
India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263

[formerly DPSC Limited]
Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector –V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091Tel.: + 91 33 6609 4308/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

Ref: IPCL/SE/LODR/2020-21/33 Date: 15th August, 2020

The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400 051.
Scrip Symbol: DPSCLTD

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400098.
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),

Sub: Financial Results-Newspaper Publication

Further to Company’s letter dated 14th August, 2020, in connection with submission of
Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30th
June, 2020, please find enclosed herewith the copy of the advertisement published on Saturday, 15th
August, 2020 in “Financial Express” (English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali), pursuant to
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at www.indiapower.com

This is for your information and records.

Thanking You.
Yours faithfully,
For India Power Corporation Limited

Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above
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দেশ বাণিজ্য
কলকাতা শনিবার ১৫ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

১২
জনি নবক্রয়

●  স�োনোরপুর ঘোস�য়োড়ো হোইসু্লের 
সপছলন এক দোলে ৫ কোঠো জসি সিক্রয় 
আলছ। জসির সিউলেশন হলয় আলছ। 
�রো�সর িোসেলকর �লগে স�োেোল�োে 
করুন M- 99032 53589  

কি্মপ্ার্থী
●  িোসড় পোহোরো, িোেোন িোসড় পোহোরো, 
ফ্ল্োে িোসড় পোহোরো সদিোর জনল্ কোজ 
চোই, �ৎ সনশোহীন। 

M No 7044973554

 বানি ভািা
●  �ল্টলেক সি এে ব্লক স�ক্টর– ২, 
১১৫০ sqft,  ২ সিডরুি, ২ িোথ, 
২ িল্োেকসন, সকলচন। ফল্োসিসেলক 
ভোড়ো সদওয়ো হলি। স�োেোল�োে:  
9836306498

SERVICES
 ●  অনেোইন সরি সডিল্োে ও সরেসডং 
একোউন্ট খুেুন। িোসড় সথলক আয়। 
স�োেোল�োে:  8415025963

িাি/ পদনব পনরবত্মি
●  আসি SUNITA KUNDU, 06/08/20  
তোসরলখ আসেপুর সকোলেটের প্রথি সরেণীর 
জুসডসশয়োে িল্োসজল্রেলের 3348  নম্বর 
এসফলডসভলের িলে SADIA KHATUN 
 নোলি ই�েোি ধলিটে পসরসচত হইেোি।  
●  আসি KALLAL KANTI BISWAS 
07/08/20  তোসরলখ আসেপুর সকোলেটের 
প্রথি সরেণীর জুসডসশয়োে িল্োসজল্রেলের 
3704  নম্বর এসফলডসভলের িলে 
KALAM BISWAS  নোলি ই�েোি ধলিটে 
পসরসচত হইেোি।  
●  আসি UMA GHOSH 04/09/18  
 তোসরলখ িোরো�োত সনোেোসর সকোলেটের 
7631  নম্বর এসফলডসভলের িলে RIYA 
ALI  নোলি ই�েোি ধলিটে পসরসচত 
হইেোি। 
●  ভুেিশতঃ আিোর পুলরের জন্ম 
প্রিোণপলরে আিোর পুলরের নোি ARIYAN 
ISLAM MONDAL  এিং স্তীর নোি 
FATAMA ISLAM   থোকোয় 15/01/2020  
তোসরলখ িোরো�োত ফোর্টেক্ো� জুসডসশয়োে 
িল্োসজল্রেলের এসফলডসভে নং1379 
 িলে পুরে SK ARIYAN ISLAM  
এিং স্তী FATEMA ISLAM  নোলি 
পসরসচত হইেোি। 
●  েত 17/7/2014  আসেপুর ফোর্ ক্ো� 
জুসডসশয়োে িল্োসজল্রেলের এসফলডসভে 
িলে আসি sujit Saha  সপতো 
Narayan Chandra Saha  এিং 
Sujit Sahakuri  সপতো Narayan 
Chandra Sahakuri   এক ও অসভন্ন 
িল্সতি হইেোি। 
●  আসি রীতো িণ্ডে, স্োিী সেোসিন্দ 
িণ্ডে আিোর এেআইস�আই পসেস� 
নং ৪১৩৭১২২৫৭– এ নোিটি ভুেিশতঃ 
আিোর ডোক নোি �ুসিরেো িণ্ডে সহল�লি 
নসথভুতি হওয়োয় ০২/ ০২/ ২০১৮– সত 
আসেপুর ১ি সরেণীর জুসডসশয়োে 
িল্োসজল্রেে �িীলপ এসফলডসভে িলে 
রীতো িণ্ডে হেোি। রীতো িণ্ডে ও 
�ুসিরেো িণ্ডে এক ও অসভন্ন িল্সতি। 

●  আসি �সিতো িণ্ডে, স্োিী স্পন 
িণ্ডে, সনিো� সিৌউেখোসে িোউসরয়ো 
হোওড়ো– 711305, L.I.C. policy 
no:-434407702-  সত সিনো িণ্ডে 
আলছ। 20.01.2020   েোলনটেড 
জুসডসশয়োে িল্োসজল্রেে  (1st  ক্ো�)  
হোওড়ো সনকে affidavit   কসরয়ো 
�সিতো িণ্ডে ও সিনো িণ্ডে এক ও 
অসভন্ন িল্সতি হইেোি।  
●  আসি িলনোজ �োউ, সপতো িোসনক 
চন্দ্র �োউ, ঠিকোনো–  ৫/ H/  ২/ ১ সিসি 
িোেোন সেন, েল্োংরো, কসেকোতো–
 ৭০০০১৫, তোসরখ–  ১৪/ ০৮/ ২০২০ 
সশয়োেদহ ফোর্টেক্ো� জুসডসশয়োে 
িল্োসজল্রেে সকোলেটের এসফলডসভে কলর 
আসি িলনোজ কুিোর �োউ এিং আিোর 
স্তী উষো �োউ, উষো সদিী �োউ নোলি 
পসরসচত হইে। আসি  িলনোজ �োউ 
এিং আিোর স্তী উষো �োউ, িলনোজ 
কুিোর �োউ এিং উষো সদিী �োউ একই 
িল্সতি। 
●  আসি ASHOK KUMAR SAHA , 
কনল্োর িোথটে �োটিটেসফলকলে আিোর নোি 
ASHOK SAHA  আলছ। 07/08/2020  
আসেপুর ফোর্টে ক্ো� জুসডসশয়োে 
িল্োসজল্রেলের এসফলডসভলে ASHOK 
KUMAR SAHA এিং ASHOK 
SAHA  একই িল্সতি হেোি।
●  আসি LAXMAN PRAMANIK,  
কনল্োর িোথটে �োটিটেসফলকলে আিোর নোি 
LAKSHMAN PRAMANIK  আলছ। 
07/08/2020  আসেপুর ফোর্টেক্ো� 
জুসডসশয়োে িল্োসজল্রেলের এসফলডসভলে 
LAXMAN PRAMANIK এিং 
LAKSHMAN PRAMANIK  একই 
িল্সতি হেোি। 
●  েত 30.7.20 তোসরলখ আসেপুর 
সকোলেটের এসফলডসভড িলে আসি Mr. 
Jhunu Lal Chandra @ Gopal 
Chandra Roy S/O Nolini 
Chandra @ Makhan Lal Roy 
 একই  িল্সতি। 
 ●  েত 9.7.20  তোসরলখ িোরো�ত 
(J.M.)  ১ি সরেণী সকোলেটের 
এসফলডসভে িলে জোনোসছি স�, 
BIDHAN ADDYA S/O LT. 
BAIDYANATH ADDYA @ 
BIDHAN ADDHYA S/O LT 
BALDYANATH ADDHYA @ 
GANGA PRASAD ADDYA 
S/O LT BAIDYANATH 
ADDYA  এক ও অসভন্ন িল্সতি —  
Betpul, P.O.- Maslandapur, 
P.S. Habra, Dist- 24 Pgs (N)

 নিাটিস
●  এতদ্োরো �কলের জ্োতোলথটে 
জোনোলনো �োইলতলছ স� আিোর িলকেে 
শ্রীিসত পসে সঘোষোে ( চক্রিততী)  
স্োিী– শ্রী পোথটে চক্রিততী ও শ্রী পোথটে 
চক্রিততী সপতো– প্রদীপ চক্রিততী, �োং 
নথটেেড় সেন, সপোঃ কৃষ্ণনের, থোনো 
সকোতয়োেী, সজেো– নদীয়ো, তোহোরো 
উভলয় কৃষ্ণনের সপৌর�ভোর ৮নং 
ওয়োলডটের সনিোই চন্দ্র সঘোষ �রণীসথিত 
৭১নং সহোস্ডংভুতি �ম্পসতি �োহো ৯২ 
কৃষ্ণনের সিৌজো, থোনো– সকোতয়োেী 
R.S. Khatian No. 6230, L.R. 
Khatian No.4526/2,  দোে নং R.S. 
14112, LR. 19149  পসরিোন 03 
 শতক �ম্পসতি খসরদ কসরলত ইছিকু। 
উতি �ম্পসতির সিষলয় কোহোরও সকোন 
আপসতি থোসকলে অরে সনোটি� জোসরর 
�োত সদলনর িলধল্ আিোর িলকেলের 
�সহত স�োেোল�োে কসরলিন অনল্থোয় 
পরিততীকোলে কোহোরও সকোন আপসতি 
গ্োহল্ হইলি নো। 
স�ৌিল্ সচৌধুরী

Soumya Choudhury
Advocate, Dist Judges Court, 

Krishnagar, Nadia
●  এতদ্োরো �িস্ত জন�োধোরণলক 
জোনোলনো �োইলতলছ স�, আিোর িলকেে 
শ্রী িরুন চন্দ্র, সপতো–  স্েতীয় িেরোি 
চন্দ্র, �োং ১৯২/ ২, ক�িো সরোড, 
থোনো– ক�িো, কসেকোতো– ৭০০০৪২ 
সনিো�ী, দসষিণ ২৪ পরেনো সজেোয় 
অিসথিত েড়ফো থোনোর কসেকোতো 
সিউসনস�পল্োে কলপটেোলরশলনর অধীন 
১০৬নং, ওয়োলডটের েড়ফো সিৌজোয় 
সজঃএেঃ নং ১৯, আর এ� খসতয়োন 
নং ৬৫৬, আর এ� দোে নং ১৯১৫ 
সপ্রসিল�� নং ৩৫৭, কোসেকোপুর 
সরোড, কসেকোতো– ৭০০০৭৮ অিসথিত 
১ কোঠো ১৫ ছেোক জসির িোয় 
তদুপসরসথিত অ�ম্পপূণটে সজ+ I I I   সর্োসরড 
সিস্ডংলয়র িোসেক শ্রী অিলেন্দু 
ঠোকুর, সপতো– স্েতীয় সকশি চন্দ্র 
ঠোকুর এর পলষি আিলিোতিোরকোসরণী 
শ্রীিতী শল্োিো অসধকোরী, স্োিী– স্েতীয় 
�িীর অসধকোরী সনকে হইলত ক্রয় 
কসরলত ইছুিক। কোহোরও �সদ উসতি 
�ম্পসতি �ংক্রোন্ত িল্োপোলর সকোনও 
শতটে, স্ত্ত্ব, স্োথটে িো অনল্ সকোন প্রকোর 
দোিী অথিো আপসতি থোলক তোহলে 
সতসন এই সিজ্সতি প্রকোলশর তোসরখ 
হইলত ৫ সদলনর িলধল্ উপ�ুতি 
কোেজপরে প্রিোণ�হ সেসখতভোলি সনম্ন 
স্োষিরকোরীর �সহত �োষিোৎ কসরলিন। 
অনল্থোয় উপসরউতি পম্পসতি �ংক্রোন্ত 
িল্োপোলর কোহোরও সকোন প্রকোর 
দোসি দোওয়ো িো স্োথটে গ্োহল্ হইলি 
নো। আিলিোতিোরকোসরণী সঘোষণো 
কসরয়োলছন পপূলিটেোতি �ম্পসতির িপূে 
দসেেটি হোরোইয়ো সেয়োলছ এিং এই 
সিষলয় থিোনীয় থোনোয় একটি সজসডই 
দোলয়র কসরয়োলছন। সজসড নং ১৯৩২, 
তোসরখ ১২. ০৭. ২০২০। 

পেোশ সেোস্োিী, আইনজীিী
স�টি স�সভে সকোেটে, ১তি তে

কসেকোতো– ৭০০০০১
সিোিোইে নং– ৯৮৩১৫৪৬৭৬৩

●  সজেো:  ২৪ পরেনো ( দসষিণ) 
সিোকোি িহোিোনল্ ১০নং এসডশল্নোে 
সড�ট্রিক্ট জজ, আসেপুর 
িল্োে শুে নং ২৭ অফ ২০১৫

�ুব্রত িল্োনোসজটে . . . .  দরখোস্তকোরী
িনোি

ইরো িল্োনোসজটে ওরলফ িজুিদোর
. . . .  সিিোসদ

শ্রীিতী ইরো িল্োনোসজটে ওরলফ িজুিদোর, 
সপতো িৃত কিলেশ িজুিদোর, ৩৬/ ৯, 
সজল্োসতষ রোয় সরোড, সকোেকোতো–
 ৭০০০৫৩
এতদ্োরো আপনোলক জোনোলনো 
�োইলতলছ স� উপলরোতি দরখোস্তকোরী 
আপনোর সিরুলধে বিিোসহক সিলছিলদর 
সডসক্র পোইিোর েলষিল্ উপলরোতি 
আদোেলত উপসরউতি িোিেোটি 
দোসখে কসরয়োলছন। উতি সিোকদ্দিোয় 
আপনোলক হোসজর হইয়ো কনলের্ 
কসরিোর জনল্ ৩০ সদলনর িলধল্ সেসখত 
জিোি দোসখে কসরলত �িন করো হইে 
অনল্থোয় উতি সিোকদ্দিোটি একতরফো 
শুনোসন ও আইন অনু�োয়ী সনষ্পসতি 
হইলি। 

অনুিতল্োনু�োলর
BY ORDER

 �ুভোষ চন্দ্র রোহো
Bench Clerk, 10th A.D.J. Court, 

Alipore
 স�লরস্তোদোর  

●  It is hereby notified to all 
concerned that the original 
Title Deed dated 14.08.1934 
duly registered with S.R. 
Calcutta recorded in Book 
No. I, Volume No. 85, 
Pages 104 to 108, Being 
No. 2924 for the year 1934 
executed by and betwcen 
Kiran Chandra Bose as 
Vendor and Smt. Bibasarna 
Debi as Purchaser therein 
in respect of premises no. 
183/2, Muktaram Babu 
Street, Kolkata- 700007 is 
missing and/or not traceable 
and to that effect General 
Diary Being G.D. Entry No. 
359 dated 07.08.2020 was 
lodged with Girish Park 
Police Station.
Any person having any 
Knowledge about such 
missing may please intimate 
the undersigned.

Sd/-
ANKUR BANERJEE

Advocate
P.S.C.C. Bar Association

Fourth Floor,
2&3, K.S. Roy Road

Kolkata-700001.
M: 9836911289 

 ন�াষণাপত্র
●  আসি সশিকুিোর �োউ সপতো 
৺ রোিপ্র�োদ �োউ, �োং–  ২/ ২ 
ভোেপোড়ো সিোড় পপূিটে সঘোষপোড়ো, 
সপোঃ কোঁসকনোড়ো, থোনো–  সনোয়োপোড়ো, 
সজেো–  ২৪ পর ( উঃ) , আিোর 
পুরে আনন্দকুিোর �োউলক সিলশষ 
কোরণিশত আসি অদল্ হইলত তোহোর 
�সহত �কে প্রকোর �ম্পকটে তল্োে 
কসরেোি। তোহোর কোজকলিটের জনল্ 
শুধুিোরে স� দোয়ী থোসকলি। আিোর 
সকোনও দোয়িধেতো রসহে নো।

িাি/ পদনব পনরবত্মি
 ●  আিোর ড্োইসভং েোইল�লসে (WB 
2319710063023)  নোি SUJAN 
SADHUKHAN S/O LT. B. 
KR. SADHUKHAN 12.8.20 –
 সত িল্োরোকপুর (J.M.)  সকোলেটের 
এসফলডসভে িলে SUJON KUMAR 
SADHUKHAN S/O LT. BIJON 
KUMAR SADHUKHAN  হইেোি। 
উভয় নোি একই িল্সতি — ৩৮ 
স�ন্টোে সরোড, সপো:  সনোনোচন্দনপুকুর, 
থোনো–  টিেোেড়, সকোে– ১২২
●  আিোর ড্োইসভং েোইল�লসে (WB 
2320070050122)  সপতোর নোি R. 
MONDAL 7.8.20 – সত িল্োরোকপুর 
(J.M.) সকোলেটের এসফলডসভে িলে 
সপতো ABDUL RASID MONDAL 
 হইয়োলছ— SIRAJ MONDAL 

সিীর ধর 
আগরতলা, ১৪ আগস্ট

সজেোশো�কলক সদলয় প্রশো�সনক আলদলশই �রকোর– সিলরোধী বদসনক পসরেকোর প্রকোশনো 
রোতোরোসত িন্ধ কলর সদলয়সছে সরেপুরোর সিপ্লি সদলির �রকোর। শুক্রিোর সরেপুরো হোইলকোেটে 
স�ই আলদশ খোসরজ কলর সদলয়লছ। 

‘ সডইসে সদলশর কথো’  সক সরেপুরোর ‘ েণশসতি’  িেলে 
হয়লতো িোংেোর পোঠকলদর িুঝলত �সুিলধ হলি। স�সপএলির 
সরেপুরো রোজল্ কসিটির িুখপরে সহল�লিই আলে প্রকোসশত 
হত কোেজটি। কলয়ক িছর ধলর পসরেকোর সিসধিধে সঘোষণোয় 
পোটিটের জোয়েোয় ছোপো হলছি রেোলর্র নোি। রোলজল্র অনল্তি 
প্রথি সরেসণর প্রভোতী বদসনক। �রকোর িদলের পর সথলকই 
নোনো আক্রিলণর অসভল�োে সনলয় সপ্র� কোউসসেলেও সেলছন 
পসরেকো কতৃটেপষি। সশষলিশ সঘোষণো িদে �ংক্রোন্ত একটি 
‘ খঁুত’  ধলরই সজেোশো�লকর সনলদটেলশ ২০১৮– র ১ অলক্টোির 
িধল্রোলত পুসেশ সেলয় পসরেকোর অসফল� তোেো ঝুসেলয় 
সদয়। প্রকোশনো িন্ধ থোলক েোনো ৯ সদন। আদোেলত পসরেকোর 
তরলফ জোনোলনো হয়, তোঁলদর সকোনও ত্রুটি সনই, আরএনআই সঘোষণো �ংলশোধলন সদসর 
কলরলছ। সকোলেটের অন্তিটেততী আলদলশ ৯ সদন পর সথলক পসরেকো সফর প্রকোসশত 
হলেও, হোইলকোলেটের সিচোরপসত শুভোসশ� তেোপোরে চপূ ড়োন্ত রোয় সদন শুক্রিোর। 
িোিেোয় পসরেকোর পলষি �ওয়োে কলর সেলছন সিসশষ্ট আইনজীিী সিকোশ ভট্োচো�টে। 

এই ১৫ আের্ ৪২তি প্রসতষ্ো সদি� পোেলনর আলে িড় খির সপে ‘ সডইসে 
সদলশর কথো’ । খসুশ িোি িহে।   

পনত্রকা প্কাশিা বন্ধ!  
হাইককাক্্ম ধাক্া নেল
নবপ্লব নদকবর সরকার

নবপ্লব নদব

 ওভারনসজ ব্াঙ্ক
ইনডিয়াি ওভারনসজ ব্াঙ্ক সব রকি 
নিয়াকদ এি নস এল আর সম্পনক্মত 
ঋকণর ওপর সকুদর হার ১০ নবনসস 
পকয়ন্ট কিাল। ১০ আগস্ট নর্কক 
িতুি সুকদর হার কার্মকর হকয়কে। 
এোিা নবস নর্ জনিত সুকদর হার 
৯. ৪৫ নর্কক ককি ৯. ৩৫ শতাংশ 
হকয়কে। ব্াঙ্ক এক নপ্স নববনৃতকত 
এ েবর জানিকয়কে।

 নরিডি ড্াইভ 
স্াধীিতা নদবস উপলকষে হুডিাই চালু 
করল নরিডি ড্াইভ। একত র্াককব 
গানি স্ানি্াইকজশি ও ভ্ালু 
অ্াকডড পনরকষবা। ১৪ আগস্ট 
নর্কক ৮ নদি চলকব নবকশষ এই 
পনরকষবা।

ডব্লু নপ আই এল নলনিক্ড
CIN: L36900WB1952PLC020274

সরসজ.  অসফ�:  ট্রিসনটি প্লোজো, ৪থটে তে, ৮৪/ ১ এ, তপস�য়ো সরোড ( দসষিণ) , কেকোতো ৭০০০৪৬ 

৩০ জুি, ২০২০ পর্মন্ত নতিিাকসর একক 
অপরীনষেত আনর্্মক ফলাফকলর সারাংশ

 (  লাে ্াকায়)  

ক্রি                              নতি িাস  নশষ বের 

িং  ৩০ জুি,  ৩১ িাচ্ম, ৩০ জুি, ৩১ িাচ্ম,
                                            নববরণ ২০২০    ২০২০ ২০১৯    ২০২০  

  অপরীনষেত     পরীনষেত অপরীনষেত  পরীনষেত

১  কোরিোলর সিোে আয় ৬৩৮১. ৭৩ ১১৪২৮. ৯৮ ৯১১৭. ১৮ ৪০১৯৮. ৫১

২ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  
 ( কর, িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর আলে)  ১০০৭.১২ ২২০৯.৭৭ ২২৬৯.৫৮ ৭৭৪৯.০৮

৩ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  কলরর আলে 
 ( িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর পলর) ১০০৭.১২ ২২০৯.৭৭ ২২৬৯.৫৮ ৭৭৪৯.০৮

৪ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  কলরর পলর 
 ( িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর পলর) ৭৫৫. ৬৯ ১৭২৫. ৬৫ ১৫০০. ৫৫ ৫৯২৪. ৬৯

৫ সিয়োলদ সিোে িল্োপক আয় [ সিয়োলদ কলরর ও কলরর 
 পলর অনল্ িল্োপক আলয়র পলর েোভ/ ( ষিসত) �লিত]  ৭৫৫ . ৬৯ ১৭০৮. ১৪ ১৪৯৮. ৩৪  ৫৮৯৯. ৫৯

৬ ইকুল্ইটি সশয়োর িপূেধন  ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১

৭ অনল্  ইকুল্ইটি — — — ৪০৭৫৭. ৭০

৮ সশয়োর সপছু আয় ( েোঃ ১০/  এর প্রসতটি) 

 ( ৩১ িোচটে ২০২০  সত সশষ ছোড়ো িোসষটেকীকৃত নয়)   
 ( i )  িপূে ৭. ৭৪ ১৭. ৬৭ ১৫. ৩৬ ৬০. ৬৬
 ( i i )  সিরে ৭. ৭৪ ১৭. ৬৭ ১৫. ৩৬ ৬০. ৬৬

দ্রষ্টব্: 
উপলরোতি টি স�সি ( সেসর্ং অিসেলেশন� অল্োন্ড সড�লক্োজোর সরলকোয়ল্োরলিন্ট�)  সরগুলেশন� ২০১৫ এর সরগুলেশন ৩৩ এর অধীলন র্ক এক্সলচলজে ফোইে 
করো অপরীসষিত একক সতনিোল�র সিশদ আসথটেক ফেোফলের �োরোংশ। সিশদ আসথটেক ফেোফে অসডে কসিটি দ্োরো িপূেল্োসয়ত হিোর পর পসরচোেন পষটেলদর ১৪ 
আের্ ২০২০ র �ভোয় েৃহীত। আসথটেক ফেোফলের পপূণটে িয়োন পোওয়ো �োলি সকোম্পোসনর ওলয়ি�োইে http://www.wpil.co.in,  িলম্ব র্ক এক্সলচজে ( সি এ� ই)  র 
ওলয়ি�োইে www.bseindia.com   ও কল্োেকোেো র্ক এক্সলচজে ( স� এ� ই) র ওলয়ি�োইে www.cse-india.com এ। 

 ডব্লু নপ আই এল নলনিক্ড – এর নবাড্ম অফ নডকরক্টকস্মর তরকফ
 নপ আগরওয়াল
 স্াি:   কলকাতা ি্াকিনজং নডকরক্টর
তানরে:  ১৪. ০৮. ২০২০  DIN: 00249468

ডব্লু নপ আই এল নলনিক্ড
CIN: L36900WB1952PLC020274

সরসজ.  অসফ�:  ট্রিসনটি প্লোজো, ৪থটে তে, ৮৪/ ১ এ, তপস�য়ো সরোড ( দসষিণ) , কেকোতো ৭০০০৪৬ 

৩০ জুি, ২০২০ পর্মন্ত নতিিাকসর একীকৃত 
অপরীনষেত আনর্্মক ফলাফকলর সারাংশ

 (  লাে ্াকায়)  

ক্রি                              নতি িাস  নশষ বের 

িং  ৩০ জুি,  ৩১ িাচ্ম, ৩০ জুি, ৩১ িাচ্ম,
                                            নববরণ ২০২০    ২০২০ ২০১৯    ২০২০  

  অপরীনষেত     পরীনষেত অপরীনষেত  পরীনষেত

১  কোরিোলর সিোে আয় ২০৫১৬. ৩৮ ২৮৭০১. ১৪ ২০০১৮. ৮০ ৯২৫০৯. ০২

২ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  
 ( কর, িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর আলে)  ৯৭৪.৮৬ ৪৩২৬.১৫ ( ৩৩৮.৬৭)  ৭৭১৩.৩৩

৩ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  কলরর আলে 
 ( িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর পলর) ৯৭৪.৮৬ ৪৩২৬.১৫ ( ৩৩৮.৬৭)  ৭৭১৩.৩৩

৪ সিয়োলদ সনে েোভ/ ( ষিসত)  কলরর পলর 
 ( িল্সতক্রিী ও/ িো সিলশষ দফোর পলর) ৫৯৯. ৩৫ ২৯০২. ৩০ ( ৫১৮. ৬৩)  ৫৩৮৩. ৮৩

৫ সিয়োলদ সিোে িল্োপক আয় [ সিয়োলদ কলরর ও কলরর
 পলর অনল্ িল্োপক আলয়র পলর েোভ/ ( ষিসত) �লিত]  ১০৭১ . ৯৮ ২২১৭. ৮৭ ( ১৯৬. ২৪)   ৫০৫৯. ১৭

৬ ইকুল্ইটি সশয়োর িপূেধন  ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১ ৯৭৬. ৭১

৭ অনল্  ইকুল্ইটি — — — ৪৪৩৮৭. ০০

৮ সশয়োর সপছু আয় ( েোঃ ১০/  এর প্রসতটি) 
 ( ৩১ িোচটে ২০২০  সত সশষ ছোড়ো িোসষটেকীকৃত নয়)   
 ( i )  িপূে ৬. ৭৫ ২৫. ৫০ ২. ৭৪ ৫৭. ৫৬
 ( i i )  সিরে ৬. ৭৫ ২৫. ৫০ ২. ৭৪ ৫৭. ৫৬

দ্রষ্টব্: 
উপলরোতি টি স�সি ( সেসর্ং অিসেলেশন� অল্োন্ড সড�লক্োজোর সরলকোয়ল্োরলিন্ট�)  সরগুলেশন� ২০১৫ এর সরগুলেশন ৩৩ এর অধীলন 
র্ক এক্সলচলজে ফোইে করো অপরীসষিত একীকৃত সতনিোল�র সিশদ আসথটেক ফেোফলের �োরোংশ। সিশদ আসথটেক ফেোফে অসডে কসিটি দ্োরো 
িপূেল্োসয়ত হিোর পর পসরচোেন পষটেলদর ১৪ আের্ ২০২০ র �ভোয় েৃহীত। আসথটেক ফেোফলের পপূণটে িয়োন পোওয়ো �োলি সকোম্পোসনর ওলয়ি�োইে 
http://www.wpil.co.in,  িলম্ব র্ক এক্সলচজে ( সি এ� ই)  র ওলয়ি�োইে www.bseindia.com   ও কল্োেকোেো র্ক এক্সলচজে ( স� এ� ই) র 
ওলয়ি�োইে www.cse-india.com এ। 
 ডব্লু নপ আই এল নলনিক্ড – এর নবাড্ম অফ নডকরক্টকস্মর তরকফ
 নপ আগরওয়াল
 স্াি:   কলকাতা ি্াকিনজং নডকরক্টর
তানরে:  ১৪. ০৮. ২০২০  DIN: 00249468
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