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National Stock Exchange of India 

Limited 

Exchange Plaza, C-1, G Block 

Bandra Kurla Complex,  

Bandra (E) 

Mumbai 400 051  

Scrip Code –TATACONSUM 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai 400001 

  

Scrip Code - 500800 

The Calcutta Stock 

Exchange Limited 

7 Lyons Range 

Kolkata 700 001  

Scrip Code – 10000027 

(Demat) 27 (Physical) 

 

Reference: Composite Scheme of Arrangement among Tata Consumer Products Limited, 

Tata Coffee Limited and TCPL Beverages & Foods Limited, and its shareholders and 

creditors (“Scheme”) 

 

Sub: Newspaper publication pertaining to notice of hearing of petition filed by the Company 

for sanctioning of the Scheme before Hon’ble National Company Law Tribunal, Kolkata 

 

Dear Sir/Madam,  

 

Pursuant to Regulation 30 of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed the copies of the newspaper notice dated February 14, 2023, published 

on February 15, 2023, in Business Standard (English) - all India edition and Aajkal (Bengali) -

Kolkata edition.  

 

The said newspaper notice was issued pursuant to the directions given by the Hon’ble National 

Company Law Tribunal, Kolkata Bench (“NCLT”), by its order dated February 1, 2023, in 

connection with the Petition filed by the Company seeking sanction from the Hon’ble NCLT of the 

Scheme. The Hon’ble NCLT has fixed the date for final hearing of the Company Petition as March 

13, 2023. 

 

This is for your information and records.  

    

Yours faithfully,  

For Tata Consumer Products Limited 

 

 

Neelabja Chakrabarty 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

Encl: as above 

 



খেলা
আজকাল কলকাতা বুধবার ১৫ ফেব্রুয়ারর ২০২৩

ডর্টমনু্ডকে চ্যাকেঞ্জ 
দিকে চচেদির ভরিযা 
এেঝযােঁ নেুন মখু

আজ দজেকেই 
হকে েযাংেযাকে

আজকাললর প্ররতলবদন

দু’বছর আলে ফেষবার রেলক রছলেরছল 
ফেলরির। টমাি টুলেললর হাত ধলর 
ে্ারপিয়ন্স রলে রজলতরছল তারা। আরও 
একবার ফিই জলয়র িুল�াে ফকাে গ্াহাম 
পটালরর ফেলরির িামলন। রবলেষ কলর 

জানুয়াররর ট্ান্সোর উইল্ালত একঝাঁক 
তরুণ েুটবলার িই কররলয়লছ ফেলরি। 
ফজায়াও ফেরলক্স, এনলজা োন্াল্জ, 
রমোইললা মুররিকলদর িংল�াজলন েরতি 
ফবলেলছ। তারকা এবং প্ররতভার অভাব 
ফনই। রকন্তু তারপলরও ঘলরায়া রললে 
রতন ম্াে ড্র কলরলছ পটালরর দল। এই 
অবস্ায় বরুরিয়া ডট্মুল্র রবরুলধে 

ে্ারপিয়ন্স রললে ফেললব ফেলরি। 
ওলয়স্ট হ্ালমর রবরুলধে এরেলয় 

ফেলক রবিতীয়ালধ্ ফ�ভালব ফেলা ফেলক 
হাররলয় রেলয়রছল তা পটালরর রেন্া 
বাোলত বাধ্। এর িলগেই ফ�াে হলয়লছ 
একঝাঁক েুটবলালরর অনুপরস্রত। 
রারহম স্টারল্ং অনুেীললন হাঁটুলত ফোট 
পাওয়ায় ডট্মুল্র রবরুলধে অরনরচিত। 
বাদ পলেলছন রপলয়র এলমররক 
অবালময়াং। আবার অরনরচিত হলয় 
পলেলছন কারলদু ফকৌরলবারলও। তলব 
ফবন রেলওলয়ল বা ররি ফজমলির রেলর 
আিা রকছটুা হললও স্বরতি ফদলব ল্লনর 
এই ক্াবলক। ডট্মুল্র ঘলরর মালে 
িমে্কলদর িামলন ফেলাও েুব িহজ 
নয়। ডট্মুল্র হলয় ফেললত পালরন 
ফিবারতিয়ান হলার। আয়ালক্সর হলয় 
১১ ে্ারপিয়ন্স রলে ফোল কলরলছন। 
�রদও ক্ান্সালর আক্ান্ হওয়ায়  
মরশুলমর শুরুর রদলক ফেললত 
পালরনরন। আবার ইউিুে মুলকালকা 
ফোট পাওয়ায় িব নজর োকলব 
জুড ফবরলংহালমর উপর। ে্ারপিয়ন্স 
রললের অন্ ম্ালে ক্াব ব্রুলজর িলগে  
ফেললব ফবনরেকা। 

আজকাললর প্ররতলবদন

িলন্াষ ট্রে মূল পলব্র শুরুটা একদমই ভাল 
করলত পালররন বাংলা। প্রেম ম্ালের ড্র, পলরর 
ম্ালে হার। ২ ম্ালে ১ পলয়ন্ট রনলয় গ্রুলপ পঞ্চম 
স্ালন। এই পরররস্রতলতই মরণ–বাঁেন ম্ালে বুধবার 
বাংলা নামলছ মরণপুলরর রবরুলধে। ফিরমোইনাললর 
আো বাঁরেলয় রােলত হলল এই ম্াে রজতলতই 
হলব বাংলালক। তলব বাংলার জন্ একটাই ভাল 
েবর। প্রেম ম্ালে ফোট ফপলয় রছটলক �াওয়া 
ররব হাঁিদা–র এই ম্ালে প্রেম একাদলে ফেরার 
িম্াবনা ততরর হলয়লছ। তলব রিধোন্ হলব মগেলবার 
রালত। বাংলা ফকাে রবশ্বরজৎ ভট্াো�্ রবলক্ষণ 
জালনন এই ম্াে তাঁর দললর জন্ কতটা গুরুত্বপূণ্। 
বললছন, ‘ েুটবলাররা রনলজরাও জালন এই ম্াে 
রজতলতই হলব। এই পরররস্রতলত আমরা রনলজরাই 
রনলজলদর রনলয় এলিরছ। রবশ্বাি করর রতনলট ম্াে 
রজতলত পারলল ফ�াে্তা অজ্ন করলত পারব।  তলব 
িবার আলে ফ�ভালবই ফহাক এই ম্ােটা রজতলত 
োই। তারপর বারকটা ভাবা �ালব।’  দললক তাতালত 
মগেলবার রালত ভুবলনশ্বলর ফেলছন আইএেএ িরেব 
অরনব্াণ দত্ত।

ব্াঙ্ক অে মহারাষ্ট্র
ফজানাল অরেি কলকাতা

ম্াকললয়ড হাউি, ৩, ফনতারজ িুভাষ ফরাড, রবিতীয় তল, কলকাতা– ৭০০০০১
ল্া্লাইন নম্বর:  ০৩৩–৪০৩৭৪৯০৫, ই–ফমল:  dzmkolkata@mahabank.co.in 

রি রকউররটাইলজেন অ্া্ ররকনস্টাকেন অে রেনারন্সয়াল অ্ালিটি অ্া্ এনলোি্লমন্ট অে রিরকউররটি অ্াক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  ধারাধীলন ফনাটিি
 ে্যাঙ্ক অফ মহযারযাষ্ট্র, এন এি চরযাড ব্যাঞ্চ েেেযােযার দনম্নদেদখে ঋণগ্রহীেযাগকণর অ্যােযাউন্টগুদে এনদিএ দহকিকে চরেদণেদ্ধ হওয়যায় ে্যাকঙ্কর েরকফ 
িযারফযাকয়দি অ্যাকটের ১৩( ২)  ধযারযাধীকন নীকচ চেখযা েযাদরখ িংেদেে চনযাটিিগুদে ইিু্ েরযা হকয়দিে। িংদলিষ্ট িেে িকষের অেগদের জন্ এই প্রেযাশ্ 
চনযাটিিটি প্রেযাশ েরযা হকছে। িংদলিষ্ট িষেগণ দ্যারযা স্যাষেদরে অির চুদতি ও নদিিত্র অনুযযায়ী উতি ঋকণর চপ্রদষেকে েকেয়যা অি্টযাঙ্ক, েৎিহ িদরকশযাকধর েযাদরখ 
িয্টন্ত চুদতিমযাদফে হযাকর ভদেষ্কের িুি এই িযাদে দেজ্ঞদতির েযাদরখ চিকে ৬০ দিকনর মকধ্ ে্যাঙ্ক অফ মহযারযাষ্ট্র, এন এি চরযাড ব্যাকঞ্চ আিযায় চিওয়যার জন্ 
দনম্নদেদখে ঋণগ্রহীেযা/  জযাদমনিযারগকণর প্রদে আহ্যান জযানযাকনযা হকছে। উতি চুদতি ও নদিিত্র অনুযযায়ী িংদলিষ্ট ঋণগ্রহীেযার িযায়েদ্ধেযার জযাদমন রূকি নীকচ 
েযাঁকির নযাকমর িযাকশ প্রিদশ্টে িদরিম্পিগুদে ে্যাঙ্ক অফ মহযারযাষ্ট্র, এন এি চরযাড ব্যাঞ্চ েেেযােযার েযাকি িযায়েদ্ধ েরযা আকি।

ঋণগ্হীতা/ জারমনদালরর 
নাম/ ঠিকানা

১)  দারব রবজ্ঞরতি 
জাররর তাররে
২)  এনরপএর তাররে
৩)  অ্াকাউন্ট নম্বর

দারব রবজ্ঞরতি অনু�ায়ী 
অনাদায়ী বলকয়া

ব্ালঙ্ক বন্ধক রাো 
িপিরত্তর রববরণ

১.  রমঃ ফিানা বম্ন, 
রপতা– ধালদয়া বম্ন
চপ্রযাপ্রযাইরর:  েম্টন দচকেন, েযাওয়যাখযাদর, 
চিযাঃঅঃ– িুশ্রুে নগর, িযানযা– মযাটিগযাড়যা, 
দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, দিন– ৭৩৪০১২ 

( ঋণগ্হীতা) 
২.  রমঃ ফিানা বম্ন, রপতা– ধালদয়া বম্ন, 
েযাওয়যাখযাদর, চিযাঃঅঃ– িুশ্রুে নগর, িযানযা– 
মযাটিগযাড়যা, দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, 
দিন– ৭৩৪০১২ 

( জারমনদার) 

১)  ১৭. ১০. ২০২২
২)  ৩১. ০৮. ২০২২
৩)  ৬০৩৩৪৭৬২১০১
    ৬০৩৬১৪৫৯৫৩৫

₹২,৭২,৮৬৪ / –
( দুই েষে েযাহযাত্তর 
হযাজযার আরকশযা 

চচৌঁষট্টি রযােযা মযাত্র)  
+  প্রকযযাজ্ হযাকর 

অপ্রযতুি ভদেষ্কের 
িুি

দমঃ চিযানযা েম্টন এর স্ত্যাধীকন দনকম্নযাতি জদম এেং চিযােেযা 
আেযািেযাদড় যযার অেস্যান:  প্লর/ িযাগ নং ১৫২, প্লর নং ১৪২ 
ও ১৫২ ( আর এি) , ৪৫৫ ও ৪৫৭ ( এে আর) , খদেয়যান 
নং ২/ ১৫ ( আর এি) , ৩০২৪ ( এে আর) , চমৌজযা– 
ঠিেদনেযারযা, েযাওয়যাগদর, িুশ্রুে নগর, চমদডকেে চমযাড়, 
িুইদমং িুকের েযাকি, মযাটিগযাড়যা, দশদেগুদড়, চজেযা– 
িযাদজ্টদেং, দিন– ৭৩৪০১২, িদচিমেঙ্গ, জদমর িদরমযাি– 
৩৯১৬. ৮০ েগ্টফুর। ফেৌহরদি:  উত্তর– ১২ ফুর চওড়যা েযঁাচযা 
রযাস্যা;  পবূ্– চরন্ু নযাি দিং এর জদম;  পরচিম– চরন্ু নযাি 
দিং এর জদম;  দরক্ষণ– িন্্যারযাদনর জদম।

১.  প্রয়াত িঞ্জয় কুমার ফেৌরারিয়া 
( ঋণগ্হীতা)  ( প্রয়যাে হওয়যায় েযাঁর আইদন 
উত্তরযাদধেযাদরণীর মযাধ্কম, দমকিি রযাম 
কুমযারী চিেী চচৌরযাদিয়যা) , ফ্্যার নং এ/ ১, শ্রী 
দুগ্টযা অ্যািযার্টকমন্ট, দদ্েীয় েে, দনকেদিেযা 
চরযাড েযাই চেন, চিযাঃঅঃ ও িযানযা– প্রধযান 
নগর, দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, দিন– 
৭৩৪০০৩, িদচিমেঙ্গ             ( ঋণগ্হীতা) 
২.  রমলিি রাম কুমারী ফদবী ফেৌরারিয়া, 
স্বামী– প্রয়াত শ্রীরাম প্রিাদ ফেৌরারিয়া, ফ্্যার 
নং এ/ ১, শ্রী দুগ্টযা অ্যািযার্টকমন্ট, দদ্েীয় েে, 
দনকেদিেযা চরযাড েযাই চেন, চিযাঃঅঃ ও িযানযা– 
প্রধযান নগর, দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, 
দিন– ৭৩৪০০৩, িদচিমেঙ্গ         

( িহ–ঋণগ্হীতা) 
৩.  রমঃ রবীন্দ্র ভেত, রপতা– প্রয়াত রাম 
স্বরূপ ভেত, নয়যা েদস্, চম্পযািযাদর, প্রধযান 
নগর, দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, দিন– 
৭৩৪০০৩, িদচিমেঙ্গ                  ( জারমনদার) 
৪.  রমঃ ররঞ্জত ভেত, রপতা– শ্রী হররলাল 
ভেত, দশেযাদজ চরযাড, খযােিযাড়যা, দশদেগুদড়, 
চজেযা– িযাদজ্টদেং, দিন– ৭৩৪০০১, 
িদচিমেঙ্গ                             ( জারমনদার) 

১)  ১২. ১২. ২০২২
২)  ১৪. ০৭. ২০২২
৩)  ২০১৬৬১২৯০৫১

₹৬,১৬,০৬৬ / –
(িয় েষে চষযাে 

হযাজযার চিষট্টি রযােযা 
 মযাত্র)  +  প্রকযযাজ্ 
হযাকর অপ্রযতুি 
ভদেষ্কের িুি

িম্পদত্তর স্ত্যাদধেযারী দমঃ দেষু্ কুমযার িঙ্কজ। িম্পদত্তর 
অেস্যান:  ফ্্যার নং এ/ ১, শ্রী দুগ্টযা অ্যািযার্টকমন্ট, দদ্েীয় 
েে, দনকেদিেযা চরযাড েযাই চেন, প্লর নং ৫৩, খদেয়যান 
নং ৪২২, চজ এে নং ১১০( ৮৮) , চেৌদজ নং ৩( জ) , দশর 
নং ২, ওয়যাড্ট নং ১১, দশদেগুদড় িুরদনগম, চিযাঃঅঃ ও 
িযানযা– প্রধযান নগর, দশদেগুদড়, চজেযা– িযাদজ্টদেং, দিন– 
৭৩৪০০৩, িদচিমেঙ্গ, জদমর িদরমযাি– ৮০৭ েগ্টফুর। 
ফেৌহরদি:  উত্তর– ফযাঁেযা জদম, েযার িকর আদজরুে হকের 
জদম;  পূব্– মণীশ গযাকগ্টর জদম, েযার িকর ৮ ফুর চওড়যা 
রযাস্যা এেং দশেশঙ্কর িযাি ও অন্কির জদম ও েযাদড়;  
পরচিম– দচত্রিীি িযাকির জদম;  দরক্ষণ– শরদেন্ু চচৌধুদর 
ও দেন্ু দিংকয়র জদম এেং ি্যাকিজ।

১.  রমঃ মৃন্ময় েক্বততী, দিেযা– মকনযারঞ্জন 
চক্রেেতী, দদ্েীয় েকের ফ্্যার, িদচিম িযাকশ্্ট, 
১৬/ ০৬, নেীন চিনযািদে চেন, চিযাঃঅঃ 
ও িযানযা– দশেিুর, ওয়যাড্ট নং ২৫, হযাওড়যা, 
িঃেঃ, দিন– ৭১১১০২
দেেল্প ঠিেযানযা: 
রমঃ মৃন্ময় েক্বততী, দিেযা– মকনযারঞ্জন 
চক্রেেতী, ১০/ ৫, িীেযানযাি চেযাি চেন, দদ্েীয় 
েে, িযােদেয়যা, হযাওড়যা, িঃেঃ– ৭১১১০৬
দেেল্প ঠিেযানযা: 
দমঃ মৃন্ময় চক্রেেতী, দিেযা– মকনযারঞ্জন 
চক্রেেতী, ৪৩, ‘ চে’  চরযাড, চেেগযাদিয়যা, 
চিযাঃঅঃ– িযাশনগর, িযানযা– দেেুয়যা, চজেযা– 
হযাওড়যা, দিন– ৭১১১০৫          ( ঋণগ্হীতা) 

১)  ১০. ০১. ২০২৩
২)  ০৫. ০৯. ২০২২
৩)  ৬০৩১৪০২৬৯৭০

₹১১,৭৯,০৮৫ / –
(এগযাকরযা েষে 

উনআদশ হযাজযার 
িঁচযাদশ রযােযা  মযাত্র)  
+  প্রকযযাজ্ হযাকর 

অপ্রযতুি ভদেষ্কের 
িুি

দজ+ ৩ েেদেদশষ্ট স্্যান্ডঅ্যাকেযান দেদ্ডংকয়র দদ্েীয় েকে 
৩০৭ েগ্টফুর েযাকি্টর এদরয়যাযুতি ফ্্যাকরর িমেন্ে যযার 
অেস্যান:  হযাওড়যা িুরদনগম, চহযাদ্ডং নং ১৬/ ৬, নেীন 
চিনযািদে চেন, িযানযা– দশেিুর, ওয়যাড্ট নং ২৫, চজেযা– 
হযাওড়যা, িঃেঃ– ৭১১১০২। ফেৌহরদি:  উত্তর– ফযাঁেযা 
জযায়গযা;  পবূ্– দিঁদড় এেং অকন্র ফ্্যার;  পরচিম– ফযাঁেযা 
জযায়গযা;  দরক্ষণ– অন্ ফ্্যার।

তাররে:  ১৫. ০২. ২০২৩;  স্ান:  কলকাতা                                                                    স্বাঃ– অনলুমারদত আরধকাররক, ব্াঙ্ক অে মহারাষ্ট্র

 ফজানাল অরেি, দুে্াপুর
আইনস্টাইন অ্ালভরনউ, রব–ফজান, দুে্াপুর,

ফজলা–পরচিম বধম্ান, রপন–৭১৩২০৫

ফপ্ররমলিি আবে্ক
এই ে্যাকঙ্কর েরকফ দেফ্ র, এিে্যাকেরর ইে্যাদির মকেযা িদরেযাঠযাকমযাগে িুদেধযাযতুি মে, শদিং 
চিন্টযাকর অগ্রযাদধেযার দভদত্তকে প্রিম েযা দদ্েীয় েকে চপ্রদমকিি ভযাড়যার দভদত্তকে দনকে আগ্রহ প্রেযাশ 
েরযা হকছে। এই ে্যাকঙ্কর অদফি চখযােযার জন্ এই চপ্রদমকিিগুদে দনম্নদেদখে এেযােযাদস্ে হকে হকে: 

 ক্ম নং স্ান এলাকা কালপ্ট এররয়া

 ১.  শযাদন্তিুর, নদিয়যা শযাদন্তিুর, নদিয়যা ৮০০–১০০০ েগ্টফুর

দেশি েি্যােদে/ ফম্ট ইউলকা ব্াঙ্ক–এর রানাঘাট ব্াঞ্চ অিেযা ফজানাল অরেি, দুে্াপুর আইনস্টাইন 
অ্ালভরনউ, রব–ফজান, দুে্াপুর–৭১৩২০৫ –এর চিকে িংগ্রহ েরযা যযাকে অিেযা আমযাকির ে্যাকঙ্কর 
ওকয়েিযাইর www.ucobank.com  চিকেও এগুদে ডযাউনকেযাড েকর চনওয়যা যযাকে। দনধ্টযাদরে েয়যাকন 
মুখেন্ খযাকম িরখযাস্ িে্টকশষ ২৮. ০২. ২০২৩ তাররে দুপুর ২: ০০টার মকধ্ চজযানযাে,অদফি, দুগ্টযািুর 
অিেযা ইউকেযা ে্যাঙ্ক রযানযাঘযার ব্যাকঞ্চ জমযা দিকে হকে।
চেযানও অনিুন্যান/ দেেরকণর জন্ অনুগ্রহ েকর চজযানযাে অদফি, দুগ্টযািুকর চযযাগযাকযযাগ েরুন।

তাররে:  ১৫. ০২. ২০২৩                অ্ারিস্টান্ট ফজনালরল ম্ালনজার এবং ফজানাল ফহড

খেলার েচুররা
  জয়ী লিভারপিু
ইংরলে রপ্ররময়ার রললে জয় ফপল 
রলভারপুল। ফিামবার রালত য়রুলেন 
ক্লপর দল ২–০ ব্বধালন হাররলয়লছ 
এভাট্নলক। ৩৬ রমরনলট প্রেম ফোল 
মহম্মদ িালার। রবিতীয়ালধর্ শুরুলতই 
অন্ ফোলটি কলরন করড োকলপা।

 র্াল্কিংয়য় উন্নলি
আইরিরি মরহলালদর টি২০ র্ারঙ্কংলয় 
ব্াটারলদর র্ারঙ্কংলয় উন্নরত হল 
ফজমাইমা রডররলেজ এবং ররো 
ফঘালষর। ১৩ ফেলক ১১–য় উেললন 
ফজমাইমা। অন্ রদলক ৪২ ফেলক 
৩৬–এ উেললন ররো। উললেে্ 
পারকতিালনর রবরুলধে এই দু’ জলনর 
ব্ালট ভর রদলয়ই রজলতরছল ভারত।

 এয়�ায়িন না�াি
২০ ফেব্রুয়ারর ফেলক শুরু হলব ফবগোলরুু 
ওলপন। ওয়াইল্ড কাড ্ফপললন ভারলতর 
এক নম্বর রিগেলি ফলেয়ার িরুমত 
নাোল। মগেলবারই ফেন্নাই ওলপলনর 
রপ্র–ফকায়াটা্র োইনালল উলেলছন রতরন। 
৬–৪, ৬–৪ ফিলট িরুমত হাররলয়লছন 
রায়ান ফপরনলস্টানলক। ফহলরলছন প্রলজ্ঞে 
গুলনশ্বরণ।

 জয়ী ইস্টয়েঙ্গি
কলকাতা হরক রললে দারুণ ছলদে রলয়লছ 
ইস্টলবগেল, আবার জয় ফপল তারা। 
মগেলবার লাল–হলদু রব্লেড রনলজলদর 
তৃতীয় ম্ালে ৩–০ ব্বধালন হাররলয়লছ 
োলিা ব্লুজ এরি–ফক। ইস্টলবগেললর হলয় 
ফোল রতনটি কলরন �োক্লম গুরলতজ 
রিং, রঞ্জত রিং এবং রমলেল টপ্ন।

 ের্ধমায়নর ২
রবহালরর পাটনায় জাতীয় আন্ঃ ফজলা 
অ্ােললটিক্স রমলট বধম্ালনর দু’ পদক। 
অনূর্্ ১৬ রবভালে হাইজালপি ফিানা 
ফপলয়লছ বধম্ালনর িমারতি ফঘাষ৷ 
অনূর্্ ১৬ রবভালে ৮০ রমটার ফদৌলে 
ফব্াঞ্জ ফপলয়লছ এই ফজলারই অরেত্া 
বলদোপাধ্ায়। দু’ জলনরই ফকাে রছললন 
রেররঞ্জৎ হালদার।

আজ
ে্ারপিয়ন্স রললে
ডট্মু্ :  ফেলরি

ক্াব ব্রুজ:  ফবনরেকা
( রযাে ১–৩০) 
ফিারন ফ্াট্ি

বাোনলক হাররলয় ফেষ োলর হায়দরাবাদ  
মুনাল েলট্াপাধ্ায় 

এর আকগ আইএিএকের িযােটি িযাষেযাৎেযাকর মযাত্র এেেযার এটিকে 
চমযাহনেযাগযাকনর দেরুকদ্ধ দজকেদিে হযায়িরযােযাি এফদি। গেেযাকরর 
নেআউর চ্যাদম্পয়নরযা মঙ্গেেযার গযাদচেযাউদে চস্দডয়যাকম িেুজ– চমরুন 
দব্কগডকে ১–  ০ চগযাকে হযাদরকয় মূে্েযান ৩ িকয়ন্ট ঘকর েুকে 
দেগ চরদেকে দদ্েীয় স্যাকন চকে এে। ১৮ ম্যাকচ ৩৯ িকয়ন্ট দনকয় 
চিদমফযাইনযাে চখেযাও িযােযা েকর দনে। ১৮ ম্যাকচ ২৮ িকয়ন্ট 
দনকয় দনকজকির ওির চযাি েযাড়যাে চমযাহনেযাগযান।

চচযাকরর জন্ িকের িকঙ্গ হযায়িরযােযাি চযকে িযাকরনদন হুকগযা 
েুকমযাি, েযাে্ট ম্যােদহউ। েযাড্ট িমি্যায় দিকেন নযা আদশে ও শুভযাদশি। 
স্যাভযাদেেভযাকেই হযায়িরযােযাি এফদির দেরুকদ্ধ আইএিএকের গুরুত্িূণ্ট 
ম্যাকচ িে ও িে েিকের িকি হযাঁরকে হকয়কি েযাগযাকনর দচফ চেযাচ 
জুয়যান চফরযাকন্যাকে। রষেণ জমযার চরকখ মযাঝমযাঠ চিকে আক্রমণ 
েুকে আনযার জন্ই ৩- ৫- ২ ফকম্টশকনর ওির মূেে দনভ্টর েকরন 
েযাগযান চেযাচ। দেন স্িযাকর প্রীেম, চব্ন্ডন ও স্যাভকেযার িদরছেন্ন 
ফুরেকের িযাশযািযাদশ চলেন, িুইটিয়যা, গযাকেকগযাকির মযাঝমযাকঠর 
দনয়দ্রিে ফুরেে প্রদেিষে হযায়িরযােযািকে দনকজকির মযাকঠ েযাগযাকনর 
ঘযাকড় চচকি েিযার িুকযযাগ চিয়দন প্রিমযাকধ্ট। চমযাহনেযাগযান রষেকণর 

জন্ এেরযা স্দস্ দিে। হযায়িরযােযাি চেযাচ মযাকনযাকেযা মযারকেযাকয়জ 
এদিন শুরু চিকে িকে রযাকখনদন চগযােকগরযার ওগকেকচকে। এে 
স্টযাইেযাকর িযামকন চরকখদিকেন শুধু দিকভদরওকে। একে মযাঝমযাকঠ 
যেই ইয়যাকির, দহকেশ, চেযারযা, দেয়যাকনদিরযা িযািযািযাদি েরুন নযা 
চেন, েযাগযান েকসে েড়যা মযাদে্টংকয় িকড় দিকভদরও এেযা দেিজ্জনে 
হকয় উঠকে িযাকরনদন। 

চমযাহনেযাগযাকনর িমি্যা হে অন্ জযায়গযায়। িযামকন িযােযা 
দিদমদত্র ও দেস্নকে চযমন দুই উইং চিকে েে েযাড়যাকে ে্ি্ট 
হকেন মনেীর ও আদশি, চেমন দিদমদত্রর িকঙ্গ দেস্কনর চেযানও 
চেযাঝযািড়যা আকি েকে মকন হয়দন। দেস্ন চেযা এখনও দনকজর 
ফম্ট খঁুকজ চকেকিন। ফযাইনযাে িযাকড্ট দগকয় েযাকেই েযারেযার চখই 
হযারযাকেন েযাগযান ফুরেেযাররযা। একে প্রিম ৪৫ দমদনর হযায়িরযােযাি 
রষেণকে েযাড়দে চযাি দনকে হয়দন। দিদমদত্রর এেরযা দূরিযাল্যার শর 
িযাড়যা হযায়িরযােযাি চগযােদেিযারকে চেযানও েঠিন িরীষেযার মুকখ 
িড়কেও হয়দন। 

েকে দদ্েীয়যাকধ্টর চশষদিকের আিে নযারেরযা েযাদে দিে। ম্যাচ 
চশষ হকে ১২ দমদনর েযাদে িযােকে দিকভদরওর জযায়গযায় ওগকেকচকে 
নযামযান হযায়িরযােযাি চেযাচ। েযাকেই েযাদজমযাে। ৮৬ দমদনকর েুদদ্ধিীতি 
চগযাকে হযায়িরযােযািকে চজেযাকেন ওগকেকচ। 

এটিলক ফমাহনবাোন:  রবোল, প্রীতম, ফব্্ন, স্াভলকা, মনবীর, 
ফলেন (হামলত) , োলললো, পুইটিয়া ( রকয়ান) , আরেি, রদরমররি, 
রলস্টন ( োররদন)   ফমাহনবাোনলক হারালনার নায়ক। ফোললর পর ওেলবলে। ছরব: টুইটার

 রবিতীয় ফটলস্ট দলল ফরেয়ি
লপয়ে চ�াট পাওয়ার পর জািীয় লরিয়েট অ্াোয়েলময়ি  সফিভায়ে লরহ্াে প্রলরিয়া চেষ 
েয়রয়েন লমেি–অে্ার ে্াটার চরেয়স আয়ার। লিললিয়ি অয়্রেলিয়ার লেরুয়ধে লবিিীয় চটয়স্ট 
ভারিীয় িয়ির সয়ঙ্গ চ�া� লিয়ছেন লিলন, জালনয়য়য়েন লেলসলসআই সল�ে।

১  হায়দরাবাদ এেরি
ওেলবলে

০ এটিলক ফমাহনবাোন
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Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited

For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited
Suresh Jagannathan
Executive Chairman

DIN : 00011326

Total Revenue from operations (net)

Net profit / (loss) for the period (before tax exceptional and/or
extraordinary items)

Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

Total comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss)
for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]

Equity share capital

Other equity (excluding revaluation reserve)

Earnings per share (of Rs.10/- each)

(a) Basic
(b) Diluted

8,153.84

149.99

149.99

59.62

50.01

554.15

-

1.08
1.08

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S.No. Particulars 31.12.2022
(unaudited)

Three months ended

CORRIGENDUM to the Extract of unaudited standalone financial results for the quarter
and nine months ended December 31,2022.

This has reference to the Unaudited Financial Results for the quarter and nine
months ended 31/12/2022 published by us on 11/02/2023. It was noticed that the
figures presented in the first column relating to the results for the quarter ended
31/12/2022 contained inadvertent error, although the results pertaining to the
nine months ended were presented intact. Hence, the correct results for the
quarter ended 31/12/2022 is published herein below and there is no other
changes in any other information including notes published on 11/02/2023. This
corrigendum shall be read in conjunction with the said publication. This
corrigendum along with the corrected results are placed on the company’s
website www.klrf.in Rs. in lakhs
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CIN : L15314TN1961PLC004674

Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited

For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited
Suresh Jagannathan
Executive Chairman

DIN : 00011326

Total Revenue from operations (net)

Net profit / (loss) for the period (before tax exceptional and/or
extraordinary items)

Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

Total comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss)
for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]

Equity share capital

Other equity (excluding revaluation reserve)

Earnings per share (of Rs.10/- each)

(a) Basic
(b) Diluted

8,153.84

149.99

149.99

59.62

50.01

554.15

-

1.08
1.08

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S.No. Particulars 31.12.2022
(unaudited)

Three months ended

CORRIGENDUM to the Extract of unaudited standalone financial results for the quarter
and nine months ended December 31,2022.

This has reference to the Unaudited Financial Results for the quarter and nine
months ended 31/12/2022 published by us on 11/02/2023. It was noticed that the
figures presented in the first column relating to the results for the quarter ended
31/12/2022 contained inadvertent error, although the results pertaining to the
nine months ended were presented intact. Hence, the correct results for the
quarter ended 31/12/2022 is published herein below and there is no other
changes in any other information including notes published on 11/02/2023. This
corrigendum shall be read in conjunction with the said publication. This
corrigendum along with the corrected results are placed on the company’s
website www.klrf.in Rs. in lakhs
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