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November 13, 2021

The Manager 
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G-Block 
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),                           
Mumbai 400 051              
(Symbol: SPENCERS)

The General Manager
Department of Corporate Service,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower         
Dalal Street
Mumbai 400 001
(Scrip Code: 542337)

Dear Sir/Madam,

Sub - Newspaper publication for Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half 
year ended September 30, 2021.

Please find enclosed copies of the Newspaper Publications as published in English in Business 
Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata edition) on November 13, 2021, with regard 
to Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 
2021.

This is for your information and record please.

Thanking you.
For

Rama Kant 
Company Secretary & Compliance Officer
(FCS-4818)

Encl: As above
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e-mail: investor@bpl.in, URL: www.bpllimited.com, Tel: No. +91 80 25589109

BPL LIMITED
thStatement of Standalone unaudited financial results for the Quarter and Six Months ended 30 September, 2021

Note: The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly
financial results are available on thewebsites of StockExchanges (www.bseindia.com,www.nseindia.com) and of the listed entity.

th12 November, 2021
Bangalore

Ajit G Nambiar
Chairman & Managing Director

For BPL Limited

(Rs. In Crores)

30-09-2021
(Unaudited)

Particulars 30-06-2021
(Unaudited)

30-09-2020
(Unaudited)

30-09-2021
(Unaudited)

30-09-2020
(Unaudited)

31-03-2021
(Audited)

12.91

2.67

2.67

2.67

48.89

99.86

0.55

0.55

6.09

(1.23)

(1.23)

(1.23)

48.89

99.86

(0.25)
(0.25)

11.03

(0.02)

(0.02)

(0.02)

48.89

120.89

(0.00)
(0.00)

18.99

1.44

1.44

1.44

48.89

99.86

0.29

0.29

19.11

(1.25)

(1.25)

(1.25)

48.89

120.89

(0.26)
(0.26)

44.84

(0.55)

(0.55)

(21.03)

48.89

120.89

(4.30)
(4.30)

Total Income from operations
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)

Equity Share Capital

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of
previous year)

Earnings Per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued
operations)-

Basic :

Diluted :

Year EndedSix Months EndedQuarter Ended
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রাজ্য
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১১
 ব্যবহানরক দখল নবজ্ঞনতি

ব্াঞ্চ অনিস:  আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, ি্যান্ডিযার্ক সবস্ডিং, ফ�যার্ক ফ্যার, 228A,  এটেসি 
ফবযাি ফরযাড, রিরযাতযা– 700020
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com 

যেভহতু,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেটডর অনুটিযাসিত আসিরযাসরর সিটিটব সনম্নস্যাক্ষররযারী সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 – এর 
রুি 3   িি পঠনীয়  সিসরউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সররনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, 
2002 –এর 13(12)    িযারযািীটন তযঁার ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি সনটম্নযাক্ত ঋণগ্রিীতযাগটণর প্রসত িযাসব সবজ্ঞসতিিিূি েযাসর রটরসিটিন, যযার িযাি্টি 
উক্ত সবজ্ঞসতি প্রযাসতির তযাসরখ ফরটর 60  সিটনর িটি্ উক্ত সবজ্ঞসতিটত উসলিসখত অর্কযাঙ্ক আিযায় ফিওয়যার েন্ তযাঁটির প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা িটয়সিি।
ওই ঋণগ্রিীতযা উক্ত অর্কযাঙ্ক পসরটশযাটি ব্র্ক িওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ রটর ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারটণর প্রসত সবজ্ঞসতি েযাসর ররযা িটছে ফয, 
সনম্নস্যাক্ষররযারী নীটে উসলিসখত তযাসরটখ উক্ত রুিিিটূির রুি 8 িি িটগে  পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর 13(4)  িযারযািীটন তযারঁ ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি এখযাটন 
নীটে বসণ্কত িম্পসতির িখি সনটয়টিন। সবটশষত ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা সনম্নসিসখত িম্পসতি সনটয় ফরযানওপ্ররযার ফিনটিন নযা 
ররযার েন্ িতর্ক ররযা িটছে এবিং উক্ত িম্পসতি সনটয় ফরযানওরূপ ফিনটিন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেটডর েযাে্ক িযাটপক্ষ িটব।

ক্রম 
িং

ঋণগ্রহীতার িাম /  যলাি 
অ্যাকাউন্ট িম্বর সম্পনতির নববরণ /  ব্যবহানরক দখভলর তানরখ

দানব নবজ্ঞনতির 
তানরখ/  দানবকৃত 

অর্াঙ্ক ( ₹ ) 
শাখার িাম

1 শ্রীরযান্ত কুণ্ু/  ফরবযা কুণ্ু/  
্্যাে নিং 4D, ফ্যার নিং 4, 
দুগ্কযাটিযািন অ্যাপযাে্কটিন্, 
ফরযাড নিং 3, 62, এইে 
সব েযাউন, পসচিিবগে, 
রিরযাতযা– 700110 / 
LBCAL00005138988

আবযাসির ্্যাে নিং 4D, ফ্যার নিং 4 ( উতির–পূব্ক ফরযাটণ) , দুগ্কযাটিযািন 
অ্যাপযাে্কটিন্, ফিৌেযা– ফিযািপুর, ফে এি নিং 8, আর এি িযাগ নিং 
842/2478, আর এি খসতয়যান নিং 941, সকিি প্লে নিং 62, ব্লর নিং 
‘ A’ , ফিযািপুর ফডটেিপটিন্ সকিি, পযাসনিযাটি সিউসনসিপ্যাসিটির 
এিযারযািীন, ওয়যাড্ক নিং 31, ফিযাস্ডিং নিং 33, এইে সব েযাউন ফরযাড নিং 
3, রযানযা– ফ�যািযা ( পূব্কতন খড়িি) , এসডএিআরও– ফিযািপুর ( পূব্কতন 
ব্যারযারপুর) , ফেিযা– উতির 24 পরগনযা, রিরযাতযা– 700110, িুপযার 
সবল্ট আপ এসরয়যা– িযািযান্ রিটবসশ 770 বগ্ক�ুে /  িখটির তযাসরখ:  
10.11.2021।

03.06.2021
/

₹17,53,166 / –

রিরযাতযা

উপটরযাক্ত ঋণগ্রিীতযা( গণ) /েযাসিনিযার( গণ)  এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা ওপটর উসলিসখত পসরিযাণ অর্কযাঙ্ক আিযায় ফিওয়যার েন্ এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর 
তযাসরখ ফরটর 30  সিটনর সবজ্ঞসতি  টিওয়যা িি, অন্রযায় সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 – এর রুি নিং 8 ও 9 –এর িিংস্যান অনযুযায়ী 
উক্ত বন্ধর রযাখযা েযাসিনযকু্ত িম্পসতিগুসি এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর তযাসরখ ফরটর 30  সিন অসতবযাসিত িওয়যার পটর সবক্রয় ররযা িটব। 

তানরখ :  12  িভেম্বর, 2021  অিুভমানদত আনিকানরক
 স্াি :  কলকাতা  আইনসআইনসআই ব্যাঙ্ক নলনমভেড         

কমখ্ানল/  ব্যবসা/ বানণজ্য/  
হারাভিা/ প্ানতি  ইত্যানদ নবজ্ঞাপি
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অনতনরক্ত শব্দ ১৮ োকা

যসাহম যসিগুতি

িম্প্রসত রটরযানযায় আক্রযান্ত িটয়সিটিন বযারযািত ফেিযা আিযািটতর এর রিমী। 
তখন ফরটরই িতর্কতযািূির ব্বস্যা সিটিটব অনিযাইটন সবেযার প্রসক্রয়যা েিটি 
বযারযািটতর ফেিযা আিযািটত। যসিও এইিরটনর সবেযার প্রসক্রয়যা সনটয় সবিিযাসবেক্ত 
আইনেীবীটির এরযািংশ। তযাঁটির বক্তব্, এেিযাটি সবেযারটরর িযািটন ফযেযাটব 
িশরীটর িটকেটির বক্তব্ ও �েনযা তুটি িরযা যযায় তযা অনিযাইটন িয় নযা। তযাই 
তযঁারযা স�সরটয় আনটত েযাইটিন সবেযার প্রসক্রয়যার িনযাতন প্ররযা। অর্কযাৎ অ�িযাইন। 
সরন্তু এইিুিূটত্ক অ�িযাইটন সবেযার প্রসক্রয়যা িিে নয় বটিই িটন ররটিন 
আইনেীবীটির বড় অিংশ। তযাঁটির বক্তব্, ফেিযা আিযািটতর ফয রিমী রটরযানযায় 
আক্রযান্ত িটয়টিন তযাঁর িযাি্টি আরও অটনটর রটরযানযায় আক্রযান্ত িটত পযাটরন। 
তযঁার বিযারযা অন্ ফরউ িিংক্রসিত িটয়টিন সরনযা ফি সবষয়টি এখনও সনসচিত 
নয়। তযাই িযাসব্কর িুস্তযার স্যাটর্ক রিপটক্ষ আরও ১৫ সিন অনিযাইটনই সবেযার 
েিুর ফেিযা আিযািটত। বযারযািত আিযািটতর আইনেীবী সবপ্লব রযায় েযানযান, 
আিযািত েত্বর ও রটক্ষ সিটন রিপটক্ষ দু– সতনবযার ি্যাসনেযাইটেশটনর ব্বস্যা 
খুবই েরুসর। এরই িটগে আিযািটত আিযা প্রটত্টরর শযারীসরর তযাপিযাত্যা পরীক্ষযা 
এবিং িযাকি পরযা বযাি্তযািূির ররযাও উসেত। রটরযানযা িিংক্রিণ ফরযাখযার পযাশযাপযাসশ 
সবেযারব্বস্যা যযাটত সবিসবিত নযা িয় ফিেযাও ফিখযা িররযার। নযা িটি দূর ফরটর 
আিযা সবেযারপ্রযারমীটির িিি্যায় পড়যার আশঙ্কযা ফরটরই যযাটব। 

বারাসভত অিলাইভি নবচার  হাওড়ায় আজ
জল সরবরাভহ নবঘ্ন
পদ্মপুকুর জলপ্কভপের মূল পাইপ 
লাইভির িােল যমরামভতর জি্য 
শনিবার সন্্যায় হাওড়া পুর এলাকার 
সব ওয়াভড্ জল সরবরাহ ব্যাহত 
হভব। রনববার সকাভল সম্ভবত  
স্াোনবক হভব। খবর হাওড়া 
পুরনিগম সূভরে।

নিউ োউভি যদহ
নিউ োউভি গাছ যরভক উদ্ার হল 
এক ব্যনক্তর ঝুলন্ত যদহ। শুক্রবার 
যবলা ১১ো িাগাদ ইভকা পাক ্রািা 
এলাকায় একটি নসভমন্ট কারখািার 
যখালা মাঠ যরভক যদহটি উদ্ার 
কভরভছ পনুলশ। এলাকাটি নসনলকি 
ে্যানল লাভগায়া। মতৃর পনরচয় জািা 
োয়নি। একটি বাবলু গাছ যরভক 
গলায় দনড়র িঁাস– যদওয়া ঝুলন্ত 
অবস্ায় যদহটি পাওয়া োয়।
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