31st July, 2021
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:

Newspaper Advertisement for the Unaudited Standalone and Consolidated Financial
Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021.

Ref :

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today
i.e., 31st July, 2021 in “Financial Express” (English – all editions) and in “Sangbad Pratidin”
(Bengali – Kolkata edition) on the captioned subject.
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
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=b310fd6cfe2963bc5dc5eaa5d0c
92c71671bbbb787d1012595932840997d86d
2, postalCode=560102, st=KARNATAKA,
serialNumber=47a1cc7402e39351d17484fa21
2acb590f32274f5e215b96de758aa514d670c2
, cn=THULSIDASS VELAYUDHAN THARAYIL
Date: 2021.07.31 17:11:43 +05'30'

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

রাজয

সংবাদ প তদন, শনবার ৩১ লাই ২০২১

৭

কসই ভÓয়া আইপএসর
বানব ীক কডক কজরা

ছে ফরছ ফÓলর বাজার। শকব ার মিক ঘাট।

–অমত কঘাষ

ধরত পার না পুলশর কয ামরা

হরক ডজাইনর ‘কবআইন’
নমর েট চিত করত সমসযা

অণব আইচ

টাফক আইন কভঙ বহ গাড়র মালক
নজর ইোমতা ‘ডজাইন’ ততর
করছ নমর েট। কসই নমর েট চনত
পারছ না পুলশর কযামরা। তাতই
সমসযায় টাফক পুলশ।
টাফক পুলশর নদশ, বযবহার
করতই হব এইচড নমর েট বা হাই
সকউরট
করজিশন
কেট
(এইচএসআরপ)।
সমত
লালবাজারর কতারা কলকাতার
পতযকট
টাফক
গাডর
আধকারকদর নদশ কদন, হাই
সকউরট নমর েট না থাকলই কসই
গাড় আটক কর মামলা করত হব।
টাফক পুলশর এক আধকারক
জানান, ওই নদশর পর আরও কড়া
হয়ছ টাফক গাডগল। কয
গাড়গলত এখনও সকউরট
নমরেট লাগানা হয়ন, কসগলর
বরে মামলা করা হে। গাড়র
মালকর বরে জরমানা কনওয়া
হে। এই জরমানার পরমাণ একশা
টাকা। প তকট টাফক গাড দন গড়
১০ কথক ১৫ট এই ধরনর মামলা
দায়র হে বল সূের খবর।
কলকাতায় নমরেট চিত করার

জনয বভন গরত প
 ণূ  জায়গায় বসানা
হয়ছ আধুনক সসটভ কযামরা।
ককউ যাত ককানও অপরাধ বা টাফক
আইন কভঙ পালাত না পার, তার
জনয মধয কলকাতার কসনাল অযাভনউ,
দকণ কলকাতার শযামাপসাদ মুখাজ
করাড, বাইপাসর বভন অংশ-সহ
কলকাতার কবশ কয়কট জায়গায়
বসানা হে নমরেট চিত করার
জনয একশারও কবশ সসটভ
কযামরা। কন পুলশ সমসযায় পড়ছ
কছ গাড়র নমরেট নয়। পুলশর
আধকারকদর মত, অনক গাড়র
মালকই নজদর মতা নমর েট ততর
করাত যান। ককউ বা ‘ডজাইন’ কর
নমরেট কলখন। ককউ নজর মতা
নমরেটগল ‘আঁকয়’ কনন। অথচ
নয়ম অনুযায়ী নমর েট নম রর সে
সে একট অশাকচের হলাগাম
থাকব। তার তলায় থাকত হব
‘আইএনড’ ও দশ সংখযার একট ‘পন’
বা পামানন আইডনফকশন নমর ।
পুলশ আধকারকরা কদখছন,
কবসরকার গাড় ও বাইক এবং সÓট ারর
মালকদরই এই পব ণতা কবশ রয়ছ।
বরং মালবাহী বা বাণজযক গাড়র
মালকরা নয়ম কমনই হাই সকউরট
নমরেট লাগান। কারণ বাণজযক

বধবার বয় দয়
চÓল ককট গামছাড়া
সাফ রোটার, বারইপুর : এক বধবার
চÓল ককট তাক কবধড়ক মারধর কর
পতবশী যুবকর সে বয় কদওয়ার
অভোগ উঠল। শধু তাই নয়, মারধরর
পর ওই মহলা ও যুবকক গামছাড়া করা
হয় বলও অভযাগ। ওই ঘটনায়
অভযাগর তর মহলারই কয়কজন
আতীয় ও পতবশীর বরে।
বৃহস তবার এমনই মধযযুগীয় ববর তার
সাকী থাকল কযানং থানার নকারীঘাটা
পঞায়তর ডাবু গাম। নযাততা
ইতমধযই কযানং থানায় এ বষয়
লখত অভোগ দায়র করছন।
ঘটনাট খতয় কদখছ পুলশ। সানীয় ও
পুলশ সূে খবর, পায় তন বছর আগ
ওই মহলার সামীর মৃতযÓ  হয়। সামী মারা
যাওয়ার পর তন ই সনানক নয় ওই
গামই থাকতন। অভোগ, সামী মারা
যাওয়ার পর কথকই ওই গৃহবধূর ভাসুর

পরোষ সরদার ও প তবশী কয়কজন
যুবক তাক কুপস াব দত। তাত রাজ না
হওয়ায় গাম কথক উেদ কর কদওয়ার
হমক দত থাক অভযুকর া। ওই বধূর
পতবশী এক কদওর তার পরবারর
দক আথক সাহাযযর হাত বাড়য়
কদয়। সূের খবর, নযাততার বাড়ত
ককানও কফান কনই। কসজনয ওই মহলার
মা বৃহস তবার প তবশী যুবকক কোন
কর কময়র কখঁাজ কনন। কসইমোই
ওই যুবক কফান নয় নযাততার বাড়ত
আসন। তখনই সানীয় কয়কজন যুবক
তাদর বাড়ত চড়াও হয়। এরপরই ওই
যুবক ও মহলাক মারধর ও গালগালাজ
করা হয়। পর কজার কর ’জনর বয়
দয় গামছাড়া করা হয়। কফর যাত তারা
গাম না কফরন, কসজনয নযাততা ও
ওই যুবকর কাছ কথক মুচলকা আদায়
করা হয়।

কলকাতা কমডকয াল কলজ

নয়র ডাকার নগ হ
মদত মাঝর, অভযাগ

সাফ রপাটার : করাগীর পরবারর
হাত লািত ইনান। অভযাগ, করাগীর
পরবারক
মদত
দয়ছন
হাসপাতালরই করাগী কলযাণ সমতর
কচয়ারমযান তথা কমডকযাল কাউিলর
সভাপত ডা. নমল মাজ। এ ঘটনার
পতবাদ কলকাতা কমডকযাল
কলজর অধযক মি বনযাপাধযায়র
কাছ চঠ দয়ছন হাসপাতালর
ইনান চকৎসকরা। চঠ কদওয়া হয়ছ
বভাগীয় পধানকও। যদও সমস
অভযাগ
অসীকার
করছন
কমডকযাল কলজর পাকনী তথা
রাজযর কমডকযাল কাউিলর
সভাপত চকৎসক নমল মাজ। তন
জানয়ছন, মুষময় কছ ছাে রাজয
সরকারর বদনাম করত চাইছ।
ছােদর অভযাগ, এক ইনানর
করজিশন বাতল করার হমক
দয়ছন ডা. মাঝ। এ বষয় তার
মনবয, একজন ইনানর ককানও
করজিশন নমর থাক না। কবাঝাই
যাে অভযাগ অভসনমূলক। সূের
খবর, কগাটা ঘটনায় ছােদর উসকান
দেন হাসপাতালরই একজন উচ
পদাধকারক।
গত ২৪ লাইয়র ঘটনা। আচমকাই
কলকাতা কমডকযাল কলজর
এমসএইচ বিংয়র অযাকউট
কমডসন ওয়াড ঢÓক পড়ন এক
করাগীর পরবারর কছ আতীয়। রাত
তখন ১টা। ওয়াড কতবযরত ইনান
এভাব আচমকা পবশ করার কারণ
জানত চান। ওয়াড ঢÓক পড়া করাগীর
পরবারর কলাকরা জানায়, তাদর

কপশন লভারর অসুখ আোন,
একুন ভত নত হব। কতবযরত ওই
ইনান বলন, সসারর কাছ কথক
কবড নমর কজন আসত হব। তবই
কতা ভত কনওয়া সমব। এ কথায় কখপ
ওঠন করাগীর পরবারর কলাকরা।
ইনান চকৎসকর অভযাগ, “হঠাৎই
ওরা বলত শর কর আপন জানন না
আমরা কক। সে সেই কমাবাইল
কথক একটা কফান কর কসট আমার
হাত ধরয় কদয়।” কসই কফানরই
অপর পান ছলন ডা. নমল মাজ।
সমত যন ওয়স কবেল কমডকযাল
কাউিলর সভাপত হয়ছন।
অভযাগ, কফানর মধযই ইনানক
হমক কদন নমলবাবু। বলন, “একুন
করাগীক অযাকউট কমডসন ওয়াড
ভত করন নয়তা আপনার
করজিশন বাতল কর দত
পার।”ডা. নমল মাজ জানয়ছন,
আম ককানও হমক দইন। শধু বলছ
করাগী মৃতপায়। তাক কয করই কহাক
বাঁচান।” এই ঘটনার পরই কুব
ইনানরা চঠ দয়ছন হাসপাতালর
অধযকক। কলকাতা কমডকযাল
কলজর সুপার মানব ননী
জানয়ছন, “ঘটনাট অতযন
ঃখজনক। আমরা বষয়ট কদখছ।”
ঘটনায় ককানও পতেয়া দত চানন
বধায়ক নমল মাজ। হাসপাতালর
ইনানরা জানয়ছন, “আমরা
নরাপতাহীনতায় ভÓগছ। এভাব যদ
রাতবরত আচমকাই ককউ কফান
কর হমক কদয়, তাহল আমাদর
পক কাজ করা মুশকল।”

গাড়গলর ফটনস সাটফকট
পতযক বছর নবীকরণ করাত হয়।
‘সএফ’-এর সময় কদখা হয়, কসই গাড়র
নমর েটট আইন কমন ততর হয়ছল
ক না। কন বহ গাড় ও বাইক বা
সÓটারর নমরেট কযামরা চিত
করত পারছ না। কসই সুযাগ নে
অপরাধীরাও। বশষ কর নজদর
ইোমতা নমর েট লাগয় বাইক নয়
ছনতাই ও অনযানয অপরাধও কয
অপরাধীরা করছ, এমন পম াণও পুলশ
কপয়ছ। এইচ ড নমর েট না লাগানা
গাড় বা বাইকর নমর েট কয ভÓয়া নয়,
কসই বযাপারও পুলশ নিত হত
পারছ না। যদও পুলশর এক
আধকারক জানান, আইনসে নমর েট
না লাগানা মানই কয ককউ অপরাধ
সংগঠত করছ, এমন নয়। কারণ, পুলশ
ও সরকার কছ গাড়ও এইচড
নমরেট কয লাগায়ন, তাও পুলশর
কচাখ পড়ছ। আবার অনক গাড়র
বরে এই বযাপার মামলা হওয়ার
পরও গাড়র মালক হাই সকউরট
নমর েট লাগাে না বলও অভযাগ
উঠছ। তাই এবার কথক পুলশ আরও
কড়া হয়ছ। এই বযাপার ধরপাকড়র
সংখযাও বাড়ানা হে বল জানয়ছ
পুলশ।

সাফ রপাটার : সুপার কলার
নয়াগর পসত ভÓয়া আইপএসর।
এবার কসই সমক লালবাজারর
কগায়নাদর কজরার মুখ ভÓয়া
আইপএস রাজষ ভোচাযর বানবী।
তাঁক লালবাজার কডক জজাসাবাদ
করা হে। নজক এনআইএ ও ‘র’এর
কতা বল পরচয় দয় পাক িট এক
বযবসায়ীর কাছ কথক কতালাবাজ
করত গয় কগফতার হয় রাজষ। এ
ছাড়াও ভÓয়া আইপএস কাণ আরও
চাঞলযকর তথয এসছ কগায়না
পুলশর হাত। রাজষর নরাপতারকীর
কমাবাইল কথক উোর হল কলকাতা
পুলশর কসশাল বাঞর ভÓয়া
পরচয়পে। কগায়নারা নিত কয,
নরাপতারকী অভজৎ দাস ওরফ
সনকও রাজষ পুলশকমী বলই
পরচয় দত। কসই ভÓয়া পরচয়পেটর
জনয চলছ তলাশ। কীভাব
নরাপতারকীর ওই ভÓয়া পরচয়পে
ততর হল, তা জানার কচষা হে। পাক
িট থানার পুলশ অফসারর সে
পাক িটর একট নামী, অভজাত
কহাটলই পরচয় হয়ছল রাজষর।
কসখানই তাঁক কডক তাঁর কাছ কথক
কস সুবধা কনওয়ার কচষা কর। এদক,
তদন উতর শহরতলর দমদমর এক
পুলশ আধকারকর সেও রাজষর
কযাগাযাগর বষয়ট উঠ এসছ।
শনবার রাজষ ও তার নরাপতারকী
এবং গাড়র চালকক বযাঙশাল
আদালত কতালা হত পার।

পুলশ জানয়ছ, ভÓয়া পুলশকতা
রাজষর সে উতর কলকাতার সঁথর
বাসনা এক মহলার আলাপ হয়। ওই
মহলা ববাহত ছলন বলই জানা
গয়ছ। তব সামীর সে এখন মহলার
বশষ সমক কনই। বলডউডর এক
গায়কর আতীয়াও তন। সঁথতই ওই
মহলার সে রাজষর আতীয় হয়। বনÓত 
কথক হয় ঘনষতা। পাক িট
যাতায়াত ছল মহলার। ওই মহলাক
রাজষ বয় করত কচয়ছল।

চÓচÓড়া শাখা (০০০৫৬), কজলা Oগল, পPমবে

সারফায়স অযাQ, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীন বVW

এতারা বজ কদওয়া হে কয ঋণগহীতা বযাঙ কথক তার কনওয়া কনর সুবধার মূলধন এবং সুদ পর ধ বযথ হয়ছন এবং কনগল নন
পারফমং এসট (এনপএ) হসাব ক¡ণীভÓক হয়ছ। বজ তাদর কশষ জানা ঠকানায় ২০০২ সালর সকউরটাজশন অযা¢ রকনিাকশন অফ
ফনযািয়াল অযাসটস অযা¢ এনোসমন অফ সকউরট ইনারস অযা£ ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীন তাক ইসুয করা হয়ছল কন কসগল
কফরত এসছ এবং এ¤প এতারা এই পাবলক ক¥টশর মাধযম তাক জানা¥ হে।
ঋণগহীতার নাম এবং ঠকানা

সZ[র ববরণী/জার করা হব কসই সকওরড অযসটর ঠকানা

বVWর ঠকানা
এনপএ-এর তারখ

বকয়া অথা_

ঋণগহীতা : ¡ী স¦ষ
দাস, পতা পয়াত মুকুন
দাস, ১০১, কাপাসডাো,
শবুপালর বাগান, কজলা
হগল, পঃবঃ, পন৭১২১০৩

ক§িং নং ১৪৪৩/৫৪, ক©জা কাপাসডাো, কªহলাআলপুর, কজএল নং ১০, আরএস দাগ নং ৪৩৫ এবং
আরএস খতয়ান নং ৮৭৮, এলআর দাগ নং ৯৮৫,
এলআর খতয়ান নং ২৫৪৯, হগল-চÕচÓড়া
মউনসপযালট, ওয়াড নং ৮, কঃঅঃ হগল, ডড নং
I-৫২০৯, থানা চÕচÕড়া, কজলা হগল, পঃবঃ, পন৭১২১০৩

১৩(২) ধারার
অধীন বজর
তারখ
০৭.০৭.২০২১
এনপএ-এর তারখ
২৯.০৫.২০২১

এ/স নং ১১০৫৫৫৬১০৯৬
টা. ২,৪৩,৮১৮.০০ (ই লক
কততালশ হাজার আটশত
আঠা° টাকা মাে)
০৭.০৭.২০২১ তারখ অনুযায়ী
তৎসহ অতরক সুদ এবং একে
আনুষেক বযয়, খরচ ইতযাদ।

তারখ : ৩১.০৭.২০২১
cান : চুচÓড়া

অনুমাদত আধকারক
কসট বযা_ অফ ইdয়া

কফান: +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭, +৯১ ৮০ ৩৭৬৮৭১০০; ফযা¼ : + ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১, +৯১ ৮০ ৩৭৬৮৭৪৮৬
ওয়বসাইট : www.britannia.co.in ; ই—কমল অাইড : investorrelations@britindia.com

৩০ ন ২০২১ তারখ কশষ হওয়া তন মাসর জনয কনসালডটড অনরীকত অাথক ফলাফলগলর নবাচত অংশ
ককাট টাকায়

ববরণ
কাজকম কথক কমাট অায়
কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (কর, বযতেমী এবং/ অথবা বশষ দফাগলর অাগ)
কর পূববতী কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতেমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কর পরবতী কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতেমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কময়াদর জনয কমাট সবােীন অায়
[(কর পরবতী) কময়াদর জনয এবং (কর পরবতী) অনযানয সবােীন অায় মলয় লাভ/(কত)]
ইকুইট কশয়ার মূলধন
অনযানয ইকুইট
কশয়ার পত অায় (পতট ১ টাকার) (নরবেন এবং বেন কাজকমর জনয)
ক) কমৗলক (টা.)
খ) ম¡ত (টা.)

(সকউরট ইনারস (এনফাসমন) রলস ২০০২—এর রল ৯(১)—এর অধীন)
সকউরট ইনারস (এনফাসমন) রলস ২০০২—এর রল ৯ (১) নয়মাবলীর সহত পঠত
সকউরটাইজশন অযা¢ রকনিাকশন অফ ফনানসয়াল অযাসটস অযা¢ এনফাসমন অফ সকউরট
ইনারস অযা£ ২০০২—এর অধীন সাবর সমত বেয়র জনয ই—নলাম বেয় বজ
এতারা ন² লখত ঋণগহ ীতা এবং/সহ ঋণগহ ীতা, অথবা আইন উতর াধকারী/প তনধগণ (ঋণগহ ীতাগণ) এবং নদষ ভ
 াব
জনসাধারণক বজ কদওয়া যাে কয, টাটা কযাপটাল হাউজং ফনযাি লঃ (টসএইচএফএল)—এর নকট তাদর বনকী
সাবর সমতগল, টসএইচএফএল—এর অনুমাদত আধকারক যাহার বাসবক দখল নয়ছন, তাহা ২০ আগস ২০২১
তারখ “কযখান কয অবসায় আছ”, “কসখান যা কছ আছ”, “কসখান যা যা কছ আছ” আছ ভতত ন²লখত
ঋণগহীতা—সহঋণগহীতার কথক বকয়া অথাংক উোর করত সমতগল বেয় করা হব। সংরকত মূলয ও বায়না জমার
অথাংক ন²লখত। এতারা বজ কদওয়া হে কয, শাখার ঠকানা টাটা কযাপটাল হাউজং ফনযাি লমটড, পাক োজা,
৭১, পাক িট, ³যাট নং ২স ও ২ড, ৩য় তল, সাউথ ´ক, কলকাতা—৭০০০১৬—এ ককানও মুলতÓব অনুপসত/বরত ছাড়াই
উক ২০ আগস ২০২১ তারখ পুর ২.০০টার সময় ই—নলাম ারা উক সুরকত সমদ/সমত বেয় করা হব। ই—
নলাম অংশগহণ করার জনয টসএইচএফএল—এর অনুমাদত আধকারকর নকট ১৯ আগস ২০২১ বকল ৫.০০টার
পযন বা পূব মুখবন খাম ইএমড সমµত ডমা¢ ¶াফট জমা করত হব। বেয়র সুরকত সমদ/সাবর সমতগল
“কসখান কয অবসায় আছ” কসই অনুযায়ী নদষ ববরণ এখান পদত।

নং

এদক বযকগত একটা কাজ
এসছলাম, তাই কদখা করলাম।
একসাথ খাওয়াদাওয়া হল, কুশল
বনময় কযমন হয়৷ এইটÓুকুই।” অনুবত
মণলর সে তবঠক ক তåণমূল কোগ
কদওয়ার ইেত? এই পসে পরমবত
আরও বলন, “নিয়ই ক~নও
রাজনতক ভাবনাচনা আছ। কন
কসটা ক~নও দলর হয় নয়।
সরাসর রাজনীতত কোগ কদওয়ার
ক~নও ভাবনা আমার কনই৷”

পদকপগল বজর বকল পরষবার জনয কনওয়া হে। উপ°ক ঋণগহীতা/ জামনদাতা (কযখান পোজয)-কক এতারা এই বজ পকাশর কথক ৬০
দনর মধয বকয়া অথাঙ পর ধ করত আহবান জানা¥ হে, যাত বযথ হল সকউরটাইজশন অযা¢ রকনিাকশন অফ ফনযািয়াল অযাসটস এ¢
এনোসমন অফ সকউরট ইনারস অযা£,২০০২-এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীন এই বজর তারখ কথক ৬০ দন অতোন হওয়ার পর
পরবতী পদকপগল কনওয়া হব। এই বজ আইন পদকপ কনওয়া সহ বযাঙ পাবয অনয কয ক~¥ অধকার পকপাতহীনভাব করা হে। সকওরড
অযাসট উোর করত পাবয সময়র কপকত এ£র ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর নয়মানুযায়ী ঋণগহীতার দৃষ আকষণ করা হে।

বাধত বযক(গণ)/আইন উতরাধকার
(গণ)/ আইন পতনধ (গণ) জামনদাতা
(গণ)—এর নাম

ডমা¢ বজ অনুযায়ী
অথাংক এবং ডমা¢ বজর
তারখ

সংরকত বায়নার
অথাংক
মূলয

মঃ তাহর কবইগ (ঋণগহীতা)
মসস কসখ বব (সহ—ঋণগহীতা)

টাঃ ২১,১৮,০৫০/—
২৭ লাই ২০১৭

টাঃ
টাঃ
৬,৪০,০০০/— ৬৪,০০০/—

সাবর সমতর ববরণ : কমন এরয়ায় সুযাগ সুবধা ও সােনযর সকল অধকার সহ সমানুপাতক অংশর সঁড়
ও তার নচ জম সহ একট বযালকন এবং কশৗচালয়, ¹ানাগার, একট হল তথা ¶য়ং রম, একট রানাঘর, ২ট
কশাবার ঘরর অনভÓক সমত, সুপার বেআপ এরয়ায় ৮৮৫ বঃ ফÓঃ মাপর, পিমবে—৭৪১২৩৫, কাচরাপাড়া
গাম পঞায়তর অধীন (বতমান কলযাণী মউনসপযালট ওয়াড নং ২০), কজলা—নদয়া, থানা—কলযাণী, পথর
পঁাচাল করাড, কº»দববাটী, এল আর খতয়ান নং ১৬৮—এর অধীনআংশক গঠনর এল আর দাগ নং ৩৪, পায়
৪ কাঠা মাপর জমর ে ট তাহাত অথবা তার উপর নমাণ, কহািং নং এফ—৬০/৩৪/৩৮৪—এর ৪থ তল, উতর
দকণ পূব দক তচতাল কমাসয়াল কমে¼ নজ অধকারভÓক আবাসক ³যাট নং ড—৩—এর সমগ অবেদয
অংশ। চতÓসী মা : উত র : পঙজ
 সং—এর সম ত, পূব  : পঞায়ত করাড, দকণ : ৬ ফÓট চওড়া সাধারণর পযাসজ,
পিম : উতমকুমার পাল—এর সম ত।
নলাম, জনগণ-কক সাধারণত বযকগতভাব তাদর ডাক (গল) জমা দত আহবান করা হi।
ঋণগহীতা(গণ)/সহ-ঋণগহীতা(গণ)-কক এতারা এই বজ পকাশর তারখ কথক ১৫ দনর মধয অতরক
সুদ সহ কªট বকয়া জমা কদওয়ার কশষ সুোগ কদওয়া হে, যাত বযথ হল শডউল অনুযায়ী সাবর সমত
বে করা হব। ই-নলাম বন হয় কযত পার যদ উপ°ক বকয়া অথাঙ, সুদ ও খরচ (বেয়র খরচ সহ)
অনুªদত অফসার-কক কদওয়ার পসাব করা হয় অথবা তার সনষত পম াণ কদওয়া হয় কয এ¤প সকওরড ঋণ,
সুদ ও খরচর অথাঙ নলামর তারখর পূব কদওয়া হয়ছ।
ক~¥ অফসার অথবা অনযানয বযকর, এই বেয়র সে সমকত ক~¥ কাজ থাকল, যদও পতযক অথবা
প°কভাব বের সাবর সমতত ডাক, অজন অথবা অজনর কচষায় ক~¥ সাথ থাকব না।
বেয় সকউরট ইনারস (এনোসমন) রলস, ২০০২-কত নধারত শতাবলী এবং ন²লখত আ° শতাবলীর
বষয় সাপক।
ই-নলাম পত ১০ মনটর সীমাহীন সমসারণ সহ কটাল https://sarfaesi.auctiontiger.net-এর মাধযম
২০ আগস, ২০২১ পুর ২ ক½ কথক বকল ৩ কটর মধয অনুষত হব।
নয়ম ও শতাবলী : ১. এখান ন² শডউল নদষ াংশ ন² সাকর কারীর সবাধক তথযর জনয ববৃত করা হয়ছ,
কন ন² সাকর কারী এই ক¾ষণার ক~¥ ¿ ট, ভÓল তথয, অথবা বাদ কদওয়ার জনয দায়ী থাকবন না। ডাক অথাঙ
অথবা ডাকদাতার ককে ক~¥ সমসযা হল, লট আ° একবার নলাম রাখা হব। ২. সাবর সমত
 সংরকত
মূল যর কম বে করা হব না। ৩. ডাক বৃে অথাঙ হব টা. ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা মাে) ৪. সম ত ে য়র
জনয জমা কদওয়া সমস ডাক বাঞর ঠকানায় পদয় "টাটা কযাপটাল হাউজং ফনযাি লঃ"-এর পক একট
ডমা¢ ¶াফটর পÁায় উপর উলখত বায়নার টাকার মাধযম অনুষেী হব। ডমা¢ ¶াফট বযথ ডাকদাতাদর
কফরত কদওয়া হব। ৫. সোচ
  ডাকদাতাক সবসময় পদত সফল ডাকদাতা হসাব ক¾ষণা করা হব তখনই যখন
তন (পুং/Âী) আইননত ডাক কোগয হবন এবং তার ডাক অথাঙ সংরকত মূলযর কম হব না। যখন পসাবত
মূলয পরÃারভাব অপযা থাকব তখ¥ সোচ ডাক গহণ পতযাখযান অনুªদত অফসারর বচকণতা হব।
৬. নথভÓক কারণগলর জনয, বেয় সগত/না চালা¥ 'অনুªদত অফসার'-এর বচকণতা হব। ৭. সা বর
সমতর পরদশন ১৩ আগস ২০২১ তারখ সকাল ১১ টা কথক বকল ৫ টার মধয করা যাব। ৮. কয বযক
কেতা হসাব ক¾ষত হবন, তন ততকণাৎ এ¤প ক¾ষণার পর, অনুªদত অফসার-কক ২৪ ঘনার মধয েয়
মূলযর অথাঙর/ডাকর পচশ শতাংশ জমা কদবন যাত ইএমড থাকব এবং জমা দত বযথ হল, সমত
পাইভট সÅা ারা নতÓন নলাম/বেয় করা হব। ৯. ক~¥ ককে পাথমক ডজট উপ°ক অনুযায়ী করা
হল, প দয় েয় মূল যর বাক অথাঙ সম ত বে অনুªদনর তারখ কথক ১৫ দন অথবা তার পূব  অনুªদত
অফসার-কক কেতা পর ধ করবন, যদ ১৫তম দন রববার অথবা অনয ছটর দন হয়, তাহল ১৫ দনর
পরর পথম অফসর দন দত হব। ১০. উপর উলখত সময়র মধয কপমন দত বযথ হল, সমত
পাইভট সÅ া ারা নতÓন নলাম/বে য়র জনয রাখা হব। ইএমড সহ ডজট টাটা কযাপটাল হাউজং ফনযাk
লঃ ারা বাজয়া থাকব এবং বযথ ডাকদাতা সমতর সমস দাব হারাবন। ১১. সমত দায়বে এরকম কয
ক~¥ দায় যা টাটা কযাপটাল হাউসং ফনযাি লঃ-এর জানা রয়ছ, তার ববরণী : কনই। যদ ক~¥ দাব থাক
যা সমত এবং ইহার পকºত ও মূলযর অনয কয ক~¥ নদষ বষয়ঃ কছ কনই। আগহী ডাকদাতাক সমত
করর বধসমত দায়, বদুযৎ ইতযাদ সহ সমতত দায়র বষয় তাদর নজস অনুসনান করত বলা হে। ১২.
অনয কয ক~¥ ববরণ অথবা ই-নলামর অনলাইন পশকণর পেয়ার জনয পতযাশত ডাকদাতা কোগাোগ
করত পারন সাভস কÆভাইডার, কমসাস ই—কপাকওরমন কটকনালজস লমটড (অকশনটাইগার), ঠকানা :
ব—৭০৪, ওয়াল িট—২, ওরয়ন Çাবর বপরীত, গজরাট কলজর নকট, এলস বজ, আহমদাবাদ—
৩৮০০০৬, গজরাট (ভারত), কমাঃ ৯২৬৫৫৬২৮২১ ও কফান : ০৭৯ ৬১২০০৫৯৪/৫৯৮/৫৫৯/৫৮৭/৫৫৪,
ইমল আইড : Gujarat@auctiontiger.net অথবা ¡ী অরজত ভাট, arijit.bhatt@tatacapital.com, অনুªদত
অফসারর কªবাইল নং ৯০২৯০৭৩২৮০। অনুগহ কর কহায়াটসঅযাপ নমর ৯০২৯০৭৩২৮০-কত আপনার পশ
পাঠান। ১৩. ১%-এর টডএস সবাধক ক¾ষত ডাক অথাঙর উপর সোচ ডাকদাতা কতåক পোজয এবং পদয়
হব। কপমন মালক/ঋণগহ ীতা(গণ)-এর পযান সোচ
  ডাকদাতা জমা কদবন এবং চালানর প তলপ আমাদর
ক~মান -কত জমা দত হব। ১৪. উপ°ক ববরণর জনয অনুগহ কর কদখুন সকওরড কেডটরর
ওয়বসাইট অথাৎ https://bit.ly/36h Yz8H -কত পদত ন²র লঙ।
মন রাখবন- টসএইচএফএল এই সমতর বেয়/নলাম-এর জনয উলখত নলামকারী পাটনার ছাড়া ক~¥
দালাল/এজন নযুক করন। আগহী পাটরা এবষয় সমস পশ এবং অনুসনানর জনয শধুমাে ন²সাকরকারী
অথবা অনুªদত অফসাররর সে কোগাোগ করবন।
তারখ : ৩১—০৭—২০২১
lাঃ/— মঃ অরজৎ ভাট
cান : কলকাতা
টাটা কযাপটাল হাউজং ফনযাk লঃ—এর পক অনুমাদত আধকারক

কশষ হওয়া তন মাস
৩০.০৬.২০২১

কশষ হওয়া বছর
৩১.০৩.২০২১

কশষ হওয়া তন মাস
৩০.০৬.২০২০

৩,৪০৩.৪৬
৫৩১.১৮
৫৩১.১৮
৩৮৭.০১

১৩,১৩৬.১৪

৩,৪২০.৬৭

২,৫১৪.২২
২,৫১৩.৬১
১,৮৫০.৫৯

৭৩৭.১৪
৭৩৭.০৫
৫৪২.৬৮

৩৮৯.৭৭

১,৮৪৯.০৯

৫৪১.৮৯

২৪.০৯

২৪.০৯

২৪.০৬

৩,৫২৩.৫৭
১৬.১৭
১৬.১৭

২২.৬৯
২২.৬৯

৭৭.৪৩
৭৭.৪০

৩০ ন ২০২১ তারখ কশষ হওয়া তন মাসর জনয সযাdঅযালান অনরীকত অাথক ফলাফলগলর নবাচত অংশ
ককাট টাকায়

ববরণ

cাবর সZ[ বকয়র জনয বVW

৯৭৬০৯১৬

মহমদবাজার থানার ওস মহমদ
আলর সে তবঠক করন অভনতা
পরমবত চেপাধযায়৷
অনুব তর সে আলাচনা ঘর
পরমবতর তåণমূল কযাগদান নয়
জলনা দানা কবঁধছ। যদও সরাসর
রাজনীতত কোগ কদওয়ার ক~নও
ভাবনা তাঁর কনই বল জানয়ছন
পরমবত চোপাধযায়। এদনর তবঠক
কশষ পশ করা হল পরমবত
চেপাধযায় বলন, “কৌজনয সাকাৎ।

(কপারট অাইডনট নমর : এল১৫৪১২ড´ুব১৯১৮পএলস ০০২৯৬৪)
করজসাড অফস : ৫/১এ, হাোরফাড িট, কলকাতা—৭০০০১৭

করজসাড ঠকানা : ১২ তল, টাওয়ার এ, কপননসুলা বজনস পাক,
গণপতরাও কদম মাগ, কলায়ার পযারল, মুমই—৪০০০১৩
শাখার ঠকানা : পাক োজা, ৭১, পাক fট, gযাট নং ২স ও ২ড, ৩য় তল, সাউথ hক, কলকাতা—৭০০০১৬

১.

সাফ রোটার, কোলপুর: বীরভÕমর
কজলা তåণমূল সভাপতর সে তবঠক
করলন চোভনতা ও পরচালক
পরমবত চোপাধযায়। শেবার পুর
কোলপুরর সাকট হাউস তåণমূল
কজলা সভাপত তথা এসআরডএ-র
কচয়ারমযান অনুব ত মণল, বধায়ক
অভজৎ
সংহ,
বীরভÕমর
কজলাশাসক বধান রায়, কজলা পুলশ
সুপার নগন েপাঠী, কোলপুরর
এসডপও
অভষক
রায়,

বটানয়া ইdাfজ লমটড

কগাডাউন আগন : শকবার
কাকভার উোডাঙার কযানাল ইস
করাডর একট ডালর কগাডাউন
অিকাণ। সাতট ইিন ঘণার মধয
আগন আয়ত আন। দমকলর
তৎপরতায় আগন অনয কগাডাউন
ছড়য় পড়ন। শট সাক টর ফল এই
অিকাণর সমাবনা। অিনবাপণ
বযবসা খতয় কদখা হে।

েঃ কলান
নং অযাকাউন

অনুবত
 র সে কবালপুর সাকাৎ পরমবত
 র, জলন া

কাজকম কথক কমাট অায়
কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (কর, বযতেমী এবং/ অথবা বশষ দফাগলর অাগ)
কর পূববতী কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতেমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কর পরবতী কময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতেমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কময়াদর জনয কমাট সবােীন অায়
[(কর পরবতী) কময়াদর জনয এবং (কর পরবতী) অনযানয সবােীন অায় মলয় লাভ/(কত)]
ইকুইট কশয়ার মূলধন
অনযানয ইকুইট
কশয়ার পত অায় (পতট ১ টাকার) (নরবেন এবং বেন কাজকমর জনয)
ক) কমৗলক (টা.)
খ) ম¡ত (টা.)
op ব য :
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

কশষ হওয়া তন মাস
৩০.০৬.২০২১
৩,২৩৬.১৭
৬০২.৭০

কশষ হওয়া বছর
৩১.০৩.২০২১
১২,৩৭৮.৮৩

কশষ হওয়া তন মাস
৩০.০৬.২০২০
৩,২১৯.৮৮

৬০২.৭০
৪৬৫.৮৮

২,৩৭৯.৪৪
২,৩৭৯.৪৪
১,৭৬০.০৩

৬৯৭.১২.
৬৯৭.১২.

৪৬৫.৮৮

১,৭৬২.৪৫

৫১৫.৭৬

২৪.০৯

২৪.০৯

২৪.০৬

৫১৫.৮৭

৩,২৯৫.৪৪
১৯.৩৪
১৯.৩৪

৭৩.১২
৭৩.০৯

২১.৪৫
২১.৪৫

উপরাক ট কসব (লসং অবলগশনস এ¢ ডসÇাজার রকায়ারমনস ) করগলশনস, ২০১৫—র করগলশন ৩৩—এর অধীন সক
 এ¼ চিস মূহর সহত ফাইল করা ৩০ ন ২০২১
কশষ হওয়া তেমাসক অনরীকত অাথক ফলাফলর বশদ বয়ানর নবাচত অংশ। ৩০ ন ২০২১ কশষ হওয়া তেমাসক অনরীকত অাথক ফলাফলগলর সমূণ বয়ান সক
এ¼ চিস মূহর ওয়বসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com—এ পাওয়া যাব এবং তৎসহ ককামানর ওয়বসাইট www.britannia.co.in কথকও পাওয়া যাব।
ককামানর অনরীকত অাথক
 ফলাফলগল ২০১৫ সালর কসব (লসং অবলগশনস অযা¢ ডসÇাজার রকায়ারমনস ) করগলশনসর ৩৩ করগলশন অনুযায়ী এবং এখান
ন² পাসেক রলসর সহত পঠত ২০১৩ সালর ককামানজ অযা£ (দয অযা£) —এর ১৩৩ ধারার অধীন নদষ  ই¢য়ান অযাকাউনং সয া¢াডস (অাইএনড এএস) অনুসার পস
 ত

হয়ছ।
চফ অপারটং ডশসন কমকার ককামানর সব মাট স র ককামানর বাণজযক ফলাফল একট কসগমন িহসব মাপন বল ককামানর অপারটং কসগমন “খাদযâব য ” হসাব
নদষ  করা হয়ছ। কসই জনয, কসব (লসং অবলগশনস অযা¢ ডসÇাজার রকায়ারমনস ) করলগলশনস, ২০১৫—এর শডউল—৪—এর Çজ
 (এল)—এর সহত পঠত করগলশনস
৩৩ (১)(ই) অনুযায়ী ডসÇাজার, ককামানর জনয প যাজয নয়।
উপরাক অনরীকত কনসালডটড এবং সয া¢অ
 য ালান আথক
 ফলাফলগল ৩০ লাই, ২০২১ তারখ পষ দর অডট কমট ারা পযালাচত এবং অনুমাদত হয়ছ।
৩০ ন, ২০২১ তারখ কশষ হওয়া ককামানর তেমাসক আথক
 ফলাফলগল বধসমত
 নরীকক
 ারা নরীকণ করা হয়ছ এবং তারা এটর উপর একট অযাগয অডট
রপাট ইসুয করছ। বধসমত
 নরীকক
 গণর অডট রপাট নযাশনাল সক
 এ¼় চি অফ ই¢য়া লমটড (‘এনএসই’) এবং বএসই লমটড (‘বএসই’)এত ফাইল করা হে
এবং ককামানর ওয়বসাইটও পাওয়া যাব।
৩১ মাচ ২০২১ তারখ কশষ হওয়া তেমাসকর ফগারগল হল সমণূ  আথক
 বছরর কপকত অনরীকত ফগারগলর মধয বযালািং ফগার এবং যথাে ম আথক
 বছরগলর
  বছরর তারখ পক
 াশত অনরীকত ফগারগল এবং তåতীয় তন মাসর কশষ পযন
  ফগারগল শধমু াে পযালাচত হয়ছল এবং নরীক ণর বষয় সাপক
তåতীয় তন মাস পযন
নয়।
রটড সময়র জনয একেত আথক ফলাফলর বযতেমী আইটমগল কসোয় অবসর গহণ এবং ক~মানর একট সহায়ক ক~মানত করা ছাঁটাই äাস সমকত।
৩০ ন ২০২১ তারখ কশষ হওয়া তন মাসর জনয সযা¢অযান আথক ফলাফলগলত অনযানয আয় ক~মানর একট সহায়ক ক~মানর কথক গৃহীত ৯৫.৯৭ ক~টর
লভযাংশ রয়ছ।
একট বাষক ৮% কুপন দরযুক তালকাভÓক ৩ বছর অপরবতনীয় কোনাস ঋণ ক~মানর বতমান অযাসট সমানরাল কæটং চাজর পÁায় সকওরড রয়ছ এবং ৩০ ন ২০২১
অনুযায়ী থাকা অযাসট মূলধন অথাঙর এক শতাংশ অতেম করছ। পথম বষর বকয়া সুদ, সুদ কপমনর নদষ তারখ হসাব ২৮ আগস ২০২০ তারখ জমা কদওয়া
হয়ছল। অপরবতনীয় ঋণর উপর সুদ কপমনর পরবতী নদষ তারখ হল ২৮ আগস ২০২১।
ক~মানর পরচালকদর সমত, ২০২০ সালর ১৭ই আগস তারখ অনুষত তাদর সভায়, অসুরকত, অপরবতনশীল, পা কোগয, সমূণ¤প মূলয দয় কদওয়া ডবঞার
সমূহ, তার সে একট উপযুক কযাশ টাকার কçনন, সমণূ  মূলয প তট ইকুয য়ট কশয়ারর জনয ₹৪১.৫০, এর ওপর প োজয কর বসব, ক~মানর সদসযদর কোনাস হসাব
জারী করার জনয অনুªদন দয়ছন। এর জনয একট সীম অফ অযারèজমন ("সীম")-এর অধীন ক~মানর লাভ এবং কতর অযাকাউন সাধারণ রজাভ/ সারোস বযবহার
করা হব। এছাড়াও, ২০২০ সালর ৫ই অéবর তারখ অনুষত ক~মানর পরচালকদর সমতর সভায়, ক~মানজ অযা£, ২০১৩-র ধারা ২৩০ কথক ২৩২ এবং উক অযা£র
অনযানয পোজয বধানাবলীর অধীন বটানয়া ই¢ািজ লমটড এবং এর সদসযগণর মধয সীম অফ অযারèজমন অনুªদন দয়ছন। এই আইন, অনযানয সব কছর মধয পদান
কর:-- ক) পত ১ট সমূণ ¤প মূলয দয় কদওয়া ইকুযয়ট কশয়ার, পতটর কফস ভযালু ₹ ১ ( কোনাস ডবঞার) - এর জনয ১ট অসুরকত, অপরবতত, পা কোগয, সমূণ
¤প মূলয দয় কদওয়া ডবঞার, পতটর কফস ভযালু ₹ ২৯ জারী কর।এর জনয ক~মানর সাধারণ রজাভ বযবহার করা হব এবং খ) পতট কফস ভযালু ₹ ১-এর সমূণ ¤প
মূলয দয় কদওয়া ইকুযয়ট কশয়ারর জনয ক~মানর সব সদসযদর, ₹ ১২.৫০ ডভডন কদওয়া হব। এর জনয ক~মানর জমা হওয়া লাভ বযবহার করা হব। এই ডভডন
কদওয়া, সদসযদর ারা এবং নয়মানুযায়ী/ নয়êণকারী সংসাসমূহ ারা,তাদর মধয সক এ¼চি সমূহ, কসব এবং মাননীয় নযাশানাল ক~মান ল টাইবুযনাল, ক~লকাতা কবঞ
অনভÓক আছ, এই সীমর অনুªদন পদানর ওপর এবং পোজয কর সমূহ আগই ককট কনওয়া/ জমা কর রাখার ওপর নভর করব। ২০২০ সালর ১৭ই ডসমর তারখ
ক~মান, সীম অফ অযারèজমন- এর জনয বএসই লমটড এবং নযাশানাল সক এ¼চি অফ ই¢য়ার কাছ কথক অবসাভশন কলটার সমূহ কপয়ছ এবং ২০২০ সালর ১৯
কশ ডসমর তারখ মাননীয় নযাশানাল ক~মান ল টাইবুযনাল, ক~লকাতা কবঞ (" টাইবুযনাল") -এর সমীপ ক~মানর দরখাস জমা করছ। ২০২১ সালর ১৫ই কফëয়ার
তারখ অনুষত ভডও কনফারিং পেতত অনুষত কশয়ার§িার গণ এবং কমাশয়াল কপপার ক§িার গণর সভাত পìজনীয় সংখযা গরষতার মাধযম উক সীম অফ
অযারিমনক অনুªদন কদওয়া হয়ছ এবং ২০২১ সালর ৭ই কম তারখ জারীকºত আদশ ারা মাননীয় টাইবুযনাল এই সীম অফ অযারèজমনক অনুªদন দয়ছন। এই
সীম কাযযকরী হওয়ার পর, ২০২১ সালর ৩ ন তারখ পরচালক সমতর কোনাস ডবঞার কমটর সভাত , কযসমস কশয়ার§িার ২০২১ সালর ২৭ কম তারখ ( "করকড
কডট) কশয়ারর মালক থাকবন, তাদর কোনাস ডবঞার সমূহ কদওয়া হব এবং ডভডন কদওয়া হব। ক~মান, কসব এবং সক এ¼চিগল কথক পìজনীয় অনুªদন
পাওয়ার পর এবং পোজয কর সমূহ বাদ যাওয়ার পর ডভডন দয়ছ। ২০ লাই, ২০২১ তারখ কোনাস ডবঞারসমূহ, বএসই লমটড এবং নযাশানাল সক এ¼চি
লমটড তালকাভÓক হয়ছ। এই সমস তালকাভÓক ৩ বছরর অপরবতনশীল কোনাস ডবঞার সমূহ বাষক ৫.৫% হার ১ট কুপন করট বহন করছ। বাষক হার সুদ পদান
করত হব এবং সুদ কদওয়ার পথম নদষ দন হ ২০২২ সালর ৩ ন।
পষদর পক
বটানয়া ই¢ািজ লমটডর তরফ

cান : কবোলুর
তারখ : ৩০ লাই ২০২১
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কচয়ারমযান

