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March 25, 2022 

 

The Secretary, Listing Department         The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                      National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,           Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                          G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India                      Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 

 

Dear Madam, Sir,  
 

Sub: Newspaper Publication 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of Securities and Exchange 

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we 

enclose the copies of the following newspaper advertisements published for the attention 

of the Shareholders of the Company, intimating that an Extraordinary General Meeting 

(EGM) of The Tinplate Company of India Limited is scheduled to be held on Monday, April 

18, 2022 at 9.30 a.m. (IST) through Video Conference/Other Audio Visual Means:  

 
1. Business Standard 

2.  Aajkal  

 
This is for your information and records.  
 
Thanking you,  
 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 
 
  
 

 
(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl. 
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Sr.
No. Particulars

Quarter ended on Half Year Ended on Year ended
on

30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

1 Revenue from Operations
(a) Other Operating Income 8.41 4.00 1.35 12.41 1.35 8.01
(b) Other Income - - - - - 3.45

Total Income (a+b) 8.41 4.00 1.35 12.41 1.35 11.46
2 Expenditure
(a) Employees benefits expenses 2.38 0.72 - 3.10 1.95 0.57
(b) Finance Costs 0.00 0.00 - 0.01 - 0.02

(c) Depreciation, Amortization & Depletion
Expenses 0.26 0.26 0.31 0.52 0.52 1.04

(d) Other Expenses 6.67 1.39 1.17 8.06 2.50 12.51
Total Expenditure (a to d) 9.32 2.38 1.48 11.69 4.97 14.15

3 Profit / (Loss) before exceptional items and
tax(1-2) (0.90) 1.62 (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)

4 Exceptional items - - - - -

5 Profit / (Loss) after exceptional items and
tax (3-4) (0.90) 1.62 (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)

6 Tax Expense: - - - - - -
(a) Current Tax - - -
(b) Deferred Tax - - -
(C) Earlier year Tax Adjustments
7 Profit / (Loss) for the period (5-6) (0.90) 1.62 (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)
8 Profit/(Loss) from discontinued operations - - -
9 Tax expenses of discontinuing operations - - (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)

10 Net profit (loss) from discontinued operation
after tax (8-9) - - -

11 Profit/ (Loss) for the period (7+10) (0.90) 1.62 (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)
8 Other Comprehensive Income - - - - - -

(a) (i) Items that will not be reclassified to profit
or loss - - - - - -

(ii) Income tax relating to items that will not
be reclassified to profit or loss - - - - - -

(b) (i) Items that will be reclassified to profit
or loss - - - - - -

(ii) Income tax relating to items that will be
reclassified to profit or loss - - - - - -

Total other comprehensive income net
of taxes - - - - - -

9
Total Comprehensive Income for the period/
year (7+8) Comprising Profit (Loss) and
Other comprehensive Income for the period

(0.90) 1.62 (0.13) 0.72 (3.62) (2.70)

10 Paid up Equity Share Capital (face value Rs.2
each, fully paid) 938.31 938.31 938.31 938.31 938.31 938.31

11 Other Equity #REF!
A2 Earning per equity share of Rs.2/- each

(1) Basic (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.01) (0.01)
(2) Diluted (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.01) (0.01)

See accompanying note to the financial results:
Notes :
1 The Statement of financial result has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under

section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and the recognised accounting practices and
policies to the extent applicable.

2 The above statement of financial results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its
meeting held on 24th March, 2022.

3 The company operates mainly one segment, accordingly there are no separate reportable segment as per Ind AS-108- Operating
Segment.

4 Income Tax including deferred tax will be determined and provided for at the end of the financial year.
5 Previous period’s figures have been reclassified, wherever necessary, to correspond with those of the current period.
6 Investors can view the Financial Results of the Company at the Company’s website www.birlacaps.com or at the websites of

BSE(www.bseindia.com).
7 The statement includes the result for the quarters ended September 30, 2021 and September 30, 2020 being balancing figure of

the audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the respective
financial year.

For and On behalf of Board
For Birla Capital & Financial Services Ltd.

MINAL UMESH POTE
Place: Mumbai Director
Date: March 24, 2022 DIN: - 07163539

BIRLA CAPTAL & FINANCIAL SERVICE LIMITED
CIN:L51900MH1985PLC036156

Regd Off.: Industry House, 159 Churchgate Reclamation, Mumbai-400020
Tel.:022 22026340, E-mail:info@birlainternational.net

STANDALONE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021
(Rs. in Lakhs)

Office of Chief Engineer/Fuel, PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001,
(Contact No. 96461-15901) Ph. 0175-2219883 Fax: 0175-2215897

Email ID: cefuelospcl@gmail.com Website: www.pspcl.in
Corporate Identity No. 440109PB2010SGC033813

Tender Enquiry No. 10/CE/Fuel/C-378 Dated: 22.03.2022
Dy.Chief Engineer/Fuel-2 Olo Chief Engineer/Fuel, Room No. 411, 4th Floor, Multistorey
Building, PSEB Head Office, Punjab State Power Corporation Ltd., Patiala-147001,
Punjab invites E-tender for Supply & Delivery of Non Coking Imported Coal to PSPCL
Thermal Power Stations namely GHTP Lehra Mohabbat and GGSSTP Ropar.
For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from
25.03.2022 (9:00 AM onwards).
Note:- Corrigendum & addendum, if any will be published online at
https://eproc.punjab.gov.in

C79/22
76155/12/726/2021/13017

Dy.Chief Engineer/Fuel-2 Olo Chief
Engineer/Fuel, PSEB Head Office, Punjab

State Power Corporation Ltd., Patiala-147001,

(Regd. Office PSEB Head Office, The Mall, Patiala
Corporate Identity Number: U40109PB010SGC033813

Website: WWW.pspcl.in (Contact No. 96461-17607)
Inquiry No. 102/GHTP/MM-II/CS-49(VIII) Dated: 27.03.2022

Dy. Chief Engineer/MM-II/GHTP, Lehra Mohabbat invites E-tender for the work of “AMC
for Repair of Conveyor Belts & Pulley Lagging of CHP as per tender specifications. Please
refer to https://eproc.punjab.gov.in from 23-03-2022 at 11:00 AM onwards,
Note:- Corrigendum & addendum, if any will be published online at
https://eproc.punjab.gov.in

GHTP 07/22
76155/12/727/2021/13026

Dy. Chief Engineer/MM-II/GHTP,
Lehra Mohabbat
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ইউক্রেন সীমাক্তে শক্তি বাড়াক্ব ননক্�া
ফসফরাস ব�ামা বফলছে
রাশিয়া, দাশ� বেছলনশকির
সং�াদ সংস্া
ব্াছসলস, ২৩ মার্চ

নেক্েনক্কি চাইক্েও, ইউক্রেক্নর পক্ষ ক্নক্ে রাক্শোর সক্গে 
সরাসক্র যুক্ধে েড়াক্ব না ননক্�া। যুধে যাক্ে আরও না ছড়াে, 
নস�াই োক্ের েক্ষষ্য। বৃহস্পক্েবার ব্াক্সেক্স েরুক্র ববঠক 
নেক্ক এমনই ইক্গেে ক্েক্েক্ছন ননক্�া 
ননোরা। এক্েনই ভক্োক্েক্মর নেক্েনক্কি 
অক্ভক্যাগ কক্রক্ছন, ইউক্রেক্ন ফসফরাস 
নবামা বষ্যবহার করক্ছ রাক্শো। ইউক্রেক্নর 
ননৌবাক্হনী োক্ব কক্রক্ছ, রাক্শোর 
যুধেোহাে ওরকি ধ্বংস কক্র ক্েক্েক্ছ 
োরা। বারক্িনাকি বন্দক্র ঢুক্ক পক্ড়ক্ছে 
ওই রুশ োহাে। নফসবুক্ক ধ্বংসপ্াপ্ত 
োহাক্ের একটি ছক্বও নেওো হক্েক্ছ। 
যক্েও রুশ নসনার পক্ষ নেক্ক এ ক্বষক্ে 
নকানও মতেবষ্য করা হেক্ন।

রাক্শোর ক্বরুক্ধে কী বষ্যবস্া ননওো 
হক্ব ো ঠিক করক্ে এক্েন ব্াক্সেক্স 
গুরুত্বপূর্ণ ববঠক্ক বক্সন ননক্�া নো�ভুতি 
নেক্শর ননোরা। ববঠক্ক ক্ছক্েন নো 
বাইক্িন, বক্রস েনসন, মষ্যারেরঁ–সহ 
ইওক্রাক্পর গুরুত্বপূর্ণ ননোরা। নযৌে 
ক্ববৃক্েক্ে োরঁরা োক্নক্েক্ছন, নগা�া 
পূব্ণ ইওক্রাপ েুক্ড় নন�ার শক্তি আরও 
বাড়াক্না হক্ব। নসনা নমাোক্েন বাড়াক্না 
হক্ব ইউক্রেন সীমাক্তে। রাক্শোর সামক্রক 
অক্ভযাক্নর নপ্ক্ক্ষক্ে ননক্�ার প্ক্েরক্ষা 
পক্রকল্পনা নোরোর করা হক্েক্ছ, পূব্ণ 
ইওক্রাক্প ৪০ হাোর নসনা পাঠাক্না 

হক্েক্ছ, আকাশসীমা রক্ষাক্েও বষ্যবস্া ননওো হক্েক্ছ। আরেমর 
নে, হামো নঠকাক্নাই হক্ব ননক্�ার েক্ষষ্য। নপ্ক্সক্িন্ট বাইক্িন 
োক্নক্েক্ছন, ন্াভাক্কো, নরামাক্নো, বুেক্গক্রো ও হাক্গেক্রক্ে 
নেুন বষ্যাট্ ে গ্রুপ বেক্র করা হক্ব। ববঠক্ক ক্সধোতে ননওো 
হক্েক্ছ, নসক্রে�াক্র নেনাক্রক্ের পক্ের নেনস ন্ােক্�নবাক্গ্ণর 
নমোে আরও এক বছর বাড়াক্না হক্ছে।  ইউক্রেক্নর ক্বরুক্ধে 

রাক্শোর যুধে চোকােীন ক্েক্নই ননক্�ার 
ননেৃত্ব নেক্বন।

এক্েন ইউক্রেক্ন রাক্শোর ক্বরুক্ধে 
ফসফরাস নবামা বষ্যবহাক্রর অক্ভক্যাগ 
এক্নক্ছন নেক্েনক্কি। বৃহস্পক্েবার 
ননক্�া নোক্�র গুরুত্বপূর্ণ ববঠক্কর 
আক্গ নেক্েনক্কি বক্েন, এক্েন সকাক্ে 
ফসফরাস নবামা বষ্যবহার করা হক্েছ। 
এক্ে বেকি ও ক্শশুক্ের মৃেুষ্য হক্ছে। 
এর পক্রই ননক্�ার কাক্ছ নেক্েনক্কি 
আক্ে্ণ োনান, ‘ শুধু রক্ষরাত্মক নে, 
আমাক্ের ক্েন হামো চাোক্নার অস্ত্র। 
আপনাক্ের যে ক্বমান ও �ষ্যাঙ্ক রক্েক্ছ, 
োর মাত্র ১ শোবংশ ক্েন। ো হক্েই 
আমরা েক্ড় যাব।’  নসাো কোে, 
নেক্েনক্কি আবারও ভরসা নরক্েক্ছন 
ননক্�া নোক্�র ওপক্রই।

এক্েক্ক মাক্ক্ণন সূক্ত্রর েবর, যুক্ধের 
ফক্ে বাস্তুচুষ্যে এক েক্ষ ইউক্রেনীেক্ক 
আশ্রে ক্েক্ে রাক্ে হক্েক্ছ আক্মক্রকা। 
এক্েনই রাক্শোর ক্বরুক্ধে নেুন কক্র 
আরও ৬৫ েফা ক্নক্ষধাজ্া োক্র কক্রক্ছ 
আক্মক্রকা। রাক্শোর ন্� িুমার প্ক্েষ্যক 
সেক্সষ্যর ক্বরুক্ধে োক্র হক্েক্ছ ক্নক্ষধাজ্া।

৫
কলকাতা শুক্র�ার ২৫ মার্চ ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 শদ ব�াড়াল ইউশনয়ন বকা– অপাছরটিভ �্াঙ্ক শলঃ
গক্ড়ো শাো, নপাঃ গক্ড়ো, কক্েকাো:  ৭০০০৮৪

নফান:  033 2435-6473

 শনলাম বনাটিস: 
আগামী ইবং 27.03.2022  োক্রে, রক্ববার, দুপুর ১: ৩০ ক্মক্নক্�, ক্নক্নের োক্েকা অনুযােী আনুমাক্নক 
550  গ্াম স্বর্ণােঙ্কার বষ্যাক্ঙ্কর গক্ড়ো শাো কায্ণােক্ে প্কাক্শষ্য ক্নোক্ম ক্বরেে হইক্ব। 
উক্লেেষ্য, বষ্যাঙ্ক কেৃ্ণপক্ষ এই ক্নোক্মর নয নকানও ের প্েষ্যােষ্যান করক্ে পাক্রন, এববং উতি ক্নোক্ম 
অবংশগ্হর করার েনষ্য নয নকানও বষ্যক্তির আক্বেন গ্াহষ্য নাও করক্ে পাক্র। ক্নোক্মর ক্বশে ক্নেমাবক্ের 
েনষ্য গক্ড়ো শাো কায্ণােক্ে বষ্যাক্ঙ্কর সমেসীমার মক্ধষ্য নযাগাক্যাগ করুন। 

গশড়য়া িাখা:  13320  41020 97020 119319 201195 201460
 201533 201607 201611 201634 201662 210027
 210171 210278 210483 210495 210506 210524
 210547 210569 210573 210599

 প্রধান িাখা:   34719 39819  55519 70919 36020
 200691 200782 200864 210007 210248
 210343 210344 210355

The B.U.C.B. Ltd
SD. Branch Manager

Garia Branch. 

বটেট �্াঙ্ক অফ ইশডিয়া
ব্রেসড অ্াছসটস শরকভাশর ব্াঞ্চ ( �ধ্চমান) 

উলহাস বগট নং ১ ( বকাড:  ১৪৮১৭) , �ধ্চমান, শপন–৭১৩১০৪, পশচিম�ঙ্গ
নযক্হেু: 
বটেট �্াঙ্ক অফ ইশডিয়া–এর অনুক্মাক্েে আক্ধকাক্রক ক্হক্সক্ব ক্ননেস্বাক্ষরকারী ক্সক্কউক্রটি ইন্টাক্র্ ( এনক্ফাস্ণক্মন্ট)  রুেস ২০০২–এর রুে ৩ সহ পঠনীে 
ক্সক্কউক্র�াইক্েশন অষ্যান্ড ক্রকনস্টাকশন অফ ক্ফনাক্সিোে অষ্যাক্স�স অষ্যান্ড এনক্ফাস্ণক্মন্ট অফ ক্সক্কউক্রটি ইন্টাক্র্ অষ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২)  ধারাধীক্ন োরঁর 
ওপর অক্প্ণে ক্ষমোবক্ে ক্ননেক্েক্েে ঋরগ্হীো( গর)/  োক্মনোর( গর) –এর প্ক্ে সারফাক্েক্স অষ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধীক্ন েরঁাক্ের নাক্মর পাক্শ নেো োক্রে 
সবংবক্েে োক্ব ক্বজ্ক্প্ত ইসুষ্য কক্রক্ছক্েন যার মাধষ্যক্ম উতি ক্বজ্ক্প্তর োক্রে নেক্ক ৬০ ক্েক্নর মক্ধষ্য সবংক্লিষ্ট ক্বজ্ক্প্তক্ে উক্লেক্েে পক্রমার অে্ণাঙ্ক আোে নেওোর েনষ্য 
োরঁক্ের প্ক্ে আহ্ান োনাক্না হক্েক্ছে।
উতি ঋরগ্হীো( গর)/  োক্মনোর( গর) োক্বকৃে অে্ণাঙ্ক আোে ক্েক্ে বষ্যে্ণ হওোে এেদ্দারা ক্বক্শষ কক্র ওই ঋরগ্হীো( গর)/  োক্মনোর( গর) এববং েনসাধারক্রর প্ক্ে 
ক্বজ্ক্প্ত োক্র করা হক্ছে নয, ন্� বষ্যাঙ্ক অফ ইক্ন্ডোর েরক্ফ ক্ননেস্বাক্ষরকারী নীক্চ েরঁাক্ের নাক্মর পাক্শ উক্লেক্েে োক্রক্ে ক্সক্কউক্রটি ইন্টাক্র্ ( এনক্ফাস্ণক্মন্ট)  রুেস 
২০০২–এর রুে ৮ সহ পঠনীে উতি অষ্যাক্ক্টর ১৩( ৪)  নবং ধারাধীক্ন োরঁর ওপর অক্প্ণে ক্ষমোবক্ে এোক্ন নীক্চ বক্র্ণে সম্পক্তির েেে ক্নক্েক্ছন।
ক্বক্শষে ওই ঋরগ্হীো( গর)/  োক্মনোর( গর) এববং েনসাধাররক্ক এেদ্দারা উতি সম্পক্তি ক্নক্ে নেনক্েন না করার েনষ্য সেক্ণ করা হক্ছে এববং উতি সম্পক্তি ক্নক্ে নয 
নকানও নেনক্েন নীক্চ সবংক্লিষ্ট অষ্যাকাউক্ন্টর পাক্শ উক্লেক্েে অে্ণাঙ্ক এববং োর ওপর সুে, আনুষক্গেক েরচ, মাসুে, চাে্ণ ইেষ্যাক্ে সক্মে বটেট �্াঙ্ক অফ ইশডিয়া, ব্রেসড 
অ্াছসটস শরকভাশর ব্াঞ্চ,  �ধ্চমান–এর োে সাক্পক্ষ হক্ব।
উতি অষ্যাক্ক্টর ১৩ নবং ধারার ( ৮)  নবং উপধারার সবংস্ান অনুযােী প্াপষ্য নমোক্ের মক্ধষ্য এই োক্মনযুতি পক্রসম্পেগুক্ে ছাড়াক্নার বষ্যবস্া গ্হক্রর েনষ্য সবংক্লিষ্ট 
ঋরগ্হীো( গর)/  োক্মনোর( গর)–এর মক্নাক্যাগ আকষ্ণর করা হক্ছে।

দখল শ�জ্ঞশতি 
( স্া�র সম্পশতির েন্)

পশরশিষ্ট–IV

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা/  োশমনদাছরর নাম 
ও ঠিকানা

�ন্ধক রাখা স্া�র সম্পশতির শ��রণ ক)  দাশ� শ�জ্ঞশতির তাশরখ
খ)  দখছলর তাশরখ
গ)  �ছকয়া অর্চাঙ্ক

১

২

বমসাস্চ �ুলু শভউ বপালট্রি অ্াডি 
অ্াছগ্রাছটক প্রাঃ শলঃ

শডছরক্টরগণ: 
১)  শমঃ শ�ছ�কানন্দ কুণ্ু
২)  শমছসস রীছতি কুণ্ু

বমসাস্চ শ�ছ�কানন্দ কুণ্ু
বপ্রাঃ– শ্রী শ�ছ�কানন্দ কুণ্ু

সম্পশতি নং ১:  ক্নক্নোতি েক্ম ও বাক্ড়, প্ষ্যান্ট অষ্যান্ড নমক্শনাক্রর সমবন্ধক যার 
অবস্ান:  গ্াম ও নমৌো– আড়ােবারঁশী, নপাঃঅঃ– রােগ্াম, নে এে নবং ১৯০, 
েক্েোন নবং ৩৭৩, প্� নবং ৫১০, েক্মর পক্রমাপ– ২. ৯০ একর, েক্েে নবং 
১৬৭২/ ২০০৯ এববং ২৭৪৯/ ২০০৯ অনুযােী সম্পক্তির স্বত্বাক্ধকারী শ�ছ�কানন্দ 
কুণ্ু। সম্পক্তিটি ক্বক্শষভাক্ব বুেু ক্ভউ নপােট্রি অষ্যান্ড অষ্যাক্গ্াক্�ক প্াঃ ক্েঃ–এর 
প্ক্ে মঞ্ুরকৃে ঋক্রর নপ্ক্ক্ষক্ে বন্ধক রাো হক্েক্ছ।

সম্পশতি নং ২:  ক্নক্নোতি েক্ম ও বাক্ড়, প্ষ্যান্ট অষ্যান্ড নমক্শনাক্রর সমবন্ধক 
যার অবস্ান:  গ্াম ও নমৌো– আড়ােবারঁশী, নপাঃঅঃ– রােগ্াম, নে এে নবং 
১৯০, েক্েোন নবং ৩৪২, প্� নবং ৫১০, েক্মর পক্রমাপ– ৪. ২৭ একর, েক্েে 
নবং ৯৯৩/ ২০০৭ অনুযােী সম্পক্তির স্বত্বাক্ধকারী রীছতি কুণ্ু। সম্পক্তিটি 
ক্বক্শষভাক্ব বুেু ক্ভউ নপােট্রি অষ্যান্ড অষ্যাক্গ্াক্�ক প্াঃ ক্েঃ–এর প্ক্ে মঞ্ুরকৃে 
ঋক্রর নপ্ক্ক্ষক্ে বন্ধক রাো হক্েক্ছ।
সম্পশতি নং ৩:  ক্নক্নোতি নোেো আবাসবাক্ড়র সমবন্ধক যার অবস্ান:  কামরার 
মাঠ ( নগৌরী ভবন) , নেুনগঞ্, ওোি্ণ নবং ৫, বারঁকুড়া পুরসভা, নহাক্্ডবং নবং 
২৩০/ ১৩, নে এে নবং ২০৫, েক্েোন নবং ১০৮৬, প্� নবং ৩৪৬ ( অবংশ) , 
েক্মর পক্রমাপ– ৬. ৮০ নিক্সক্মে, েক্েে নবং ৯৬০২/ ১৯৮৪ অনুযােী সম্পক্তির 
স্বত্বাক্ধকারী নগাক্বন্দ প্সাে কুণ্ু ( নমসাস্চ �ুলু শভউ বপালট্রি অ্াডি অ্াছগ্রাছটক 
প্রাঃ শলঃ এ�ং বমসাস্চ শ�ছ�কানন্দ কুণ্ু–এর প্ক্ে মঞ্ুরকৃে ঋক্রর নপ্ক্ক্ষক্ে 
এই সম্পক্তিটি বন্ধক রাো হক্েক্ছ) ।

ক)  ০২. ১১. ২০১৮

খ)  ২১. ০৩. ২০২২

গ)  ₹ ৪,৩৬,১০,১১৫. ০০

০১. ১১. ২০১৮ অবক্ধ সুে ধক্র 
( নমসাস্ণ বুেু ক্ভউ নপােট্রি অষ্যান্ড 
অষ্যাক্গ্াক্�ক প্াঃ ক্েঃ এর নমা� 
বক্কো ₹ ৪,০৬,২৮,০৭৪. ০০ এববং 
নমসাস্ণ ক্বক্বকানন্দ কুণ্ু এর নমা� 
বক্কো ₹ ২৯,৮২,০৪১. ০০) , েৎসহ 
০২. ১১. ২০১৮ নেক্ক বক্কো সুে ও 
েরচাপাক্ে

তাশরখ:  ২১. ০৩. ২০২২ সাঃ– অনুছমাশদত আশধকাশরক
স্ান:  �ধ্চমান বটেট �্াঙ্ক অফ ইশডিয়া       

কাশ্ীক্র বক্েই
এই অক্বচার? 

আছগই অনলাইছন �ুক করা শেল। 
ত�ু বহাছটছল ঘর বপছলন না এক 
�্শতি। কারণ, শতশন কাশ্ীশর। বসাি্াল 
শমশডয়ায় ভাইরাল শভশডওছত বতমনটাই 
বদখা বগছে। বহাছটছলর শরছসপিছনর 
মশহলা কমমীছক (ওপছরর  েশ�ছত 
শিশন বফাছন করা �লছেন)  বসখাছন 
�লছত বিানা বগছে, শদশলি পুশলছির 
শনছদ্চছিই তঁারা কাশ্ীশরছদর ঘর 
বদওয়া �ন্ধ কছরছেন। িশদও শদশলি 
পুশলি োশনছয়ছে, এমন বকানও 
শনছদ্চি বদওয়া হয়শন। শ�ভ্াশতি েড়াছনা 
হছছে। শভশডওটি বপাটে কছর েমু্ 
ও কাশ্ীর োত্র সংগঠছনর মুখপাত্র 
নাশসর খুয়াশম বলছখন, ‘ দ্ কাশ্ীর 
ফাইল্ স’ –এর প্রভা�! বিন কাশ্ীশর 
হওয়াই অপরাধ!’  

ইউক্রেক্ন হে
রুশ সাবংবাক্েক

িুদ্ধশ�ধ্বস্ত শকছয়ছভ রুি বসনার 
বগালাছতই মারা বগছেন রাশিয়ার 
সাং�াশদক ওকসানা রাউশলনা। দাশ� 
আল োশেরা টিশভ– র। শকছয়ছভর 
একটি �হুতছল শগছয়শেছলন ওকসানা। 
বসখাছন রুি হামলার ফছল কী ক্ষশত 
হছয়ছে, বসটাই ক্াছমরা�শন্দ করশেছলন। 
তখনই বফর বসখাছন আেছড় পছড় রুি 
বগালা। তাছতই নাশক প্রাণ হাশরছয়ছেন 
ইনসাইডার– এর ওই সাং�াশদক। 
দাশ� করা হছয়ছে, ওকসানা রাউশলনা 
োড়াও ওই হামলায় একেন সাধারণ 
নাগশরছকরও প্রাণ বগছে। মারাত্মক 
েখম দু’ েন। রাশিয়া ইউছক্রছন 
হামলা করার পরই ওকসানা িুছদ্ধর 
খ�র করছত ইউছক্রছন বপৌঁছোন। শকছয়ভ 
ও শলশভছভর মছতা িহছর টানা িুছদ্ধর 
শরছপাট্চ করশেছলন শতশন। 

নেুন ব্হ্মস
আবার সফে

ভূশম বরছক ভূশমছত আঘাত হানছত 
সক্ষম সুপারসশনক ব্হ্মস বক্ষপণাছ্রের 
সফল পরীক্ষা করল ভারত। �ুধ�ার 
আন্দামান শনছকা�র বরছক উৎছক্ষপছণর 
পর শনখুঁত শনিানায় আঘাত হাছন 
বসটি। এটির পালিা ব্হ্মছসর আছগর 
সংকিরণগুশলর বরছক অছনক ব�শি। 
উৎছক্ষপছণর িা�তীয় তদারশকছত 
শেছলন এয়ার শরফ মাি্চাল শভ আর 
বরৌধুশর। মাছর্চর প্ররম শদছকই ব্হ্মছসর 
অন্ একটি সংকিরছণরও সফল 
পরীক্ষা কছর ভারতীয় বনৌছসনা। 
বসই পরীক্ষাটিও সফল হয়। ভারত 
ও রাশিয়ার বিৌর উছদ্াছগ প্ররম �ার 
২০০৫–এ ততশর হয় ব্হ্মস বক্ষপণা্রে। 
এই বক্ষপণা্রে ৪৫০ শকছলাশমটার দূছরর 
লছক্ষ্ আঘাত হানছত পাছর।

ক্হমােক্ের 
ইক্েক্ের মক্ো!

শসশ�আই আদালত োশমন �াশতল 
করল প্রাতিন টেক এক্সছরঞ্জ আশধকাশরক 
আনন্দ সুব্হ্মণ্ছমর। প্রাতিন শসইও 
শরত্রা রামকৃছণের বদওয়া তর্ 
অনুিায়ী ‘ রহস্ময় শহমালছয়র 
সাধু’  শহছসছ� আনন্দছকই সছন্দহ 
করছেন তদতিকারীরা। মছন করা 
হছছে, এনএসই–র িা�তীয় শসদ্ধাতি 
গ্রহছণ আড়াল বরছক শরত্রাছক শতশনই 
প্রভাশ�ত করছতন। এনএসই–র গ্রুপ 
অপাছরটিং অশফসার শেছলন আনন্দ। 
বিয়াছরর দাছম কাররুশপর অশভছিাছগ 
বফব্রুয়াশরর বিছে তঁাছক বগ্রতিার করা 
হয়। োশমন শদছত অসীকার কছর 
আদালত োশনছয়ছে, তদতিকারী সংস্া 
শহমালছয়র সাধুর পদ্চা ফঁাস করার 
বরষ্টা রালাছছে। শিশন শহমালছয়র 
ইছয়শতর মছতাই শনছেছক অধরা 
কছর বরছখছেন।

ফসফরাস 
নবামা কী

বহায়াইট ফসফরাস ব�ামা �া ফসফরাস 
ব�ামায় রাছক এক ধরছনর সাদা গঁুছড়া। 
�াতাছস অশক্সছেছনর সংস্পছি্চ এছলই 
তাছত আগুন জ্বছল ওছঠ। কাোকাশে 
স� শকেছুক পুশড়ছয় খাক কছর বদয়। 
োমাকাপড়, জ্বালাশন, বগালা�ারুদ 
সমস্ত জ্বছল িায়, সছঙ্গ ততশর হয় ঘন 
সাদা বধাঁয়ার আস্তরণ। অছনক সময় 
িত্রুর হাত বরছক লক্ষ্�স্তুছক আড়াল 
করছতও এর �্�হার হয়। এর গন্ধ 
নাছক বগছলও ক্ষশত হছত পাছর।

বনছটার বসছক্রটাশর বেনাছরল বেন্স বটোলছটন�াগ্চ, মাশক্চন বপ্রশসছডন্ট বো �াইছডন, শব্টিি প্রধানমন্তী 
�শরস েনসন। ব্াছসলছস, বনছটার সদর দতিছর, �ৃহস্পশত�ার। েশ�: এশপ

গ্াছসর দাম 
বমটাছত হছ� 

রু�ছল: পুশতন
সং�াদ সংস্া
মছকিা, ২৪ মার্চ

রাক্শোর প্ক্ে নয– সব নেশ বনু্ধভাবাপন্ন নে, োরা 
রাক্শোর কাছ নেক্ক গষ্যাস ক্কনক্ে  োম নম�াক্ে 
হক্ব িোক্র নে, রুবক্ে। বৃহস্পক্েবার এভাক্বই 
ইওক্রাপীে ইউক্নেক্নর সেসষ্য নেশগুক্েক্ক বাে্ণা 
ক্েক্েন রুশ নপ্ক্সক্িন্ট ভ্াক্েক্মর পুক্েন। এববং 
ননক্�া নোক্�র ববঠক্কর আক্গই অে্ণননক্েক 
চাপ সৃক্ষ্ট কক্র রােক্েন ইওক্রাক্পর ওপর। 
বুধবার রাক্ে পুক্েক্নর এই ন�াষরার পরই িোর 
এববং ইউক্রার েুেনাে রুবক্ের োম বাড়ক্ে 
শুরু কক্রক্ছ। অেচ আক্মক্রকা ও অনষ্যানষ্য নেশ 
আক্ে্ণক ক্নক্ষধাজ্া োক্র করার পরই োম ক্কছু�া 
পক্ড়ক্ছে রুবক্ের। পুক্েক্নর এই ন�াষরার নেক্র 
ইওক্রাক্পর বাোক্র নবক্ড়ক্ছ গষ্যাক্সর োমও। 
েক্ব পুক্েন একইসক্গে োক্নক্েক্ছন, চুক্তিমাক্ফক 
গষ্যাস সরবরাহ নেক্ক সক্র আসক্ব না রাক্শো। 

ইউক্রেক্নর ক্বরুক্ধে সামক্রক অক্ভযাক্ন নামাে 
রাক্শোর ওপর ক্নক্ষধাজ্া চাক্পক্েক্ছ ক্বক্বের অক্নক 
নেশ। চাক্প পক্ড়ক্ছ রাক্শো।  সঙ্ক� �নাক্ছে 
অে্ণনীক্েক্ে। অবস্া সামাে ক্েক্ে এক্েন পুক্েন 
বক্েন, ‘ আক্মক্রকা ও ইওক্রাপীে ইউক্নেনভুতি 
নেশগুক্ের সক্গে এেক্েন িোর, ইউক্রা–নে 
নেনক্েন চেক্ছে। আর হক্ব না। এবার নেক্ক 
রুবক্ে গষ্যাস সরবরাহ করা হক্ব। নসই ক্সধোতে 
ননওো হক্েক্ছ এববং ক্সধোতে বাস্তবাক্েে করার 
যাবেীে পেক্ক্ষপ ননওো হক্ছে।’  রুশ নসন্টাে 
বষ্যাঙ্কক্ক এক সপ্তাক্হর মক্ধষ্য নেুন পধেক্েক্ে 
নেনক্েন চােুর ক্নক্ে্ণশ ক্েক্েক্ছ পুক্েক্নর সরকার। 

পুক্েক্নর ন�াষরাে ফরঁু ক্স উক্ঠক্ছন োম্ণাক্নর 
অে্ণমন্তী রবা�্ণ হষ্যাক্বক। োরঁর বতিবষ্য, পুক্েন চুক্তি 
ভগে কক্রক্ছন। এবষ্যাপাক্র ইওক্রাক্পর নেশগুক্ের 
সক্গে আক্োচনা কক্র েবাব নেক্ব বাক্ে্ণন। 
যুক্ধের আক্গ পয্ণতে রাক্শো নেক্ক ৫৫ শোবংশ 
প্াকৃক্েক গষ্যাস ক্কনে োম্ণাক্ন। ওক্েক্ক অক্স্টোর 
সবংস্া ওএমক্ভ োক্নক্েক্ছ, পুক্েক্নর ন�াষরা 
সক্্বেও োরা ইউক্রাক্েই নেনক্েন করক্ছ। 
অক্নক্কই বেক্ছন, এভাক্ব এক ক্ঢক্ে দুই 
পাক্ে মারার নকৌশে ক্নক্েক্ছন পুক্েন। 
একক্েক্ক রুবক্ের োম বাড়ক্ব। অনষ্যক্েক্ক 
পক্চিক্মর নেশগুক্েক্ক জ্াোক্নর প্ক্নে চাক্প রাো 
যাক্ব। পুক্েক্নর ন�াষরা সম্পক্ক্ণ ইউক্রেক্নর 
নপ্ক্সক্িক্ন্টর উপক্েষ্টা আক্্রে ইক্েরমাক্কর 
বক্েক্ছন, ‘ পক্চিক্মর নেশগুক্ে রাক্শো নেক্ক 
অপক্রক্শাক্ধে নেে নকনাে ক্নক্ষধাজ্া চাপাক্নাে 
রুশ অে্ণনীক্ের নবহাে েশা হক্েক্ছ। এেন আক্ে্ণক 
যুধে চেক্ছ। পক্চিক্মর নেশগুক্ে নো�বধে ভাক্ব 
েেী হক্ব।’  অনষ্যক্েক্ক, ক্ে– ৭ নগাষ্ীভুতি নেশগুক্ে 
োক্নক্েক্ছ, নেনক্েক্নর নক্ষক্ত্র রাক্শোর নক্রেীে 
বষ্যাক্ঙ্কর নসানা বষ্যবহাক্রর ওপর ক্নক্ষধাজ্া োক্র 
করা হক্ছে।

শনরাপতিা পশরেছদ এ�ার রুি 
প্রস্তাছ� বভাটদাছন শ�রত শদশলি
    সং�াদ সংস্া
বেশনভা, ২৪ মার্চ

রুশ হামোে ইউক্রেন েুক্ড় মানবোর সঙ্ক�। নসই সঙ্ক� 
ক্নক্ে রাক্শোই প্স্তাব নপশ করে রাষ্ট্রপুক্ঞ্র ক্নরাপতিা 
পক্রষক্ে। েক্ব ভারে–  সহ ক্নরাপতিা পক্রষক্ের ১৩টি 
সেসষ্য– নেশ নভা� ক্েক্ে ক্বরে নেক্কক্ছ। রাক্শো ছাড়া 
পক্ক্ষ নভা� ক্েক্েক্ছ শুধু চীন। প্স্তাব পাশ করক্ে কম 
কক্র ৯টি নভাক্�র প্ক্োেন হে। ফেে নভক্স্ত নগক্ছ 
রাক্শোর আনা প্স্তাব।

১৫টি সেসষ্য– নেক্শর ক্নরাপতিা পক্রষে নয– প্স্তাব 
নপশ কক্রক্ছে োক্ে বো হে, যুক্ধের নেক্র যে 
নাগক্রক, ইউক্রেনীে বা ক্ভন্ ক্েক্শ আ�ক্ক পক্ড়ক্ছন, 

মানক্বকোর োক্েক্র েরঁাক্ের নযন ক্নরাপে োেগাে 
সক্রক্ে ক্নক্ে যাওো হে। এববং োর েনষ্য প্ক্োেনমক্ো 
দ্রুে অস্ত্রক্বরক্ের বষ্যবস্া হে। মানক্বকোর প্ক্নে প্স্তাব, 
োই নকানও সেসষ্য– নেশ ক্বরুক্ধে নভা� নেেক্ন। েক্ব 
রাক্শোর ‘ ধৃষ্টো’ ে ক্বস্মে প্কাশ কক্রক্ছ আক্মক্রকা। 
রাষ্ট্রপুক্ঞ্ আক্মক্রকার রাষ্ট্রদূে ক্েন্ডা �মাস–   ক্গ্নক্ফক্্ডর 
�ুই�, ‘ ইউক্রেক্নর মানুক্ষর ওপর নয ক্নম্ণম অেষ্যাচার 
চেক্ছ, োর মূক্ে রাক্শো। ওরা হানাোর, আরেমরকারী। 
ো সক্্বেও আশা কক্রক্ছে, আমরা ওক্ের এমন এক 
প্স্তাক্ব সাে নেব, যাক্ে ওক্ের োে স্বীকার করার 
নকানও কোই ননই। আক্মক্রকা নভা� নেেক্ন োর 
কারর, মানক্বকোর েঙ্ঘন ক্নক্ে োক্ের সক্েষ্যই ক্কছ ু
এক্স– যাে না।’    

িুছদ্ধর প্রশত�াছদ
পদত্াগ পুশতছনর 

পরামি্চদাতার
   সং�াদ সংস্া
মছকিা, ২৪ মার্চ

ইউক্রেক্ন আগ্াসক্নর ক্বরুক্ধে এেক্েন প্ক্েবাে, ক্বক্ক্ষাভ 
নেক্েক্েক্ছ রাক্শোর সাধারর মানষু, সাবংবাক্েক, নেেক, 
ক্বদ্বজ্জন। োর নেসারেও ক্েক্েক্ছন। এবার যুক্ধের প্ক্েবাক্ে 
ইস্তফা ক্েক্েন রুশ নপ্ক্সক্িন্ট ভ্াক্েক্মর পুক্েক্নর অনষ্যেম 
শীষ্ণ পরামশ্ণোো আনােক্ে শুবাক্েস। যুধে ন�াষরার পর 
নেক্কই পুক্েন সরকাক্রর ক্বরুক্ধে বারবার সরব হন ক্েক্ন। 
একই কারক্র পেেষ্যাগপত্র েমা ক্েক্েক্ছক্েন রাক্শোর নসন্টাে 
বষ্যাক্ঙ্কর গভন্ণর এেক্ভরা নাক্বউক্েনা। েক্ব ো গহৃীে হেক্ন। 
গে সপ্তাক্হই চাকক্রক্ে আরও পারঁচ বছক্রর নমোে বৃক্ধে হে 
োরঁর। বুধবার পেেষ্যাগ কক্রই রাক্শো নছক্ড়ক্ছন শুবাক্েে। 

আতেে্ণাক্েক ক্বষক্ে নরেমক্েক্নর ক্বক্শষ দূে ক্ছক্েন ক্েক্ন। 
মক্ন্তসভার সেসষ্য না হক্েও, পুক্েক্নর সরকাক্র োরঁর যক্েষ্ট গুরুত্ব 
ক্ছে। ১৯৯০–  এর েশক্ক রাক্শো নবসরকারীকরর এক্সক্ছে 
োরঁর হাে ধক্র। এক্ে নেক্শর বাোর অে্ণনীক্ে চাগো হে। 
আেই োরঁক্ক ইস্তানবুক্ের একটি এটিএম–  এ নেো ক্গক্েক্ছ, 
বক্ে অসমক্ে্ণে সূক্ত্রর েবর। নরেমক্েক্নর মেুপাত্র ক্েক্মক্ত্র 
নপসকক্ভর বতিবষ্য, ‘ নস্বছোে পেেষ্যাগ কক্রক্ছন শুবাক্েে।’  

গে ৯ বছর ধক্র রাক্শোর নসন্টাে বষ্যাক্ঙ্কর গভন্ণক্রর 
পক্ে নাক্বউক্েনা। ৯ বছক্র যা কক্রক্ছক্েন, ো এক মাক্সর 
যুক্ধে ধূক্েসাৎ হক্েক্ছ। যুক্ধের েরচ বহক্নর ভার োরঁর ওপক্রই 
বক্ে্ণক্ছ। োক্ে ক্বক্শষ অসন্তুষ্ট নাবাউক্েনা। গভন্ণর হওোর 
আক্গও পুক্েক্নর প্শাসক্ন দু’ েশক কাে কক্রক্ছন ক্েক্ন।    

�্াঙ্ককত্রমীর ইস্তফা 
গৃহীত হল না

৪ হাোর পড়ুো 
ক্নক্েরাই ক্ফক্রক্ছ

ইউক্রেন নেক্ক ক্নক্েক্ের নচষ্টাে নেক্শ ক্ফক্রক্ছন ৪ 
হাোর ভারেীে। েৃরমূে সাবংসে েহর সরকাক্রর 
ক্েক্েে প্ক্নের েবাক্ব োনাক্েন ক্বক্েশ মন্তক্কর 
রাষ্ট্রমন্তী মীনাক্ষী নেক্ে। েহরবাবু োনক্ে চান, নকন 
আ�ক্ক পড়ার আক্গই ভারেীে পড়ুোক্ের নফরাক্নার 
বষ্যবস্া করক্ে পাক্রক্ন নক্রে। এই প্ক্নের নকানও ক্নক্ে্ণষ্ট 
েবাব নেওো হেক্ন। অনষ্যক্েক্ক, েৃরমূক্ের আক্রক 
সাবংসে মাো রাক্ের প্ক্নের েবাক্ব অসামক্রক ক্বমান 
পক্রবহর মন্তী োক্নক্েক্ছন, ইউক্রেন নেক্ক ভারেীে 
পড়ুোক্ের নফরাক্না ক্নক্ে নফব্রুোক্রর মাঝামাক্ঝ সমে 
নেক্ক েৎপরো শুরু কক্রক্ছে মন্তক। 

েেশঙ্কক্রর বষ্যােষ্যা 
ইউক্রেন ক্নক্ে ভারক্ের অবস্াক্নর পক্ক্ষ ৬টি ক্বষেক্ক 
এক্েন রােষ্যসভাে েুক্ে ধক্রন ক্বক্েশমন্তী এস েেশঙ্কর। 
এই ৬ টি মূেনীক্ের মক্ধষ্য উক্লেেক্যাগষ্য, সন্তাসবাক্ে 
োগাম �ানা, আক্োচনা শুরু করা, কূ�নীক্ে, মানক্বক 
সহক্যাক্গো। রােষ্যসভাে ক্বক্েশমন্তী বক্েন, ইউক্রেন 
ক্নক্ে আমাক্ের অবস্ান েুবই স্পষ্ট। ইউক্রেন এববং 
রাক্শোর সক্গে নযাগাক্যাগ রক্ষার পাশাপাক্শ যুধেক্বধ্স্ত 
ইউক্রেনক্ক ভারে মানক্বক সহােো ক্েক্ে যাক্ছে বক্ে 
েেশঙ্কর োনান।

ক্বেগ্ীকরক্রর ক্বরুক্ধে 
নসক্ের নবসরকারীকরক্রর ক্সধোতে বাক্েক্ের োক্বক্ে 
বৃহস্পক্েবার নক্রেীে ইস্পাে মন্তী আরক্সক্প ক্সবংক্ের 
সক্গে নেো করক্েন নোো নসন– সহ ক্বক্ভন্ন নক্রেীে 
শ্রক্মক সবংগঠক্নর প্ক্েক্নক্ধরা। োরঁক্ের োক্ব, রাষ্ট্রােতি 
সবংস্া নসক্ের ক্বেক্গ্করক্রর ক্সধোতে বাক্েে করক্ে 
হক্ব। নোো নসক্নর অক্ভক্যাগ, নক্রেীে  শ্রক্মক 
সবংগঠনগুক্েক্ে বাইক্র নেক্ক নোক এক্ন বসাক্না 
হক্ছে। ফক্ে কমমীক্ের স্বাে্ণরক্ষা হক্ছে না। 

  খাছদ্ শ�েশক্রয়া,
অসুস্ ২০০ পড়ুয়া
খাছদ্ শ�েশক্রয়ায় ২০০ েছনরও 
ব�শি খুছদ কুিলপড়ুয়া অসুস্। 
ডাছয়শরয়া, �শম ভা�, বপছটর িন্তণার 
কারছণ পড়ুয়াছদর পাটনা বমশডক্াল 
কছলে অ্াডি হাসপাতাছল ভশত্চ করা 
হয়। কছয়কেছনর অ�স্া গুরুতর। 
২২ মার্চ শ�হার শদ�স উপলছক্ষ 
পাটনার গান্ধী ময়দাছন শেল অনুষ্ান। 
উপশস্ত শেছলন মুখ্মন্তী নীতীি 
কুমার। কুিছলর োত্রোত্রীছদর আমন্তণ 
োনাছনা হছয়শেল। মধ্াহ্ন বভাছের 
পর শিশুরা অসুস্ হছয় পছড়।  

 আশে্চ নাকর
কণ্চাটছকর শিক্ষাপ্রশতষ্াছন 
শহোছ� শনছেধাজ্ঞার শ�রুছদ্ধ দ্রুত 
শুনাশনর আশে্চ নাকর করল সুশপ্রম 
বকাট্চ। শহোছ�র সছঙ্গ পরীক্ষার 
বকানও সপক্চ বনই। শ�েয়টি শনছয় 
হইরই না করার শনছদ্চি শদছয়ছে 
আদালত। কণ্চাটক হাইছকাছট্চর 
রাছয় শিক্ষাপ্রশতষ্াছন শহো� 
শনশেদ্ধ। রায়ছক র্াছলঞ্জ কছর িীে্চ 
আদালছতর দ্ারস্ আয়িত সাশফয়া 
নাছমর এক োত্রী। শতশন দ্রুত শুনাশন 
বরছয়শেছলন। 

 �ড় েয়
ভারতীয় �ংছিাদ্ভূত িু�ক দি্চন 
িাহছক বসনার বপািাক পছর– রাকা 
অ�স্ায় শতলক পরার অনুমশত 
শদল মাশক্চন �ায়ুছসনা। ফছল ধমমীয় 
ঐশতহ্ �া রীশত পালছনর অশধকার 
সীকৃশত বপল। দু’ �ের আছগ 
এছরাছস্পস বমশডক্াল বটকশনশিয়ান 
শহছসছ� মাশক্চন �ায়ুছসনায় বিাগ 
বদন দি্চন। �ছলছেন, ‘ এই অনুমশত 
পাওয়ার েন্ আশম অসম্ভ� লড়াই 
কছরশে।’  শতলক পরার অনুমশত 
বদওয়ার েন্ মাশক্চন �ায়ুছসনাছক 
ধন্�াদও োশনছয়ছেন শতশন।  

 ২২০ শ�মান�ন্দর
২০২৫–এর মছধ্ ২২০টি 
শ�মান�ন্দর ততশরর লক্ষ্মাত্রা 
রছয়ছে বকন্দীয় সরকাছরর। োশনছয় 
শদছলন ব�সামশরক শ�মান পশর�হণ 
মন্তী বে্াশতরাশদত্ শসশন্ধয়া। 
শতশন �ছলন, সরকার ৩৩টি নতুন 
অভ্তিরীণ কাছগ্চা টাশম্চনাল ততশর 
করার, পাইলটছদর েন্ ১৫টি 
নতুন প্রশিক্ষণ কুিল স্াপন, আরও 
রাকশরর বক্ষত্র ততশর এ�ং ব্ান 
বসক্টছর নের �াড়াছনার পশরকল্পনা 
করছে বকন্দ।

  শদ টিনছলেট বকাম্পাশন ইশডিয়া শলশমছটড
CIN: L28112WB1920PLC003606

 বরশেটোড্চ অশফস:  ৪, �্াঙ্কিাল শ্রেট, কলকাতা– ৭০০০০১
বটশল:  ( ০৩৩)  ২২৪৩৫৪০১/ ফ্াক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০

ইছমল:  company.secretariat@tatatinplate.com  ●  ওছয়�লাইট:  www.tattinplate.com

 প্রকাি্ শ�জ্ঞশতি– শ�ছিে সাধারণ সভা
এেদ্বারা োনাক্না যাক্ছে নয ক্ে টিনক্প্� নকাম্পাক্ন অফ ইক্ন্ডো ক্েক্মক্�ি ( ‘ শদ বকাম্পাশন’)   এর সেসষ্যগক্রর একটি ক্বক্শষ সাধারর 
সভা ( ‘ ইশেএম/ শমটিং’ )  ক্ভক্িও কনফাক্রসি ( ‘ শভশস’ ) / অনষ্যানষ্য অক্িও ক্ভসুষ্যোে মাধষ্যক্ম ( ‘ ওএশভএম’ ) অনুক্ষ্ে হক্ব নসামবার ১৮ 
এক্প্ে ২০২২ সকাে ৯. ৩০�াে ( ভারেীে সমে)  নযোক্ন ইক্েএম আহ্ােক ক্বজ্ক্প্তক্ে ( ‘ বনাটিস’ )  ক্ববৃে ক্বষেসমূহ আক্োচনা 
করা হক্ব।
ক্ে নকাম্পাক্নে অষ্যাক্ট ২০১৩ এর প্ক্যােষ্য ধারাসমূহ সক্গে পঠিেবষ্য ভারে সরকাক্রর কক্প্ণাক্র� ক্বষেক মন্তক মাধষ্যক্ম োক্রকৃে 
নেনাক্রে সাকু্ণোর নবং ১৪/ ২০২০ োক্রে ৮ এক্প্ে ২০২০, নেনাক্ের সাকু্ণোর নবং ১৭/ ২০২০ োক্রে ১৩ এক্প্ে ২০২০, 
নেনাক্ের সাকু্ণোর নবং ২২/ ২০২০ োক্রে ১৫ েুন ২০২০, নেনাক্রে সাকু্ণোর নবং ৩৩/ ২০২০ োক্রে ২৮ নসক্টেম্বর ২০২০, 
নেনাক্রে সাকু্ণোর নবং ৩৯/ ২০২০ োক্রে ৩১ ক্িক্সম্বর ২০২০, নেনাক্রে সাকু্ণোর নবং ১০/ ২০২১ োক্রে ২৩ েন ২০২১ এববং 
নেনাক্রে সাকু্ণোর নবং ২০/ ২০২১ োক্রে ৮ ক্িক্সম্বর ২০২১ ( একক্ত্রেভাক্ব ‘ এমক্সএ সাকু্ণোরস’  ক্হসাক্ব ক্ববৃে)  এববং ক্ে 
ক্সক্কউক্রটিে অষ্যান্ড এক্সক্চঞ্ নবাি্ণ অফ ইক্ন্ডো ( ক্েক্্বং অবক্েক্গশনস অষ্যান্ড ক্িসক্্াোর ক্রক্কাোরক্মন্টস)  নরগুক্েশনস ২০১৫ 
(‘  বসশ� শলশটেং বরগুছলিনস’ )  অনুসাক্র ইক্েএম অনুক্ষ্ে হক্ব। 
এই ক্বজ্ক্প্ত নকাম্পাক্নর ওক্েবসাই� www.tatatinplate.com এববং এনএসক্িএে এর ওক্েবসাই� www.evoting.nsdl.
com.  নে পাওো যাক্ব। অক্েক্রতিভাক্ব ইক্েএম ক্বজ্ক্প্ত পাওো যাক্ব এববং ্ক এক্সক্চঞ্ সমূক্হর ওক্েবসাই� যো ক্বএসই 
ক্েক্মক্�ি (  ‘ শ�এসই’ )  এববং নষ্যাশনাে ্ক এক্সক্চঞ্ অফ ইক্ন্ডো ক্েক্মক্�ি (‘  এনএসই’  )   এর প্ক্যােষ্য অবংক্শ যো 
www.bseindia.com  এববং www.nseindia.com  নেক্ক। 
সেসষ্যগর ইক্েএমক্ে অবংশগ্হর করক্ে পারক্বন বক�লমাত্র ক্ভক্স/ ওএক্ভএম মাধষ্যক্ম। সভা আহ্ানকা রী ক্বজ্ক্প্তক্ে ওই 
অবংশগ্হক্রর ক্বশে পধেক্ের ক্ববরর প্োন করা হক্ব। চেক্ে অক্েমাক্র নকাক্ভি– ১৯ এববং ভারে সরকাক্রর ক্নক্ে্ণশাবক্ে অনুসাক্র 
নকাম্পাক্ন সেসষ্যগরক্ক সভাে শারীক্রক উপক্স্ক্ের অনুক্মােন করক্ছন না। ক্ে নকাম্পাক্নে অষ্যাক্ট ২০১৩ নসকশন ১০৩ অনুসাক্র 
ক্ভক্স/ ওএক্ভএম মাধষ্যক্ম সেসষ্যগক্রর উপক্স্ক্ে নফারাম ক্হক্সক্ব গরষ্য করা হক্ব। 
ইক্েএম ক্বজ্ক্প্ত ববদুষ্যক্েন মাধষ্যক্ম সেসষ্যগরক্ক নপ্রর করা হক্ব যাক্ের ইক্মে ঠিকানা নকাম্পাক্ন/ নরক্েস্টারস অষ্যান্ড নশোর 
ট্াসিভার এক্েন্ট ( নরক্েস্টার/ আরটিএ)   ক্িক্পাক্ে�ক্র পাটি্ণক্সক্পন্টস ( ক্িক্পস) – এর কাক্ছ নক্েভুতি রক্েক্ছ। নকানও সেসষ্যক্ক 
ক্বজ্ক্প্তর বষ্যবহাক্রক কক্প প্োন করা হক্ব না। সেসষ্যগর যারা োক্ের ইক্মে ঠিকানা নকাম্পাক্ন/ আরটিএ– এর কাক্ছ নক্েভুতি 
কক্রক্ন োরা ক্নক্নে ক্ববৃে পধেক্ে অনুসরর কক্র সভার ক্বজ্ক্প্ত এববং েগ ইন ক্ববরর গ্হর করক্ব। ববদুষ্যক্েন মাধষ্যক্ম ক)  ইক্েএম 
ক্বজ্ক্প্ত ে)  েগ ইন আইক্ি ও ক্রক্মা� ই– নভাটিবং এর পাসওোি্ণ গ্হর করবার েনষ্য ইক্মে নক্েভুতি করক্ে হক্ব নসামবার ১১ 
এক্প্ে ২০২২ নবো ৫. ০০�া ( ভারেীে সমে) – এর পূক্ব্ণ। 
ইক্মে ঠিকানা নক্েভুতিকরক্রর পধেক্ে
ক)   নেেুন https://tcpl.linkintime.com.in/EmailReg/email_register.html
 ে)   ড্রপিাইন নেক্ক নকাম্পাক্নর নাম অে্ণাৎ ক্ে টিনক্প্� নকাম্পাক্ন অফ ইক্ন্ডো ক্েক্মক্�ি চেন করুন। 
গ)   ক্িক্পআইক্ি এববং ্াক্েন্ট আইক্ি/ বষ্যাবহাক্রক নফাক্েও নম্বর, সেসষ্য– এর নাম এববং পষ্যান ক্বশে প্োন করুন। বষ্যবহাক্রক 

আকাক্র নশোরধারকগরক্ক অক্েক্রতিভাক্ব নশোর শবংসাপত্র ( সমূহ) – এর একটি নম্বর প্োন করক্ে হক্ব। 
�)   নমাবাইে নবং এববং ইক্মে আইক্ি প্োক্নর পর ‘ কক্ন্টক্নউ’  নবাোম টিপুন 
ঙ)   নমাবাইক্ে ওটিক্প পাক্বন এববং ইক্মে আইক্ি
চ)   গৃহীে ওটিক্প ইক্মে ঠিকানাে প্োন করক্ে হক্ব। 
ছ)   ইক্মে ঠিকানা স্বীকৃে হক্ব ইক্েএম ক্বজ্ক্প্ত গ্হক্রর েনষ্য 
ইক্মে ঠিকানা সফেভাক্ব নক্েভুক্তির পক্র এনএসক্িএে ইক্েএম ক্বজ্ক্প্তসহ ইক্ভাটিবং ইউোর আইক্ি এববং পাসওোি্ণ নমে 
করক্বন। নকানও প্ক্নের েনষ্য সেসষ্যগর নমে করক্ে পারক্বন evoting@nsdl.co.in নে। 
সেসষ্যগরক্ক ো নক্েভুতি করক্ে োনাক্না হক্ছে োক্ের সম্পক্ক্ণে ক্িক্পর সক্গে ববদুষ্যক্েন মাধষ্যক্ম ধরা োকক্ে, বষ্যবহাক্রক আকাক্র 
ধরা োকক্ে ওই েেষ্য ফম্ণ আইএসআর ১ েমা করক্ে হক্ব যা পাওো যাক্ব https://www.tcplindia.co.in নে। নয সকে 
সেসষ্যগক্রর পূক্ব্ণই নক্েভুতি রক্েক্ছ ইক্মে ঠিকানা, োরা োক্ের ইক্মে ঠিকানাে আপক্ি� করক্বন োক্ের ক্িক্প/ আরটিএ– এর 
সক্গে যার দ্বারা ভক্বষষ্যক্ে োরা ক্বজ্ক্প্ত/ নক্েসমূহ/ বাক্ষ্ণক প্ক্েক্বেন ও অনষ্যানষ্য নযাগাক্যাগ গ্হর করক্ে পারক্বন। 
নকাম্পাক্ন ইক্েএম ক্বজ্ক্প্তক্ে ক্ববৃে ক্বষেসমূক্হর উপর নভা�প্োক্নর েনষ্য সেসষ্যগরক্ক ই– নভাটিবং সুক্বধা ( ‘ শরছমাট ই– বভাটিং’ )   
মাধষ্যক্ম নভা� প্োক্নর বষ্যবস্া করা হক্েক্ছ। পূক্ব্ণ ক্রক্মা� ই– নভাটিবং/ ইক্েএম চোকােীন ই– নভাটিবং এর ক্বশে পধেক্ে ক্বজ্ক্প্তর 
অবংশ ক্হসাক্ব ক্বক্বক্চে হক্ব। 
 শদ টিনছলেট বকাম্পাশন অফ ইশডিয়া শলশমছটড
 সা/ – 
 বকৌশিক িীল
 স্ান:  কেকাো   নকাম্পাক্ন সক্চব
োক্রে:  ২৪ মাচ্ণ ২০২২    (ACS No: 21647)
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