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‘Showingdeclaredvalueon
billof ladingnotmandatory’

WewanttoimportIran-origin
materialthroughathird-
countryseller,eitherinUS
dollarsorinanothercurrency.
Whentheywanttosendpay-
mentinadvancetotheseller,
theirbankdidnotaccept
paymenteitherinUSDorany
othercurrency,sayingthey
areregularlydealinginUSD
throughtheircorrespondent
bankintheUS.So,theywant
toavoidbankingtransactions
relatedtoIran-origingoods.
WhataretheRBIguidelines?
As per Regulation 5 (2) (b) of
theForeignExchangeManage-
ment (Manner of Receipt and
Payment) Regulations, 2016,

payment should bemade in a
currency appropriate to the
country of shipment of goods.
In your case, it appears the
bank has taken a decision not
to fall foul of the US sanctions
againstIran.It isamatterofthe
individualbank’spolicy.

Istheshippinglineunder
mandatoryobligationto
mentionthevaluedeclaredby
shipperonbilloflading(BL)?
Rule 3 of the Rules Relating to
Bill of Lading set out in the
Schedule to the Carriage of
Goods by Sea Act, 1925, does
not mandate the value of the
goodsshouldbementioned in
thebilloflading.Butwhereitis
stated as declared by the ship-
per, the liability of the carrier
willbelimitedtothevaluestat-
ed, intheeventof lossofcargo.

Wehadplacedanorderona
foreignsupplier.Weknow
thattheequipmentcontains
somecomponentsexported
byanotherIndianpartyby

claimingexportincentives.
Willtherebeanyimpactonus,
ifweimporttheequipment?
The export of components by
the Indian party to the foreign
supplier against receipt ofpay-
ment in foreign exchange for
full value of components, and
your import from the foreign
party against payment in for-
eign exchange for full value of
the equipment, are independ-
enttransactions.So,Idonotsee
any impact on you, when the
equipment is imported.

Underamerchantingtrade
transaction,cananIndian
makepaymenttoaRussian
supplierinUSDforshipment
toabuyerinIranandgetpaid
innon-convertiblerupees?
Para C.14 of RBI FED Master
Direction No. 17/2016-17 dated
January 1, 2016 (as amended),
deals with the merchanting
trade. It does not deal specifi-
cally with the issue you have
raised.What you propose does
notquitereconcile,becausethe

mechanismforreceiptinrupees
is forexports to Iran fromIndia
(Para2.46II(b)ofFTP).Youmay
moveRBIforclarity.

Ifexportproceedsarerecei-
vedshortduetoacontractual
penaltyimposedbythebuyer,
willtheproportionatedraw-
backhavetobesurrendered?
For the shortfall in realisation
ofexportproceeds,youhaveto
movebank,seekingawrite-off.
In that case, the provisions of
sub-para(iv)ofParaC.23ofRBI
FED Master Direction no.
16/2015-16datedJanuary1,2016
(as amended), dealing with
exportofgoodsandserviceswill
come into play. It permits the
bankstoallowwrite-offprovid-
edtheexporterhassurrendered
proportionate export incen-
tives,ifany,availedofinrespect
of the relative shipments. The
AD Category-I bank should
obtain documents evidencing
surrender of export incentives
availed before permitting the
relevant bills to be written off.
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Will be tough to
bring financial
sector back on
feet: Panagariya

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 1 June

The ‘number one’ challenge
before the government, once
it unlocks theeconomyamid
the Covid-19 crisis, will be to
put the financial sector back
onitsfeet, formerNITIAayog
vice-chairman Arvind
Panagariya said on Monday.

Hesaid Indiawas facinga
health crisis that has led to a
sudden stop of the economy.
“To restart and return the
economy to the pre-Covid-19
path,weneedtoovercomethe
health crisis. Once this is
done, themain weakness we
will need to overcome is the
onewehad left unsolvedpri-
or to Covid-19: disruptions in
the financialmarkets.”
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AXIS FINANCE LIMITED

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

# Not required to be disclosed as per Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015

** NotApplicable
Notes:
1. The financial results of theAxis Finance Limited ('Company') have been prepared in accordance with IndianAccounting

Standards ('Ind AS') notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the
Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016, prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 ('the
Act') read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Any
application guidance/clarification/directions issued by the Reserve Bank of India or other regulators are implemented as
andwhen they are issued/applicable.

* NetWorth asperRBI guidelines

10. In terms of requirement as per RBI notification no. RBI/2019-20/170 DOR (NBFC).CC.PD.No.109/22.10.106/2019-20
dated March 13, 2020 on Implementation of IndianAccounting Standards, Non-Banking Financial Companies (NBFCs)
are required to create an impairment reserve for any shortfall in impairment allowances under IndAS 109 and Income
Recognition, Asset Classification and Provisioning ('IRACP') norms (including provision on standard assets). The
impairment allowances under Ind AS 109 made by the company exceeds the total provision required under IRACP
(including standard asset provisioning), as at March 31, 2020 and accordingly, no amount is required to be transferred to
impairment reserve.

The Company holds impairment allowances as at March 31, 2020, against potential impact of COVID-19 based on the
information available at this point in time.

11. The figures of the half year endedMarch 31, 2020 andMarch 31, 2019 are the balancing figures between audited figures
in respect of the full financial year endedMarch 31, 2020 andMarch 31, 2019 and published year to date figures up to the
half year ended September 30, 2019 and September 30, 2018 respectively and which were subject to limited review by
the statutory auditors.

6. EffectiveApril 1, 2019, the Company has adopted IndAS 116 - Leases and applied it to applicable lease contracts during
the Financial Year 2019-20. The adoption of new standard has resulted in recognition of right of use and a corresponding
lease liability of`391.28 Lakhs.

9. A national lockdown was declared by Government of India with effect from March 24, 2020 as a result of the recent
outbreak of Novel Corona Virus (COVID-19), which was further extended in phases up to May 31, 2020. The COVID-19
pandemic has resulted in significant decrease in the economic activities across the country and has also affected the
Company's business operations in the last week of March 2020, due to such lockdown. Further in accordance with RBI
guidelines relating to 'COVID-19 Regulatory Package' datedMarch 27, 2020 and datedMay 23, 2020 ("RBI Circulars"),
the Company offered/would offer moratorium on payment of instalments and/or interest, as applicable, falling due
betweenMarch 1, 2020 andAugust 31, 2020 to its eligible customers based on requests aswell as on a suomoto basis.
Estimates and associated assumptions applied in preparing these financial results/statements, especially for determining
the impairment allowance for the Company's financial assets (Loans and Investments), are based on historical
experience and other emerging/forward looking factors on account of the pandemic. The Company believes that the
factors considered are reasonable under the current circumstances. The Company has used estimation of potential
stress on probability of default and exposure at default due to Covid-19 situation in developing the estimates and
assumptions to assess the impairment loss allowance on Loans. Given the dynamic nature of the pandemic situation,
these estimates are subject to uncertainty andmaybe affected by severity and duration of the pandemic. In the event the
impacts are more severe or prolonged than anticipated, this will have a corresponding impact on the carrying value of
financial assets, the financial position and performance of theCompany.

12. For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of Regulation 52(4) of the Listing Regulations, the pertinent
disclosures have beenmade to theBSELimited and can be accessed onwww.bseindia.com.

2. The above is an extract of the detailed format of half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the half yearly/annual financial results are available on the
websites of theBSELimited (www.bseindia.com) andAxis Finance Limited (www.axisfinance.co.in).

3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its
meeting held on May30, 2020 andwas audited by statutory auditor, as required under ListingRegulations.

8. The company is engaged primarily in the business of financing and accordingly, there are no separate reportable
segments as per IndAS108 -OperatingSegment.

7. The Company has elected to exercise the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as
introduced by theTaxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019.Accordingly, the Company has recognised provision for
income tax for the year ended March 31, 2020 and re-measured the balance of net deferred tax assets, basis the rate
prescribed in the aforesaid section and recognised the effect of change in the profit and loss account. The
remeasurement has resulted in awrite down of the net deferred tax assets pertaining to earlier years by` 1,403.94 Lakhs
which has been fully charged to the profit and Loss account.

13. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period/
year figures.

4. TheCompany is a non-deposit accepting non-banking finance company orNBFC-ND-SI registeredwithReserveBank of
India (RBI) and hence in terms of Listing Regulations is exempted from the requirement of disclosure of certain line of
itemsasmentioned inRegulation 52(4).

5. TheCompany is in the process of amalgamationwithAxis Private Equity Limited (a group company)wherein the former is
the Transferee and the latter is the Transferor. In this regard, the Company has filed application petition before the
National Company LawTribunal,Mumbai. National Company LawTribunal,Mumbai has admitted the petition onMay 10,
2019. At the last hearing on February 27, 2020, the NCLT has fixed the matter as reserved for order and the same is
awaited as at theBalanceSheet date.

For and on behalf of Board of Directors
AXIS FINANCE LIMITED

Sd/-
Bipin Kumar Saraf

Managing Director & CEO
Place: Mumbai
Date: May 30, 2020

Sr.
No.

Particulars

Current Year
ended

31 March 2020

Audited Audited Reviewed Reviewed

( ` in Lakhs)

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 16,371.15 21,054.74 4,237.48 11,284.61

1 Total Income from Operations 1,00,003.93 89,433.78 48,877.60 48,270.85

11 Debt Equity Ratio 5.34 5.63 5.34 5.63

(for continuing and discontinued operations)

6 Paid up Equity Share Capital 48,075.00 48,075.00 48,075.00 48,075.00

Exceptional and/or Extraordinary items) 24,044.50 32,540.67 5,773.58 17,419.32

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 24,044.50 32,540.67 5,773.58 17,419.32
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax

5 Total Comprehensive Income for the period
[ComprisingProfit / (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)] 16,337.73 21,053.52 4,224.95 11,276.69

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 76,035.08 73,964.27 76,035.08 73,964.27
8 Net Worth* 1,15,585.34 1,15,603.91 1,15,585.34 1,15,603.91
9 Paid up Debt Capital/Outstanding Debt 6,63,036.58 6,87,583.38 6,63,036.58 6,87,583.38
10 Outstanding Redeemable Preference Shares - - - -

12 Earnings Per Share (of ` 10/- each)

1. Basic: 3.41 4.38 0.88 2.35

13 Capital Redemption Reserve - - - -
14 Debenture Redemption Reserve** - - - -

16 Interest Service Coverage Ratio# - - - -

2. Diluted: 3.41 4.38 0.88 2.35

15 Debt Service Coverage Ratio# - - - -

Previous
year ended

31 March 2019

Corresponding
half year ended
31 March 2020

Corresponding
half year ended
31March2019 in
thepreviousyear
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 কম্মখালল
●  বাড়ি থেকে োজ। ১৮ থেকে
৪৫ বছর। ৪০ বছকরর পুকরাক�া 
থোম্াড়�। 9830989267 

 প্রকাশ্য লবজ্ঞলতি
আমাকের মা��ীয় ড়পএমএস 
খাতাধারেকের জা�াক�া হকছে থে থসড়ব 
থরড়জক্রেশ� �ং INP000006475  অ�ুোয়ী 
জাড়রেৃত থপাটক�াড়িও পড়রচাি� ব্যবস্া 
বন্ধ েরবার ব্যবস্া ড়�কয়ড়ছ ো আপ�াকের 
ড়বজ্ঞড়তি মাধ্যকম জা�াক�া হকয়ড়ছি। সমস্ত 
গ্াহেকের জমারাড়শ তাকের �ড়েভুক্ত 
ব্যাককের খাতায় এবং ড়িম্যাট খাতায় জমা 
েরা হকয়কছ। েড়ে থো�ও অড়�ষ্পন্ন োড়ব 
থেকে োকে থসকষেকরে থোগাকোগ েরু� 
pms@tseconline.com; admin@
tseconline.com  থত অেবা �ীকচর 
ঠিো�ায় থোগাকোগ েরু�।

লিরালন লিলকউলরটিজ প্রাাঃ ললাঃ
থটাড়ি থচম্ারস, ৫ম তি, 

২ িািবাজার ড়্রেট, েিোতা–  ৭০০০০১, 
থ�া� �ং ০৩৩ ৪০৫৩১৩৭/ ৩১৩১ 

ঘরুর দাঁড়ারব
হ�ারেল ব্যবিা
এ বছররর হশরে হ�ারেল ব্যবিা 
ঘরুর দাঁড়ারব। িম্ভবত পা�ারড়র 
পর্মেন হকন্দ্রগুললরক হবলশ লনরাপদ 
ল�রিরব হবরছ হনরবন েু্যলরস্টরা। 
মন্তব্য তাজ গ্রুপ অফ হ�ারেল্ ি– এর 
প্রাক্তন লিলনয়র ভাইি– হপ্রলিরেন্ট 
বীরলবজয় লিংরয়র। লিস্টার লনরবলদতা 
ইউলনভালি্মটি আরয়ালজত ওরয়লবনারর 
লতলন ছাড়াও বক্তব্য হপশ কররন 
তাজ হ�ারেল্ ি– এর কমমী হনে�া শম্মা। 
এরঁদর িরঙ্গ করিাপকিরন অংশ হনন 
হেকরনা ইলডিয়া গ্রুরপর লেররক্টর অফ 
�িলপোললটি িন্ীপ মখুালজ্ম। এই 
ওরয়লবনারর উপলথিত লছরলন হদশ–
 লবরদরশর বহু দশ্মক। ছাত্রছাত্রীরদর 
প্রলত বীরলবজয় লিংরয়র পরামশ্ম, এই 
িঙ্করে তাড়াহুরড়া করর হর– হকানও 
চাকলররত ঝাঁলপরয় পড়রল ভুল �রব। 
ধৈর্ম ৈরর ভাল িংথিায় হরাগ হদওয়াোই 
বুলধিমারনর কাজ। হনে�া িম্প্রলত 
মালরয়লশয়ার তাজ লঙ্কালভ হিরক 
লফরররছন। লদললির তাজ দ্ারকা– য় 
লছরলন হকায়াররলন্টরন। তাঁর অলভজ্ঞতা 
ভাগ করর লনরলন দশ্মকরদর িরঙ্গ। দুই 
বক্তাই বার বার হজার লদরয়রছন ‘ লনউ 
নম্মাল’  পলরলথিলতরত �িলপোললটি 
লশরপে স্াথি্য– িরচতনতার ওপর।

 লশশুরদর জন্য
লশশু–অলৈকাররর জন্য আয়ষু্ান 
ইলনলশরয়টিভ লনয়লমত কাজ করর 
লশশুরদর অলৈকার লনলচিত কররত, 
রারা মা– বাবার মরৈ্য ধববাল�ক 
লবশঙৃ্খলা আর হ�ফাজরতর লড়াইরয়র 
লশকার। মা– বাবা উভরয়র িরঙ্গ 
প্ররত্যক িন্তারনর িমান হরাগাররাগ 
ও ভালবািা িাকা উলচত, বরলরছন 
িংথিার প্রলতষ্াতা– হিররেোলর অলরলজৎ 
লমত্র। লকোউন পলরলথিলতরত এ– রকম 
বহু মা– বাবা িন্তানরদর জন্য ররিষ্ট 
উরদ্রগ ররয়রছন। �াইরকারে্মর লনরদ্মশ, 
এই অবথিায় লভলেও– করলর মাৈ্যরম 
মা– বাবা ও িন্তারনর মরৈ্য িংররাগ 
রাখা হররত পারর। ‘ িন্তানরদর রত্নরক 
িব্মালৈক অগ্ালৈকার হদওয়া উলচত, 
এই মরম্ম একটি জনস্াি্ম মামলার 
জন্য আলজ্ম জানারনা �রয়রছ। আমরা 
আরবদন করলছ, এই িব মা– বাবার 
িরঙ্গ ি�ররালগতা করার জন্য।’  
বরলরছন অলরলজৎ লমত্র।

 এলঅ্যাডিটি
এলঅ্যাডিটি কনস্টাকশরনর লবল্ডং 
ও ফ্যাক্টলর লবজরনি লবভাগ চালু 
ও লনমমীয়মাণ স্াথি্য– পলররেবা 
হকন্দ্রগুললরক হকালভে– ১৯ লচলকৎিা 
হকরন্দ্র বদরল লদরয়রছ। িারা ভারত 
জুরড়ই। লদললি, লব�াররর চম্ারন ও 
মারৈপরুা, পদুুরচলর, পলচিমবরঙ্গর 
োয়মডি �ারবার ও উত্তরপ্ররদরশর 
হগারক্ষপরুর বড় হচ�ারার স্াথি্যরক্ষার 
পলরকাঠারমাগুললরক হকালভে– ১৯ 
লচলকৎিা হকরন্দ্র পলরণত করররছ।

 ভাল কাজ
হদশ জুরড় লকোউন জালরর পররই 
িমারজর দুাঃথি, অি�ায় মানুরের 
পারশ এরি দাঁলড়রয়লছরলন বরানগর 
হব�ালাপাড়া নবীন িরঘের িম্াদক 
প্রণব দাি। লতলন ইলতমরৈ্যই করয়ক 
�াজার মানুরের �ারত তুরল লদরয়রছন 
খাদ্যিামগ্ী। লকোউরনর চতুি্ম 
দফার হশে লদরনও প্রণব দারির হিই 
মানলবক কম্মকাণ্ড অব্যা�ত লছল। 
গত শলনবার প্রায় ৫০০ জন প্রালন্তক 
মানরুের �ারত চাল, োল, আল,ু 
হতল– ি� প্ররয়াজনীয় খাদ্যিামগ্ী 
তুরল লদরয়লছরলন প্রণব। রলববার তারঁ 
উরদ্যারগই নবীন িঘে প্রাঙ্গরণ �য় 
রক্তদান লশলবর। িামালজক দূরত্ব বজায় 
হররখ প্রায় ৫০ জন রক্ত হদন।

 শলক্তরি
লব ন্যাচারাল+  পানীয়। মলূত ফরলর 
রি। লমলরব দুটি স্ারদ। অররঞ্জ ও 
লমক্সে ফ্েু। আইটিলি ও অ্যামওরয় 
ইলডিয়ার হরৌি উরদ্যারগ ধতলর এই 
ফরলর ররি পাওয়া রারব ফাইবারও। 
লনম্মাতারদর দালব, এটি শরীরর 
ইলমউলনটি বাড়ারত িা�ার্য কররব। 
মানরুের হরাগ– প্রলতররাৈ ক্ষমতা 
অরনকাংরশ বাড়ারব। িম্প্রলত এই 
ফুে িাললিরমরন্টর ভাচু্ময়াল উরদ্াৈন 
কররন অ্যামওরয় ইলডিয়ার লিইও 
অংশু বৈুরাজা এবং আইটিলি 
ফুে লেলভশরনর লেলভশনাল লচফ 
এগ্ লজলকউটিভ হ�মন্ত মাললক।

 শ্রলমরকর মতুৃ্য
লিইএিলি– র লাইরন কাজ করার 
িময় মতুৃ্য �ল এক ঠিকা শ্রলমরকর। 
আমফারনর তাডিরব উত্তরপাড়ায় 
ক্ষলতগ্স্ত লাইন িারাইরয়র কাজ 
করার িময় �ঠাৎ অিুথি �ন অলবিকা 
রাজবংশী (৪৫)। উত্তরপাড়া 
�ািপাতারল লনরয় হগরল মতুৃ্য �য় 
তারঁ। মতৃরদ� ময়না তদরন্ত হগরছ। 
হবাি ইলঞ্জলনয়ালরং ঠিকাদালর িংথিার 
�রয় লিইএিলি হত কাজ কররতন 
অলবিকা। মতুৃ্যর পর িংথিা ক্ষলতপরূণ 
লদরত অস্ীকার করর। হিই দালবরত 
হদ� লনরয় হক্ষাভ হদখান শ্রলমকরা। 
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 ১) আমফারন ক্ষলতগ্স্তরদর পারশ উত্তর কলকাতার ‘ উদরয়র পরি’ । 
কুলতললর ধমপীঠ, ভুবরনশ্বরী, নরগনবারদ ৫০০–র হবলশ মানুরের 
�ারত খাদ্যিামগ্ী তুরল হদওয়া �য়। লছরলন ললভার ফাউরডিশরনর 

অলৈকত্মা োাঃ অলভলজৎ হচৌৈুলর, বারুইপুররর ম�কুমাশািক 
হদবারলত িরকার, কুলতললর লবলেও লবপ্রলতম বিাক।  

২) ঘলূণ্মঝরড় ক্ষলতগ্স্তরদর পারশ স্জন ও স্জন বাখরা�াে। দীলতিময় 
হঘাে দারির হনতৃরত্ব কলকাতা পুললরশর একটি টিম িাগরদ্ীরপর 
মানুরের কারছ ত্রাণিামগ্ী হপৌঁরছ হদয়। োাঃ ধিকত বিুর হনতৃরত্ব 

চরল স্াথি্য লশলবর। হদওয়া �য় ন্যাপলকন, ওআরএি।   
৩) পূব্ম–পলচিম নাে্যদরলর উরদ্যারগ িুন্রবরনর শুলকালন গ্ারম 

ত্রাণ হদওয়া �য় োলক রামকৃষ্ণ লমশরনর ি�ায়তায়। লছরলন হদবশঙ্কর 
�ালদার, হিৌলমত্র লমত্র, মাললবকা লমত্র ও রামকৃষ্ণ লমশন োলকর 

অৈ্যক্ষ স্ামী পলরশুধিানন্ ম�ারাজ।    
৪) রাদবপুর ব্যাঙ্কলিে ওরয়লরফয়ার অ্যাডি হেরভলপরমন্ট কলমটি 

বালিন্ারদর কাছ হিরক শুকরনা খাবার এবং ৪৫ �াজার োকা িংগ্� 
করর ভারত হিবাশ্রম িরঘের �ারত তুরল লদল।  

৫)   শ্রী ি�স্াজু্মন জয়ন্তী িমাররা� িলমলত এবং লিরধিশ্বর লশবিমাজ 
িঘে কুলতললর হগৌরীপুরর আমফান–দুগ্মতরদর ত্রাণ হদয়। 

লছরলন লবকাশ জয়রিায়াল, কৃষ্ণকুমার জয়রিায়াল, স্রূপলকেণ 
জয়রিায়াল, প্ররমাদ জয়রিায়াল, ধশরলশকুমার জয়রিায়াল, 

ধবজনাি িাউ, নন্লকরশার জয়রিায়াল, রারকশ জয়রিায়াল, িঞ্জয় 
জয়রিায়াল, লবজয় জয়রিায়াল, রারজশ জয়রিায়াল ( �াওড়া) , 

অমরনাি জয়রিায়াল, িুররশকুমার িাউ, রারজশকুমার জয়রিায়াল 
লাল হগে, হপ্রমচন্ জয়রিায়াল, দুগ্মাপ্রিাদ জয়রিায়াল প্রমুখ।                    

ছবি: আজকাল

 হশ্রয়ী ইনফ্াস্টাকচার লফনান্স লললমরেে
CIN: L29219WB1985PLC055352 

থরড়জস্াি্ড অড়�স:  ‘ ড়বশ্বেম্ডা’ , ৮৬ড়স, থতাপড়সয়া থরাি ( সাউে) , েিোতা–৭০০ ০৪৬
থ�া� �ম্র:  ০৩৩–৬১৬০ ৭৭৩৪, �্যাক্স �ম্র:  ০৩৩–২২৮৫ ৭৫৪২/ ৮৫০১
ওকয়বসাইট:  www.srei.com  ;   ই–থমি:  investor.relations@srei.com 

হশয়ারৈারকরদর প্রলত হনাটিি
ইনরভস্টর এেুরকশন অ্যাডি হপ্রারেকশন ফাডি ( আইইলপএফ) –হত হশয়ার থিানান্তররর জন্য

ই�কভস্র এিুকেশ� অ্যান্ড থ্াকটেশ� �ান্ড অেড়রটি ( অ্যাোউড়্টং, অড়িট, ট্ান্স�ার অ্যান্ড ড়র�ান্ড)  রুিস, ২০১৬ ( ‘ উক্ত রুিস’ )  
( সংকশাড়ধতমকতা)  সহ পঠ�ীয় থোম্াড়�জ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪( ৬)  �ং ধারার সংস্া�সমূহ অ�ুোয়ী ্ড়ত এই থ�াটিস জাড়র েরা হকছে।

উক্ত রুিস ড়�ধ্ডাড়রত ্কয়াজ�া�ুসার থে সেি থশয়াকরর ওপর ২০১২–১৩ অে্ডবক্্ডর জ�্য থ�াড়্ত ড়িড়ভকিন্ড উপেু্ডপড়র ৭ ( সাত)  বছর 
ধকর অোড়বেৃত রকয়কছ, এই থোম্াড়�র তরক� থসগুড়ি আইইড়পএ� েতৃ্ডপকষের ড়িম্যাট অ্যাোউক্ট ( আইইড়পএ� অ্যাোউ্ট)  স্া�ান্তকরর 
্ড়রিয়া শুরু েরা হকত চকিকছ। এই ধরক�র থশয়ারধারেগণ এবং আইইড়পএ� অ্যাোউক্ট স্া�ান্তরকোগ্য থশয়ারগুড়ি সম্ড়ে্ডত ড়বশে 
তে্যাবড়ি ( �াম ও থ�াড়িও �ম্র/  ড়িড়প আইড়ি/  ক্াকয়্ট আইড়ি সকমত)  থোম্াড়�র www.srei.com  ওকয়বসাইকট থেওয়া আকছ।

২০১১–১২ অে্ডব্্ড পে্ডন্ত সমস্ত অ্েত্ত/ অোড়বেৃত ড়িড়ভকিন্ডসমূহ এই থোম্াড়� ইড়তমকধ্যই ড়�ধ্ডাড়রত ড়বড়ধবদ্ধ থময়াকের মকধ্য আইইড়পএক� 
স্া�ান্তর েকরকছ। অবশ্য, আমাকের �ড়ে অ�ুোয়ী, ২০১২–১৩ অে্ডব্্ড থেকে ড়েছু অ্েত্ত/ অোড়বেৃত ড়িড়ভকিন্ড এখ�ও এই থোম্াড়�র 
োকছ রকয় থগকছ। থসইমকতা, সংড়লিষ্ট থশয়ারধারেকের ্ড়ত অ�ুকরাধ জা�াক�া হকছে োকত তাঁরা সব্ডকশ্ ১০ থসকটেম্র, ২০২০–র মকধ্য 
েত শীঘ্র সম্ভব এই অ্েত্ত/ অোড়বেৃত অে্ডাকে( সমূহ)  োড়ব েকর�। সংড়লিষ্ট ্কত্যে থশয়ারধারকের ্ড়ত এই থোম্াড়�র তরক� ইড়তমকধ্যই 
আিাোভাকব এই মকম্ড খবর পাঠাক�া হকয়কছ। অ�ুগ্হ েকর থখয়াি রাখকব�, থোড়ভি–১৯ অড়তমাড়রর োরকণ উদ্ভূত বত্ডমা� পড়রড়স্ড়তকত 
এই থোম্াড়�/ আরটিএ–র �ড়েকত থে সেি থশয়ারধারকের ই–থমি আইড়ি উপিব্ধ �য়/ হাি�াগাে েরা থ�ই, এই থোম্াড়�র তরক� 
তাঁকের ্ড়ত এই খবরগুড়ির ব্যবহাড়রে েড়প পাঠাক�া সম্ভব হয়ড়�। অবশ্য, এই খবরগুড়ি থোম্াড়�র ওকয়বসাইকট এই ওকয়বড়িককে উপিব্ধ 
রকয়কছ:  https://www/srei.com/ sifl-shareholders-information-transfer-shares-iepf ।

অ�ুগ্হ েকর থখয়াি েরকব�, উক্ত রুিস অ�ুোয়ী এই থোম্াড়�র ড়বরুকদ্ধ অোড়বেৃত ড়িড়ভকিন্ড অে্ডাকে এবং আইইড়পএক� স্া�ান্তড়রত 
থশয়ারগুড়ির পড়রক্ড়ষেকত থো�ও োড়ব বকেয়া রাখা চিকব �া। এই ধরক�র সমস্ত থশয়াকরর জ�্য উদ্ভূত সমস্ত সড়ুবধাবড়ি ( েড়ে োকে)  সকমত 
আইইড়পএক� স্া�ান্তড়রত থশয়ারগুড়ি উক্ত রুিকস ড়�ধ্ডাড়রত পদ্ধড়ত অ�ুসরণ েকর োড়ব জাড়�কয় থ�রত পাওয়া োকব।

সংড়লিষ্ট থশয়ারধারেগণ আরও থখয়াি রাখকব�, এই থোম্াড়�র তরক� ওকয়বসাইকট আপকিাি েরা ড়বশে তে্যাবড়ি ্কোজ্য রুিকসর 
অধীক� আইইড়পএ� অ্যাোউক্ট থশয়ার স্া�ান্তকরর উকদেকশ্য েকেষ্ট ও উপেুক্ত থ�াটিস ড়হকসকব গণ্য ও ধাে্ড হকব। এই থ�াটিকসর েড়প স্ে 
এক্সকচঞ্জসমকূহর ওকয়বসাইটগুড়িকত অে্ডাৎ, https://www.nseindia.com  এবং https://www.bseindia.com –থতও থেওয়া োেকব।

ব্যবহাড়রেভাকব এই ধরক�র থশয়ার রকয়কছ এম� সংড়লিষ্ট সেি থশয়ারধারেগণ এবং থে সেি থশয়ারধারকের থশয়ারগুড়ি উক্ত আইইড়পএক� 
পাঠাক�ার উপকোগী, তাঁরা অ�ুগ্হ েকর অবড়হত হকব� থে, আইইড়পএ� রুিস অ�ুোয়ী আইইড়পএক� থশয়ারগুড়ি স্া�ান্তকরর জ�্য তাঁকের 
েখকি োো আসি থশয়ার সাটি্ডড়�কেট( গুড়ি) র পড়রবকত্ড এই থোম্াড়� �তু� থশয়ার সাটি্ডড়�কেট( সমূহ)  ইসু্য েরকব এবং এম� ইসু্যর পর 
আসি থশয়ার সাটি্ডড়�কেট( গুড়ি)  ড়�কজ থেকেই বাড়তি এবং ‘অড়বড়�ময়কোগ্য’  (  ��–থ�কগাড়শকয়বি)  ড়হকসকব ্ড়তপন্ন হকয় োকব। এম� 
থশয়ারধারেগণ অ�ুগ্হ েকর আরও থখয়াি রাখকব�, এই থোম্াড়� দ্ারা তার ওকয়বসাইকট আপকিাি েরা ড়বশে তে্যাবড়ি আইইড়পএ� 
রুিস অ�ুোয়ী আইইড়পএক� থশয়ার স্া�ান্তকরর জ�্য এই থোম্াড়� দ্ারা এম� সাটি্ডড়�কেট( সমূহ)  ইসু্যর থষেকরে উপেুক্ত থ�াটিস ড়হকসকব 
ড়বকবড়চত হকব।

আকিাচ্য ব্যাপাকর থে থো�ও ্কনের ব্যাখ্যা থপকত অ�ুগ্হ েকর থোম্াড়� বা থোম্াড়�র থরড়জ্রোর এবং ট্ান্স�ার একজ্ট– থমসাস্ড থেড়�� 
থটেক�ািড়জস ্াইকভট ড়িড়মকটি–এর সকগে ড়�ম্নড়িড়খত ঠিো�ায় থোগাকোগ েরকব�: 

হকাম্ালন হিররেোলর  হেপুটি হজনাররল ম্যারনজার
থরেয়ী ই�ফ্া্রোেচার ড়��ান্স ড়িড়মকটি  থমসাস্ড থেড়�� থটেক�ািড়জস ্াইকভট ড়িড়মকটি
‘ ড়বশ্বেম্ডা’ , ৮৬ড়স, থতাপড়সয়া থরাি ( সাউে)   ইউড়�ট:  থরেয়ী ই�ফ্া্রোেচার ড়��ান্স ড়িড়মকটি
েিোতা–৭০০ ০৪৬  থসকিড়�য়াম টাওয়ার ‘ ড়ব’ 
থ�া�:  + ৯১–৩৩–৬১৬০ ৭৭৩৪  প্লট ৩১–৩২, ড়��াড়ন্সয়াি ড়িড়্রেক্ট
�্যাক্স:  + ৯১–৩৩–২২৭৫ ৭৫৪২/ ৮৫০১  �া�ারিমগুিা, থসড়রড়িগেমপল্ী মণ্ডি
ই–থমি:  investor.relations@srei.com   হায়েরাবাে–৫০০ ০৩২
 থ�া�:  + ৯১–৪০–৬৭১৬ ২২২২
 �্যাক্স:  + ৯১–৪০–২৩৪২ ০৮১৪

ই–থমি:  einward.ri@kfintech.com 

 হশ্রয়ী ইনফ্াস্টাকচার লফনান্স লললমরেে–এর পকষে
সাাঃ–

 িন্ীপ লারখাটিয়া
েিোতা  হকাম্ালন হিররেোলর
০১ জু�, ২০২০  FCS No. 7671 

তরুণ চরেবতমী

সাস্্যড়বড়ধ থমক� থসামবার থেকে  থেকশ চািু হি ১০০ থজািা 
থপেশ্যাি থট্ক�র োতায়াত। এর মকধ্য থগাটা ড়বকশে থট্� 
বাংিার মকধ্য ড়েকয় চিকব। রকয়কছ পূব্ড থরকির ৮ থজািা 
ড়বকশ্ থট্�। এড়ে�ই এোড়ধে থট্� হাওিা, ড়শয়ািো ও 
েিোতা থেকে অ�্যা�্য শহকরর উকদেকশ রও�া থেয়। বহু 
ড়ে� পর আড়িপুরদুয়াকরর সকগেও স্াড়পত হি সরাসড়র থরি 
থোগাকোগ।  এড়েকে,দু’ মাকসর থবড়শ সময় পার েকর থ�র 
েিোতার সকগে থট্ক� েুক্ত হকছে উত্তরবগে। উত্তর–পূব্ড সীমান্ত 
থরি থেকে থসামবারপোড়তে এক্সক্কসর চিাচি শুরু হওয়ার 
খবর জা�াক�া হকয়কছ। থসামবার আড়িপুরদুয়ার থেকে শুরু 
হকয়কছ ড়েড়ল্গামী মহা�ন্া এক্সক্স। গুয়াহাটি থেকে ড়েড়ল্গামী 
ব্রহ্মপুরে থমি। এড়ে� আড়িপুরদুয়ার জংশ� থস্শ� থেকে 
ছাকি মহা�ন্া ড়িকে এক্সক্স। ড়ছকি� ড়িআরএম থে এস 
জজ�। উত্তর– পূব্ড সীমান্ত থরকির মুখ্য জ�সংকোগ আড়ধোড়রে 
শুভা�� চন্া বকি�, ‘ এেটি জ�শতাব্ী এক্সক্স, ব্রহ্মপরুে 
থমি, মহা�ন্া ড়িকে এক্সক্স আজ থেকেই োরো শুরু েকরকছ। 
আকগর ড়�য়কমই চিকব থট্�গুড়ি। আগামীোি থেকে পোড়তে 
এক্সক্স, ৩ জু� থিােমা�্য ড়তিে এক্সক্স, ৫ জু� েম্ডভূড়ম 
এক্সক্স োরো শুরু েরকব।   েড়ষেণ– পূব্ড থরকিরও এোড়ধে 
থট্� এড়ে� োরো শুরু েকর। ১০০ থজািা ড়বকশ্ থট্ক�র মকধ্য 

তাকের রকয়কছ ৯ থজািা। এ ছািা বাংিার ওপর ড়েকয়ই োকব 
উত্তর– পূব্ড সীমান্ত থরকির এোড়ধে থপেশ্যাি। রকয়কছ ড়েড়ল্র 
সকগে রাজধা�ী এক্সক্কসর ধঁাকচ এড়স থপেশ্যািও।

এড়ে� োরেীকের োম্ডাি থচড়েং েকরই থট্ক� থতািা হয়। 
ড়রজাকভ্ডশ� টিড়েট ছািা োউকেই থস্শক� ্কবশ েরকত 
থেওয়া হয়ড়�। থরিেমমীকেরও শারীড়রে পরীষো ড়েকত হকয়কছ। 
থরি সকূরে জা�া থগকছ, এড়ে� ১০০ থজািা থপেশ্যাি থট্� চািু 
হকিও ইএমইউ, ড়িএমইউ বা থমমু থট্� ৩০ জুক�র আকগ 
চািু হকব �া। আ�িে– ওয়াক� প্যাকসঞ্জার থট্ক� ড়�ক্ধাজ্ঞা 
োেকছই। তাই বািাক�া হকয়কছ প্যাকসঞ্জার থট্� চিাচি বন্ধ 
রাখার সময়সীমাও। এখ� রেড়মে থপেশ্যাি ছািা ১১৫ থজািা 
থপেশ্যাি থট্�ই শুধু চািাকব থরি।

থমকট্া েকব থেকে চিকব এখ�ও ড়েছু ঠিে �া হকিও, 
এড়ে� উচ্চ পে্ডাকয়র জবঠে হকয়কছ থমকট্া ভবক�। েিোতা 
থমকট্া থরকির থজ�াকরি ম্যাক�জার মক�াজ থোড়শ উচ্চপেস্ 
অড়�সারকের এড়ে� ড়�কে্ডশ থে� োরেীকের সামাড়জে দূরত্ব 
বজায় রাখার ড়ব্য়টি ড়�কয় এখ� থেকেই েত্নশীি হকত। 
থমকট্া চািু হওয়ার আকগই প্ল্যাট�ম্ড ও বড়গকত ড়স্োর 
িাড়গকয় সামাড়জে দূরকত্বর ড়ব্য়টি ড়�ড়চিত েরা হকব। থসই 
সকগে বািড়ত গুরুত্ব পাকব পড়রছেন্নতার ড়ব্য়টিও। ড়জএকমর 
ড়�কে্ডশ, আম�াক� ষেড়তগ্স্ত থমকট্ার সমস্ত পড়রোঠাকমাই 
দ্রুত থমরামড়ত েরকত হকব।

স্াথি্যলবলৈ হমরন বাংলারতও 
চালু �ল হপেশ্যাল হরেন

আজকারলর প্রলতরবদন

আম�া�–ড়বধ্বস্ত বাংিাকে �তু� েকর গকি তুিকত সাহাকে্যর হাত বাড়িকয় ড়েি 
সরোড়র, থবসরোড়র বহু সংস্া। মুখ্যমন্তী মমতা ব্যা�াড়জ্ডর আকবেক� সািা ড়েকয় 
থসামবার রাকজ্যর গিা ড়বপে্ডয় থমাোড়বিায় ড়বকশ্ তহড়বকি ২০ থোটি টাো ড়েি 
থোি ইড়ন্ডয়া। এইচড়িএ�ড়স ব্যাকে ড়েি ৫ থোটি। আইড়সআইড়সআই ব্যাকে থেকব ৪ 
থোটি। ্সগেত, মুখ্যমন্তী সবার োকছ আকবে� েকরড়ছকি� শুধ ুঅে্ড �য়, থে থেভাকব 
পারকব� সাহাকে্যর হাত বাড়িকয় ড়ে�। থো�ও ো� থছাট �য়। ড়�কজরা সরাসড়র দুগ্ডত 
এিাোয় �া ড়গকয় সরোকরর মাধ্যকম ড়েকি সঠিে জায়গায় থপৌছঁকব। রাজ্য সরোকরর 
তরক� সংবােমাধ্যকম ড়বজ্ঞাপ�ও থেওয়া হকয়কছ। বহু মা�ু্  এবং সংস্াও এড়গকয় 
একসকছ। থোি ইড়ন্ডয়াকে এতবি মাকপর আড়ে্ডে সাহাে্য থেওয়ার জ�্য সরাষ্ট্র েতিকরর 
পষে থেকে টুইট েকর ধ�্যবাে জা�াক�া হকয়কছ।

হকাল ইলডিয়ার ২০ হকাটি  লত্রপল লবলল
গ্ারমর ১০১ জন মানরুের �ারত লত্রপল 
তুরল লদরলন বামনঘাো পঞ্ারয়রতর 
�ােগাছা এলাকার পঞ্ারয়ত িদি্য 
বালপ নস্কর এবং তারঁ ি�কমমীরা। 
রলববার িকারল দরলর কলম্মরা বালড়রত 
বালড়রত ঘরুর ক্ষলতগ্স্তরদর নাম 
নলতভুক্ত করর রান। তার পররর লদন 
অি্মাৎ  হিামবার িকারল তারঁা বালড় 
বালড় ঘরুর আমফান ঝরড় ক্ষলতগ্স্তরদর 
এই লত্রপল লবলল কররন। অি�ায় 
মানেু লত্রপল হপরয় খলুশ। গ্ারমর 
পঞ্ারয়ত িদরি্যর কারজর প্রশংিা 
কররন িমস্ত গ্ামবািীরা।     

নীড় ভাঙা ঝড়

হমাবাইল পলররেবা 
স্াভালবক কররত 
চাপ লদরলন মন্তী

আজকারলর প্রলতরবদন

 ঝরড়র পর অলৈকাংশ হমাবাইল পলররেবা ব্যা�ত �রছে। প্রচুর অলভররাগ 
আিরছ। কল ড্রপ �রছে। হনে পাওয়া রারছে না। োওয়ার ঠিকমরতা কাজ কররছ 
না। হকন এরকম �রছে?  হিামবার লফ্ সু্কল লস্টরে লনরজর দতিরর হভাোরফান, 
এয়াররেল, লবএিএনএল ও লজও–র প্রলতলনলৈরদর িরঙ্গ এক জরুলর ধবঠরক 
এ লবেরয় জানরত চাইরলন হরেতািুরক্ষা দতিররর মন্তী িাৈন পারডি। ধবঠরক 
মন্তী বরলন, ‘ হকন এরকম �রছে হি–লবেরয় আপনারদর অলত অবশ্যই হভরব 
হদখা উলচত। আৈুলনক শ�রর হকন রাস্তার ওপর লদরয় তার লনরয় রাওয়া �রব? ’  

লতলন বরলন, ‘ লজও রলদ মাটির নীচ লদরয় হকব্ ল লনরয় হররত পারর, আপনারা 
হকন পাররছন না?  লজও হতা ভাল পলররেবা লদরছে।’  মন্তীরক প্রলতলনলৈদরলর 
পক্ষ হিরক জানারনা �য়, মাটির নীচ লদরয় তার লনরয় রাওয়ার লবেয়টি লনরয় তাঁরা 
লনরজরদর মরৈ্য আরলাচনা করররছন। তাঁরা এ লবেরয় প্রস্তাব হদরবন কলকাতা 
পুরিভারক। মন্তী তাঁরদর বরলন, ‘ আপনারদর িা�ার্য করার জন্য আমার দতির 
িবিময় আপনারদর পারশ িাকরব। হমাবাইল পলররেবা আরও ভাল কররত �রব।’  
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