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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- 400051 

Dear Sir/Madam, 

2nd February, 2023 

Sub: Newspaper Advertisement for the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results 
of the Company for the Quarter and Nine months ended 3Pt December, 2022 

Ref: 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 copies of the newspaper advertisement published on 
2nd February, 2023 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. 
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Yours faithfully, 
For Britannia Industries Limited 
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Company Secretary 
Membership No.: A20927 

End : As Above 
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সংবাদ পতদন, বহৃসতবার ২ নফবয়ার ২০২৩রাজয৮
জঙলমহলর সঙ নবইমান, বরাধী দলনতাক নফর হঁশয়ার বরবাহারমুখযমনীর কৃতজতা সানীয়দর

নদউচা-পঁাচামত
নঃশব বপব

ননন দত l সউড়

বীরভÕমর নদউচা-পাঁচাম পসাবতকয়লাখনত নঃশব বপব হয়ছ।নজলা সফর এস নোলপুরর পশাসনকসভা নথক এভাবই পসাবত কয়লানগরীর জনয উচাস পকাশ করলনমুখযমনী মমতা বনপাধযায়। তাইএশয়ার বহৃতম কয়লা শল নগরীর জনযমঞ নথকই কৃতজতা জানালন এলাকারআদবাসী, সানীয় মহমদবাজাররবাসনা-সহ পশাসন ও অনযানযসংগঠনক। পাশাপাশ এদন পরষবাপদান মঞ নথক ১৩১৫ জন ভÕমহীনকজমর পািা দয় রাজযর মধয নরকডকরল বীরভÕম।মহমদবাজার নদউচা পাঁচাম ওনদউচা হরণশঙা ’ট পযায় ভাগ করকাজ শর হওয়ার কথা। মখুযমনী এদননোষণা করলন, ‘‘পসাবত কয়লাখনএলাকার পথম পযায়র কাজ নশষ। পথমপযায়র জনয ৩৩৭০ একর জমরদরকার ছল। যদও তার মধয সরকাররনজস জম ছল হাজার একর। বাক সবজম পডসএলক মানুষ নসোয়দয়ছ। এবার নসখান পুনবাসনরকাজ শর হব।’’ নঃশব বপব হলওবহরাগতরা এস নয ঝামলা পাকাবারনচষা করছ নস কথাও উেখ করছনমুখযমনী। তন বলন, ‘‘বাইররনোকদর নয় এস ঝামলা বাধাবারনচষা হয়ছ। কন মানুষ নস ফাঁদ পানদয়ন।’’ মখুযমনী এদনও বলন, আগামী’ বছরর মধয কয়লা পকলর কাজ

শর হয় যাব। বশভারতী নযমনশকার আো জালয়ছ বশ, নতমননদউচা পাঁচাম নদশ শলর আোজালাব। নজলার নোকর কমসংসানহব। বাইরর নজলার, বাইরর রাজযরনোকর শলর সংসান হব। বদযুতরদাম কমব। আগামী একো বছরবদযুতর আর নaনও সমসযা থাকব না।এদন মঞ নথক ১২তম বযাচর ২৪১জন জমদাতার মোনীতক নয়রকনেবল ও ১১০ জনক চতÓথ নশণপদ নোগপত তÓল দলন। উেখয,এর আগও একইভাব জমদাতাদর৩৫৪ জনক নয়র কনেবল ও ১৭৪জনক চতÓথ নশণ পদ নোগপতদয়ছন। মুখযমনী বলন, ‘‘যাদরএখনও ১৮ বছর পণূ হয়ন অথচ তাদরজম নয়ছ নতমন ৫৪ জনক আগরপযায়, এদন ১৫ জনক পত মাস ১০হজার টাকা কর অনদুান নদওয়া হে।’’মখুযমনী বলন, ‘‘আমরা যা করত পারঅনযরা নকউ পার না। নদউচা এলাকায়যা মানবক পযাকজ দয়ছ, নকউনদয়ন। উচতায় কম, তবু তাদরসরকার কাজ নোগপত দয়ছ।শকায় কম, অনয কাজ নোগপতদয়ছ।’’ এদক শধু জম ননওয়া নয়,১৩১৫ জন ভÕমহীনক জমর পািা তÓলদলন মুখযমনী। যার মধয সউড়মহকুমায়, ৬৬৫ জনক জমদান করাহয়ছ। সবচয় নবশ জমর পািানদওয়া হয়ছ সাইঁথয়া এলাকায় ২০৫জনক। লাভপুর ১৫৩ জনক,বরাজপুর ১০৭ জনক। 

নেট করডরর জনয
কড শাখায় উেদ 
n সাফ রপাটার : ডানকুনর নেটকরডরর জনয উেদ চলছ কডশাখার নরলর বভন জায়গায়।নবলমুড়ত ১৬০ট বাড় নভঙ এদনদল নরল। বযৎ সংযাগ থাকায় আরওসতরটর মতা বাড় ভাঙা সমব হয়ন।আগামী এক মাসর মধয বাক সতরটরমতা বাড় নভঙ নদওয়া হব বল নরলজানয়ছ। নরলর জমত বাড় বানয়থাকা মানষুজন পনুবাসনর দাবতÓলছ। নরল অবশয জানয়ছ, আমননডক নরলর জম নমপ তবই ভাঙচÓরচালাে নরল। সাড় ৩৮ লকর নসানার অলঙারআটক হাওড়া নেশন
৩৬ লের নসানার
অলংকার আটক
n সাফ রপাটার : নফর সাড় ৩৬লক টাকার নসানার অলঙার আটককরল আরপএফ। বহারর মুঙররকাশমবাজারর বাসনা পশান কুমারকআটক কর এই অলঙার উিার করছহাওড়া আরপএফর অপরাধ দমনশাখার কমীরা। আটক অলঙারর মধয২০৩ গাম ২২ কযারট ও ৫৪০ গাম ১৮কযারট নসানার ও ৬.৫৩৭ কলারপার অলঙার। যার মলূয সাড় ৩৬লক টাকা বল আরপএফ জানয়ছ।পূব নরলর আরপএফর আইজ পরমশব বলন, আয়কর ফাক দত এভাবনসানা, রপা নয় যায় কছ বযবসায়ী। 
সি ঝালদার কং
কাউিলরর 
n সাফ রোটার: হাই নaটরনদশ সসত ঝালদা পরুসভারকংগস কাউিলর পনÓ চে। তারঁবরি দায়র হওয়া এফআইআরখারজ কর দল কলকাতা হাই নaট।এই মামলায় আদালতর পক নথকআগই পনÓ চনক অনবতীকালীনরকাকবচ দয়ছলন বচারপতরাজাশখর মানা। বধুবার নসইমামলাতই এফআইআর খারজরনদশ নদন বচারপত। ২৮ এপলপুরো মামলায় সাকী হসাব পনÓকতলব করা হয় ঝালদা থানায়। তনহাজরা নদনন। পর ১ নভমরপুরলয়া আদালত পনÓ চনক পুলশনফরার অপরাধী নোষণার আজ জানায়।এরপরই পালটা হাই নaটর দারসহয়ছলন কংগস কাউিলর। তাঁরদাব, অনাসা নোট নয় নোটাভÓটনথক বরত রাখার জনয পুলশর এইপদকপ বল আশঙা মামলকারীর। বচারপত মানার এজলাস বয়কট এখনওঅবযাহত থাকায় সরকার আইনজীবীরাঅনপুসত ছলন। তার নপকত ঝালদাথানার ওস জানান, ঘটনার দন কংগসকাউিলর পনÓর কাছ নথক বাজউিার করা হয়ছল।
বুকং কাউনার হসাব
বহভÕত ১.৬২ লে 
n সাফ রপাটার : পঁাচশা, হাজারনয়! এক লক বাষি হাজার টাকা। যারনকানওরকম হসাব ননই। শয়ালদহপাসলর পণয বুকংয়র সল (আউটওয়াড কাউনার) নথক হসাব বহভÕত১ লক ৬২ হাজার টাকা উিার করল পূবনরলর ভজলযাি বভাগরআধকারকরা। আধকারকদর কথায়,এটা হমশলর চÕড়া মাত। নোজই এমনবাড়ত টাকা সরয় নফলা হয়। নোপনসূত খবর নপয় মঙলবার অভযানচালাোর সময় তা ধরা সমব হয়ছ।ভজলযাি সূত খবর, এই টাকারনaনও রকম হসাব নদখত পারনকতবযরত পাসল কাক অমত ও দকরীনামর ই কমী। বধুবারই তাদরসনয়র ডসএমর দফতর ‘বকুঅফ’কর যাবতীয় তথয সংগহ করনআধকারকরা। পণয বুকংয়র পর তারযথাযথ ওজন নদখাো হয় না। কমনদখাো হয়। কন ভাড়া ননওয়া হয় সবপণযর। এই কম ওজন নদখয় বাড়তটাকা পকট পুর ননন পাসল কমীরা।এত নরলর আথক কতর পাশাপাশবাড়ত পণয নবআইনভাব নোলায়ঘটনার আশঙা নথক যায়। এরপাশাপাশ আগ এল আগ বুকং, এইনয়ম নভঙ পড় আসা পাটর পণযযাতায়াতর বযবসা করও বাড়ত টাকাআদায় হয় বল ভজলযাির মত।শয়ালদহর ডআরএম এস প সংবলন, খতয় নদখ বযবসা হব। 
নরল নয়া কতা
n সাফ রপাটার : দকণ-পূব নরলরচফ অপারশন মযানজার হলনদীপককমুার ঝা। ১৯৯০ সালরআইআরটএস এই আধকারক নরলনবাডর এিকউটভ ডরকর টাফকঅযান টািপাটশন নথক এই পদনযাগ নদন। সমত দকণ-পূব নরলরওই পদ নথক অবসর ননন ইউ নক বল।তার জায়গাতই নযাগ নদন ঝা।
উদার ৩২ট কেপ
n সাফ রপাটার : জম ুতাওয়াইএিপসর অসংরকত কামরা নথকউিার করা হল ৩২ট কেপ। কলকাতানেশন নটনট আসার পর পুলশ নদখপাচারকারীরা গা-ঢাকা নদয়। সটরনচ বসাবন অবসায় ছল কেপগল।নরল পুলশ বন দফতরর হাত তÓলনদয়। কেপগলক আলপরুচড়য়াখানার পকুুর ছাড়া হয়ছ। 

সাফ রোটার, বারইপুর : একোবছর আগর হারয় যাওয়া, সনুরবনরপটচতক তÓল ধরা হে নতÓনভাব।ডজটাইজশনর যুগও পটচতসমক মানুষর আগহ বাড়াত ননওয়াহয়ছ এই উদগ। বশষ করসুনরবন ও বাংলাদশর নয সমসহারয় যাওয়া সংসåত যা মানুষরদদননন জীবনর সঙ অঙাঙীভাব যকুনসই পটশলক তÓল ধরা হে চতরমাধযম। ঠাঁই নপয়ছ বনববর পালা,মনসামঙল, চণীমঙল নথক মহাভারত,রামায়ণ ইতযাদ। বহার, ওড়শা ওপিমবঙর মালদহ, উতরবঙ, পুরলয়া,মুশদাবাদ, নমদনীপুর পটচত টকথাকলও সুনরবনর পটচত কালরনয়ম ঢাকা পড় অনকার। সুনরবনরাজা মহারাজাদর সংসåতর অভাব এইশলক বলুপপায় কর নফলছল।

কয়ক মাস ধর কলকাতা নোসাইট ফরকালচারাল নহরটজ সুনরবনর এইপটচত সংরকণ এবং পনুরিারর নচষাকর চলছ। পঁুথ নঘঁট ও জাতীয়গনাগার নথক তথয সংগহ নসই সময়রসনুরবনর পটচত সমক অনক তথযসংগহ কর এই সংসা। নসই সময়তাদর কাজর ধারা কী ছল, তারা কীরকম মাধযম বা রং বযবহার করতনইতযাদ। এর পর নয চতশলী উঠ আসতার ওপর নভর কর ওঁরা সুনরবনর৪০ জন মহলাদর পশকণ দত শরকরন। নহরটজ-এর অভজ শলীরানসই সব মহলাদরই নবছ ননন, যঁারাছব আকঁার বযাকরণটা একটÓ জানন বানোঝন। কাগজ নথক কাপড়, ট-শাট,মাটর পাত, নকটল, লননর ওপর এইপটচতর সঙ সামঞসয নরখ কাজকরাো হয়ছ। 

নজস সংবাদদাতা, লালবাগ: গত২৪ঘণায় তনবার গল। বধুবার গভীর রাতষåতীদর নোড়া গলত গরতর জখমহলন তåণমূল যুবনতা রবল নশখ।ঘটনাট ঘট নবগাম থানার হজববডাঙাগাম পঞায়তর বলবসয়া এলাকায়।জখম ওই যুবনতাক পথম নবগামহাসপাতাল, পর  অবসার অবনতহওয়ায় মধযরাতই তাক মুশদাবাদনমডকযাল কলজ হাসপাতাল পাঠাোহয়। নমডকযাল কলজর চকৎসকরাতার পরসতর কথা ববচনা করনসখান নথক কলকাতা সানানরতকরন। লালবাগর এসডপও বকমপসাদ বলন, ‘‘ঘটনার তদন শর করছ

পুলশ, এলাকায় জজাসাবাদ করষåতীদর নোজ শর করা হয়ছ।’’পাঁচগাম পঞায়তর ডাঙাপাড়া এলাকারবাসনা তåণমূল ননতা রবল নশখ তারই সহকমীক নয় বলবসয়া চÓপড়এলাকায় আডা মারছলন। নসই সময়একট বাইক ই ষåতী এস কছটা রগয় দাঁড়ায়, তার কছ পর গল চালায়।রবল মাটত লুটয় পড়ন। সঙ থাকাতåণমুল যুবকমী উজল নশখ ও সাহবনশখ কছ নোঝার আগই ষåতীরাপালয় যায়। উজল নশখ বলন, ‘‘দলরকাজ নশষ কর আমরা মাঝ মধযবলবসয়া এলাকায় আডা দয় নয যারবাড় চল যাই।’’

এক ঝলক

সুনরবন পটচত নতÓনভাব

২৪ ঘণায় তনবার গল,
গরতর জখম যবুনতা ননতাইয় শভনক ঢÓকত নদব না

সাফ রোটার ঝাড়গাম: বোধী দলনতা শভন অধকারীকননতাইয় ঢÓকত নদবন না বল নফর হঁশয়ার দলন মনীবরবাহা হাসদা। তন বলন, ‘‘ঝাড়গাম লুকয় নোকা ছাড়াআর উপায় ননই শভন অধকারীর। কারণ, জঙলমহলরমানুষর সঙ তন নবইমান করছন।’’ ৩০ জানয়ুার শভনঅধকারী পচার ছাড়াই কাযত লুকয় ননতাইয় ঢÓকছলন বলকটাক কর বরবাহার বকবয, ‘‘বজপ ভয় শভনর নাম নয়পচার করন। আম জানল শভনক ফর নযত হত। কারণননতাইয়র মানষু ‘গদার’ শভনক চায় না।’’ নকের বঞনা,জনবোধী নীত, কুৎসা, অপপচারর পতবাদ বুধবার মনীবরবাহার ননতåে লালগড় নথক ননতাই পযন পায় চার কমপদযাতা কর তåণমলূ। পর লালগড়র ননতাই গাম  সভা হয়।উেখয, চলত বছরর ৭ জানুয়ার ননতাই শহদ দবসগতবারর মতা এবারও ননতাই গাম ঢÓকত পারনন বরাধীদলনতা শভন অধকারী। এদন ননতাই গাম সভা শরর আগননতাই শহদ সৃত রকা কমটর সভাপত নন অধকারী শহদ

নবদ গঙা জল দয় শিকরণ করন। তারপর শহদ নবদতমনী বরবাহা হাসদা-সহ নজলা তåণমূলর অনয ননতা, ননতীরাশহদর পত  শিা জানান। বরবাহার সষ অভযাগ, তন বছরধর শভন অধকারী ননতাইবাসীর জনয কছই করনন। এখনঅনক কছ বলছন। করনন কছই। সমত বরবাহাকউদশ কর ‘হাল’ ননতা বল কটাক করছলন শভনঅধকারী। এদন পালা বরবাহা বলন, ‘‘এই হাল ননতীই নদড়বছর কমতা নদখয়ছ। লালগড় ঢÓকত দইন। নদড় বছরযদ আপনার এই অবসা কর, আসছ দন আপনার অবসা কীকরব বুঝ নন। এই হাল ননতীর কমতা বুঝছন। তাইজঙলমহল ঢÓকত নগল এই হাল ননতীর নাম আগ কৎুসাকরত হয়। আপন নাক এত দাপুট ননতা। তাহল এই হালননতীর নাম নত হয় নকন আপনাক। তাহল দম নদখনু। যদজানত পারতাম ঢÓকত দতাম না। আপনার মো গদারক এইএলাকায় ঢÓকত দয় এলাকা আশান করত চাইব না। যতদনপাণ থাকব আপনাদর জনয লড়ব। পদ নয় ভাব না।’’

Tটানয়া ইUাVজ লমটড(কপারট অাইডনট নমর : এল১৫৪১২ড°ুব১৯১৮পএলস ০০২৯৬৪)নরজোড অফস : ৫/১এ, হাঙারফাড ²ট, কলকাতা—৭০০০১৭নফান: +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭, +৯১ ৮০ ৩৭৬৮৭১০০;  ফযাি : + ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১, +৯১ ৮০ ৩৭৬৮৭৪৮৬ওয়বসাইট : www.britannia.co.in ই—নমল অাইড : investorrelations@britindia.com

৩১ ডসWর ২০২২ তারখ নশষ হওয়া তন মাস ও নয় মাসর জনয কনসালডটড অনরীেত অাথক ফলাফলগলর নবাচত অংশ
(~ নকাট টাকায়)

৩১.১২.২০২২ ৩১.১২.২০২২ ৩১.১২.২০২১

নশষ হওয়া তন মাস নশষ হওয়া নয় মাস নশষ হওয়া তন মাস

কাজকম নথক নমাট অায়
নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (কর, বযতকমী এবং/ অথবা বশষ দফাগলর অাগ)
কর পূববতী নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতকমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কর পরবতী নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতকমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
নময়াদর জনয নমাট সবাঙীন অায়[(কর পরবতী) নময়াদর জনয এবং (কর পরবতী) অনযানয সবাঙীন অায় মলয় লাভ/(কত)]
ইকুইট নশয়ার মূলধন
অনযানয ইকুইট*
মূ্ল সমদ

ববরণ

নশয়ার পত অায় (পতট ~ ১ টাকার) (নরবেন এবং বেন কাজকমর জনয)
ক) নমৗলক (~)
খ) মশত (~)

পুনরিারকতৃ ডবঞার সংরকণ
পুনরিারকতৃ মলূধন সংরকণ
সকউরটজ পময়াম অযাকাউন
আদায়দত ঋণ মলূধন
ঋণ ইকুইট অনপুাত
ঋণ পরষবা কভারজ অনপুাত
সদু পরষবা কভারজ অনপুাত
* ৩১ মাচ ২০২২ অনুযায়ী অনযানয ইকুইয়ট ছল ~ ২,৫৩৪.০১ নকাট

৩১ ডসWর ২০২২ তারখ নশষ হওয়া তন মাস ও নয় মাসর জনয সযাUঅযালান অনরীেত অাথক ফলাফলগলর নবাচত অংশ
(~ নকাট টাকায়)

৩১.১২.২০২২ ৩১.১২.২০২২ ৩১.১২.২০২১

নশষ হওয়া তন মাস নশষ হওয়া নয় মাস নশষ হওয়া তন মাসববরণ

কাজকম নথক নমাট অায়
নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (কর, বযতকমী এবং/ অথবা বশষ দফাগলর অাগ)
কর পূববতী নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতকমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
কর পরবতী নময়াদর জনয নীট লাভ/(কত) (বযতকমী এবং/অথবা বশষ দফাগলর পর)
নময়াদর জনয নমাট সবাঙীন অায়[(কর পরবতী) নময়াদর জনয এবং (কর পরবতী) অনযানয সবাঙীন অায় মলয় লাভ/(কত)]
ইকুইট নশয়ার মূলধন
অনযানয ইকুইট *
মূ্ল সমদ
নশয়ার পত অায় (পতট ~ ১ টাকার) (নরবেন এবং বেন কাজকমর জনয)

ক) নমৗলক (~)
খ) মশত (~)

পুনরিারকতৃ ডবঞার সংরকণ
পুনরিারকতৃ মলূধন সংরকণ
সকউরটজ পময়াম অযাকাউন
আদায়দত ঋণ মলূধন
ঋণ ইকুইট অনপুাত
ঋণ পরষবা কভারজ অনপুাত
সদু পরষবা কভারজ অনপুাত
* ৩১ মাচ ২০২২ অনুযায়ী অনযানয ইকুইয়ট ছল ~ ২,৩৭৮.৪৫ নকাট

^_বয :
১। উপরাকট নসব নরগলশনস ৬৩ (লেং অবলগশনস অযান ডসকাজার রকায়ারমনস) নরগলশনস, ২০১৫—র নরগলশনর সহত পঠত নরগলশন ৩৩ ও ৫২—এর অধীন েক এিচঞসমূহর সহত ফাইলকরা ৩১ ডসমর ২০২২ (‘‘দয নরজালস’’) নশষ হওয়া দতমাসক ও নয় মাসর অনরীকত অাথক ফলাফলর বশদ বয়ানর নবাচত অংশ। ৩১ ডসমর ২০২২ নশষ হওয়া দতমাসক ও নয় মাসর জনয অনরীকতঅাথক ফলাফলগলর সমণূ বয়ান েক এিচঞসমূহর ওয়বসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com—এ পাওয়া যাব এবং তৎসহ নকামানর ওয়বসাইট www.britannia.co.in নথকও পাওয়া যাব।
২। এলওডআর নরগলশনস-এর নরগলশন ৫২(৪) -এত উেখত অনযানয লাইন আইটমগলর নপকত ৩১শ  ডসমর ২০২২ তারখ নশষ হওয়া দতমাসক এবং নয় মাসর জনয নaমানর পাসঙক পকাশততথযসমূহ নযাশনাল েক এিচঞ অফ ইনয়া লমটড ('এনএসই) এবং বএসই ল: ("বএসই") -নত জমা করা অনরীকত ফলাফলর সমূণ ফমযাট অনভÓক করা হয়ছ এবং নসগল েক এিচঞগলর ওয়বসাইট

www.nseindia.com এবং  www.bseindia.com-এত নদখত পাওয়া যাব।
৩। ৩১শ  ডসমর ২০২২ তারখ নশষ হওয়া দতমাসক এবং নয় মাসর জনয  নকামানর অনরীকত অাথক ফলাফলগল ২০১৫ সালর নসব নরগলশনস ৬৩ (লেং অবলগশনস অযান ডসকাজার রকায়ারমনস)নরগলশনসর সহত পঠত ৩৩ ও ৫২ নরগলশন অনযুায়ী এবং এখান নÀ পাসঙক রলসর সহত পঠত ২০১৩ সালর নকামানজ অযাক (দয অযাক)—এর ১৩৩ ধারার অধীন নদষ ইনয়ান অযাকাউনং েযানাডস(অাইএনড এএস) অনসুার পÁত হয়ছ।
৪। চফ অপারটং ডশসন নমকার নকামানর সবমাট সর নকামানর বাণজযক ফলাফল একট নসগমন িহসব মাপন বল নকামানর অপারটং নসগমন “খাদযÄবয” হসাব নদষ করা হয়ছ। নসই জনয, নসব(লেং অবলগশনস অযান ডসকাজার রকায়ারমনস) নরলগলশনস, ২০১৫—এর শডউল—৪—এর কজ (এল)—এর সহত পঠত নরগলশনস (৩৩) (১)(ই) অনযুায়ী ডসকাজার, নকামানর জনয পযাজয নয়।
৫। উপরাক অনরীকত কনসালডটড এবং েযানঅযালান আথক ফলাফলগল ১  নফবয়ার, ২০২৩ তারখ পষদর অডট কমট দারা পযালাচত এবং অনুমাদত হয়ছ।
৬। ৩১ ডসমর, ২০২২ তারখ নশষ হওয়া নকামানর দতমাসক ও নয় মাসর অনরীকত কনসালডটড ও েযানঅযালান আথক ফলাফলগল বধসমত নরীকক দারা নরীকণ করা হয়ছ এবং তারা এটর উপরএকট অপরবতত অডট রপাট ইসুয করছ। বধসমত নরীককগণর অডট রপাট নযাশনাল েক এি়চঞ অফ ইনয়া লমটড (‘এনএসই’) এবং বএসই লমটড (‘বএসই’)এত ফাইল করা হে এবংনকামানর ওয়বসাইটও পাওয়া যাব।
৭। ৩০শ নসÇমর ২০২২/ ৩১শ ডসমর ২০২২ তারখর নশষ হওয়া, ৩১শ ডসমর ২০২১ তারখ নশষ হওয়া নয় মাস এবং ৩১শ মাচ, ২০২২ নশষ হওয়া বছরর আথক ফলাফলগলত অনযানয আয় নaমানরসহায়ক নaমানগলর একট নথক গৃহীত যথাকম ~ ১৫.০৩ নaট, ~৯৫.৯৭ নকাট এবং ১৪৬.৩৩ নকাট লভযাংশ রয়ছ। 
৮। ৩১ ডসমর ২০২১ নশষ হওয়া দতমাসক এবং নয় মাসর জনয বযতকমী পদ এবং ৩১ মাচ ২০২২ সমাপ সময়র জনয নaমানর একট সহায়ক সংসার নসোসবী অবসর এবং ছাঁটাই খরচ সমকত এবং ৩১ডসমর ২০২২ নথক নশষ হওয়া দতমাসক এবং নয় মাসর জনয Èটানয়া নডয়ার পাইভট লমটড ("বডপএল") এর Èটানয়া ইনা²জ লমটডর ("বআইএল") ৪৯% ইকুযইট নশয়ার নবল এসএ("বইএল") এর কাছ বক কর লাভ এবং বডপএল ধারণকৃত ৫১% নশয়ারর নযাযয মূলযায়ন জয়ন নভঞার এগমন ("নজভএ") বআইএল, বইএল এবং বডপএল- এর মধয ভারত এবং কছ অনযানযনদশ চজ পণযর বকাশ, উৎপাদন, বপণন, বতরণ, বাণজয ও বকয় ইতযাদ করার জনয পবশ করছ। বডপএলক ইনাস ১১০ এর বধান অনুসার একতত আথক নকত একট নÊথ উদযাগ হসাব গণযকরা হযছ।
৯। নরশওসমূহ হসাব করার জনয ফমূলাসমূহ নÀলখতËপ :

ক) নডটইকুযয়ট নরশও= নডট/ননট ওয়াথ 
[ নডট/  নপড আপ নডটকযাপটাল: নন কারন ঋণ+ নন কারন লজ লায়াবলটজ+ কারন ঋণ+ কারন লজ লায়াবলটজ]
[ ননট ওয়াথ: নপড আপ ইকুযয়ট নশয়ার কযাপটযাল + অনযানয ইকুযয়ট ]
খ) নডটসাভস কভারজ নরশও= বযতকমী আইটম, কর এবং ফাইনযাির খরচার পূবর লাভ/ (এই সময়র মধয ফাইনযযাির খরচা + নন-কারন ঋণ এবং নন-কারন লজর দায়র জনয এই সময়র মধয করাআসলর পরশাধ)।  
গ) ইনারে সাভস কভারজ নরশও = বযাতকমী আইটম সমূহ+ কর + ফাইনযাির খরচা/ ঐ সময়র মধয ফাইনযাির খরচা) নথক লাভ, 
ঘ) কারন নরশও= বতমান সমদসমূহ / বতমান দায়সমূহ, 
ঙ) দীঘময়াদী ঋণ নথক ওয়াকং কযাপটাল= (ননকারন ঋণসমূহ ও নন কারন লজর দায়সমূহ  (এর মধয ননকারন ঋণসমূহ এবং ননকারন লজর দায়সমূহর বতমান  মযাচÓরট অনভÓক থাকব)/কারনঅযাসট নলস কারন লায়াবলট (এর নথক নন কারন ঋণ এবং নন কারন লজর দায়সমূহর বতমান মযাচÓরট বাদ যাব) 
চ) কারন লায়াবলট নরশও= সমূণ কারন লায়াবলটজ/ সমূণ লায়াবলটজ 
ছ) সমূণ ঋণ নথক সমূণ সমদ= ঋণ/ সমূণ সমদ 
জ) নডটারদর টানওভার= বাষক ভাব বকত জনস/ পভশনর আগ অযাভারজ গস নটড রসভবলস 
ঝ) ইনভÎ টানওভার= বাষকভাব বকীত জনস/ অযাভারজ ইনভনটজ অফ ফনশড েক, 
ঞ)  অপারটং মাজন= (বযতকমী আইটম এবং কর নথক লাভ- অনযানয নোজগার + ফাইনযাির খরচা)/অপারশনসমূহ নথক সমূণ রাজস, 
ট) ননট লাভর মাজন= ঐ সময়র মধয লাভ/ সমূণ নোজগার
ঠ) কু-ঋণ নথক অযাকাউন পাপয অনুপাত= কু-ঋণ/ গড় নÐট পাপয বাণজয (পভশনর আগ) পষদর পকÈটানয়া ইনা²জ লমটডর তরফ

সাঃনসুল এন ওয়াদয়ানচয়ারমযান
সান : নবঙালরুতারখ : ১ নফবয়ার ২০২২

৪,১৯৬.৮০
৭৭৩.৭১

১,১৪৯.৩১
৯৩২.৪০
৯৩৬.৮৯

২৪.০৯
২,৯৫৩.৫৩
২,৯৭৭.৬২

৩৮.৭১
৩৮.৭১

-
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,৯৬৬.৫৩

১.০০
১৯.০৭
২১.২৯

১২,২৭৭.৩৭
১,৮৯৬.০৭
২,২৭১.৬৭
১,৭৫৮.৭২
১,৭৭৬.০৪

২৪.০৯
২,৯৫৩.৫৩
২,৯৭৭.৬২

৩,৫৭৪.৯৮
৫০৬.৩৮
৫০৫.৪০
৩৬৯.১৮
৩৬৯.৯৪

২৪.০৯
২,১৫০.৯৪
২,১৭৫.০৩

৭৩.২০
৭৩.২০

-
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,৯৬৬.৫৩

১.০০
২.৩৪

১৫.১২

১৫.৪১
১৫.৪১

১৮০.২৪
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,৫২৯.১৭

১.১৬
১২.৮৭
১৪.৫৫

৪,০১১.১৭
৭৫২.৮৪
৯৮০.৫৮
৭৬৬.৯৩
৭৬৬.৯৩

২৪.০৯
২,৫৯৮.৬৮
২,৬২২.৭৭

৩১.৮৪
৩১.৮৪

-
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,৬২৩.৪৪

১.০০
২২.২৭
২২.২৭

১১,৭২৩.৬৯
১,৮৫১.৫১
২,০৭৯.২৫
১,৫৮১.১৪
১,৫৮১.১৪

২৪.০৯
২,৫৯৮.৬৮
২,৬২২.৭৭

৩,৩৭৩.৭০
৪৮৮.৫৬
৪৮৮.৫৬
৩৫৬.৫৭
৩৫৬.৫৭

২৪.০৯
১,৯৬৪.৫৩
১,৯৮৮.৬২

৬৫.৬৪
৬৫.৬৪

-
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,৬২৩.৪৪

১.০০
২.৩৪

১৫.৭৭

১৪.৮০
১৪.৮০

১৮০.২৪
৩.৯৬

২৪৪.৯৮
২,২১৮.৬২

১.১২
১৪.৯৯
১৫.০৯

উতর মধয নরলওয়
ই-নটUার বজ` নং. ০১/২০২৩
তারখ :- ১৯.০১.২০২৩ নডপুট অফস, সএসটই/জএস/অাগা

এন.স.নরলওয়, অাগা
ই-নটUারং বজ`

ভারতর রাÑপতর পক এবং তার পক নডপুট. সএসটই/জএস/উতর মধয নরলওয়, অাগা কাজ করনÀলখত কাজর জনয শধুমাত অনলাইন (ই-নটনারং) এর মাধযম “অবাধ নটনার” অাÒান জানয়ছ:-
ই-নটUার নং.

কাজর নাম

কাজর অানুমানক খরচ

নটUার বcর তারখ

অাগা-এসট-জএস-২০২৩-০১

৯,১৬,৬২,৫২০.৮৫
২৭.০২.২০২৩

এস অযান ট নকবপ নেশন ইয়াড অতরক লপু লাইনর বধানএবং অতরক পণয সাইডং সহ কুবরপুর পণযর নশডসমসারণর নকত কাজ কর।

সমণূ ববরণ এবং বড জমা নদওয়ার জনয অনগুহ কর ভারতীয় নরলওয় ওয়বসাইট
www.lreps.gov.in নদখুন। নটনারদাতারা উেখত তারখ ১৫.০০ ঘনা পযন ওয়বনÔটাল www.ireps.gov.in-এর মাধযম তাদর আসল/সংোধত বড জমা দত পারবন।এই নটনারর বপরীত মযানয়ুাল অফার অনুÐদত নয় এবং পাপ এই ধরনর মযানয়ুালঅফার উপকা করা হব।

উতর মধয নরলওয়
ই-নটUারং নটUার বজ` 

ভারতর রাÑ পতর পক এবং তার পক কাজ করছন নডপুট চফইঞনীয়ার/ Èজ/লাইন/ উতর মধয নরলওয়/আগা। ২৩.০২.২০২৩ তারখ১৫.০০ ঘনা পযন  নÀলখত কাজর জনয নধারত ফম ই-নটনারদরঅাÒান জানয়ছন। নটনারর ববরণ নÀËপ:-

নটUার বজ` নং. এজস/Èাঞ/এল/২০২২-২৩/০৪ তারখ :- ৩০.০১.২০২৩

d.
নং

নটUার 
নং.

কাজর নাম অানুমানক 
কাজর খরচ

বায়না 
টাকা

১

২

Èাঞ-এজস-২০২২-০৬

Èাঞ-এজস-২০২২-০৭

বোচপুরা নেশন সঁড় সহ 3 মটারচওড়া এফওব এর বযবসা এবং এজস-পড°ুএল নসকশনর রনকুটা নেশনপযাটফম ২/৩ নথক নতÓন নেশন ব×ংপযন সঁড় সহ এফওব-এর সমসারণএবং বএইচএ-ইটড°ু-নত ইউডঅাইআরও নেশন সঁড় সহ ৩ মটার চওড়াএফওব-এর বযবসা আগা বভাগর অংশ।

৬,০০,৫১,৭৯০.৭৪

৭৯,০৮,৪৯৮.৪৪

৪৫০৩০০.০০

১৫৮২০০.০০এজস বভাগর এজস-ডএইচও বভাগÈজ নং-১৩১৪/১ এবং ১৩৩১/১ ইউপতপরদশন নকডল এবং পথর বযবসা।
সমা`র সময়কাল : d.নং. ১. ১৪ মাস এবং d.নং ২. ০৬ মাস। উভয় নটUার নfলার তারখ২৩.০২.২০২৩। অনhুপ কাজর জনয নjগযতার মানদk : d.নং ১. “ইসাত কাঠাÐ দতরএবং ইরকশন বা ইসাত গাডারর লঞং/ড-লঞং” এবং d.নং ২. “নযaন ²াকচারাল েলফযাÈকশন কাজ”। ̂ _বয: (১) ই-নটনার ফরম সকল নটনারদাতাক বনামূলয ইসযু করা হব।
(২) উপরর ই-নটনারর নটনার নথসহ সমূণ তথয ওয়বসাইট www.ireps.gov.in-এনটনার নোলার নধারত তারখ অথাৎ ২৩.০২.২০২৩, ১৫.০০ ঘনা পযন পাওয়া যাব ।
(৩) উপোক নটনারর বপরীত ই-বড ছাড়া অনয নaো নটনার গহণ করা হব না। এইউদশয, বকতাদর অাইট অযাক-২০০০-এর অধীন সসএ দারা জার করা ডজটাল সাকরশংসাপত সহ অাইঅারইপএস ওয়বসাইট নজদর নবনন করত হব। 
(৪) নটনারদাতারা নটনার নথত পদত শংসাপতর একট অনুলপ েযানাড বনযাস জমানদবন যা ছাড়া তাদর নটনার ববচনা করা যাব না এবং সংকপভাব বাতল করা হব। 
(৫) নaন অসুবধার নকত অাইঅারইপএস এর ওয়বসাইট পাওয়া যাব নহলডসর সঙনØগাØগ করা নযত পার। (৬) নটনারদাতাক বাধযতামলূকভাব জসস এপল’২০২২-এর১০ নথক ১৮ (পাট-১) ধারা নমন পোজনীয় কাগজপত জমা দত হব, অনযথায় অফারটঅসমণূ অফার হসাব ববচত হব এবং নসই অনযুায়ী ববচনা করা হব না।
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