15th 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:
Ref :

Newspaper Advertisement of the Notice of 102nd Annual General Meeting, E-voting and
Book Closure
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., 15th August, 2021 regarding the Notice of 102nd Annual General Meeting scheduled to be held
on Monday, 6 September 2021 at 3:00 P.M. IST through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio
Visual Means (“OAVM”), E-voting and Book Closure.
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=b310fd6cfe2963bc5dc5eaa5d
0c92c71671bbbb787d1012595932840997d
86d2, postalCode=560102, st=KARNATAKA,
serialNumber=47a1cc7402e39351d17484fa
212acb590f32274f5e215b96de758aa514d6
70c2, cn=THULSIDASS VELAYUDHAN
THARAYIL
Date: 2021.08.15 19:44:32 +05'30'

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

মদশ-বদশ

৮

উতর প দশ পুলশ মথক অবসর

মশণবে
মজযাতষ

নামপদব পরবতন

শোিল

অাম রানু জানা, সা মী-নমাই জানা,
ো ম+তপাঃ - সাগরপুর থানা-দাসপুর,
তজলা-পি
 ম তমদনীপুর। অামার L.I.C
পলসত (No-434089478), ভÓলবশত
নলীমা জানা হয় অাছ। গত
09/08/2021
তারখ
ঘাটাল
এিকউটভ মযাজসটর সমুখ
এফডভট কর, নলীমা জানা ও রানু
জানা উভয়ই এক ও অভন বযক।
158/4

মাতåসাধক মজযাতষী
অাচাযয শীদব।

তয তকান সমসযা সাধযর মধয অবযথ
পতকার দা রা সমাধান সেহস।
অেম বুকং বাঞনীয়।
তচমার : গড়য়া, গড়য়াহাট,
শযামবাজার ।
9051635438,
7980362947
158/7

সগীয়া ঁবাসনী দাস

জন : ১৫ অাগস ১৯৪৭
মৃতÓয : ২৭ মসেমর ২০১৬
তÓম তছড় চল তগছা পরপার।
ততামার শূনযতা পূরণ হওয়ার নয়।
অাজ মতামার ৭৪তম শ ভ জন  দন।
ততামার জনয রইল অনক শো,
ভালবাসা ও পণাম। মা তযখানই থাকা
খুব ভাল তথকা। ততামার অাশীবাদ তযন
সবদা মাথার উপর থাক অামাদর।
ততামার তসহর (কনযা) রমা দাস,
পঙ্ দাস, রনজৎ দাস (পুতদয়),
শঙরী দাস, কুমকুম দাস (পুতবধূ),
পীযূষ ও রপম (নাতদয়)
158/1

ফযাট বকয়
FLAT ON SALE
Two BHK Flat 670 Sq.Ft. at
Kasba, Near Ballygung Station
Contact - 9874249410
158/18

158/23

জনাই বাজার সংলগ এলাকায় নম তল
একট ফযাট বি অাছ। 750 তসায়ার
ফটর 2bhk ফযাট তরজসকৃত।
শতাবলী পযাজয । তযাগাযাগ৯৮০৪২৭৫২১৩, তৌগত রায়।
158/11

জম বাড় কয় বকয়
তসাদপুর নাটাগড়, কদমতলা বাজার
নকটস তরাডর ধার ৪ কাঠা জম
বিয় - 8240933346.
158/10

পাে চাই
WB সদগাপ 26/5'2'' Zoo (H), D.R.
T (tech). ফসা সুশী নরগণ পাতীর
অনুধ 32 সঃ চাঃ/উচ তবসঃ চাঃ সুপাত
চাই। M-9647116543.
158/3

পােী চাই
উঃ 24 P. পূঃবঃ মুখারী 34/5'7'' M.A.
তবসরকারী চাকুর। দাবহীন তযকান
কাস/ডভাসী/অনাথ পাতী চাই।
158/12
158/24 6289865171.
W.B ববষব 32/6', H.S পাশ, বযবসা,
পতা Retaired শেক। দাবহীন সুশী
পাত
ী চাই। Ph.-8536968871. 158/30
অায়
পুরষ/মহলারা অফসর জম থাকা তয তকানও পাতী চাই। মাহষয 4 ভাই।
কাজ ঘর বস করন। ভালা অায়- 42 (চাকুর) 68 (বজানী) 48, 58
9830129785.
158/8 (তকায়াক ডাকা র + K.G. সÓল শেক
+TV শি) 8617513320.
158/31
শীঘ
অযামাজন, ফপ কাড তকাং DSA-তত
নানা পদ M/F চাই। তবতন- (11-17)
K. 9674829370.
158/9 Visit www.chetna.net.in for dis-

কমখাল

ববাহ পতষান

ফামাসস চাই সতর তযাগাযাগ করন
M-8240550226/9875617751.
158/16
IRONMAN-KARIGAR reqd in
Hosiery Bermuda company in
howrah. Call-9330215222.
158/22

tinguished
9433013101.

profile

Call
158/13

বযিগত
Need Piano Tutor in BarajaguliAmdanga 9593826648. 158/14

শকা

শীঘ
য়লারী তশারম শপংমল তহাটল ডটারজন পাউডার, সাদা ফনাইল,
36 জন M/F চাই। তবতন - (12 - 18) টয়লট কনার, ধূপ, অালতা, সির,
K. 7872942357.
158/25 লকুয়ড (বু, ডশওয়াশ), ফমূলাসহ ১
Retd/VRS/গৃহবধূ/বযবসায়ীদর জনয দনও বতর শখ সি পুঁজত বযবসা
158/19
পাটটাইম কাজ ভালা অায়র সুযাগ করন। 9836283465.
(সাতক, 40-65). 8910264254.
158/26

পতঞল লয়লট কাড অভযান
পতঞল সদশী সমৃে কাড তযাজনায়
নজ দেতায় মাসক ৩০ হাজার টাকা
অায়র সুবণ সুযাগ। কমউটার ও
মাকটং এর সাধারণ জান সমন ১৮৪০ বছরর যুবক-যুবতী এই তযাজনায়
যুক হয় নষা র সাথ কাজ করত
তফান করন পঃবঃ - 9800881822, 9474713209,
9800245816, 9382130245
তকাল- 9239264391, 7603080200,
9933092866.
বঃদঃ -পতঞলত চাকর বা এজন
তদবার কথা দয় তকান অেম বা শল
তনওয়া হয় না।
158/20
নজর এলাকায় সরাসর নয়াগ,
Banking সাভস এ
বয়স : ১৮-৪৫, তযাগযতা : ১০ম-সাতক।
এন য়ড তমাবাইল এবং তমাটরাসাইকল
থাকত হব। পদ : মাকটং
এি
 কউটভ পদ পিমবে রাজযর
পতট বধানসভা তথক ইজন কর,
তমাট 600 জন সায়ী চাকরর সুযাগ
পাব। তবতন শরত 19,000/-.
Call/WhatsApp : 7865968355,
7872887224, 7501888742,
7797385350, 7001324080
88/25

মশণবে বজা পনর
জনয মযাগাযাগ করন

৯১৬৩১১১১১১

অাম Indira Poddar Brahmachari গত
10-8-21
তারখ
ডশয়াল
মযাজসট ফাস কা স বযারাকপুর
তকাটর এফডভট বল অামার তময়
Srilekha Poddar ও Poddar Srilekha
এক ও অভন বযক রপ পরচত হল।
158/6

বতমান অামার নাম Sakir Ahamad
son of Shahid Ahamad কন কছ
তে
 ত Sakir Ahmed উেখ অাছ, গত
23.7.21 তারখ গা পুর তকাট
Affidavit বল Sakir Ahamad Son of
Shahid Ahamad নাম সরত পরচত
হলাম, উভয় নাম এক ও অভন বযক।
158/15

বজপ
এতদারা জানানা হে তয, অামার মেল
তজলা-উঃ ২৪ পরগনা, রাজারহাট থানার
অধীন, তৌজা-তরকজায়ানী, তজ.এল.
নং-১৩, তর.সা. নং ১৯৮, তৌজ নং ১৭২
বতম ান ১০, সাবক খতয়ান নং ৩৩৯,
হাল খতয়ান নং ৪৮৫, এল.অার. খতয়ান
নং ৮১৪৭, ৮১৫২, সাবক দাগ নং
৩২৩৯, ৩২৪১, ৩২৬২, ৩২৪১/৪৬৫৯,
হাল/এল. অার. দাগ নং ২২৬০, ২২৬২,
২২৮৯, ২২৬৩, রাজারহাট বষুপ রু ১ নং
ো ম পঞায়ত অনভ
 ক
Õ , তমাট ৫১ শতক
জম বতম ান মালকর নকট হইত িয়
করবার জনয ইো পক
 াশ করয়াছন, উক
জমর সমে কাহারও তকান দাব বা
অাপত থাকল উক দন হইত ১৫
দনর মধয নম লখত ঠকানায় উপযুক
পম ান পতাদ লইয়া তযাগাযাগ করত
হইব। উক দনর পর কাহারও দাব বা
অাপত ববচত হইব না।
Tanayendra Roy
(Advocate)
‘Jitendra Chember’
7A, K.S.Roy Road,
2nd Flr., Room No.-3,
Kolkata-1,
(M) 9830347315
9163621896
158/5
MA No. 538 of 2015
MA No. 539 of 2015
O.A. No. 2813 of 2009

শীমত সঙ মতা শীল
...অাবদনকারী
বনাম
পঃবঃ সরকার এবং অনয ানয ... ববাদী
এতদারা অবগত করা যাইতছ তয শীমত
তশফাল ভটাচাযয , সামী মৃত হরদাস
ভটাচায ৬২/১, হিস া ন পাক, কলকাতা৭০০০২৯ উপরাক মামলায় ৩ নমর
ববাদী হইতছন। উক মামলায় ৪৩এ,
কালীদত সীট, কলকাতা-৭০০০০৫
বজড়ত এবং কলকাতা ঠকা কোলার
মস তকস নমর ৬৩/২০০৭ মামলায় গত
৩০.১০.২০০৯ তারখ অাদশদান
করয়াছন। উক অাদশর বরে
উপরাক মামলা দায়র করা হইয়াছ।
উক মামলায় শীমতী তশফাল ভটাচাযয ৩
নমর ববাদী হইতছন। উক মামলার
পরবতী শনানর দন ২৯.০৯.২০২১
তারখ ধাযয হইয়াছ। মাননীয় WBLRTT,
4 নমর অাদালত শনান হইব। ধাযয
শনানর দন অাদালত উপসত হয়া
অাপনার বকব য তপশ করবন।
LRTT -এর ১৪-১২-২০১৮ এবং
২৪.০২.২০২১
তাং এর অাদশানুসার
158/17

সেীত কলা

মনাটশ

পখযাত সেীত গরজী
শী পবীর এবং ডালয়া চিবতী
তশখােন ও সুযাগ দেন।
8910255062/8159023972

This is to inform to all concerns
that my client Sri L. Raguveer
S/O
Sri
N. Lakshmanan
(Ph:8777651892,
9840324
279), is the constituted Power
of Attorney and Agreement
holder form Mrs. Trishna Das
D/o late Squadron leader Leslie
Raymond Rondeau and late
Krishna Rondeau for the plots
No. 43, 44 & 45, Kavi
Mohammed Iqbal Road, 26/27
Ekbalpore Lane, 37 Dent
Mission Road and 75 Diamond
Harbour Road, all in Kolkata
700023. If anybody has any
objections, he/she is directed to
contact the undersigned with
proper documents within fifteen
(15) days from the date of publication. On failure, no claim will
be entertained.
R.G. Banerjee
Advocate,
High Court,
6 Old post Office Street
Kolkata
158/21

158/28

শখুন বাংলা/হি
 গান হারমানয়াম
সরলপ সহ। শখুন বঁাশর বঁাশ,
মযানালন, অোপয াড, কবাড, গটার
অফলাইন/অনলাইন। শাননু গােলী9831299325.
158/29

পেমতাল
জীবন সাথী
নঃসে মন আশার আলা, মনর
মতা বেÓ ও বােবী তপত তফান
করন 9073342380 / 8902232406
158/32

সেম
ইো তযখান সীমাহীন, ভাল বেÓ ও
বােবী তপত তফান করন।
9874181278/8337079417
158/33

সতকীকরণ িবজপ

তকানও িবজাপন সূত ধর
বজাপনদাতার সে
তযাগাযাগ করার আগ
পাঠকদর যথাযথ তখঁাজখবর
নত বলা হে।
বজাপনদাতাদর তকানও দাব
ও বকবয বষয় এই
সংবাদপত তকানও নিয়তা
বা দায়ত বহন কর না।

ময মকানও

বযবসায়ক বজাপন
মদওয়ার সুযাগ নন

৫৬০

টাকায়
৩ ট

বশদ জানত

৯১৬৩১১১১১১

সংবাদ প তদন, রববার ১৫ আগস ২০২১

দাব ফল পক
 াশর

বশ বদযালয়
মোগীর বরে
 পাথী তোমা
মারার
হে
 ন অমতাভ ঠাকুর হমক মুমই য়
লখনউ : আসন উতরপদশ বধানসভা তোট তহভওয়ট মুখযমনী তোগী
আদতযনাথর বরে তক হবন পা থী? তোটর পায় মাস ছয়ক আগ এখনও
তáনও উতর তনই বোধী শবরর কাছ। কন মুখয মনীক তোট ময়দান চযালঞ
জানাত এখন তথকই বতর রাজযর সদয পা কন পুলশকতা অমতাভ ঠাকুর।
‘ববকর ডাক’ তোট লড়াই করবন তন। তাই পুলশর চাকর তথক আগাম
অবসর নয়ছন তন।
অমতাভর সী নূতন জানয়ছন, “মুখযমনী হসাব গত পাঁচ বছর ভÓলর পর
ভÓল কর গয়ছন তোগী আদতযনাথ। এর পতবাদ পোজন। কারণ, ওঁর পতট
সোন গণতনক বপাক তফলছ। গণতনক বাঁচাত আদশর ডাক তোগীর
বরে পাথী হবন অমতাভ।” নূতনর দাব, “তোগী তয তকে তথক দাঁড়াবন,
তসখানই পাথী হবন আমার সামী।”
২০২৮ পযন চাকর ছল উতরপদশর বযাচর এই অফসারর। কন তন
তোট দাঁড়া বন এই সোন জানার পর তাঁক আগই অবসর তনওয়ার নদশ
তদওয়া হয় তকেীয় সরাষমনক তথক। অভোগ অমতাভ ঠাকুরর। তাঁর দাব,
“এক নদশ আমাক মনক জানয়ছ, আম বাক সময়র জনয ফট নই। ওই
নদশ বলা হয়ছ, জনসাথ আমাক সময়র আগই অবসর তদওয়া হে।”
ওয়াকবহাল মহলর মত, উতরপদশ পুলশ অমতাভ ঠাকুর বরাবর
আোচত নাম। ‘তনতাজ’ মুলায়ম সং যাদবক হমক তদওয়ার অভোগ ২০১৫
সাল এই অফসারক সাসপন করা হয়ছল। তাঁর বরে বসাো হয়ছল তদন
কমট। এক বছর পরই অবশয তন কাজ ফরছলন। ’বছর পর উতরপদশ
কযাডার ছাড়ত তচয় তকের কাছ আবদন করছলন অমতাভ।

অসম বল পাস

মশণবে
মনাটশ
Notice is hereby given to all
that my client Mrs. Lotika Rani
Dutta, wife of Sri Arup Dutta.
being the owner of Flat No 4C
on 4th Floor together with proportionate share of common
areas appertaining thereto and
One Covered Car Parking
Space on the Ground Floor at
Premises No. 12, Ram Road,
P.S. Sarsuna, Kolkata 700061,
have lost/misplaced the original
Deed of Conveyance dated
14.08.2012 registered in A.R.A.
I, Kolkata and recorded in Book
No. 1, Volume No. 16, Pages
5288 to 5324. Being No.
190107582/2012 in respect of
the aforesaid property and a
general diary having GDE No.
919 of 2012 was lodged before
Sarsuna Police Station on
15.07.2021. Anybody having
any information and/or finding
the said deed is requested to
hand it over to me or directly to
my client at her aforesaid
address.
Joydeep Dhar,
Advocate
P86/C, CIT Road,
Kolkata-700014
158/2

মিরর ৫ কম
এলাকায় নষে
তোমাংস বি
গয়াহাট : মিরর পাঁচ কোমটারর
মধয তোমাংস বি
 করা যাব না। এই
মমই অসম বধানসভায় পাস হল ‘অসম
কযাটল পজারভশন বল ২০২১’। নতÓন
এই আইন বলা হয়ছ, হি, শখ, বজন
ও অনযানয ধমর তáনও মি
 রর পাঁচ
কোমটার বযাসাধর মধয তোমাংস
িয় -বিয় করা যাব না। পাশাপাশ গর
এবং বাছর জাতীয় তáনও পা ণীক (১৪
বছর পযন
  বয়স) অসম হতযা করা যাব
না বল সষ  জানাো হয়ছ সংিষ
রাজয সরকারর এই বল। যদও এই
বল পাস হওয়ার পর অসমর মুখয মনী
হমন বশশ মা জানয়ছন, তকউ চাইল
তোমাংস তখত পারন। কারও
খাদযাভযাস হস েপ করব না তাঁর
সরকার। শিব ার ‘জয় শীরাম’ ও ‘ভারত
মাতা ক জয়’ ধ নর মধযই অসম
বধানসভায় পাস হয় এই বল। কংে সসহ বোধী দলর বধায়করা এর
প তবাদ সদন তথক ওয়াকআউট
করন। তোমাংস বির ফল অনক
জায়গায় ধমীয় সংঘাত হয়ছ বলও
মনব য করন হমন। বল পাসর পর
মুখয মনী হমন বলন, “তয সব মির
আগ তথক রয়ছ তসখানই এই নয়ম
কাযক
 র হব।”

সাপা হক রাশফল
১৫ মথক ২১ অাগস ২০২১
অালাচয সপাহর পারে
বৃষ রাহ, ককট রব,
সংহ মেল এবং বুধ,
কনযায় শি, তÓলায় চে,
বৃিক তকতÓ, মকর
বিী শন এবং কুে বিী
বৃহসত। ১৬ অাগস
রব সংহ পবশ করব।

অমতাভ বেযাপাধযায়
মমষ : চলত সপাহ অাথক
অবসা র উনত হব। তব
বযয়াধকয তযাগ লেয করা
যায়। কমেত কাজর চাপ থাকব। তব
তা নয় বচলত হবন না। দীঘদনর
ইো পূরণ হত পার। সনা নদর সে
সমক ভালই থাকব। সংসার নজর
ঔেতয পকাশ করবন না। সপা হর
তশষান
 বুকর সমসযা তদখা দত পার।
এটাক কখনওই অবহলা করবন না।
বৃষ : কমেত নজর কাজ
তফল রাখবন না। বযবসায়ীরা
বযবসা সমসারণর জনয সঠক
সোন নন। সীর কমপরবতনর সো বনা
লেয করা যায়। সপা হর মধযভাগ
কমপাথী দর নতÓন কাজর সুযাগ অাসত
পার। অতরক অায়র পথ খুলত পার।
পারবারক সমত নয় বরাধ বাধত
পার।
মথুন : সপা হর শর ত বযবসায়
প তকূলতা থাকব। এই সময় ঋণ
কর বনয়াগ করত যাবন না।
অংশীদারী বযবসায় মনামালনয তলগই
থাকব। চাকরজীবীরা কমেত অামূল
পরবতন তদখত পাবন। চাকর পরবত নর
জনয সময়ট শভ। সপাহর মধযভাগ
সনানদর ববাহর তযাগ থাকলও
ভালভাব তকাষীবচার কর ববাহর দন
সর করবন।
ককট : বগত সপাহর তÓলনায়
এই সপাহট শভ। অাপনার শম
ও বুের বল কমানত সেব।
বযবসায়ীরা কঠার পরশমর ফল বযবসায়
উন ত লেয করত পারব। এই সময় বহদন
ধর অাটক থাকা তকানও কাজর সমাধান
হত পার। অাপনার উদার মানসকতার
সুযাগ নয় পরবার অশান তদখা দত
পার।
সংহ : অতরক বযয়র ফল
সংসার অথকষ অাসত পার।
অযথা ঋণ কর বলাসতায়
বযয় করবন না। নব-ববাহতদর
দামতযজীবন সুখর হব। এই সময়
সামানয খারাপ হলও িনার তকানও
কারণ তনই। সনানদর তলখাপড়ার দক
সতক দৃষ রাখুন।
কনযা : চলত সপা হর শরত
বযবসায়ীদর বাড়ত মুনাফা ঘর
অাসত পার। চাকররত
জাতক-জাতকার কম উনত সেব।
উচশো র সে যুক বযক
 রা তদশ ও
বদশ বদশ তকামানত চাকরর
সুযাগ পাবন। সপা হর তশষ জলপথ
ভমণ করবন না। কতপয় বেÓবােব
অাপনার উনতত ঈষাি ত হত পারন।

তÓলা : সপা হর অদযভাগ
কমেত নজর পভাব বৃে পাব। তশয়ার বা
পতপত
ফাটকায় বাড়ত অথ হাত অাসত পার।
সনা নদর হাত বাড়ত অথ তদবন না।
এত তাদর বলাসতার দক মন তযত
পার। সপাহর মধযভাগ তåতীয় বযকর
মধযসতায় দামতয কলহ মট তযত পার।
বৃ  ি ক : কম   ে  ত ত িাধ
নয়ন  ণ কর ন । উচ  প দস 
কত া বয  ক দর স ে সু স ম  ক 
বজায় তরখ নজর কাজ সম  ন কর ন ।
পারবারক সমত নয় পতামাতার সে
অশানর তজর অাপনাক গৃহতযাগ করত
হত পার। বদযাথীদর অমনাযাগতার
ফল পরীে া র ফল খু ব একটা ভাল হব
না। প  তবশীদর স ে সু স ম  ক  বজায়
রাখুন।
ধনু : সপ া হর প া র ে
কমপাথী দর নতÓন কমলাভর
তযাগ লে  য করা যায়।
সন া নর ববাহ নয় পরবার অশা ন
 ।
এই সময় তকানও হঠকারী সে া ন  নয়
তনবন না। মায়র শরীর এই সময় খু ব
একটা ভাল যাব না। পথ-ঘাট
সাবধানতা অবলমন করন। বয়স জাতকজাতকার হঠাৎ পড় গয় শরীরর
নম া  ে তচাট—লাগত পার।
মকর : সপ া হর শ র ত
বহ দনর তকানও ইে া পূ র ণ
হত পার। এই সপ া হ
অাপনার জন  দন হল মূ ল য বান সামে ী
অাপন উপহার হসাব তপত পারন।
গৃ হ -সম   ত রে া করার জনয অতরক 
বয য় না করাই ভাল। বগত সপ া হর
তÓ ল নায় এই সপ া হ অা থ ক অবস া র
অবনত হত পার। সংগীতশি ী ,
নৃ ত য শি ী ও তখলায়াড় রা তা দর কাজর
সফলতা তদখত পাবন।
কু ম : পূববতী সপা হর তÓলনায়
এই সপাহট অাথক দক তথক
শভ। বভন সূত তথক অথাগম
হত পার। কমেত সহকমী দর সে
মষ অাচরণ করন। গৃহ সামী, সী ও
সনা নর মধয ভÓল তবাঝাবুঝর সো বনা।
অববাহতদর ববাহর পে
 সপাহট
শভ। বাবা-মার শরীর নয় চনা য়
থাকবন। সপাহর তশষ শিী ও
কলাকুশলীদর নতÓন কাজর তযাগাযাগ
বতর হত পার।
মীন : চাকর ে  ত সমসযা
বৃ  ে হলও নজর বু  ে মত া র
তজার সব সমসযার সমাধান
করত পারবন। কাউক উপকার করত
গয় অপমানত হত পারন। সপ া হর
মধয ভাগ বস  বয বসায়ীদর বয বসায়ক
সাফলয অাসব। বদশ কম  র ত সন া ন
ও তাদর পরবারক নয় অহতÓ ক
চন া করবন না। উচ  ত র বদযা ও
গবষণামূ ল ক কাজ কম  র ত বয  ক রা
অভাবনীয় সাফলয লাভ করত পারবন।
ll দশা ও অন  দ  শা না থাকল
রাশফল অভ া ন  হয় না। শ ধু মাত  রাশর
উপ স তত তগাচরফল আংশক
মলব।

মুমই : সাধীনতা দবসর পাকাল
মুমই বশবদযালয় মোমাতঙ।
হমক মমল– বশবদযালয় উড়য়
মদওয়া হব। বশবদযালয় সূে খবর,
গত কয়কদন ধরই এই মমল
আসছ। মূলত অবলম বএ,
বএসস এবং বকমর ফাইনাল
বষর দত ফল পকাশর দাব এই
মমল-এ করা হে। ইতমধয বানাকুলা কমেস থানায় এই বযাপার
অভোগ দায়র করা হয়ছ। তদন
শর হয়ছ। মমলর আইপ খতয়
মদখা হে। বশবদযালয় সূে খবর,
কোনা মহামারীর জনয বএসস এবং
বকমর ফাইনাল মসমসারর পর
এই বছরর লাই মাস পকাশ করা
হয়ছ। তারা সীকার করছ, এই
বছর ফল পকাশ করত অনকটাই
মদর হয়ছ। কন এখনও বএ-র
ফাইনাল মসমসারর ফল পকাশ
করা সমব হয়ন।

আজ মছাটপদা য়
হট লস

মোদক মোপ সা মীর : বজপ-তত থাকলও তকের বরে বরাবর ‘তবসুো’ তন।
এবার তাঁর নশানায় সয়ং পধানমনী নরে তোদ। তোশযাল সাইট বজপ সাংসদ
সুবহ
 ণ য ম সামীর বকব য , “তোদ ভারতর রাজা নন।” আসল তোশয াল মডয়ায় তাঁক
‘তোদ-বোধী’ বল তোপ দাগন এক বযক
 । এরপরই বষীয়ান সাংসদ তলখন, “আম
তোদর অথ নতক ও ববদশক নীতর বোধী। এবং তসজনয তয কারও সে বতক
তযত আম রাজ। প তনধতম লূ ক গণতন জানন তো? তোদ ভারতর রাজা নন।”

উতর মধয মরলওয়, পয়াগরাজ
ই—মটিারং মটিা র বজপ
ই—মটিা র বজ প নং : এসআইজ—ডাএ
ু স—কনযা— আগা—৮৮এ তারখ : ০৯.০৮.২০২১
ভারতর রাষপতর পে, দয তডপুট সগনযাল অযান তটলকম ইঞনয়ার/কন/আো নমলখত
কাজর জনয ই—তটনার আান করছন।

কাজর ববরণ

ইিয়ান আইডল

মোন টভত মবলা ১২টা-রাত ১২টা
জলসা মুভজ
সকাল ১১.০০ : আম সুভাষ বলছ
পুর ২.২০ : তোঝ না তস তোঝ না
জ বাংলা সনমা
তবলা ১২.০০ : চযাম
পুর ৩.০০ : অভমনুয
রাত ৯.০০ : সুইজারলযান
জ বাংলা
রাত ৯.৩০ : কড় তখলা
আকাশ আট
পুর ২.০০ : পথ
সার জলসা
রাত ৯.০০ : শীকৃষ ভক মীরা
রাত ৯.৩০ : ডান ডান নয়র
কালাস
রাত ৮.০০ : ডান দওয়ান সজন ৩
রাত ৯.৩০ : খতো তক খলাড়

পঁা জ মদ মখ পা বা ড়া ন
বশ সান রববার ৩০ শা বণ ১৫ আগস।
সূযাদয় ৫/১৭/৮ সূযাস ৬/৫/১০। তথ (শাবণ
শকপ
 ে) সপম ী দং ১১/২৭ দবা ঘ ৯/৫২। নেত 
সাতী দং ১/৭ পা তঃ ঘ ৫/৪৪ পর বশাখা দং
৫৭/৫২ রাত ঘ ৪/২৬। শি োগ দং ৮/৫ দবা
ঘ ৮/৩১। বণজকরণ দবা ঘ ৯/৫২ পর বষ
রাত ঘ ৮/৪৯। বারবলা : ঘ ১০/৫ গত ১/১৮
মধয। শভকম- দীো, পঞামৃত, বীজবপন। গপ
মপস: ২৯ শা বণ ১৫ আগস, রববার। সপমী
ঘ৯/৪৬/৩১। সা তীনেত ঘ ৬/৪০/৪৪ পর
বশাখানেত রাতশষ ঘ৫/৪/১৫। শিোগ ঘ
১০/১৯/০। বণজকরণ ঘ ৯/৪৬/৩১ তথক
বষকরণ রাত
ঘ৮/৩৩/৫৫ তথক
ববকরণ। বারবলা : ঘ১০/৪/২৩ তথক
১১/৪০/৫৩ তসঃমধযঃ। শভকম : ধানযোপণ,
আোগযসান। ইসলাম পিকা: মুং ৬ মহরম।

মসানা রপার দর
পাকা তোনা- (প ত ২৪ কযারট)
গহনা তোনা— (প ত ২২ কযারট)
হলমাক তোনা— (প ত ১০ গাম)
রোর বাট — (১ মকজ হসাব)
খুচো রো — (১ মকজ হসাব)
(এরসে জএসট মযাগ হব)

৪৭,৮০০
৪৫,৩৫০
৪৬,০৫০
৬৪,৩০০
৬৪,৪০০

ই—
আনুমানক
মটিার
বযয়
নং

উতর মধয তরলওয়র এসআইজ—
আো ডভসন আচনরা ডাবুএস—
জংশন
আউটডার কনùযাে—
সগনযালং ও তটলকমর আো—৮৮এ
কাজ এবং সমস ইনার
সহ সামতক সংশাধন অথবা সলড
তস
 ট (ইলকùনক) ইনারলকং
সসমর
কনফমং
তথক
আরডএসও তসসফকশন নং
আরডএসও/এসপএন/১৯২/২০১৯
ভারঃ ২ ০—এর সরবরাহ, উৎপাদন ও
নকশা—এর পযবেণ, পরীো
সংসাপন।

টাঃ
২৯৪১৬৮৫৪.৫২
মাত (টাঃ 
তকাট চÓরানরই
লে তষালা
হাজার আটশত
চÓয়ান টাকা ও
বাহান পয়সা মাত

বায়নার মটিার
অথাংক ডকুমর
মূলয (ই—
মটিা রর
মকে )

প যাজয নয়
(আইআরই
পএস তথক
ডাকদাতার
ডাক
ডকারশনর
প য়াজন
হল)

তনই

মটিার সাদনর
বর
সময়
তারখ ও
সময়

৩১.০৮. ১২ মাস
২০২১—এর
১৫.০০


ডাকর সমূণ তথয তটনারর নথপত ভারতীয় তরলওয়র ওয়বসাইট
http://ww.ireps.gov.in-তত পাওয়া যাব।

উতর মধয মরলওয়, পয়াগরাজ
ই—মটিার বজপ
২০২১—আগস—০১ তারখ ১২.০৮.২০২১
ভারতর রাষপতর পে, ডভসনযাল তরলওয় মযানজার (ইঞনয়ারং), এন.স. তরলওয় আো নমলখত
কাজøলর জনয অনলাইনর মাধযম “অবাধ তটনার” (ই—তটনারং) আান করছন। তটনারর বশদ নমরপ :
আনুমানক বযয়

কঃ
নং

মটিার নং

১.

২০২১—আগস—০১—০১

সনঃ ডইএন—১/আো—এর অধেতর অধীন আলুমনা ২৫৭৯২৫০০.০০
থারমট এসকভ পেতর মাধযম তরল লাইনর জয়নর
ওয়ûং সহ যনপাত ও যানস, উপভাগয দবযইতযাদর
পযবেণ ও সরবরাহ।

২.

২০২১—আগস—০১—০২

এমটজ—এডাবুআর বভাগ গযাং নং ১ ও ৪—এ এল স নং ১১৩
তকায়াটারøল, ওটড, তজবএস, জভএইচ, তজআরইএ,
বআইএনআর, বইডএম, গজকা, ডইইজ, তভহাজ, জডও,
আরএকড—তত টযাারর মাধযম জল সরবরাহর সংসান

৩.

২০২১—আগস—০১—০৩

(ক) ইয়াড এরয়া এবং আো ডভসনর বৃিা বন তসশন
আরসস—এর চতÓপাশস তদওয়ালর দখল রদ করার
সংসান।
(খ) এমটজ—এডাবুআর বভাগ অপারটং কমীদর জনয
রামগড় সংযুক তশৗচালয় সহ বশামাগারর সংসান

৪.

২০২১—আগস—০১—০৪

জভএইচ ডপাত তরলওয় তসসফকশন/
৩৩৭৫০০০০.০০
আইআরএস—জই—১ ন—২০১৬ অনুযায়ী তসান বযালাস
িাশ তমশন তথা ৫০০০০—এর বি/হপারর মধয
তমকানাইজড তলাডং ও জড়া করা, সরবরাহ করা।

কাজর ববরণ

১৩০৭৫৪৮.৬৮

২৯৮৮৪২০.১৮

 ব য : অনুেহ কর তটনার ডকুমনর বসারত নয়ম ও শতাবলী ভারতীয় তরলওয়র ওয়বসাইট
www.ireps.gov.in তত তদখবন। তটনার ওয়বপাটাল “www.ireps.gov.in” —এর মাধযম
০৩.০৯.২১—এর ১৫.০০ ঘা পযন জমা করা যাব।


 টানয়া ইিাজ লমটড

(ক রট আইডট নং : এল১৫৪১২ডাুব১৯১৮পএলস০০২৯৬৪)
মরজসাড অফস : ৫/১এ, হাোরড ট, কলকাতা-৭০০০১৭
মন : + ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭ ফযা : + ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১
ওয়বসাইট : www.britannia.co.in ইমল : investorrelations@britindia.com

১০২ তম বাষক
 সাধারণ সভা, ই-মটং এবং বুক মজার-এর বজপ

এতদারা বজপ তদওয়া হে তয তáমানর একó ইতম (১০২ তম) বাষক সাধারণ সভা (এজএম) বযবসা নবাহ করত ভডও কনভারন ("ভস")/
অনযানয অডও ভসুয়াল মাধযম ("ওএভএম") -তত তোমবার, ৬ তসõমর ২০২১ তারখ (ভারতীয় সময়) বকল ৩ তট অনুষত হব, তযমন এজএমর বজ পত
তöষণা করা হয়ছ।
তদশর বভন জায়গায় মানুষর যাতায়াতর বধনষধ চলায় এবং তáভড-১৯ হওয়ার কারণ এবং কো রট বষয়ক মনক ("এমসএ সাকুলারস") দারা ইসুয
হওয়া তজনারল সাকুলার নং ১৪/২০২০ তারখ ৮ এপল ২০২০, তজনারল সাকুলার নং ১৭/২০২০ তারখ ১৩ এপল ২০২০, তজনারল সাকুলার নং
২০/২০২০ তারখ ৫ তম ২০২০ এবং তজনারল সাকুলার নং ০২/২০২১ তারখ ১৩ জানুয়ার ২০২১ এবং সকউরটস এন এিচঞ তোড অফ ইনয়া ("তসব
সাকুল ারস") দারা ইসুয হওয়া সাকুল ার নং তসব/এইচও/ সএফড/সএমড১/সআইআর/প/২০২০/৭৯ তারখ ১২ তম ২০২০ এবং সাকুল ার নং তসব/এইচও/
সএফড/সএমড২ / সআইআর/প/২০২১/১১ তারখ ১৫ জানুয়ার ২০২১ অনুযায়ী, তáমানর ১০২ তম এজএম নদষ  সান সদসযদর বাস বক উপসত
ছাড়া ভস/ওএভএম-এর মাধযম পরচালত হে। ১০২তম এজএমর জনয সান তáমানর তরজসাড অফস গণয হব।
এমসএ সাকুলার এবং তসব সাকুলারøল অনুযায়ী এবং বাসবক পতলপ তদওয়ার সমসযা থাকায়, ২০২০-২১ আথক বছরর জনয বাষক রোট এবং ১০২
তম এজএমর বজ প তয সকল সদসযর ইমল আইড তáমান/ডোসটর পাট সপযান- তত তরজসাড রয়ছ তাদর সকলক শনবার ১৪ আগস, ২০২১
তারখ ইলকùনক মাধযম পাঠাো হয়ছ।
তáমানর ১০২ তম এজএম-এর বজপ এবং বাষক রোট ২০২০-২১ তáমানর ওয়বসাইট http://.britannia.co.in/investors/annual-report,
নযাশনাল সকউরটস ডোজটর লমটড (এনএসডএল) https://www.evoting.nsdl.com এবং বএসই লমটডর www.bseindia.com এবং
নযাশনাল সক এিচঞ অফ ইনয়া লমটড-এর www.nseindia.com -তত পাওয়া যাে এবং ডাউনোড করা যাব।
তশয়ারúûারগণ তাদর রোট ই-তোটং লগ ইন িডনশয়াল বযবহার কর এবং সভার জনয ইভন নবাচন কর ভস/ওএভএম-এর মাধযম সভায় উপসত
হত পারবন। সভা শরর নধারত সময়র ৩০ মনট পূব পযন সভায় তোগদানর সুবধা তüলা থাকব। তশয়ারúûারগণ-তক এই বজপত পদত নমলখত
পেতর মাধযম সভায় তোগদান করত অনুোধ করা হে।
তয সকল সদসযর কাট অফ তারখ অথাৎ মেলবার, ৩১ আগস ২০২১ অনুযায়ী বাসবক ফম অথবা ডমযাটরলাইজড ফম তশয়ার রয়ছ তারা নযাশানাল
সকউরটজ ডোজটর লমটড-এর ইলকùনক তোটং বযবসার মাধযম এজএমর বজপত তöষত বজনসøলর উপর ববদুযতনভাব তাদর তোট
দত পারন। এতদারা সকল সদসযদর জানাো হে তয :
১. এজএমর বজপত তöষত বজনস, এজএম রোট ই-তোটং অথবা ই-তোটং বযবসার মাধযম তলনদন করা যাব;
২. রোট ই-তোটং শিবার, ৩ তসõমর ২০২১ (ভারতীয় সময়) সকাল ৯টা শর হব এবং তশষ হব রববার ৫ তসõমর ২০২১ (ভারতীয় সময়)
বকল ৫ টা;
৩. এজএম রোট ই-তোটং অথবা ই-তোটং বযবসার মাধযম তোট তদওয়ার তোগযতা নরপণর জনয কাট অফ তারখ হব মেলবার, ৩১ আগস, ২০২১;
৪. তয বযক, এজএমর বজপ পাওয়ার পর তáমানর তশয়ার অজন এবং তáমানর একজন সদসয হয় উঠছন এবং কাট অফ তারখ অথাৎ মেলবার,
৩১ আগস, ২০২১ অনুযায়ী তশয়ার রয়ছ তারা evoting@nsdl.co.in অথবা investorrelations@britindia.com-তত একট অনুেহ পাঠয় লগ
ইন আইড এবং পাসওয়াড তপত পারন। যদ একজন বযক ইতমধয ই-তোটং-এর জনয এনএসডএল তরজসাড রয়ছন তারা তাদর বতম ান ইউজার
আইড ও পাসওয়াড তোট তদওয়ার জনয বযবহার করত পারবন;
৫. সদসযগণ মন রাখবন তয; ক) রোট ই-তোটং মডউল ৫ তসõমর ২০২১ তারখ (ভারতীয় সময়) বকল ৫ টার পর এনএসডএল দারা অকþ
করা হব এবং একবার তরজালউশন সদসয তোট দয় দল, তসই সদসয পরবতীকাল তসট পরবতন করার অনুমত পাবন না; খ) ববদুযতনভাব তোট
তদওয়ার সুবধা এজএমর সময় করা হব; গ) তয সদসযগণ এজএমর পূব রোট ই-তোটং-এর মাধযম তাদর তোট দয়ছন তারাও এজএম
তোগদান করত পারবন কন পুনরায় তাদর তোট তদওয়ার অধকারী হবন না এবং ঘ) তয বযকর নাম কাট-অফ তারখ অনুযায়ী ডোজটরস দারা
রাখা তবনফসয়াল মালকগণর তরজসার অথবা সদসযদর তরজসার নথভÓক রয়ছ শধুমাত তন এজএম রোট ই-তোটং অথবা ই-তোটংএর সুবধা তোগ করার অধকারী হবন।
৬. এজএম রোট ই-তোটং ও ই-তোটং-এর জনয বসারত পিয়া ও নদশ ১০২ তম এজএমর বজপত রয়ছ।
৭. এজএমর জনয সদসযদর তরজসার এবং তáমানর তশয়ার ùানফার বুকস বুধবার, ১ তসõমর ২০২১ তথক তোমবার, ৬ তসõমর ২০২১ (ট দন
সহ) পযন বে থাকব;
৮. এজম রোট ই-তোটং সমকত তáো পÿ থাকল, সদসযগণ তদখত পারন ফáয়নল আকসড তáয়িন (এফএকউএস) এবং
তশয়ারúûারগণর জনয ই-তোটং ইউজার মযানুয়াল যা রয়ছ www.evoting.nsdl.com- এর ডাউনোড বভাগ অথবা তোগাোগ করত পারন
তল  নমর ১৮০০-২২২-৯৯০- তত অথবা অনুেহ পাঠাত পারন evoting@nsdl.co.in-তত। ববদুযতনভাব তোটর সুবধা সমকত
 তáো
অভোগ থাকল, অনুেহ কর তোগাোগ করন শী অমত বশাল, সনয়র মযানজার/শীমত পেবী মাহাত, মযানজার, এনএসডএল, ৫ম তল, 'এ'
উইং, তùড ওয়াû, কমলা মলস কমাউন, তসনাপত বাপত মাগ, তোয়ার পযারল, মুমাই, ৪০০ ০১৩, ইমল : evoting@nsdl.
co.in/AmitV@nsdl.co.in/pallavi@nsdl.co.in,
তটলনঃ
৯১
২২
২৪৯৯
৪৫৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০
অথবা
investorrelations@britindindia.com-তত তáমানক লখত পারন।
 টানয়া ইিাজ লমটডর পক
সা/সান : তবোলুর
ট.ভ তÓলসীদাস
তারখ : ১৪ আগস, ২০২১
তáমান তসিটার
তমমারশপ নং : এ২০৯২৭

