জমশডকযুাল শরসাি্ট এবং নযুািনাল ইনশস্টটিউট অফ 
িায়পরালশের সপগে জোট জবঁপধ ততশর কপরপি 
িারত বাপয়াপটক। দীঘ্ট �ািাইপয়র ের েরুশর 
শিশত্তপত এই টিকার বযুবহাপর সবুে– সপঙ্ত শদপয় 
হু োশনপয়পি, এটা শনম্ন ও মাঝাশর জরাে�াপরর 
জদিগুশলর েনযু উে�ুক্ত, কারে সংরষেপে শবপিে 
খরি জনই। লযুানপসট শলপখপি, ‘ উেস�্ট আপি, 
এমন প্রাপ্তবয়স্কপদর জষেপরি জকািযুাশসিন ৭৮ িতাংি 
কা�্টকাশরতার প্রমাে শদপয়পি।’ 

লযুানপসট– এর সপগে �ুক্ত দুই �পবেক শল 

শেংশিন শল এবং েু জফংকাই োশনপয়পিন, এবার 
উৎোদন বাড়াপত োপর জকািযুাশসিন। তাপত টিকার 
িাশহদা শমটপব। শবপিে শনম্ন ও মধযু জরাে�াপরর 
জদিগুশলপত �খন টিকা বণ্টপন অসামঞ্জসযু রপয়পি। 
তপব লযুানপসট– এর শনবপন্ এও বলা হপয়পি, 
জ�পহতু জকািযুাশসিপনর ট্ায়াল শুধু িারপতই হপয়পি, 
অনযুানযু অঞ্চপলর বাশসন্াপদর ওের এর প্রিাব 
কতটা, তা অোনা জেপক �াপছে। তা িাড়া ট্ায়াল 
হপয়পি �ত বির নপিম্বর জেপক িলশত বিপরর 
োনুয়াশর অবশধ। তখনও অশত– সংক্ামক জডল্া 
িযুাশরপয়পটের হশদি জমপলশন।

থকােথ্যানসিি নিরােে: লথ্যািভসে

 নলভন্ড ইনন্ডয়া নলনেভেড
জরশেস্টাড্ট অশফস:  অশসিপেন হাউস, শে–৪৩, তারাতলা জরাড, কলকাতা–৭০০০৮৮, িারত
CIN: L40200WB1935PLC008184  
জফান:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০২ ১৬০০;  ফযুাসি:  + ৯১ ৩৩ ২৪০১ ৪২০৬
contact.lg.in@linde.com 

 ৩০ থসভটেম্বর, ২০২১ সোপ্ত ত্ত্রোনসক এবং িয় োভস েুঞ্জীেূত আনেভিক িলািভলর সংনষিপ্তসার
( নেনলয়ি োকার অভকে) 

              নববরণ ৩০ থসভটেম্বর,  ৩০ েুি,  ৩০ থসভটেম্বর, ৩০ থসভটেম্বর,  ৩০ থসভটেম্বর, ৩১ নডভসম্বর,
 ২০২১  ২০২১ ২০২০ ২০২১ ২০২০ ২০২০
 সোপ্ত নতি োস  সোপ্ত নতি োস সোপ্ত নতি োস সোপ্ত িয় োস সোপ্ত িয় োস সোপ্ত বছর
 ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)  ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)  ( নিরজীনষিত) 

কারবার জেপক আয় ( ক) ৫,০৭২. ১৮ ৫,১৯১. ৬ ৩,৭০২. ৯৫ ১৪,৬৭৮. ০৭ ৯,৯৫৬. ৯১ ১৪,৭১১. ২৫

অনযুানযু আয় ( খ)  ১০৭. ২৭ ১৮৩. ১৮ ১০৬. ৮১ ৩৩১. ৯৩ ৩০১. ২৩ ৩২৬. ৩৯

কারবার থেভক থোে আয় ( ক +  খ) ৫,১৭৯. ৪৫ ৫,৩৭৪. ৮৪ ৩,৮০৯. ৭৬ ১৫,০১০. ০০ ১০,২৫৮. ১৪ ১৫,০৩৭. ৬৩

সংশলিষ্ট জময়াপদ জনট মুনাফা ( কর, বযুশতক্মী 
এবং/ বা শবপিে দফাসমপূহর আপ�) ৯৬৬. ০৫ ১,১০৭. ৫৮ ৫৪৪. ৯০ ২,৯৮৩. ৮৭ ১,৪১৭. ২৬ ২,২৬৯. ৪৬

সংশলিষ্ট জময়াপদ কর–েূব্ট জনট মুনাফা (বযুশতক্মী 
এবং/ বা শবপিে দফাসমপূহর েপর) ৯৬৬. ০৫ ১,১০৭. ৫৮ ৫৪৪. ৯০ ৫,৯২৮. ১৩ ১,৪১৭. ২৬ ২,২৮৬. ৫৭

সংশলিষ্ট জময়াপদ কর–েরবতনী জনট মুনাফা 
(বযুশতক্মী এবং/ বা শবপিে দফাসমপূহর েপর) ৬৩৬. ৫৩ ৭২৪. ৯৫ ৩৫৪. ৬৬ ৪,৩৯৩. ৮৮ ৯৪২. ৯৯ ১,৫১০. ৯৯

সংশলিষ্ট জময়াপদ জমাট সামশরেক আয় [ উক্ত জময়াপদ 
মুনাফা ( কর–েরবতনী)  এবং অনযুানযু সাশব্টক আয় 
( কর–েরবতনী)  অন্তিু্টক্ত কপর] ৬৩৬. ১৮ ৭২৬. ২৯ ৩৫৪. ৪০ ৪,৪০৭. ০০ ৯৪২. ০১ ১,৪৯৩. ৫৮

ইকুইটি জিয়ার মূলধন ( প্রশতটির জফস িযুালু ₹ ১০) ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪ ৮৫২. ৮৪

েূব্টবতনী শহসাববপে্টর বযুালাসি শিট অনু�ায়ী 
েুনমূ্টলযুায়ে শরোি্ট বাপদ শরোি্ট      ২১,৪৯০. ২৫

₹ ১০ মূপলযুর প্রশতটি জিয়ার শেিু আয় 
( বযুশতক্মী দফাসমূপহর আপ�) 

বুশনয়াশদ এবং শমশরিত ( ₹ ) ৭. ৪৬ ৮. ৫০ ৪. ১৬ ৫১. ৫২ ১১. ০৬ ১৭. ৭২

₹ ১০ মপূলযুর প্রশতটি জিয়ার শেিু আয় 
( বযুশতক্মী দফাসমূপহর েপর) 

বুশনয়াশদ এবং শমশরিত ( ₹ ) ৭. ৪৬ ৮. ৫০ ৪. ১৬ ৫১. ৫২ ১১. ০৬ ১৭. ৭২

েুখথ্য একজীকৃত তেথ্যাবনল ( শমশলয়ন টাকার অপঙ্) 

             নববরণ ৩০ থসভটেম্বর,  ৩০ েুি,  ৩০ থসভটেম্বর, ৩০ থসভটেম্বর,  ৩০ থসভটেম্বর, ৩১ নডভসম্বর,
 ২০২১  ২০২১ ২০২০ ২০২১ ২০২০ ২০২০
 সোপ্ত নতি োস  সোপ্ত নতি োস সোপ্ত নতি োস সোপ্ত িয় োস সোপ্ত িয় োস সোপ্ত বছর
 ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)  ( অনিরজীনষিত)   ( অনিরজীনষিত)  ( নিরজীনষিত) 

কারবার জেপক আয় ( ক) ৫,০৭২. ১৮ ৫,১৯১. ৬৬ ৩,৭০২. ৯৫ ১৪,৬৭৮. ০৭ ৯,৯৫৬. ৯১ ১৪,৭১১. ২৪

অনযুানযু আয় ( খ)  ১০৭. ২৭ ১৮৩. ১৮ ১০৬. ৮১ ৩৩১. ৯৩ ৩০১. ২৩ ৩২৬. ৩৯

কারবার থেভক থোে আয় ( ক +  খ) ৫,১৭৯. ৪৫ ৫,৩৭৪. ৮৪ ৩,৮০৯. ৭৬ ১৫,০১০. ০০ ১০,২৫৮. ১৪ ১৫,০৩৭. ৬৩

সংশলিষ্ট জময়াপদ কর–েূব্ট জনট মুনাফা 
(বযুশতক্মী এবং/ বা শবপিে দফাসমপূহর েপর) ৯৫৩. ১৬ ১,০৮৮. ১০ ৫৩৭. ৪৬ ৫,৮৮৯. ৪৬ ১,৪০৬. ৭২ ২,৩৬৩. ৯০

সংশলিষ্ট জময়াপদ কর–েরবতনী জনট মুনাফা 
(বযুশতক্মী এবং/ বা শবপিে দফাসমপূহর েপর) ৬২৩. ৬৪ ৭০৫. ৪৭ ৩৪৭. ২২ ৪,৩৫৫. ২১ ৯৩২. ৪৫ ১,৫৫. ৩৫

দ্রষ্টবথ্য: 

১.  উেপরাক্ত আশে্টক ফলাফল এবং জষেরিশিশত্তক ফলাফলগুশল অশডট কশমটি দ্ারা ে�্টাপলাশিত হপয়পি এবং ১২ নপিম্বর, ২০২১ তাশরপখ েশরিালকমণ্ডলীর সিায় তা অনপুমাশদত 
হপয়পি।

২.  উেশরশলশখত শববৃশতটি জসশব ( শলশস্টং অবশলপ�িনস অযুান্ড শডসপ্াোর শরপকায়যুারপমটেস)  জরগুপলিনস, ২০১৫– এর জরগুপলিন ৩৩ জমাতাপবক স্টক এসিপিঞ্জসমপূহ জেি 
করা তরিমাশসক আশে্টক ফলাফপলর শবিদ বয়াপনর সংশষেপ্তসার। এই সকল তরিমাশসক আশে্টক ফলাফপলর েুপরা বয়ান জকাম্াশনর ওপয়বসাইট (www.linde.in  ) সহ স্টক 
এসিপিঞ্জসমপূহর ওপয়বসাইপটও ( www.nseindia.com  এবং  www.bseindia.com )   উেলব্ধ রপয়পি ।

 েশরিালকমণ্ডলীর েনযু ও তরপফ
 অশিশেৎ বযুানাশে্ট
১২ নপিম্বর, ২০২১ মযুাপনশেং শডপরক্টর
কলকাতা DIN: 08456907   

আোভের ওভয়বসাইে থেখুি:  www.linde.in  

 োঞ্াব অথ্যান্ড নসন্ধ বথ্যাকে
( োরত সরকাভরর একটি উভেথ্যাে)

নেধা শাখা, েুনেবানড় বাস স্টে, বারাসত– বথ্যারাকেুর থরাড, থোঃ িজীলেঞ্ বাোর, 
কলকাতা– ৭০০১২১, থিাি:  ০৩৩– ২৫৩৫৪৪৪৪ 

েখল নবজ্ঞনপ্ত 
( স্াবর সম্নত্তর েিথ্য) 

েনরনশষ্ট– IV,  রুল ৮( ১) ,
জ�পহতু, োঞ্াব অথ্যান্ড নসন্ধ বথ্যাকে– এর অনুপমাশদত অশফসার শহপসপব শনম্নস্াষেরকারী, শসশকউশরটাইপেিন 
অযুান্ড শরকনস্টাকিন অফ শফনাশসিয়াল অযুাপসটস অযুান্ড এনপফাস্টপমটে অফ শসশকউশরটি ইটোপরস্ট 
( জসপকন্ড)  অযুাক্ট, ২০০২ ( অড্ট.  ৩ অফ ২০০২)  জমাতাপবক এবং শসশকউশরটি ইটোপরস্ট ( এনপফাস্টপমটে)  
রুলস, ২০০২ এর রুল ৩– এর সপগে েঠনীয় ১৩( ১২)  ধারাধীপন অশে্টত ষেমতাবপল থেিোর শ্রী 
আখতার আনল, থেসাসভি নিউ অলকা বুটিক– এর প্রশত ১৮. ০৬. ২০২১ তাশরখ সংবশলত দাশব শবজ্ঞশপ্ত 
ইসুযু কপরশিপলন �াপত উক্ত শবজ্ঞশপ্তর তাশরখ জেপক ৬০ শদপনর মধযু সংশলিষ্ট শবজ্ঞশপ্তপত উশলিশখত েশরমাে 
অে্টাঙ্ োঃ ১০,২৩,৭০৭. ৮৩ ( েশ লষি থতইশ হাোর সাতভশা সাত োকা ও নতরানশ েয়সা োত্র) – সহ 
০১. ০৬. ২০২১ জেপক মাশসক/ তরিমাশসক শিশত্তপত সুদ সপমত আদায় জদওয়ার েনযু তাপঁদর আহ্ান োনাপনা 
হপয়শিল।
উক্ত জদনদার ওই েশরমাে অে্টাঙ্ আদায় শদপত বযুে্ট হওয়ায় এতদ্দারা শবপিে কপর ওই জদনদার এবং 
েনসাধারপের জ্ঞাতাপে্ট োনাপনা হপছে জ�, শনম্নস্াষেরকারী শসশকউশরটি ইটোপরস্ট ( এনপফাস্টপমটে)  রুলস 
২০০২– এর রুল ৮– এর সপগে েঠনীয় উক্ত অযুাপক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীপন তাঁর ওের অশে্টত ষেমতাবপল ১১ 
িভেম্বর ২০২১ তাশরপখ নীপি বশে্টত সম্শত্তর দখল শনপয়পিন।
এর োিাোশি উক্ত অযুাপক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উেধারার সংস্ান জমাতাপবক উেলব্ধ সমপয়র মপধযু বযুাপঙ্র 
প্রােযু বপকয়া টাকােয়সা আদায় শদপয় শনম্নশলশখত োশমন�ুক্ত সম্শত্ত িাশড়পয় জনওয়ার বযুবস্া করার েনযু 
সংশলিষ্ট জদনদার– এর দৃশষ্ট আকে্টে করা হপছে।
শবপিে কপর ওই জদনদার এবং েনসাধারেপক এতদ্দারা শনপম্নাক্ত সম্শত্ত শনপয় জলনপদন না করার েনযু 
সতক্ট করা হপছে এবং এর েপরও এই সম্শত্ত শনপয় জ� জকানও জলনপদন করা হপল তা উক্ত শবজ্ঞশপ্তপত 
উশলিশখত বপকয়া োঃ ১০,২৩,৭০৭. ৮৩ ( েশ লষি থতইশ হাোর সাতভশা সাত োকা ও নতরানশ েয়সা 
োত্র)  ও তার ওের সুদ সপমত োঞ্াব অথ্যান্ড নসন্ধ বথ্যাকে– এর িাে্ট সাপেষে হপব।
স্াবর সম্নত্তর নববরণ:  েশম ও িবপনর সকল অেশরহা�্ট অংি অবশস্ত জমৌো– মামাকেুর, জোঃ 
রােহাটি বন্র, োনা– খানাকুল, রােহাটি– ২ রোম েঞ্চাপয়ত অধীপন, জেলা– হু�শল, শেন– ৭১২৪১৭, 
েশরমাে ১২ জডশসপমল, শদ্তল িবন— প্রেম তল, ১০৭৬. ৭৫ ব�্টফুট এবং শদ্তীয় তল ১০৭৬. ৭৫ ব�্টফুট 
কিাড্ট েশরমাে জেএল নং ৮১, এল আর প্ট নং ৪০৭ ( সম্শক্টত আরএস প্ট নং ৩৯৩) , খশতয়ান নং 
৯২৩, এলআর খশতয়ান নং ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮১, ৬৮৫ এবং ৬৮৬, স্ত্ব দশলল নং ০৬১১০৪৮৪৫ সাল 
২০১৬ তাশরখ ১৫. ০৯. ২০১৬ নশেিুক্ত এশডএসআর খানাকুল, বুক নং আই, িলুযুম নং ০৬১১, েৃষ্া 
৮১১৬০ জেপক ৮১১৭৭, ১০৭৬. ৭৫ ব�্টফুপটর মপধযু। জিৌহশদি:  উত্তপর– জমাসাম্মত শফপরাো জব�ম– এর 
সম্শত্ত, েূপব্ট– েুকুরোড়, দশষেপে– জমাসাম্মত শফপরাো জব�ম– এর সম্শত্ত, েশচিপম– ইপটর রাস্তা ( ০৬ 
ফুট িওড়া) ।

তানরখ:  ১১. ১১. ২০২১   স্াঃ অিুভোনেত আনধকানরক
স্াি:  কলকাতা   োঞ্াব অথ্যান্ড নসন্ধ বথ্যাকে

থরেনণবদ্ধ নবজ্ঞােি গ্রহণ থকন্দ্র
‘ থসি এভেনসি’ 

থপ্রাোইোর:   শ্রী চন্দ্রভশখর থসি ‘ ল ক্াকভি’ 
বথ্যারাকেুর ও বারাসাত থকােভি

বথ্যারাকেুর নচনড়য়াভোড়
২য় থেভের োঁনচভলর োভশ
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