SRL:SEC:SE:2021-22/49
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

Spencer's Retail Limited
Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Corp. Office: RPSG House, 2/4 Judges Court Road, Kolkata-700 027
Tel: +91 33 2487 1091 Web: www.spencersretail.com
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BPL LIMITED

Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN: L28997KL1963PLC002015
e-mail: investor@bpl.in, URL: www.bpllimited.com, Tel: No. +91 80 25589109

Statement of Standalone unaudited financial results for the Quarter and Six Months ended 30th September, 2021

(Rs. In Crores)

Quarter Ended
Particulars
Total Income from operations

30-09-2021 30-06-2021 30-09-2020
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Six Months Ended

Year Ended

30-09-2021 30-09-2020
(Unaudited) (Unaudited)

31-03-2021
(Audited)

12.91

6.09

11.03

18.99

19.11

44.84

Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or
extraordinary items)

2.67

(1.23)

(0.02)

1.44

(1.25)

(0.55)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

2.67

(1.23)

(0.02)

1.44

(1.25)

(0.55)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or
extraordinary items)

2.67

(1.23)

(0.02)

1.44

(1.25)

(21.03)

Equity Share Capital

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

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

99.86

99.86

120.89

99.86

120.89

120.89

Basic :

0.55

(0.25)

(0.00)

0.29

(0.26)

(4.30)

Diluted :

0.55

(0.25)

(0.00)

0.29

(0.26)

(4.30)

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

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 the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and of the listed entity.
For BPL Limited
12th November, 2021
Bangalore

Ajit G Nambiar
Chairman & Managing Director

রাজ্য

কলকাতা শনিবার ১৩ নভেম্বর ২০২১

ব্যবহারিক দখল বিজ্ঞপ্তি

ব্রাঞ্চ অফিস:আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং, ফ�োর্থ ফ্লোর, 228A, এজেসি
ব�োস র�োড, কলকাতা– 700020
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

যেহেতু ,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, 2002–এর
রুল 3 সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
2002–এর 13(12)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তিসমূহ জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে
উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
ওই ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল 8 সহ সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 13(4)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনওপ্রকার লেনদেন না
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষ হবে।
দাবি বিজ্ঞপ্তির
ক্রম ঋণগ্রহীতার নাম /ল�োন
তারিখ/ দাবিকৃ ত শাখার নাম
সম্পত্তির িববরণ / ব্যবহারিক দখলের তারিখ
অ্যাকাউন্ট নম্বর
নং
অর্থাঙ্ক (₹)
1 শ্রীকান্ত কুণ্ডু/রেবা কুণ্ডু/
আবাসিক ফ্ল্যাট নং 4D, ফ্লোর নং 4 (উত্তর–পূর্ব ক�োণে), দুর্গাম�োহন 03.06.2021
কলকাতা
ফ্ল্যাট নং 4D, ফ্লোর নং 4, অ্যাপার্টমেন্ট, ম�ৌজা– স�োদপুর, জে এল নং 8, আর এস দাগ নং
/
দুর্গাম�োহন অ্যাপার্টমেন্ট,
842/2478, আর এস খতিয়ান নং 941, স্কিম প্লট নং 62, ব্লক নং
₹17,53,166/–
র�োড নং 3, 62, এইচ
‘A’, স�োদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির
বি টাউন, পশ্চিমবঙ্গ,
এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং 31, হ�োল্ডিং নং 33, এইচ বি টাউন র�োড নং
কলকাতা– 700110 /
3, থানা– ঘ�োলা (পূর্বতন খড়দহ), এডিএসআরও– স�োদপুর (পূর্বতন
LBCAL00005138988 ব্যারাকপুর), জেলা– উত্তর 24 পরগনা, কলকাতা– 700110, সুপার
বিল্ট আপ এরিয়া– সামান্য কমবেশি 770 বর্গফু ট /দখলের তারিখ:
10.11.2021।
উপর�োক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা ওপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
তারিখ থেকে 30দিনের বিজ্ঞপ্তিদেওয়া হল, অন্যথায় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, 2002–এর রুল নং 8 ও 9–এর সংস্থান অনুযায়ী
উক্ত বন্ধক রাখা জামিনযুক্ত সম্পত্তিগুলি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে 30দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে বিক্রয় করা হবে।
তারিখ : 12নভেম্বর, 2021	
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান	 : কলকাতা		
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বারাসতে অনলাইনে বিচার
স�োহম সেনগুপ্ত
সম্প্রতি কর�োনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বারাসত জেলা আদালতের এক কর্মী।
তখন থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনলাইনে বিচার প্রক্রিয়া চলছে
বারাসতের জেলা আদালতে। যদিও এইধরনের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত
আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, এজলাসে বিচারকের সামনে যেভাবে
সশরীরে মক্কেলের বক্তব্য ও ঘটনা তু লে ধরা যায় তা অনলাইনে হয় না। তাই
তাঁরা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন বিচার প্রক্রিয়ার সনাতন প্রথা। অর্থাৎ অফলাইন।
কিন্তু এইমুহূর্তে অফলাইনে বিচার প্রক্রিয়া সহজ নয় বলেই মনে করছেন
আইনজীবীদের বড় অংশ। তাঁদের বক্তব্য, জেলা আদালতের যে কর্মী কর�োনায়
আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর মাধ্যমে আরও অনেকে কর�োনায় আক্রান্ত হতে পারেন।
তাঁর দ্বারা অন্য কেউ সংক্রমিত হয়েছেন কিনা সে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত
নয়। তাই সার্বিক সুস্থতার স্বার্থে কমপক্ষে আরও ১৫ দিন অনলাইনেই বিচার
চলুক জেলা আদালতে। বারাসত আদালতের আইনজীবী বিপ্লব রায় জানান,
আদালত চত্বর ও কক্ষে দিনে কমপক্ষে দু–তিনবার স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা
খুবই জরুরি। একই সঙ্গে আদালতে আসা প্রত্যেকের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা
এবং মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করাও উচিত। কর�োনা সংক্রমণ র�োখার পাশাপাশি
বিচারব্যবস্থা যাতে বিলম্বিত না হয় সেটাও দেখা দরকার। না হলে দূর থেকে
আসা বিচারপ্রার্থীদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

হাওড়ায় আজ
জল সরবরাহে বিঘ্ন

পদ্মপুকুর জলপ্রকল্পের মূল পাইপ
লাইনের ফাটল মেরামতের জন্য
শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া পুর এলাকার
সব ওয়ার্ডে জল সরবরাহ ব্যাহত
হবে। রবিবার সকালে সম্ভবত
স্বাভাবিক হবে। খবর হাওড়া
পুরনিগম সূত্রে।

নিউ টাউনে দেহ

নিউ টাউনে গাছ থেকে উদ্ধার হল
এক ব্যক্তির ঝু লন্ত দেহ। শুক্রবার
বেলা ১১টা নাগাদ ইক�ো পার্ক থানা
এলাকায় একটি সিমেন্ট কারখানার
খ�োলা মাঠ থেকে দেহটি উদ্ধার
করেছে পুলিশ। এলাকাটি সিলিকন
ভ্যালি লাগ�োয়া। মৃতর পরিচয় জানা
যায়নি। একটি বাবুল গাছ থেকে
গলায় দড়ির ফঁাস–দেওয়া ঝু লন্ত
অবস্থায় দেহটি পাওয়া যায়।

১১

