May 1, 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: Submission of newspaper notice published pursuant to Investor Education and Protection
Fund (IEPF) Rules.
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper publication pertaining to
Notice for transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity shares of the Company to Investor
Education and Protection Fund (IEPF) .
The above notice was published in Business Standard (English) all India edition and Sangbad Pratidin
(Bengali) Kolkata edition, on May 1, 2021, pursuant to Rule 6 of the Investor Education and
Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.
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
Encl:a/a

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
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Mphasis Limited

Regd.Office: Bagmane World Technology Centre,
Marathahalli Outer Ring Road, Doddanakundi Village,
Mahadevapura, Bengaluru - 560048.
CIN: L30007KA1992PLC025294
Tel: 91 80 6750 1000
Website: www.mphasis.com;
email: investor.relations@mphasis.com

JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LIMITED

Corporate Identity Number U74140MH1980PLC022644
7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.
Tel. No.: +91 22 6630 3030 • Fax No.: +91 22 6630 3223 • Website: www.jmfinancialcreditsolutions.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE HALF YEAR AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Rupees in Crore)

Notice

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of
Mphasis Limited is being scheduled on Thursday,13 May 2021 inter-alia, to consider
and approve the audited financial results of Mphasis Limited and the Group, for the
financial year ended 31 March 2021 and recommend final dividend, if any, for the
financial year ended 31 March 2021.
The said Notice is being sent to The National Stock Exchange of India Limited and
BSE Ltd, for being hosted on their websites www.nseindia.com and www.bseindia.com
respectively and is also being uploaded on the website of the company at
https://www.mphasis.com/home/corporate/investors.html

Bengaluru
30 April 2021

For Mphasis Limited
Subramanian Narayan
Senior Vice President and Company Secretary

Sr.
No.

Half Year Ended
Particulars

1 Income
(a) Revenue from Operations
Interest income
Fees and commission income
Net gain on fair value changes
Net gain on derecognition of financial
instruments under amortised cost category
Other operating income
Total Income
2 Expenses
Finance costs
Impairment on financial instruments
Employee benefits expense
Depreciation, amortization and impairment
Operating and other expenses
Total expenses
3 Profit before tax (1-2)
4 Tax expenses
(a) Current tax
(b) Deferred tax
(c) Tax adjustment of earlier years (net)
Total tax expenses
5 Net Profit for the period (3-4)
6 Other Comprehensive Income
(i) Items that will be reclassified to profit
or loss
(ii) Items that will not be reclassified to
profit or loss
- Actuarial gain/(losses) on
post- retirement benefit plans
- Income tax on the above
Other Comprehensive Income
7 Total Comprehensive Income (5+6)
8 Paid up equity share capital
(face value Rs.10 fully paid up)
Other equity excluding revaluation reserves
9 Earning Per Share (EPS)
Basic EPS (in Rs.) (Not annualised)
Diluted EPS (in Rs.) (Not annualised)
# Denotes amount less than Rs. 50,000/-

Year Ended

31.03.2021
31.03.2020
Audited
Audited
(Refer note 8) (Refer note 8)

31.03.2021
Audited

614.11
1.22
20.22
-

1,131.18
0.99
35.11
-

1,264.11
1.37
41.76
2.22

0.05
600.31

0.14
635.69

0.21
1,167.49

0.33
1,309.79

225.44
81.16
13.34
1.10
8.66
329.70
270.61

263.23
103.98
9.22
1.09
38.22
415.74
219.95

449.13
185.02
27.79
2.19
24.63
688.76
478.73

548.53
144.99
27.42
2.19
51.69
774.82
534.97

77.70
(10.31)
(0.57)
66.82
203.79

69.43
(13.44)
55.99
163.96

154.46
(34.71)
119.75
358.98

147.60
5.02
152.62
382.35

-

-

-

-

0.06

#

0.04

(0.05)

(0.01)
0.05
203.84
2.83

#
163.96
2.83

(0.01)
0.03
359.01
2.83

0.01
(0.04)
382.31
2.83

3,647.03

3,288.44

3,647.03

3,288.44

720.88
720.88

581.06
581.06

1,269.89
1,269.89

1,352.58
1,352.58

(Rupees in Crore)

(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

ASSETS
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Bank Balance other than (a) above
Trade receivables
Loans
Investments
Other Financial assets

(2)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Non-Financial Assets
Current tax assets (net)
Deferred tax Assets (Net)
Property, Plant and Equipment
Intangible assets
Other Non-Financial Assets

(1)
(a)

(b)
(c)
(d)
(2)
(a)
(b)
(3)
(a)
(b)

Total Assets
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Financial Liabilities
Payables
(I)Trade Payables
(i) total outstanding dues of micro enterprises and small
enterprises
(ii) total outstanding dues of creditors other than micro
enterprises and small enterprises
Debt Securities
Borrowings (Other than Debt Securities)
Other financial liabilities
Total Financial Liabilities
Non-Financial Liabilities
Provisions
Other non-financial liabilities
Total Non-Financial Liabilities
EQUITY
Equity Share capital
Other Equity
Total Equity
Total Liabilities and Equity

Details of payment of principal and interest / premium of the Non-Convertible Debentures as required under regulation 52(4)
and Regulation 52(7) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 are as under :
Previous Due /
Payment Date
October 1, 2020 to
March 31, 2021
Principal Interest

ISIN and Tranche
for Outstanding NCDs

582.01
18.25
-

Particulars

1.

31.03.2020
Audited

STATEMENT OF AUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021
Sr.
No.

Annexure I - Additional Information as required under Regulation 52(4) and 52(7)
of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015

As at
March 31, 2021
Audited

As at
March 31, 2020
Audited

232.60
0.25
6,830.71
2,027.70
5.93
9,097.19

28.39
0.30
7,175.97
907.14
1.09
8,112.89

16.72
88.71
15.19
0.09
2.28
122.99
9,220.18

13.33
54.00
17.22
0.15
2.09
86.79
8,199.68

-

-

7.86

9.88

3,507.66
1,999.45
49.18
5,564.15

3,045.40
1,807.59
41.91
4,904.78

2.19
3.98
6.17

1.92
1.71
3.63

2.83
3,647.03
3,649.86
9,220.18

2.83
3,288.44
3,291.27
8,199.68

INE651J07101 - Tranche J
INE651J07119 - Tranche K
INE651J07192 - Tranche S
INE651J07200 - Tranche T
INE651J07218 - Tranche U
INE651J07416 - Tranche AD - Option II
INE651J07515 - Tranche AL - Option I**
INE651J07523 - Tranche AL - Option II**
INE651J07531 - Tranche AL - Option III**
INE651J07556 - Tranche AM - Option II**
INE651J07556** - Tranche AN- Option II*
INE651J07556** - Tranche AO - Opion I*
INE651J07531** - Tranche AP*
INE651J07713 - Tranche AQ- Option II**
INE651J07721 - Tranche AR ^^
INE651J07739 - Tranche AS #
INE651J07754 - Tranche AT - Option I
INE651J07747 - Tranche AT- Option II**
INE651J07762 - Tranche AU
INE651J07762 - Tranche AV*
INE651J07770 - Tranche AW^^^
INE651J07788 - Tranche AX
INE651J07796 - Tranche AY
INE651J07804 - Tranche AZ
INE651J07804 - Tranche BA*
INE651J07804 - Tranche BB*
INE651J07804 - Tranche BC*
INE651J07804 - Tranche BD*
INE651J07812 - Tranche BE ^^^^
INE651J07820 - Tranche BF
INE651J07580 - Tranche I - Public - Option I
INE651J07598 - Tranche I - Public - Option II^
INE651J07606 - Tranche I - Public - Option III
INE651J07614 - Tranche I - Public - Option IV
INE651J07622 - Tranche I - Public - Option V
INE651J07630 - Tranche I - Public - Option VI
INE651J07648 - Tranche II - Public - Option I
INE651J07655 - Tranche II - Public - Option II^
INE651J07663 - Tranche II - Public - Option III
INE651J07671 - Tranche II - Public - Option IV
INE651J07689 - Tranche II - Public - Option V
INE651J07697 - Tranche II - Public - Option VI

09-02-2021
26-02-2021
23-03-2021
01-03-2021
01-03-2021
01-03-2021
13-12-2020
13-12-2020
01-03-2021
13-12-2020
01-03-2021

Interest

Next
Amount
Due Date (Rs. In crore)
09-08-2021
20.00
26-08-2021
10.00
06-05-2021
5.00
24-05-2021
10.00
31-05-2021
10.00
23-03-2022
10.00
10-09-2021
50.00
10-12-2021
20.00
04-05-2021
13.50
15-06-2021
100.00
15-06-2021
14.90
15-06-2021
5.10
04-05-2021
45.40
10-06-2021
50.00
17-07-2026
400.00
23-07-2024
600.00
23-08-2021
20.00
23-08-2021
30.00
18-05-2023
125.00
18-05-2023
75.00
16-06-2021
100.00
18-02-2022
100.00
16-09-2022
50.00
01-11-2030
55.00
01-11-2030
50.00
01-11-2030
45.00
01-11-2030
50.00
01-11-2030
50.00
05-02-2024
50.00
25-03-2033
30.00
07-08-2021
116.52
07-08-2021
24.39
07-06-2023
365.31
07-06-2023
17.03
07-06-2028
214.81
07-06-2028
11.94
13-06-2022
98.72
13-06-2022
31.73
13-12-2023
49.09
13-12-2023
42.87
13-12-2028
25.04
13-12-2028
16.15
Total
3207.50

Next
Amount
Due Date (Rs. In crore)
09-08-2021
0.96
26-08-2021
0.48
06-05-2021
0.48
24-05-2021
0.95
31-05-2021
0.95
23-03-2022
0.90
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
19-07-2021
39.21
03-04-2021
5.91
23-08-2021
2.11
NA
NA
18-05-2021
11.75
18-05-2021
7.05
16-06-2021
9.10
19-08-2021
8.75
16-09-2021
4.49
02-11-2021
5.06
02-11-2021
4.60
02-11-2021
4.14
02-11-2021
4.60
02-11-2021
4.60
06-02-2022
4.11
25-03-2022
2.58
07-06-2021
10.78
NA
NA
07-06-2021
34.70
03-04-2021
0.13
07-06-2021
20.94
03-04-2021
0.95
13-12-2021
9.87
NA
NA
13-12-2021
4.96
03-04-2021
0.35
13-12-2021
2.57
03-04-2021
0.13
208.16

The Company has paid interest as per the terms to the Non-Convertible Debenture holders on due dates.
NCD Amount shown above are at face value
* These Non-Convertible Debentures have been issued under the existing ISIN.
^The interest on these NCDs would be paid at XIRR upon maturity.
** Zero coupon Non-Convertible Debentures issued at Face Value. Principle amount is excluding premium
to be paid at the time of maturity.
^^These Non-Convertible Debentures would be redeemed in 4 equal instalments on the face value of the
debentures, plus applicable interest payable. 1st Instalment payable on July 17, 2026
# NCD with floating rate and quarterly reset.
^^^These Non-Convertible Debentures would be redeemed in 3 equal instalments on the face value of the
debentures, plus applicable interest payable. 1st Instalment payable on June 16, 2021
^^^^These Non-Convertible Debentures would be redeemed in 5 equal instalments on the face value of the
debentures, plus applicable interest payable. 1st Instalment payable on February 6, 2023
During the half year ended March 31, 2021 below NCDs were duly redeemed:
ISIN and Tranche
INE651J07507 - Tranche AK
INE651J07572 - Tranche AN - Option I
INE651J07572 - Tranche AO - Option II
INE651J07705 - Tranche AQ - Option I
The Company has paid premium and /
holders on due dates.

Previous Due / Payment Date
Principal
Interest
28-12-2020
28-12-2020
23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021
10-12-2020
or principal as per the terms to the Non-Convertible Debenture

During the half year ended March 31, 2021 below Commercial Papers remained outstanding as
required under SEBI Circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2019/115 dated October 22, 2019
Previous Due / Payment Date
April 2020 to September 2020
Principal
INE651J14AU4 - JMFCSL99
CP Amount shown above are at face value
ISIN and Tranche

Previous Due / Payment Date
Next Due Date
30-07-2021

Amount
100.00

31.03.2021
1.51

31.03.2020
1.47

2.

Debt Equity Ratio (Nos. of times):

3.

Debenture Redemption Reserve (Rs. in crore):
Pursuant to the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2019 dated
August 16, 2019, the Company being a Non-Banking Financial Company is exempted from the
requirement of creating Debenture Redemption Reserve in respect of Secured Redeemable
Non-Convertible Debentures issued through public issue and under private placement as per SEBI
(Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
31.03.2021
31.03.2020
Net Worth (Rs in crore):
3,649.86
3,291.27

4.
5.

Notes:
1. The above audited financial results have been reviewed and recommended for Board approval by the
Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on April 29, 2021.
2. The above audited financial results have been prepared as per format prescribed in Regulation 52
of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular
No. CIR/IMD/DF1/69/2016 dated 10 August 2016 (“the Regulation”).
3. Information as required by Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 is as per Annexure ‘I” attached
4. Disclosure requirements for large corporates as per SEBI circular of November 26, 2018 having reference
number SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 as per para 4 is as per Annexure ‘II” attached
5. The outbreak of COVID-19 pandemic across the globe and in India has contributed to a significant
decline and volatility in the global and Indian financial markets and slowdown in the economic activities.
Consequent to the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Indian government announced a lockdown in
March 2020. Subsequently, the national lockdown was lifted by the government, but regional lockdowns
continue to be implemented in areas with a significant number of COVID-19 cases.
Given the uncertainty over the potential macro-economic impact and external regulatory developments,
the Management has considered internal and external information up to the date of approval of these
financial statements, and has estimated overlays and made certain judgements in accordance with
the policy of the Company for the purpose of determination of the provision for impairment of financial
assets carried at amortised cost and in relation to revenue recognition.
The provision for expected credit loss on financial assets as at March 31, 2021 aggregates Rs. 389.36
crore (as on March 31, 2020 - Rs. 204.91 crore) which includes management overlay for the potential
impact on account of the pandemic of Rs. 228.36 crore (as on March 31, 2020 – Rs. 86.79 crore). Based
on the current indicators of future economic conditions, the Company considers these provisions to
be adequate. Accordingly, the impairment provision for the year ended March 2021 on account of the
pandemic is Rs. 141.57 crore.
In addition, while assessing the liquidity situation, the Company has taken into consideration certain
assumptions with respect to repayments of loan assets expected source of funds, based on its past
experience which have been adjusted for the current events.
The extent to which the pandemic including the current “second wave” that has significantly increased
the number of cases in India, will continue to impact the results of the Company will depend on
future developments, which are highly uncertain, including, among other things, any new information
concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate
its impact whether government-mandated or elected by the Company. Given the uncertainty over the
potential macro-economic condition the impact of the COVID-19 pandemic may be different from that
estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to
closely monitor any material changes to future economic conditions, which will be given effect to in the
respective future period.
6. The Company operates only in one Operating Segment i.e. Mortgage Loans - Financial Services and
all other activities are incidental to the main business activity. The Company has its operations within
India and all revenue is generated within India. As such the Company has only one reportable Segment
as per Indian Accounting Standard 108 “Operating Segments”. The reportable business segments are
in line with the segment wise information which is being presented to the CODM.
7. During the quarter ended March 31, 2021, Company has invested in equity shares of JM Financial Home
Loans Limited (JMFHL) amounting to Rs. 50 crores representing 1,48,19,206 equity shares of the face
value of Rs. 10/- each. pursuant of the said investment, the Company’s shareholding in JMFHL stood
at 8.99% of its share capital.
8. The above Statement includes the results for the half year ended 31/03/2021 being the balancing figure
between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to
the half year of the current financial year which were subject to limited review by statutory auditor.
9. The Board of Directors at their meeting held on April 29, 2021 have recommended final dividend of
Re. 2 per share for the financial year 2020-2021.

-

Principal

6.
7.

Material deviations, if any, in the use of the proceeds from the issue of Non Convertible Debt
Securities - None.
The NCDs are fully secured by way of first pari passu charge on the Company’s identified immovable
property and / or pool of receivables. Further, the requisite security cover as agreed with investors,
is maintained.
Details of Credit rating:

Rating Particulars
Commercial Paper

Rating Agency
ICRA Limited
India Ratings and Research Private Limited

Rating Assigned
ICRA A1+
IND A1+

Non-Convertible Debentures /
Market Linked Debentures

ICRA Limited
ICRA Limited
India Ratings and Research Private Limited
ICRA Limited
India Ratings and Research Private Limited

ICRA AA / Stable
PP-MLD ICRA AA / Stable
IND AA / Stable
ICRA AA / Stable
IND AA / Stable

Lines of credit (from Banks and FI)

Note: During the half year under review, the unutilised ratings of CRISIL assigned to Bank loan facilities of the Company were
reaffirmed and voluntarily withdrawn by CRISIL with effect from March 1, 2021.

ANNEXURE II - DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR LARGE CORPORATES
AS PER SEBI CIRCULAR DATED NOVEMBER 26, 2018
Sr.
No.
1

2

Particulars

Details

Outstanding borrowing as on March Rs. 5,507.11 Crore, including outstanding working capital
31, 2021 (Rupees in Crore)
demand loan of Rs. 100.00 Crore.
Rating Agencies
Instrument
Credit Rating
NCDs and Bank
[ICRA] AA/Stable
Lines
Highest Credit Rating during the
previous Financial Year along with
name of the Credit Rating Agency

ICRA Limited

India Ratings and
Research Private
Limited

Market Linked
Debentures
(principal protected)
Commercial Paper
Program
NCDs and Bank
Lines
Commercial Paper
Programme

PP – MLD
[ICRA] AA/Stable
[ICRA] A1+
IND AA/Stable
IND A1+

Name of Stock Exchange in which
the fine shall be paid, in case of
BSE Limited
shortfall in the required borrowing
under the framework
We confirm that JM Financial Credit Solutions Limited is a Large Corporate as per the applicability criteria
given under the SEBI circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 dated November 26, 2018.
3

ANNUAL DISCLOSURE FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21 PURSUANT TO
SEBI CIRCULAR ON LARGE CORPORATE
(DETAILS OF BORROWINGS – REPORTING FINANICIAL YEAR 2020-21)
Sr.
No
1
2
3
4
5

Particulars
Incremental borrowing done in Financial Year 2020-21 (a)
Mandatory borrowing to be done through issuance of debt securities (b) = (25% of a)
Actual borrowings done through debt securities in Financial Year 2020-21
Shortfall in the mandatory borrowing through debt securities, if any (d) = (b) – (c)
(if the calculated value is zero or negative, write “Nil”)
Reasons for shortfall, if any, in mandatory borrowings through debt securities

Amount
(in Crore)
1,265.20
316.30
780.20
Nil
Not
Applicable

For JM Financial Credit Solutions Limited
Place: Mumbai
Dated: April 29, 2021

Vishal Kampani
Vice-Chairman
DIN – 00009079

১১

সংবাদ প তদন, শনবার ১ দম ২০২১

পশ
 ংসা

আবদন

পাঞা ব কংসর ক
 কটার
শাহরখ খানর পশ
 ংসা
করছন েট সা ইরস

ভারতীয় মহলা ক
 কট
টমর লকাচর পদ
আবদন অজয় রাতরার

িানাদার কাছ লহর ভনাস ছাড়ত
 া
আরও চাপ বাসা বেপ রকর দরানাল

বাস লানা: পরসংখযান পরষার ছল–
জতলই লা লগার শীষ ওঠা যাব।
কনবাস লানা পারল না। বৃহেতবার
রাত লা লগায় িানাদার বরে
 ১-২
হারল দরানাল দকামযানর দল। হারর
ফল বাস লানার উপর আরও চাপ
বাড়ল। পাঁচ মযাচ বাক থাকত লা লগা
দটবলর তন নম র থাকল বাস লানা।
শীষ থাকা অযাটলটকা মাি দর
দথক ’পয়ন পছয় দমসি জমযানরা।
পথ মাধর
শরর
দথকই
আকম ণাতক
 দমজাজ ছল বাস লানা।
একর পর এক আকম ণ শানাত থাক
পাঁচ বারর চযাম
 য়ন লগজয়ী কাব।
লওনল দমসও ছলন স মজাজই।
পত মুহ ত ই িানাদা রকণ ক নাোনাবুদ
করন এলএম দটন। দশষমশ দসই দমস
দগাল কর বাসাক ১-০ এগয় দদন।
ি তীয়াধ িানাদাও কাউনার বাসাক
সমসযায় দফল। ৬৩ মনট সমতা
দফরান দারউইন মাচস। বাসা দফর লড
দনওয়ার দচষা করও পারন। জজ
মলনার দগালর দসৗজনয মরশমর
অনযতম দসরা অঘটন উপহার দদয়

লগালর পর লমস-িজমোনর উচাস। যদও লশষমশ তা আর রইল না।
িানাদা। দমসক েযাজক নায়ক হয়ই
থাকত হয়। বাসার হারর দন আবার
বতকজড়ালন দলর দকাচ দকামযান।
চতÓথ দরফারর সঙ বাগযুে
 জড়য়
পড়ন ডাচ দকাচ। হারর পর
ডফনারদর কাঠগড়ায় দাঁড় করালন
দকামযান। বললন, “ডফনাররা
মনঃসংযাগ রাখত পারন। খুব খারাপ
সময় আমরা পয়ননষকরলাম। মযাচটা

দজতা উচত ছল। দারণ সুযাগ ছল
লগ দটবলর শীষযাওয়ার। ”
তব বপয য়র দনও দমসর
ভবষযৎ নয় জলন া মটল। েযানশ
মডয়ার খবর অনুযায়ী মযাচ শরর
কয়ক ঘণা আগ এলএম দটনর
এজন নাক বাসা দপ
 সডন দজায়ান
লাপাতাক জানয়ছন দমস বাসাতই
নজর দকরয়ার দশষ করত চান।

তÓরন: ক
 শ
 য়ানা দরানাল
 ার কাব
ভবষযৎ নয় দফর জলনা। ব টশ
পচারমাধযমর খবর অনু়যায়ী আগামী
মরশম ভনাস ছাড়ত বেপ
 রকর
দরানাল
 া।
কয়ক দন আগ এক সাকাৎকার
ভনাস কতা আনয়া আগনলও
জানয়ছলন দরানাল
 াক ছাড়া
হব না। আগনলর এ-ও দাব ছল
পাঁচ বারর বযালন ড’অরজয়ী
ফÓটবলার নাক কাব থাকত চান।
তব হঠাৎ দরানাল
 ার এমন ‘ইউ টান’
দদখ েমত ভনাস কতারা।
সআর দসভন দকন ভনাস ছাড়ত
চান তার পছন অবশয মূলত টা
কারণ। এক, চযাম
 য়ন লগ
ভনাসর খারাপ পারফরমযান।
ভনাস সই করার সময় পতÓগজ
মহাতারকা পরষার জানয়ছলন
দরকডছ’বার চযাম
 য়নলগ দজতাই
তাঁর আসল লকয। কন সামতক
সময় চযাম
 য়ন লগ ভনাস
একর পর এক বযথত
 ার সাদ দপয়ছ।
এমনকী চলত মরশমও দশষ
দষালায় বল এফস দপাতার বরে


ক
 িয়ানা লরানাে
 া।
দহরছ দরানাল
 ার কাব। সআর
দসভন নাক নজর ঘনষমহল
বলছন ভনাস দথক হয়তা
তাঁর চযাম
 য়ন লগ দজতা হব না।
কারণ পতÓগজ তারকার মত
ভনাস দলবদলর বাজার এমন
সমে ফÓটবলার সই করাে
 যারা
ধারাবাহক পারফমকরত পারছ না।

লোটর ডউট, দরামাক ওড়াল ইউনাইটড
লচলস মোচ
অনি
 ত মাস লা
মাি দ : নবাচন তন প
 সাইডং
অফসারর দায়তপালন করবন , না ক
অনয ভÕমকায় থাকবন জানা যায়ন
এখনও। তব খবর হে
 , দে
 নর
নবাচন দায়ত সামলাত হব
মাস লাক ! আর তাতই চনায় পড়
গয়ছ রয়াল মাি দ কাব। নবাচনর
পরর দনই দয দচলসর বরে

চযাম
 য়নলগর দসমফাইনাল ফরত
লগর দখলা। এই অবসায় দলর
নভর োগয উইংবযাক মাস লা যদ
দদশর দোট সামলাত চল যান,
তাহল চযাম
 য়ন লগ দসমফাইনাল
দখলবন কী কর? আগর দন বায়া
বাবল দথক দবরয় পরর দনই বায়া
বাবল ঢÓক মযাচ দখলবন কী কর?
বাজলয়ান মাস লা ২০১১ দথক
দে
 নরও নাগরকতনয়ছন। আর দস
দদশর দোটর নয়ম কানুন আমাদর
দদশর দথক অনকটাই আলাদা।
আমাদর এখান দযরকম সরকার কাজ
যুক বযক
 রাই দোটর কাছ যুক হত
পারন। দে
 ন দসরকমটা নয়। দে
 নর
নবাচনর নয়ম হল, দদশর পতট
নাগরকক নবাচনর বভন দায়ত
পালন করত হব। তব সবাই যদ
নবাচনর কাজ যুকহয় যান, তাহল
দদশ চলব কী কর? তাই দে
 ন নয়ম
করা হয়ছ, নবাচনর আগ
নাগরকদর মধয একটা লটার করা
হব। তাত যাঁর যাঁর নাম উঠব, তাঁদর
নবাচনর কাজ যুক হত হব। আর

মাস লা।
এখানই দবঁধছ মূল সমসযা!
নবাচনর কাজ কারা যুকহবন, তা
ঠক করার জনয এবার দয লটার হয়ছ,
তাত নাম উঠছ, মাস লা আর ভকর
দচাে
 র। দচাট থাকার জনয ভকর ক
নয় খুব একটা মাথা বযথা দনই। কন
মাস লা যদ দোটর ডউটত যান,
তাহল দচলসর বরে
 দসমফাইনাল
কী কর পারবন রয়াল?
কন দ0নওভাবই ক এই দায়ত
দথক ছাড় পাওয়া যায় না? দে
 নর
নয়ম হে
 , মারাতক
 জরর কাজ ছাড়া
দোটর দায়তসামলাতই হব। রয়াল
মাি দও চযাম
 য়নলগ দসমফাইনালর
কথা উি খ কর নবাচন কমশনক চঠ
দলখ, মাস লাক দোটর দায়ত
দথক দছড় দদওয়ার জনয। তব অনক
আগই আবদন করলও, নবাচন
কমশন কন মাস লাক এখনও
দোটর দায়তদথক মুক
 দদয়ন।

সএবর উদোগ শর করানার টকাকরণ। শকব ার ইডন।– শঙর নাগ দাস

মোেসার : বধং সী দমজাজ
মযাঞ
 সার ইউনাইটড। ইউরাপা
লগর দসমফাইনাল তারা ৬-২ দগাল
হারয় দল এএস দরামাক। পথ ম
দলগর এই মযাচ ’ট কর দগাল
করছন ব না ফানান
 জ, এডনসন
কাভান। বাক ই দগালদাতা হলন
যথাক ম-পল দপাগবা, ি নউড। পরর
সপাহ ি তীয় দসমফাইনাল হব
ইতালত। মন হয় না ইউরাপা লগর
ফাইনাল দখলা দসালজার বাহনর
দকানও সমসযার হব।
দরামা পথ মাধ দচাট-আঘাত
জজরত হয় যায়। তনট পরবতন
করত বাধয হন দরামার দকাচ পাউলা
ফনসকা। যার মধয ছলন দগালকপার
পাউ দলাপজ। তবুদল এগয় ছল ২১ দগাল। কনদশষ রকা হল না।
দখলা শরর ন’মনটর মধয
অসাধারণ দবাঝাপড়ার মাধযম পথ ম
দগাল মযাঞ
 সার তÓল দনয়। পল
দপাগবার রন টান দরামার অনক

লগালর পর কাভানর লসলেশন।
দবাকা বন যান। দসই বল বাড়য়
ছলন
কাভানক।
আগয়ান
ফানান
 জর সামন বল রাখতই দগাল
কর যান তন। তার ঠক ছ’মনটর
মধয দগাল দশাধ কর দদয় দরামা।
দপনাে
 দথক দগাল করন দপলি ন।
বরতর আগ দফর দগাল দয় দরামাক

২-১ দগাল এগয় দদন এদন দজকা।
বরতর পর দরামা দাড়াতই পারন।
দখলা শর হওয়ার তন মনটর মধয
দগাল কর দলক সমতায় ফরয়
আনন কাভান। দফর দগাল দয় তন
দলক এগয় দদন। তারপর এক এক
কর দগাল কর যান যথাক ম-ব না
(দপনাে
 ), দপাগবা ও ি নউড।
এই জয় কাভানক সমব ত আরও
একটা বছর ওল েয াফাড দথক
যাওয়ার জনয অনুপাণত কর দগল।
কাভান ঠক করছলন মযাঞ
 সার
দছড় তন চল যাবন আজন
 নার
দবাকা নয়স। আগামী সপাহ তন
চÕড়ান সোন দঘাষণা করত পারন।
এদক,
অপর
দসমফাইনাল
ভয়ারয়ালর কাছ হার মানল
আসন াল। দখলার ফল ২-১। মানু
ত গয়রস, রাউল আলবওল হলন
ভয়ারয়ালর দগালদাতা। আসন ালর
হয় দপনাে
 ত দগাল করন নকালাস
দপপ।

কলকাতা লগ শর হত পার আগস

দনরাকার অবনমন এখন নভর
করছ অনয কাবদর উপর

সাফ রোটার : এই মরশম
পযানডামকর মধযই দয আই লগ
দখলত হব, তা পতট কাবই জানত।
এমনক, একট কাব অবনমনর আওতায়
পড়ব, তা আই লগ শরর আগই সব
কাবক জানয় দয়ছল দফডারশন।
তারপরও অবনমন হয় গয়, করানা
মহামারীর কথা উি খ কর এই মরশম
আই লগর অবনমন বন রাখার জনয
দফডারশন সভাপতর কাছ আবদন
করছন দনরাকা এফস। ফল পশ 
উঠ গয়ছ, দশষ পযন ক এই মরশম
আই লগর অবনমন বনহয় যাব?
এদন সব ক’ট রাজয সংসার
সভাপত এবং সচবর সঙ ভডও
কনফারন
 কথা বলন দফডারশন
সভাপত পফ
 িÓ পযাটল এবং সচব ক্শল
দাস। দফডারশনর সনয়র সহ
সভাপত হসব সুবত
 দতই দায়ত

সামলান আইএফএর। দসখান পফ
 িÓ 
পযাটল দফডারশন দটকনকযাল
ডরকর আইজযাক দদারর কাছ
জানত চান, এই অবসায় দনরাকার চঠ
নয় তাঁর কী বকব য। দদার জানান,
বশ র দবশ কয়কট লগ গত মরশম
অবনমন বনকরা হয়ছ। দদারর বকব য
শন সঙ সঙ সুবত
 দত বলন,
“লগর অবনমন নয় এই মটংয়
সোনদনওয়া সমব নয়। সোননত
পার একমাতলগ কমট। লগ কমটর
সোন
 দফডারশনর কাযক
 র
কমটত পাশ হত হব।
তখন ঠক হয়, দনরাকার ইসুযট লগ
কমটত যাব। দসখান গত মরশমর
আই লগ অংশ দনওয়া সব কাবগলও
মতামত দনওয়া হব। কারণ, বাক
কাবগল খরচ কর দল গঠন কর
অবনমন বাঁচয়ছ। এই সময় অবনমন

হওয়া দনরাকার অবনমন বাঁচয় দল
অনয কাবগোর জনয তা খারাপ বাতা
দযত পার। দসই কারণই আই লগর
সব কাবগোর মতামত নয় নত চায়
দফডারশন। পাশাপাশ আরও একটা
সমসযা রয়ছ। করানার কারণ এই
মরশম অবনমন আটক দগল, পরর
মরশমও করানার কারণ আই লগর
অবনমন হব না। ফল পর পর ই
মরশম অবনমন আটক দগল আই
লগ দল দবড় যাব। ফল দনরাকার
অবনমন বনকরল অনয দকও সমসযা
দদখা দযত পার।
একই সঙ ঠক হয়ছ, আগস
দথক দদশর ঘরায়া ফÓটবল শরর
পরকলন া করা হব। যার অথকলকাতা
লগ হওয়ার সমাবনা আগসমাস দথক।
তব সব কছই নভর করছ করানা
পরস তর উপর।

আইপএল ইতহাস লসরাদর
বহ
ব
ার
দচষ
া

করও
তালকায় থাকব রাহল
পৃথীর এক ওভার ছ’টা বাউনা র পস ঙ

লসৗরাশস লাহড়ী
খাতায়কলম বরাবরই পাঞাব কংসর
বযাটং অডারক তারকাখচত দদখায়।
কন তার পরও পাঞাব বযাটং শধমু াত
একজনর উপরই নভর শীল। দলাকশ
রাহল। শকব ার আরসবর বরে

পাঞাবর বযাটং পারফরমযানদদখার পর
মন হে
 , ভÓল কছবলন। ক
 স দগইল
৪৬ রান করল ঠকই। কনরাহলর ৫৭
বল অপরাজত ৯১ রানর ইনংস ছাড়া
এ দন পাঞাব ১৭৯ তÓলত পারত না।
পাঞাব ৩৪ রান জততও না।
আরসবর বরে
 রাহলর এত সুনর
বযাটংয়র পছন মূলত তনট কারণ।
এক, দটমারামন। রাহল সব সময় ধধয
ধর বযাটং কর দশষ পযন টক দথক
দলক বড়দটাটাল তÓলত সাহাযয কর।
ই, দটকনক। রাহলর দটকনক
একবার নখুত
ঁ । আর দটকনক ভাল

মারমুখী ললাকশ রাহল।
বলই সঠক টাইমংয় বড় শটগলা
দখলত পার। এ দনও স গ অনবদয
বযাটং করছ রাহল। তন, অনুমান
কম তা। রাহল আগভাগই ছক দনয়
দকান বল দকান শটটা দখলব।
আরসব এ দন পারল না, তার দবশ

কয়কটা কারণ রয়ছ। পথ মত,
আমদাবাদ ১৭৯ রানটা একটÓ দবশ।
তার উপর বরাট দকাহলর কয়কটা
সোন আম বুঝত পারন। হষল
পযাটল আরসবর দডথ ওভার
দে
 শযালস। কন তাই বল কাইল
দজমসন আর মহমদ সরাজর চার
ওভারর দকাটা পূণ করা হব না?
আশয । এখান আরও একজনর কথা
বলব। পাঞাবর বাঁ হাত ে
 নার
হরপীত বার। চার ওভার মাত১৯ রান
দয় তন উইকট তÓল নল হনপীত।
উইকট তনট বরাট, মযাকও য়ল আর
দড’ভলয়াসর ! দখলাটা ওখানই দশষ
হয় গয়ছল।
সংি
 প লোর: পাঞাব কংস ২০ ওভার
১৭৯—৫ (রাহল ৯১ ন: আ:, দগইল ৪৬,
দজমসন ২—৩২) রয়যাল চযালঞাস
বযাঙালার ২০ ওভার ১৪৫—৮ (দকাহল
৩৫, হষল ৩১, হরপীত ৩—১৯)।

পারন লশহবাগ

আমদাবাদ: কলকাতা নাইট রাইডাসর
বরে
 দি কযাপটালসর বধং সী
জয়র পছন আসল কারগর ছলন
পৃথী শ। বযাট হাত ঝড়দতালন দি র
তরণ ওপনার। নাইট দবালংক দযমন
তছনছ করন। আবার শরট া করন
পথ ম ওভার ছ’বল ছ’টা বাউনার
দমর। পৃথীর এমন বধং সী বযাটংয়
মুগবীরনদশহবাগ।
এক সাকাৎকার দশহবাগ বললন,
“ছ’বল ছ’টা বাউনার মারা একদমই
সহজ নয়। আম নজও ওপন কর
বহবার এক ওভার ছ’টা ছকা বা ছ’টা
বাউনার মারার দচষা করছ। কন
দকানওদন পারন। খুব দবশ দজার
আম এক ওভার হয়তা ১৮ বা ২০
তÓলত দপরছ। তব আম দযটা পারন
পৃথী দসটা পারল। ওর পতটা শট ছল

দদখার মতা। দছলটার দটকনক
বশম ানর বলই শবম মাভর করা
পথ ম ওভার ২৪ রান তÓলল। আসল
মাভ দকাথায় বলটা করব ও
আগভাগই দসটা অনুমান কর দনয়।”
পৃথীই বৃহেতবার রাতর দগমচঞার
এমনটাই মানছন দশহবাগ। বললন,
“নঃসন
 হ বলা যায় পৃথীর ইনংসটাই
দশষমশ দি ক দজতাল। পৃথী দারণ
ভাব মযাচটা শর করল বলই বাক
বযাটসমযানদর কাজটা সহজ হয় যায়।
পৃথী একদম নখুতঁ বযাটং করছ ঠকই।
দভবছলাম ও দসঞ্র করব। কন
দসটা হল না। গত কয়ক বছর অনক
কঠন সময়র মধয দয় গয়ছ পৃথী।
কনএ বারর আইপএল ও দারণ ছন

আছ। আশা করছ পৃথী নজর ফমধর
রাখব।”

লি
 াভ এরকর : অে
 লয়া সরকারর বরে
 দক
 াভ দবঙালুর এফস-র ফÓটবলার
এরক পারতালুর। দবঙালুর এফস কতåপ ক অে
 লয়ান ফÓটবলারক বাড় যাওয়ার
অনুমত দয়ছ। অথচ অে
 লয়ায় ফর যাওয়ার উপায় দনই। অে
 লয়া সরকার
জানয় দয়ছ, ভারত দথক দকানও বমান ১৫ দমর আগ ঢÓকত পারব না।

ফল ভনাসর এমন োনফার
েযাটজ নয় ক্ব মহাতারকা।
এ বার ি তীয় কারণ আসা যাক।
হযাঁ, আন
 পলা। সআর দসভনর
দাব পলা বশমানর ফÓটবলার
হলও খুব একটা ভাল দকাচ নন।
মরশম চলাকালীন বহ বার পলার
দকাচং ধরন নয় পশ তÓলছন
দরানাল
 া। কাবর এক সূত দযমন
বললন, “দরানাল
 া পরষার কাবক
জানয় দয়ছল পলার জায়গায়
দকানও অভজ কাউক দলর দকাচ
করত। কনকাব দসটা দশানন। যার
পর ভনাসর সঙ দরানাল
 ার
সমক
 আরও খারাপ হয়।” আপাতত
যা খবর তাত দরানাল
 াক সই করার
বযাপার দফভারট মযাঞ
 সার
ইউনাইটড। দশানা যাে
 দরানাল
 ার
সঙ পাথমক কথাবাতাও নাক দসর
দরখছন মযান ইউনাইটড দকাচ
ওল গানার দসালজায়ার। দশষমশ ক
দরানাল
 ার সঙ মযান ইউনাইটডর
ঐতহাসক রইউনয়নর সাকী
থাকব ফÓটবলবশ দসটা সময়ই
বলব।

কলয়ান এমবাপ

এমবাপর
লচাট চনা য়
পএসজ
পযারস: চযাম
 য়নলগ দসমফাইনালর
পথ ম দলগ মযাঞ
 সার সটর বরে

১-২ হার। পরসংখযান অনুযায়ী
ফাইনাল উঠত হল পএসজক
অনত
 ’গাল করতই হব। তব
আগামী মঙল বার চযাম
 য়ন লগ
পএসজর ঘুর দাঁড়ানার লড়াইয়র
আগ অনশ
 ত দলর পধ ান অস।
আরও ভাল ভাব বলল অনশ
 ত
কলয়ান এমবাপ।
দটনশনর দচারাে াত বাড়য় এ দন
পএসজর তরফ দথক সরকার ভাব
জানানা হয় দয এমবাপর কাফ মাসল
দচাট রয়ছ। ফল আজ ফরাস লগর
মযাচ লঁসর বরে
 দখলত পারবন না
তরণ তারকা। কব দচাট সারয় ফরত
পারন এমবাপ দসই পস ঙ কাবর
তরফ দথক কছ বলা হয়ন। যারপর
পশ  উঠ গয়ছ আগামী মঙল বার
চযাম
 য়ন লগ দসমফাইনাল আদৗ
এমবাপ মাঠ নামত পারবন দতা?
চযাম
 য়নলগ দসমফাইনালর পথ ম
দলগর আগও এমবাপ নয়
অনশয় তা ছল। তাতও দশষমশ
পএসজর পথ ম দল ছলন
বশক
 াপজয়ী ফÓটবলার। কন এ বার
ছবটা উে
 া। দশানা যাে
 দচাট এতটাই
গরত
 র দয ফরাস তারকা নাক ঠক
কর হাঁটতও পারছন না। সাংবাদক
সম
 লন পএসজ দকাচ বললন,
“এমবাপ আমাদর দলর অনযতম দসরা
ফÓটবলার। ও দারণ ছন
 আছ। তব
দচাট দখলারই অঙ। আশা করছ
মঙল বার চযাম
 য়ন লগ মযাচর আগ
দে নংয় দযাগ দত পারব এমবাপ।”

টাটা কনজেমার ল)ডা+স লমটড

( পূবত ন টাটা দ
 বাল দবভারজস লমটড নাম পরচত)
সআইএন: এল১৫৪৯১ডাবলুব১৯৬২পএলস০৩১৪২৫
দরজসাডঅফস: ১, বশপ দল+য় দ/ড, দ0লকাতা-৭০০০২০
দটল: +৯১ ০৩৩ ২২৮১৩৭৭৯/৩৮৯১, ফযাক: ০৩৩-২২৮১১১৯৯
ই-দমইল আইড: investor.relations@tataconsumer.com, ওয়বসাইট: www.tataconsumer.com

বন.গকারীদর শিা এবং সুরিার জনে ফান
ইক5েয় ট লশয়ারসমূহ লপরণ করার ল8টশ
ইনভসার এডÓকশন এন দ<
 টকশন ফান অথরট (অযাকাউন
 ং, অডট, োনফ
 ার অযান
রফান) রEস, ২০১৬ ("দ আইইপএফ রEস")- এর সঙ পঠত দ দ0মানজ অযাক,
২০১৩ ("দ অযাক")- এর ধারা ১২৪- এর বধানাবলী অনুযায়ী এতিারা, আইইপএফ
দসইসব ইক্যয় ট দশয়ার, যাদর দপ
 ক
 ত ডভডন(সমূহ), ৭ট পরপর বছর ধর না জমা
করা/ না দাব করা রয়ছ, তাদর, সানানরত করা সম ক
 দWটশ জার করা হে
 ।
এই অনুযায়ী, দ0মান, সকল সংZ ষবন\গকারীক, যাদর দশয়ার সমূহর ২০২১-২২
সালর মধয আইইপএফ সানানরত হবার সমাবনা আছ তাদর, আলাদা আলাদা ভাব,
২৬ এপ
 ল, ২০২১ তারখর তার রমাইনার দলটার (এট তাদর পথ ম চঠ, তারখ: ১লা
মাচ, ২০২১- এর সঙ যুক) িারা এই কথা জানয়ছ এবং তাঁদর অনু/ধ করছ দয তাঁরা
দযন ২০১৩-১৪ আথক
 বছর দথক আজকর দন পযন এরকম না দাব করা/ না জমা করা
ডভডন (সমূহ), ১৫ই লস:;র, ২০২১-এ বা তার পূব দাব করন। আইইপএফর
নয়মাবলীত নধারত অনুযায়ী, এরকম না জমা করা/ না দাব করা ডভডন(সমূহ)- এর
বশদ ববরণ, দ0মানর ওয়বসাইট: https://www.tataconsumer.com/investors/
investors- information/iepf-related-matters-এত দয় দদওয়া হয়ছ। এসব সংZ ষ
দশয়ারfলারদর পত আমাদর অনু/ধ হো, তাঁরা দযন, দ0মানর দরজোর এবং
দশয়ার োনফ
 ার এজন, টএসআর দারাশ কনসালটযানk পাইভট লমটডর কাছ এক্ন
একট দরখােজমা কর, এসব না দাব করা/ না জমা করা ডভডন(সমূহ) দাব করন।
যদ, ১৫ই লস:;র, ২০২১ তারখ বা তার পূব, ডভডন
 র অথাq(সমূহ) দাব করা
না হয় তাহল, দ0মান, ২০১৩-১৪ আথক বছরর অদাবকxত ডভডন
 র অথাq,
আইইপএফ সানানরত করত বাধয হব এবং তার পর, এর পরবতী দ0ন দWটশ না দয়,
আইইপএফর নয়মাবলীত দযরকম নধারত আছ দসরকমভাব, সংZ ষ
দশয়ারfলারদর দশয়ারসমূহ, আইইপএফ সানানরত করত বাধয হব।
দশয়ারfলারদর জাতাথ জানান হে
 দয, আইইপএফ সংZ ষ দশয়ারসমূহ সানানরত
করার পর, দসখান জমা হওয়া ভবষযতর সকল সুবধা, তার মধয ভবষযতর ডভডনস মূহ
পড়, যদ কছথাক, তাহল, আইইপএফ জমা হব।
এছাড়াও, দশয়ারfলারদর জাতাথজানান হে
 দয, উপরউকসানানর করণ হয় যাওয়ার
পর, আইইপএফ দথক অথাqদফরত দপত হল, উকরEস --এর রল ৭-এর বধানাবলী
মানয কর তবই দাব জানান যাব। অনুিহ কর জানবন দয, আইইপএফর নয়মাবলী
মানয কর আইইপএফ সানানরত করা অদাবকxত ডভডন(সমূহ) এবং দশয়ার সমূহর
দপ
 ক
 ত দ0মানর বরে দ0ন দাব িাহয করা হব না।
যদ, দশয়ারfলারদর, এই বষয় দ0ন পশ থাক তাহল, তাঁরা দযন, দ0মানর
দরজোর এবং োনফার এজন, টএসআর দারাশ কনসালটোBস পাইভট লমটড,
ইউনট: টাটা কনজেমার ল)ডা+স লমটড, স-১০১, ২য় তল, ২৪৭ পাক,Gলাল বাহার
শাIী মাগ, ভকJল (ওয়স), মু;াই- ৪০০০৮৩, দটল: +৯১-২২৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ইদমইল: csg-unit@tcplindia.co.in-এর সঙ দোগাোগ করত পারন।
সান: মুমাই
তারখ: ৩০ এপ
 ল, ২০২১

টাটা কনজেমার ল)ডা+স লমটড--এর পি
নীলাP চকবতী
লQRান লসকটার

