
India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263

[formerly DPSC Limited]
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Ref: IPCL/SE/LODR/2020-21/36 2nd September, 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: Newspaper advertisements pertaining to the 100th Annual General Meeting of the Company

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published on 2nd September, 2020
in “Financial Express” (English) and “Aajkaal” (Bengali), in compliance with General Circular No. 20/2020
dated 5th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.

The same has also been uploaded 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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রাজ্য
কলকাতা বুধবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

৩

পানশালা খুলপ্ে। পপয়ারপ্লে 
ইন–এ প্রস্তুপত। েপব: পপটিআই

নজরকাড়া

অ্াপ্নক্ার–E 
 স্াবর েম্পপতিেমূহ পবপরির জন্ পবরিয় পবজ্ঞপতি:  ‘ পপরপশষ্ট IV-A  [ রুল ৬( ২)  ও ৮( ৬) –এর েংস্ানেমূহ দ্রষ্টব্] 

পেপকউপরটি ইন্াপ্রস্ট ( এনপ্�াে্সপ্মন্)  রুলে, ২০০২–এর রুল ৬( ২)  ও ৮( ৬) –এর েংস্ানেমূহ েহ পঠনীয় পেপকউপরটাইপ্জশন অ্ান্ড পরকনস্টাকশন অ� প�নাপসিয়াল অ্াপ্েটে অ্ান্ড এনপ্�াে্সপ্মন্ অ� 
পেপকউপরটি ইন্াপ্রস্ট অ্াক্ট, ২০০২ – এর অধীপ্ন স্াবর েম্পপতি পবপরির ই–পনলাম পবরিয় পবজ্ঞপতি।
এতদ্দ্বার্বা বিশেষত বিম্নবিবিত ঋণগ্রহীত্বা( গণ)  ও জ্বাবিিদ্বার( গণ)  এিং জিস্বাধ্বারশণর জ্্বাত্বাশ্থে এই বিজ্বতি জ্বাবর কর্বা হশছে যে, বিম্নবিবিত অ্্বাক্বাউশটের পবরশরেবষিশত এই ি্্বাশকের প্বাওি্বা পুিরুদ্্বাশরর িশষি্ 
জ্বাবিিেুক্ত ঋণদ্বাত্বা রূশপ এই ি্্বাশকের ক্বাশে িন্ধক র্বাি্বা/ দ্বাবিিশে্বাগ্ এিং জ্বাবিিেুক্ত ঋণদ্বাত্বা রূশপ এই ি্্বাশকের অিুশি্বাবদত অবিস্বার দ্্বার্বা দিি যিওয়্বা বিম্নিবণথেত স্্বাির সম্পবতি ‘ সেখাপ্ন আপ্ে সেখাপ্ন’ , ‘ ো পকে ু
আপ্ে তা’  এবং ‘ সেমন আপ্ে সতমনভাপ্ব’  বিবতিশত বিবরি কর্বা হশি। ঋণগ্রহীত্বা/  জ্বাবিিদ্বারগণ/  জ্বাবিিেুক্ত পবরসম্পদ( গুবি) –এর বিিরণ/  িশকয়্বা অ্থে্বাকে/  সংরষিণ িূি্/  ই–বিি্বাশির ত্বাবরি ও সিয়, ি্বায়ি্বা জি্বা 
( ইএিবি)  এিং বিি ি্বাড়্বাশি্বার অ্থে্বাকে ( বিি গুণক)  ইত্্বাবদ ত্্্বািবি এি্বাশি িীশে উশলেি কর্বা হশয়শে: 

রিম 
/ লট 
নং

ঋণগ্রহীতা( গণ) /  
জাপমনদার( গণ)/  

বন্ধকদাতা( গণ) –এর 
নাম এবং ঠিকানা

জানা দায় ( েপদ থাপ্ক)  েপ্মত স্াবর/ অস্াবর েম্পপতির পবশদ পববরণ সমাট বপ্কয়া ই–পনলাপ্মর 
তাপরখ ও েময়

েংরক্ষণ মূল্
ইএমপি অথ্সাঙ্ক

পবি গুণক

দখপ্লর প্রকৃপত 
( ব্বহাপরক/  
গঠনমূলক) 

েম্পপতি 
পপরদশ্সপ্নর 

তাপরখ ও েময়

১ মপ্নাজ কুমার রায়

ব্্বাঞ্চ:  ভপ্দ্রশ্বর

বিশম্ন্বাক্ত ফ্্্বাটবিবেষ্ট সম্পবতির অপবরহ্বােথে সিগ্র পবরি্বাণ ে্বার বস্বত ও বিিরণ:  আবেস 
অ্্বাপ্বাটথেশিটে, ফ্্্বাট িং ৪০১এ, পঞ্চি তি, পবরি্বাপ– ২৭২ িগথেিুট, যিৌজ্বা– ি্বাবি, 
যজ এি িং ১৪, দ্বাগ িং ১৬২৮৫, িবতয়্বাি িং ৩৬৬০, হ্বাওড়্বা বিউবিবসপ্্বাি 
কশপথে্বাশরেশির যহ্বাব্ডং িং ১৬৬, বজ টি যর্বাি, ওয়্বািথে িং ৫৫, যজি্বা– হ্বাওড়্বা, 
বপি–৭১১ ২০১।

₹ ১৮,৫৮,৫৫৫. ০০
+  অরেেুক্ত সুদ
+  এর ওপর
অি্্বাি্ ে্বাজথে

২১. ০৯. ২০২০ 
দুপুর ১. ০০টা 
সথপ্ক দুপুর 

৩. ০০টা

₹১১,৭০,০০০/ –
₹১,১৭,০০০/ –
₹  ১০,০০০/ –

ব্বহাপরক ১৬. ০৯. ২০২০ 
পবপ্কল 

০৪. ৩০টা

২ সমোে্স মা সগৌরী 
সরেিারে

ব্্বাঞ্চ:  ই–পবজয়া 
আোনপ্োল

শ্রীকৃষ্ণ অ্্বাপ্বাটথেশিটে ি্বাশির বিশম্ন্বাক্ত ে্বারতি্বা ( বজ+ ৩)  আরবসবস ক্বাঠ্বাশি্বা ও 
আরবসবস ে্বাদ যদওয়্বা ইটবিবিথেত ি্বাবণবজ্ক ত্্বা আি্বাবসক বিব্ডংশয়র রে্ি তশি 
স্বাি্বাি্ কিশিবে ২৫০ িগথেিুট সুপ্বার বিল্ট আপ এবরয়্বােুক্ত যগ্বাি্বাউি ে্বার বস্বত ও 
বিিরণ:  যিৌজ্বা– আস্বািশস্বাি বিউবিবসপ্্বাবিটি, যজ এি িং ২০, আর এস প্লট িং 
১৯৬৭৭, আর এস িবতয়্বাি িং ২৩৪১, আস্বািশস্বাি বিউবিবসপ্্বাবিটির এি্বাক্বাধীি, 
্্বাি্বা– আস্বািশস্বাি ( স্বাউ্) , যজি্বা– িধথেি্বাি, পবচিিিঙ্গ।

₹ ৭,৭৪,৮২৩. ১১
+  অরেেুক্ত সুদ
+  এর ওপর
অি্্বাি্ ে্বাজথে

২১. ০৯. ২০২০ 
দুপুর ১. ০০টা 
সথপ্ক দুপুর 

৩. ০০টা

₹৫,৫০,০০০/ –
₹৫৫,০০০/ –
₹  ১০,০০০/ –

ব্বহাপরক ১৬. ০৯. ২০২০ 
পবপ্কল 

০৪. ৩০টা

৩ সমোে্স ইন্ডাপস্টয়াল 
সমটাল অ্ান্ড স�প্রা 
অ্ালপ্য়জ

ব্্বাঞ্চ:  আোনপ্োল

আসি স্বত্বদবিি িং I –৩০৫০ অিুে্বায়ী যিস্বাসথে ইন্্বাব্রিয়্বাি যিট্বাি অ্্বান্ যিশর্বা 
অ্্বািশয়জ–এর একজি প্বাটথেি্বার শ্রীিতী কৃষ্ণ্বা ে্্বাট্বাবজথে–এর অিুকূশি বিশম্ন্বাক্ত ২ 
একর ৭৫ েতক ি্বাশপর ি্্বাক্টবরর জবি ও যেশির সিিন্ধক ে্বার বস্বত ও বিিরণ:  
জ্বািি্বাঁধ, যিৌজ্বা– ে্বাশখেরী, জ্বািুবড়য়্বার ক্বাশে, যজ এি িং ৪২, আর এস িবতয়্বাি িং 
২২০, ২৭৭ ও ২৩১, দ্বাগ িং ৮২, ৭৪, ৭৫ ও ৭৬।

₹ ৯৬,০৬,৯১১. ০০ 
+  অরেেুক্ত সুদ
+  এর ওপর
অি্্বাি্ ে্বাজথে

২১. ০৯. ২০২০ 
দুপুর ১. ০০টা 
সথপ্ক দুপুর 

৩. ০০টা

₹৫৫,১৭,০০০/ –
₹৫,৫১,৭০০/ –
₹  ১০,০০০/ –

ব্বহাপরক ১৬. ০৯. ২০২০ 
পবপ্কল 

০৪. ৩০টা

বিবরির বিেদ েতথে ও বিয়ি্বািবির জি্ অিুগ্রহ কশর https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm  এবং https://ibapi.in  ওশয়িস্বাইশট যদওয়্বা বিকে যদিুি। সম্্বাি্ বিি্বারর্বা দরক্বাশর অিুশি্বাবদত 
অবিস্বাশরর সশঙ্গ এই যি্বাি্বাইি িম্বশর যে্বাগ্বাশে্বাগ করশত প্বাশরি:  ৯০৫১০ ৭৭৭২১।

পরপজওনাল অপ�ে:  বধ্সমান পরপজয়ন
তৃতীয় তল, ৫৪, পজ টি সরাি, ভাঙাকুঠি, বধ্সমান–৭১৩ ১০১ ই–পনলাম পবরিয় পবজ্ঞপতি

নাম:  পমঃ মুপ্কশ কুমার
তাপরখ:  ০২. ০৯.  ২০২০, স্ান:  বধ্সমান অনপু্মাপদত অপ�োর, ব্াঙ্ক অ� বপ্রাদা   

 �ম্স নং– আই এন পে– ২৬
[  যক্বাম্পবিজ (  ইিকশপথে্বাশরেি)  রুিস, ২০১৪ –  

এর রুি ৩০ অিুে্বায়ী] 
[ এক র্বাজ্ য্শক অি্ র্বাশজ্ যক্বাম্প্বাবির 

যরবজস্্বািথে অবিস পবরিতথেি উপিষি্ সংি্বাদপশরে 
বিজ্্বাপি রেক্বাে

সকন্দীয় েরকার  ইস্টান্স পরপজওন, কলকাতা 
েমীপ্প 

যক্বাম্প্বাবি আইি, ২০১৩– এর ১৩ ধ্বার্বার 
( ৪)  উপধ্বার্বা অিুস্বাশর, এিং যক্বাম্প্বাবিজ 
( ইিকশপথে্বাশরেি)  রুিস, ২০১৪– এর রুি ৩০–
 এর স্বাি– রুি ( ৫)  উপধ্বার্বায় ক্লজ ( এ)  অিুস্বাশর; 

এিং
বিশম্ন্বাশক্তর সম্পশকথে:  প্রারম্ভ পেপকউপরটিজ 
প্রাইপ্ভট পলপমপ্টি,    যরবজস্্বািথে অবিস :  ১, 
ইবন্য়্বাি এক্সশেঞ্জ যপ্লস, ২য় তি, কষি িং ১০১ 
কিক্বাত্বা– ৭০০০০১, পবচিিিঙ্গ ি্বারত

. . . . আপ্বদনকারী
এতদ্দ্বার্বা জিস্বাধ্বারশণর রেবত বিজ্বতি জ্বাবর কর্বা 
হশছে যে, ‘ পপচিমবঙ্গ রাজ্’  য্শক ‘গুজরাট 
রাপ্জ্’  যরবজস্্বািথে অবিস স্্বাি্বান্তশরর উশদেশে 
২৪. ০৮. ২০২০ ত্বাবরশি অিুবঠিত পবপ্শষ োধারণ 
েভায় গৃহীত বিশেষ রেস্্বাি অিুে্বায়ী যক্বাম্প্বাবির 
সঙ্ঘস্্বারশকর রদিদশির অিুশি্বাদি রে্বা্থেি্বা 
কশর যক্বাম্প্বাবিজ অ্্বাক্ট, ২০১৩– এর ১৩ ধ্বার্বা 
অিুস্বাশর যকন্দীয় সরক্বার – এর ক্বাশে সংবলিষ্ট 
যক্বাম্প্বাবি একটি আশিদি কর্বার রেস্্বাি কশরশে। 
যক্বাম্প্বাবির যরবজস্্বািথে অবিশস রেস্্বাবিত 
পবরিতথেশির িশি স্ব্বা্থে ষুিণ্ণ হওয়্বার সম্্বািি্বা আশে 
এিি যক্বািও ি্বক্ত এই বিজ্বতি রেক্বাশের ত্বাবরি 
য্শক  ১৪ ( যে্বাশদে্বা )  বদশির িশধ্  এিবসএ– ২১ 
যপ্বাটথে্বাি (www.mca.gov.in) – এ ইিশিস্র 
কিশপ্লইটে িিথে পূরণ কশর অ্ি্বা ি্বাকশে্বাশগ 
পরপজওনাল পিপ্রক্টর, ইস্টান্স পরপজয়ন, ২৩৪/৪, 
আচাে্স জগদীশ চন্দ সবাে সরাি,  পনজাম প্াপ্লে, 
I I  এমএেও পবপ্ডং, ৪থ্স তল,  কলকাতা–৭০০ 
০২০–এর ক্বাশে ত্বাঁর/ ত্বাঁশদর ( স্তী/পুং)  স্ব্বাশ্থের 
ধরি এিং বিশর্বাবধত্বার ক্বারণ উশলেি কশর একটি 
হিিি্বাি্বা দ্্বার্বা সিব্থেত আপবতিসিূহ প্বাঠ্বাশত 
প্বাশরি, তৎসহ ওপশর িবণথেত ঠিক্বাি্বাশত অিবস্ত 
অবিশস, আশিদিক্বারী যক্বাম্প্বাবির ক্বাশেও একটি 
কবপ প্বাঠ্বাশত প্বাশরি। ে্বার ঠিক্বাি্বা:  ১, ইবন্য়্বাি 
এক্সশেঞ্জ যপ্লস, ২য় তি, কষি িং ১০১ কিক্বাত্বা–
 ৭০০০০১, পবচিিিঙ্গ ি্বারত
 আশিদিক্বারী 
 রে্বারম্ বসবকউবরটিজ রে্বাইশিট 
 বিবিশটি– এর পশষি
 স্ব্বাাঃ রুিি্বাি জশয়ে কুয়্বাবদয়্বা) 
 ত্বাবরি :   ০১. ০৯. ২০২০ বিশরক্টর
স্্বাি:  কিক্বাত্বা                           (DIN-06827082              )

কম্সখাপল/  ব্বো/ বাপণজ্/  
হারাপ্না/ প্রাপতি  ইত্াপদ পবজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অপতপরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

আজকাপ্লর প্রপতপ্বদন

যিশ্্বা যরশির যস্েি আর যরকশক জীি্বাণুিুক্ত করশত ি্বাড়বত গুরুত্ব যদওয়্বা হশছে। 
িঙ্গিি্বার উচ্চ পেথে্বাশয়র বিঠশক আবধক্বাবরকশদর সশঙ্গ স্্বাবিট্বাইশজেশির বিষয়টি 
পেথে্বাশি্বােি্বা কশরি যিশ্্বা যরশির বজএি িশি্বাজ যে্বাবে। বিঠশক বতবি বিশদথেে 
যদি, রেবতটি যস্েি ও রেশত্কটি যক্বােশক ি্বাি কশর স্্বাবিট্বাইজ করশত হশি। 
যিশ্্বা যির ে্বািুর বিষশয় রেস্তুত 
্্বাকশতও বতবি অবিস্বারশদর 
বিশদথেে বদশয়শেি। তশি যিশ্্বা 
েি্বােি বিশয় এিিও যক্বািও 
বিশদথেে বদবলে য্শক আশসবি। 
জ্বাি্বা যগশে, বদবলে য্শক বিশদথেবেক্বা 
এশিই র্বাজ্ সরক্বাশরর সশঙ্গ 
আশি্বােি্বা কশর বসদ্্বান্ত যিওয়্বা 
হশি।

িঙ্গিি্বাশরর বিঠশক যিশ্্বা–
 কতথে্বাশদর রেস্তুত ্্বাক্বার বিশদথেে 
যদওয়্বা হশয়শে। আশি্বাবেত হশয়শে 
বিড় স্বািি্বাশি্বার বিষয়টি। কশর্বাি্বা 
সংরিিণ রুিশত ে্বারীবরক দূরত্ব 
িজ্বায় র্বাি্বার বিষশয় বিঠশক 
আশি্বােি্বা হশয়শে। পেথে্বাশি্বােি্বা 
কর্বা হশয়শে িকি্বাউশির সিয় 
বিবিন্ন যস্েি, ি্বাইি ও যক্বাশের 
পবরেেথে্বা বিশয়ও। ইবতিশধ্ই 
কিক্বাত্বা যিশ্্বায় ি্বাইি ও 
প্ল্্বাটিশিথের পবরেেথে্বা কর্বা হশয়শে। 
উতির য্শক দবষিণ, ্ ্বািথে ি্বাইশি রং 
পশড়শে। বিবিন্ন যস্েশি যির্বািবতর 
পর সেি কর্বা হশয়শে েিি্বাি 
বসঁবড়গুবি। এবদি যিশ্্বার তরশি ে্বারেীশদর গুজশি ক্বাি ি্বা যদওয়্বার অিুশর্বাধ কর্বা 
হয়। যিশ্্বা যরশির বসবপআরও ইন্দ্বাণী ি্্বাি্বাবজথে জ্বাি্বাি, এিিও র্বাজ্ সরক্বাশরর 
সশঙ্গ যক্বািও বিঠক হয়বি। বিঠশকর পরই ঠিক হশি কিক্বাত্বা যিশ্্বা কীি্বাশি 
েিশি। বকন্তু যক্বািও যক্বািও িহি য্শক বিভ্্বাবন্ত েড়্বাশি্বা হশছে িশিও বতবি 
অবিশে্বাগ কশরি। জ্বাি্বাি, কিক্বাত্বা যিশ্্বার সিয়সূবে য্শক শুরু কশর পুশর্বা 
বিষয়টি বিশয়ই র্বাশজ্র সশঙ্গ ক্্বা িশি ঠিক কর্বা হশি। 

জীবাণমুপুক্তপ্ত সজার

রাপ্জ্র েপ্ঙ্গ কথা 
বপ্লই চলপ্ব সমপ্রো

টাপলগঞ্জ সমপ্রো সস্টশপ্ন বোপ্না হপ্য়প্ে 
ে্াপনটাইজার। েপব: দীপঙ্কর নন্ী

স্্বাতশকর
পরীষি্বা, 
িূি্্বায়ি 
কশিশজ

l ১ পাতার পর
পবশ্বপবদ্ালয় েূপ্রে খবর, 
এ ব্াপাপ্র চূড়ান্ত পেদ্ান্ত 
সবাি্স অ� স্টাপিপ্জর ববঠপ্ক 
সনওয়া হপ্ব। এভাপ্ব অনাপ্ে্সর 
পড়ুয়াপ্দর পরীক্ষা সনওয়া সগপ্লও 
সজনাপ্রপ্ল সেপ্হতু পরীক্ষাথথীর 
েংখ্া অপ্নক সবপশ, েমে্া হপ্ত 
পাপ্র বপ্ল মপ্ন করপ্েন অপ্নপ্ক। 
লকিাউপ্নর এই পপরপস্পতপ্ত 
প্রপ্ত্ক পড়ুয়ার েপ্ঙ্গ সোগাপ্োগ 
করার সক্ষপ্রেও েমে্া হপ্ত পাপ্র 
বপ্ল মপ্ন করপ্েন অপ্নপ্ক।

স্াতপ্কাতিপ্রর পরীক্ষা পনপ্য় 
পবশ্বপবদ্ালপ্য়র পশক্ষক েপমপত 
কুটার েভাপপত পাপথ্সব বেু 
বপ্লন, ‘ আমরা প্রথম সথপ্কই 
পরীক্ষা সচপ্য়পে। ৮০: ২০ 
�মু্সলায় মূল্ায়ন নয়, আমরা 
পপরপস্পত স্াভাপবক হপ্ল পরীক্ষা 
সনওয়ার পপ্ক্ষ পেলাম। এখন 
েখন ১ সথপ্ক ১৮ অপ্ক্টাবপ্রর 
মপ্ধ্ পরীক্ষা সনওয়ার কথা 
বলা হপ্য়প্ে তাই, আমরা চাই, 
কীভাপ্ব সনওয়া হপ্ব তা ঠিক 
করার স্াধীনতা পবভাগগুপলপ্ক 
সদওয়া সহাক। কারণ পড়ুয়াপ্দর 
েংখ্ার পভপতিপ্ত বড় এবং 
সোট পবভাগ রপ্য়প্ে। সোট 
পবভাগগুপলর পরীক্ষা পদ্পত আর 
বড় পবভাপ্গর পরীক্ষা পদ্পত এক 
হপ্ত পাপ্র না।’ 

 পেঙ্গাপুর সথপ্ক 
োপনপ্দর নাম!
কপ্য়কটি কপ্লপ্জর তাপলকায় 
অপভপ্নরেী ও মপ্িল োপন পলওন 
এবং সনহা কক্কপ্রর নাম পেঙ্গাপুপ্রর 
সকানও একটি আইপপ অ্াপ্রেে 
সথপ্ক সদওয়া হপ্য়প্ে। তদপ্ন্ত 
কলকাতা পুপলপ্শর োইবার থানা 
জানপ্ত সপপ্রপ্ে। পকেপুদন আপ্গই 
আশুপ্তাষ কপ্লপ্জ ইংপ্রপজর 
সমধাতাপলকায় োপন পলওপ্নর নাম 
ওপ্ঠ। তারপর বজবজ কপ্লপ্জ 
বাংলায়। এরপরই বারােত 
কপ্লপ্জর ইংপ্রপজর তাপলকায়। 
আবার মালদার কাপলয়াচক কপ্লপ্জ 
কলা পবভাপ্গ নাম ওপ্ঠ অপভপ্নরেী 
সনহা কক্কপ্রর। আশুপ্তাষ কপ্লজ 
কতৃ্সপক্ষ ঘটনার পপ্রই লালবাজাপ্র 
োইবার থানায় অপভপ্োগ দাপ্য়র 
কপ্রন।

 পথপশশুপ্দর পড়া
েহজপাঠ—  কপমউপনটি সরপিওর 
মাধ্প্ম পথপশশুপ্দর পড়াপ্শানা শুরু 
হপ্ব আজ, বুধবার সথপ্ক। োদবপুর 
পবশ্বপবদ্ালপ্য়র কপমউপনটি সরপিও 
এবং পপচিমবঙ্গ পশশু অপধকার 
েুরক্ষা আপ্য়াপ্গর সেৌথ উপ্দ্াপ্গ। 
কপমউপনটি সরপিও সজইউ, ৯০. ৮ 
সমগাহার্সপ্জ প্রপ্ত্ক সোম, বুধ ও 
শুরি েকাল োপ্ড় ১১টা সথপ্ক ১২টা 
পে্সন্ত সরপিও সজইউ– এর সোশ্াল 
পমপিয়ায় এই পাঠদাপ্নর কাজ হপ্ব। 
সে েমস্ত পশশুর কাপ্ে ইন্ারপ্নট বা 
স্াট্সপ্�াপ্নর েুপবধা সনই, তারাও 
এই েুপবধা পাপ্ব।

 প্রতারক সগ্রতিার
চাকপর সদওয়ার নাম কপ্র প্রতারণার 
জন্ বীজনাথ রায়প্ক পপচিম বন্র 
থানার পুপলশ সগ্রতিার কপ্রপ্ে। �ুি 
কপ্প্সাপ্রশন অ� ইপন্ডয়ার পবপভন্ন 
পপ্দ চাকপর সদওয়ার নাম কপ্র ৫৫ 
জপ্নর কাে সথপ্ক ৭৬ লক্ষ টাকা 
তুপ্লপেল বীজনাপ্থর দলবল। 
আপ্গই এই চপ্রির দু’ জনপ্ক সগ্রতিার 
করা হয়। ব্াঙ্কশাল সকাট্স মঙ্গলবার 
ধৃতপ্ক ১০ সেপ্টেম্বর পে্সন্ত পপুলশ 
সহ�াজপ্ত রাখার পনপ্দ্সশ পদপ্য়প্ে ।  

অংশু চরিবতথী

কশর্বাি্বা যি্বাক্বাবিি্বায় ি্বািুষশক সশেতি করশত ইবন্য়্বাি যরিরিস 
যস্বাস্বাইটির পবচিিিঙ্গ ে্বাি্বার যস্বছে্বাশসিীর্বা কিক্বাত্বা– সহ 
যজি্বায় যজি্বায় ক্বাজ কশর েশিশেি। এই যস্বাস্বাইটির পবচিিিঙ্গ 
ে্বাি্বা ২০২১ স্বাশি েতিষথে পূণথে করশি। বদবলেশত যস্বাস্বাইটির 
ক্বােথে্বািয় এই িের েতিশষথের সি্বাবতি হশয়শে। ইবন্য়্বাি 
যরিরিশসর পবচিিিঙ্গ ে্বাি্বার যেয়্বারি্্বাি যেি িুরুি হক 
এ ক্্বা জ্বাবিশয়শেি।

িুরুি হক িিশিি, ি্বােথে ি্বাস য্শক যস্বাস্বাইটির যস্বছে্বাশসিীর্বা 
বিবিন্ন ি্বাস স্্্বান্, ি্বাজ্বার, িবস্ এি্বাক্বায় ি্বাস্ক বিবি কশরশেি। 
যদওয়্বা হশয়শে ি্বাি্বারদ্বাি্বার। রেশত্শকই রেবেবষিত। উতিরিশঙ্গর 
জিপ্বাইগুবড়শত জ্বাতীয় সড়ক স্্বাবিট্বাইজ কর্বা হশয়শে। ্ ্বাশকর 
ে্বািকশদর ি্বাস্ক যদওয়্বা হশয়শে, ে্বাশত যক্বািও ি্বাশিই কশর্বাি্বা 
েবড়শয় পড়শত ি্বা প্বাশর। রক্তদ্বাি বেবির কর্বা হশয়শে। যসই 
রক্ত র্বাজ্ সরক্বাশরর ব্্বাি ি্্বাশকে েশি ে্বায়।

আিি্বাশির সিয় দুই ২৪ পরগি্বা, যিবদিীপুশর বেশুশদর জি্ 
দুধ, বরেপি, জ্বাি্বাক্বাপড় যদওয়্বা হশয়শে। রেবেবষিত যস্বছে্বাশসিী 
আশেি ৩৫০ জি। ত্বাশদর িূ্িতি যে্বাগ্ত্বা উচ্চি্বাধ্বিক 
প্বাে। রেশত্কশকই ঘবূণথেঝড়, স্বাশপ ক্বাট্বা, দিকশির ক্বাজ, 

ি্বািুষশক কীি্বাশি উদ্্বার করশি, ি্বাস্থে এইশির ওপর পঁ্বাে বদশির 
রেবেষিণ যদওয়্বা হয়। রেবেষিণ যেশষ যদওয়্বা হয় স্বাটিথেবিশকট। 
২০ জি ি্বাক্ত্বার আশেি। যর্বাজ ওবপবি হয় বিবিন্ন যজি্বায়। 
রশয়শে দুটি অ্্বাম্বুি্্বান্স। একটি অ্্বাম্বুি্্বান্স রক্তদ্বাি বেবিশরর 
জি্ ক্বাশজ ি্বাগ্বাশি্বা হয়। যরিরিস যস্বাস্বাইটির সদর দতির 
যজশিি্বায়। ত্বার্বা অ্থে স্বাহ্বাে্ কশর। র্বাজ্ সরক্বার অ্থে যদয় 
২৫ ি্বাি ট্বাক্বা কশর িেশর দু’ ি্বার। তশি এি্বাশি ে্বার্বা যসি্বার 
ক্বাজ কশরি, ত্বার্বা শুধু ে্বাত্বায়্বাশতর িরেটুকু প্বাি। রেশত্শকই 
অত্ন্ত দ্বাবয়ত্বেীি। ২০২১ স্বাশি ইবন্য়্বাি যরিরিস পবচিিিঙ্গ 
ে্বাি্বার েতিশষথের সি্বাবতি অিুঠি্বাি পবরশিে পবরবস্বতর ওপর 
িুি ি্বািি্বাশি কর্বা হশয়শে। রশয়শে িম্ব্বা ইবতহ্বাস। িুরুি হক 
জ্বাি্বাি, িড় ত্্রেেুবক্ত সংস্্বা আব্থেক স্বাহ্বাে্ কশর বিবিন্ন 
র্বাশজ্র যরিরিস যস্বাস্বাইটিশক। এই ক্বাশজর আিন্দট্বাই অি্ 
রকি। ১৯২০ স্বাশি বদবলেশত ইবন্য়্বাি যরিরিস যস্বাস্বাইটি 
রেবতবঠিত হয়। 

অি্ বদশক, র্বাশজ্র সংশে্বাধি্বাগ্বারগুবিশত বিশদবে িবন্দশদর 
বিষশয় যি্ঁবাজিির যিওয়্বা হয়। ত্বাশদর সশঙ্গ ি্বাবড়র যে্বাগ্বাশে্বাগ 
কর্বাশি্বা হয়। ত্বার্বা যকিি আশে, ি্বাবড়র যি্বাকজিশদর জ্বাি্বাশি্বা 
হয়। তশি এ– যষিশরে সংশে্বাধি্বাগ্বাশরর আইি যিশি এই ক্বাজ 
হয় িশি িুরুি স্বাশহি জ্বাবিশয়শেি।     

সকাপভি সমাকাপবলায় ব্স্ত
ইপন্ডয়ান সরিরিে সোোইটি

আজকাপ্লর প্রপতপ্বদন

মৃতু্র পর সরাগীপ্ক দু’ পদন সভপন্প্লশপ্ন সরপ্খ পবল 
বাড়াপ্নার অপভপ্োগ ওপ্ঠ পতলজলা সরাপ্ির এক 
নাপে্সংপ্হাপ্মর পবরুপ্দ্। এ ঘটনায় কপ্রানা সরাগীর 
মৃতু্র পর সদহ ময়নাতদপ্ন্তর জন্ পাঠাপ্না হয়। 
ো োম্প্রপতককাপ্ল ঘপ্টপন। পপরবাপ্রর দাপব, ২৯ 
আগস্ট সরাগীর মৃতু্ হয়। পবল বাড়াপ্নার জন্ 
৩১ আগস্ট মৃতু্র কথা সঘাষণা করা হয়। কপ্ড়য়া 
থানায় নাপে্সংপ্হাপ্মর পবরুপ্দ্ পলপখত অপভপ্োগ 
দাপ্য়র কপ্রপ্েন মৃপ্তর সেপ্ল সশখ জাপহর আব্াে। 
েপদও নাপে্সংপ্হাম কতৃ্সপপ্ক্ষর দাপব, সরাগীর মৃতু্ 
৩১ তাপরখ সোমবারই হপ্য়প্ে। সেইেপ্ঙ্গ পাল্া 
অপভপ্োগ, কপ্রানায় মৃতু্র পর পনয়ম অনুোয়ী 
পুরেভার হাপ্ত সদহ তুপ্ল সদওয়া হয়। পকন্তু এই 
সরাগীর মৃতু্র পর পপরবাপ্রর তরপ্� েহপ্োপগতা 
করা হয়পন। পুরেভাপ্ক সদওয়ার েম্মপতপপ্রের 
নপথপ্ত পপরবাপ্রর েদে্রা স্াক্ষর কপ্রনপন বপ্ল 
অপভপ্োগ। কতৃ্সপক্ষ পাল্া অপভপ্োগ দাপ্য়র 
কপ্রপ্েন থানায়। সকান েমপ্য় সরাগীর মৃতু্ হপ্য়প্ে 
তার ঠিক েময় জানপ্ত এনআরএপ্ে মঙ্গলবার সদহ 
ময়নাতদপ্ন্তর জন্ পাঠাপ্না হয়। সকাপভি পরপ্পাট্স 
পনপ্য়ও পপরবাপ্রর েপ্ন্হ রপ্য়প্ে। তাই মৃপ্তর 
সদহরপ্ের নমুনা পরীক্ষা করা হপ্ব সকাপভি–
আরিান্ত পক না জানপ্ত।  

হুগপলর চণ্ীতলার বাপেন্া ৫৫ বেপ্রর এক সরাগী 
সশখ েবর আপলপ্ক ২৫ আগস্ট ভপত্স করা হয় এই 
নাপে্সংপ্হাপ্ম। সকাপভি সটস্ট করা হপ্ল ২৬ তাপরখ 
পরপ্পাট্স পপজটিভ আপ্ে। তারপর সথপ্ক সরাগীর 
েপ্ঙ্গ ৩০ তাপরখ পে্সন্ত সদখা করপ্ত সদওয়া হয়পন 
বপ্ল অপভপ্োগ পপরবাপ্রর। ভপত্সর পর প্রপ্ত্ক পদন 
৩৫ হাজার টাকা কপ্র জমা সদয় পপরবার। মপৃ্তর 
সেপ্লর দাপব, সোমবার বাপক আরও ৪৭ হাজার টাকা 
জমা পদপ্ত বলা হয়। টাকা সদওয়ার আপ্গ অন্রে 
সর�াপ্রর পবষপ্য়ও কথা হয়। টাকা জমা সদওয়ার পরই 
নাপে্সংপ্হাম সথপ্ক বলা হয়, সরাগী মারা সগপ্ে। সমাট ২ 
লক্ষ ৬১ হাজার টাকা খরচ হপ্য়প্ে পপরবাপ্রর।

িতৃ যর্বাগীশক যরশি 
ি্বাড়্বাশি্বা হি বিি!

আজকাপ্লর প্রপতপ্বদন

র্বাশজ্ কশর্বাি্বায় সুস্ত্বার হ্বার যিশড় হি ৮৩. ০৪ েত্বাংে। র্বাশজ্ ধীশর ধীশর কিশে কশর্বাি্বার 
সংরিিণ। গত কশয়কবদশি িতুি আরি্বাশন্তর তুিি্বায় সুস্ হওয়্বার সংি্্বা যে যিশড়শে ত্বা স্ব্বাস্্ 
দতিশরর পবরসংি্্বাশিই স্পষ্ট। িঙ্গিি্বার স্ব্বাস্্ দতিশরর যদওয়্বা িুশিটিশি জ্বাি্বাশি্বা হশয়শে, গত ২৪ 
ঘণ্্বায় র্বাশজ্ িতুি কশর কশর্বাি্বায় সুস্ হশয়শেি ৩ হ্বাজ্বার ৩৪৬ জি। যি্বাট সুস্ হওয়্বার সংি্্বা 
১ িষি ৩৭ হ্বাজ্বার ৬১৬ জি। গত ২৪ ঘণ্্বায় িতুি কশর আরি্বাশন্তর সংি্্বা ২ হ্বাজ্বার ৯৪৩ জি। 
র্বাশজ্ এিিও পেথেন্ত যি্বাট আরি্বাশন্তর সংি্্বা ১ িষি ৬৫ হ্বাজ্বার ৭২১ জি। তশি িতথেি্বাশি সবরিয় 

আরি্বাশন্তর সংি্্বাও রিিে কিশে। এবদি এই সংি্্বাটি বেি ২৪ 
হ্বাজ্বার ৮২২ জি। র্বাশজ্ এবদি কশর্বাি্বার িিুি্বা পরীষি্বা হশয়শে 
৪৩ হ্বাজ্বার ৭৩৮টি। যি্বাট িিুি্বা পরীষি্বার সংি্্বা ১৯ িষি ৩১ 
হ্বাজ্বার ৩৭৩টি।  

এবদশক কশর্বাি্বায় আরি্বান্ত হশয়শেি জবঙ্গপুশরর তৃণিূি 
স্বাংসদ িবিিুর রহি্বাি। যস্বািি্বার র্বাশত িবিিুশরর কশর্বাি্বা 
পবজটিি ধর্বা পশড়। বতবি বিশজই আরি্বাশন্তর িির জ্বাবিশয় 
িশিশেি, ‘ কশর্বাি্বায় আরি্বান্ত হশিও আি্বার যক্বািও উপসগথে 
যিই। তিুও আবি বিয়ি যিশি ি্বাবড়শতই যক্বায়্বাশরবটেশি রশয়বে।’  
১৪ যসশটেম্বর য্শক সংসদ শুরু হশি।  যসই জি্ িবিিুর 
ি্বাি্বারশসর িিুি্বা িহরিপুর যিবিক্্বাি কশিশজ পরীষি্বা 
কর্বাশি্বার ি্িস্্বা কশরি।  

কশর্বাি্বায় আরি্বান্ত হশয় িৃতু্ হয় বিবেষ্ট স্তী যর্বাগ বিশেষজ্ ি্বাাঃ 
সঞ্জয় যসশির। ৬৫ িের িয়বস এই বেবকৎসক যক্বাবিশির সশঙ্গ 
িুসিুশসর সিস্্বা অ্্বাবকউট যরসবপশরটবর বিসশ্স বসিশ্্বাশি 

িুগবেশিি। এবদি যিবিক্বা হ্বাসপ্বাত্বাশি ত্বাঁর িৃতু্ হয়। সল্টশিক 
আিবর হ্বাসপ্বাত্বাি– সহ কিক্বাত্বার আরও কশয়কটি যিসরক্বাবর 

হ্বাসপ্বাত্বাশির সশঙ্গ েুক্ত বেশিি। ত্বাঁর িৃতু্র িিশর বেবকৎসক সি্বাজ িিথে্বাহত। ত্ঁবার পবরি্বাশরর রেবত 
সিশিদি্বা জ্বাি্বাি বেবকৎসকর্বা। স্তী যর্বাগ বিশেষজ্শদর িশধ্ ি্বাাঃ সঞ্জয় যসশির েশ্ষ্ট সুি্্বাবত বেি। 
বতবি অত্ন্ত ি্বাি িশির ি্বািুষ বেশিি। সিথেদ্বা হ্বাবসিুবে ্্বাকশতি। যর্বাগীশদর সশঙ্গও সুসম্পকথে বেি 
ত্বাঁর। বেবকৎস্বা ে্বাড়্বাও বতবি যিি্বাধুি্বা ি্বািি্বাসশতি। ত্বাঁর িহু যর্বাগী এবদি যিসিুশক সিশিদি্বা 
জ্বাি্বাি।    

িুশিটিি অিুে্বায়ী র্বাশজ্ এবদি িৃতু্ হশয়শে ৫৫ জশির। িৃশতর সংি্্বা যিশড় দ্বাঁড়্বাি ৩ হ্বাজ্বার 
২৮৩ জি। এবদি িৃতশদর িশধ্ উতির ২৪ পরগি্বার ১২ ও কিক্বাত্বার ১১ জি রশয়শেি। অি্্বাি্ 
যজি্বা য্শকও দু–এক কশর িৃতু্র সংি্্বা ্্বাকশিও কিক্বাত্বা এিং উতির ২৪ পরগি্বা, এই দুই 
যজি্বাশক  স্ব্বাস্্ দতিশরর কতথে্বার্বা আতে ক্বাশের িীশে যরশিশেি। র্বাশজ্ িতুি কশর আরি্বাশন্তর িশধ্ 
এই দুই যজি্বা েীশষথে রশয়শে। উতির ২৪ পরগি্বায় ৬৬৩, কিক্বাত্বায় ৫৫১ জি।

িাক্তাপ্রর মতুৃ্, আরিান্ত োংেদ

েসু্তার হার ৮৩.০৪%

িাঃ েঞ্জয় সেন

যরবজস্্বািথে অবিস:  ১, বিিিটি ব্রিট, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০৭১
CIN: L31402WB1934PLC007993,   যটবি:  ৯১– ৩৩– ২২৮৮ ৩৯৫০, ি্্বাক্স:  ৯১– ৩৩– ২২৮৮ ৪০৫৯

ই– যিি:  investorrelation@eveready.co.in;   ওশয়িস্বাইট:  www.evereadyindia.com

 এতদ্দ্বার্বা বিজ্বতি জ্বাবর কর্বা ে্বাশছে যে যক্বাম্প্বাবির বরেি্বাবসক সি্বাতি ৩০ জুি, ২০২০ সিশয়র অপরীবষিত 
আব্থেক িি্বািি বিশিেি্বার জি্ যক্বাম্প্বাবির পবরে্বািি পষথেশদর একটি সি্বা িুধি্বার, ৯ যসশটেম্বর, ২০২০ 
ত্বাবরশি অিুবঠিত হশি।
এই বিজ্বতি যক্বাম্প্বাবির ওশয়িস্বাইট:  http://www.evereadyindia.com –যত প্বাওয়্বা ে্বাশি এিং স্ক 
এক্সশেঞ্জ সিূশহর ওশয়িস্বাইট:  http://www.bseindia.com,   https://www.nseindia.com   এিং 
http://www.cse-india.com  – যতও প্বাওয়্বা ে্বাশি।

 যি্বাশিথের আশদে্বািুস্বাশর
 এি্বাশরবি ইন্্বাব্রিজ ইবন্য়্বা বিবিশটি
 স্ব্বা/ – 
কিক্বাত্বা ( টি. পুিওয়্বাবি) 
১ যসশটেম্বর, ২০২০ ি্বাইস যরেবসশিটে– বিগ্্বাি ও যক্বাম্প্বাবি যসশরিট্বাবর

 ইপন্ডয়া পাওয়ার কপ্প্সাপ্রশন পলপমপ্টি
( পূিথেতি– বিবপএসবস বিবিশটি) 

CIN: L40105WB1919PLC003263
 প্লট এক্স ১–২ ও ৩, ব্ক– ইবপ, যসক্টর– ৫, সল্টশিক, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০৯১, যটবি:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০৯ ৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০

ি্্বাক্স:  + ৯১ ৩৩ ২৩৫৭ ২৪৫২, ইাঃ corporate@indiapower.com,  িব্লু:  www.indiapower.com

 ১০০তম বাপষ্সক োধারণ েভার প্রকাশ্ পবজ্ঞপতি
বদ যক্বাম্প্বাবিজ অ্্বাক্ট, ২০১৩ অিুে্বায়ী এিং তন্মশধ্ রুিস ( ‘ ‘ অ্্বাক্ট’ ’ ) , যসবি ( বিবস্ং অ্্বাবিশগেিস অ্্বান্ বিসশক্ল্বাজ্বার বরশক্বায়্বারশিটেস)  
যরগুশিেিস ২০১৫ ( ‘ ‘ বিবস্ং যরগুশিেিস’ ’ )  সশঙ্গ পঠিতি্ কশপথে্বাশরট বিষয়ক িন্ত্রশকর ৫ যি ২০২০, ১৩ এবরেি ২০২০ এিং ৮ এবরেি ২০২০ 
স্বাকুথেি্বার সিূহ ( একশরে ‘ ‘ এিবসএ স্বাকুথেি্বারস’ ’  বহশসশি বিিৃত) এিং বসবকউবরটিজ অ্্বান্ এক্সশেঞ্জ যি্বািথে অি ইবন্য়্বা ( ‘ ‘ যসবি’ ’ ) , ১২ যি, ২০২০ 
ত্বাবরশির স্বাকুথেি্বার অিুে্বায়ী যক্বাম্প্বাবির সদস্গশণর ১০০তি ি্বাবষথেক স্বাধ্বারণ সি্বা ( ‘ ‘ এবজএি’ ’ )  বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ েকাল ১১. ৩০টায় 
( ভারতীয় েময়)  পভপিও কন�াপ্রপসিং ( পভপে) / অন্ান্ অপিও পভেুয়াল মাধ্প্ম ( ওএপভএম)  অিুবঠিত হশি যেি্বাশি এবজএি আহ্্বায়ক বিজ্বতিশত 
বিিৃত বিষয় সিূশহর উপর আশি্বােি্বা কর্বা হশি।
এিবসএ স্বাকুথেি্বার সিূহ এিং ১২ যি, ২০২০ ত্বাবরশির যসবি স্বাকুথেি্বার অিুে্বায়ী এিং ১১ জুি্বাই, ২০২০ ত্বাবরশির রেক্বাে্ বিজ্বতি অিুে্বায়ী ১০০তি 
এবজএি আহ্্বায়ক বিজ্বতি সহ আব্থেক িষথে ২০১৯– ২০ সিশয়র ি্বাবষথেক রেবতশিদি যে সকি সদশস্র ই– যিি ঠিক্বাি্বা যক্বাম্প্বাবি/ যরবজ্রি্বার অ্্বান্ 
যেয়্বার ্্বান্সি্বার এশজটে ( ‘ ‘ আরটিএ’ ’ ) / বিশপ্বাবজটবর প্বাটিথেবসশপটেস ( ‘ ‘ বিবপ’ ’ )  এর ক্বাশে িব্িুক্ত রশয়শে ত্বাশদর যকিিি্বারে বিদু্বতি ি্বাধ্শি 
যরেরণ কর্বা হশি। ওই দস্্বাশিজ যক্বাম্প্বাবির ওশয়িস্বাইট www.indiapower.com  এিং স্ক এক্সশেঞ্জ সিূশহর ওশয়িস্বাইট যেি্বাশি যক্বাম্প্বাবির 
ইকুইটি যেয়্বার িব্িুক্ত রশয়শে ে্্বা ি্্বােি্বাি স্ক এক্সশেঞ্জ অি ইবন্য়্বা বিবিশটি এিং যিশ্্বাপবিটি স্ক এক্সশেঞ্জ অি ইবন্য়্বা বিবিশটি www.
nseindia.com  এিং www.msei.in – যত প্বাওয়্বা ে্বাশি। ১০০তি এবজএি আহ্্বায়ক বিজ্বতি ি্্বােি্বাি বসবকউবরটিজ বিশপ্বাবজটবর বিবিশটি 
( ‘ ‘ এিএসবিএি’ ’ )  এর ওশয়িস্বাইট ( ই– যি্বাটিং সুবিধ্বা রেদ্বািক্বারী সংস্্বা)  www.evoting.nsdl.com – যতও প্বাওয়্বা ে্বাশি।
 সদস্গণ যকিিি্বারে বিবস/ ওএবিএি ি্বাধ্শি এবজএি– যত অংেগ্রহণ করশত প্বারশিি। এবজএি– যত উপবস্বতর বিশদথেে্বািবি এবজএি আহ্্বায়ক 
বিজ্বতিশত রেদ্বাি কর্বা হশি। এবজএি– যত বিষয় সিূশহর উপর, সদস্গণশক বিদু্বতি ি্বাধ্শি  (‘ ‘  বরশি্বাট ই– যি্বাটিং’ ’ )  যি্বাট রেদ্বাশির সুবিধ্বা 
রেদ্বাি কর্বা হশি এিং যে সকি সদস্ বরশি্বাট ই– যি্বাটিং ি্বাধ্শি যি্বাট রেদ্বাি কশরিবি ত্ঁবার্বা এবজএি– যত যি্বাট রেদ্বাি করশত প্বারশিি। যক্বাম্প্বাবি 
বিদু্বতি ি্বাধ্শি যি্বাট রেদ্বাশির সুবিধ্বার ি্িস্্বা রেদ্বাি কশরশেি এিএসবিএি ি্বাধ্শি। এবজএি পূিথে সিশয় বরশি্বাট ই– যি্বাটিং এিং এবজএি সিশয় 
ই– যি্বাটিং– এর বিেদ পদ্বত এবজএি আহ্্বায়ক বিজ্বতিশত রেদ্বাি কর্বা হশি।
 ববদু্পতন মাধ্প্ম শুরিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাপরপ্খর মপ্ধ্ সোগাপ্োগ গ্রহণ করার জন্ ই সমল ঠিকানা নপথভুক্ত/ আপপ্িট করার পদ্পত: 
( ১)   সে েকল েদে্ প�পজক্াল আকাপ্র সশয়ার ধপ্র সরপ্খপ্েন বকন্তু ত্বাশদর ই যিি ঠিক্বাি্বা িব্িুক্ত/ আপশিট কর্বািবি ত্বার্বা স্ব্বাষিবরত 

অিুশর্বাধপশরের স্ক্্বাি কর্বা কবপ ই যিি করশিি ipclagm2020@indiapower.com  এিং ি্বা rta@cbmsl.com– যত যেি্বাশি যি্বাবিও 
িম্বর উশলেি করশত হশি এিং এিং প্বািথে্বাশিটে অ্্বাক্বাউটে িম্বর ( প্্বাি) – এর স্বরেত্বয়ত কবপ জি্বা করশত হশি।

( ২)   পিম্াট আকাপ্র সশয়ার ধপ্র রাখা েদে্গণপ্ক ত্বাশদর ই যিি ঠিক্বাি্বা বিজ বিজ বিবপর ক্বাশে িব্িুক্ত/ আপশিট করশত অিুশর্বাধ কর্বা হশছে।
সে েকল েদে্ প�পজক্াল আকাপ্র সশয়ার ধপ্র সরপ্খপ্েন বা সকাম্পাপনর কাপ্ে ই সমল ঠিকানা নপথভুক্ত করানপন তাপ্দর পরপ্মাট ই– সভাটিং বা 
এ পজ এম– সত ই সভাটিং পদ্পত: 
( ১)   প�পজক্াল আকাপ্র সশয়ার ধপ্র রাখা েদে্গণ ত্বাশদর যি্বাবিং িং ঠিক্বাি্বা উশলেি কশর স্ব্বাষিবরত অিুশর্বাধ পশরের স্ক্্বাি কর্বা কবপ সহ স্ক্্বাি 

কর্বা যেয়্বার স্বাটিথেবিশকশটর কবপ ( স্বািশির বদক ও বপেশির বদক)  স্বরেত্বয়ত প্্বাি ক্বািথে ও স্বরেত্বয়ত যে যক্বািও দস্্বাশিজ ( ে্্বা ্্বাইবিং 
ি্বাইশসন্স, ি্্বাকে বিিরণী, যি্বাট পবরেয়পরে, প্বাসশপ্বাটথে, আধ্বার ক্বািথে)  যিি করুি ipclagm2020@indiapower.com  এিং ি্বা rta@cbmsl.
com – যত।

( ২)   পিম্াট আকাপ্র সশয়ার ধপ্র রাখা েদে্গণ ত্বাশদর বি বপ আই বি এিং ক্ল্বাশয়টে আই বি িম্বর ( ১৬ সংি্ক বি বপ আই বি+ বস এি আই 
বি ি্বা ১৬ সংি্্বার আই বি)  উশলেি কশর স্ক্্বাি কর্বা অিুশর্বাধপরেসহ ক্ল্বাশয়টে ি্বাস্্বার– এর স্ক্্বাি কর্বা কবপ ি্বা একবরেত অ্্বাক্বাউশটের বিিরণ, 
স্বরেত্বয়ত প্্বািক্বাশিথের কবপ এিং স্বরেত্বয়ত যে যক্বািও দস্্বাশিজ ( ে্্বা ্্বাইবিং ি্বাইশসন্স, ি্্বাকে বিিরণী, যি্বাট্বার পবরেয়পরে, প্বাসশপ্বাটথে, 
আধ্বার ক্বািথে যিি করুি ipclagm2020@indiapower.com  এিং ি্বা rta@cbmsl.com – যত।

( ৩)   অি্্্বায় সদস্গণ ও ( ২)  যষিশরে রেশে্বাজ্ অিুে্বায়ী যিি করুি evoting@nsdl.co.in – যত বিিরণী সহ।
ইপ্লকরেপনক পলিয়াপরং মাধ্প্ম ( ই পে এে)  বা অন্ সে সকানও মাধ্প্ম পিপভপ্িন্ড েরােপর ব্াঙ্ক খাতায় জমা করার পদ্পত: 
যক্বাম্প্বাবির পবরে্বািি পষথেদ ২৫ জুি ২০২০ ত্বাবরশির সি্বায় ৩১যে ি্বােথে ২০২০ সি্বাতি সিশয় রেবতটি ট্বাাঃ ১/ –  িূশি্র ইকুইটি যেয়্বাশরর উপর ট্বাাঃ 
০. ০৫ ( প্বাঁে পয়স্বা ি্বারে)  বিবিশিন্ রেদ্বাশির রেস্্বাি কশরশেি। যি্বািথে দ্্বার্বা রেস্্বাবিত বিবিশিন্, েবদ এ বজ এি– যত গৃহীত হয়, িুধি্বার ২৩ যসশটেম্বর 
২০২০ ত্বাবরশি িব্িুক্ত সদস্শদর এিং বিশপ্বাবজটবর দ্্বার্বা িবণথেত ি্বািজিক সদস্ বহশসশি িব্িুক্ত ি্বক্তশদর রেদ্বাি করশিি। বদ বিি্বান্স অ্্বাক্ট 
২০২০ অিুে্বায়ী ১ এবরেি ২০২০ য্শক বিবিশিন্ য্শক আয় কর যে্বাগ্ এিং আয়কর আইি ১৯৬১ অিুে্বায়ী যক্বাম্প্বাবি উৎসিূশি কর বিশয়্বাবজত 
করশত ি্বাধ্। এই সম্পবকথেত বিেদ প্বাওয়্বা ে্বাশি যক্বাম্প্বাবির ওশয়িস্বাইশট, ে্বার বিকে
https://www.indiapower.com/pdf/TDS%20 on Dividend.pdf    
 যে সকি সদশস্র ি্্বাকে বিিরণী আপশিট কর্বা আশে ত্বাশদর বিদু্বতি ি্বাধ্শি বিবিশিন্ রেদ্বাি কর্বা হশি। যে সকি সদস্ ত্বাশদর ি্্বাকে 
বিিরণী িব্িুক্ত/ আপশিট কর্বািবি ত্বার্বা বিম্নিবণথেত পদ্বত অিুসরণ কশর ১৮ যসশটেম্বর ২০২০ ি্বারতীয় সিয় ৫. ০০ ট্বার িশধ্ ি্্বাকে বিিরণী 
িব্িুক্ত/ আপশিট কবরশয় যিশিি। 
( ১)   প�পজক্াল আকাপ্র সশয়ার ধপ্র রাখা েদে্গণ ত্বাশদর স্ব্বাষিবরত অিুশর্বাধপশরের স্ক্্বাি কর্বা কবপ যেি্বাশি ত্বাশদর যি্বাবিও িম্বর উশলেি ্ ্বাকশি 

যিি করশিি ipclagm2020@indiapower.com  এিং ি্বা rta@cbmsl.com- যত সশঙ্গ সংেুক্ত করশত হশি ি্বাবতি কর্বা যেশকর স্ক্্বাি কর্বা 
কবপ যেি্বাশি সদস্র ি্বাি ে্বাপ্বা রশয়শে ি্বা স্ব্বাষিবরত এিং স্বরেত্বয়ত প্্বাি ক্বাশিথের কবপ। 

( ২)   পিম্াট আকাপ্র সশয়ার ধপ্র রাখা েদে্গণপ্ক ত্বাশদর বিজ বিজ বিবপর ক্বাশে ত্বাশদর ি্্বাকে বিিরণী িব্িুক্ত/ আপশিট করশত অিুশর্বাধ কর্বা 
হশছে। 

এিবসএ স্বাকুথেি্বার সিুহ ও যসবি স্বাকুথেি্বার অিুে্বায়ী েবদ যক্বাম্প্বাবি, ি্্বাকে বিিরণী িব্িুক্ত ি্বা ্ ্বাক্বার ক্বারশণ, বিদু্বতি ি্বাধ্শি বিবিশিন্ জি্বা করশত 
ি্বা প্বাশরি ত্বাহশি যক্বাম্প্বাবি ি্বাকি্িস্্বা স্ব্বাি্বাবিক হওয়্বার পর বিবিশিন্ ওয়্বার্বাটে/ বিি্বান্ ্্বাফ্ট সদস্শদর যরেরণ করশিি। 
 পবরে্বািি পষথেশদর পশষি
 ইপন্ডয়া পাওয়ার কপ্প্সাপ্রশন পলপমপ্টপ্ির পশষি
 স্ব্বাাঃ/ – 
 প্রশান্ত কাপুর 
 স্্বাি:  কিক্বাত্বা সকাম্পাপন সেপ্রিটাপর ও কমপ্াপ্য়সি অপ�োর 
ত্বাবরি:  ০১. ০৯. ২০২০  ACS No-15576
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