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Ref: IPCL/SE/LODR/2022-23/ 35 27th August, 2022

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

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

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of 102nd Annual General Meeting, Book Closure and
e-voting information

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published on 27th August, 2022 in
“Financial Express” (English) and “Aajkaal” (Bengali), regarding the Notice of the 102nd Annual General
Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, the 17th day of September, 2022 at 11:30 a.m. (IST)
through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, Book Closure and information on e-voting.

The same has also been uploaded on the website of the Company at www.indiapower.com.

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully
For India Power Corporation Limited

Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ান

আজকালের প্রতিলেদন 

দুরন্ত ছলদে এোলরর ডুরান্ড কালে অতিযান শুরু কলরলছ মহলমডান 
স্ার্টিং। প্রথম দুর ম্ালেই সহজ জয় িুলে তনলয়লছ সাদা–কালো 
তরিলেড। শতনোর গ্রুলের িৃিীয় ম্ালে িারা মলু�ামতু� হলছে 
ইতন্ডয়ান এয়ার স�ালস্টর। মহলমডালনর েক্্ গ্রুে ে্াতপিয়ন 
হওয়া। িাই শতনোর জলয়র হ্াটট্রিকই োত�র সো� িালদর। 
েি ম্ালের দে সথলক ইতন্ডয়ান এয়ার স�ালস্টর তেরুলধে একরই 
েতরেি্টন হলি োলর মহলমডালনর। প্রথম একাদলশ আসলি 
োলরন অতিলেক হােদার। 

মহলমডান সকাে আল্রে সেরতনশি েলেলছন, ‘ েি ম্ালে 
�ুটেোররা �েু িাে স�লেলছ। িলে আতম �ুটেোরলদর সথলক 
আর একটু সেতশ োই। েি েছরও আমরা সদুের �ুটেে স�োর 
সেষ্া কলরতছোম। িলে সে ম্াে সিা সজিা যায় না।’  এই ম্ালে 
নামার আলে সেঙ্ােরুু এ�তস এেিং মহলমডান স্ার্টিং একই 
জায়োয় দাতঁ়িলয়। িলে সসটা তনলয় ো়িতি িােলি নারাজ সাদা–
কালো সকাে। তিতন েেলছন, ‘ আমার তেছলন সক সদৌ়িালছে িা 
তনলয় িােতছ না। এই ম্াে আমালদর জন্ �ুে গুরুত্বেূর্ট। কারর 
প্রতিেক্ ইতিমল্্ই সজলন সেলছ আমরা কীিালে স�েতছ। 
িলে প্রতিেক্লক সম্ান কলরও আমরা িালদর তনলয় সেতশ 
িােতছ না। তনলজলদর স�োটা স�েলি োই এেিং তজিলি োই।’  

 আজকালের প্রতিলেদন

ফেডারেশন সভাপতি পরে কল্াণ ফ�ৌরেে সরগে লড়াই োই�ুং 
ভুটিয়াে। োজ্ েুটেল সংস্াে প্রতিতনতিরেে একটা েড় অংরশে 
সমর্থন কল্ারণে সরগে েরয়রে, এটা তেলক্ষণ জারনন পাহাতড় 
তেরে। লড়াই কঠিন ফজরনই প্র�ােমাি্রমে কারে খাতনকটা 
তনে্থা�নী প্র�ারেে ভতগেরি তনরজে েক্তে্ িুরল িেরলন। যাে 
সােমম্থ হল, কল্ারণে সরগে িােঁ ফকানও তেোে ফনই। িরে 
েুটেল এেং েুটেলােরেে স্ারর্থ তিতন সভাপতি পরে কল্ারণে 
তেপরক্ষ লড়াইরয়ে তসদ্ান্ত তনরয়রেন। মরন করেন, তিতন এই 
পরেে জন্ ফযাগ্। কল্ারণে ফররক তিতন অরনক ফেতশ েুটেল 
োড়াও অন্ান্ ফখলাে প্রশাসতনক স্তরেে কাজকরম্থ যকু্ত। 
অতভজ্ঞিা ফেতশ। আশা করেন, ফসটা তেরে�না করেই োজ্ 
সংস্াে প্রতিতনতিো ফভাটাতিকাে প্ররয়াগ কেরেন।

োই�ুংরয়ে মরি, োজননতিক ে্তক্তত্বো ফখলাে জগরি 
ো প্রশাসরন আসরিই পারেন। তকন্তু ফখলা তনরয় োজনীতি 
কো িােঁ অপেন্দ। তেতভন্ন োজ্ েুটেল সংস্া ও ফেডারেশরন 
এটাে প্রভাে স্পষ্ট। ফসটা েেলারিই িােঁ এই তনে্থা�রন 
অংশ ফনওয়া। েুটেলােরেে োজ্ ও সে্থভােিীয় েুটেল 
ফেডারেশরনে কায্থকেী কতমটিরি ফেতশ করে অংশ ফনওয়াে 
সরুযাগ পাওয়া উত�ি। ফসটা েুরেই তনে্থা�রন ৫০ শিাংশ 
নামী প্রাক্তন েুটেলােরেে ফভাটাতিকাে প্ররয়ারগে পরক্ষ োয় 
তেরয়তেল মহামান্ সতুপ্রম ফকাট্থ। এরি প্রাক্তন েুটেলােো 
কায্থকেী কতমটিে গুরুত্বপূণ্থ পরে আসরি পােরিন। তকন্তু 
পতেতস্তিে কােরণ ফসটা সম্ভে হল না। ক্ষমিা তেরে ফপরি 
িােঁ লড়াই �লরে। োজ্ সংস্াগুতলরক োজননতিক প্রভােমুক্ত 
করে িৃণমলূস্তে ফররক েুটেরলে উন্নতিে তেরক নজে ফেরেন 
সভাপতি হরি পােরল। পতেকল্পনামাতেক এরগারল ভােি 
তেশ্বকারপ ফখলরে সে স্তরে। এতেরক, শুক্রোে কম্থসতমতি 
পরে মরনানয়ন জমা তেরলন সসয়ে হুরসন আতল নাকতভ। 

আজকালের প্রতিলেদন

ফসাশ্াল তমতডয়াে প্রতিটা স্ক্ররল তভতডওটা নজরে পরড়রে গিকাল 
োি ফররক। ফ�ারট তেটরক যাওয়া শাতহন শাহ আতরিতেে সরগে 
তেোট ফকাহতল, ফলারকশ োহুল, যজুরেন্দ্র �াহালো েঁাতড়রয় করা 
েলরলন। শুরভচ্া তেতনময় হল। পাক ফপসারেে দ্রুি সসু্িাও 
কামনা করেন ভােিীয় িােকাো। তক্ররকটীয় ফসৌহারে্্থ ে সীমানা 
ওটুকুই। ভােি–পাতকস্তান ম্া� েরল করা। মারেে োইরে যিই 
সম্পীতিে েতে রাক না ফকন, মারে ফকউ কাউরক এক ইতচিও 
োড়রে না। িাে অঁা� তমলল শুক্রোে ফলারকশ োহুরলে সাংোতেক 
সরমেলরন। হুঙ্াে তেরয় েরল তেরলন, প্রতিরশাি �াইরেন িাঁো।

এতেন োহুল েলরলন, ‘ ফশষ সাক্ষারি পাতকস্তান আমারেে 
উতড়রয় তেরয়তেল। এোে ওই ম্ার�ে েেলা �াই। এটাই আমারেে 
সরুযাগ। ভােি–পাতকস্তান ফকানও প্রতিরযাতগিা োড়া মরুখামতুখ 
হয় না। িাই এই ম্া�টাে জন্ আমো সকরলই মতুখরয় রাতক। 
পাতকস্তারনে তেরুরদ্ নামাে জন্ আমো প্ররি্রক ফোমাতচিি।’  তেোট 
ফকাহতলে েম্থ তনরয় স্াভাতেকভারেই প্রশ্ন শুনরি হল োহুলরক। 
সমারলা�করেে একহাি তনরলন, ‘ সোই �াই ও দ্রুি েরম্থ তেরুক। 
ভােিরক ম্া� ফজিারনাে মানতসকিা আরগে মরিাই েরয়রে ওে। 
িারি একটুও ফহেরেে হয়তন। েেরেে পে েেে এক কাজ করে 
আসরে। ফক কী েলরে, আমো মারা ঘামাই না। তেোট তনরজও 
ভারে না। ওে মরিা তেশ্বমারনে ফখরলায়াড় ফিা ভারেই না।’  

আজকাে  কেকািা শতনোর ২৭ আেস্ট ২০২২

ইস্টবেঙ্গল–ম�োহনেোগোন �োবনই আ�োর কোবে নস্টোলজিক ে্োপোর। আজ� েরোের 
ফুটেবলর ভক্ত। দুবটো দলবকই আগো� শুবভচ্ো িোজনবে রোখলো�  সসৌরি োঙ্তুে

আজ ডুরালন্ড
মহলমডান েনাম  

ইতন্ডয়ান এয়ারল�াস্ট
( তকরশাে ভােিী। দুপুে ৩ফট) 

স্াট্টস ১৮
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১০২িম োতে্টক সা্ারর সিা, েই েলধের িাতর� এেিং
ই–সিাটািুরর িথ্ সপিতক্টি প্রকাশ্ তেজ্ঞততি

( ক)  োতে্টক সা্ারর সিা
এিদ্দাো সংতলিষ্ট সকরলে অেগতিে জন্ জানারনা যারচ্ ফয, তমতনত্রি অে করপ্থারেট অ্ারেয়াস্থ দ্াো জাতেকৃি ৮ এতপ্রল ২০২০, ১৩ এতপ্রল ২০২০, 
৫ ফম ২০২০, ১৩ জানুয়াতে ২০২১, ১৪ তডরসম্বে ২০২১ ও ৫ ফম ২০২২ িাতেরখে ফজনারেল সাকু্থলােসমূহ ( একতরিিরূরপ ‘ এমতসএ সাকু্থলােসমূহ’  
তহরসরে উতলিতখি)  এেং ১৩ ফম ২০২২ িাতেরখে ফসতে সাকু্থলাে ( ‘ ফসতে  সাকু্থলাে’ )  সহ পেনীয় ফকাম্াতনজ অ্াক্ট, ২০১৩ ও এে অিীরন েত�ি 
রুলসমূহ ( ‘ অ্াক্ট’ ) ও তসতকউতেটিজ অ্ান্ড এক্সর�ঞ্জ ফোড্থ অে ইতন্ডয়া ( ‘ ফসতে’ )  ( তলত্টং অেতলরগশনস অ্ান্ড তডসর্াজাে তেরকায়্ােরমন্টস)  
ফেগুরলশনস, ২০১৫ ( ‘ তলত্টং ফেগুরলশনস’)  অনুযায়ী ১০২িম োতষ্থক সািােণ সভাে ( ‘ এতজএম’ )  আমন্ত্রণী ফনাটিরস উতলিতখি কােোেসমূহ 
তনে্থারহে জন্ ফকাম্াতনে সেস্রেে ১০২িম োতষ্থক সািােণ সভা (‘  এতজএম’ )  শতনোর, ১৭ সসলটেম্বর ২০২২ িাতরল� সকাে ১১. ৩০টায় 
(িারিীয় প্রমার সময়) তিতডও কন�ালরত্সিং ( ‘ তিতস’ ) /   অন্ অতডও তিসু্য়াে েধেতি ( ‘ ওএতিএম’ )  এে মাি্রম আরয়াতজি হরে।
এমতসএ সাকু্থলােসমূহ ও ফসতে সাকু্থলােসমূহ অনুসারে ২০২১–২২ অর্থেরষ্থে োতষ্থক প্রতিরেেন সহ উক্ত ১০২িম োতষ্থক সািােণ সভাে আমন্ত্রণী 
ফনাটিস ফকাম্াতন/   ফেতজ্রিাে ও ফশয়াে ট্ান্সোে এরজন্ট ( ‘ আেটিএ’ ) /  তডরপাতজটতে  পাটি্থতসপ্ান্ট( গণ)  এে কারে ফয সকল সেরস্ে ই–ফমল 
আইতড ফেতজ্টাে কোরনা আরে, িাঁরেে সকরলে প্রতি ফকেলমারি ইরলকট্তনক উপারয় শুক্রোর, ২৬ আেস্ট ২০২১ িাতেরখ ফপ্রতেি হরয়রে। 
ফকাম্াতনে ফয সকল সেস্ তনরজে ই–ফমল আইতড ফেতজ্টাে/  আপরডট কোনতন, িাঁো কীভারে িা কেরেন, ফসই তেষরয় তেশে ির্ এতজএম 
আমন্ত্রণী ফনাটিরস ফেওয়া আরে।
২০২১–২২ অর্থেরষ্থে োতষ্থক প্রতিরেেন সহ উক্ত ১০২িম োতষ্থক সািােণ সভাে আমন্ত্রণী ফনাটিস ফকাম্াতনে www.indiapower.com     
ওরয়েসাইট সহ ফকাম্াতনে ইকুইটি ফশয়ােসমূহ ফয সকল ্টক এক্সর�রঞ্জ নতরভুক্ত অর্থাৎ, ন্াশনাল ্টক এক্সর�ঞ্জ অে ইতন্ডয়া তলতমরটড এেং 
ফমরট্াপতলটান ্টক এক্সর�ঞ্জ অে ইতন্ডয়া তলতমরটরডে যরাক্ররম www.nseindia.com  এেং www.msmei.in  ওরয়েসাইরটও উপলব্ধ েরয়রে। 
১০২িম এতজএম আমন্ত্রণকােী এই ফনাটিসটি ন্াশনাল তসতকউতেটিজ তডরপাতজটতে তলতমরটড ( ‘ এনএসতডএল’ )  ( ই–ফভাটোরনে সুতেিা প্রোনকােী 
এরজতন্স)  এে www.evoting.nsdl.com  ওরয়েসাইরটও উপলব্ধ েরয়রে।
( �)  েই েধে
ফকাম্াতনজ ( ম্ারনজরমন্ট অ্ান্ড অ্াডতমতনর্রিশন)  রুলস, ২০১৪ এে রুল ১০ এেং তলত্টং ফেগুরলশনরসে ফেগুরলশন ৪২ সহ পেনীয় উক্ত অ্ারক্টে 
৯১ নং িাোে সংস্ানািীরন ফকাম্াতনে ১০২িম এতজএরম ফকাম্াতনে ₹ ১/ – অতভতহি মূরল্ে প্রতিটি সম্ূণ্থরূরপ আোয়ীকৃি ইকুইটি ফশয়ারেে 
জন্ ₹ ০. ০৫ ( পা�ঁ পয়সা মারি)  হারে লভ্াংশ ফঘাষণাে উরদেরশ্ ( যতে ফঘাতষি হয়)  সকাপিাতনর সদস্লদর সরতজস্টার এেিং সশয়ার হস্ান্তর েইগুতে 
সসামোর, ১২ সসলটেম্বর ২০২২ সথলক শতনোর, ১৭ সসলটেম্বর ২০২২ িাতর� েয্টন্ত ( উিয় িাতর� অন্তিু্টক্ত কলর)  েধে রা�া থাকলে।
( ে)  ই–সিাটদান
ফকাম্াতনজ ( ম্ারনজরমন্ট অ্ান্ড অ্াডতমতনর্রিশন)  রুলস, ২০১৪ এে রুল ২০ এেং তলত্টং ফেগুরলশনরসে ফেগুরলশন ৪৪ সহ পেনীয় উক্ত 
অ্ারক্টে ১০৮ নং িাো এেং ইনত্টটিউট অে ফকাম্াতন ফসরক্রটাতেজ অে ইতন্ডয়া দ্াো জাতেকৃি ফসরক্রটাতেয়াল ্ট্ান্ডাড্থস অন ফজনারেল তমটিংস 
এে সংস্ানািীরন ফকাম্াতন িাে সেস্রেে তনি্থাতেি কাট–অে িাতেখ অর্থাৎ, শতনোর, ১০ সসলটেম্বর ২০২২ িাতেরখে তনতেরখ এনএসতডএল এে 
িেরে প্রেত্ত ইরলকট্তনক ফভাটিং তসর্টরমে মাি্রম ১০২িম এতজএম আমন্ত্রণী ফনাটিরস তনি্থাতেি কােোেগুতলে ওপে ইরলকট্তনক উপারয় তেরমাট 
ই–ফভাটিং এেং এতজএম �লাকালীন ই–ফভাটিংরয়ে সতুেিা ফেরে। এতজএরমে আরগ তেরমাট ই–ফভাটিং এেং এতজএম �লাকালীন ই–ফভাটিংরয়ে 
পদ্তি তেশেভারে এতজএম আমন্ত্রণী ফনাটিরস ফেওয়া আরে।
তরলমাট ই–সিারিংলয়র সুতে্া োেু হলে েু্োর, ১৪ সসলটেম্বর ২০২২ িাতরল� ( িারিীয় প্রমার সময় সকাে ৯. ০০টায়)  এেিং েধে হলে শুক্রোর, 
১৬ সসলটেম্বর ২০২২ িাতরল� ( িারিীয় প্রমার সময় তেলকে ৫. ০০টায়) । তেরমাট ই–ফভাটিংরয়ে ফময়াে ফশরষ এনএসতডএল দ্াো তেরমাট 
ই–ফভাটিংরয়ে সুতেিাটি তনত্রিয় করে ফেওয়া হরে।
এতজএরম অংশ ফনওয়া ফয সকল সেস্ তেরমাট ই–ফভাটিংরয়ে মাি্রম আরলা�্ তেষরয়ে ওপে তনরজরেে ফভাট ফেনতন, ফকেলমারি িােঁাই এতজএম 
�লাকালীন ই–ফভাটিংরয়ে মাি্রম ফভাট ফেওয়াে ফযাগ্ হরেন। ফকানও সেস্ ফকানও আরলা�্ তেষরয়ে ওপে একোে ফভাট তেরয় ফেলরল, 
পেেিতীরি ফসই সেস্রক িাঁে তসদ্ান্ত েেরলে সুরযাগ ফেওয়া হরে না। এতজএরমে আরগ ফয সকল সেস্ তেরমাট ই–ফভাটিংরয়ে মাি্রম তনরজে 
ফভাটাতিকাে প্ররয়াগ করে ফেরলরেন, তভতস/ ওএতভএরমে মাি্রম িাঁো এতজএরম অংশ তনরি পােরলও পুনোয় তনরজরেে ফভাট ফেওয়াে অনুমতি 
পারেন না।
এতজএরমে ফনাটিস ফপ্রেরণে পরে তকন্তু তনি্থাতেি কাট–অে িাতেখ অর্থাৎ, শতনোর, ১০ সসলটেম্বর ২০২২ িাতেরখে আরগ ফকানও ে্তক্ত 
ফকাম্াতনে ফশয়াে অতিগ্রহণ করে সেরস্ পতেণি হরল তিতন ( পুরুষ/ মতহলা)  এতজএম আমন্ত্রণী ফনাটিরস উতলিতখি তনরে্থতশকা অনুসেরণ অরো 
evoting@nsdl.co.in  ো rta@cbmsl.com আইতডরি অনুরোি জাতনরয় ইউজাে আইতড ও পাসওয়াড্থ সংগ্রহ কেরি পােরেন। অেশ্, ওই 
সেস্ যতে ইতিমরি্ই তেরমাট ই–ফভাটিংরয়ে জন্ এনএসতডএরল ফেতজ্টাড্থ হরয় রারকন, ফসরক্ষররি তিতন তনরজে ফভাট ফেওয়াে জন্ তেে্মান 
ইউজাে আইতড ও পাসওয়াড্থ ে্েহাে কেরি পােরেন।
তেতজক্াল েরম্থ ফশয়াে িরে োখা ফয সকল সেস্ ফকাম্াতনরি তনরজে ই–ফমল আইতড ফেতজ্টাে কোনতন, িাঁো কীভারে তেরমাট ই–ফভাটিং 
তকংো এতজএম �লাকালীন ই–ফভাটিংরয়ে মাি্রম তনরজরেে ফভাটাতিকাে প্ররয়াগ কেরি পােরেন, ফস সম্তক্থি ির্ এতজএম আমন্ত্রণী ফনাটিরস 
উরলিখ কো আরে।
সু্ক্রটিনাইজারেে প্রতিরেেন সরমি ফভারটে ফঘাতষি েলােল ফকাম্াতনে ওরয়েসাইট www.indiapower.com  সহ এনএসতডএল এে ই–ফভাটিং 
ওরয়েসাইট www.evoting.nsdl.com  ফি ফেওয়া হরে এেং ফকাম্াতনে ইকুইটি ফশয়ােগুতল ফয সমস্ত ্টক এক্সর�রঞ্জ িাতলকাভুক্ত অর্থাৎ 
ন্াশনাল ্টক এক্সর�ঞ্জ অে ইতন্ডয়া তলতমরটড ও ফমরট্াপতলটান ্টক এক্সর�ঞ্জ অে ইতন্ডয়া তলতমরটরডও এই ির্ জাতনরয় ফেওয়া হরে।
আেও তেশে ির্ পাওয়া যারে ফকাম্াতনে ওরয়েসাইট www.indiapower.com  সহ ফকাম্াতনে ইকুইটি ফশয়ােগুতল ফয সমস্ত ্টক এক্সর�রঞ্জ 
িাতলকাভুক্ত, ফসখানকাে ওরয়েসাইরট অর্থাৎ, www.nseindia.com  ও www.msei.in ।
তেরমাট ই–ফভাটিং ো এতজএম �লাকালীন ই–ফভাটিং সম্তক্থি ফকানও প্ররশ্নে ে্াখ্া ফপরি সেস্ো এনএসতডএল এে ফহল্পরডরকে ফযাগারযাগ 
কেরি পারেন evoting@nsdl.co.in  আইতডরি ই–ফমল পাঠিরয় তকংো ফটাল তরি নম্বে ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নম্বরে 
ফোন করে। সেস্ো এনএসতডএল এে ই–ফভাটিং ওরয়েসাইট www.evoting.nsdl.com  এে ডাউনরলাডস ফসকশরন তগরয় ‘ তরিরকারয়ন্টতল 
আকেড ফকারয়রচেনস ( এেএতকউ’ জ)  েে ফশয়ােরহাল্ােস অ্ান্ড ই–ফভাটিং ইউজাে ম্ানুয়াল েে ফশয়ােরহাল্ােস’  অংশটি ফেখরি পারেন 
অরো evoting@nsdl.co.in  আইতড–ফি ই–ফমরলে মাি্রম অনুরোি জানারি পারেন অরো ফযাগারযাগ কেরি পারেন এই ে্তক্তে সরগে:  
তমঃ প্রেীপ কুমাে তসং, ফডপুটি ম্ারনজাে ( ফসরক্রটাতেয়াল) , ইতন্ডয়া পাওয়াে করপ্থারেশন তলতমরটড, প্লট নং X ১–২ ও ৩, ব্লক– ই তপ, ফসক্টে–৫, 
সল্ট ফলক তসটি, কলকািা–৭০০০৯১;  ফমাোইল:  + ৯১–৯৮৩১৭৫২৫০২, ফোন:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০৯ ৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০;  ই–ফমল:  ipclagm2022 @
indiapower.com  । ফকানও প্রশ্ন রাকরল সেস্ো আেটিএ–ে কারে rta@cbmsl.com  আইতডরিও ই–ফমল পাোরি পারেন।
তনি্থাতেি কাট–অে িাতেরখে তভতত্তরি ফকানও ে্তক্ত ফকাম্াতনে সেস্ না–হরল এই ফনাটিসটি ফকেলমারি িরর্ে খাতিরে তেরে�না কেরেন।
 পতে�ালকমণ্ডলী পষ্থরেে আরেশানুসারে
 ইতন্ডয়া োওয়ার কলে্টালরশন তেতমলটড এে পরক্ষ
 স্াঃ–
 প্রশান্ত কােুর
স্ান :  কলকািা সকাপিাতন সসলক্রটাতর এেিং কমপ্ালয়্স অত�সার
িাতেখ :  ২৭ আগ্ট, ২০২২ ACS No.: 15576     

খেলার েচুররা

এতশয়া কালে
শ্রীেঙ্া েনাম আ�োতনস্ান

সলধে ৭–৩০
স্টার স্াট্টস

আজ

লক্ষ্  জরয়ে 
হ্াটট্রিক

যলুধের আলে রাহুলের েোয় ‘প্রতিলশা্’

সিাট প্রাথ্টনা  
োইেুিংলয়র

সিামার জন্ প্রাথ্টনা করতছ
 আজকালের প্রতিলেদন

ডান হাটুঁরি ফ�াট। দুোইরয় আইতসতস 
অ্াকারডতমে সাইড লাইরনে িারে 
মাটিরিই েরস তেরলন শাতহন আতরিতে। 
ভােিীয় তক্ররকটােো কাোকাতে আসরিই 
উরে োড়ঁারলন। যজুরেন্দ্র �াহাল, ঋষভ 
পন্থরেে সরগে টুকটাক করা। এমন সমরয় 
আসতেরলন তেোট ফকাহতল। আতরিতেরক 
ফেরখই হাি ফমলারলন। দু’ জরনে মরি্ 
টুকটাক করাও হল। আতরিতে জানারলন, 
‘ ফিামাে জন্ প্রার্থনা কেতে, আোে েরম্থ 

তেরে এরসা।’  শুরনই মদৃু হাসরলন তেোট। 
আেও একোে হাি তমতলরয় �রল ফগরলন। 

এমনই একটি তভতডও েতড়রয় পড়ল 
ফনট দুতনয়ায়। েতেোেই মুরখামুতখ হরচ্ 
ভােি– পাক। িাে আরগ সম্পীতিে এই 
আেহ ফেশ সাড়া ফেরলরে। পাক ফজারে 
ফোলাে ফযভারে তেোটরক শুরভচ্া 
জানারলন, িা মরন োগ ফকরট ফগল 
তেোট অনুোগীরেেও। প্রসগেি, শ্রীলঙ্া 
সেরেই ডান হাটুঁরি ফ�াট ফপরয়তেরলন 
আতরিতে। এতশয়া কারপ িারঁক মারেে 
োইরেই কাটারি হরে।    

শাতহন শা আতরিতদর সলঙ্ তেরাট সকাহতে। ছতে: টুইটার

 তেরাটলক শাতহন

মহারর
িারি–োক আোতমকাে এতশয়া কালে ে়িাই 

দুই তেরপ্রতিদ্বন্দীর। উলতেজনার 
োরদ ে়িলছ। িার মল্্ই তকছ ু
িথ্ োঠকলদর জন্।

র২০ আন্তজ্টাতিলক দুই সদলশর  দ্দ্বরলথ সামতরিক সরকড্ট
সমাট ম্াে ৯। িারি জয়ী ৬। পোজকস্োন িেী ২। টোই ১

িারি–োক র২০ ম্ালে সে সথলক সেতশ রান
তেরাট সকাহতে। রান ৩১১। ইজনংস ৭। সবেবোচ্চ ৭৮* । স্টোইক মরট ১১৮. ২৫

িারি–োক র২০ ম্ালে সে সথলক সেতশ উইলকট
উমর গুে। উইলকট ১১। ইজনংস ৬। মসরো মেোজলং ৪/ ৩৭। ইবকোনজ� মরট ৮. ২৭

েিেছর র২০ তেশ্বকালে িারি–োক সাক্ালির ের দুই দলের র২০ সরকড্ট
িারি:  ম্াে ২৮। িে ২২। হোর ৫। টোই ০। ফল হেজন ১

োতকস্ান:  ম্াে ১২। িে ১০। হোর ২। টোই ০। ফল হেজন ০
েিেছর র২০ তেশ্বকালে িারি–োক সাক্ালির ের র২০–সি  

িারলির হলয় সে্টাত্ক রান ও উইলকট
সরাতহি শম্টা:  রান ৬২৩। ইজনংস ২০। সবেবোচ্চ ৭৪। স্টোইক মরট ১৪৬. ৯৩

িুেলনশ্বর কুমার:  উইলকট ২৩। ইজনংস ১৯। মসরো মেোজলং ৪/ ১৩। ইবকোনজ� মরট ৬. ৯৫   

এতশয়া কালে সশে তিন সাক্ালিই োতকস্ানলক হাতরলয়লছ িারি 
২৩ সসলটেম্বর, ২০১৮ ( ওজিআই), দুেোই:  িারি জয়ী ৯ উইলকলট
১৯ সসলটেম্বর, ২০১৮ ( ওজিআই) , দুেোই:  িারি জয়ী ৮ উইলকলট
২৭ স�ব্রুয়াতর, ২০১৬ ( জট২০) , জ�রপরু:  িারি জয়ী ৫ উইলকলট

 কেকািা সডটস তরকিাতর ট্াইেুনাে–২
 জীেন সুিা তেতল্ং, ৭ নং ফ্াে, ৪২তস, জওহেলাল ফনহরু ফোড, কলকািা– ৭০০০৭১

সকস নিং: আরতস/ ২৩৬/ ২০১৮
ইউলকা ে্াঙ্ – েনাম – সমসাস্ট তিিাস ও অন্রা

তেক্রয় তেজ্ঞততি
মহামান্ তেকভাতে অতেসাে, তডআেটি– ২, কলকািা কিৃ্থক প্রেত্ত ২৯. ০৭. ২০২২ িাতেরখে 
আরেশনামা ফমািারেক তনম্নেতণ্থি স্ােে সম্তত্ত তেতক্র কো হরে: 
‘ ‘ফসানাে ফকালিা অ্াপাট্থরমন্ট নামক তেতল্ংরয়ে ( তজ+ ২)  গ্রাউন্ড ফ্ারে একটি ফোকানঘরেে 
অপতেহায্থ সমগ্র পতেমাণ যাে অেস্ান:  ৪১/ ১এ/ ৫( এন) , সারেক ৩২, সুভাষ অ্াতভতনউ, পতেমাপ 
৭৬. ১২৫ েগ্থেুট, িৎসহ তেতল্ংরয়ে তনম্নতস্ি প্রায় ০৩ ফডতসরমল জতমে সমানুপাতিক অংশ ও 
এজমাতল অতিকাে, ফমৌজা– োনাঘাট, ফজ এল নং ১৫৫, োগ নং– আে এস ৫৫৫৭, োনাঘাট পুেসভাে 
৪ নং ওয়াড্থ, ফপাঃঅঃ ও রানা– োনাঘাট, ফজলা– নতেয়া, পতচেমেগে– ৭৪১২০১’ ’ , সম্তত্তটি ‘ ফযখারন 
ফযমন আরে’  তভতত্তরি ই– তনলারমে মাি্রম তেক্রয় কো হরে যা এই ট্াইেুনারলে �ূড়ান্ত অনুরমােন 
সারপক্ষ হরে। এই ই– তনলারম অংশ ফনওয়াে জন্ আগ্রহী ফক্রিাগণরক সংেতক্ষি মূরল্ে ১০%  হারে 
‘ Recovery Officer, DRT-II , Kolkata ’   এে অনুকূরল তডমান্ড ড্াফ্ ট ো ফপ– অড্থােরূরপ তকংো 
সাটি্থতেরকট িােক ে্ারঙ্ে পোমশ্থ ফমািারেক ফনটে্াতঙ্ংরয়ে মাি্রম ইএমতড অর্থাঙ্ জমা তেরি 
হরে। এই ইএমতড োেে প্ররেয় অর্থাঙ্ সেল েেোিাে ফক্ষররি সমন্বয় কো হরে এেং অন্ান্রেে 
ফক্ষররি িা ই– তনলাম তেরপাট্থ প্রাততিে পে ফেেি ফেওয়া হরে। সেল ফক্রিা তহরসরে ফঘাষণা কোে 
পে এেং ই– তনলাম সম্ন্ন হওয়াে পেেিতী তেরন ো পেেিতী তেনটি েুটিে তেন ো েতেোরে পড়রল 
পেেিতী প্ররম কারজে তেরন তেরকল ৪: ০০টাে মরি্ সেল েেোিারক তেক্রয়মূরল্ে ২৫%  অর্থাঙ্ 
জমা তেরি হরে, ফযমনটা কেরি তিতন ে্র্থ হরল িাঁে িেরে জমা ফেওয়া ইএমতড োেে অর্থাঙ্ 
োরজয়াতি কো হরে।
ফক্রিা তনলাম তেতক্রে িাতেখ ফররক ১৫ তেরনে মরি্ সম্তত্তে তেক্রয়মূরল্ে োতক ৭৫%  অর্থাঙ্ 
জমা ফেরেন। ফয পতেমাণ সংেক্ষণ মূরল্ে করম ওপরে ফলখা সম্তত্ত তেতক্র কো হরে না, িা হল 
₹৫,৬৩,০০০/ – (পাঁ� লক্ষ ফিষট্টি হাজাে টাকা মারি) । তেড োড়ারনাে মূল্ হরে ₹ ১০,০০০/ – ( দশ 
হাজার টাকা মাত্র) । এই ই– তনলাম তেতক্রে অন্ান্ শি্থ ও তনয়মােলী তনম্নস্াক্ষেকােী দ্াো জাতেকৃি 
০১. ০৮. ২০২২ িাতেখ সংেতলি তেক্রয় ফঘাষণাপররিে অনুরূপ হরে।
এিদ্দাো তেজ্ঞাতপি কো যারচ্ ফয, স্তগিারেশ ো োতিরলে ফকানও আরেশ না রাকরল, ওপরে 
ফলখা সম্তত্ত অনলাইন তনলাম ( ই– অকশন)   এে মাি্রম ২৯. ০৯. ২০২২ িাতেরখ দুপুে ৩: ০০টা 
ফররক তেরকল ৪: ০০টাে মরি্ প্রতি ফক্ষররি ৩ তমতনরটে সীমাহীন স্িঃসম্পসােরণ http://drt.
auctiontiger.net     ওরয়ে ফপাট্থারল ফেওয়া ই- তনলাম প্ল্াটেরম্থ আরয়াতজি হরে। সম্ভাে্ েেোিাো 
http://drt.auctiontiger.net    ওরয়ে ফপাট্থাল ফররক এই তেক্ররয়ে ফঘাষণাপরি এেং তেক্রয় তেজ্ঞততি 
ডাউনরলাড করে ফনরেন এেং এেং এই ই– তনলারম অংশ ফনওয়াে জন্ ২৭. ০৯. ২০২২ িাতেখ ো িাে 
আরগ এই ওরয়ে ফপাট্থারল িাঁরেে নাম ফেতজ্টাে কেরি হরে। ই– তনলারম অংশ তনরি হরল িাঁরেে 
তনজস্ প্রস্তারেে সরগে ‘ Recovery Officer, DRT-II , Kolkata ’    এে অনুকূরল কাটা ও কলকািায় 
প্ররেয় তডমান্ড ড্াফ্ ট/ ফপ– অড্থােরূরপ ইএমতড জমা তেরি হরে।
তনলারমে সমরয় ফনটওয়ারক্থে মাি্রম সঙ্ঘটিি ফকানও ভুরলে জন্ তনম্নস্াক্ষেকােী োয়েদ্ রাকরেন 
না।
অনলাইরনে মাি্রম লগ ইন এেং তনলারম অংশগ্রহরণে জন্ ই–তনলাম ে্েস্াপক ফকাম্াতনে মাি্রম 
আেও তনরে্থশাতে ( যতে রারক)  সরমি ফেতজ্টাড্থ অংশগ্রহণকােীগণ/আগ্রহী ফক্রিারেে কারে সোসতে 
ইউজাে আইতড এেং পাসওয়াড্থ পাোরনা হরে।
তনলারমে অনুরমাতেি পতেরষো প্রোনকােী সংস্াে তেশে ির্:  ই–সপ্রাতকওরলমন্ট সটকলনােতজস 
তেতমলটড, সমাোইে:  ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই–সমে:  support@auctiontiger.net . 
আগ্রহী েেোিাো ই– তনলাম সংক্রান্ত আেও তেস্তাতেি ির্, সহায়িা, শি্থ ও তনয়মােলীে জন্ অনুগ্রহ 
করে https://drt.auctiontiger.net  ওরয়েসাইট ফেখুন। সম্তত্ত সংক্রান্ত ির্ ও পতেেশ্থরনে জন্ 
অনুগ্রহ করে এখারন ফযাগারযাগ কেরেন:  তমঃ জুলয়ে তেশ্বাস, তরতসিার, সমাোইে:  ৯০৯৩৮৮৭৯৪২, 
ই–সমে:  jeweljoy234@gmail.com .  

স্ান:  কেকািা  সাঃ– এস তেশ্বাস
িাতর�:  ০২. ০৮. ২০২২ তরকিাতর অত�সার  

এইেতডএ�তস ে্াঙ্ তেতমলটড
সরতজস্টাড্ট অত�স:  এইেতডএ�তস ে্াঙ্ হাউস, সসনােতি 
োেট মাে্ট, সোয়ার েলরে ( ওলয়স্ট) , মুম্বই– ৪০০০১৩

রিাঞ্চ  অত�স:  তেে্ান্ডাস্ট হাউস, ব্লক ‘ এ’ , ৮, এন এস সরাড, কেকািা– ৭০০০০১

দাতে তেজ্ঞততি
প্রতি: 
সলদশ দাস, তপিা– শ্রী েরমন্দ্রনার োস, ৫৬৭, একোনগঞ্জ লালোগ, ৪ নং কুেতমিলা, তজয়াগঞ্জ, মুতশ্থোোে– 
৭৪২১৫০
সপ্া দাস ওেরে স্প্া োতন োস, স্ামী– স্রেশ োস, ৫৬৭, একোনগঞ্জ লালোগ, ৪ নং কুেতমিলা, তজয়াগঞ্জ, 
মুতশ্থোোে– ৭৪২১৫০
সলদশ দাস, তপিা– শ্রী েরমন্দ্রনার োস, ৩৭৯/ ১, কাতলকাপুে, রানা– পূে্থ যােেপুে, ওয়াড্থ নং ১০৯, কলকািা– 
৭০০০৯৯
সপ্া দাস ওরল� সপ্া রাতন দাস, স্ামী– স্রেশ োস, ৩৭৯/ ১, কাতলকাপুে, রানা– পেূ্থ যােেপুে, ওয়াড্থ নং 
১০৯, কলকািা– ৭০০০৯৯

মাননীয় মহাশয়/ মহাশয়া,
এই�তডএেতস ে্ারঙ্ে িেরে আপনারেে প্রতি মঞ্জুেকৃি তসতকওেড ড্পলাইন ওভােড্াফ্ ট মট্থরগজ ফেতসতলটি 
োেে ভতেষ্রিে সুে সরমি ৩ আগ্ট ২০২২ িাতেরখে তভতত্তরি ে্ারঙ্ আপনারেে ₹ ৭,০৭,৬৬৮. ৫২/ – ( সাি 
েক্ সাি হাজার ছলশা আটেট্টি টাকা এেিং োহান্ন েয়সা মাত্র)  েরকয়া েরয়রে। আমারেে িেরে োেংোে 
অনুরোি জানারনা সর্বেও আপনারেে অ্াকাউরন্ট েরকয়াে ফপ্রতক্ষরি আপনাো ফকানও অর্থাঙ্ আোয় 
ফেনতন এেং ে্ারঙ্ে পাওনা পতেরশারি আপনাো ফখলাপকােী হওয়াে কােরণ আেতেআই এে তনরে্থতশকা 
অনুযায়ী আপনারেে অ্াকাউন্টটি অনুৎপােক পতেসম্ে ( এনতপএ)  তহরসরে ফরেতণভুক্ত হরয়রে। আতম, 
তসতকউতেটাইরজশন অ্ান্ড তেকন্রিাকশন অে তেনাতন্সয়াল অ্ারসটস অ্ান্ড এনরোস্থরমন্ট অে তসতকউতেটি 
ইন্টারে্ট অ্াক্ট, ২০০২  এে সংস্ানািীরন এই�তডএেতস ে্াঙ্ তলতমরটরডে অনুরমাতেি আতিকাতেক তহরসরে উক্ত 
অ্ারক্টে ১৩( ২)  িাোিীরন ৩ আগ্ট, ২০২২ িাতেখ সংেতলি একটি ফনাটিস জাতে করেতেলাম যাে মাি্রম উক্ত 
তেজ্ঞততিে িাতেখ ফররক ৬০ তেরনে মরি্ ভতেষ্রিে সুে ও মাসুল সরমি ₹ ৭,০৭,৬৬৮. ৫২/ – ( সাি েক্ সাি 
হাজার ছলশা আটেট্টি টাকা এেিং োহান্ন েয়সা মাত্র) অর্থমূরল্ে অনাোয়ী েরকয়া পতেরশারিে জন্ আপনারেে 
প্রতি আহ্ান জাতনরয়তেলাম, যাে অন্রা হরল এখারন নীর� েতণ্থি সম্তত্তে ওপে ে্ারঙ্ে অনুকূরল আপনারেে 
িেরে সিতে কো জাতমনস্ার্থ োরজয়াতি কো সহ উক্ত অ্ারক্টে ১৩( ৪)  িাোিীরন ে্ারঙ্ে প্রতি উপলব্ধ সকল ো 
ফয ফকানও অতিকাে প্ররয়ারগে করা উরলিখ কো হরয়তেল।

সপিততের তেেরর
সামান্ কমরেতশ ২ কাো ২ েটাক জতমে অপতেহায্থ সমগ্র পতেমাণ, িৎসহ এে উপতেতস্ি ফোিলা োতড় যাে 
ফমাট কভাড্থ এতেয়া ১৬০৮ েগ্থেুট অর্থাৎ, প্ররম িরল দুটি ফেডরুম, একটি তকর�ন/ ডাইতনং, একটি টয়রলট ও 
একটি কাে পাতক্থং ফস্পস তনরয় পতেমাপ ৮০৪ েগ্থেুট এেং তদ্িীয় িরল তিনটি ফেডরুম, একটি তকর�ন/ ডাইতনং, 
একটি টয়রল� ও একটি ে্ালকতন তনরয় পতেমাপ ৮০৪ েগ্থেুট, িৎসহ এটি সংলগ্ন যােিীয় তেক্স�াে ও তেটিং, 
অেস্ান:  ফমৌজা– কাতলকাপুে, ফজ এল নং ২০, পেগনা– খাসপুে, ফিৌতজ নং ৩–২, ১২, আে এস নং ২, 
োগ নং ৩৫৬/ ৪০৬, আে এস খতিয়ান নং ৩৬০ ও ৩৫৪, তমউতনতসপ্াল ফপ্রতমরসস নং ৩৭৯/ ১, কাতলকাপুে, 
রানা– পূে্থিন টাতলগঞ্জ, পেেিতীরি কসো এেং েি্থমারন পূে্থ যােেপুে, েি্থমারন কলকািা পুেতনগরমে ১০৯ 
নং ওয়ারড্থে এলাকািীন, সাে ফেতজত্রি/  এতডএসআে অতেস– তশয়ালো, ফজলা– ২৪ পগনা, েি্থমারন েতক্ষণ ২৪ 
পেগনা, িৎসহ সংলগ্ন কমন প্ারসরজে মাি্রম তেদু্ৎ, করলে জল, পয়ঃপ্রণালী ইি্াতে সংরযারগে অতিকাে 
এেং সংলগ্ন ম্াপ ো প্ল্ারন পতেষ্ােভারে প্রেতশ্থি ও লাল ফেখা তেরয় পৃরক কো সম্তত্ত সংক্রান্ত যােিীয় 
এজমাতল অতিকাে ও আনুষতগেক সুতেিা ফভাগেখরলে সমানাতিকাে। সম্তত্তটি এরূরপ ফ�ৌহতদে পতেরেতষ্টি:  
উত্তে– ২০ েুট �ওড়া কমন প্ারসজ;  েতক্ষণ– অংশি োগ নং ৩৬৬;  পেূ্থ– তকেম প্লট নং তপ–১৫/ এ;  পতচেম– 
তকেম প্লট নং তপ–১৭।
ফযরহিু, প্রকৃিপরক্ষ ফয ঠিকানায় আপনাো রারকন/  ে্েসা �ালারচ্ন/  মুনাোে জন্ কাজ করেন, ফসখারন ফপ্রতেি 
ও ৩ আগ্ট ২০২২ িাতেখ সংেতলি ফনাটিসটি পতেরষতেি কো যায়তন, ফসই কােরণ এই ফনাটিসটি প্রকারশ আমো 
োি্ হলাম। এিদ্দাো উক্ত অ্ারক্টে ১৩( ২)  িাোিীরন এই ফনাটিসটি জাতে কো হল যাে মাি্রম এই তেজ্ঞততিে িাতেখ 
ফররক ৬০ তেরনে মরি্ ে্ারঙ্ে পাওনা পতেরশারিে জন্ আপনারেে প্রতি আহ্ান জানারনা হরচ্, যাে অন্রা হরল 
উক্ত অ্ারক্টে ১৩( ৪)  িাোিীরন ে্ারঙ্ে প্রতি উপলব্ধ সকল ো ফয ফকানও অতিকাে প্ররয়াগ কো হরে।
িৎসহ উক্ত অ্ারক্টে ১৩( ১৩)  িাোে সংস্ান অনুযায়ী উপরোক্ত জাতমনযুক্ত পতেসম্েগুতল তেতক্র/ ইজাো ো অন্ 
ফকানও উপারয় হস্তান্তে কো ফররক আপনারেে তেেি রাকরি েলা হরচ্।

িাতর�:  ২৭. ০৮. ২০২২ সাঃ– অনুলমাতদি আত্কাতরক
স্ান:  কেকািা এইেতডএ�তস ে্াঙ্ তেতমলটড

 জেপোবক পোক
আলেই তছটলক সেলছন শাতহন শা 
আতরিতদ। স�র সঙ্ট ো়িে োক 
তক্রলকলট। এোর এতশয়া কাে সথলক 
তছটলক সেলেন আলরক সজালর 
সোোর মহম্দ ওয়াতসম। ২১ 
েছলরর এই তক্রলকটালরর তেলঠ ে্থা। 
এমআরআই করালনা হে। এই 
েতরতস্তিলি ওয়াতসমলক স�োলনার 
ঝুতঁক তনলি োইলছ না োক সোড্ট। 

 ভোল িোেগোে
 তদ্বিীয় সটলস্ট িাে জায়োয় ইিংে্ান্ড। 
দতক্র আতরিকার ১৫১ রালনর জোলে 
প্রতিলেদন সে�ার সময় িালদর রান 
৩৩৯/ ৬। একসময় ৪৩ রালন ৩ 
উইলকট হাতরলয়তছে ইিংে্ান্ড। সামাে 
তদলেন সেন সস্টাকস ( ১০৩)  ও সেন 
স�াকস ( অেরাতজি ৮১) । জুরলি 
উঠে ১৭৩ রান। 

 ম�োব�ো স্মৃজি
সঝাল়িা ইতনিংস স্তৃি মান্ানার। 
ইিংে্ালন্ডর দ্ হাল্রেলড। স্তৃি ৩১ 
েলে অেরাতজি ৫৭ রালন। িারঁ দুরন্ত 
ে্ারিংলয়ই দশ উইলকলট জয়ী সাদান্ট 
সরিি। হারাে সট্ন্ট রলকটলক।  

 ইউজকর জেদোে
ইউএস ওলেলনর তসঙ্েলস থাকলছন 
না সকানও িারিীয়। সযাে্িা অজ্টন 
েলে্টর তদ্বিীয় রাউলন্ড তছটলক সেলেন 
ইউতক িাম্বতর। ৩০ েছলরর ইউতক 
৩– ৬, ২– ৬ ে্ে্ালন হারলেন 
সেেতজয়ালমর তজলজা োে্টলসর কালছ। 
আলেই তছটলক সেলছন রামকুমার 
রমানাথন, সুতমি নাোে। 

 সহি গ্রুবপ
ইওলরাো তেলে সহজ গ্রুলে 
ম্ালঞ্চস্টার ইউনাইলটড। িালদর 
গ্রুলে তরলয়ে সসাতসলয়দাদ, সশতর�, 
ওলমানাইয়া। ম্ান ইউ সশে ে্াতপিয়ন 
হলয়তছে ২০১৭ সালে। ২ েছর আলে 
রানাস্ট। গ্রুলের শীলে্ট থাকলে সরাসতর 
সকায়াট্টালর সেৌঁলছ যালে। তদ্বিীয় হলে 
স�েলি হলে সপ্ অল�।  

  জিিল কোস্ট�স 
কেকািা তপ্রতময়ার তেলের ‘ এ’  
তডতিশলনর ম্ালে জয়ী ক্ােকাটা 
কাস্টমস। ৩–১ হারাে সাদান্ট 
সতমতিলক। কাস্টমলসর হলয় সজা়িা 
সোে নরহতর সরেষ্ার। ত�তদরেুর 
১–০ হারাে এতরয়ানলক। সরেওলয় 
এ�তস–র কালছ ০–১ হার ইউনাইলটড 
স্াট্টলসর। তেয়ারলেস–তেএসএস 
এেিং টাতেেঞ্জ অরিোমী–জজ্ট 
সটতেরিা� ম্াে ১–১ অমীমািংতসি।

  রামকৃষ্ণ �তজ্টিংস তেতমলটড
করপ্থারেট আইরডতন্টটি নং:  L74210WB1981PLC034281 

২৩, সাক্থাস অ্াতভতনউ, কলকািা–৭০০ ০১৭
ই–ফমল:  secretarial@ramkrishnaforgings.com

ফোন:  ০৩৩–৪০৮২ ০৯০০/৭১২২ ০৯৯৯, ে্াক্স:  ০৩৩–৪০৮২ ০৯৯৮/৭১২২ ০৯৯৮
ওরয়েসাইট:  www.ramkrishnaforgings.com 

৪০ িম োতে্টক সা্ারর সিা, 
তরলমাট ই সিারিং ও েই েলধের সনারস

 এিদ্দাো এই ফনাটিস জাতে কো হরচ্ ফয, োমকৃষ্ণ েতজ্থংস তলতমরটড ( ফকাম্াতন) –
এে সেস্রেে ৪০ িম োতষ্থক সািােণ সভা তভতডও কনোরেতন্সং ( ‘ তভতস’ ) /  অন্ 
অতডও তভসু্য়াল পদ্তি ( ‘ ওএতভএম’ ) –এে মাি্রম অনুতঠিি হরে ১৭ ফসরটেম্বে, 
২০২২ ফেলা ১১. ৪৫–এ ( ভা. স. )  ২১ জুলাই, ২০২২–এ এতজএরমে ফনাটিরস 
উরলিতখি কায্থক্ররম।
তমতনত্রি অে করপ্থারেট অ্ারেয়াস্থ ( এমতসএ সাকু্থলাে)  দ্াো জাতেকৃি 
যরাক্ররম ৮ এতপ্রল ২০২০, ১৩ এতপ্রল ২০২০, ১৩ জানুয়াতে, ২০২১, 
৫ ফম ২০২২ িাতেখ সংেতলি ফজনারেল সাকু্থলাে নং ১৪/ ২০২০, 
১৭/ ২০২০, ০৩/ ২০২২ এেং তসতকউতেটিজ অ্ান্ড এক্সর�ঞ্জ ফোড্থ অে 
ইতন্ডয়া ( ফসতে)  দ্াো জােীকৃি ( ফসতে সাকু্থলাে)  ১২ ফম ২০২০ িাতেখ ফসতে 
সাকু্থলাে নং ফসতে/ এই�ও/ তসএেতড/ তসএমতড১/ তসআইআে/ তপ/ ২০২০/ ৭৯, 
১৫ জানুয়াতে ২০২১ িাতেখ ফসতে সাকু্থলাে নং 
ফসতে/ এই�ও/ তসএেতড/ তসএমতড২/ তসআইআে/ তপ/ ২০২১/ ১১   ও ১৩ ফম, 
২০২২ –এ ফসতে/ এই�ও/ তসএেতড/ তসএমতড২/ তসআইআে/ তপ/ ২০২২/ ৬২ 
( ফসতে ও এমতসএ সাকু্থলাে)  ও ফকাম্াতনজ অ্াক্ট, ২০১৩ ( অ্াক্ট) –এে 
শি্থাতে, ফসতে ( তলত্টং অেতলরগশনস অ্ান্ড তডসর্াজাে তেরকায়্ােরমন্টস)  
ফেগুরলশনস, ২০১৫ (  তলত্টং ফেগুরলশনস)  অনুযায়ী। 
সাকু্থলাে মাতেক ফকাম্াতনে ৩১ মা�্থ, ২০২২–এ ফশষ পেীতক্ষি ( একক 
ও একীকৃি)  আতর্থক েলােরলে খতিয়ান সরমি ৪০ িম এতজএম–এে 
ফনাটিস সেদুতিনভারে ফপ্রেণ কো হরয়রে ফসই সেস্রেেরক, যারেে ই ফমল 
ফকাম্াতন/ ফেতজ্রিাে ও ফশয়াে ট্ান্সোে এরজন্ট ফক তেন ফটকরনালতজস তলঃ 
( পূে্থিন ফক তেন ফটকরনালতজস প্রাঃ তলঃ) ( ফক তেন ফটক) ো তডরপাতজটতেে 
কারে তনেন্ীকৃি কো আরে ও শুক্রোে ১৯ আগ্ট, ২০২২–এ ইকুইটি ফশয়াে 
িো আরে। এতজএম ফনাটিস ও আতর্থক েলােল ফকাম্াতনে ওরয়েসাইট 
www.ramkrishnaforgings.com –এ পাওয়া যারে। এোড়া ফকাম্াতন ্টক 
িাতলকাভুতক্তে ্টক এক্সর�ঞ্জ www.nseindia.com ও www.bseindia.
com – এ ও ফক তেন ফটকরনালতজস প্রাঃ তলঃ–এে www.kfintech.com –এ 
পাওয়া যারে। সাকু্থলাে মাতেক োস্ততেক কতপ ফেওয়া হরে না।
সেস্রেে জানারনা হরচ্ ফয, ফকাম্াতনজ ( ম্ারনজরমন্ট অ্ান্ড অ্াডতমতনর্রিশন)  
রুলস ২০১৪–এে রুল ২০ সহ পেনীয় ফকাম্াতনজ অ্াক্ট, ২০১৩–এে ১০৮ 
িাোয়  ও ফসতে তলত্টং ফেগুরলশনস অনুযায়ী ফশয়ােরহাল্াে এতজএম–এে 
ফনাটিরসে তেষরয় ফক তেন ফটক দ্াো সেদুতিনভারে ফভাটাতিকাে ( তেরমাট ই 
ফভাটিং)  প্ররয়ারগে সুরযাগ পারেন।
ক)   সেস্ ৪০ িম এতজএম–এে ফনাটিরসে তেষরয় তেরমাট ই ফভাটিং  প্ররয়ারগে 

সুরযাগ পারেন।
খ)  তেরমাট ই ফভাটিং শুরু েুিোে, ১৪ ফসরটেম্বে, ২০২২, সকাল ৯ টা ( ভা স) , 

ফশষ শুক্রোে, ১৬ ফসরটেম্বে, ২০২২ তেকাল ৫ টা( ভা স)।
গ)   তেরমাট ই ফভাটিং ও সভায় ই ফভাটিং–এে তনণ্থায়ক িাতেখ শুক্রোে, 

৯ ফসরটেম্বে, ২০২২ ফশরষ। তনণ্থায়ক িাতেরখে ফশরষ তেতজক্াল ও 
তডম্াট েরম্থ ফশয়াে িরে োখা সকল সেস্ তেরমাট ই ফভাটিং ও সভায় ই 
ফভাটিং–এে সুরযাগ পারেন। এতজএম ফনাটিস ও আতর্থক েেরেে  তেরপাট্থ 
পাোরনাে পে তনণ্থায়ক িাতেরখ ফশয়াে রাকরল ফক তেন ফটক–এ einward.
ris@kfintech.com  –এ ই–ফমল করে  অনুরোি পাোরল ইউজাে 
আইতড ও পাসওয়াড্থ পাওয়া যারে, ো তলখুন:  তম.  এন শ্ামকুমাে, ফোন 
নং ০৪০ ৬৭১৬২২২২, ফক তেন ফটকরনালতজস তলঃ, ইউতনট   োমকৃষ্ণ 
েতজ্থংস তলতমরটড, ফসরলতনয়াম টাওয়াে তে, প্লট ৩১–৩২, আতর্থক ফজলা, 
নানাক্রমগুো, ফসতেতলগেমপলিী মন্ডল, হায়েোোে–৫০০০৩২।

ঘ)   সেস্ লক্ষ্ কেরেন: 
i )   তেরমাট ই ফভাটিং–এে পে ফক তেন ফটক দ্াো তেরমাট ই–ফভাটিং যন্ত্র 

তেকল কো হরে ও একোে ফভাট তেরল ফসই ফভাট েেল কো যারে না।
i i )    সভায় সেস্ ই ফভাটিং সরুযাগ পারেন। 
i ii  )   তেরমাট ই ফভাটিং এ ফভাটাতিকাে প্ররয়ারগে পে এতজএম–এ ফযাগ তেরয় 

ই ফভাটিং সরুযাগ পারেন না।
iv   )   তনণ্থায়ক িাতেরখে ফশরষ তডরপাতজটতেে কারে তনেন্ীকৃি কো সেস্ 

তেরমাট ই ফভাটিং ও সভায় ই ফভাটিং সুরযাগ পারেন।
ঙ)   তম.  এন শ্ামকুমাে, ফোন নং ০৪০ ৬৭১৬২২২২, তনঃশুল্ক নং ১৮০০ ৩৪৫ 

৪০০১–এ ফক তেন ফটকরনালতজস প্রাঃ তলঃ, তলখুন তভতস/  ওএতভএম–এে 
মাি্রম এতজএম–এ ফযাগ তেরয় ই ফভাটিং তেষরয় জানরি হরল। ই–ফভাটিংরয়ে 
তেষরয় ফকানও প্ররশ্নে ে্াখ্াে প্ররয়াজন হরল এখারন ফেখুন:  https://
evoting.kfintech.com ডাউনরলাড তেভারগ। ফকাম্াতনরি secretarial@
ramkrishnaforgings.com– ই–ফমল করে ফকাম্াতন ফসরক্রটাতে ও 
কমপ্লারয়ন্স অতেসাে অতভরযাগ জানারনা যারে।

ফকাম্াতনজ অ্াক্ট, ২০১৩–এে ৯১ িাোয় ও ফসতে তলত্টং ফেগুরলশনস অনুযায়ী 
ফকাম্াতনে সেস্ নতর ও ফশয়াে হস্তান্তে েই এতজএম–এে জন্  শতনোে, ১০ 
ফসরটেম্বে, ২০২২ ফররক শতনোে, ১৭ ফসরটেম্বে,২০২২ ( উভয় তেন সহ)  েন্ 
রাকরে।
  রামকৃষ্ণ �তজ্টিংস তেতমলটড–এর েলক্
  সাঃ–
  রালজশ মু্রো, 
িাতর�:  ২৬. ০৮. ২০২২ সকাপিাতন সসলক্রটাতর 
স্ান:  কেকািা  এতসএস–১২৯৯১ 
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