
 

 
 

11/13 Botawala Building 1st Floor Office No 2-6 Horniman Circle Fort Mumbai 400 001 India 

Tel: 91-22-6121-8400 | Fax: 91-22-61218499 

Registered Office: 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata – 700 020 

Corporate Identity Number (CIN): L15491WB1962PLC031425 

Email: investor.relations@tataconsumer.com 

Website: www.tataconsumer.com 

 

 

February 04, 2021 

 

The National Stock Exchange 

of India Ltd. 

Exchange Plaza,5th floor 

Plot No. C/1, G Block 

Bandra Kurla Complex 

Bandra (E) 

Mumbai 400 051  

Scrip Code – TATACONSUM 

 

BSE Ltd. 

Corporate Relationship Dept. 

1st Floor, New Trading Wing 

Rotunda Building, PJ Towers 

Dalal Street 

Mumbai 400 001   

Scrip Code - 500800 

The Calcutta Stock 

Exchange Ltd.  

7 Lyons Range 

Kolkata 700 001  

Scrip Code – 10000027 

(Demat) 

27 (Physical) 

 

 

Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company  

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the 

newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the quarter 

and nine months ended December 31, 2020. The advertisements were published in 

Business Standard – English (All India Editions) and Sangbad Pratidin – Bengali 

newspapers on February 4, 2021. 

 

This is for your information and records. 

 

This will also be hosted on Company’s website at www.tataconsumer.com 

  

Yours faithfully, 

For Tata Consumer Products Limited 

 

 

 

Neelabja Chakrabarty 

Company Secretary 
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http://www.tataconsumer.com/


KOLKATA | THURSDAY, 4 FEBRUARY 2021 5
. <

Notice is hereby given in compliance with Regulation 29 read with Regulation
47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 as amended from time to time, that a meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Wednesday, February 10, 2021 to consider and
approve, inter alia, the Ind-AS compliant unaudited financial results
(Standalone &Consolidated) of the Company for the quarter endedDecember
31, 2020.
This information is also available on the website of BSE Limited
(www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited
(www.nseindia.com) where the company’s shares are listed & is also available
on thewebsite of theCompany (www.kirloskarelectric.com).

K S Swapna Latha
Sr. General Manager (Legal) & Company Secretary

Registered Office: No. 19, 2nd Main Road, Peenya 1st Stage, Phase -1,
Peenya, Bengaluru – 560 058
CIN: L31100KA1946PLC000415, Phone: 080 28397256; Fax: 080 28396727
E mail: investors@kirloskarelectric.com; Website: www.kirloskarelectric.com

Place: Bengaluru
Date: 02.02.2021

APPOINTMENTS



বার পশাসনক জানয়ও সকানওফল হয়ন। শধু পতশতই মলছ।তাই বাধে হয় তারা রাসায়সনমছন।বুধবার সকাল ৮টা সথক ৫০নমর ওয়াডর সপয়ারাবাগানসততÓলতলায় সবনারস সরাডঅবরাধ করন িানীয় বাসযারা।পায় ৪ ঘণা অবরাধ থাকার পরপুর ১২টা নাগাদ ললুয়া থানারপুলশর আশাস অবরাধ ওঠ।হাওড়ার পুর কমশনার তথা বতমানপশাসক অভষক কুমার তওয়ারজানালন, পুরসভারআধকারকদর এলাকায় পরদশনকরত পাঠানা হয়ছ।

সংবাদ পতদন,  বৃহসতবার ৪ সফবয়ার ২০২১ রাজয ৯

মভাট বয়কটর ডাক

নজর গড়ল কলকাতা পুরসভাতåতীয়বার মভাট অন অযাকাউন বাজট পাস
৪৫ লাখর গয়না উধাও

সাফ রপাটার, হাওড়া  : দীঘ দশবছর ধর পড় রয়ছ সবহাল রাসাও নকাশ। এমনকী হাওড়া পুরসভারপদপুকুর পকলর পানীয় জলরলাইনও এখনও পযন সপঁৗছয়ন।পানীয় জল, ভাল রাসা ও নকাশসংসারর দাবত এবার রাসাঅবরাধ কর বোভ সদখালনহাওড়ার ৫০ নমর ওয়াডরবাসযারা। এমনকী বোভর সময়পোকাড হাত সভাট বয়কটরও ডাকদলন তারা। তাদর অভযাগ, বার

মৃতÓে ছাতর
সাফ রোটার, কৃষনগর : বনÓরবয়র অনুষান সথক সফরার পথঘটনায় মৃতÓে হল এক কলজছাতর। ওই ঘটনায় গরতর জখমহয়ছন ছাতটর দাদা। মঙলবাররাত ঘটনাট ঘটছ নদয়ারশানপুর থানার বাবলা-সোবযপুরগাম পোয়তর পূব দাসপাড়াএলাকায়। পুলশ জানয়ছ, মৃতরনাম সাগর দাস (২১)। তার বাড়পূব দাসপাড়া এলাকায়। কৃষনগররএকট সবসরকার ইিনয়ারংকলজর ছাত ছলন সাগর।সোমবার সাগরর বনÓ মৃতÓেিয়বশাসর বয় ছল। অনুষানর পরগভীর রাত সোটরবাইক সচপতমাল, সাগর ও তার আরক বনÓনয়ন সরকার বাড় ফরছলন।সোবযপুর সরললাইন পার হওয়ারপর রাসায় পড়ছল বাল। তারউপর দয় যাওয়ার সময় নয়ন ণহারয় উল যায় সোটরবাইকট।
অসাভাবক মৃতÓে
সাফ রোটার, কৃষনগর : মানসকঅবসাদ গলায় ফাঁস দয় আতঘাতীহলন এক যুবক। মঙলবার রাতঘটনাট ঘটছ নদয়ার নবিীপরবসাকপাড়ার উির চাকীপাড়াএলাকায়। মৃতর নাম শমু বসাক(৩৯)। তন সপশায় তাঁতশমকছলন। শমুর ভাই বশজৎ বসাকজানয়ছন, “বছর তনক আগআমার দাদার মানসক সমসো সদখাসদয়। তার চকৎসা চলছল।”

সাফ রপাটার: নজর গড় কলকাতাপুরসভার ইতহাস এই পথম তåতীয়বারসভাট অন অোকাউন বাজট পাসকরত বাধে হলন পশাসকরা।করানাকালর সজর নদষ সময়পুরনবাচন না হওয়ায় এই নয় পর পরতনবার এমন বেয় বরাদ সপশ করতবাধে হলন পুরসভার মুখে পশাসক ওপুরমনী ফরহাদ হাকম। শধুমাতঅতোবশেকীয় নাগরক পরষবাসাভাবক রাখত বাজট পাস হওয়ায়এবারও নতÓন সকানও সমগা পকল চালুহল না। পুরকতারা বুধবার সীকারকরছন, সময় পুরভাট না হওয়ায়গত এক বছর নতÓন পকল চালু  করাসমব হয়ন। উলখে, ১৯২২ সালকলকাতায় পুরসভা চালুর পর এর আগকখনওই পুরনবাচন বন থাকায়তåতীয়বার সভাট অন অোকাউন সপশকরত হয়ন। পুরসভার ১৪৪ট ওয়াড

নবাচত কাউিলর সনই তাই িতীয়দফার মতা এবারও বাজট অধবশনডাকনন পুরকতারা। আইন সমনপশাসকমণলীর দবঠক এদন মুখেপশাসক ফরহাদ পুরসভার দদনযনকাজকম পরচালনার জনে পায় ২৯১৪সকাট টাকার ঘাটত বাজট সপশকরন। দবঠক সপশ করা তথে মলয়অির হসাব পায় ৮৬ সকাট টাকারঘাটত হলও সয়ং পুরমনী দাব করন,মাত ১৪ সকাট টাকার ঘাটত বাজটহয়ছ। পর মুখেপশাসকজানান,“সুপম সকাট সযদন পুরভাটকরত বলব সসদনই নবাচন হব।আশা কর আর চতÓথবার সভাট অনঅোকাউন বাজট পাস করাত হবনা।” চলত ওয়ভার সম বকয়াসমি করর টাকা আদায় করার উপরসয পশাসকরা বশষ গরত দেন তাএদন সফর সীকার করন পুরমনী।
ভÓয়া ভওআইপ কল সাবধান

সাফ রপাটার : ভÓয়া ভওআইপ কলহোক করত পার সসাশোল মডয়াও।সফসবুক বা ইনসাগামর যাবতীয় তথেসকড় নত পার সাইবারজালয়াতরা। এই বোপার বুধবারসসাশোল মডয়ায় সতকবাতা দললালবাজারর সগায়যা বভাগ।লালবাজারর সূত জানয়ছ, কখনওসফসবুক বা ইনসাগামর কমী বলইপরচয় দয় সফান করত শর করছ

সাইবার জালয়াতরা। আবার কখনও বা‘বনÓ’ সসজ সফান করছ। সকানওনমর সথক সফান করছ না তারা।সফান আসছ ভওআইপ কল বাভডও কল। সফসবুক বাইনসাগামর অোকাউন ‘সভরফাই’করানার নাম কর এই ধরনর সফানকরছ সাইবার জালয়াতরা। এর পরতারা বনÓতর খাতরই সচয় নেলগইনর পাসওয়াড অথবা ওটপ।
হাওড়ায় কাজ বের হঁশয়ার

সাফ রপাটার, হাওড়া  : অিায়ীকমীদর িায়ীকরণ, দদনক মর১০০ টাকা সথক বাড়য় ২০২ টাকাও মৃত কমীর সনানদর চাকরর বেবিাকরার দাবত বোভ সদখালনহাওড়া পুরসভার সাফাইকমীরা।বুধবার হাওড়া পুরসভার সামন বিম

সসতÓর নচ জমায়ত হয় বোভ ওসভা করলন তারা। পাশাপাশহঁশয়ার দলন, তাদর দাব নামটল আগামীদন শহরড়সাফাইয়র কাজ বন কর সদওয়াহব। এদন সাফাইকমীরা তাদরদাবপত পুর কতåপেকও সদন। 

সাফ রপাটার : সবশ দাম বিকরয় সদওয়ার সটাপ দয় পায় ৪৫লাখ টাকার সসানার গয়না নয় উধাওএক বে ি। এই বোপার মধেকলকাতার সপাসা থানায় অভযাগদায়র হয়ছ। পুলশ জানয়ছ,সপাসার সসানাপির এক বেবসায়ীরসঙ ২০১৯ সাল বরানগরর বাসযাসুকান নাম এক বেির পরচয় হয়।সস বেবসায়ীক বল, তার সদাকানর

ডজাইনর গয়না সবশ দাম বিকরয় সদব সস। কলকাতা ও রাজেরবভন জায়গায় ঘুর পচÓর অডার নয়আসব।  সসই সলাভ পড়ই ওইবেবসায়ী ৮৯৫ গাম সসানা তাক সদন।সস ওই সসানা নয় যাওয়ার পর আরসফরত আসন। ওই বেবসায়ীরঅভযাগ, সসানা নয় পালয়ছ ওইবেি। তার বাড়ত তলাশ চালয়ওসনান সমলন। 

পে মযাগ, নগহ শককক
সাফ রপাটার, বধাননগর :রাজারহাট শেক নগহর অভযাগউঠল। মহমদ আনওয়ার সহাসন নামওই মাদাসা শেক জানয়ছন,রাজারহাটর একট হাইসÓল তনবছরধর পরচালন সমতর সদসে তন।সমত বজপর শো সসল সযাগদয়ছন। তার অভযাগ, রাজনতকদলবদলর কারণ সÓলর পরচালন

সমতর এক কতা তাক শারীরকভাবনগহ করছন। ঘটনার কথা জানয়ওই শেক রাজারহাট থানায় অভযাগজানয়ছন। বলন, সÓলর কয়কজনকমীর কটাের সামন পড়ত হেলতাক। তাই সÓলর পরচালন সমতরপদ সথক ইসফা দত সÓলগয়ছলন। তখন সÓলর ভতরইতাক নগহ করা হয়ছ। 

সংবাদ পতদন বুযরা: হলদয়ায়পধানমনীর সরকার অনুষানর মেউপিত কারা? বঙ রাজনীতর উঠানজলনা আপাতত সসই তালকা নয়।আগামী রববার হলদয়ায় আসছনপধানমনী নরন সোদ। সপোলয়ামমনকর অনুষান ছাড়াও রাজনতকজনসভা করবন তন। সরকারঅনুষান আমনত রাজের পশাসনকপধান মুখেমনী মমতা বযোপাধোয় ওসাংবধানক পধান রাজেপাল জগদীপধনকড়। কন চচা শর হয়ছ তারপরর নামগল নয়। জানা যাে,সপোলয়াম মনকর অনুষান উপিতথাকার আমনণ সপয়ছন কাঁথর সাংসদশশর অধকারী ও তার পুত তমলুকরসাংসদ দবেয অধকারী। পাশাপাশআমনণপত পাঠানা হয়ছ পাশরসজলা পিম সমদনীপুরর ই সাংসদদলীপ সঘাষ ও চততারকা সদবক।

সমাদর অনুষান আমনত তালকায়কাথর অধকারী বাড়র ই সাংসদ ওঘাটালর তåণমলূ সাংসদ দীপক অধকারীওরফ সদবর নাম থাকার কথাজানাজান হতই রাজে রাজনীততজলনার সূতপাত। অবশে জলনায় কছটাজল সঢল এদন সটলফান ‘সংবাদপতদন’-সক শশরবাবু জানয়ছন,রববারর অনুষান তন শারীরকঅসুিতার কারণ থাকছন না।একইভাব অনুষান না থাকার কথাটÓইট কর জানয় দয়ছন ঘাটালরতåণমূল সাংসদও। জলনা যতটা শশর ও দবেযঅধকারীক নয়, তার সথক অনকসবশ সদবক নয়। অনক দন ধরইসপশাগত বেসতার কারণ সদখয়রাজনীত সথক রত সরখ চলছনসদব। সমদনীপুর ক’দন আগমুখেমনীর সভাতও সদখা যায়ন তাক।

এদনও সদবক নয় আলাচনা শরহয় রাজে যুব বজপ সভাপত, সাংসদসসৗমত খানর একট টÓইট। সযখানতন সলখন, ‘হলদয়ায় সমাদর সঙএকই মে থাকবন সদব আর শশরঅধকারী। সশারগাল রাজেরাজনীতত।’ যার কয়ক ঘণার মধেইপালা টÓইে সদব জানয় সদন, তনআমনণ সপয় আপুত। কন ঃখত সযতন অনুষান থাকত পারছন না। এরপর অবশে সদবক আমনণ জানানারকারণ নয় চচা শর হয়। রাজনতকমহলর দাব, হলদয়ার অনুষানসমদনীপুরর সাংসদ তথা রাজেবজপর সভাপত দলীপ সঘাষরউপিতক মানেতা দতই আমনণ করাহয়ছ পিম সমদনীপুরর অপরসাংসদ সদবক। অনেদক পূবসমদনীপুর সজলার ই সাংসদ শশর ওদবেয অধকারীক আমনণ সাভাবক

হলও এেত জলনার কারণ শভযদল ছাড়ার পর অধকারী পরবাররসঙ তåণমূলর সমকর বদল যাওয়াসমীকরণ। সূতর খবর, দন কয়কআগ সকনীয় সপোলয়াম মনী ধমনপধান যখন হলদয়ায় অনুষানিলপরদশন করত আসন, তখন তাঁরসঙ সদখা করছলন তমলুকরসাংসদ দবেয অধকারী। তনবলছলন, সকনীয় পকল বাংলার গব।বসত, গত বছরর নভমর রাজনতকদলর পতীক ছাড়া শভযর সভা ঘরজলনার সূতপাত। এদক পধানমনীরসভা ঘর সসজ উঠছ হলদয়ারসহলপোড মাঠ। পায় ছ’একর বসৃতজায়গা ড় সভািল। সরকার সভারসঙই তন দলীয় সভাও করবন বলজানা গয়ছ। উোধন এবং শলানোসমল সাড় চার হাজার স�ট টাকারকমযজ পধানমনীর হাত পাণ পাব। 

হলদয়ায় মমাদর সভায় আমিতশশর-দবযন, যাবন না মদব


