24th July, 2020
1.

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001

2.

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,
Sub:
Ref :

Newspaper Advertisement for Release of Share Certificate/Entitlement letter to the shareholders
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today i.e., 24th July, 2020 on the
captioned subject. The advertisements were published in today’s “Financial Express” (English – all editions)
and “Sangbad Pratidin” (Bengali – Kolkata edition).
Request you to please take the above information on records.

Thanking You
Yours faithfully,
For Britannia Industries Limited

THULSIDASS
VELAYUDHA
N THARAYIL

Digitally signed by
THULSIDASS
VELAYUDHAN THARAYIL
Date: 2020.07.24
16:46:45 +05'30'

T. V Thulsidass
Company Secretary
Membership No.: A20927
Encl: As above
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BENGALURU

আরও খবর

সংবাদ পতদন, শিবার ২৪ লাই ২০২০

রাজযর টভাট
টকৗশল পসত
শর দিত
বঙ বজপর
নিতা রায় l নয়াদি
রাজযর আগামী বছরর বধানসভা
নবাচনর পসত পুরাদম শর
কর দয়ছ বঙ বজপ। দিত
পঁাচদনর মযারাথন ববঠক শর
হয়ছ। বুধবার টথক পসত ববঠক
হওয়ার পর, দতীয় দন
উিরবঙরয চার টজলা–
টকাচবহার, দাজলঙ, জলপাইগড়,
আলপুরয়ারর টজলা টনতåের
সঙ সকাল দশটা টথক রাত পযন
ববঠক করছন দলর টকনীয়
টনতারা। রাজযর ভারপাি
পযবেক বকলাস বজয়বগীয়, সহপযবেক অরবন টমনন,
সবভারতীয় সহ-সমাদক (সংগঠন)
শবপকাশর পাশাপাশ ববঠক রাজয
বজপর সভাপত দলীপ টঘাষ,
সবভারতীয় সাধারণ সমাদক রাহল
সনহারাও উপসত ছলন। দিত
দলীপবাবুর সরকার বাসভবনর
ববঠক এই টজলার সাংসদরা এবং
টজলা সভাপতরা ছলন। টদশ
করানা সংিমণর কারণ দীঘদন
ধরই দলর টনতারা নজদর মধয
ভাচÓয়াল ববঠক করছলন। কন
সময়র সঙ সঙ নবাচনর দনেণ
এগয় আসছ টদখই এবার সরাসর
হাজর টথক ববঠকর উপর টজার
টদওয়া হয়ছ বলই জানা গয়ছ।
এদনর ববঠক এই চার টজলার
পতট বধানসভা আসন ধর ধর
আলাচনা হয়ছ। এই সমস
আসনগলর রাজনতক ও দলর
সাংগঠনক পরসত টকমন রয়ছ
টসই নয়ই চÓলচরা বিষণ চলছ
দনভর। সমাবয টকান আসনগলত
দল জতত পার এবং টকাথায়
টকাথায় তারা বল রয়ছ, টসই
জায়গাগলক চিত করা হয়ছ।
এদন ববঠকর মধয টথকই টবরয়
এস দলীপবাবু জানয়ছন,
“আমাদর সাংগঠনক ববঠক চলছ।
গত তন চারমাস ধর আমরা টকনীয়
পযবেকদর সঙ রাজযর টনতারা
একসঙ ববঠক বসত পারন।
ভডও কনফারের মাধযমই ববঠক
হয়ছ। অথচ নবাচন এগয়
এসছ। আমাদর সংগঠনর
রদবদলও হয়ছ। কমকতাদর
কাজকম, সাংগঠনক গতবধর সঙ
সঙ আগামী িনবাচনর পসত
বধানসভা ধর ধর আমরা শর
করছ। আগামী চার পঁাচদন এমন
চলব। নথ টবঙল দয় শর হয়ছ।
পত টজলার টমর সঙ আমরা —
ঘণা ধর আমরা বসছ। এককট
টজলা নয় বশদ আলাচনা হে।”
এদনর ববঠক অনযরা হাজর
থাকলও দিত উপসত টথকও
ববঠক অংশ েহণ করনন বজপ
টনতা মুকুল রায়। তব তন টয
গতকালর ববঠক হাজর ছলন
টসকথা উিখ করত টভালনন
দলীপবাবু। এপসঙ পশ করা হল
তন বলন, “উন কালকর ববঠক
ছলন এবং তখনই বল দয়ছলন
টয আজকর ববঠক থাকবন না।”
একই সুর কথা বলছন রাহলবাবুও।
শাররীক কারণই তন এদনর
ববঠক থাকত পারনন এবং তন
কলকাতা ফর যাবন বলই
জানয়ছন। এদক, মুকুলবাবুর
ঘনষমহল টথক জানানা হয়ছ,
টচাখ সমসযার কারণই ববঠক
হাজর থাকত পারনন তন। খুব
শীঘই কলকাতায় মুকুলবাবুর একট
টচাখ অোপচার হত চলছ বল
জানা গয়ছ। দির ববঠক টশাভন
চোপাধযায়র হাজর থাকার সমাবনা
রয়ছ বলও জলনা ছল। টসই
জলনাক অবশয উড়য় দয়ছন
দলীপবাবু। এপসঙ পশ করা হল
তন বলছন, “টশাভনদার বযাপার
আমার সঙ টকানও কথা হয়ন, টসই
জনয আমার জানা টনই। আম জান না
টকান ববঠকর জনয টক টডকছ।
এই ববঠকর জনয তন এলজবল
নন, এখান ডাকাও হয়ন।”

টদশ একদন
একর পাতার পর
অনযদক টদশও করানায় মৃতÓযও
বাড়ছ। মৃত টবড় এদন সংখযা
২৯ হাজারর ঘর ছাড়য়
গয়ছ। টকনীয় সাসযমনকর
পরসংখযান অনুসার, গত ২৪
ঘণায় কোনায় মৃতÓয হয়ছ
১,১২৯ জনর। এ নয় টদশ
টোট ২৯,৮৬১ জনর পাণ কাড়ল
এই ভাইরাস।
গত ২৪ ঘণায় টদশ ২৯
হাজার ৫৫৭ জন সুস হয়ছন।
এক দনর নরখ যা এখনও
অবধ সবচ। মৃতর পাশাপাশ
সংেমণর নরখও ভারত এক
নমর মহারাষ। গত ২৪ ঘণায়
সাড় ১০ হাজাররও টবশ মানুষ
এই রাজয নতÓন কর সংোমত
হয়ছন। মহারাষ টোট করানা
আোন ৩,৩৭,৬০৭ জন।
তামলনাড়ত ১,৮৬,৪৯২ জন।
দিত ১,২৬,৩২৩ জন।

জানালন শচীন পাইলট

বধায়ক পদ খারজ হল রাজনীত ছাড়ব
সাফ রপটার, নয়াদি : রাজসান
সরকারর হাডাহাড লড়াইয়
বৃহেতবার ‘অয াডভানজ শচীন’।
এদন সুপম টtট জানয়ছ, গণতন
বোধী বকবয ক কণোধ করা যায়
না। রাজসান হাই টtট চলছ শচীন
পাইলট-সহ ১৯ বধায়কর বধায়ক
পদ খারজর সোনক চযালি
জানয় তাঁদর করা মামলার মামলার
শনান। যার রায় আসার কথা শিবার।
তার আগই বুধবার এই মামলাক
চয ালি কর সুপম টtটর দারস হন
রাজসান বধানসভার েকার স প
টোশ। তাঁর বকবয , বধানসভার
অভয নরীন টtনও বষয় েকারর
সোন হসেপ করত পার না
আদালত। টোশর এই মামলা করার
পরপরই শচীনরা আবদন করছলন,
যদ এই মামলায় শনান হয়, তাহল
টযন তাঁদর বকবয ও টোনা হয়।
এদন টসই শনান চলাকালীনই
গণতন বোধী বকবয ক দময়
টদওয়া যায় না বল মনবয করন
বচারপত অরণ মশ।
বৃহেতবার শনান চলাকালীন স প
টোশর হয় আইনজীবী তথা পবীণ

কংেস টনতা কপল সবাল বলন,
“এই বধায়করা দলর ববঠক
অনুপসত ছলন। তাহল টকন
তাঁদর বরখাস করা হব না, জানত
টচয় েকার ক টোটস দত পারন
না? সয়ং েকার টয সোন
নয়ছন, তাত টtনও আদালত
কখনওই হসেপ করত পার না।”
এই সময়ই বচারপত অরণ মশ
বলন, “েকারর মো একজন
সাংবধানক পদ থাকা বয ক, যন
কনা নরপে, তন টকন আদালত
আসবন? রাজসান হাই টtট এই
মামলায় শিবার রায় টদব বলছ।
উন সুপম টtট আসন বুধবার। কী
এত সমসয া টয, মাঝর একদন মাত
অপো করা টগল না?” এরপরই তাঁর
বকবয , “টtনও এক টনতার বরে
যদ বশষ একজন বয ক আসা হারায়,
তাত অনয রা বরখাস হত পার না।
তাহল এটা একটা পথা হয় যাব।
টসেত বপরীত মতামত নয় থাকা
টকউই নজর বকবয রাখত পারব
না।” মুখয মনী অোক টগহলটর
বরে বোহ করছন শচীন-সহ
১৯ বধায়ক। দলর পদশ সর ও

কড়া অবসান নয়, চন তার
সুযাগ নে : রাহল গানী
সাফ রপটার, নয়াদি : ‘েষ ও
কড়া অবসান না নল চনর সঙ
টোকাবলা করা সমব নয়। নজদর
মধয লড়াই কর আমরা চনক টসই
সুোগটাই কর দয়ছ।’ চনর সঙ
সীমান বতর হওয়া সংঘাত ভারতর
বতমান অবসানক তÓল ধরত এই
কথাই বললন রাহল গানী।
পধানমনী ও টকন সরকারক
আিমণর জনয নজর রণনীতত
নতÓন এক পনা নয়ছন পাকন কংেস
সভাপত। টোট টোট ভডওবাতা নয়
বতর করছন সরজ। গত শিবার
সরজর পথম ভডওত বলছলন,
২০১৪ টথক পধানমনী একর পর এক
‘ভÓল’ সোন নয় টদশক বল

করছন। টোমবার এই সরজ দতীয়
ভডও টÓইট করন রাহল। টসখান দাব
করছলন, নবাচন জতত ‘েংময ান’
হসাব নজর এক কৃতম ভাবমূত
বতর করছলন পধ ানমনী টোদ। টসই
ভাবমূত ধর রাখতই তন চনর
ফাঁদ পা দয় সীমান সমসয া সমক
টদশক ভÓল তথয দেন। এদনও টসই
কথা আরকবার বললন কংেসর
পাকন সভাপত। তাঁর বকবয ,
‘‘পধানমনীর পুো মোোগই রয়ছ
নজর ভাবমূত বতর করার দক।
টদশর বভন পতষানও টসই কাজ
মি। জাতীয় আবগর সামন টtনও
একজনর ভাবমূত বতর করা কখনওই
অোধকার টপত পার না।’’

সতঃসÕত লকডাউন
একর পাতার পর
জলপাইগড় কংবা জঙলমহলর
টজলাগল, সবতই লকডাউন কাযকর
করত পুলশ তৎপরতা টোখ
পড়ছ। লকডাউনর বধভঙর
অভোগ টোটা রাজয পায় ’ হাজার
জনক টেফতার করা হয়ছ। কাল,
শনবার এবং বুধবারর লকডাউন
একই রকম কড়াকড় থাকব বল
জানয়ছন পুলশ পশাসনর কতারা।

পশাসনর শীষকতারা জানােন,
সরকারর টানা পচার এবং কোনা
ভীতই দনভর ঘরমুো রাখল
রাজযবাসীক।
হাওড়া-শয়ালদহ
টসশন এবং এয়ারোট টোটা কুড়
বাস টদওয়া হয়ছল সরকারর
তরফ। কন যাতী ছল টবশ। ফল
হাওড়ায় একর পর এক টেশাল টটন
আসার পর গনবয যাওয়ার গাড় না
টপয় কছটা ভÓগত হয়ছ যাতীদর।

সরকার টনতåের বদল আনার দাব
করছন তাঁরা। তার পরপেতই
এই বধায়কদর বরে ‘বজপর
মদত’ নবাচত সরকার টফল
টদওয়ার চিানর অভোগ এনছন
মুখয মনী অোক টগহলট।
এদন সবচ আদালতর বকবয
সস পাওয়ার আগ আরও একবার
নজর রাজনতক ভবষয ৎ েষ কর
টদন শচীন পাইলট। পরসার জানয়
টদন তন বজপত যাবন না।
বধায়ক পদ খারজ হয় টগল
রাজনীত টথকই বদায় টনবন।
কংেস সূতর খবর অনুযায়ী, এদন
এক সবভারতীয় সংবাদমাধয মর এই
খবর দলর পত শচীনর ‘আনুগতয ’এ তাঁর উপর অনকটাই নরম হয়ছন
হাইকমান। শচীনর টয বকবয সামন
এসছ, তা হল, নজর পুরো
বকবয এখনও তন অনড়। টয
বজপর বরে লড়াই কর
জতছন বধানসভা নবাচন,
কছতই টসই টগরয়া শবর যাবন
না তন। তাঁর বকবয , তাঁর লড়াই
মুখয মনী অোক টগহলট ও তাঁর
সঙীদর বরে। যাঁরা নবাচনী

পতশত টমন কাজ করত ও দলর
সংগঠন রো করত বয থ।
গত কয়কদন ‘বৃে রাজপুত’
শচীনক বভন কটÓকথা বললও
দলর টকনীয় টনতåে কখনও তাঁর
বরে বরপ মনবয করনন। তাঁর
পরবারর মোই তন মনপাণ
কংেস। তাই বধায়ক পদ খারজ
হয় টগল অনয দল গয় টসই
কংেসর বরোচরণ করা তাঁর পে
সমব নয়। টসেত রাজনীত টথক
বানপস যাবন শচীন। এদন টকনীয়
জলশকমনী গজন সং টশখাওয়াত,
যার বরে কংেসর বধায়কদর
টাকার পসাব দয় দলবদলর
ষড়যনর অভোগ এনছন টগহলট,
আরও একট মামলায় জড়ালন।
গজন, তাঁর েী ও অনয ানয দর বরে
ন’ো টtট টাকার আথক তছরপর
মামলা চালু হয় গত বছর। সিীবনী
টিডট টt-অপারটভ টোসাইট
নাম এক সংসার বরে হাজারহাজার বনোগকারী আথক
পতারনার অভোগ কর। টসই
মামলায় তদনর নদশ দয়ছ
রাজসানর এক আদালত।

তåণমূলর এখন অসে
রোর লড়াই : দলীপ
বশষ সংবাদদাতা, নয়াদি : ‘নীত
বনতকতা হারয়ছ তåণমূল কংেস।
এখন তাদর সামন অসে রোর
লড়াই।’– এই ভাষাতই জঙলমহলর
টনতা ছতধর মাহাতাক তåণমূল
কংেসর রাজয কমটত জায়গা
টদওয়া নয় সমালাচনায় মুখর হলন
বজপর রাজয সভাপত দলীপ টঘাষ।
তåণমূল কংেস ‘পয়াজন মতা
মানুষক বযবহার করা হয়, আবার কাজ
ফÓরাল ছড় টফল টদওয়া হয়’ বল
বৃহেতবার
মনবয
করছন
দলীপবাবু। এদন দিত তন বলন,
“ছতধর মাহাতা পথম টথকই মমতা
বনযাপাধযায়ক সাহাযয করছন। তার
বাইক চড় উন জঙলমহল ঘুর টসই
সময় জঙলমহল সংগঠন দাড়
করয়ছলন। আবার তারপর যখন
মন হয়ছ তাঁর আর পয়াজন টনই
তখন টজলও ভর দয়ছন। আবার
যখন পয়াজন মন হয়ছ তখন তাক
টবরও করছন। এখন তার বরে
ইউএপএ থাকা সেও তাক রাজয
কমটত নয় নয়ছন। নীত
বনতকতা বলত ওদর আর কছ টনই।
তåণমূলর এখন অসে রোর লড়াই।
অথচ টদখুন ঠক একই রকমভাব
পাহাড় বমল গরঙর বরে
ইউএপএ আছ, তাক রাজয ছাড়া
করছন। পুরা শক, পুরা পুলশ

বভাগ তার পছন লাগয় দয়ছন।
সারা টদশ তাক খুঁ জ টবড়ােন। তাই
বনয় তামাং টহান বা ছতধ র মাহাতা–
তারা যদ মমতা বনযাপাধযায়র সঙ
থাকন তাহল তাদর সাতখুন মাফ।
ইউএপএ থাকলও তারা রাজয
কমটত টযত পারন।” এদনই
দলর সাংগঠনক সর রদবদল করছ
তåণমূল। টসই নয়ও এদন কটাে
করত ছাড়নন বজপর রাজয
সভাপত। এপসঙ তন বলছন,
মমতা বনয াপাধযায় টয বজপর ধাকায়
কত ভয় টপয়ছন তা টবাঝা যাে।
সরকার পরবতন হব তার আগ দলর
পরবতন। টলাকসভার পরও একবার
পরবতন করছলন। যারা টহর
গয়ছলন তাদর অনককই সাননা
পুরষার দয় টজলার সভাপত
করছলন। তাঁদরক এবার টকাটর
বাইর কর দয়ছন। কারণ ওদর
পাট টতা আর সংগঠন টনই, ওটা
পপাট হয় গয়ছ। টসইজনয নজর
ইো মতা যখন ইো পাে দাও, যখন
ইো পদ বতর কর দাও, টকানও
সংবধান টকানও নীতর বালাই টনই।
কন আমার মন হয় এভাব আর চলব
না। টযটা টবাঝা গয়ছ, এখন
আতবশাস হারয় বভন পদ বতর
কর সবাইক অযাডজাষ করার
টচষা হে।

৫
মহলা অফসারদর সায়ী টদশড় ছ’লাখ
নোগ অনুোদন মনকর বৃেোপণ
সাফ রপাটার, নয়াদি : ভারতীয়
টসনার ইতহাস সূচনা হল এক নতÓন
অধযায়র। টসনাবাহনীত মহলা
অফসারদর সায়ী নয়াগর বযবসা
কাযকর করত সুপম টকাট
ঐতহাসক রায় দয়ছল। টসই
পরপেত বৃহেতবার ওই বষয়
আনুষানক
অনুমাদন
দল
প তরোমনক
 । শীষ আদালতর রায়র
পঁাচ মাস পর টকনর এই পদেপ।
শীষ আদালতর রায়র রায়র
আওতায় ভারতীয় টসনাবাহনীর টোট
১০ট টেত সায়ী কমশনড পদ
মহলা অফসারদর নোগর কথা
বলা হয়ছ। তার মধয রয়ছ আম
এয়ার
ডফে,
সগনযালস,
ইিনয়ারং, আম এযাভয়শন,
ইলকটনক অযান টমকানকযাল
ইিনয়ারং, আম সাভস টtর, আম
অডনযাে টtর এবং ইনটলজে
টtর। ভারতীয় টসনার এক মুখপাত
জানান, এই পদেপর ফল
বাহনীত মহলাদর আরও বড় দায়ে
পাওয়ার পথ সুগম হল। পায় দশ
বছরর লড়াই। অবশষ মহলাদর
সায়ী কমশন বাসব পরণত হল। এই

মানসী ছাড়াও আরও ’জন পজট
থাকতন। সমত একজন ছট নয়
বাড় গয়ছন।
অনয রমমট এ দন সকাল
হাসপাতালর ডউটত গয়ছলন।
ঘর একাই ছলন মানসী। পুলশর
ধারণা একা থাকার এই সুোগটাই তন
কাজ লাগয়ছন। সুইসাইড টোট
টথক পাথমকভাব পুলশর অনুমান,
ওই মহলা চকৎসক পচণ চাপর
মধয ছলন। পরবার এবং
পড়াোনার পাশাপাশ অনয অনক
বষয় নয়ও তন চাপ ছলন।
চঠত একাধক জায়গায় টলখা
রয়ছ, ‘তশ বছরর মধয বয় কর
নত হব।’ বাড় টথক বয় করার
জনয তাঁক চাপ টদওয়া হয়ছল ক না
তাও খতয় টদখছ পুলশ।
টডনাল কলজ কতåপ ে জানয়ছ,
ওই তরণী যখন কলজ অযাডমশন
টনন তখন মযারটাল সযাটাস টলখা
ছল অববাহত। তাঁর টয বয় হয়ছ
গটকয়ক বানবী ছাড়া টকউই
জানতন না।
এদক এদনই খবর টদওয়া হয়ছ
মানসীর বাড়ত। তাঁর টদহ
ময়নাতদনর জনয পাঠাো হয়ছ।

একুশক লেয টরখ
একর পাতার পর
তাঁক সরয় টসই জায়গায় লকীক
আনা হল। অনযানয টজলার কছ বদল
টবশ উিখযাগয। নদয়ার নাম এর
মধয সবার আগ আস। টসখান
এতদন রানাঘাট ও কৃষনগর এই ই
ভাগ টজলাক ভাগ কর শির সং
ও মহয়া বমতক দায়ে টদওয়া
হয়ছল। এবার টগাটা টজলারই
দায়ে টদওয়া হল মহয়াক।
টচয়ারমযান করা হল উজল
বশাসক। টকাচবহার টজলার দায়ে
টপলন পাথ রায় বমন, ঝাড়োম
লাল মুমু, পুরলয়ায় গরপদ টÓডÓ
পমুখ। বীরবাহাক ঝাড়োমর
টচয়ারমযান করা হল। উির ২৪
পরগনার বারাকপুর ও বনগাঁ
টলাকসভার টকা—অডনটর করা হল
বনহাটর বধায়ক পাথ টভৗমকক।
বারাকপুরর বধায়ক শীলভদ দিক
অনযতম রাজয সমাদক করা হল।

বধায়ক টজযাৎসা মাণ ও ববশানর
চোপাধযায়কও অনযতম রাজয
সমাদকর পদ টদওয়া হল। লে
করার মতা বষয় হল, এবার
একবার সংগঠন ধর রদবদল
করলন টনতী। আগ টলাকসভা
অনুযায়ী ভাগ করা হয়ছল দায়ে।
কন তা না কর এবার টজলাওয়ার
সংগঠন নজর। আরও উিখযাগয
হল টযসব টজলায় টবশ টগাষীবাজর
অভযাগ এসছ, টসই টজলাগলরই
সভাপতদর সরয় টদওয়া হল।
টযমন জঙলমহল। ঝাড়োম বীরবাহা
টসারন অনযদক, পুরলয়ায়
শানরাম মাহাতা সংগঠন সামলাত
পারছলন না। টগাষীবাজ বাড়ছল।
টলাকসভা টভাটর পর টথক টযখান
ওই এলাকার সংগঠন আরও শক
হাত ধরা দরকার ছল, টসখান
দলর হাস আলগা হেল। তাই
টনতåে বদল। সঙ এলন ছতধর।

পকের সুচনা
করলন শাহ
সাফ রপটার, নয়াদি : টকনীয়
কয়লামনকর উদযাগ পরবশ
বাঁচাত টদশড় ছ’লাখ বৃেোপন
পকলর বৃহেতবার সুচনা
করলন টকনীয় সরাষমনী অমত
শাহ। সাধনীতা সংোমী বালগঙাধর
তলক ও চনশখর আজাদর
জনদবস আোজত এই অনুষান
ছ’ট ইtপাক তথা পযটন
টকনর ভিপসরও সাপন করন
তন। অনুষান উপসত টকনীয়
কয়লা ও খনমনী পহাদ টোশক
পসাব টদন টয এই ই সাধীনতা
সংোমীক সমান জানাত নতÓন
ইtপাক ও পযটন টকনগল
তাঁদর নামািত টোক। এদনর
অনুষান শাহ বলন, “পরবশর
পরবতন সারা নয়ায় উপর এক
বড় পভাব টফলছ। যা টথক
আমাদর রো করত পার
একমাত সবুজ। তাই আমাদর টবশ
কর বৃেোপন করত হব।”

উতর মধয টরলওয়, পয়াগরাজ
ই-টটনারং টটনার বজি
ভারতর রাষপতর পে সন ডভশনাল ইলকটকযাল ইিনয়ার (ট.ড) এন.স.টরলওয়, ঝাস নমলখত কাজর জনয অনলাইনর মাধযম
(ই-টটনারং) সল করা "অবাধ টটনার" আহবান করছন।
আনুমানক
খরচ

ই-টটনার নং

কাজর ববরণ

জমাকৃত
অথাংক

বায়নার টটনার ফমর মূলয কাজ
হওয়ার তারখ /
টাকা গহটশষ
ণপত ইসুয টথক সময়

টজএইচএস/টড/
২২৬৮১৮০.০০ ৪৫৪০০.০০ ৩১৫০.০০
টটনার/২০২০/০৪ আর

৩৬ মাস

ইলকটক টোt টশড ঝাস-টত টÛর হইল লযাথস (বজ)-এর টজএইচএস/টড/ ১৬৪৬০২১.৫২ ৩২৯০০.০০ ২১০০.০০
টটনার/২০২০/০৮
অধীন সএনস বযবসার জনয ওএইচই কাজ

০৬ মাস

জডাবুএল পাঙণ মারশালং লাইন-১-টত ওএইচই (টযামওয় টাইপ) টজএইচএস/টড/
বযবসা
টটনার/২০২০/০৯

০৬ মাস

৩৬ মাসর জনয চরগাও ওএইচই ডোটর জনয একট
টযাক ভাড়া

১৪২৭৫২১.০৫ ২৮৬০০.০০ ২১০০.০০

সমস টটনার - টটনার টোলার তারখঃ ১৪.০৮.২০২০ ১৫.০০ ঘনা। টটনার অনলাইন ১৪.০৮.২০২০ তারখ ১৫.০০ ঘনা পযন জমা টদওয়া
যাব। সমূণ ববরণী এবং ডাক জমা টদওয়ার জনয টদখুন ভারতীয় টরলওয় ওয়বসাইট www.ireps.gov.in।

িটানয়া ইনািস লমটড

কপরট আইডিফকশন নংঃ এল১৫৪১২ডাবুব১৯১৮পএলস০০২৯৬৪)
টরজসাড অফসঃ ৫/১এ, হাঙারোড িট, কলকাতা-৭০০০১৭

টোনঃ ৯১৩৩২২৮৭২৪৩৯/২০ ৫৭ ফযাকঃ ৯১৩৩২২৮৭২৫০১ ওয়বসাইটঃ www.britannia.co.in ইমলঃ investorrelations@britindia.com

বজি
এতদারা বজি টদওয়া হে টয টোলও নং এ০০৬৭৭৪-এর অধীন শী অচনয কুমার নোগীর নাম থাকা টtমানর ১০০ ইকুইট টশয়ারর জনয
ডসটংটভ নমর ১২০৩৮২৩৬ টথক ১২০৩৮৩৩৫ অনুযায়ী সাটফকট নং ১৩২৮৪৫ শী সুভাষ টকদয়া কনছন বল দাব করা হয়ছল। এই অনুসার,
টশয়ারোলার শী অচনয কুমার নোগী দাবদারর বরে অপরাধমূলক অভোগ দায়র করন। এট টtমানক জানাো হয়ছ টয ০৩.০৮.২০১৯
তারখািত চÕড়ান আদশ মহামানয ১২ম টমোপলটন টমজেট, কলকাতা, পিমবঙ জআর নং ৬৪/২০০৫-টত িমনাল মামলায় অভযুকক খালাস
এবং সংিষ অভোগকারী, শীঅচনয কুমার নোগী-টক সকউরটস রটানর আদশ টদয়। সকউরটসর অধকারী বযক টtমানক জানান টয
বতমান এই সকউরটগলর টপেত টtো আইন মামলা অথবা দাব টনই এবং ইনভসর এডÓকশন এন টোটকশন ফান (আইএপএফ)-এর টথক
এট দাব করত এই সকউরটগলর টপেত এনটাইটলমন সাটফকট ইসুযর জনয টtমানর কাছ দরখাস করছন।
এতদারা জানাো হে টয উক সকউরটসর টপেত যদ টtো বযকর দাব থাক তাহল তাক এই বজির তারখ টথক ১৫ দনর মধয
টtমানর টরজসাড অফস এরপ দাব জানাত হব অথবা investorrelations@britindia.com-টত ইমল লখত পারন যাত বযথ হল টtমান
আর টtো অনুবদন ছাড়াই শী অচনয কুমার নোগী-টক উক সকউরট এবং আইইপএফ টথক সমস পাসঙক সুবধাগল দাবর জনয এনটাইটলমন
চঠর ইসুয সহ পদেপ টনব।
িটানয়া ইনািস লমটডর পে
সা/সান : টবঙালুর
ট.ভ তÓলসীদাস
তারখ : ২৩ লাই, ২০২০
টzমান টসেটার

টডনালর হসল ডাকারর
একর পাতার পর
খবর টদওয়া হয় হসল সুপারক।
আর আহমদ টডনাল কলজর পে
টথক রা বশাস জানয়ছন,
টডনাল কলজর কমচারীরা রমর
বাইর টথক তরণীর নাম ধর
ডাকাডাক করন। সাড়া না টপয়
তৎেণাৎ এনাল থানায় খবর টদওয়া
হয়। পুলশ এস দরজা টভঙ টদখ
ফযান টথক ওড়নার ফাস ঝুলছ
তরণীর টদহ।
ঘর টথক একট সুইসাইড টোট
উোর হয়ছ। পাওয়া গয়ছ ট
টোবাইল,
একট
লযাপটপ।
পাথমকভাব পুলশর ধারণা,
আতহতযাই করছন ২৭ বছরর ওই
চকৎসক। ঠক কী কারণ ওই তরণী
আতহতযা করলন তা এখনও েষ নয়
পুলশর কাছ। আর আহমদ টডনাল
কলজ
তরণীর
সহপাঠীরা
জানয়ছন, মানসীর সামী টবঙালুর ত
কমরত। লকডাউনর কারণ দীঘ চার
মাস সামীর সঙ টদখা হয়ন। তাই
নয় পায়শই মন খারাপ থাকত
মানসীর। হসলর টরজসার টথক
জানা গয়ছ, মৃত তরণীর বাড়
পুরলয়ার রঘুনাথপুর। ওই ঘর

বষয় বজি জার কর
পতরোমনক। এদন ছল কযােন
লকী টসহগালর পয়াণ দবস। তাঁর
পয়াণ দবস মহলাদর সায়ী কমশন
টদওয়ার বষয়ট তাই যথাথ বল মন
করন অনক। ২০১০ সাল দি
হাই টtট টসনার তন বাহনীতই
মহলাদর ‘সায়ী কমশন’ টদওয়ার
নদশ দয়ছল। টসই নদশক
চযালি জানয় সুপম টtট মামলা
কর টকন। যুক ছল, ‘মহলাদর
শারীরক গঠন’ সীমাবেতা ও
লড়াইয় কঠন পরবশর কারণ
টসনায় সায়ী পদ নোগ টদওয়া
অসমব। বলা হয়, মহলা অফসারদর
কমান টোস বা সরাসর যুেেত
নোগ করল তাঁদর নরাপিার জনয
বশষ বনবস করত হব। হাই
টtটর রায়ক চযালির অনযতম
কারণ ছল পুরষ টসনা কমীদর
মানসকতাও। এ ইসুযত টসনাবাহনীর
মোভাবর
সমাোচনা
কর
বচারপত ড ওয়াই চনচÕড় ও
বচারপত অজয় রাসগর টবঞ রায়
টদয়, কমানং অফসারর পদ টথক
মহলাদর বাদ রাখা চলব না।

িটানয়া ইনািস লমটড

কপরট আইডিফকশন নংঃ এল১৫৪১২ডাবুব১৯১৮পএলস০০২৯৬৪)
টরজসাড অফসঃ ৫/১এ, হাঙারোড িট, কলকাতা-৭০০০১৭

টোনঃ ৯১৩৩২২৮৭২৪৩৯/২০ ৫৭ ফযাকঃ ৯১৩৩২২৮৭২৫০১ ওয়বসাইটঃ www.britannia.co.in ইমলঃ investorrelations@britindia.com

বজি
এতদারা বজি টদওয়া হে টয শী রাজশ এম এস-এর নাম থাকা টtমানর নম উিখত সকউরটসর জনয সাটফকট মামলা নং ৬৩৯/১৯৯৬-টত
শী শানলাল বনসলাল মুঠা দায়র করা মামলার অধীন ছল এবং ০৪.০৪.২০০০ তারখ উক মামলা নষির পর শী মুঠা টজলা আদালত, আহমদ নগর,
মহারাষ-টত দরখাস নং ২০২/২০০০ দায়র করছন। টযহতÓ দরখাসটও ১০.১২.২০০৪ তারখ খারজ হয় গয়ছল, সকউরটসর অধকারী বযক
আদালত-টক জানয়ছন টয বতমান এই সকউরটগলর টপেত টtো আইন মামলা অথবা দাব টনই এবং টশয়ার সাটফকট (গল) টদওয়া/ইসুয-র
জনয টtমানর কাছ আবদন করছন।
এতদারা জানাো হে টয উক সকউরটসর টপেত যদ টtো বযক
 র দাব থাক তাহল তাক এই বজির তারখ টথক ১৫ দনর মধয টtমানর
টরজসাড অফস এরপ দাব জানাত হব অথবা investorrelations@britindia.com-টত ইমল লখত পারন যাত বযথ হল টtমান আর টtো
অনুবদন ছাড়াই নম উিখত টশয়ারোলারগণর অনযানয সুবধা এবং সাটফকট (গল) টদওয়া/ইসুয-র জনয পদেপ টনব।

টোলও নং
আর০০৭৮৭৯

টশয়ারোলারর নাম
রাজশ এম এস

সান : টবঙালুর
তারখ : ২৩ লাই, ২০২০

অভহত মূলয
পত টা. ১/-

সাটফকট নং
২২৫৯৩৪

ডসটংটভ নং
২৩৯৭১৬৫৪৭-৮০৪৬

ইকুইট টশয়ারর সংখযা
১৫০০

িটানয়া ইনািস লমটডর পে
সা/ট.ভ তÓলসীদাস
টzমান টসেটার

