6th August, 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:

lntimation of Newspaper Advertisement of the 102nd Annual General Meeting of the Equity
Shareholders of the Company to be held on 6th September, 2021 through Video Conference
(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)

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., 6th August, 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
VELAYUDHAN
THARAYIL

Digitally signed by THULSIDASS VELAYUDHAN THARAYIL
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=b310fd6cfe2963bc5dc5eaa5d0c92c71671b
bbb787d1012595932840997d86d2, postalCode=560102,
st=KARNATAKA,
serialNumber=47a1cc7402e39351d17484fa212acb590f3
2274f5e215b96de758aa514d670c2, cn=THULSIDASS
VELAYUDHAN THARAYIL
Date: 2021.08.06 15:40:27 +05'30'

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

সংবাদ প তদন, শকব ার ৬ আগস ২০২১

অথন ীতক চাঙা করত

হাত টাকার
যজাগান চাই,
দাওয়াই
যোবলজয়ীর

সাফ রপাটার : মানুষর হাত পযাপ
পরমাণ টাকার যজাগান না দল
যদশর অথন ীত ঘুর দাড়ানা সমব
নয়। কন তা না কর যকনীয় সরকার
অনক যবশ ভারসামে রাখত চাইছ
বাজট। এমন পরিতত একা
পিমবের অথন ীত ঘুর দাড়াত
পার না। যগাটা যদশর অথন ীত যত
সচল হব, ততই এ রাজের অথন ীতও
গত পাব বল মন করছন
যনাবলজয়ী অথন ীতবদ অভজৎ
বয
 োপাধোয়। বৃহস তবার নবাে
যে াবাল অোডভাইসর কমটর ববঠক
যযাগ যদন অভজৎবাবু। যকাভডর

কলকাতা থথক থজলা, টকার ভাড়ার টান

আজ থথক বন থকাভশল
সাফ রোটার : ভাঁড়ার তলানত!
ভোকসন আসব যকাে ক?
পিমবে এখন বদনক পায় চার লে
যোজ যকাভড টকা যদওয়া হে
 । গত
তনদনর গড় করল এটাই দাঁড়ায়।
তব আজ শকব ার নতÓন কর
ভোকসনর যজাগান না এল টকা
কমস ূ চ কত র চালাো যাব তা নয়
যোর সংশয় সািে দফতর। সংকট
এতটাই যয, আজ শকবার যথক
কলকাতা পুর-এলাকায় য[ভশল টকা
যদওয়া বন রাখা হে
 ।
যশষ গত ৩ আগস ৩ লে ২০ হাজার
যোজ য[ভশল বাগবাজার যসনাল
যস
 র এসছ। বেস, তারপর একট
ভায়ালও রাজে আসন। বাগবাজার
যসনাল যসর সাকুলে ৬০ হাজার
যোজ মত ছল বৃহস তবার বকল
পযন। আর বভে যজলা মলয়
যমরকট ’লে যোজ য[ভশল।
এমতাবিায় আরও ভোকসন না এল
কীভাব টকা কমস ূ চ চালু থাকব, তার
য[নও উতর সা িে কতা দর জানা যনই।
রাজের হাত ৮ লে ২০ হাজার
যোজ য[ভোকসন আছ ঠকই কন
তাই দয়ই বা ক’দন চলব? আসল
যজাগানর অনিয়তার জনে ভারত
বায়াটকর টকার সংহভাগ িতীয়
যডাজর জনেই সংরে
 ত রাখত হে
 ।
ফল পথম যডাজ এই টকা যসভাব
খরচ করার উপায় যনই। তাই নতÓন

“য[ভশল না থাকায়
কলকাতার ১৫২ট
যকন টকাদান ি গত
রাখা হে
 । তব
য[ভোকসনর ট
যোজই যদওয়া হব
৩৯ট পুর সা িে কন ও
একট যমগাসনা র।”
টকাকরণ নয় িধা যথকই যাে।
বুধবার রাত বাগবাজার যথক পায়
২০ হাজার যোজ য[ভশল নয়ছ
কলকাতা পুরসভা। বৃহস তবার সরঞও
নয় গয়ছ পুর সািে বভাগ। এ দন
য[নওমত টকাদান কমসূচ চালু
থাকলও আজ শকব ার যথক
কলকাতায় য[ভশল টকা যদওয়া বন
রাখা হে। পুর কমশনার বোদ কুমার
জানয়ছন, “য[ভশল না থাকায়
কলকাতার ১৫২ট যকন টকাদান
ি গত রাখা হে। তব য[ভোকসনর
ট যোজই যদওয়া হব ৩৯ট পুর
সািেকন এবং একট যমগাসনার।”
পুরসভার সািে পশ াসক অতীন যোষর
কথায়, “ভোকসন না এল ৮ তারখর
পর আৌ টকা কমস ূ চ চালু রাখা সমব

নয়। মুখেমনী বারবার অনুোধ করা
সেও যকন য[ভশল না পাঠাোয়
টকা নয় শহর সংকট বতর হল। কব
ভোকসন আসব জানা যনই।”
বসত
 ই যকাভড অতমারীর তåতীয়
তরে আসার আগ টকাদান বন হয়
যাওয়ায় পুর সািে কতারা যঘার বপাক।
য[ভশল আসত ৮ তারখ হয় যযত
পার। ফল এই তনদন অনত এক
লে নাগরক টকা না-ও যপত পারন
বল আশঙা পক
 াশ করছন অতীনবাবু।
ভোকসন সংকটর আঁচ পড়ছ যফর
যোটা রাজে। এদন উতর ২৪ পরগনায়
ভোকসন না যপয় অোকনগরকলোণগড় যোড অবোধ করা হয়।
ঘণার পর ঘণা লাইন দয়ও টকা না
যপয় মারমুখী হয় ওঠ জনতা, শর হয়
ধসাধস। উতজত মানুষ লাইন যছড়
যবরয় টকাকনর ভতর যতড় যায়।
অভোগ, এরপর পুলশ যতড় যায়
লাঠ হাত, কয়ক জনক লাঠর বাড়
যখত হয়ছ। ’জনক আটক করা হয়
বল িানীয় সূে খবর। দেণ ২৪
পরগনা বা দাজলং-সহ অনে নানা
যজলায় ভোকসনর আকাল তীব। রাজে
সািে ভবনর এক আধকারকর
আেপ, “সব যজলা যথকই
ভোকসনর জনে যোন আসছ। জানত
চাইছ, কব ভোকসন আসব? কন
য[নও উতর দত পারছ না। আমরাই
যতা জান না!”

“আমাদর রাজের
একটা বশষ সমসো
হে যয, অনকটা আয়
আস পরযায়ী
শ মকদর যথক।
রাজের বহ মানুষ বাইর
কাজ করন। একা একা
এই সমসোর সমাধান
করত পারব না।’’
পিমাঞল
 উনয় ন দফতরর দারস এসবএসটস করানাবধ থমনই
ধাকা সামল কীভাব ঘুর দাড়াত
পার রাজের অথন ীত? তার উতর ,
“আমাদর রাজের একটা বশষ
সমসো হে
 যয, রাজের অনকটা আয়
আস পরযায়ী শ মকদর যথক।
আমাদর রাজের বহ মানুষ বাইর
কাজ করন। সুতরাং আমরা একা একা
এই সমসোর সমাধান করত পারব না।
সারা যদশর অথন ীত যত সচল হব,
যসটাই আমাদর রাজের অথন ীতক
যটন নয় যাব। পিমবের সরকার
নিয় ই মানুষক সাহাযের যচষা
করছ। কন পধ ান সমাধান হে
অথন ীতর উে ত নয়।” যদশর
অথন ীত যয আরও ধাকা যখত পার,
যসই আশঙাও পক
 াশ কর তন
বলন, “যযহতÓ সারাদশই এখনও
যকাভড চলছ, যসই জনে অথন ীত
ধীর চলছ। আইএমএফ আগ
বলছল, যদশর জডপ হব সাড়
বারা শতাংশ। কন এখন বলছ, যসটা
হব সাড় নয় শতাংশ। আমার সযহ,
যসটা ছয় বা সাত গয় যঠকব।
আমার মন হয়, যদ আরও ওয়ভ
আস, তাহল আরও কমব।”
যসেে যকনীয় সরকারর যয বরাট
ভÕমকা রয়ছ, তা মন করয় যদন
অভজৎবাবু। যকন কর বাড়য়
বাজট ভারসামে বজায় রাখার যচষা
করছ বল জানান তন। তার বকব ে ,
“যকনীয় সরকারর যবশ আিা
বাজট ভারসামে রাখার। যদও আম
সব সময়ই মানুষর হাত টাকা যৌঁছ
যদওয়া বা ি
 যেপিং পলসর
পে।” যযহতÓ করানার যজর
অনোনে যে
 ে কর সংগ হর পরমাণ
কম, তাই জা লান যতলর যেে যসস
বাড়ানা হে
 । এ বষয় তার মনব ে ,
“অথন ীতত মযা চলছ। যকন
সবদক যথক বাজট ভারসামে রোর
যচষা চালাে। এখন সাভাবকভাব
মানুষর হাত টাকা যদওয়া অনক
জরর। আমরকা বা অনোনে যদশগল
যযভাব টাকা ছাপয় মানুষর হাত
দে, তা যকনীয় সরকার এখনই
করত রাজ নয় বলই মন হে।”

জঙল
 মহলর পথ
ছটব ১০০ বাস

নবযন হাজরা
জেলমহল
সাধারণ
মানুষর
যাতায়াতর সুবধায় এবার পিমাঞল
উেয় ন দফতরর সাহাযে চাইল পরবহণ
দফতর। ১০০ট বাস যচয় এ বষয়
চঠও যদওয়া হয়ছ দেণবে পরবহণ
নগম বা এসবএসটসর তরফ। বলা
হয়ছ, ঝাড়গা ম, মানবাজার, বধমান,
েী রপাইয় নতÓন ডপা চালু হয়ছ।
তাছাড়াও খাতড়া, সবংয় চলত বছরর
মধেই নতÓন ডপা চালু হব। ফল
যসখান যথক পরষবা চালানার জনে
পচরÓ সংখেক বাসর পয়াজন। তাই
নতÓন বাস যকনার জনে ওই দফতরর
সাহাযে চাওয়া হয়ছ। এই বাসগলা
শধু যজলার মধেই চলাচল করব,
যতমন নয়। যজলা যথক কলকাতায়ও
আসব। নতÓন একাধক রট চালু হব।
তাত জেল মহলর মানুষজনর শহর
আসতও সুবধা হব। পরবহণ
দফতর সূে খবর, ১০০ট বাসর জনে
যমাট ২৩ যকাট টাকা পিমাঞল
উেয় ন দফতরর কাছ চাওয়া হয়ছ।
তব বষয়ট নয় আলাচনা চলছ
বল জানয়ছন দফতরর মনী
সনোরান টÓডÓ।
পরবহণ দফতরসূে খবর, পুর লয়া,
বাঁকুড়া , ই যমদনীপুর-সহ একাধক
যজলা যথক এসবএসটস বহ নতÓন
রট চালু করছ। যসই রট বাস
চললও তা সংখোয় অপতলÓ । তাই
পরবহণ বেবিা র উেতত একাধক
পরকলন া নয়ছ দেণবে পরবহণ
নগম। বতর হে নতÓন নতÓন ডপা।
আর যসই ডপা যথকই যবশ কর
বাস নামানার পরকলন া যনওয়া হে।
আর যযহতÓ জেল মহলক যকন করই
রটগলা পরচালনা করাত চাইছ

এসবএসটস, তাই পি
 মাঞল উেয় ন
দফতরর সাহাযে চাওয়া হয়ছ।
নগমর এক কতা জানান, মূলত নন এস
বাস নামানারই পরকলন া করা হয়ছ।
তাছাড়া পুর লয়া, বঁাকুড়া যথক
ঝাড়গা ম, বধম ান বহ জায়গাতই নতÓন
নতÓন অনক পযট নকন বতর হয়ছ।
যসখান যাতায়াতর জনেই এই নতÓন
নতÓন রটর ভাবনা। তব নতÓন বাসগল
সএনজ চালত হব ক না যস বষয়
সদান হয়ন। মূলত মানবাজার, বধম ান,

বহ জায়গাতই নতÓন
নতÓন অনক
পযট নকন বতর
হয়ছ। যসখান
যাতায়াতর জনেই এই
নতÓন নতÓন রটর
ভাবনা।
ঝাড়গা ম, খাতড়া, এই চার ডপার
জনেই এই বাসগলা চাওয়া হয়ছ।
এসবএসটসর মোনজং ডরকর
যগাদালা করণকুমার জানয়ছন,
“নতÓন নতÓন অনক ডপা বতর
হয়ছ। সবদক যাতায়াতর পথ
আরও সুগম করার পরকলনা যনওয়া
হয়ছ। তাই আমরা আরও কছ বাস
যচয়ছ পিমাঞল উেয়ন দফতরর
কাছ। পরবহণ দফতরর মাধেম এই
চঠ যদওয়া হয়ছ।” রাজের
পি
 মাঞল উেয় ন মনী সনে ারান টÓডÓ
বলন, “আমরা চঠ যপয়ছ। বষয়ট
নয় আলাচনা হে। ওই ফাির
বষয়ট যদখা হে
 ।”

থবসরকার হাসপাতাল কতåপ
 ক জানাল আপি

সা সয পরীকা ও থবডর
খরচ বঁাধত চায় কমশন
সাফ রোটার: আোচনাতও গলল
না বরফ। কমশনর জার করা
অোডভাইসর
মানত
নারাজ
যবসরকার হাসপাতালগল।
যদড়ো বা তার অতরক যবডর
হাসপাতালর যেে যরডওলজকোল
এবং পোোলজকোল সািে পরীোর
খরচ যবঁধ দয়ছল সািে নয়ন ক
কমশন। রাজের যবসরকার
হাসপাতালর সংগঠন অোোসয়শন
অফ হসপটাল অফ ইসান ইিয়া
বৃহসতবার জানাল, এই সদানর
সে তারা অসমত। কারণ হসাব
অোোসয়শন অফ হসপটাল অফ
ইসা ন ইিয়ার সভাপত রপক বড়
য়া
জানয়ছন, যবসরকার হাসপাতাল
এভাব যরট যবঁধ যদওয়া যায় না।
পতট যবসরকার হাসপাতাল
আলাদা আলাদা পরকাঠাো।
সপাহর সাত দন ২৪ ঘণাই যোলা
থাক হাসপাতালগো। অসংখে
কমচারী কাজ করন যসখান। তাদর
মাইন ছাড়াও ৩৬৫ দন কমকাণ
চালয় নয় যযত এই হাসপাতাল
চালাোর খরচ বপুল। রপক বড়
য়ার
কথায়, ইতমধেই য[ভড আবহ
েতর মুখ পড়ছ একাধক
হাসপাতাল। তাও যসখান কমী ছাটাই

হয়ন। এর পর কমশনর যবঁধ
যদওয়া যরট মানত যগল হাসপাতাল
চালাো ষর।
পসেত, লাইয়র পথম সপাহই
রাজে সািে নয়ন ক কমশন
অোডভাইসর জার কর জানয়ছল,
৫ট যরডওলজকোল এবং ১৫ট
পোোলজকোল যটসর যেে
কমশনর যবঁধ যদওয়া যরটই নত
হব যদড়ো যবড অথবা তার যবশ
েমতা সমে হাসপাতালগলক।
যসই যটসর তালকায় ছল
যফরটনন,
ড
ডাইমার,
যো
 কোলসোনন, সবস, সআরপ,
ইলকোলাইটর মো গরত পূণ
যটস।
কমশনর জার হওয়া যসই
অোডভাইসর নয় আোচনা করত
বৃহসতবার নানান হাসপাতালর
পতনধরা একে আোচনায় বসন।
সািে নয়ন ক কমশনর পে যথক
যচয়ারমোন পাকন বচারপত
অসীমকুমার বযপাধোয়ও ছলন
যসই ববঠক। আোচনায় অোোো
হাসপাতালর পে যথক রানা
দাশগপ , উডলোি হাসপাতালর
সইও ডা. রপাল বসু, যবলভউ
হাসপাতালর সইও পদীপ টোিন,

যমডকা
সুপার
যসশালট
হাসপাতালর যচয়ারমোন অোক
রায়ও ছলন। ববঠক যশষ কমশনর
যচয়ারমোন জানয়ছন, ’-তনট
হাসপাতালর আপত রয়ছ।
সংহভাগ হাসপাতালই কমশনর
অোডভাইসর যমন নয়ছ।
অোডভাইসর পতোহার করার য[নও
পশ ই যনই। কমশনর বোখো,
হাসপাতাল বাঁচল তবই সাধারণ
মানুষ বাঁচব। সািে কমশন যয টাকা
যবঁধ দয়ছ, তা মারাতক কছ নয়।
য[ভড আবহ যদখা গয়ছ, অনক
মানুষ বল দত না যপর পালয়
এসছ।
কমশন যচয়ারমোনর বকবে,
য[নও মানুষই চায় না বল না দয়
চল আসত। কন কপদকশূনে
হয় পড়ল কছ করার থাক না।
সাধারণ মানুষ বল পরোধ করত
পারল তবই যো হাসপাতাল চলব।
সামানে এই বলর টাকা নয় মাথা না
ঘাময় কতåপে যদখুক কীভাব
মানুষক আরও উেততর পরষবা
যদওয়া যায়। যদও বরফ গলন এত।
নজদর
মোভাব
অনড়
অোোসয়শন অফ হসপটাল অফ
ইসা ন ইিয়া।

কনযাশী দবস পালন

সাফ রপাটা র : গত বছরর মতা
এ বছরও করানাবধ যমন কনোশী
দবস পালন করব নারী ও শশ
কলোণ দফতর। এবারও রবীন
সদন কনোশীদর উপিত ছাড়াই
কনোশী দবস পালন করা হব। ১৪
অাগস কনোশী দবস। পত বছর
যনতাজ ইি
 ার কনোশী দবস
পালন করা হত। যজলা যথক
ছােীদর ডাকা হত এই অনুষান।
গত বছর যকাভড আবহ রবীন
সদন ছােীদর ছাড়াই কনোশী
দবস পালন করা হয়ছল। জানা
গয়ছ, এ বছরও রবীন সদন
যছাট অনুষানর আয়াজন করা
হে
 । অতমারীর জনে অনুষান
যকানও ছােী ক ডাকা হে না।
যজলাতও সািেবধ যমন কনোশী
দবস উদযাপন করত বলা হয়ছ।

থমসঞা র মারফত টাকা

ডাকবভাগর
নয়া নদ শকা
ঘর বতক

সাফ রোটার : অোকাউন
যমসঞারর মাধেম আথক
যলনদনর যেে নয়া নদশকা
ডাকবভাগর। যা নয় বতক যদখা
দয়ছ। এবার যকানও যমসঞারর
মাধেম টাকা তÓলত যগল একট
ফম (১২ নমর) পূরণ করত হব।
যসখান যমসঞারর ফটা, যঁার
অোকাউন তার পোন ও আধার
কাডর যজরক (সপতেয়ত) দত
হব। আগ একট উইথডল ফম
পূরণ কর যসখান যমসঞারর
সাের করয় জমা দলই টাকা
যতালা যযত। কন পর ডাকবভাগ
জানয়ছল, আথক অনয়ম রখত
যমসঞারর মাধেম এভাব যলনদন
করা যাব না। যদও যসই সদানর
বরদ বভে রাজের চফ যপাস
মাসার যজনারলর কাছ পযন
যোভর অঁাচ যৌঁছয়। ফল ৪
আগস একট নতÓন সাকুলার জার
করছ ডাকবভাগ। এই
নদশকাতই নতÓন ফম পাঠানা
হয়ছ। যসই ফম ঘর জটলতা
আরও বাড়ল বল মন করছন
গাহকরা। কারণ, যত বার টাকা
তÓলত হব ততবারই যমসঞারর
ছব সমলত ফমট পূরণ করত
হব। শধু তাই নয়, যকানও যপাসাল
এজন বা কমী যকানওরকম
যমসঞারর দায়ত পালন করত
পারবন না। একজন যমসঞার
একজনরই টাকা তÓলত পারবন।

৭
মাঝরাত অভযান, উদা র ৪৭ নাবালকা
সাফ রোটার, আসানোল :
নষদপিত নাবালকাদর যদহ
বেবসায় নামাো হে৷ এই খবর ছল
গত কয়কদন ধরই। কুলটর লছপুর
নষদপিত যৌথভাব অভযান
চালাো হয় পিম বধমান যজলা
পশ াসন, আসানোল-গাপুর পুলশ

উির মধয থরলওয়, পয়াগরাজ
সংশাধনী—১
নং ৩১৯—ডাd/ু ০১/ পএলজ/ পআর ওয়াই থজ/
প .ওয়/২১—২২, তারখ ০৫.০৮.২০২১
বষয় : ডআরজ নং ট—৫৯১৯ থথক ইআরস
মাক—৫—এর
সরবরাহ
(থটLার
নং
ইআরএ২০২১২০২২০১
নধারত
তারখ
১৭.০৮.২০২১)
থরফা : ব´াপত যটিার ব´প নং ৩১৯—ডা¯ু/০১
/পএলজ/পআরওয়াইজ/প ওয়/ ২১—২২ তারখ
১৫.০৭.২০২১। কছ পশাসনক কারণর জনে
থটLা র বOP নং ইআরএ২০২১২০২২০১,
ডআরজ নং ট—৫৯১৯ থথক ইআরস মাক—৫
সবরাহর জনয যাহা ১৭.০৮.২০২১ তারখ
থখালার জনয নধারত ছল, তাহা বাতল হয়ছ।

এবং ওয়স যবেল কমশন ফর
যো
 টকশন অব চাইল রাইটসর পে
যথক। কুলটর লছপুর নষদপি
যথক অনত ৪৭ জন নাবালকাক

উদা র কর হয়ছ। যজলাশাসক বভÓ
যোয়ল বলন, “নাবালকাদর দয়
যৌন বেবসা চালাো হেল। তা জানত
যপরই অভযান চালাো হয়।”

উির মধয থরলওয়, পয়া গরাজ
ই—থটLার বOP
 নং সইএন০০এজস০৫২১
তারখ ০৩.০৮.২০২১
ভারতর রাÁপতর পে, থডপুট চফ ইঞনয়ার (কনMাকশন)/এনসআর আ[া
কযা\ঃ ন¾লখত কাজর জনে নধারত ফম ই—যটিার আÂান করছন।
প_াবত একই
ধরনর কাজ

২

কাজর
আনুমানক
বযয়
৩

০৬ মাস

৩১০৯৪১৮১/—

প. ওয়
কাজ

কাজর নাম সহ অবসান

কাজ স^াদনর
পযায়

১
এমটজ—পডা¯ুএল ৪থ লাইন যসই সমন
সএইচজ—বটএসআর—এ অবশষ প ওয় ও ববধ
কাজ।

৪

৫. জমার তারখ ও সময় : ২৬.০৮.২০২১—এর ১৫.০০ ঘbা পযন। ৬. যটিার
ডকুমনস ও শত ও নয়মাবলীর বসারত পাওয়া যাব ওয়বসাইট
www.ireps.gov.in—এ।

সকউরট থহgলাইন নং ১৮২

K
 টানয়া ইLাMজ লমটড
(কপা রট অাইডনট নমর : এল১৫৪১২ড¯ুব১৯১৮পএলস ০০২৯৬৪)

যরজসাড অফস : ৫/১এ, হাোরফাড ±ট, কলকাতা—৭০০০১৭, যফান: +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭ ফোক : + ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১

ওয়বসাইট : www.britannia.co.in ই—যমল অাইড : investorrelations@britindia.com
সদসযদর উNশয বOP
এতিারা ব´প যদওয়া হে যয য[মানর সদসেগণর একশা ইতম বাষক সাধারণ সভা (১০২তম এজএম) বেবসা নবাহ করত ভডও কনফারµ ("ভস")/
অনোনে অডও ভসুয়াল মাধেম ("ওএভএম") -যত যোমবার, ৬ যস·মর, ২০২১ তারখ বকল ৩ট অনুষত হব, যযমন এজএমর ব´পত যোষণা করা হব।
কো রট বষয়ক মনক (এমসএ) সাকুলার নং ১৪/২০২০ তারখ ৮ এপল, ২০২০ এবং সাকুলার নং ১৭/২০২০ তারখ ১৩ এপল, ২০২০-এর সহত পঠত
সাকুলার নং ২০/২০২০ তারখ ৫ যম, ২০২০ এবং সাকুলার নং ০২/২০২১ তারখ ১৩ জানুয়ার, ২০২১ ("এমসএ সাকুলার") এবং সকউরটজ অোি একচঞ
য¹ড অফ ইিয়া (যসব) সাকুলার নং যসব/এইচও/ সএফড/সএমড১/সআইআর/প/২০২০/৭৯ তারখ ১২ যম ২০২০ এবং সাকুলার নং যসব/ এইচও/
সএফড/সএমড২/সআইআর/প/২০২১/১১ তারখ ১৫ জানুয়ার ২০২১ ("যসব সাকুলারস") অনুসার, সাধারণ িান সদসেদর বাসবক উপিত ছাড়াই,
ভস অথবা ওএভএম মাধেম এজএম অনুষত হওয়ার অনুমত দয়ছল।
উপর উিখত সাকুল ার এবং য[মানজ অোক, ২০১৩-এর পাসেক নয়মাবল এবং যসব (লসং অবলগশনস এবং ডসºজার র[য়ারমন) যরগলশনস,
২০১৫-এর মানেতায়, য[মানর সদসেদর ১০২ তম এজএম ভডও কনফারµ ভস/ওএভএম -এর মাধেম অনুষত হব এবং এজএমর ব´প এবং বাষক
রোট ২০২০-২১ শধুমাে ইলক»নক প¼ায় যসই সকল সদসেদর পাঠাো হব যাদর ইমলর অোডস য[মান/ডোজটর পাটসপোনস(গণ)-যত
যরজসাড রয়ছ।
সদসেগণ মন রাখবন যয এজএম-এর ব´প এবং বাষক রোট ২০২০-২১ য[মানর ওয়বসাইট www.britannia.co.in এবং সক একচঞগল অথাৎ
বএসই লমটড এবং নোশনাল সক একচঞ অফ ইিয়া লমটড-এর ওয়বসাইট যথাকম www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-যত পাওয়া
যাব। সদসেরা শধু ভস/ওএভএম সুবধার মাধেম এজএম উপিত থাকত এবং অংশগহণ করত পারবন। এজএম যোগদানর জনে নদশাবল এজএমর
ব´পত রয়ছ। ভস/ওএভএম-এর মাধেম সভায় উপিত সদসেগণ য[মানজ অোক, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীন য[রাম হসাবর জনে যোণা হব।
য[মান রোট ই-য½টং সুবধা ("রোট ই-য½টং") এবং এজএমর ব´পত থাকা সমস রজলউশন তাদর য½ট যদওয়ার জনে সকল সদসেক এজএম
ই-য½টং সুবধা দে। রোট ই-য½টং/ই-য½টং-এর জনে বসারত পদত এজএমর ব´পত যদওয়া হে।
রোট ই-য½টং এবং ই-য½টং-এর জনে লগ ইন-এর ববরণী আপনার যরজসাড ইমল এডস পাঠাো হব, যদ আপনার ইমল আইড য[মান/
ডোজটর পাটসপোন-যত যরজসাড হয়। য[ো যেে আপনার ইমল অোডস যরজসাড করা না থাকল, অনুগহ কর রোট ই-য½টং এবং ই-য½টংএর জনে লগ ইনর ববরণী এবং বাষক রোট যনওয়ার জনে আপনার ইমল-আইড যরজসাড করত ন¾ নদশাবল মানুন।

ফজকোল
য¿লং

যকএফআইএন যটকোলজস পাইভট লমটড, য[মানর যরজ±ারার অোি যশয়ার »াµফার এজন ("যকএফআইএন")-যক
যোলও নং, যশয়ার¿লারর নাম, যশয়ার সাটফকটর Àোনড কপ (সামন ও পছন) এবং পোন কাডর স-পতেয়ত Àোনড কপ
এবং ইমল অোডস যরজসারং-এর জনে যয য[ো স-পতেয়ত কপ (যযমন : ডাইভং লাইসµ/যভাটার পরচয়পে/পাসোট)
পদ ান কর einward.ris@kfintech.com-যত একট একট র[য়স পাঠান।

ডমোট
য¿লং

অনুগহ কর আপনার ডোজটর পাট সপোন (ডপ) যোগাোগ করন এবং আপনার ডপ-র মাধেম পরামশ যদওয়া পদ ত অনুযায়ী
আপনার ইমল অোডস যরজসার করন।

২০২০-২১ অথবষ-এর জনে বাষক রোট এবং য[মানর ১০২তম ব´প য[মনজ অোক, ২০১৩-এর নয়মাবল এবং যসব (লসং
অবলগশনস এি ডসºজার র[য়ারমনস) যরগলশন, ২০১৫ অনুযায়ী যরজসাড ইমল অোডস সকল যশয়ার¿লারগণ-যক পাঠাো
হব।
বটানয়া ইিা±জ লমটডর পে
িা ন : যবোলুর
সা/- ট.ভ. তÓলসদাস
তারখ : ৫ আগস, ২০২১
য[মান যসকটার

