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ABHIJIT LELE
Mumbai,19August

Banksmayrestructure loansworth
~8.4 trillion, or about 7.7 per cent of
total credit as of March 2020, to
manage the financial stress caused
by theCovid-19pandemic, accord-
ing to India Ratings (Ind-Ra).

These loans include corporate
accounts, where ~6.3 trillion of
credit may be recast, and non-cor-
porateaccounts (~2.1 trillion), such
as retail, agriculture and MSME.

The amount to be recast could
behigherifrestructuringinthenon-
corporate segment exceeds 1.9 per
centof thebankcredit, Ind-Rasaid.

In the monetary policy review
earlier this month, the Reserve
Bank of India (RBI) allowed banks
to restructure loans to borrowers
facing financial difficulties owing
to thepandemic,providing lenders

with anopportunity to keepviable
accountsasstandard intheirbooks.

Oncorporate loans, it saidnear-
ly53percentof the~6.3 trillion isat
high risk of being restructured or

turning into slippages, while the
remaining 47 per cent is at a mod-
erate risk. The progress on these
accounts will depend on the
progress of the Covid-19 situation.

SHREYA JAI
NewDelhi,19August

Indian Energy Exchange (IEX) will
commence trading of green energy
on its power trading platform, the
first such for the country. IEX has
received nod from the Central
Electricity Regulatory Commission
(CERC)tosetupa‘greenterm-ahead
market’. In a statement, IEX said it
willoffertradeinfourtypesofgreen
term-aheadcontracts–GreenIntra-
day contracts, Day-ahead
Contingency contracts, Daily con-
tracts andWeeklycontracts.

“Therewillbeseparatecontracts
for solarandnon-solarenergy,” said
thecompany.IEXalreadyhasaplat-
form for trading of ‘Renewable
Energy Certificates’. With the green
term-aheadmarket, it would be the
first physical trading of renewable
energy. IEX said it plans to com-
mence trading fromFriday.

CERC,initsorder,notedthesell-
ersparticipatinginthegreentrading
contractswill have toproduce ano-

objection certificate from regional
andstateloaddespatchcentres,indi-
cating the sourceofgeneration.

Thiswouldbeneededtoestablish
that the power to be sold is truly
renewable. Then only “it will go
towardsthefulfillmentofrenewable
purchase obligation (RPO) of the
buyer,”saidtheorder. Stateshavean
annual mandatory RPO target as a
per centof their energydemand.

RajivSrivastava,managingdirec-

tor (MD) and chief executive officer
(CEO), IEX, said, “As India moves
towardsbuildingasustainableener-
gy economy, we are excited about
thisnewchapterwhichofferschoice
toconsumers.Itwillplayakeyrolein
achieving the national renewable
aspirations”

IEXrecentlylaunchedareal-time
electricity market (RTM) on its plat-
form.TheRTMwillhelpbuyerspur-
chase electricity just an hour in
advance. The RTM has 48 auction
sessionsdailywhereinpowergener-
ators with surplus capacity can sell
anytimeduringtheday.Thefirmsaid
the green term-ahead market along
with RTM would support seamless
integrationof renewablepower.

“This will greatly support the
renewableenergygeneratorsaswell
as distribution utilities in trading
throughmarketplatforms.Thenew
market segment will support states
with surplus renewables to sell.
Buyerswillbeabletoprocureenergy
as well as meet the renewable pur-
chaseobligations,” IEXsaid.

Banksmayrecast~8.4trnof
loansthisyear, saysInd-Ra

Afirst in India: IEXgets
nodtotradegreenenergy
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SHRIMI CHOUDHARY & ISHITA AYAN DUTT
NewDelhi/Kolkata,19August

JSW Steel’s ~19,700-crore bid to acquire
Bhushan Power & Steel (BPSL) is again in
troubleastheresolutionprofessional(RP)of
thelatterhascomeundertheEnforcement
Directorate’s (ED’s) scanner.

On Wednesday, the federal agency
carried out an extensive search opera-
tion at four premises belonging to theRP
and a former director of the debt-ridden
steel company on allegations of certain
irregularities.

Confirming the development, an offi-
cial said the three premises at Delhi and

one at Gurugram
havebeencovered
so far in connec-
tion with the
ongoing money
laundering probe
against the belea-
guered steel firm.

The RP was
unavailable for
comment till the
time of going to
press.

Last year, the
ED attached
assets worth over
~4,000 crore of
BPSL for an
allegedbank loan
fraudby thecom-

pany’s former owners.
The BPSL case is in the final leg of

hearing in the Supreme Court. The ED
had filed an appeal against a National
Company Law Appellate Tribunal order
that ordered the agency to release assets
ofBPSLattachedunder thePreventionof
Money Laundering Act.

Theattachmentordercameabout sev-
enmonths after JSWSteelwasdeclared a
successful resolution applicant for the
debt-laden BPSL.

JSWSteelwasseekingimmunityunder
Section 32A of the insolvency law, which
providesimmunitytothecorporatedebtor.
However,theEDwasobjectingtotheappli-
cabilityofSection32Aoftheinsolvencylaw
to theJSW-Bhushandealon twocounts.

Primarily, JSWSteel’s resolutionplan
was approved by the National Company
Law Tribunal in October 2019, prior to
the introduction of Section 32A. Second,
JSWSteel andBPSL are associates in the
joint venture firmRohneCoal Company,
which disqualifies the resolution appli-
cant from the purview of Section 32A,
being a related party.

RajivSrivastava,MDandCEOat
IEX, said thiswill helpachieve
renewable energyaspirations

AnEDofficial said
threepremises in
Delhi andone in
Gurugramwere
searched in
connectionwitha
money laundering
probe

‘There’s merit in banks being
promoters of insurance firms’
WhydidIrdaifeeltheneedfora
standardCovidproduct?
Thoughcomprehensivehealth
policiescoverCovid-19, the
numberof livescoveredisonly
about47crore(470million). If
governmentschemesarenot
included,thiscomesdowntoonly
11.5crore(115million).Forthose
whodonothavepolicies,aCovid-
specificpolicywillbeveryuseful
asthis isavailablefor
shortterm(3.5,6.5,and
9.5months)andwillbe
cheaperthanaone-year
comprehensivepolicy.
Secondly, thereisa
possibilityofthesum
assuredina
comprehensivepolicy
gettingexhaustedas
Covid-19isanewandadditional
disease.Therefore,suchpeople
mightoptforadditional
protection.This ismoresofor
familyfloaters,wherethe
possibilityofmorethanone
familymembergettinginfectedis
high.

Howfeasibleisittocomeoutwith
apandemicpool?Isgovernment
supportneeded?
Itwasfeltthatweneedtobe
preparedforsucheventualities.
Irdaisetupaworkinggroupto
examinevariousaspects,including
feasibility,extentofcoverage
needed,andnatureofrisks
involved.Theneedforandextent
ofgovernmentsupportwillhaveto
beworkedout.

Whatisthestatusondevelopinga
retrenchmentcover?
Irdaihasbeenengagingwiththe
industrytodevelopproductsto
coverjoborincomeloss.Such
productsarealreadyavailablefor
limitedperiodsforjoblosson
accountofsicknessoraccident.To
developthisfurther,aworking
groupsetuptodevelopamicro
insuranceproductwouldalsobe
examiningwaystocoverjobloss.

Irdaihasaskedinsurerstotake
stepsagainsthospitalsiftheydeny
cashlessclaimsofpolicyholders.
Butnegotiationswithhospitalsare
gettingdifficult.Whatisthe
solution?
Cashlesstreatmentisavailableto
policyholdersinnetworkhospitals
withwhichinsurershave
agreements.Wehavebeen
encouraginginsurerstoexpand

thislistsothatmore
hospitalscomeontothe
network.Ahealthregulator
wouldcertainlyhelpin
maintainingqualityand
affordabilityofhealthcare
services.Hospitalsneedto
disclosedetailsoffacilities
andexpertiseavailableso
thatthecustomercan

makeawell-consideredchoice.Itis
alsoimportantforthemtohave
standardprotocolsfortreatment,
andtochargefairlyandsimilarlyto
allpayingpatients,irrespectiveof
whetherpaymentisfromoutof
pocketorthroughinsurance.

Whendoyouexpectgrowthto
returnforthelifeandnon-life

insurancesectors?
Thereissteadyimprovement
monthtomonth,withtherateof
contractionoflifepremium
reducingto2.2percenttillJuly.
Thereisalreadygrowthinthenon-
lifesectortillJulyat1.6percent.Itis
hearteningthatinJulythegrowth
ratesoflifeandnon-lifesegments
were18.9percentand18.4percent,
respectively,YoY.Wearehopeful
thatgrowthwillpickupbytheend
ofQ2.Thestimuluspackageshould
hastenthis.

HasIrdaireceivedany
communicationfromtheRBI
regardingacaponstakeof
promoterbankinaninsurance
company?
Wehavenotreceivedanysuch
communicationfromRBI.
However,thereismeritinbanks
beingpromotersof
insurersforlong-
term
sustainable
growthofthe
financial
sector.

WillIrdaibringinaregulation
makingitmandatoryforinsurers
tolist?
Irdaihadissuedadiscussionpaper
in2016proposingmandatory
publiclistingofinsurersthathave
completedeightyearsofoperation
incaseofgeneralinsurers,and10
yearsincaseoflifeinsurers.
However,thatwasnotpursued
afteranalysingfeedbackfrom
stakeholders.Asaregulator,Irdai
willcertainlyhavegreatercomfort
withlistedinsurersintermsof
accountability,transparency,
higherlevelofcorporate
governanceandwidelyheld
ownership.Therefore,weare
nudginginsurerstogoinforlisting.
Thoseprivateinsurersthathave
alreadylistedgotexcellent
valuation.Somemorewere
planningtolist,butthecurrent
volatilityandpandemichavecome
asadampener.Assoonasthereis
improvement,Iexpectmoretolist.

Doyouthinkinsurersneedto
shoreupcapitalbase?

Toconservecapital,the
authorityadvisedissurersto
takeaconsciouscallregarding
declarationofdividendfor
2019-20,tocontrolexpenses
ofmanagementwithina
prudentlevel,andensure
capitalavailabilityand
solvencymarginbydevising
appropriatestrategies.

Fulltextoftheinterviewat
https://mybs.in/2YPYhfI

The Covid-19pandemichasbroughtaboutmajor changes in the Indian insurance sector. Inanemail interview,
SUBHASHCHANDRAKHUNTIA, chairmanof the InsuranceRegulatoryandDevelopmentAuthorityof India (Irdai),
tells Subrata Panda about theneed for standardisationof Covid treatment rates, a retrenchment cover, and
howthe regulator isnudgingmore insurers to list. Editedexcerpts:

“WE ARE HOPEFUL THAT THE
GROWTH RATES WILL PICK
UP BY THE END OF Q2. THE
CENTRAL GOVERNMENT’S
STIMULUS PACKAGE
SHOULD HASTEN THIS”

“AS SOON AS THERE
IS IMPROVEMENT
(IN THE COVID
SITUATION),
I EXPECT
MORE INSURERS
TO LIST”

S C KHUNTIA,
Chairman, Irdai

CRISIL DRIP

RAINFALLCON-
TINUESTOBE
‘NORMAL’ATAN
ALL-INDIALEV-
ELASOF
AUGUST15, 2020,

butCRISIL’s
DeficientRainfall Impact

Parameter (DRIP) points to vulnera-
bility in three states and three crops,
as far asmonsoon impact onagricul-
ture goes.

Rains gatheredpace across India
lastweekafter somemoderation. It
recovered in thenorthwest,where it
had turnedmildlydeficient, caught
up in central India, stayedabundant
in the southernpeninsula and some-
what slowed in the east.

For the entire country, rainshave
beennormal (1%above the longperi-
odaverage, or LPA) as ofAugust 15.
Region-wise, rainswere 23%above
LPA in the southernpeninsula
(AndhraPradeshandTamilNadu
seeing excess rains), 7%aboveLPA in
the east, and3%aboveLPA in central
India and 18%belowLPA in the
northwest.At the regional level, rains
are considerednormal if they are less
than20%belowor abovenormal.

Well-spreadandbountiful rains
this year bodewell formost states
except a few likeBihar andAndhra
Pradesh,where excess rainshave
broughtwoes, andothers like
Rajasthan,where rains are indefi-
ciency.Except forRajasthan, though,
noneare large kharif cropproducers.
Here, rains turneddeficient bymid-
Julybut theweekendedAugust 15
sawsomecatch-up.

Overall, abundant rainshavesup-
portedsowingactivity.Despitesome
moderation inrecentweeks (expected,
giventhatover95%of the totalkharif
acreagehasalreadybeencoveredthis
seasonasofAugust 14), sowing
progresshasbeenhealthy,at8.5%
higheron-year.Progress is fastest in
riceandoilseeds (14%higheron-year
forboth).But rainfallvolumedata
alonedoesnot tell thewholestory.
There isaneedtoconsidervulnerabili-
ties thatarise frominadequate irriga-
tionforacomprehensiveperspective
onstatesandcrops.

CRISIL’sDRIPdoes just that.DRIP
provides abetter assessment of defi-
ciencybecause it considers the irriga-
tionbuffer available for states and
crops. Thehigher theDRIP score,
more adverse the impact of deficient

rains. It compares scoresnot only
with theprevious year’s, but alsowith
the last five-year average to get a
holistic picture.

TheDRIP score forRajasthan is
both, higher on-year and than the last
five-year average given that the state
experienceda stretchofweak rains.
InMPandOdisha, rainfall remains
within the ‘normal’ band, buthas
beenmoderating.With relatively
lower irrigation cover, theirDRIP
scoreshave risen to above average
levels. Amongcrops,DRIP scores are
high for bajra (RajasthanandMadhya
Pradeshareproducers), soybean (MP,
RajasthanandOdisha), andmaize
(MPandRajasthan).

Note:DRIPscoresare forrainfalldata from
June1 toJuly29 foreachyear Source: IMD,
MinistryofAgriculture,CRISIL

Rajasthan,MPand
Odisha inthestresszone

IT’S POURING – BARRING IN
3 STATES AND FOR 3 CROPS

STATE-WISE DRIP SCORES
June 1 to August 12

CROP-WISE DRIP SCORES
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রনাটিস
১.  এতদ্দযা�যা এই র�যাটিস জযাল� ক�যা হমছে রে, রকযাম্যাল�� সদস্মদ� চুয়যাললিশতে বযাল্ষিক সযাধযা�ণ 

সভযা ( ‘ এলজএে’ )  িঙ্গলবার, ১৫ রসটটেম্বর, ২০২০ দুপুর ২. ৩০োয় ( ভযা�তীয় প্রেযাণ সেয়)  
সদস্মদ� রকযা�ও প্রকযা� শযা�ীল�ক উপলথিলত ছযাড়যাই লভলডও ক�ফযাম�ল্সিং ( ‘ লভলস’ ) /  আদযা� 
অলডও লভসু্য়যাি লে�স ( ‘ ওএলভএে’ ) –এ� েযাধ্মে আময়যালজত হমব। লেল�ল্রি অফ কমপষিযাম�ট 
অ্যামফয়যাসষি ( এেলসএ)  দ্যা�যা জযাল�কৃত েথযাক্রমে ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ এলপ্রি ২০২০ ও ৫ 
রে ২০২০ তযাল�খ সিংবলিত রজ�যাম�ি সযার্ষিিযা� �িং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ ও ২০/ ২০২০ 
এবিং লসলকউল�টিজ অ্যান্ড এক্সমচঞ্জ রবযাডষি অফ ইলন্ডয়যা ( রসলব )  দ্যা�যা জযাল�কৃত ১২ রে ২০২০ 
তযাল�খ সিংবলিত সযার্ষিিযা� �িং রসলব/ এইচও/ লসএফলড/ লসএেলড১/ লসআইআ�/ লপ/ ২০২০/ ৭৯ 
সহ পঠ�ীয় রকযাম্যাল�জ অ্যাক্ট, ২০১৩  ও এ� অধীম� গঠিত রুিসেূহ এবিং রসলব ( লিল্টিং 
অবলিমগশ�স অ্যান্ড লডসম্যাজযা� ল�মকযায়্যা�মেন্টস)  র�গুমিশ�স, ২০১৫ –এ� প্রমেযাজ্ 
সিংথিযা�সেূহ অ�ুসযাম� এই পদমষেপ গ্রহণ ক�যা হমছে।

২.  এই রকযাম্যাল� বযা রসন্টযাি লডমপযালজটল� লসলকউল�টিজ ( ইলন্ডয়যা)  লিলেমটড/  �্যাশ�যাি 
লসলকউল�টিজ লডমপযালজটল� লিলেমটড ( এ�এসলডএি) –এ� কযামছ রে সকি সদমস্� ই–
রেি আইলড ল�বন্ীকৃত �ময়মছ, তযঁামদ� প্রলত এই সভযায় রেযাগদযা� এবিং ল�মেযাট ই–রভযাটিিং 
সিংক্রযান্ত দ�কযাল� ল�মদষিলশকযাগুলি সমেত এলজএে আময়যাজ� সম্লকষিত র�যাটিমস� কলপ ই–
রেমি� েযাধ্মে ১৯ আগ্ট, ২০২০ পযাঠযাম�যা হময়মছ। উক্ত ই–রেমি ২০১৯–২০ অথষিবম্ষি এই 
রকযাম্যাল�� ল�মপযাটষি ও অ্যাকযাউন্টমস� একটি কলপও সিংিগ্ন কম� রদওয়যা আমছ। রকযাম্যাল�� 
ওময়বসযাইমটও এ� কলপ উপিব্ধ �ময়মছ।

৩.  রকযাম্যাল�� ওময়বসযাইট www.goodricke.com , লবএসই লিলেমটমড� ওময়বসযাইট www.
bseindia.com  এবিং এ�এসলডএি–এ� ওময়বসযাইট www.evoting.nsdl.com –রতও 
এই সম্লকষিত তথ্ এবিং উক্ত সভযা� র�যাটিস উপিব্ধ �ময়মছ।

৪.  এ� পযাশযাপযালশ আ�ও জযা�যাম�যা েযামছে রে, উক্ত এলজএমে আমিযাচ্ লব্ময় অন্তভুষিক্ত সেস্ত 
লসদ্যামন্ত সদস্�যা েযামত ইমিকট্রল�ক উপযাময় ল�মজমদ� রভযাটযালধকযা� প্রময়যাগ ক�মত পযাম��, 
রকযাম্যাল�� ত�মফ রসই বম্যাবস্ত ক�যা হমব। সদস্�যা এ�এসলডএি–এ� ইমিকট্রল�ক 
রভযাটিিং লসম্টে ব্বহযা� কম� রে রকযা�ও দূ�বততী থিযা� রথমক ল�মজমদ� রভযাট দযালখি ক�মত 
পযা�মব� ( ‘ ল�মেযাট ই–রভযাটিিং’ ) । ল�মেযাট ই–রভযাটিিং লসম্টমে� েযাধ্মে ল�মজ� রভযাটযালধকযা� 
প্রময়যাগ �যা–কম� থযাকমি এলজএমে রেযাগদযা�কযা�ী সদস্�যাও েযামত ইমিকট্রল�ক রভযাটিিংময়� 
সুলবধযা পযা�, রসই ব্বথিযা ক�যা হমব। ল�মেযাট ই–রভযাটিিং সুলবধযা� রেয়যাদ শুরু হমব শল�বযা�, 
১২ রসমটেম্ব�, ২০২০ রবিযা ১০. ০০টযায় ( ভযা�তীয় প্রেযাণ সেয়)  এবিং রশ্ হমব রসযােবযা�, 
১৪ রসমটেম্ব�, ২০২০ লবমকি ৫. ০০টযায় ( ভযা�তীয় প্রেযাণ সেয়) । ল�ধষিযাল�ত এই তযাল�খ ও 
সেময়� আমগ বযা পম� ল�মেযাট ই–রভযাটিিংময়� সুলবধযা লেিমব �যা। ল�ধষিযাল�ত কযাট–অফ তযাল�খ 
অথষিযাৎ, ৮ রসমটেম্ব�, ২০২০ অ�ুেযায়ী রে ব্লক্ত� �যাে সদস্মদ� র�লজ্টযা� বযা সুলবধযামভযাগী 
স্বত্যালধকযা�ীমদ� তযালিকযাভুক্ত থযাকমব, রকবিেযাত্র তযাঁ�যাই ল�মেযাট ই–রভযাটিিং অথবযা এলজএে 
চিযাকযািী� ই–রভযাটিিংময়� অ�ুেলত পযামব�। ইমিকট্রল�ক রেযাড বযা লফলজক্যাি রেযামড রশয়যা� 
ধম� র�মখমছ� এে� সদস্�যা এবিং ল�মজমদ� ই–রেি আইলড ল�বন্� ক�যা�ল� এে� সদস্�যা 
কীভযামব ল�মেযাট ই–রভযাটিিংময় অিংশ র�মব�, রসই পদ্লত� বণষি�যা এলজএে–এ� র�যাটিমস রদওয়যা 
আমছ। এই র�যাটিস পযাঠযাম�যা� প� রে ব্লক্ত এই রকযাম্যাল�� রশয়যা� গ্রহণ কম�মছ� এবিং 
রকযাম্যাল�� সদস্ হময়মছ� এবিং ল�ধষিযাল�ত কযাট–অফ তযাল�খ অ�ুেযায়ী রশয়যা� ধম� র�মখমছ�, 
লতল� evoting@nsdl.co.in  আইলড–রত অ�ুম�যাধজ্যাপক ই–রেি পযাঠিময় ল�মজ� িগ ই� 
আইলড এবিং পযাসওয়যাডষি সিংগ্রহ ক�মত পযা�মব�। অবশ্, রকযা�ও সদস্ ইলতেমধ্ই ল�মেযাট 
ই–রভযাটিিংময়� জ�্ এ�এসলডএি–এ� কযামছ ল�বন্ীকৃত থযাকমি লতল� ল�মজ� রভযাট রদওয়যা� 
জ�্ লবদ্েযা� ইউজযা� আইলড এবিং পযাসওয়যাডষি ব্বহযা� ক�মত পযাম��। ল�মজ� পযাসওয়যাডষি ভুমি 
রগমি লতল� https://www.evoting.nsdl.com  ওময়বসযাইমট লগময় ‘ Forget User Details/
Password ?’  বযা ‘ Physical User Reset Password?’   অপশ� ব্বহযা� কম� ল�মজ� 
�তু� পযাসওয়যাডষি ততল� কম� ল�মত পযাম��। রকযাম্যাল�� ওময়বসযাইট এবিং এ�এসলডএি–এ� 
ওময়বসযাইমট রদওয়যা এই এলজএে–এ� র�যাটিমসও ইউজযা� আইলড এবিং পযাসওয়যাডষি সিংগ্রমহ� 
পদ্লত লবশমদ উমলিখ ক�যা আমছ।

৫.  রকযা�ও সদস্ ল�মেযাট ই–রভযাটিিংময়� েযাধ্মে ল�মজ� রভযাটযালধকযা� প্রময়যাগ কম� থযাকমিও 
লভলস/ ওএলভএে পদ্লত� েযাধ্মে এই এলজএমে রেযাগ লদমত পযা�মব�, লকন্তু উক্ত এলজএমে 
লতল� পু��যায় রভযাট লদমত পযা�মব� �যা। লডমেটিল�য়যািযাইজড রশয়যা� ধম� �যাখযা এবিং ল�মজ� 
ই–রেি আইলড র�লজ্টযা� ক�যা�ল� এে� সদস্মদ� প্রলত অ�ুম�যাধ জযা�যাম�যা হমছে, ল�জ ল�জ 
লডমপযালজটল� পযাটিষিলসপ্যান্ট( গণ) –এ� কযামছ ল�মজ� ই–রেি আইলড আপমডট/ র�লজ্টযা� কল�ময় 
ল�� এবিং লফলজক্যাি রশয়যা� ধম� �যাখযা সদস্মদ� প্রলত অ�ুম�যাধ জযা�যাম�যা হমছে, রফযালিও �ম্ব�, 
রশয়যা�ধযা�মক� �যাে ও প্যা� কযামডষি� একটি স্ব–প্রত্লয়ত কলপ সহ রকযাম্যাল�� subrata@
goodricke.com  অথবযা  লস লব ে্যাম�জমেন্ট সযালভষিমসস প্রযাইমভট লিলেমটড–এ� rta@
cbmsl.com  আইলড–রত অ�ুম�যাধজ্যাপক লচঠিরূমপ ই–রেি পযাঠিময় ল�মজ� ই–রেি আইলড 
আপমডট/ র�লজ্টযা� কল�ময় ল��।

৬.  ইমিকট্রল�ক উপযাময় রভযাটদযা� বযা এলজএমে� আমগ লকিংবযা এলজএে চিযাকযািী� প্রেুলক্তগত 
সহযায়তযা সিংক্রযান্ত প্রমনে� ব্যাখ্যা রপমত/  অলভমেযাগ জযা�যামত আগ্রহী সদস্মদ� www.evoting.
nsdl.com  ওময়বসযাইমট� ডযাউ�মিযাড রসকশম� Frequently Asked Questions (FAQs) 
for Shareholders and e-voting user manual for Shareholdres  অিংশটি রদখমত 
অ�ুম�যাধ ক�যা হমছে অথবযা তযঁা�যা রেযাগযামেযাগ ক�মত পযাম�� শ্রীেতী পলিবী েযামত্র, ে্যাম�জযা�, 
এ�এসলডএি, রট্রড ওয়যার্ষি, ‘ এ’  উইিং, ৪থষি তি, কেিযা লেিস কম্যাউন্ড, রস�যাপলত বযাপট 
েযাগষি, েুম্বই–এ� সমগে অথবযা ১৮০০–২২২–৯৯০ রটযাি লরি �ম্ব� বযা ০২২–২৪৯৯ ৪৫৪৫ 
রটলিমফযা� �ম্বম� কথযা বিমত পযাম�� অথবযা evoting@nsdl.co.in  আইলড–রত ই–রেি 
পযাঠযামত পযাম�� রেখযাম� ইমিকট্রল�ক রভযাটিিং সম্লকষিত অলভমেযাগগুলি েীেযািংসযা ক�যা হমব। 
এ� পযাশযাপযালশ সদস্�যা এই রকযাম্যাল�� subrata@goodricke.com  ই–রেি আইলডমতও 
লিমখ জযা�যামত পযাম��।

গুডতরক গ্রুপ তলতিটেড–এর পটষে
এস ব্ানাতি্ড

তযাল�খ:  ২০ আগ্ট, ২০২০ ভাইস ররেতসটডন্ট এবং রকাম্াতন রসটরেোতর
থিযা�:  কিকযাতযা   ACS   – 4359 

আিকাটলর রেততটবদন

িৃত বাবার রদহ আগটল রিটে। 
রতবনসন ত্রিে কাটডের ছাো 
এবার সরশুনাে। ৩ তদন আটগ 
৮৭ বছটরর বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 
চ্াোতি্ড তনটির বাতিটতই রেোত 
হটেটছন। ঘটর রদহ পচন ধরাে 
দুগ্ডন্ধ রপটে রেততটবশীরা থানাে 
খবর তদটল, পুতলশ রদহ উদ্ধার 
কটর। পুতলশ দরিা রভটে রদটখ, 
রিটে নীলাঞ্জনা বৃটদ্ধর খাটে পটি 
থাকা রদটহর পাটশই বটস। তদটতে িানা যাে, ২ বছর আটগ 
নীলাঞ্জনার িা ও দাদার রদহ ঘটরই পটি তছল। তাঁটদরও 
পচা গলা রদহ উদ্ধার কটরতছল পুতলশ। নীলাঞ্জনা িানতসক 
ভারসাি্হীন বটল িানটত রপটরটছ পুতলশ। হাসপাতাটল 
তনটে যাওো হটেটছ তচতকৎসার িন্। এতদন স্ানীেরা লষে্ 
কটরন, রবীন্দ্রনাথ চ্াোতি্ডর বাতি রথটক দুগ্ডন্ধ রবর হটছে। 
অটনক ডাকাডাতকটতও সািা না রদওোে পুতলটশ খবর 
রদন রেততটবশীরা। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথবাবুটক রবশ কটেকতদন 
বাতির বাইটর রদখা যােতন। সম্ভবত বাধ্ডক্িতনত অসুটখ 
ভুটগই তততন িারা রগটছন। কীভাটব িৃতু্ হল বাবার, এ 

রেটনের উত্তটর নীলাঞ্জনা অসংলগ্ন 
তকছ ুতথ্ তদটেটছন। পুতলশ ওই 
রদহ তুটল িেনাতদটতে পাঠাে। 
ঘটরর রভতর তিতনসপত্র ছিাটনা 
রছোটনা তছল। অটগাছাটলা ঘটরই 
তারা দীঘ্ডতদন থাকটতন বটল িটন 
করটছ পুতলশ।

রতবনসন ত্রিটেও পাথ্ড রদ 
তদতদর রদহ আগটল ররটখতছটলন। 
একটি ঘেনার তদটতে যাওোর 
পটরই পুতলশ িানটত পাটর, িৃত 
তদতদর রদহ আগটল ররটখতছটলন 

পাথ্ড রদ। সরশুনা কাটডে ওই বাতির িীতবত আর রকউ 
আটছন তক না তার রখাঁি করটছ পুতলশ। বাতিটি তালা 
তদটে রাখা হটেটছ। িৃত রবীন্দ্রনাথবাবুর আধার কাটড্ডর 
তথ্ অনুযােী ১৯৩৩ সাটল িন্মগ্রহণ কটরটছন। তততন 
রপশাে কী করটতন বা নীলাঞ্জনা কী কটরন, স্ানীে সূটত্র 
পুতলশ রসসব িানার রচষ্া করটছ।

নীলাঞ্জনার িা ও দাদার িৃতু্র পর রদহ আগটল রাখার 
ঘেনা ঘটেতছল। রসই সূটত্রই এতদনও পচা গন্ধ রপটে সটদেহ 
হে রেততটবশীটদর। পটর তাঁরা িানটত পাটরন, বাবার রদহও 
আগটল ররটখতছটলন নীলাঞ্জনা। 

রতবনসন ত্রিে–কাটডের ছাো

৩ লদ� ধম� বযাবযা� েৃতমদহ 
আগমি �যাখি রেময়!

বাঁতদটক রিটে নীলাঞ্জনা 
চ্াোতি্ড। ওপটর িৃত 
রবীন্দ্রনাথ চ্াোতি্ড।

ভবানীপুর গণপতত ভক্তিডেলীর গটণশপুটিা। ছতব: তবিে রসনগুপ্ত

সম্বৃতা িুখাতি্ড

ভলক্ত আমছ, আড়ম্ব� র�ই। রকযালভড পল�লথিলতমত রজৌিুসহী� 
এবছম�� গমণশ পমুজযা। রকযাথযাও রকযাথযাও হমছে ভযাচুষিয়যাি পুমজযা। 
েযা প্রলতেযা রদখযা েযামছে রবলশ� ভযাগই েযাঝযাল� েযামপ�। েণ্ডমপ� 
সযাজসজ্যাও সযাদযােযাটযা। দশষিক টযা�যা� রচময়, সযােযালজক দূ�ত্ 
লবলধ বজযায় �যাখযা� লদমকই এবছ� রবলশ �জ� লদমত চযাইমছ� 
উমদ্যাক্তযা�যা। সিংক্রেণ েযামত �যা ছড়যায় তযা ল�ময় সতকষি তযঁা�যা। 

শল�বযা� গমণশ পুমজযা। তযা� আমগ বৃহস্পলত এবিং 
শুক্রবযা� িকডযাউ�। তযাই  বুধবযা�ই প্রলতেযা চমি এমসমছ 
লবলভন্ন েণ্ডমপ। ভবযা�ীপু� �যাখযাি েুখযালজষি র�যামড� গণপলত 
ভক্তেণ্ডিী� পুমজযামত এ বছ� গমণমশ� পযাশযাপযালশ �যা�যায়ণ 
পুমজযা�ও আময়যাজ� থযাকমছ। পুমজযা� রসমক্রটযাল� রগযাপী ঠক্ক� 
জযাল�ময়মছ�, ‘ অ�্ বছম�� তুি�যায় জযঁাকজেক কে। দশষিকমদ� 
েযাস্ক এবিং স্যাল�টযাইজযা� রদওয়যা� ব্বথিযা থযাকমছ। প্রলতেযা 
লডজযাই� কম�মছ� েুম্বইময়� লশল্ী লেমত্ পযামভক�। ততল� 
কম�মছ� প্রয়যাত লশল্ী অরুণ পযাি।’ 

সল্টমিক েুবক সঙ্ঘ এবযা� পুমজযায় ল�ময় এমসমছ 
অলভ�বত্। পুমজযা কলেটি� রপ্রলসমডন্ট অল�্্ চ্যাটযালজষি� 
উমদ্যামগ ভযাচুষিয়যাি বযা লডলজটযাি পুমজযা� আময়যাজ� ক�যা হময়মছ 
জেযাময়ত এড়যামত। সল্টমিক েুবক সমঙ্ঘ� রফসবুক রপমজ 
লগময় র�লজ্টযা� ক�মত হমব। রসখযাম� �যাে রগযাত্র লদময় পুমজযা 
রদওয়যা েযামব �যামজ্� রে– রকযা�ও প্রযান্ত রথমক। প্রসযাদ পযাঠিময় 

রদওয়যা হমব। বুধবযা� পুমজযা� উমদ্যাধম� লছমি� েন্তী সুলজত 
বসু, লবধযা��গ� পু�ল�গমে� রেয়� কৃষ্যা চক্রবততী, েদ� লেত্র, 
অলভম�ত্রী ঋতযাভ�ী– সহ অ�্�যা।

সল্টমিমক� গমণশ পমুজযায় এবযা� রেিযা হমছে �যা। তবশযাখী� 
কযামছ েবু ইউ�যাইমটড ্ যাব এবিং লস এফ ব্লমক� সল্টমিক তেত্রী 
সমঙ্ঘ� পুমজযা উপিমষে প্রলত বছ� আমিযা লদময় সযাজযাম�যা �যাস্তযা� 
দু’ ধযাম� বমস কময়ক রশযা রদযাকযা�। েুম্বই রথমক আমস� কণ্ঠলশল্ী, 
অলভম�তযা, অলভম�ত্রী�যা। লকন্তু এবছ� রস সব লকছুই র�ই, পুমজযা 
কলেটি� রপ্রলসমডন্ট ও লবধযা��গ� পু�সভযা� কযাউল্সি� অল�তযা 
েণ্ডি জযা�যামি�, ‘ একদে রছযাট্ট েণ্ডপ ক�যা হময়মছ। এবছ�ও 
আেযামদ� ব্�যা হমব। আ� রকযা�ও অ�ুষ্যা� হমব �যা।’  সল্টমিক 
তেত্রী সমঙ্ঘ� পুমজযামতও র�ই আড়ম্ব�। পমুজযা� আময়যাজ� 
সযােযা�্ই। রসযাশ্যাি লড্ট্যা্স বজযায় �যাখযা� ব্বথিযা থযাকমছ।

র্মেযা�টুলি েৃৎলশল্ী সিংসৃ্কলত সলেলত� ত�মফ বযাব ুপযাি 
জযা�যামি�, ‘ িকডযাউম�� আমগ রবশ লকছু বড় বড় গমণশ ততল� 
হময় রগমিও রসগুমিযা লকছুই লবলক্র হয়ল�। েযা হময়মছ সযামড় লত� 
রথমক ৪ ফুট েযামপ� গমণশ। অ�্যা�্ বছ� আড়যাই হযাজযাম�� 
কযাছযাকযালছ প্রলতেযা লবলক্র হময় েযায়। এবছ� ১ হযাজযাম� র�মেমছ 
রসই সিংখ্যা।’  তমব গমণশ পুমজযাই প্রলত বছ� আপযাে� বযাঙযালি� 
কযামছ শযা�দীয়যা� বযাতষিযা বময় আম�। এই পুমজযা লদময় উৎসমব� 
ে�শুমে� শুভ সচূ�যা হয়। আ� এবছ� গমণশ পুমজযা� েযাধ্মেই 
লকছুটযা আভযাস পযাওয়যা েযামব রকযালভড পল�লথিলতমত দুগষিযাপমুজযা 
রকে� হমত চমিমছ।

রিৌলুসহীন গটণশপটুিাে 
এবার রিার সতক্ডতাে  গভীর রাটত আগুন, রদাতলা রথটক ঝঁাপ

গভীর রাটত হঠাৎ আগুন ধটর একতলাে থাকা একটি লত্রিটত। ঘুটির িটধ্ 
রধাঁোে শ্াসকষ্ শুরু হওোে রদাতলা রথটক এক দম্তত–সহ আরও ২ 
িন আততকিত হটে নীটচ ঝাঁপ রদন। আশকিািনক অবস্াে আরতি কর 
হাসপাতাটল তচতকৎসা চলটছ রেততিা রেধাটনর। তঁার স্ািী তদলীপ রেধানটক 
রোথতিক তচতকৎসার পর রছটি রদওো হটেটছ। িঙ্গলবার রাত ১ো নাগাদ 
তবটক পাল রলটন একটি ততনতলা বাতির একতলাে আগুন লাটগ। দিকটলর 
৩টি ইতঞ্জন এটস আগুন রনভাে।

 অ্াপ খুটল তবটদতশটদর রেতারণা, ধৃত ৩
ভুটো অ্াপ খুটল রেতারণা। কলকাতা পুতলটশর সাইবার থানা সাটভ্ড পাক্ড 
এলাকা রথটক ররাতহত ভগৎ, তকষান তসং এবং সাগর তলম্বাটক রগ্রপ্তার কটরটছ। 
রেল্া নাটি একটি অ্াপ খুটল একটি অতিসও শুরু কটর তারা। তবতভন্ন নম্বটর 
রিান কটর অ্াপটি ডাউনটলাড করটত বটল। িূলত, অট্রিতলোর বাতসদোটদর 
কাটছই ওই অনুটরাধ। কতম্উোটর ভাইরাস সতরটে রদওোর রেততশ্রুতত তদটে 
তাটদর ব্াকি অ্াকাউন্ট রিটন োকা হাততটে তনত। পুতলশ রেচুর পতরিাটণ 
এটিএি কাড্ড, তবটদতশ নাগতরকটদর নতথ উদ্ধার কটরটছ। ধৃতটদর ২৬ আগস্ট 
পয্ডতে পতুলশ রহিািটত রাখার তনটদ্ডশ তদটেটছ আদালত।  

 রেতারটকর পুতলশ রহিািত
 বৃদ্ধাটক রদখাটশানা করটত তগটে নগদ ১০ লাখ োকা ও ৩ লাখ োকার 
রসানার গেনা হাততটে ধরা পিল তনরঞ্জন তসহাল নাটি বৃদ্ধার গাতিচালক। 
িাতনকতলার বাতসদো ওই বৃদ্ধার রছটল লন্ডটন থাটকন। িাটের রদখাটশানার 
িন্ বহাল গাতির চালক ও কাটির িতহলা ১ বছর ধটর ধাটপ ধাটপ োকা 
তুটল রনে। চালটকর ২৭ আগস্ট পয্ডতে পুতলশ রহিািত হটেটছ।   

আিকাটলর রেততটবদন

কটরানাে আরোতে হটে িতৃ পরুকিমীর পতরবাটরর একিনটক 
তনটোটগর রেতরেো শুরু করল কলকাতা পরুসভা। রকাতভটড 
িৃত কিমীটদর তাতলকা তততর কটর দ্রুত িিা রদওোর তনটদ্ডশ 
তদটে সম্প্রতত তবজ্ঞতপ্ত িাতর কটরটছ পরু কতৃ্ডপষে। দপ্তরগুতলটত 
এই তনটদ্ডতশকা পাঠাটনা হটেটছ। তবজ্ঞতপ্ত অনযুােী পরুসভার 
তবতভন্ন দপ্তটর িৃতটদর তাতলকা তততর করটত হটব। িৃটতর 
পতরবাটরর একিনটক চাকতর রদওো হটব। যাঁরা কটরানা 
যটুদ্ধ িেী হটে তিটর এটসটছন তাঁটদর সম্াতনত করা হটব। 
পরুসভার একাংটশর বক্তব্, রাি্ সরকার আটগই রঘাষণা 
কটরতছল কটরানা আরোতে হটে িৃত সরকাতর কিমীর পতরবাটরর 
একিনটক চাকতর রদওো হটব। রসইিটতা কলকাতা পরুসভা 
কাি শুরু করল। রেততটি দপ্তর রথটক কটরানা আরোতে কিমীর 
তবস্াতরত তথ্ তদটে তাতলকা িিা তদটত বলা হটেটছ।

রকযালভমড েৃত প�ুকেতী� 
পল�বযা�মক চযাকল�  

আিকাটলর রেততটবদন

বযাইমক রচমপ অ�িযাই� সযােগ্রী রপৌমঁছ লদমত েযালছেমি� ২ জ�। 
রেৌিযালি ক্রলসিংময় ২৪০ �ম্ব� রুমট� একটি রবস�কযাল� বযাস ধযাক্কযা লদমি 
বযাইক আম�যাহী�যা বযামস� �ীমচ চমি েযা�। চযািক বযাস �যা থযালেময় রটম� 
লিঁচমড় দুজ�মকই অম�ক দূ� ল�ময় েযায়। পথচযা�ী�যা লচৎকযা� কম� 
ওমঠ�। হযাসপযাতযামি ল�ময় েযাওয়যা হমি দুজ�মকই েৃত র�যা্ণযা কম�। 
এ�যা দুজম�ই আত্ীয়। একই ঠিকযা�যা� বযালস্যা। �যাে েণীশ র্েযা� ঝযা 
এবিং র�যাহ� ঝযা। দুজম��ই বয়স ২০ বছ�। কিকযাতযায় একলদম� 
২টি পথৃক পথদু�ষিট�যায় ৩ জম�� েৃতু্ হি। বুধবযা� েযাল�কতিযা থযা�যা 
এিযাকযায় �যাস্তযা পযা� হলছেমি� ৬০ বছম�� বৃদ্যা পূলণষিেযা র�যা্। ২১১ 
�ম্ব� রুমট� একটি বযাস তযঁামক চযাপযা রদয়। �ট�যাথিমিই বৃদ্যা� েৃতু্ 
হয়। এন্টযালি� �ট�যায় পুলিশ জযাল�ময়মছ, বযাস বযামজয়যাপ্ত হমিও 
চযািক পযালিময় েযায়। লকন্তু েযাল�কতিযা� �ট�যায় চযািকমক রগ্রপ্তযা� 
ক�যা রগমছ। বযাস বযামজয়যাপ্ত ক�যা হময়মছ।

িৃত ২ বাইক আটরাহীটক 
তিঁচটি তনটে ছেুল বাস

ICA-999(18)/2020

  রসঞ্ুতর প্াইটবাড্ডস ( ইতন্ডো)   তলতিটেড 
CIN: L20101WB1982PLC034435)

   ররতিস্টাড্ড অতিস:  তপ ১৫/ ১, তারাতলা ররাড, কলকাতা– ৭০০ ০৮৮
রেতল:  ( ০৩৩)  ৩৯৪০ ৩৯৫০;  ি্াক্স:  ( ০৩৩)  ২৪০১ ৫৫৫৬; 

ওটেবসাইে:  www.centuryply.com;  ইটিল:  investors@centuryply.com

  ৩৯তি বাতষ্ডক সাধারণ সভার তবজ্ঞতপ্ত, 
বই বটন্ধর তাতরখ এবং ই– রভাটিং তথ্

এতদ্দযা�যা লবজ্লপ্ত প্রদযা� ক�যা হমছে রে, রসঞু্ল� প্যাইমবযাডষিস ( ইলন্ডয়যা)  লিঃ–এ� সদস্মদ� ৩৯তে 
বযাল্ষিক সযাধযা�ণ সভযা ( ‘ ‘ এলজএে’ ’ )  বুধবযা�, ৯ রসমটেম্ব�, ২০২০ সকযাি ১১. ০০টযায় লভলডও 
ক�ফযাম�ল্সিং ( ‘ ‘ লভলস’ ’ ) / অ�্যা�্ অলডও লভসুয়যাি েযাধ্মে ( ‘ ‘ ওএলভএে’ ’ )  আময়যালজত হমব 
রেখযাম� ২৬ জু�, ২০২০ তযাল�মখ� এলজএে লবজ্লপ্ত অ�ুেযায়ী লব্য়সেূহ আমিযাচ�যা ক�যা হমব। 
এলজএে সযাধযা�ণ থিযাম� সদস্মদ� শযা�ীল�ক উপলথিলত ছযাড়যাই অ�ুলষ্ত হমব। চিলত অলতেযা�ী 
রকযালভড– ১৯ পল�মপ্রলষেমত কমপষিযাম�ট লব্য়ক েন্তক দ্যা�যা জযাল�কৃত সযার্ষিিযা� �িং ২০/ ২০২০ তযাল�খ 
৫ রে, ২০২০, সমগে পঠিতব্ সযার্ষিিযা� �িং ১৪/ ২০২০ তযাল�খ ৮ এলপ্রি, ২০২০ এবিং সযার্ষিিযা� �িং 
১৭/ ২০২০ তযাল�খ ১৩ এলপ্রি, ২০২০ এবিং লসলকউল�টিজ অ্যান্ড এক্সমচঞ্জ রবযাডষি অফ ইলন্ডয়যা দ্যা�যা 
জযাল�কৃত ১২ রে, ২০২০ তযাল�মখ� সযার্ষিিযা� �িং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 –
সহ পঠ�ীয় লদ রকযাম্যাল�জ অ্যাক্ট ২০১৩ ও এ� অধীম� গঠিত রুিসেূহ এবিং রসলব ( লিল্টিং 
অবলিমগশ�স অ্যান্ড লডসম্যাজযা� ল�মকযায়যা�মেন্টস)  র�গুমিশ� ২০১৫– এ� প্রমেযাজ্ সিংথিযা�সেূহ 
অ�ুসযাম� এই পদমষেপ গ্রহণ ক�যা হময়মছ।
এলজএে লবজ্লপ্ত ও আলথষিক ব্ষি ২০১৯– ২০ সেময়� বযাল্ষিক প্রলতমবদ� তবদু্লত� েযাধ্মে রস 
সকি সদস্মদ� রপ্র�ণ ক�যা হময়মছ েযামদ� ইমেি ঠিকযা�যা রকযাম্যাল�� র�লজ্রিযা� অ্যান্ড রশয়যা� 
ট্রযা্সফযা� এমজন্ট/ লডমপযালজটল� পযাটিষিলসমপন্টস/ রকযাম্যাল�� কযামছ �লথভুক্ত �ময়মছ— েযা উপম�যাক্ত 
সযার্ষিিযাম�� ধযা�যা অ�ুেযায়ী। রকযাম্যাল� ১৮ আগ্ট, ২০২০ তযাল�মখ ইমেি েযাধ্মে তযা রপ্র�ণ সমূ্ণষি 
কম�মছ�।
এলজএে অ�ুষ্যাম�� কযা�মণ রকযাম্যাল�� সদস্গমণ� খযাতযা এবিং রশয়যা� হস্তযান্ত� খযাতযা বৃহস্পলতবযা�, 
৩ রসমটেম্ব�, ২০২০ রথমক বুধবযা�, ৯ রসমটেম্ব�, ২০২০ ( উভয় লদ�–সহ)  বন্ থযাকমব।
এলজএে– রত আমিযাচ্ লব্ময় অন্তভুষিক্ত সেস্ত লসদ্যামন্ত সদস্�যা েযামত তবদু্লত� উপযাময় ই–
রভযাটিিং েযাধ্মে এবিং এলজএে চিযাকযািী� সেময় ইমভযাটিিং েযাধ্মে ল�মজমদ� রভযাটযালধকযা� প্রময়যাগ 
ক�মত পযাম�� তযা� ব্বথিযা রকযাম্যাল� কম�মছ�। রকযাম্যাল�, তযা� রশয়যা�মহযার্যা�মদ� রভযাটিিং 
সুলবধযা� জ�্ �্যাশ�যাি লসলকউল�টিজ লডমপযালজটল� লিলেমটড ( এ�এসলডএি) – এ� পল�ম্বযা গ্রহণ 
কম�মছ�। ল�মেযাট ই–রভযাটিিং েযাধ্মে এবিং এলজএে চিযাকযািী� সেময় ই–রভযাটিিং– এ� পদ্লত 
এবিং ল�মদষিশযাবলি লবজ্লপ্তমত রদওয়যা হময়মছ। এলজএে– রত আমিযাচ্ লব্ময় অন্তভুষিক্ত সেস্ত লসদ্যান্ত 
এ�এসলডএি দ্যা�যা আময়যালজত ই–রভযাটিিং েযাধ্মে লথি� ক�যা হমব।
ল�মেযাট ই–রভযাটিিং আ�ম্ভ হমব শল�বযা�, ৫ রসমটেম্ব�, ২০২০ সকযাি ৯. ০০টযায় এবিং রশ্ হমব 
েগেিবযা�, ৮ রসমটেম্ব�, ২০২০ রবিযা ৫. ০০টযায়। েগেিবযা�, ৮ রসমটেম্ব�, ২০২০ রবিযা ৫. ০০টযা� 
প�বততী সেময় এ�এসলডএি দ্যা�যা ই–রভযাটিিং েলডউি ল�ষ্কীয় ক�যা হমব এবিং তদপ�বততী সেময় 
রকযা�ও ই–রভযাটিিং গ্রযাহ্ হমব �যা।
কযাট অফ তযাল�খ অথষিযাৎ বুধবযা�, ২ রসমটেম্ব�, ২০২০ তযাল�মখ সদস্মদ� ইর্ইটি রশয়যা� ধম� 
�যাখযা� অ�ুপযামত সদস্মদ� রভযাটযালধকযা� প্রদযা� ক�যা হমব। এলজএে– রত তবদু্লত� েযাধ্মে 
রভযাট প্রদযাম�� সুলবধযা পযাওয়যা েযামব এবিং কযাট অফ তযাল�খ অথষিযাৎ ২ রসমটেম্ব�, ২০২০ তযাল�মখ� 
সদস্মদ� েযা�যা ল�মেযাট ই–রভযাটিিং েযাধ্মে রভযাট প্রদযা� কম��ল� রকবিেযাত্র তযঁা�যাই এলজএে– রত 
ই–রভযাটিিং েযাধ্মে রভযাট প্রদযাম�� অলধকযা�ী। ই–রভযাটিিং সেময় রে সকি সদস্ ই–রভযাটিিং েযাধ্মে 
রভযাট প্রদযা� কম�মছ� তযাঁ�যা সভযায় উপলথিত থযাকমত পযা�মব� লকন্তু পু��যায় রভযাট প্রদযা� ক�মত 
পযা�মব� �যা। এলজএে লবজ্লপ্ত রপ্র�মণ� প�বততী সেময় রে সকি সদস্ রশয়যা� গ্রহণ কম�মছ� এবিং 
কযাট অফ তযাল�মখ রশয়যা� ধম� র�মখমছ� তযঁা�যা এ�এসলডএি/ রকযাম্যাল�মক অ�ুম�যাধ জযা�যামব� 
evoting@nsdl.co.in   বযা investors@centuryply.com – রত েযা� দ্যা�যা তবদু্লত� েযাধ্মে 
রভযাট প্রদযাম�� জ�্, সদস্গণ ইউজযা� আইলড পযাসওয়যাডষি পযামব�। েলদ রকযা�ও ব্লক্ত ই–রভযাটিিং 
এ� জ�্ এ�এসলডএি– এ� কযামছ আমগই �লথভুক্ত হময় থযামক� রসমষেমত্র লতল� রভযাট প্রদযাম�� 
জ�্ তযাঁ� চিলত ইউজযা� আইলড, পযাসওয়যাডষি ব্বহযা� ক�মত পযাম��। অ�্থযায় আপল� েলদ 
এ�এসলডএি– এ� ই– সযালভষিস েথযা আইলডয়যাস– রত �লথভুক্ত হময় থযামক�, তযা হমি আপ�যা� 
চিলত আইলডয়যাস িগ ই� দ্যা�যা িগ ই� ক�মব� https://eservices.nsdl.com     – রত এবিং ই–
রভযাটিিং ওময়বমপমজ রপৌঁমছযামত পযা�মব�।
এলজএে লবজ্লপ্ত–সহ ই–রভযাটিিং পদ্লত–সহ বযাল্ষিক প্রলতমবদ� রকযাম্যাল�� ওময়বসযাইট www.
centuryply.com  এবিং  এ�এসলডএি– এ� ওময়বসযাইট https://www.evoting.nsdl.
com – রত পযাওয়যা েযামব।
ই–রভযাটিিং সম্লকষিত রকযা�ও প্রনে/ অলভমেযাগ থযাকমি সদস্মদ� লরিমকযাময়ন্টলি আক্সড রকযামচে�স 
এবিং রশয়যা�মহযার্যা�মদ� ই–রভযাটিিং ইউজযা� ে্যা�ুয়যাি রদখমত অ�ুম�যাধ ক�যা হমছে েযা পযাওয়যা 
েযামব এ�এসলডএি– এ� ই–রভযাটিিং ওময়বসযাইমট� ডযাউ�মিযাড লবভযামগ বযা রেযাগযামেযাগ করু� 
শ্রীেতী পলিবী েযামত্র, ে্যাম�জযা�, এ�এসলডএি, ৫ে তি, ‘ ‘ এ’ ’  উইিং, রট্রড ওয়যার্ষি, কেিযা 
লেিস কম্যাউন্ড, রস�যাপলত বযাপত েযাগষি, রিযায়যা� প্যাম�ি, েুম্বই– ৪০০ ০১৩ েযা� রটলিমফযা� �িং 
৯১২২ ২৪৯৯ ৪৫৪৫/ ১৮০০– ২২২– ৯৯০ বযা ল�ঃশুল্ক �িং ১৮০০– ২২২– ৯৯০ বযা ইমেি আইলড:  
evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in  সদস্গণ রকযাম্যাল�� র�লজ্টযাডষি অলফমস 
ল�ম্নস্বযাষে�কযা�ীমক লিখমত পযাম�� বযা ইমেি ক�মত পযাম�� investors@centuryply.com  
 এই সম্লকষিত লব্ময়� জ�্।
সদস্গণমক তযঁামদ� ব্যাঙ্ক লবব�ণী, প্যা� এবিং ইমেি আইলড রকযাম্যাল�� কযামছ ( লফলজক্যাি 
রশয়যা�মহযালর্িং রষেমত্র)  এবিং তযামদ� স্ব স্ব লডমপযালজটল� পযাটিষিলসমপন্টস– এ� কযামছ 
( লডমেটিল�য়যািযাইজড আকযাম� রশয়যা� ধ�যা থযাকমি)  আপমডট ক�মত অ�ুম�যাধ ক�যা হমছে।

 রসঞ্ুতর প্াইটবাড্ডস ( ইতন্ডো)  তলতিটেটডর পটষে
 স্া/ – 
স্ান:  কিকযাতযা সদেীপ ঝুনঝুনওোলা
তাতরখ:  ১৯. ০৮. ২০২০ রকাম্াতন রসটরেোতর
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