
 

 

SIFL\SECT\EA\20-21\39 
July 30, 2020 
  
The Secretary 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

Fax: 022-2272 2037/2039/2041/3121 

BSE Scrip Code: 523756  

 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1, G Block 

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 

Fax: 022-2659 8237/38; 2659 8347/48 

NSE Symbol: SREINFRA 
  
Dear Sir, 
  

Sub: Financial Results – Newspaper Publication 
 
In continuation to our letter dated 28th July, 2020, inter alia, with regard to submission of 

Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Financial Year 

ended on 31st March, 2020, please find enclosed the copy of the advertisement published on 

Thursday, 30th July, 2020 in English and Regional Newspaper (Bengali). 
  
The same has also been made available on the Company’s website at the following web link 

https://www.srei.com/newspaper-publication. 

  
This is for your information and record. 
  
Thanking you. 
  
Yours sincerely, 
For Srei Infrastructure Finance Limited 
  
  
Sandeep Lakhotia 

Company Secretary 

FCS 7671 
  

Encl: as above 

https://www.srei.com/newspaper-publication
2103104018
Stamp
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Stamp



��

����������������

������������������������

��������� ���� ��� ����

������� �� ���������

���� ������ � ������ ������ ������������� �������� �������� ��� ��� ����� ��� ���

���� ���������������������

������� ���������������������� � �������� ��������������������������� ��� ��� ��� ���� � ���������� ��� ��� ��� ����

������� �� ������� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ����� ��� ����

�������� �������

������ ������

�������� ��� ����� ��� ��� � ����� ���� ����������� ���� ���������

��� ����������� ����������

�

�

�

�

�

��

��

�����������

�

����� ������ ���� ��������� �����

��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������

������ ������������� ������

��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������ ��� ����� ����������

������ ������������� ������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ���� ��� ����� ����������

������ ������������� ������

����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������

������ ��� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ������������� ������

����� �����

���� �� ������ ����� ������� ����� ����� �� ��� � �����

�� �����

�� �������

���� �� ������

��������� �������������������� �����������

�� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ����

�

�������� ���������� ���������� �������� �� �����

�� ��� ������� ������� ����� �� ��� �������� ����

� ����������������� ������� ��������������������������� ��� ���������� ��������� ����� ������������ ���������� �������� ��������������������� ���

����� �� ��������� �� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ��������� �������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������� �������� �� ���

������������������� �����������

� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ���� �������� ��� ����� ���������

����� ��������� �� �� ���� ������� ���������� ��� ���������� ������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ���������� ��� ������������ ���������

������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ����� ��������� �������� ������������������ ����������������� ��� ��������� �������

����������������������

������

�������� �� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ����

����� ���� ����� ����

������ ������

��� ��� �� ������ �� ����� �� ��������� ��

������� ������ �������

����� ������ ��������������

�������� � �������� ��������

����������

�

�

��

��

�����������

�

����� ������ ���� ��������� �����

����� ������ ���

����� ���� ���

���� �� ������

��������� �������������������� �����������

�� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ����

��� ������� �� ��������� ���������� ��������� �������

���� ������������ �����

���� ������������ �����

��������

������

������

������

������

��������

����

����

��������

������

������

�����

������

��������

����

����

���������

��������

��������

��������

��������

��������

����

����

��������

�����

��������

�������

������

��������

��������

��������

���������

���������

���������

�������

���������

���������

���������

���������

���������

��������

����

����

����������

������������������������� � ������ ����������������������� ��������������������

������� ������ �������

���� ���� � ��� ������ ������� ������� ������� ����� ���� ����� ���� ������ � ������ � ���� ��� �� ���� ����

�����������������

��� ������ ��������

��� ��� ������ ������������

� ������ �� � ����������

��� �� �����������

������ ���� �����������

�������� ���������

�������



দেশ  রাজ্য
কলকাতা বৃহস্পততবার ৩০ জুলাই ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                               

৩

  ম্াকতলওড রাসেল ইতডিয়া তলতমসেড
করস�াসরে আইসডতটিটি নম্বর ( CIN)  : L51109WB1998PLC087076 

 ররতজ অতিে:  রিার ম্াস্া রলন,েুসরন্দ্র রমাহন র�াষ েরতি, কলকাতা ৭০০০০১
রিান:  ০৩৩–২২১০ ১২২১, ি্াক্স:  ০৩৩–২২৪৮ ৮১১৪/ ৬২৬৫

ওসয়বোইে:  www.mcleodrussel.com, ই রমল :  investors@mcleodrussel.com

 রবাড্ড  েভার তবজ্ঞততি
২৫ জুলাই, ২০২০ এর  বিজ্ঞবতি সাপেপষে জানাপনা হপছে যে, ৩১ মার্চ, ২০২০ েে্চন্ত 
য�াম্াবনর ত্রৈমাবস� ও িাব্্চ� েরীবষেত আব ্্চ� ফলাফল বিপিরনা ও  অনুপমাদন �রার 
জন্য  যিার্চ অফ বরপরক্টরপসর যে সভা অনুবঠিত হিার �্া বিল িৃহস্পবতিার, ৩০ জুলাই, 
২০২০ যত, তা িাবতল হপে অনুবঠিত হপি শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২০ রত।
এই বিজ্ঞবতি োওো োপি  স্ট� এক্সপরনজ এর ওপেিসাইট www.bseindia.com, www.
nseindia.com  এ, ও য�াম্াবনর ওপেিসাইট www.mcleodrussel.com এ।

   ম্াকতলওড রাসেল ইতডিয়া তলতমসেড– এর �সষে
স্ান:  �ল�াতা  অসলাক কুমার োমন্ত
তাবরখ:  ২৯ জুলাই২০২০        রকাম্াতন রেসক্রোতরতনয়ম রভসে গাতি রবর করায় জতরমানা করসে �ুতলশ। কুুঁদ�াসে, বুধবার। েতব: তবজয় রেনগুতি

 আজকাসলর প্রততসবদন

গত সতিাপহর দু’ বদপনর মপতা এসতিাপহ িুধিাপরর ল�রাউনও সম্পূর্চ সফল। 
িস্তুত, িুধিাপরর ল�রাউপনর �ল�াতা এতটাই ঘরিবদি বিল, ো আপগ যদখা 
োেবন। �ল�াতার োর্্চিততী যজলাগুবলর ল�রাউনও েপ্ষ্ট সফল। তপি, উত্তর ও 
দবষেরিপগে �পে�টি যজলাে দু’ রারপট বিবষেতি ঘটনা ঘপটপি। েুবলশ �প�ার হাপত 
ি্যিস্া বনপেপি। েপরর সতিাপহ ল�রাউন হপি ৫ আগস্ট, িুধিার।

�ল�াতাে ল�রাউন ভাঙার জন্য সারাবদপন ৭২১ জপনর বিরুপধে ি্যিস্া 
বনপেপি েুবলশ। মাস্ক না েরার জন্য ধরা হপেপি ৩৫২ জনপ�। গাবি িাপজোতি 
হপেপি ৩৩টি। েরৈতরৈ ্ুতু যফলার জন্য মামলা হপেপি ২১ জপনর বিরুপধে। 
িুধিার স�াল য্প�ই �ল�াতার বিবভন্ন ্ানা এলা�াে েুবলবশ টহলদাবর বিল। 
য�া্াও য�ানও জমাপেত িা আড্ার ঘটনা ঘপটবন। স�াল সাপি ৮টাে আমহাস্ট্চ 
ব্রিট, সাউ্– ইস্ট বরবভশপনর �পে�টি ্ানা এলা�াে য্ান উবিপে ল�রাউপনর 
েবরবস্বত যদখা হে। এরের েে্চােক্রপম স�াল ৯টাে িিিাজার, গাপর্চনবরপর। বিপ�ল 
সাপি ৩যটে শ্যামেুকুর, যফর সাউ্– ইস্ট বরবভশপনর �পে�টি ্ানা এলা�াে 
য্ান ওিাপনা হে। বিপ�ল ৪যটে মুবরোিা এিং দবষের িদির ্ ানা এলা�াে য্ান 
উবিপে েবরবস্বত যদখা হে। বগবরশ ো�্চ, ো�্চসা�্চাস, ো�্চ ব্রিট, যমটিোিুরুজ, 
শ্যামিাজার, যরর যরার, বিটি যরার, রােমন্ড হারিার যরাপর যদখা োে এপ�িাপর 
জনশপূন্য। স�াল য্প�ই ট্াবফ� বিভাপগর সহ�ারী �বমশনাররা রাস্াে বিপলন। 
বিবভন্ন ট্াবফ� গাপর্চর ওবস ও অন্যান্য অবফসার, সাপজ্চন্টরা টহল বদপেপিন সংবলিষ্ট 
এলা�াগুবলপত। স্ানীে ্ ানাও নজর যরপখপি েবরবস্বতর ওেপর। েুবতিেুতি �ারর 

িািা রাস্াে যির হপলই েুবলশ যজরা 
�পরপি। উত্তপর সন্তুষ্ট না হপল, বনপে 
যগপি ্ানাে।

স্ামী– স্তী দুজপনই গুটখাে আসতি। 
স্ামীর দাবি তার না হপলও রপল। স্তীর 
রাই– ই। িুধিার ল�রাউপন যদা�ান 
যখালা না যেপে স্তীপ� বনপে িাই� রাবলপে 
বভআইবে যরাপর এপসবিপলন স্ামী– স্তী। 
েুবলশ িাই� আটপ� বজজ্ঞাসািাদ �পর। 
দুজপনই িাগুইআটির িাবসদিা। যহলপমট 
বিল না। তাপদর আট� �রা হে। 
বিধাননগর �বমশনাপরট ল�রাউন না 
মানাে ৭২ জনপ� যরেতিার �পরপি। দুটি 
গাবি– সহ ১৫টি িাই� আট� �পরপি। 
ল�রাউন ঠি�মপতা রলপি ব�না তা খবতপে 
যদখপত বিবভন্ন রাস্াে ঘুপর যিিান েুবলশ 
�বমশনার মুপ�শ কুমার।

রাবনগঞ্জ, দুগ্চােুপর ল�রাউন সফল 
হপেপি। তপি, অ�ারপর রাস্াে যনপম 
বভি �রাে েুবলশ লাঠি উঁবরপে তািা 
�পর। ১০ জনপ� আট� �রা হপেপি। 
ল�রাউন অমান্য�ারীপদর আট� �রা 
হপেপি জলোইগুবির য�াপতাোবল 
্ানাে। আট� �রা হপেপি ইবদিরা 
�পলাবন এলা�াপতও। �ান ধপর ও�িস 
�রাপনা হপেপি। ল�রাউন অমান্য �পর 
রাস্াে যির হওোর জন্য েুবলশ যরেতিার 
�পরপি রােগঞ্জ ও �াবলোগপঞ্জ। �ান 
ধপর ও�িস �রাপনা হপেপি। িালুরঘাপট 
য�া্াও য�া্াও ল�রাউন ভগে�ারীপদর 
সরাপত লাঠি উঁবরপে তািা �পরপি েুবলশ। 
ইংপরজিাজাপরও �ান ধপর ও�িস 
�রাপনা হপেপি ল�রাউন ভগে�ারীপদর। 
ি্যারা�েুর বশল্াঞ্চপলর সি জােগাপতই 
ল�রাউন সফল হপেপি। জগদ্দপল িন্ধ 
রাপের যদা�াপন মপদর আসর িসাপনার 
অবভপোপগ েুবলশ এপস �পে�জনপ� 
তাবিপে যদে। িীজেুপর ল�রাউন ভাঙার 
জন্য েুবলশ �পে�জনপ� ্ানাে বনপে 
োে। ঘট�েুকুর িাসন্তী হাইওপেপত েুবলশ 
মাস্ক না েরা যলাপ�পদর িুবিপে েপর মাস্ক 
েবরপে িাবি ো�াে। রােমন্ড হারিার যজলা 
েুবলশ ৩৭৩ জনপ� যরেতিার �পরপি। 
িারুইেুপর যরেতিার হপেপি ৯০ জন।  

কলকাতায় আেক ও ররেতিার ৭২১

প্রশােন কস�ার, 
েিল লকডাউন

নজরকাড়া

আজকাসলর প্রততসবদন 
তদতলি, ২৯ জুলাই

রদসশ কসরানা েংক্রমি হু হু কসর 
বািসে। এই েমসয় সু্ল, কসলজ 
বা অন্ তশষোপ্রততষ্ান খুসল আরও 
তব�দ রডসক আনসত চায় না েরকার। 
বহৃস্পততবার রকন্দ্র্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 
আনলক–৩ গাইডলাইন জাতর 
করল। ৩১ জুলাই রশষ হসয় যাসছে 
আনলক–২ �ব্ড। ১ আগস্ট রেসক 
আনলক–৩ �ব্ড শুরু হসব। ৫ আগস্ট 
রেসক খুসল যাসছে তজম, রযাগাভ্াে 
রকন্দ্রগুতলও। তুসল রনওয়া হসছে 
ননশ কািু্ডও। রাসত োধারি মানসুষর 
চলাচসল আর তনসষধাজ্ঞা োকসব না। 
সু্ল, কসলজ, তশষো প্রততষ্ান, রকাতচং 
রেটিাসরর �াশা�াতশ তেসনমা হল, 
রমসরো ররল �তরসষবা বন্ধ োকসে ৩১ 
আগস্ট �য্ডন্ত। কসটিনসমটি রজাসন ৩১ 
আগস্ট �য্ডন্ত লকডাউন চালু োকসব। 
আনলক–২ এর মসতাই রমসরো ররল, 
তেসনমা হল, েুইতমং �লু, তবসনাদন 
�াক্ড, তেসয়োর, বার, অতডসোতরয়াম, 
অনষু্ান বাতি, োমাতজক বা রাজননততক 
কম্ডেতূচ, রখলাধুসলা, তবসনাদন, 
োংসৃ্ততক ও বি ধমমীয় জমাসয়সত 
তনসষধাজ্ঞা বহাল রাখা হসয়সে।  
এবার োমাতজক দূরত্বতবতধ রমসন 
রাজ্, রজলা, মহকুমা, �রুেভা এবং 
�ঞ্াসয়ত স্তসর স্বাধ্রীনতা তদবে �ালন 
করসত হসব। েবাইসক মাস্ �রসত 
হসব। বসদে ভারত তমশসনর আওতায় 
আন্তজ্ডাততক উিান চালু োকসব।  

সু্কল, যমপট্া
িন্ধ, যখালা
োপি বজম

জাম্ডাতনর স্টুেগাসে্ড ‘ নমত্্রী’  
তাসদর প্রেম দুগ্ডা�ুসজার 

আসয়াজন করসত চসলসে। 
প্রততমা রেসজ উস�সে 

কলকাতার তভেু্য়াল ও তেম 
তশল্্রী স্বরূ� নদে্রীর স্টুতডওয়। 
লকডাউসনর কারসি কাজ 
বন্ধ হসয় তগসয়তেল। জুন 

মাসে রির কাজ শুরু হয়। 
িাইবার গ্াসের নততর 

প্রততমা জাম্ডাতন যাওয়ার জন্ 
প্রস্তুত। আজ, বৃহস্পততবার 
প্রততমার রূ� উস্াচন হসব 
হাওিার োলতকয়া স্টুতডওয়। 
োকসবন ক্াকোে–এর তেধু 

এবং অন্ তবতশষ্টরা।  
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