
&EXIDI 

Ref No. EIL/SEC/2021-22/20 

28th May 2022 

The Secretary The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited BSE Limited 
7 Lyons Range Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Kolkata - 700 00 I Dalal Street, Mumbai - 400 001 
CSE Scrip Code: 15060 & 10015060 BSE Scrip Code: 500086 
The Secretary -

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot no. C/1, G Block 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051 
NSE Symbol: EXIDEIND 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of newspaper notice for transfer of equity shares to IEPF 

In accordance with Ruic 6 of Investor Education and Protection Pund Authority (Accounting, 

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended) and pursuant to Regulation 47 of SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies 

of notices published by the Company in Business Standard (English) and Aajkaal (Bengali) 

newspaper for the attention of shareholders of the Company with respea to transfer of equity 

shares to investor Education and Protection Fund Authority. 

This is for your information and records. 

Thanking you . 

Yours faithfully, 
For Exide Industries Limited 

~ < 

Jitendra Kumar 
Company Secretary & 
President- Legal & Corporate Affairs 
ACS: 11159 

Encl: as above 

EXIDE 

75 
SPEEDING AHEAD 

Exide Industries Limited 
Exide House, 59E Chowringhee Road, Kolkata-700 020 
Phone : (033) 2302-3400, 2283 2120/2171/2118, Fax: (033) 2283-2175 
e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in, www.exideindustries.com 
CIN : L31402WB1947PLC014919 



                                               11 
. <

MUMBAI   |    28 MAY 2022

S.

No.
Particulars 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

12.

14.

15.

16.

17.

 22,862.93 

 (1,327.10)

 (1,327.10)

 (1,066.39)

 (1,064.45)

 20.45 

 4,786.29 

 5,754.92 

 4,806.74 

 13,337.96 

-

 2.77 

 (2,955.14)

 (2,955.14)

 9,221.95

  (86.39)

 (86.39)

 (66.29)

 (61.54)

 19.76 

  4,994.04  

  4,930.95  

  5,013.80 

  9,557.32 

-

 1.91

 (183.97)

 (183.97)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Total Income from Operations

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

Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary)

Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary)

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Paid up Share Capital

Reserves ( excluding Revaluation Reserve)

Securities PremiumAccount

Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

NetWorth

Outstanding Redeemable Preference Shares

Debt Equity Ratio

Capital Redemption Reserve

1. Basic:

2. Diluted:

Debenture Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

Earnings Per Share (of Rs.10/- each ) (for

continuing and discontinued operations)

Year ended

March 31, 2022

(Audited) (Audited)

Year ended

March 31, 2021

Place: Chennai

Date: May 26, 2022

For and on behalf of the Board of Directors of

Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited

sd/-

Anil Kumar S G

Director & Chief Executive Officer

DIN : 01189011

Notes:

1. Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited ('the Company') is a Non-Banking Financial Institution (NBFI) incorporated

on June 23, 2014 and has its registered office at No: 129-B, 8th Floor, Baid Hi Tech Park, ECR, Thiruvanmaiyur, Chennai - 600113. The

Company has received Certificate of Registration dated February 25, 2016 from The Reserve Bank of India to carry on the business of

Non-Banking Financial Institution without accepting deposits. The Company is classified as Non-deposit taking systemically important

NBFCs (NBFCs-NDSI).

2. The financial results for the year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

at its meeting held on May 26, 2022 and audited by the Statutory Auditors.

3. Debenture Redemption Reserve is not required in respect of privately placed debentures in terms of Rule 18(7)(b)(ii) of Companies ( Share

Capital & Debenture Rules, 2014).

4. Debt Service Coverage ratio & Interest service coverage ratio is not applicable for NBFC and accordingly no disclosure has been made.

5. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform with the current period presentation.

Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited

Regd Office: Baid Hi Tech Park, 8th Floor, No 129 B, East Coast Road, Thiruvanmiyur, Chennai-600041

CIN: U65990TN2014PTC096252 | www.samunnati.com | Tel: 91-044-66762400 | Email: secretarial@samunnati.com

Audited Consolidated Financial Results for the year ended March 31, 2022

(Rs. in Millions, except per equity share data)

Weekend Business Standard 

V &IXIDI 
EXIDE INDUSTRIES LIMITED 

{CIN: L31402WB1947PLC014919) 
Regd. Office: Exide House, 59E, Chowringhee Road, Kolkata - 700 020 

Ph No. 033-23023400/22832118; Fax No. 033-22832637 
E-mail: exideindustrieslimited@exide.co.in 

Website: www.exideindustries.com 

NOTICE TO SHAREHOLDERS 
(Sub: For transfer of Equity shares of the Company 

to Investor Education and Protection Fund) 

Notice is hereby given pursuant to Section 124 of the Companies 
Act, 2013 ('Act'), the Investor Education and Protection Fund 
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 
read with the relevant circulars and amendments thereto {'IEPF 
Rules'), the final dividend declared for FY 2014-15 which remained 
unclaimed for a period of seven years will be credited to Investor 
Education and Protection Fund {IEPF) within 30 days from the due 
date i.e. 6th September, 2022. The corresponding shares on 
which dividends were unclaimed for seven consecutive years 
will also be transferred as per the procedure set out in the 
IEPF Rules. 

The Company has already sent separate notices to the concerned 
shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF 
Authority in accordance with the IEPF Rules requesting them to 
encash the unclaimed dividend on or before 16th August 2022. The 
details of such shareholders including their Folio number/DP & 
Client Id and number of shares due for transfer are also available 
under the Investors Section of the Company's website 
https://www.exideindustries.com/investors/unclaimed
dividends.aspx. 

In this connection, please note the following: 

a) In case you hold shares in physical form: Duplicate share 
certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original 
share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, 
will stand automatically cancelled. 

b) In case you hold shares in electronic form: Your demat 
account will be debited for the shares liable for transfer to the 
IEPF. 

In the event valid claim is not received from you on or before 16th 
August 2022, the Company will proceed to transfer the Equity 
shares to IEPF without any further notice. Please note that the 
concerned shareholder can claim both the unclaimed dividend and 
shares from IEPF Authority by making an online application in 
prescribed e-Fonm IEPF-5 available at http://www.iepf.gov.in/lEPF/ 
corporates.html and sending the physical copy of the same, duly 
signed (as per specimen signature recorded with the Company) 
along with the required documents enumerated in e-form IEPF 5, 
to the Nodal Officer of the Company, as prescribed under IEPF 
Rules. Please note that no claim shall lie against the Company 
in respect of shares/unclaimed dividend transferred to IEPF 
pursuant to the IEPF rules. 

For any clarification/information on this matter, the concerned 
shareholders may contact the Company's Registrar & Share Transfer 
Agent, C B Management Services ( P) Ltd., P-22, Bandel Road, 
Kolkata - 700 019 {Phone no. (033) 2280 6692/4011 6700; 
Fax - (033) 4011 6739; E-Mail id- rta@cbmsl.com). 

For Exide Industries Limited 
Sd/

Jitendra Kumar 

Place : Kolkata 
Company Secretary and 

President (Legal & Corporate Affairs) , 
ACS No. 11159.,; Date : 27th May 2022 

V 

0 
Reliance 
Industries Limited 

Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021. 
Phone: 022-3555 5000. Email: investor.relations@ril.com 

CIN: Ll71 I0MHl973PLC0l9786 

NOTICE 

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated 
to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue 
of duplicate certificate(s). 

Sr. Folio No. Name/ Joint Names Shares Certificate Nos. Distinctive Nos. 
No. From-To From-To 

I 69154913 Arun Kumar Misra 25 16028478-478 400444895-919 
25 50189266-266 1156871673-697 
50 62280528-528 2190957186-235 

100 66491374-374 6860425959-058 
2 55267626 Arunkumar Motilal Patel 98 62328836-836 2194636664-761 

SmitaenArunkumar Patel 
3 763365 Ashokkumar 5anghavi 50 1261393-393 36601773-822 

50 62378634-634 2198785253-302 
100 66627346-346 6870728171-270 

4 66269574 Bhagvati Prasad Jain 190 66560296-296 6865422690-879 
5 15260114 Bipinchandra Vaghjibhai 20 3531558-558 53840459-478 

Patel 
Ranjanben Bipinchandra 20 4232077-077 67850839-858 
Patel 5 7704755-755 148980602-606 

6 35621024 Kamal Narsinha Hu~kar 6 12747502-502 25 7380509-514 
Vadiraj Narsinha 31 53179682-683 1245524686-716 
Hulyalkar 

7 32441505 Kulbhushan Malik 10 10019271-271 180845549-558 
8 84784761 Mellener Anne Coelho 200 66923238-238 6902130572-771 
9 84999326 Preeti Dhananjay Kot.hi 5 5971 I 008-008 17559367-371 

II 5971 I 009-009 25821374-384 
14 59711010-010 43671069-082 
5 59711011-011 49860588-592 

26 59711012-013 83603327-352 
15 59711014-014 135880415-429 
16 59711015-015 185632793-808 
92 59711016-018 I 180554376-467 

184 59711019-019 220 I 005637-820 
ID 107389957 R SThakur 36 57479947-947 1593296388-423 

36 62212756-756 2185428809-844 
72 66406895-895 685321 1323-394 

II 542725 Rajani PVinod 4 104539-539 7059832-835 
Prabhakar Gananath 2 157207-207 8429681-682 
Vined I 321950-950 13629702-702 
Gananath Baburao Vinod 4 822003-003 20266688-691 

10 10224176-176 183645634-643 
2 12516907-907 256296394-395 
I 14092486-486 331070794-794 

24 55035299-299 1337625614-637 
18 59551255-255 1625758426-443 

12 28868111 Rajesh Drolia 18 58468757-757 1625288241-258 
48 62613250-250 2218942826-873 

13 54438923 Raniana Mittal 40 54968851-852 1335300529-568 
Madan Lal M ittal 40 56014935-935 206109438-477 

80 66757642-642 6884344745-824 
14 15260050 Ranjanben Bipinchandra 5 7805697-697 151140290-294 

Patel 18 8572197-197 70741839-856 
Bipinchandra Vaghiibhai 20 8572197-197 70741859-878 
Patel 4 8572197-197 79438485-488 

8 8572197-197 79458909-916 
15 110690005 Srinivasa Rao Ganta 9 58243587-587 1615655171-179 

9 58529733-733 1627592671-679 
36 66788600-600 6886626554-589 

16 84159336 Sudarshana Singh 100 66467840-840 6858649118-217 
17 55985855 Sujata Sundar Rajan 20 I 0691393-393 191324498-517 

20 50832131-131 I 163596024-043 
40 62267154-154 2189986932-971 
80 66473678-678 6859101905-984 

18 107663463 Surendra Nath Yadav 9 58248765-765 1615708394-402 
9 58597346-346 1627006764-772 

18 61881959-959 2180964346-363 
36 66962168-168 6904168477-512 

19 132634303 Surendra Pandey 9 62172817-817 2184406625-633 
20 30961005 Sushil Kumar Agarwal 20 3959586-586 6240 IO 19-038 
21 83467797 Viiay Jeramdas Dawda 62 51414031-032 1177716627-688 

Jaya Viiay Dawda 18 57310301-301 1587982517-534 
40 59472431-431 61879499-538 
ID 59472431-431 289790269-278 
ID 59472432-432 144725121-130 
2 59472432-432 289790279-280 

142 66633601-60 I 6871612254-395 
22 68863066 Viiayalakshmi T 25 14565975-975 390298550-574 

25 51050537-537 I 168510278-302 
50 62529859-859 2212663196-245 

100 66800804-804 6887635920-019 
23 73856141 Viiayalakshmi T 30 14875681-682 396084690-719 

30 53076532-533 1243974370-399 
60 62529868-868 2212663656-715 

120 66800812-812 6887636750-869 
24 68246733 Vikas Goyal 25 16041081-081 400770970-994 

50 66524534-534 6862750610-659 

Total 3053 

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. 
Any person(s) who has/ have any claim in regard of the securities.should lodge such claim 
with the Company's Registrars andTransferAgents viz. 11KFinTechnologies Limited", 
Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, 
Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice, 
failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confinnation in lieu of duplicate 
certificate(s) in respect of the aforesaid securities. 

Place : Mumbai 
Date : May 27, 2022 

for Reliance Industries Limited 
Sd/-

Savithri Parekh 
Company Secretary and Compliance Officer 

www.ril.com 

e@ BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED 
CIN: L24294TN1995PLC030698 

Regd. Off: New No.299, Thambu Chetty Street, Chennai-600 001, Tel: 044- 2526 7517 / 2527 0992 / 
Fax: 044 25261264, E-mail: i nfo@bafnapharma.com, Website: www.bafnapharma.com 

l1•,i•1I • ·-- 1r;11 11";1[1 111• 11•1 "...I1 1,r, ,.1 ~1-· •1'1•~ 

{Rs. In Lakhs) 

Particulars 
QUARTER ENDED PERIOD ENDED 

I I I I I I I I I 

Total income from operations 1,625.08 2,094.73 2,214.81 8,724.24 7,196.72 

EBITDA 66.06 332.22 451.01 1,141.43 1,104.68 

Profit before Exceptional Items and Tax (82.37) 170.28 - 728.37 582.67 

Exceptional Items (19.13) - - 215.65 

Profit before tax (101.50) 170.28 263.60 515.12 582.67 

Profit after tax (101.50) 170.28 263.60 515.12 582.67 
Reserves (excluding revaluation reserve as 

3,922.41 3,311.48 shown in the balance sheet of the previous year - -
Earnings Per Share 

Basic (0.38) 0.72 1.11 2.17 2.46 

Diluted (0.38) 0.72 1.11 2.17 2.46 

Note: The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under 
Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The detailed Results are available on the website of the Stock 
Exchange and also on the Company's website. 

For BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED 
Place : Chennai Sd/- S.Hemalatha 
Date : 27.05.2022 Executive Director 

DIN No: 02714329 

VA TECH WABAG LIMITED 
~WA BAG CIN: L45205TN1995PLC030231 
~ Regd. office: "WABAG HOUSE" No.17, 200 Feet 

- Thoraipakkam- Pallavaram Main Road, 
sustainable solutions fora better life Sunnambu Kolathur, Chennai 600 117, Tamil Nadu, India 

Tel: +91 44 6123 2323 I Fax: +91 44 6123 2324 
Website: www.wabag.com I email: companysecretarv@wabag.in 

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS (AUDITED) 
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022 

(Rs. In Lakhs) 

Quarter Ended Year Ended 

Particulars 

Total income from operations (net) 

Net Profit / (Loss) for the period (before tax, 
Exceptional and/or Extraordinary items) 

Net Profit/ (Loss) for the period before tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 

Net Profit/ (Loss) for the period after tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 

Net Profit/ (Loss) after tmces, minority interest 
and share of profit/ (Loss) of associates 

Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)] 

31.03.2022 

Audited 

90,150 

5,656 

5,656 

4,607 

4,630 

4,753 

31.03.2021 31.03.2022 

Audited Audited 

100,081 301,169 

5,453 16,839 

5,453 16,839 

4,381 13,206 

4,653 13,191 

3,576 12,928 

Equity Share Capital 1,244 1,244 1,244 

Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (in INR) 
1. Basic 7.44 7.96 21.21 
2. Diluted 7.44 7.96 21.21 

Notes: 

31.03.2021 

Audited 

284,270 

13,029 

13,029 

10,082 

11,011 

10,835 

1,244 

18.83 
18.83 

1. The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock 
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the Stock 
Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the company's 
website www.wabag.com. 

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the 
Board at its meeting held on May 27, 2022 and an audit has been carried out by the Statutory 
Auditors of the Company. 

3. Figures for the previous periods have been regrouped/reclassified to confirm to the figures 
presented in the current period. 

4. The details of turnover, profit before tax and profit after tax on a standalone basis are given below: 
(Rs. In Lakhs) 

Quarter Ended Year Ended 

31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 
Particulars 

Audited Audited Audited Audited 

Turnover 65,310 69,972 2,14,261 1,84,313 

Profit / (Loss) Before Tax 4,219 4,402 12,210 9,784 

Profit/ (Loss) After Tax 3,214 3,282 9,218 7,303 

Place : Channai 
Data : 27.05.2022 

For VA TECH WABAG LIMITED 

RAJIV MITTAL 
CHAIRMAN, MANAGING DIRECTOR & GROUP CEO 

DIN : 01299110 

I~ ~OflOksia 
~L1m1ted 

Corporate Identity Number: L74950WB1984PLC038336 
Registered office : Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, 

Mezzanine Floor, North-West Corner, Kolkata - 700001 
E-mail: investor.relations@manaksia.com, Website: www.manaksia.com; Phone: +91 -33-2231 0055 

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS 

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 

r in Lakhs) 

Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended 
Particulars 31st March 31st March 31st March 31st March 

2022 2022 2021 2021 

Income from Operations 35861.53 117409.01 23380.48 86103.83 

Total Revenue 37363.02 123457.86 24323.49 89368.28 

Net Profit/(Loss) before taxes 9058.06 25407.40 1680.19 9606.82 

Net Profit/(Loss) after taxes 7019.30 18621.89 378.95 6461.33 

Total Comprehensive Income 
[Comprising Profit/ (Loss) after tax 
and Other Comprehensive Income 
after tax] 7699.50 12832.21 713.38 204.71 

Equity Share Capital 1310.68 1310.68 1310.68 1310.68 

Other Equity (excluding revaluation 
re sreve) as shown in the audited 
balance sheet of previous year l 04851.85 - 94303 .96 

Earnings per share 
(of Rs 2/- each) (Not annualised): 
(a) Basic (r) 10.36 27 .93 0.41 9 .10 
(b) Diluted ('{) 10.36 27.93 0.41 9.10 

Key numbers of Standalone Financial Results : 

Quarte r Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended 
Particulars 31st March 31 st March 31st March 31st March 

2022 2022 2021 2021 

Income from Operations 2466.31 6277.57 619.23 2674.24 

Total Revenue 3104.55 7183.92 3348.65 5639.57 

Net Profit/(Loss) before taxes 605 .78 782.46 1124.84 786.07 

Net Profit/(Loss) after taxes 722.69 846.18 765.08 420.64 

NOTES: 
(a) The above financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2022 

have been reviewed and recommended by the audit Committee and approved by the Board 
of Directors of the Company in their respective meetings held on 26th May, 2022 . The Statutory 
Auditors of the Company have carried out Audi t of these results and the results are being 
published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regu lations, 2015. 

(bl The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian 
Accounting Standards (In d AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) 
Rules, 201 5 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 
2016. 

(c) The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figure s in respect 
of the full financial year up to March 31, 2022 / March 31, 2021 and the unaud ited published 
year-to-date figures up to December 31, 2021 / December 31, 2020, being the date of the 
end of the third quarter of the financial year which were subject to limited review. 

(d) Comparative figures have been rearrangd / regrouped wherever necessary. 
(e) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the 

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Li sting Obligations and Disclosure 
Requ irements) Regulations, 2015 . The ful l format of the Quarterly Financial Results are 
available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on 
the Company's website www.manaksia.com. 

For and on behalf of the Board of Di rectors 
Manaksia Limited 

Sd/-
Suresh Kumar Agrawal 

Place : Kolkata (Managing Director) 
Date : 26th May, 2022 DIN- 00520769 

F.1 STAR PAPER MILLS LIMITED 
Regd. Office : Duncan House, 2nd Floor, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata 700 001 

CIN-L21011WB1936PLC008726 Ph: (033) 22427380-83 Fax: (033)22427383 
email: star.sre@starpapers.com, website:www.starpapers.com 

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR 
ENDED 31ST MARCH, 2022 

(Rs. in Lakhs except per share data) 

Sr Particulars Quarter Quarter Year Year 

No. ended ended ended ended 
31st March 31st March 31st March 31st March 

2022 2021 2022 2021 
Audited Audited Audited Audited 

1 Total Income from Operations 11290.24 8673.57 33053.98 23337.47 

2 Net Profit /( Loss) for the period (before 
Tax, Exceptional and/or Extraordinary 
items) 1690.00 1080.41 4419.66 2488.15 

3 Net Profit /(Loss) for the period 
before Tax (after Exceptional and/or 
Extraordinary items) 1690.00 1080.41 4419.66 2488.15 

4 Net Profit /(Loss) for the period after 
Tax (after Exceptional and/or 
Extraordinary items) 1781.08 781.54 3664.82 1751.59 

5 Total Comprehensive Income for the 
period [Comprising Profit/ (Loss) for 
the period after tax and Other 
Comprehensive Income after tax] 1800.93 788.13 3683.05 1749.43 

6 Paid-up Equity Share Capital 
(face value of Rs. 10/- each) 1560.83 1560.83 1560.83 1560.83 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - 51920.69 48627.86 

8 Earnings per Share (of Rs 10/-each) 
(in Rs.) 

(i) Basic 11.41 5.01 23.48 11.22 

(ii) Diluted 11.41 5.01 23.48 11.22 
Note: 
The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter & Year ended 
31st March, 2022 filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available 
on the stock exchange websites at http://www.nseindia.com and at http//www.bseindia.com and on 
the Company's website at http://www.starpapers.com. 

For Star Paper Mills Ltd. 

Place : New Delhi M. Mishra 

Date : 27.05.2022 Managing Director 
DIN:00096112 

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 31 st March, 2022 
Rs in lacs) 

Quarter Quarter Quarter Year Year 
Ended Ended 31,t Ended Ended Ended 

Particulars 31,t March December 31,t March 31,t March 31,t March 
2022 2021 2021 2022 2021 

Audited Unaudited Audited Audited Audited 
Total income from operations 2149.47 2,365.29 2,976.88 9,564.23 10,830.92 
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional (5.97) (38.13) 251.73 10.30 96.78 
item and/or extraordinarv items) 
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax after exceptional (5.97) (38.13) 251.73 10.30 96.78 
and/or extraordinary items) 
Net Profit/ (Loss) for the period (after tax exceptional and/or (443.41) (2.47) 285.25 (428.94) 134.24 
extraordinarv items) 
Total comprehensive income for the period (442.15) (0.26) 292.75 (421.09) 143.04 
Equity Share Capital (Face value of Rs 1 O each) 6,490.05 6,440.05 6,440.05 6,490.05 6,440.05 
Reserves (Excluding Revaluation Reserves) 12,429.50 
Earnings per equity share(of Rs 10 each) 
(a) Basic (Rs) (0.68) 0.04 0.44 (0.63) 0.20 
(b) Diluted (Rs) (0.68) 0.04 0.44 (0.63) 0.20 

Key numbers of Standalone Financial Results 

Quarter Quarter Quarter Year Year 
Ended Ended 31,t Ended Ended Ended 

Particulars 31,t March December 31,t March 31,t March 31• March 
2022 2021 2021 2022 2021 

Audited Unaudited Audited Audited Audited 
Total income from operations 1,926.01 2,176.43 2,820.36 8,804.98 10,250.93 
Profit/ (Loss) for the period 13.33 64.27 235.87 192.39 319.71 
(after extraordinary activities but before tax) 
Profit/ (Loss) for the period (368.65) 46.26 274.85 (244.17) 276.61 
(after extraordinary activities and tax) 
Total comprehensive income for the period (368.03) 47.44 280.72 (240.01) 281.32 

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 31" March 2022 filed with the Stock 
Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of 
the Financial Results for the quarter ended 31" March 2022 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE 
(www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com. 

For and behalf of 
For JHS Svendgaard Laboratories Limited 

Sd/-
Nikhil Nanda 

Date : 27 May 2022 Managing Director 
Place : New Delhi DIN 00051501 

~• Samunnati 
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ওয়াংখেখের 
নবরুখধে ব্যবস্া
l ১ পাতার পর
চাকরি পাওয়াি জন্য জারি–সংক্ান্ত ভুয়য়া 
শংসাপত্র দেওয়াি োয়য়ও িাঁি রিরুয়ধে 
ি্যিস্া দনওয়া হয়ি।’  ভািিীয় দিরভরনউ 
সারভভিয়সি অরিসাি সমীি ওয়াংয়েয়েি 
রিরুয়ধে ি্যিস্া দনওয়াি অরিকািী দকন্দীয় 
অরভি মন্ত্রক। এেন ওয়াংয়েয়ে িয়য়য়েন 
মুম্বইয়য়ি রিয়িক্টি অি দিরভরনউ 
ইয়টেরিয়জন্স েপ্তয়ি।

মােক– মামিায় আরিয়ান–সহ 
অন্যয়েি দরেপ্তারিি সময় সমীি ওয়াংয়েয়ে 
রেয়িন এএনরসরি– ি মুম্বই দজানাি 
অরিয়সি রিয়িক্টি। রিরনই িল্ারশ চারিয়য় 
ওই রেন আরিয়ান– সহ িারকয়েি দরেপ্তাি 
কয়িন। মামিাি িেয়ন্তি োরয়য়বেও রেয়িন 
রিরন। গি িেি ২৮ নয়ভম্বি আরিয়ানয়ক 
জারময়ন মরুতি দেয় িয়ম্ব হাইয়কারভি। িেনই 
আোিি জারনয়য়রেি, আরিয়ায়নি জারমন 
োরিয়জি রিয়িারিিায় এনরসরি– ি যুরতি 
রেহণয়যাগ্য নয়। এ িিয়নি গুরুিি 
অরভয়যায়গ শুিমুাত্র দহায়াট্ সঅ্যাপ 
দময়সয়জি ওপি রনভভিি কিা যায় না। এি 
আয়গই ৬ নয়ভম্বি এই মামিাি িেয়ন্তি 
োরয়বে দরয়ক ওয়াংয়েয়েয়ক সরিয়য় দেয় 
এনরসরি। এিং িেয়ন্তি োরয়বে দেওয়া হয় 
রেরল্ি দপেশ্যাি ইনয়ভরটিয়গশন টিয়মি 
হায়ি। এরেন এনরসরি– ি পক্ষ দরয়ক 
মমু্বইয়য়ি আোিয়ি দপশ– কিা চাজভিরশর 
িিা হয়, যয়রষ্ট প্রমায়ণি অভায়ি আরিয়ান 
ও অন্য ৫ জয়নি নাম চাজভিরশয়র িাো 
হয়রন। এি পয়িই এনরসরপ দনিা নিাি 
মারিক রুইর কয়িন, ‘ এেন আরিয়ান এিং 
আিও ৫ জন রলিনরচর দপয়িন। এেন রক 
সমীি ওয়াংয়েয়ে ও িাঁি টিয়মি রিরুয়ধে 
ি্যিস্া দনয়ি এনরসরি?  নারক দোষীয়েি 
আোি কিা হয়ি? ’ 

এনরসরপ দনিািা এরেন োরি কয়িন, 
অকািয়ণ আরিয়ানয়ক দহনস্া কিাি জন্য 
সমীি ওয়াংয়েয়েয়কই জিািরেরহ কিয়ি 
হয়ি। মহািায়্রেি কংয়রেস দনিায়েি 
অরভয়যাগ, এই ঘরনা রেি আিও 
িহৃত্তি ষেযয়ন্ত্রি অংশ। আসি িক্ষ্য রেি 
মহািায়্রেি রশিয়সনা–এনরসরপ–কংয়রেস 
দজার সিকািয়ক ক্ষমিাচু্যি কিা। সয়ূত্রি 
েিি, এই মামিায় ওয়াংয়েয়েি রিরুয়ধে 
পঁাচটি অরভয়যাগ িয়য়য়ে। প্রয়মােিিণীয়ি 
িল্ারশি সময় রভরিওরোরি কিা হয়রন। 
আরিয়ান োয়নি দিায়নি দিরা রিয়লেষয়ণও 
ঘাররি রেি। িয়ৃিিা মােক রনয়য়য়েন, 
এই অরভয়যাগ প্রমায়ণ দকানও দমরিক্যাি 
পিীক্ষা কিা হয়রন। পয়ি মামিাি এক 
সাক্ষী অরভয়যাগ কয়িন, িাঁয়ক সাো 
কাগয়জ সই কিয়ি িাি্য কিা হয়য়রেি। 
এিং এনরসরি– ি িল্ারশি সময় রিরন 
ঘরনাস্য়ি রেয়িন না। িা োো আরিয়ায়নি 
কায়ে মােক না পাওয়া দগয়িও, িৃিয়েি 
সিাি রিরুয়ধে একই অরভয়যাগ োয়য়ি 
কিা হয়য়রেি।

মহািায়্রেি মন্ত্রী নিাি মারিক আিও 
অরভয়যাগ কয়িরেয়িন, সমীি ওয়াংয়েয়ে 
আেয়ি মসুরিম। পয়ি িঁাি জারি– রিষয়ক 
জাি শংসাপত্র জমা রেয়য় সিকারি 
চাকরি দপয়য়য়েন। িিরসরি জারিি 
জন্য সংিরক্ষি পয়ে চাকরি পান রিরন। 
মারিয়কি এই অরভয়যাগ ভুয়য়া িয়ি 
োরি কয়ি ওয়াংয়েয়েি পরিিাি। এি 
পয়িই সমীি ওয়াংয়েয়ে গি নয়ভম্বয়ি 
িিরসরি জারিি একটি শংসাপত্র জািীয় 
করমশয়ন জমা দেন। এিং োরি কয়িন, রিরন 
আসয়ি েরিি। এি পয়িই এনরসরি– ি 
মমু্বই দজানাি অরিয়সি রিয়িক্টয়িি পে 
দরয়ক সিায়না হয় িঁায়ক। এিাি জাি 
শংসাপত্র ইসু্যয়িও কো ি্যিস্াি মুয়ে 
পেয়ি চয়িয়েন এনরসরি– ি এই প্রাতিন 
অরিসাি।

আনরয়াি মবকসরু
l ১ পাতার পর
সময়ময়িা চাজভিরশর োরেি কিয়ি পায়িরন এনরসরি। মায়চভি এক রিয়শষ 
আোিয়ি িােরি দু’ মাস দচয়য় দনয় িািা। আরিয়ানয়ক রময়র্য মামিায় 
িাঁসায়না হয়য়য়ে। আগায়গাো োরি কয়িরেয়িন মহািায়্রেি প্রাতিন মন্ত্রী, 
এনরসরি দনিা নিাি মারিক। িয়িরেয়িন, সুশান্ত রসং িাজপুয়িি মৃিু্যি পি 
দরয়ক িরিউিয়ক কিরকিি কিাি দচষ্টা চিয়ে। আপািি আররভিক িেরুয়পি 
অরভয়যায়গ দজয়ি মারিক। আরিয়ান দিকসুি সাি্যস্ত হওয়াি পি িাঁি 
দময়য় সানা মারিক দশয়েি রুইর, ‘ সয়ি্যি জয় হি! ’  প্রসঙ্গি, মােক িাোি 
অরভয়যায়গ গি িেি জানুয়ারিয়ি নিাি মারিয়কি িে দময়য় রনয়িািাি 
মারিয়কি স্ামী সমীি োনয়ক দরেপ্তাি কয়ি সমীি ওয়াংয়েয়েি দনিৃবোিীন 
এনরসরি–  ি সেস্যেি।      

শাহরুে স্বনতিখত
l ১ পাতার পর
শাহরুে এিং আরিয়ানও িা– ই। সয়ি্যি জয় হি দশয়ষ।’  দিাহিরগ 
িয়িয়েন, ‘ আরিয়ায়নি রিরুয়ধে অরভয়যাগ আনা িা িঁায়ক দরেপ্তাি কিাি 
ময়িা দকানও অরভয়যাগই রেি না। আরম েুরশ দয, এনরসরি রনয়জয়েি ভুি 
স্ীকাি কয়িয়ে। এিং দপশাোি সংস্াি ময়িা কাজ কয়িয়ে।’ 

দসরেন প্রয়মােিিীয়ি এনরসরি–  ি দয সেস্য– েি হানা রেয়য়রেি, িঁাি 
দনিৃয়বে রেয়িন সমীি ওয়াংয়েয়ে। পয়ি যঁাি রিরুয়ধে পরিরচরি ভঁারেয়য় চাকরি 
দনওয়াি ময়িা গুরুিি রকেু অরভয়যাগ ওয়ে। এনরসরি–  ি পরচিমাঞ্চয়িি 
প্রিান পে দরয়ক িাঁয়ক সরিয়য়ও দেওয়া হয়। রকেু দহায়াট্ সঅ্যাপ চ্যায়রি 
রভরত্তয়ি আরিয়ায়নি রিরুয়ধে মামিা সাজান ওয়াংয়েয়ে। িেয়ন্তি প্রয়য়াজয়ন 
উেরি অরভয়নত্রী অনন্যা পায়ডেয়ক িিি কয়ি েীঘভি দজিা কয়িন, দযয়হিু 
িঁাি সয়ঙ্গ আরিয়ায়নি চ্যার উধোি হয়। িয়ি অরভিিহ দকানও রকেুই দময়িরন। 
ওয়াংয়েয়েি রিরুয়ধে িেয়ন্ত ির্য দগাপয়নি অরভয়যাগও উয়েয়ে।

সংবাদ সংস্া
লন্ডি, ২৭ মে

প্ররাগি সম্প্রচাি মাি্যম দরয়ক রিরজরাি মাি্যয়ম রূপান্তয়ি 
অরোরিকাি রেয়ি এিং আররভিক সকির দমাকারিিাি কািয়ণ 
এক হাজাি কমমী োঁরাই কিয়ি রিরিরস।

রিরিরস জারনয়য়য়ে, িািা ‘রিরজরাি িাটিভি পািরিক সারভভিস 
রমরিয়া অগভিানাইয়জশন’ গেন কিয়ি। পােক দযমন েিি চায়, 
দিমন েিি পরিয়িশন কিা হয়ি। িািা ‘আিুরনক রিয়বেি সয়ঙ্গ 
িায়প িায়প িায়েি পেয়ক্ষয়পি পরিিিভিন আনয়ি। দ্ািায়েি 
িায়েি পেয়দেি রিষয়িস্তু িুয়ি িিয়ি। রিরিরস ওয়ার্ভিয়ক 
আয়মরিকা এিং িরহরিভিয়বে ২৪ ঘণ্াি একক চমৎকাি একটি 
রনউজ চ্যায়নি রহয়সয়ি গয়ে দিািা হয়ি।’ 

রিয়বেি রিরভন্ন ভাষায় পরিয়ষিাগুয়িা একটি একক রিরজরাি 
ওয়ার্ভি সারভভিয়স পরিণি কিায় রশশুয়েি চ্যায়নি রসরিরিরস, 
রিরিরস দিাি এিং দিরিও দিাি এক্সট্া–সহ চ্যায়নিগুয়িাি 
প্ররাগি সম্প্রচাি িন্ধ হয়য় যায়ি।

রিরিরস’ি মহাপরিচািক টিম দিরভ িৃহপেরিিাি রিরিরস 
কমমীয়েি সাময়ন এক িতিৃিায় জানান, ‘ একটি সজীি, নিুন 
রিবেি্যাপী রিরজরাি রমরিয়া সংস্ায় রূপান্তয়িি প্রশংসা করি, এটি 
আয়গ কেনও দেো যায়রন।’ রিরন কমমীয়েি িয়িন, ‘রূপান্তি 
প্ররক্য়া দ্রুিিি কিয়ি হয়ি এিং আমায়েি চািপায়শি িাজায়ি 
রিশাি পরিিিভিন গুয়িায়ক িািণ কিয়ি হয়ি। এি জন্য ৩০ 
দকাটি পাউডে রিরনয়য়াগ কিা হয়ি। িয়ি চাকরি োঁরাই–সহ 
প্ররম পযভিায়য়ি পরিিিভিনগুয়িাি জন্য এক িেয়িই ৫০ দকাটি 
পাউডে সা্য় হয়ি িয়ি জানায় রিরসরস।

১ হাজার কেমী ছাটঁখব নবনবনস

বে মেখয় নেসা ভারতীখকই দখলর 
রাজ্যসভার প্ার্মী েখিািীত করখলি 
আরখজনি সনুপ্খো লালপু্সাদ যাদব। 
প্ার্মী হখছেি দখলর প্াক্তি নবধায়ক 
ফৈয়াজ আহখেদও। শুক্রবার 
দু’ জখিই েখিািয়ি জো মদি। এনদি 
মতজপ্তাপ ও মতজস্বীখক নিখয় 
নবহার নবধািসভায় আখসি লাল।ু 
তাঁখক মদেখত নবধািসভার মভতখর  
সের্্থকখদর নভে মভখে পখে। তখব 
েেু মোখলিনি লাল।ু কর্া বখলিনি 
সাংবানদকখদর সখগেও। মদখেই মবাঝা 
যানছেল, মবশ অসসু্ নতনি। পাটিায়, 
শুক্রবার।  ছনব:  নপটিআই

রাজ্যসভায় মৈর নেসা

সংবাদ সংস্া
মদরাদুি, ২৭ মে

রনয়জি নািরনয়ক দযৌন দহনস্াি অরভয়যাগ 
উয়েরেি িািঁ রিরুয়ধে। শুক্িাি রনয়জি 
িয়ুক গুরি চারিয়য় আত্মহি্যা কিয়িন 
উত্তিােয়ডেি প্রাতিন মন্ত্রী িায়জন্দ 
িহুগুণা। গি িিুিাি ৫৯ িেয়িি িহুগুণা 
রনয়জই পুরিয়শ দিান কয়ি জানান দয, 
রিরন আত্মহনয়নি পর দিয়ে রনয়ছেন। 
দিান পাওয়াি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই পুরিশ িািঁ 
হিয়োয়ারনি িারেয়ি দপৌয়ঁোয়। দেো 
যায়, আত্মহি্যা কিাি জন্য িহুগুণা জয়িি 
র্যায়কিি ওপি উয়ে োরঁেয়য় িয়য়য়েন। 
চারিরেয়ক জয়ো হয়য় দসই দৃশ্য দেেয়ে 
পাো–প্ররিয়িশীিা। পুরিশ মাইয়ক 
িািিাি িায়ঁক দনয়ম আসাি অনুয়িাি 
কয়ি। রকন্তু িায়ি কান দেনরন িহুগুণা। 
িিয়ি রায়কন, রিরন এয়কিায়িই রনয়েভিাষ। 
িািঁ নায়ম রময়র্য অরভয়যাগ কিা হয়য়য়ে। 
এিপিই রনয়জি িয়ুক গুরি চারিয়য় দেন। 
রেন কয়য়ক আয়গ িহুগুণাি পুত্রিিূ িািঁ 
রিরুয়ধে অরভয়যাগ োয়য়ি কয়িন। প্রাতিন 
মন্ত্রীি রিরুয়ধে পকয়সা আইয়ন মামিাও 
কিা হয়। এরেয়ক িায়জন্দ িহুগুণাি দেয়ি 
অজয় িািঁ িািায়ক আত্মহি্যায় প্রয়িাচনা 
দেওয়াি অরভয়যাগ োয়য়ি কয়িয়েন স্তী 
ও বেশুয়িি রিরুয়ধে। িায়জন্দ িহুগুণা 
উত্তিােয়ডে এন রি রিওয়ারি সিকায়িি 
সময় িা্রেমন্ত্রীি োরয়বে পািন কয়িন।

  

িাতনির 
অনভখযাখের 
মজখর প্াক্তি 
েন্তী আত্মঘাতী

 ৈরে িং নসএএ ২
ঠাকুর প্সাদ সাউ অ্যান্ড সিস প্াইখভট নলনেখটি

মরনজস্াি্থ অনৈস– অবিী নসেখিচার, ৩য় তল, ৯১ এ/ ১, পাক্থ ন্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।
CIN: L10200WB1986PTC041629

োি্য ি্যাশিাল মকাম্ানি ল’  ট্াইবুিাল, কলকাতা সেীখপ নসএ ( নসএএ)  িং:   ৪৩/ মকনব/ ২০২২
রিষয়:  দকাম্ারনজ অ্যাক্ট, ২০১৩

ও
রিষয়:  দকাম্ারনজ অ্যায়ক্টি ২৩২ সহ পেনীয় ২৩০  িািা

ও
রিষয়:  সংযুরতিকিয়ণি প্রকল্প যায়েি ময়ি্য: 
এনরির্ দসািাি এনারজভি রিরময়রি 

...... ১ে ট্ান্সৈারার মকাম্ানি
ও

ি্যাক্সরন রিয়সায়সভিস প্রাইয়ভর রিরময়রি .
.....  ২য় ট্ান্সৈারার মকাম্ানি

ও
োকুি প্রসাে সাউ অ্যাডে সনস প্রাইয়ভর রিরময়রি 

......ট্ান্সৈানর মকাম্ানি
ঠাকুর প্সাদ সাউ অ্যান্ড সিস প্াইখভট নলনেখটি–এর জানেিহীি 

ঋণদাতােখণর সভার নবজ্ঞনতি ও নবজ্ঞাপি
এিদ্দািা রিজ্ারপি কিা যায়ছে দয, ২০ দম, ২০২২ িারিে সংিরিি আয়েশনামা দমািায়িক ন্যাশনাি দকাম্ারন 
ি’  ট্াইিুনাি,  কিকািা  এই রনয়েভিশনামা জারি কয়িয়েন দয, োকুি প্রসাে সাউ অ্যাডে সনস প্রাইয়ভর রিরময়রি–
এি জারমনহীন ঋণোিাগয়ণি সভাি
পৃরক সভাি আয়য়াজন কিয়ি হয়ি, দযোয়ন োকুি প্রসাে সাউ অ্যাডে সনস প্রাইয়ভর রিরময়রি, এনরির্ 
দসািাি এনারজভি রিরময়রি ও ি্যাক্সরন রিয়সায়সভিস প্রাইয়ভর রিরময়রি –এি দশয়ািয়হার্াি, ঋণোিাগয়ণি 
প্রস্তারিি সংযুরতিকিয়ণি ( রকিম)  এি ি্যাপায়ি রিয়িচনা কিা হয়ি এিং েিকাি ময়ন কিয়ি পরিিিভিন সয়মি িা 
অপরিিিভিনীয়ভায়ি িা অনয়ুমােন কিা হয়ি। সভাি রিশে রনয়চ প্রেত্ত: 

সভার ধরি সভার তানরে নদি সেয়

জারমনহীন ঋণোিাগয়ণি সভা ১ জুিাই, ২০২২ শুক্িাি দিিা ১১ রা

সভাি আয়য়াজন িাস্তরিকভায়ি হয়ি দকাম্ারনি দিরজটিািভি অরিস অিনী রসগয়নচাি, ৩য় িি, ৯১ এ/ ১, পাকভি 
র্রির, কিকািা ৭০০০১৬–এ।
োকুি প্রসাে সাউ অ্যাডে সনস প্রাইয়ভর রিরময়রি–এি জারমনহীন ঋণোিাগয়ণি উপরস্রি কামনা কিা হয়ছে।
২৩০ িািা মারিক সংযুরতিকিয়ণি প্রকয়ল্পি করপ রিনামূয়ি্য পাওয়া যায়ি ট্ান্সিারি দকাম্ারনি দিরজটিািভি 
অরিয়স। সভায় দযাগ রেয়য় সেস্য দভার রেয়ি পািয়িন রনয়জই। কিয়পায়ির সেস্য হয়ি সভাি কমপয়ক্ষ ৪৮ 
ঘটো আয়গ অনয়ুমােনপত্র জমা কিয়ি হয়ি ই দমি কয়ি adv.aishaamin@gmail.com –এ।   
ট্াইিুনাি রমঃ এন গুরুমূরিভিয়ক উতি সভাি দচয়ািপাসভিন ও অ্যািয়ভা.  আইশা আরমনয়ক সভাি পিীক্ষক রনযুতি 
কয়িয়ে। উরল্রেি এই সংযুরতিকিণ, যরে এই সভাগুরিয়ি অনুয়মারেি হয়, িাহয়ি িা ট্াইিুনাি–এি পিিিমী 
অনুয়মােন সায়পক্ষ হয়ি।
 ঠাকুর প্সাদ সাউ অ্যান্ড সিস প্াইখভট নলনেখটি–এর পখষে
 স্াঃ– 
 এন গুরুমূরিভি
২৭ মে, ২০২২   দচয়ািপাসভিন

 এক্াইি ইন্ডান্রিজ নলনেখটি
CIN: L31402WB1947PLC014919

দিরজটিািভি অরিস:  এক্সাইি হাউস, ৫৯ ই, দচৌিঙ্গী দিাি, কিকািা–৭০০ ০২০
দিান:   ( ০৩৩)  ২৩০২ ৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮, ি্যাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৮৩ ২৬৩৭

ই–দমি:  exideindustrieslimited@exide.co.in,
ওয়য়িসাইর:  www.exideindustries .com   

মশয়ারখহাল্ারখদর প্নত মিাটিস
( নবয়য়:  ইিখভস্র এিুখকশি অ্যান্ড মপ্াখটকশি ৈাখন্ড মকাম্ানির

ইকুইটি মশয়ার মশয়ার স্ািান্তখরর জি্য) 
দকাম্ারন আইন, ২০১৩ ( অ্যাক্ট)–এি ১২৪ িািা , ইনয়ভটিি এিুয়কশন অ্যাডে 
দপ্রায়রকশন িাডে অররিটি (অ্যাকাউরটেং, অরির, ট্ান্সিাি অ্যাডে রিিাডে)  রুিস, 
২০১৬ (আইইরপএি  রুিস) দমািায়িক সংয়শারিি সহ পেনীয় মারিক ২০১৪–
১৫–এর  চূোন্ত নিনভখিন্ড  যায়েি দ্ািা পিপি সাি িেি িা িািও দিরশ সময় 
িয়ি োরি কিা হয়রন, িা ৩০ রেয়নি ময়ি্য িা যরাক্য়ম ৬ মসখটেম্বর ২০২২–এ 
ইনয়ভটিি এিুয়কশন অ্যাডে দপ্রায়রকশন িায়ডে ( আইইরপএি) –এ হস্তান্তি কিা হয়ি। 
আইইনপএৈ  রুলস োনৈক সাত বছর বা তারও মবনশ সেয় ধখর দানব করা হয়নি মসই 
সংনলিষ্ট মশয়ারগুনলও হতিান্তর করা হখব।
আইইরপএি  রুিস মারিক দকাম্ারন এি আয়গই সংরলেষ্ট দশয়ািয়হার্ািয়েি 
িাঁয়েি নররভুতি ই দময়ি ির্য রেয়য়য়ে ও ১৬ আগটি ২০২২–এি ময়ি্য োরি না কিা 
রিরভয়িডে  িুয়ি রনয়ি অনুয়িাি কিা হয়য়য়ে। সংরলেষ্ট দশয়ািয়হার্ািয়েি জন্য এই 
ির্য, যঁায়েি দশয়ািগুরি আইইরপএি কিৃভিপয়ক্ষি রিম্যার অ্যাকাউয়টে হস্তান্তি কিাি 
উপয়যাগী, িাঁয়েি আইইরপএি  রুিস মারিক প্রয়য়াজনীয় পেয়ক্ষপ দনওয়াি অনুয়িাি 
জারনয়য় দিারিও নম্বি/  রিরপ ও লিায়য়টে আইরি, দশয়াি সংে্যা সহ দশয়ািয়হার্ািয়েি 
রিশে রিিিণ এই দকাম্ারন িাি ওয়য়িসাইর www.exideindustries .com/
investors/unclaimeddividends.aspx   –এি িরনি রিভায়গ রেয়য়য়ে। 

 এই ময়মভি িক্ষ্য কিয়িন: 

ক)  ব্যবহানরক আকাখর মশয়ার র্াকখল:  দকাম্ারন িুরলিয়কর দশয়াি সাটিভিরিয়কর ইসু্য 
কিয়ি, যা আইইরপএি–এ হস্তান্তি কিা হয়ি। দসয়ক্ষয়ত্র আপনাি নায়ম রাকা মিূ 
সাটিভিরিয়কর যরািীরি িারিি হয়য় যায়ি।

ে)    নিে্যাট আকাখর মশয়ার র্াকখল: িয়মভিি দশয়ািগুরি যা আইইরপএি কিৃভিপয়ক্ষি 
কায়ে হস্তান্তি কিা হয়ি।

জ্ািি্য দয, আইইরপএি  রুিস মারিক উরল্রেি দশয়ািগুরি এিং/ িা এগুরিি 
রিরভয়িডে আইইরপএি কিৃভিপয়ক্ষি কায়ে হস্তান্তয়িি পি অিশ্য সংরলেষ্ট 
দশয়ািয়হার্ািগণ এগুরি োরি কিয়ি পািয়িন এিং এ জন্য িঁায়েি সংরলেষ্ট রুিয়স 
রনিভিারিি পধেরি আইইরপএি ৫ িিম পূিণ কয়ি আইইরপএি কিৃভিপয়ক্ষি কায়ে 
আয়িেন কিয়ি হয়ি যাি রিশে http://www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.
html   –দি দেওয়া হয়য়য়ে ও আইইরপএি ৫ ই–িিয়মি িাস্তরিক করপ পাোয়িন 
দকাম্ারনি দনািাি অরিসায়িি কায়ে। েখি রােখবি, আইইনপএৈ  রুলস োনৈক 
দানবহীি নিনভখিন্ড  ও মশয়ার আইইনপএৈ–এ  হতিান্তর করা বখল মকাম্ানি দায়ী 
হখব িা।
সংরলেষ্ট দশয়ািয়হার্ািয়েি এ রিষয়য় িােরি ি্যাো দপয়ি দকাম্ারনি দিরজ্রিাি এিং 
ট্ান্সিাি এয়জটে– রস রি ম্যায়নজয়মটে সারভভিয়সস ( প্রাইয়ভর)  রিরময়রি, রপ–২২, িয়ডেি 
দিাি, কিকািা ৭০০০১৯, [ দিান:  ০৩৩– ২২৮০৬৬৯২/ ৪০১১ ৬৭০০, ি্যাক্স ০৩৩ 
৪০১১ ৬৭৩৯, ই–দমি:  rta@cbmsl.com  ] –দি দযাগায়যাগ করুন ।

 এক্াইি ইন্ডান্রিজ নলনেখটি–এি পয়ক্ষ
 স্া/  
 নজখতন্দ্র কুোর
 দকাম্ারন দসয়ক্রারি  ও 
িারিে:  ২৭ দম, ২০২২  দপ্ররসয়িটে ( রিগ্যাি ও কিয়পায়ির অ্যায়িয়ািস)  
স্ান:  কিকািা  এ রস এস নং ১১১৫৯ 

 ইন্ারি্যাশিাল কেবাসশি ( ইনন্ডয়া)  নলনেখটি
CIN: L36912WB1936PLC008588 

মরনজস্াি্থ অনৈস:  ইিনৈনিটি মবঞ্চোক্থ, ১২তে তল, প্লট িং নজ–১, 
ব্লক ইনপ এবং নজনপ, মসক্টর–৫, সল্ট মলক ইখলকট্নিক্ কেখপ্লক্, কলকাতা–৭০০০৯১

মৈাি:  + ৯১–৩৩–৪০৮০ ৩০০০;  ৈ্যাক্:  + ৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ই–মেল:  info@internationalcombustion.in ;  ওখয়বসাইট:  www.internationalcombustion.in 

   ৩১ োচ্থ, ২০২২–এ সোতি বান্্থক নিরীনষেত আনর্্থক
 ৈলাৈখলর ( একক)  সংনষেতিসার

 ( শেয়ার প্রতত আয় বাদে লক্ষ টাকায়) 
ক্রে                         নববরণ                                                                       একক
িং                                                                           সোতি ফরৈোনসক                  সোতি বান্্থক
  ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১
                                                                             ( অনিরীনষেত)                      (নিরীনষেত) 
১.   কািিাি দরয়ক দমার আয় ৫২৩৫. ৪৬ ৩৯২৯.৯২ ১৬৯৮৭. ৫৯ ১১০৯৬.২৩
২.   সংরলেষ্ট দময়ায়ে দনর মুনািা /  ( ক্ষরি) 
 [কি, অসািািণ এিং/ িা ি্যরিক্মী 
 েিাসমূহ রিয়িচনাি আয়গ] ১৫৯. ৮২ ৪০. ৭২  ৫২৭. ৪৯ ( ৬৬১. ১৮) 
৩.   সংরলেষ্ট দময়ায়ে কি–পূিভি দনর মুনািা /  
 ( ক্ষরি) [অসািািণ এিং/ িা ি্যরিক্মী 
 েিাসমূহ রিয়িচনাি পয়ি] ১৫৯. ৮২ ৪০. ৭২  ৫২৭. ৪৯ ( ৬৬১. ১৮) 
৪.   সংরলেষ্ট দময়ায়ে কি–পিিিমী দনর 
 মুনািা /  ( ক্ষরি) [অসািািণ এিং/ িা 
 ি্যরিক্মী েিাসমূহ রিয়িচনাি পয়ি] ১৩১.৮০ ১৪৪. ১৮  ৪১৫. ২৩ ( ৫১৬. ৬১) 
৫.  সংরলেষ্ট দময়ায়ে দমার দিািগম্য আয়/ 
 ( ক্ষরি)  [ সংরলেষ্ট দময়ায়ে কি–পিিিমী 
 মুনািা/ ( ক্ষরি)  এিং কি–পিিিমী 
 অন্যান্য দিািগম্য আয় অন্তভুভিতি কয়ি] ১৫১. ৯৮ ২২৬. ০৪  ৪৬১. ৮৭ ( ৪৮০.৪৪) 
৬.   ইকু্যইটি দশয়াি মূিিন ২৩৯. ০৩ ২৩৯. ০৩ ২৩৯. ০৩ ২৩৯. ০৩
৭.   সঞ্চয় [ পুনমূভিি্যায়ন সঞ্চয় িায়ে) , 
 পূিভিিিমী িেয়িি রনিীরক্ষি ি্যািান্স 
 রশয়র দযমন দেোয়না হয়য়রেি   ৯১৫৭. ৪৭ ৮৬৯৫. ৬০
৮.   দশয়াি প্ররি আয় ( প্ররিটিি দিস 
 ভ্যািু ₹ ১০/ –) [ চািু এিং িন্ধ হয়য় 
 যাওয়া কািিায়িি জন্য] 
 ১.  িুরনয়ারে ৫. ৫১ ৬. ০৩  ১৭. ৩৭  ( ২১. ৬১) 
 ২.  রমর্ি ৫. ৫১ ৬. ০৩  ১৭. ৩৭  ( ২১. ৬১) 

দ্রষ্টব্য: 
ক)  উপরিরিরেি রিিৃরিটি দসরি ( রিরটিং অিরিয়গশনস অ্যাডে আোি রিসয়লিাজাি রিয়কায়্যািয়মটেস)  দিগুয়িশনস, ২০১৫– এি 

দিগুয়িশন ৩৩ দমািায়িক          ৩১ মাচভি, ২০২২–এ সমাপ্ত িারষভিক রনিীরক্ষি টিক এক্সয়চঞ্জসময়ূহ দপশ কিা একক আররভিক 
িিািয়িি রিশে েরিয়ায়নি সংরক্ষপ্তসাি। িারষভিক রনিীরক্ষি আররভিক িিািয়িি পুয়িা িয়ান িয়ম্ব টিক এক্সয়চয়ঞ্জি ওয়য়িসাইর 
http://www.bseindia.com  সহ এই দকাম্ারনি ওয়য়িসাইর http://www.internationalcombustion.in –দিও 
দেওয়া আয়ে।

 ইন্ারি্যাশিাল কেবাশসি ( ইনন্ডয়া)  নলনেখটি–এর
  পনরচালকেণ্ডলীর জি্য ও তরখৈ
স্াি:  কলকাতা স্বাাঃ/– ইন্দ্রনজৎ মসি, 
তানরে:  ২৭ মে, ২০২২ ে্যাখিনজং নিখরক্টর (DIN: 00216190 )  

আোখদর ওখয়বসাইট মদেুি:  www.internationalcombustion.in 

প্যুনক্তখষেখরৈ স্বীকৃত মিতৃত্ব   

 মবগেল অ্যান্ড আসাে মকাম্ানি নলনেখটি
৩১ োচ্থ, ২০২২ সোতি ফরৈোনসক ও বছখর

নিরীনষেত পুঞ্ীভূত আনর্্থক ৈলাৈল 
 (লষে টাকার অখকে) 

 ক্রে নববরণ সোতি ফরৈোনসক সোতি বছর

 িং  ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২

 ১  কািিাি দরয়ক দমার আয় ৩৭০২১৯. ২৭ ৩৩১৮৩৪.৪৮ ১৩৫৭৫৬৭. ৪৬

 ২  সুে, অিচয় এিং কয়িি আয়গ মুনািা 
  ( রপরিআইরিটি) ২৭৩৩৬. ২২ ৫১৩৫৩.৭৬ ১৩৫২৬৮. ১৪

 ৩  সংরলেষ্ট দময়ায়ে দনর মুনািা ( কি এিং 
  ি্যরিক্মী েিাসমূয়হি আয়গ)  ৫৬৭১. ৮৫ ২৯৩৭০. ৩১  ৪৭৫৩৮. ৬৫

 ৪  সংরলেষ্ট দময়ায়ে দনর মুনািা ( কয়িি আয়গ, 
  রকন্তু ি্যরিক্মী েিাসমূয়হি পয়ি)  ৬২২৯. ৮৫ ৩০৩২০. ৩১  ৪৭৮৯৮. ৬৫

 ৫  সংরলেষ্ট দময়ায়ে দনর মুনািা (  কি এিং 
  ি্যরিক্মী েিাসমূয়হি পয়ি)  ২১৪৪৭. ১১ ৩৪৪১২.৯৬  ৭৩০৯৮. ৮১

 ৬  সংরলেষ্ট দময়ায়ে দমার দিািগম্য আয় 
  [   সংরলেষ্ট দময়ায়ে কি–পিিিমী মুনািা / 
  (ক্ষরি)  এিং অন্যান্য কি–পিিিমী 
  দিািগম্য আয়] ২২৮৩৭.৬৭ ৩৩৯৭৪.৮৩ ৭৪৯৬৪. ২৯

 ৭  ইকুইটি দশয়াি মিূিন ১,১২৯. ৬৩ ১,১২৯. ৬৩ ১,১২৯. ৬৩

 ৮ ৩১ মাচভি, ২০২০ িারিয়েি রনিীরক্ষি ি্যািান্স 
  রশয়র উয়ল্েময়িা পুনমূভিি্যায়ন সঞ্চয় িায়ে 
  অন্যান্য ইকুইটি   ৪৫৩৩৪৪. ২৬

 ৯  দশয়াি–রপেু আয় (  প্ররিটি ₹ ১০/ – মূয়ি্যি) 
  - িুরনয়ারে/ রমর্ি ( রাকাি অয়কি )  চািু কািিায়ি ১৭২.২৬ ২১৯.৬৯  ৫৫৫. ৭৪
  - িুরনয়ারে/ রমর্ি ( রাকাি অয়কি )  িন্ধ কািিায়ি — ( ৬.১৩)  —
  - িুরনয়ারে/ রমর্ি ( রাকাি অয়কি )  চািু ও 
  িন্ধ কািিায়ি ১৭২. ২৬ ২১৩.৫৬  ৫৫৫. ৭৪

দ্রষ্টব্য: 
১.   দসরি ( রিরটিং অিরিয়গশনস অ্যাডে রিসয়লিাজাি রিয়কায়্যািয়মটেস)  দিগুয়িশনস, ২০১৫–এি 

দিগুয়িশন ৪৭( ১) ( রি)  অনুযায়ী এই দকাম্ারনি একক আররভিক িিািি সম্রকভিি ির্য: 

  
নববরণ

 সোতি ফরৈোনসক সোতি বছর

   ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২

আয়   ১২৫৪.৯৪ ২৭৯৭.৭৩ ১১০৩৬. ৯০

সুে, অিচয় ও কয়িি আয়গ মুনািা ( রপরিআইরিটি)  ১০৩৫.৫৩ ২৫২১.৭৩ ১০৩৩১. ৭১

কয়িি আয়গ মুনািা ৫২৯. ০৬  ১৬৮৭.৮৭ ৭৬২২. ৬৪

কয়িি পয়ি মুনািা ৪৫১.৬১  ১৬৩৮. ৮৬ ৬১২৭. ৫৫

২.  পরিচািকমডেিী দশয়াি প্ররি রাঃ ১৫/ – রিরভয়িডে সুপারিশ কয়িয়ে, যা দশয়ািিািকয়েি অনয়ুমােন 
সায়পক্ষ।

৩.  এই দকাম্ারনটি একটি মূি রিরনয়য়াগকািী দকাম্ারন যা প্রিানি রিরনয়য়াগকািী সংস্াগুরিি 
কািিায়িি ওপি রনভভিিশীি দযগুরি  দকারভি–১৯ অরিমািীি কািয়ণ যয়রষ্ট প্রভারিি হয়য়রেি। 
অরভিনীরি এিং িাজাি িীয়ি িীয়ি স্াভারিক পরিরস্রিয়ি রিিয়ি রাকায়  দকাম্ারনি কািিাি যয়রষ্টই 
উন্নীি হয়য়য়ে। োয় দমরায়নাি জন্য দকাম্ারনি হায়ি যয়রষ্ট পরিমায়ণ নগয়েি দজাগান িয়য়য়ে এিং  
অরভিননরিক পরিরস্রিি দয দকানও িিয়নি িস্তুগি পরিিিভিয়নি রেয়ক দকাম্ারন িািািারহকভায়ি 
নজি দিয়ে চয়িয়ে।

৪.  উপয়িাতি রিিৃরিটি দসরি ( রিরটিং অিরিয়গশনস অ্যাডে রিসয়লিাজাি রিয়কায়্যািয়মটেস)  দিগুয়িশনস, 
২০১৫) –এি দিগুয়িশন ৩৩ অিীয়ন টিক এক্সয়চয়ঞ্জ দপশ কিা ৩১ মাচভি, ২০২২ সমাপ্ত ত্ত্রমারসক 
ও িেয়ি আররভিক িিািয়িি সংরক্ষপ্তসাি। এই আররভিক িিািিগুরি রিশয়ে পাওয়া যায়ি টিক 
এক্সয়চয়ঞ্জি www.bseindia.com এিং দকাম্ারনি www.bengalassam.com ওয়য়িসাইয়র।

 দিঙ্গি অ্যাডে আসাম দকাম্ারন রিরময়রি–এি পয়ক্ষ
 স্াঃ–
স্ান:  নয়া রেরল্ ( ভিি হরি রসংহারনয়া) 
িারিে:  ২৭. ০৫. ২০২২ দচয়ািম্যান

মশয়ারধারকেখণর অবেনতর জি্য:  সকি দশয়ািিািয়কি প্ররি অনুয়িাি জানায়না হয়ছে যায়ি িািঁা িারষভিক 
রিয়পারভি ইি্যারে ই–দময়ি দপয়ি িাঁয়েি ই–দমি আইরি এই দকাম্ারনয়ি নররভুতি কয়িন এিং এি মাি্যয়ম 
সিকায়িি সিুজায়ন উয়ে্যায়গ সারমি হয়ি পায়িন।

প্শাসনিক অনৈস: দপট্রিয়র হাউস, ৫ম িি, ৩ িাহাদুি শাহ জািি মাগভি, নয়া রেরল্ ১১০০০২, 
দিান– ৯১ ১১ ৬৬০০১১১২ 

মরনজস্াি্থ অনৈস:  ৭, কাউরন্সি হাউস র্রির, কিকািা–৭০০০০১
দিান নং:  ০৩৩–২২৪৮ ৬১৮১, ি্যাক্স নং:  ০৩৩–২২৪৮ ১৬৪১

CIN :  L67120WB1947PLC221402
ওয়য়িসাইর:  www.bengalassam.com, ই–দমি: dswain@jkmail.com       
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FORM A 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India 
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) 

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF DAMANI INFRACON PRIVATE LIMITED 
RELEVANT PARTICULARS 

1. Name of coroorate debtor DAMANI INFRACON PRIVATE LIMITED 
2. Dale of incorporation of corporate debtor 5th Marcil, 2007 
3 Authority under which corporate debtor is Ministry of Corporate Affairs, ROC-Kolkata 

incorporated / registered 
4. Corporate Identity No./ Limited Liability U70200'Ml2007PTC113899 

Identification No. of corporate debtor 
5. Address of the registered office and principal Registered office address a per the MCA Records: 

office (if any) of corporate debtor P-32, Kasba Industrial Estate, Phase-1, D.D. House, 1st 
Floor, Kolkata- 700107, West BenQal. 

6. Insolvency commencement date in respect of 25th May, 2022 as per the order of the said date of Hon'ble 
corporate debtor National Company law Tribunal, Bench al Ko!kata 

(Omer rece~ed by IRP on 27th May, 2022) 
7. Estimated date of closure of insolvency 20th November, 2022 

resolution process 
8. Name and registration number of the insolvency Name: Kanchan Dutta 

protessmalaclngasnle!mresdlfulpro!essional Reg. No.: IBBIIIPA-001/IP-P0020212017-18/10391 
9. Adaress and e-mail of the interim resolution Address: Chatterjee International Centre, 1<+u1 Floor, 

professional, as registered with the Board Flat No. 13A, 33AJ. L. Nehru Road, Kolkala-700 071 
Email id: kanchan@kgrs.in 

10. Ackfress and e-mail to be used k>rcorrespondence Address: Chatterjee International Centre, 17th Floor, 
with the interim resolution professional Flat No. 13A, 33A, J. l. Nehru Road, Kolkata-700 071 

Email id: damani.cimln'lnmail.com 
11. Last date for submission of claims 10th June, 2022 
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of Not applicable as per information available with the IRP 

sub-section (6A) of section 21, ascertained by 
the interim resolution professional 

13. Names of Insolvency Professionals identified to Not applicable as per information available with the IRP 
act as Authorised Representative of creditors in 
a class /Three names for each class) 

14, (a) Relevant Forms and (a) Web link: https:/lwww.ibbi.gov.illlllome/downloads 
Physical Address: same as above in point no. 10 

(b) Details of authorized representatives (b) Not applicable as per information available with the 
are available at IRP 

Notice i:s hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate 
insolvency resolution process of the Damani Infra con Private Limited on 25th May, 2022 (Order received by IRP 
on 27th May, 2022). 
The credilors of Damani Intra con Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or 
before 10th June. 2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. 
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other credfors may submit 
the claims with proof in person, by post or by electronic means. 
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised 
representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised 
representative of the class [specify dass] in Fann CA-Nol applicable as per infonnation available with the IRP. 

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. 
Kanchan Dutta 

Date and Place: 28th May, 2022, Kolkata Interim Resolution Professional 

SPECIALITY 
RESTAURANTS LTD. 

Registered Office: Unlworth House, 3A Gurusaday Road, Kolkata - 70001 9. 
CIN: L55101WB1999PLC090672. Tel. No. (91 33) 2283 7964 Email: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in 

Extract of Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2022 r In Lakhs (Except per share data) 

Standalone Consolidated Standalone Consolidated 

Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Year Ended 

Sr. Particulars 31,03,2022 31.12.2021 31,03,2021 31.03.2022 31 .12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31,03,2022 31,03,2021 
No. (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 

Total Income from operations 7,178 8,899 6,542 7,178 8,899 6,542 25,293 15,014 25,293 15,014 

2 Net Profit/ (Loss) for the period 
(before share of loss in Joint ,entu,e, and tax) 

430 1,493 848 491 1,493 863 1,352 (2,91 7) 1,4 t 1 (2,903) 

3 Share of loss in Joint venture (199) (373) (3) (596) (14) 

4 Net Profit / (LOSS) 
before tax for the period 

430 1,493 848 292 1,120 860 1,352 (2,917) 815 (2,917) 

5 Net Profit / (loss) 430 1,493 831 292 1,120 843 1,352 (2,934) 815 (2,934) 
after tax for the period 

6 Total comprehensive Income for the 460 1,582 901 304 1,216 910 1,474 (2,908) 930 (2,848) 
period (comprising profit / 0oss) for 
the period (after lax) and other 
comprehensive Income (after tax) 

7 Paid-up equily share capital 
(face value of Rs. 10 per share) 

4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 4,696 

8 Earnings per equity share 
(of f 10/ · each)' 
(a) Basic 0.92 3.18 1.77 0.62 2.38 1.80 2.88 (6.25) 1.74 (6.25) 

(b) Diluted 0.92 3.18 1.77 0.62 2.38 1.80 2.88 (6.25) 1.74 (6.25) 

• Not annualised for quarter 
Note: 
1 The above Is an extract of the detailed fo rmat of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, lo make the same available on the websites of the Stock Exchanges on which the Shares of the Company are listed, namely, www.bseindia.com and www.nselndia.com. The full format of 
the said results are also available on the Company's website www.speciality.co.in, 

For and on behalf of the Board 
The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 27 May, 2022, For SpeciaJily Restaurants Limited 

Place; Mumbai 
Anjan Chatterjee 
Chairman & Managing Director 
(DIN : 00200443) Date: 27th May, 2022 
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