
India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263

[formerly DPSC Limited]
Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector –V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091Tel.: + 91 33 6609 4308/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

Ref: IPCL/SE/LODR/2021-22/36 Date: 28th August, 2021

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

Sub: Newspaper Advertisement pertaining to the 101st Annual General Meeting of the Company

Dear Sir(s),

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 28th August, 2021 in
“Financial Express” (English) and “Aajkaal” (Bengali), regarding the Notice of the 101st Annual General
Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, 18th September, 2021 at 11:30 a.m. (IST) through
Video Conferencing / Other Audio Visual Means, Book Closure and information on e-voting.

The same shall also be 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

cc: National Securities Depository Limited
Trade World, 4th Floor, Kamala Mills
Compound Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai- 400 013
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দেশ
কলকাতা শনিবার ২৮ আগস্ট ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১২

ইনডিয়া পাওয়ার করপপাররশি নলনিরেড
CIN: L40105WB1919PLC003263 

[পূর্বতন ডিডপএসডস ডিডিটেি] 
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১০১তি বান্পক সাধারণ সভা, বই বরধের তানরখ
এবং ই–ভভাোভুটির তথ্য সম্পনকপত প্রকাশ্য নবজ্ঞনতি

( ক)  বান্পক সাধারণ সভা
এতদ্দারা সংডলিষ্ট সকটির অরগডতর জন্ জানাটনা যাটছে সয, ৮ এডরিি ২০২০, ১৩ এডরিি ২০২০ ও ৫ সি ২০২০ তাডরটের এিডসএ সার্্বিারসিূহ 
( একডরিতরূটপ ‘ এিডসএ সার্্বিারসিূহ’  ডহটসটর উডলিডেত)  এরং ডসডকউডরটিজ অ্ান্ড এক্সটেঞ্জ সরাি্ব অ� ইডন্ডো (‘  সসডর’ )  দ্ারা জাডরকৃত ১৫ 
জানেুাডর ২০২১ তাডরটের সার্্বিার সহ পঠনীে ১২ সি ২০২০ তাডরটের সার্্বিার (  একডরিতরূটপ  ‘সসডর সার্্বিারসিূহ’  ডহটসটর উডলিডেত) –এর 
সংস্ানসিূহ সহ পঠনীে সকাম্াডনজ অ্াক্ট, ২০১৩ ও এর অধীটন রডেত রুিসিূহ ( ‘ অ্াক্ট’ ), ডসডকউডরটিজ অ্ান্ড এক্সটেঞ্জ সরাি্ব অ� ইডন্ডো 
( ডিড্টং অরডিটগশনস অ্ান্ড ডিসট্াজার ডরটকাে্ারটিন্টস)  সরগুটিশনস, ২০১৫ ( ‘ ডিড্টং সরগুটিশনস’ )  –এর রিটযাজ্ সংস্ানসিূহ অনুসাটর 
১০১তি রাড্্বক সাধারণ সভা ( ‘ এডজএি’ )  আিন্ত্রণী সনাটিটস উডলিডেত কাররার ডনর্বাটহর জন্ সকাম্াডনর সদস্টদর ১০১তি রাড্্বক সাধারণ সভা 
(‘  এডজএি’ )  শনিবার, ১৮ ভসরটেম্বর ২০২১ তানররখ সকাল ১১. ৩০োয় (ভারতীয় প্রিাণ সিয়) নভনডও কিফাররন্সং ( ‘ নভনস’ ) /   অি্য অনডও 
নভসু্যয়াল পদ্ধনত ( ‘ ওএনভএি’ ) –এর িাধ্টি আটোডজত হটর।
এিডসএ সার্্বিারসিূহ ও সসডর সার্্বিারসিূহ অনুসাটর ২০২০–২১ অর্বরট্্বর রাড্্বক রিডতটরদন সহ উক্ত ১০১তি রাড্্বক সাধারণ সভার আিন্ত্রণী 
সনাটিস সকাম্াডন/   সরডজস্টার ও সশোর ট্ান্স�ার এটজন্ট ( ‘ আরটিএ’ ) /  ডিটপাডজেডর  পাটি্বডসপ্ান্ট( গণ) –এর কাটে সয সকি সদটস্র ই–সিি আইডি 
সরডজ্টার করাটনা আটে, তাঁটদর সকটির রিডত সকরিিারি ইটিকট্ডনক উপাটে শুক্রবার, ২৭ আগস্ট ২০২১ তাডরটে পাঠিটে সদওো হটেটে। 
সকাম্াডনর সয সকি সদস্ ডনটজর ই–সিি আইডি সরডজ্টার/  আপটিে করানডন, তাঁরা কীভাটর তা করটরন, সসই ডর্টে ডরশদ তর্ এডজএি 
আিন্ত্রণী সনাটিটস সদওো আটে।
২০২০–২১ অর্বরট ্্বর রাড ্্বক রিডতটরদন সহ উক্ত ১০১তি রাড্্বক সাধারণ সভার আিন্ত্রণী সনাটিস সকাম্াডনর ওটেরসাইে www.indiapower.
com     সহ সকাম্াডনর ইর্ইটি সশোরসিূহ সয সকি ্টক এক্সটেটঞ্জ নডরভুক্ত অর্বাৎ, ন্াশনাি ্টক এক্সটেঞ্জ অ� ইডন্ডো ডিডিটেি এরং সিটট্াপডিোন 
্টক এক্সটেঞ্জ অ� ইডন্ডো ডিডিটেটির যরাক্রটি www.nseindia.com  এরং www.msmei.in  ওটেরসাইটেও উপিব্ধ রটেটে। ১০১তি এডজএি 
আিন্ত্রণকারী এই সনাটিসটি ন্াশনাি ডসডকউডরটিজ ডিটপাডজেডর ডিডিটেি ( ‘ এনএসডিএি’ )  ( ই–সভােদাটনর সুডরধা রিদানকারী এটজডন্স) –এর 
www.evoting.nsdl.com  ওটেরসাইটেও উপিব্ধ রটেটে।
( খ)  বই বধে
সকাম্াডনজ ( ি্াটনজটিন্ট অ্ান্ড অ্ািডিডনটস্টশন)  রুিস, ২০১৪–এর রুি ১০ এরং ডিড্টং সরগুটিশনটসর সরগুটিশন ৪২ সহ পঠনীে উক্ত অ্াটক্টর 
৯১ নং ধারার সংস্ানাধীটন সকাম্াডনর ১০১তি এডজএটি সকাম্াডনর ₹ ১/ – স�স ভ্ািুর রিডতটি সম্ূণ্ব সপি–আপ ইর্ইটি সশোটরর জন্ ₹ ০. ০৫ 
( পাঁে পেসা িারি)  হাটর িভ্াংশ স�া্ণার উটদেটশ্ ( যডদ স�াড্ত হে)  ভকাম্পানির সদস্যরদর ভরনিস্টার এবং ভশয়ার হস্ান্তর বইগুনল ভসািবার, ১৩ 
ভসরটেম্বর ২০২১ ভথরক শনিবার, ১৮ ভসরটেম্বর ২০২১ তানরখ পরপন্ত ( উভয় তানরখ অন্তভুপক্ত করর)  বধে রাখা থাকরব।
( গ)  ই–ভভােদাি
সকাম্াডনজ ( ি্াটনজটিন্ট অ্ান্ড অ্ািডিডনটস্টশন)  রুিস, ২০১৪–এর রুি ২০ এরং ডিড্টং সরগুটিশনটসর সরগুটিশন ৪৪ সহ পঠনীে উক্ত অ্াটক্টর 
১০৮ নং ধারা এরং ইনড্টটিউে অ� সকাম্াডন সসটক্রোডরজ অ� ইডন্ডো দ্ারা জাডরকৃত সসটক্রোডরোি ্ট্ান্ডাি্বস অন সজনাটরি ডিটিংস–এর 
সংস্ানাধীটন সকাম্াডন তার সদস্টদর ডনধ্বাডরত কাে–অ� তাডরে অর্বাৎ, শডনরার, ১১ সসটটেম্বর ২০২১ তাডরটের ডনডরটে এনএসডিএি–এর 
তরট� রিদত্ত ইটিকট্ডনক সভাটিং ডসট্টটির িাধ্টি ১০১তি এডজএি আিন্ত্রণী সনাটিটস ডনধ্বাডরত কাররারগুডির ওপর ইটিকট্ডনক উপাটে ডরটিাে 
ই–সভাটিং এরং এডজএি েিাকািীন ই–সভাটিংটের সুডরধা সদটর। এডজএটির আটগ ডরটিাে ই–সভাটিং এরং এডজএি েিাকািীন ই–সভাটিংটের 
পদ্ধডত ডরশদভাটর এডজএি আিন্ত্রণী সনাটিটস সদওো আটে।
ডরটিাে ই–সভাটিংটের সুডরধা চালু হরব বুধবার, ১৫ ভসরটেম্বর ২০২১ তানরখ ( ভারতীয় প্রিাণ সিয় সকাল ৯. ০০োয়)  এবং বধে হরব শুক্রবার, ১৭ 
ভসরটেম্বর ২০২১ তানরখ ( ভারতীয় প্রিাণ সিয় নবরকল ৫. ০০োয়) । ডরটিাে ই–সভাটিংটের সিোদ সশট্ এনএসডিএি দ্ারা ডরটিাে ই–সভাটিংটের 
সডুরধাটি ডনড্রিে কটর সদওো হটর।
এডজএটি অংশ সনওো সয সকি সদস্ ডরটিাে ই–সভাটিংটের িাধ্টি আটিাে্ ডর্টের ওপর ডনটজটদর সভাে সদনডন, সকরিিারি তাঁরাই এডজএি 
েিাকািীন ই–সভাটিংটের িাধ্টি সভাে সদওোর সযাগ্ হটরন। সকানও সদস্ সকানও আটিাে্ ডর্টের ওপর একরার সভাে ডদটে স�িটি, 
পররততীটত সসই সদস্টক তাঁর ডসদ্ধান্ত রদটির সটুযাগ সদওো হটর না। এডজএটির আটগ সয সকি সদস্ ডরটিাে ই–সভাটিংটের িাধ্টি ডনটজর 
সভাোডধকার রিটোগ কটর স�টিটেন, ডভডস/ ওএডভএটির িাধ্টি তাঁরা এডজএটি অংশ ডনটত পারটিও পুনরাে ডনটজটদর সভাে সদওোর অনিুডত 
পাটরন না।
এডজএটির সনাটিস সরিরটণর পটর ডকন্তু ডনধ্বাডরত কাে–অ� তাডরে অর্বাৎ, শনিবার, ১১ ভসরটেম্বর ২০২১ তাডরটের আটগ সকানও র্ডক্ত 
সকাম্াডনর সশোর অডধগ্রহণ কটর সদটস্ পডরণত হটি ডতডন ( পুরু্/ িডহিা)  এডজএি আিন্ত্রণী সনাটিটস উডলিডেত ডনটদ্বডশকা অনুসরটণ অররা 
evoting@nsdl.co.in  বা rta@cbmsl.com আইডি–সত অনুটরাধ পাঠিটে ইউজার আইডি ও পাসওোি্ব সংগ্রহ করটত পারটরন। অরশ্, ওই 
সদস্ যডদ ইডতিটধ্ই ডরটিাে ই–সভাটিংটের জন্ এনএসডিএটি সরডজ্টাি্ব হটে রাটকন, সসটষেটরি ডতডন ডনটজর সভাে সদওোর জন্ ডরদ্িান 
ইউজার আইডি ও পাসওোি্ব র্রহার করটত পারটরন।
ড�ডজক্াি �টি্ব সশোর ধটর রাো সয সকি সদস্ সকাম্াডনটত ডনটজর ই–সিি আইডি সরডজ্টার করানডন, তাঁরা কীভাটর ডরটিাে ই–সভাটিং ডকংরা 
এডজএি েিাকািীন ই–সভাটিংটের িাধ্টি ডনটজটদর সভাোডধকার রিটোগ করটত পারটরন, সস সম্ডক্বত তর্ এডজএি আিন্ত্রণী সনাটিটস উটলিে 
করা আটে।
সু্কটিনাইজাটরর রিডতটরদন সটিত সভাটের স�াড্ত �িা�ি সকাম্াডনর ওটেরসাইে www.indiapower.com  সহ এনএসডিএি–এর ই–সভাটিং 
ওটেরসাইে www.evoting.nsdl.com –সত সদওো হটর এরং সকাম্াডনর ইর্ইটি সশোরগুডি সয সিস্ত ্টক এক্সটেটঞ্জ তাডিকাভুক্ত অর্বাৎ 
ন্াশনাি ্টক এক্সটেঞ্জ অ� ইডন্ডো ডিডিটেি ও সিটট্াপডিোন ্টক এক্সটেঞ্জ অ� ইডন্ডো ডিডিটেি–সতও এই তর্ জাডনটে সদওো হটর।
আরও ডরশদ তর্ পাওো যাটর সকাম্াডনর ওটেরসাইে www.indiapower.com  সহ সকাম্াডনর ইর্ইটি সশোরগুডি সয সিস্ত ্টক এক্সটেটঞ্জ 
তাডিকাভুক্ত, সসোনকার ওটেরসাইটে অর্বাৎ, www.nseindia.com  ও www.msei.in ।
ডরটিাে ই–সভাটিং রা এডজএি েিাকািীন ই–সভাটিং সম্ডক্বত সকানও রিটনের র্াে্া সপটত সদস্রা এনএসডিএি–এর সহল্পটিটকে সযাগাটযাগ 
করটত পাটরন evoting@nsdl.co.in  আইডি–সত ই–সিি পাঠিটে ডকংরা সোি ডরি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নম্বটর স�ান 
কটর। সদস্রা এনএসডিএি–এর ই–সভাটিং ওটেরসাইে https://www.evoting.nsdl.com –এর িাউনটিািস সসকশটন ডগটে ‘ ডরিটকাটেন্টডি 
আকেি সকাটেটচেনস ( এ�এডকউ’ জ)  �র সশোরটহাল্ারস অ্ান্ড ই–সভাটিং ইউজার ি্ানুোি �র সশোরটহাল্ারস’  অংশটি সদেটত পাটরন অররা 
evoting@nsdl.co.in  আইডি–সত ই–সিটির িাধ্টি অনটুরাধ জানাটত পাটরন অররা সযাগাটযাগ করটত পাটরন এই র্ডক্তর সটগে:  ডিঃ রিদীপ 
র্িার ডসং, সিপুটি ি্াটনজার ( সসটক্রোডরোি) , ইডন্ডো পাওোর কটপ্বাটরশন ডিডিটেি, প্লে নং X ১–২ ও ৩, ব্লক– ই ডপ, সসক্টর–৫, সল্ট সিক ডসটি, 
কিকাতা–৭০০০৯১;  সিারাইি:  + ৯১–৯৮৩১৭৫২৫০২, স�ান:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০৯ ৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০;  ই–সিি:  ipclagm2021@indiapower.
com  । সকানও রিনে রাকটি সদস্রা আরটিএ–র কাটে rta@cbmsl.com  আইডি–সতও ই–সিি পাঠাটত পাটরন।
ডনধ্বাডরত কাে–অ� তাডরটের ডভডত্তটত সকানও র্ডক্ত সকাম্াডনর সদস্ না–হটি এই সনাটিসটি সকরিিারি তটর্র উটদেটশ্ গণ্ করটরন।
 পডরোিকিণ্ডিী প্্বটদর আটদশানুসাটর
 ইনডিয়া পাওয়ার করপপাররশি নলনিরেড–এর পটষে
 সাঃ–
 প্রশান্ত কাপুর
স্ান :  কিকাতা ভকাম্পানি ভসরক্রোনর এবং কিপ্ারয়্স অনফসার
তাডরে :  ২৭ আগ্ট, ২০২১ ACS No.: 15576    

 ভেক্সি্যারকা ভরল অ্যাডি ইনজিনিয়ানরং নলনিরেড
CIN: L29261WB1998PLC087404

সরডজ্টাি্ব অড�স: সরি�ডরো, কিকাতা–৭০০০৫৬
স�ান:  ( ০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ �্াক্স: ( ০৩৩)  ২৫৪১ ২৪৪৮

ই–সিি: te xrail _cs@ texmaco.in  ওটেরসাইে: www.texmaco.in

বান্পক সাধারণ সভা, বই বধে ও নডনভরডরডির তথ্য
সশোরটহাল্ারগণটক জানাটনা যাটছে সয,  সেক্সি্াটকা সরি অ্ান্ড ইডঞ্জডনোডরং ডিডিটেি–এর ২৩ 
তি রাড্্বক সাধারণ সভা ( ‘ এডজএি’ )  ডভডিও কন�াটরডন্সং (‘  ডভডস’ )/ অন্ অডিও ডভসুোি িাধ্টি 
( ‘ ওএডভএি’ )  শুক্রবার ২৪ ভসরটেম্বর, ২০২১ ভবলা ১১. ৩০ োয় ( ভারতীয় সিয়)  অনডুঠিত হটর 
সযোটন এডজএি ডরজ্ঞডতিটত ডররৃত ডর্ে আটিােনা করা হটর এরং এডজএি আহ্াটনর ডরজ্ঞডতি 
সশোরটহাল্ারগণটক সরিরণ করা হটর।

সভার স্ান সকাম্াডনর সরডজ্টাি্ব অড�স: সরি�ডরো, কিকাতা–৭০০০৫৬

অডতিারী সকাডভি–১৯–এর পডরটরিডষেটত এরং এডজএি ডরজ্ঞডতির ড�ডজক্াি কডপ এরং রাড ্্বক 
রিডতটরদন সরিরটণর অসুডরধার কারটণ কটপ্বাটরে ডর্েক িন্ত্রক (‘এিডসএ’)–এর সজনাটরি 
সার্্বিার নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১ ( পররততীকাটি একটরি ‘এিডসএ’ 
সার্্বিার ডহটসটর রডণ্বত)  এরং ডসডকউডরটিজ অ্ান্ড এক্সটেঞ্জ সরাি্ব অ� ইডন্ডো ( ‘ সসডর’ )  
সার্্বিার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79  ও SEBI/HO/CFD/CMD2/
CIR/P/2021/11  অনুযােী এরং সকাম্াডনজ অ্াক্ট ২০১৩ (  ‘ অ্াক্ট’ ) –এর রিটযাজ্ রুি এরং সসডর 
( ডিড্টং অরডিটগশনস অ্ান্ড ডিসট্াজার ডরটকাে্ারটিন্টস)  সরগুটিশন ২০১৫ অনুযােী  এডজএি 
সনাটিস ও রাড্্বক ডরটপাে্ব রাস্তডরকভাটর পাঠাটত অসুডরধা হটেটে। সশোরটহাল্ারগণ ডভডস িাধ্টি 
এডজএি–সত অংশগ্রহণ করটত পারটরন এরং সকারাি ডরটরেনার সিে ডভডস সুডরধার িাধ্টি 
অংশগ্রহণ করা সদস্টদর গণনা করা হটর যা অ্াটক্টর ধারা ১০৩ অনুযােী।

উপডরউক্ত আইন ও সার্্বিার অনুযােী এডজএি ডরজ্ঞডতি ও ২০২০–২১–এর রাড্্বক ডরটপাে্ব সকি 
সশোরটহাল্ারটদর সরিরণ করা হটর যাঁটদর ই–সিি ঠিকানা সকাম্াডন/ ডিটপাডজেডর পাটি্বডসপ্ান্টস 
( ‘ ডিডপ’ ) / সরডজস্টার অ্ান্ড সশোর ট্ান্স�ার এটজন্ট ( ‘ আরটিএ’ )–এর কাটে নডরভুক্ত করা আটে।
ডরজ্ঞডতি সকাম্াডনর ওটেরসাইে www.texmaco.in  এরং ্টক এক্সটেটঞ্জর ওটেরসাইে সযোটন 
সকাম্াডনর সশোর নডরভুক্ত রটেটে যরা ডরএসই ডিডিটেি এরং ন্াশনাি ্টক এক্সটেঞ্জ অ� 
ইডন্ডো ডিডিটেি www.bseindia.com   এরং www.nseindia.com –সত ও আরটিএ 
সক ড�ন সেকটনািডজস ডিডিটেি ওটেরসাইে https://evoting.kfintech.com/public/
Downloads.aspx –এ পাওো যাটর।
ই–ভিল ঠিকািা িনথভুক্তকরণ/ আপরডে পদ্ধনত:

( ক)  সয সকি সশোরটহাল্ার ইর্ইটি সশোর ড�ডজক্াি আকাটর ধটর সরটেটেন এরং 
এেনও পয্বন্ত সকাম্াডন/ আরটিএ–র কাটে ই–সিি ঠিকানা নডরভুক্ত/ আপটিে কটরনডন, 
তাঁরা আরটিএ সপাে্বাি https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/
mobileemailreg.aspx সদেুন যার দ্ারা তাটদর ই–সিি ঠিকানা নডরভুক্ত করা যাে।

  অন্রাে সশোরটহাল্ারগণ সাষেডরত অনটুরাধপটরির কে্ান কডপ সযোটন তাটদর ই– সিি 
ঠিকানা এরং সিারাইি নম্বর রাকটর–সহ রাডতি করা সেটকর পৃঠিা, সরিত্ডেত প্ান কাি্ব 
এরং সশোর সাটি্বড�টকে সিি করুন einward.ris@kfintech.com – সত। সাষেডরত 
অনুটরাধপটরির সষেটরি যডদ সশোর উভটের নাটি রাটক, তা হটি রিরি সশোরটহাল্ারটক 
সাষের করটত হটর।

ে)   ডিটিটেডরোিাইজি আকাটর সয সকি সশোরটহাল্ার সশোর ধটর সরটেটেন, ডকন্তু ডনজ 
ডনজ ডিটপাডজেডর পাটি্বডসটপন্টগণ– এর কাটে তাঁটদর ই– সিি ঠিকানা নডরভুক্ত/ আপটিে 
কটরনডন, তাঁটদর ডনজ ডনজ ডিটপাডজোডর পাটি্বডসটিন্টগণ– এর কাটে ই– সিি ঠিকানা 
নডরভুক্ত/ আপটিে কররার জন্ অনুটরাধ করা হটছে।

ই– ভভাটিং িাধ্যরি ভভােপ্রদারির পদ্ধনত: 

সকাম্াডন সর সশোরধারকটক ই– সভাটিং সুডরধা ও এডজএি েিাকািীন এডজএি সনাটিটস 
রডণ্বত ডর্টে সভােরিদাটনর  সুডরধা সদটর। ইডজএি ডরজ্ঞডতিটত রডণ্বত ডর্ে সিূটহর ওপর সকি 
সশোরটহাল্ারগটণর সভাে রিদাটনর জন্ ডরটিাে ই– সভাটিং সুডরধা ও ইডজএি েিাকািীন সভাে 
রিদাটনর সুডরধা সকাম্াডন করটর। ডরটিাে ই– সভাটিং িাধ্টি এরং ইডজএি েিাকািীন সভাে 
রিদাটনর সডুরধার জন্ িগ ইন ডরশদ সশোরটহাল্ারটদর ই– সিি িাধ্টি জাডনটে সদওো হটর।
বই বধে ও নডনভরডডি প্রদাি
১৪ সি, ২০২১–এ সভাে সকাম্াডনর সরাি্ব অ� ডিটরক্টরস ো. ১/ –এর রিডত ইর্ইটি সশোটর 
ো. ০. ১০ ডিডভটিন্ড সুপাডরশ কটরটে। ডিডভটিন্ড সশোরটহাল্ারটদর দ্ারা িঞ্জুর হটি তা 
এডজএটির পটর রিদত্ত হটর।  নলনস্টং ভরগুরলশিস–এর ৪২ ধারায় ভকাম্পানির সদস্যিনথ ও ভশয়ার 
হস্ান্তর বই শনিবার, ১৮ ভসরটেম্বর, ২০২১ তানরখ ভথরক শুক্রবার, ২৪ ভসরটেম্বর, ২০২১ ( উভয় 
নদি সহ)  বধে থাকরব এনিএি ও নডনভরডডি িজিুররর িি্য।
সসডর সার্্বিার নং SEBI/HO/MIRSD/DOPI/CIR/P/2018/73  অনুযােী সশোরটহাল্ারগণটক 
বরদ্্ডতন িাধ্টি ডিডভটিন্ড রিদান করা হটর যাটদর র্াঙ্ক অ্াকাউন্ট ডরররণী সকাম্াডন/ ডিটপাডজেডর 
পাটি্বডসটপন্টস/ আরটিএ– এর কাটে নডরভুক্ত রটেটে। সয সকি সশোরটহাল্ার র্াটঙ্কর অ্াকাউন্ট 
ডরররণী আপটিে কটরনডন, তা   টদর ডিডভটিন্ড ওোটরন্ট/ ডিিান্ড ড্াফ্ ে সরিরণ করটরন। িাক 
র্রস্াে ডরডছেন্নকরটণর কারটণ ডিডভটিন্ড ওোটরন্ট/ ডিিান্ড ড্াফ্ ে সরিরটণ সদডর হটত পাটর।
সশোরটহাল্ারটদর ডিটপাডজোডর পাটি্বডসটপন্ট( গণ)  এর কাটে তাঁটদর সমূ্ণ্ব র্াঙ্ক ডরররণী 
নডরভুক্ত/ আপটিে করটত অনুটরাধ করা হটছে যার দ্ারা ডিডভটিন্ট সরিরটণর সষেটরি সদডরর সিস্া 
না �টে এরং যডদ ইর্্ইটি সশোর ড�ডজক্াি আকাটর সশোরটহাল্ারগণ ধটর রাটকন, সসটষেটরি 
তাঁরা, সশোরটহাল্ার দ্ারা সাষেডরত ( উভে সশোর সহাডল্ং সষেটরি রিরি জন)  অনটুরাধপটরির কে্ান 
করা কডপ সযোটন তাঁটদর ই– সিি ঠিকানা, সিারাইি নম্বর সদওো রাকটর– সহ রাডতি করা সেটকর 
পঠৃিা, সরিত্ডেত প্ান কাটি্বর কডপ এরং সশোর সাটি্বড�টকে, সরিরণ করটরন einward.ris@
kfintech.com – সত।
সশোরটহাল্ারগণটক জানাটনা হটছে সয, আেকর আইন ১৯৬১ যা ড�নান্স অ্াক্ট ২০২০ দ্ারা 
পডরিাডজ্বত, অনুযােী ১ এডরিি, ২০২০ পররততী সিটে রিদত্ত রা ডরভাডজত ডিডভটিন্ট করটযাগ্ 
এরং ডিডভটিন্ট রিদাটনর ওপর উৎসিূটি কর ডরটোডজত ( টিডিএস)  রিদত্ত হাটর করটত হটর।
 ভেক্সি্যারকা ভরল অ্যাডি ইনজিনিয়ানরং নলনিরেড–এর পরষে
 সাাঃ
স্াি:  কলকাতা রনব বিপা
তানরখ:  ২৭ আগস্ট, ২০২১ ভকাম্পানি ভসরক্রোনর  ও কিপ্ারয়্স অনফসার

আিকারলর প্রনতরবদি 
নদনলি, ২৭ আগস্ট

কটরানা টিকাকরটণ গডত রাড়টে সদটশ। 
সারা সদটশ সরকি্ব সংে্ক কটরানা 
টিকাকরণ হি শুক্ররার। এডদন রাটত 
সকন্দীে সাস্্ দতির জানাি, ১ সকাটি 
সিাজ টিকা সদওো হটেটে।  এর আটগ 
গত ১৬ আগ্ট ৯২ িষে সিাজ টিকা 
সদওো হটেডেি। তৃতীে কটরানা সেউটের 
আশঙ্কার িাটে বদডনক টিকাকরটণর গডত 
রৃডদ্ধটত সজার ডদটেটে সকন্দীে সাস্্িন্ত্রক। 
সদটশ গত ১৬ জানুোডর সরটক টিকাকরণ 
শুরু হটেটে। তারপর সরটক এেনও 
অরডধ ৬২ সকাটি সিাটজর সরডশ টিকাকরণ 
হি সারা সদটশ। 

সাস্্িন্ত্রটকর তরট� জানাটনা 
হটেটে, গত ২৪ �ণ্াে সারা সদটশ 
৪৪,৬৫৮ জন নতুন কটর আক্রান্ত।  
এেনও সদটশ বদডনক আক্রাটন্তর 
অডধকাংশই সকরটির িানু্। সস রাটজ্ 
গত ২৪ �ণ্াে নতুন কটর আক্রান্ত 
হটেটেন ৩২,৮০১ জন। সকরটি ওনাি 
উৎসটরর সজটরই ডক রাটজ্ স�র দাপে 
সদোটত শুরু কটরটে কটরানা? এই রিনে 
উঠটে। গত রের ওনাটির পর হু হু 
কটর সরটড়ডেি সংক্রিণ। সকরটির 
পডরসংে্াটন উডদ্গ্ন সকন্দীে সাস্্িন্ত্রক। 
গতকািই রাটজ্র কটরানা পডরডস্ডত 
ডনটে পয্বাটিােনা কটরটে সকন্দীে 
সরাষ্ট্রসডের, সাস্্সডের। সাস্্িন্ত্রটকর তর্ 
রিটে, সকরটির ৭টি সজিাে কটরানা 
পডরডস্ডত ভোরহ। ডরটশ্ কটর গত ১৯ 
সরটক ২৫ আগ্ট, এই সিটে ডরিশুর, 

সকাডেটকাড়, ওটেনাি, পালিাকাড় এরং 
িালিাপুরাটি কটরানা সংক্রিটণর হার 
২০. ৫ সরটক ২৩ শতাংশ!  

সকরটি সরশ কটেকিাস ধটরই 
কটরানা সংক্রিণ ২০ হাজাটরর 
ওপটর সরটকটে। সাস্্ সডের রাটজশ 
ভূ্ণ জানান, ‘ রাটজ্ কটরানা পরীষো 
রাড়াটনার পাশাপাডশ কটরানা সরাগী 
শনাক্তকরটণ সজার ডদটত রিা হটেটে। 
সহাি আইটসাটিশটন রাকা কটরানা 
সরাগীটদর ওপর নজরদাডর রাড়াটত হটর। 
উৎসটরর িরশুটি কটরানা আেরণডরডধ 
যরাযর পািটনর পাশাপাডশ টিকাকরটণ 
আরও গডত রাড়াটত হটর।’  

এডদটক, সকরি, িহারাটষ্ট্রর 

পাশাপাডশ কটেকটি রাটজ্ সংক্রিণ 
রাড়টিও সদটশর অডধকাংশ রাটজ্ 
সংক্রিটণর গডত অটনকোই কটিটে। 
সকাডভি পডরডস্ডত একেু সাভাডরক 
হটতই সদটশর ১২টি রাজ্ কুেি েুটি 
ডদটেটে। সরশ ডকেু রাজ্ সসটটেম্বর 
সরটকই কুেি সোিার ডসদ্ধান্ত ডনটেটে। 
আগািী ১ সসটটেম্বর সরটক রাজধানী 
ডদডলির কুেি েুটি যাটছে। ডরটশ্জ্ঞ 
কডিটির সুপাডরশ সিটন আগািী 
রুধরার সরটক ধাটপ ধাটপ কুেি েুিটর 
ডদডলিটত। ডদডলি সরকাটরর তরট� জানাটনা 
হটেটে, রিরি দ�াে োিু হটর নরি 
সরটক দ্াদশ সরেডণর পড়ুোটদর ্াস। 
ডদ্তীে দ�াে ৮ সসটটেম্বর, ্ ঠি সরটক 

অষ্টি সরেডণর পড়ুোটদর জন্ েুিটর 
কুেি। ডদডলির উপ– িুে্িন্ত্রী িণীশ 
ডশটশাডদো জাডনটেটেন, পঞ্চি সরেডণ 
রা তার নীটের ্ াসগুডি োিুর ডর্টে 
পররততী পয্বাটে ডরটশ্জ্ঞ কডিটির সটগে 
আটিােনা করা হটর। উটলিে্, গত রের 
কটরানা সংক্রিণ শুরুর পর সদটশর 
ডরডভন্ন রাটজ্ কুেি রন্ধ হটে যাে। কটরানা 
পডরডস্ডত সাভাডরক হটতই উত্তররিটদশ, 
িধ্রিটদশ, হডরোনা, গুজরাে, কণ্বােক, 
অন্ধ্ররিটদটশর িটতা কটেকটি রাটজ্ কুেি 
েুটি সদওো হটেটে। পড়ুোটদর সাটর্ব 
এরং একই সটগে কটরানা পডরডস্ডতর 
করা িারাে সরটে রহু রাজ্ সতক্ব 
ভাটরই কুেি সোিার অনুিডত ডদটেটে।

একনদরি ১ ভকাটি ভডাি টিকা
আিকারলর প্রনতরবদি 
নদনলি, ২৭ আগস্ট

সকাডভডশল্ টিকার দ্ই সিাটজর ১২–  ১৬ সতিাটহর র্রধান কিাটনা হটত পাটর রটি 
গুঞ্জন উস্ টক ডদটেডেটিন জাতীে টিকাকরণ কডিটির রিধান এন সক অটরারাই। আজ 
ডতডনই জানাটিন, আপাতত সসই র্রধান কিাটনার পডরকল্পনা সনই। অটরারার 
দাডর, ‘ এই ধরটনর সকানও ডেন্তাভারনা এেনই করা হটছে না। আিরা ডনেডিত 
টিকার কায্বকাডরতা সম্টক্ব নজরদাডর োিাডছে। আর এেনই টিকার দ্টি সিাটজর 
িটধ্ র্রধান কিাটনার সকানও রিস্তার সনই।’  

সম্প্রডত দ্ই সিাটজর র্রধান কিাটনার পটষে সওোি কটর অ্াটসাডসটেশন 
অ� ডরিটভনটিভ অ্ান্ড সপেশ্াি সিডিডসন (  আইএডপএসএি)  । সংস্াটির রক্তর্, 
৮৪ ডদটনর র্রধান কিাটনা হটি আরও সরডশ কায্বকর হে টিকা। এরপটর দাডর 
উঠডেি দ্ই সিাটজর র্রধান কিাটনার। এডর্টে আজ সকন্দীে সাস্্িন্ত্রটকর 
ডনটদ্বটশ অটরারা জাডনটেটে, এেনই দ্ই সিাটজর র্রধান কিাটনার সকানও রিনে 
সনই। ডতডন জাডনটেটেন, সকাডভডশল্, সকাভ্াডক্সন ও স্পুেডনক–ডভ টিকা কতো 
কায্বকর তার ওপর ডনেডিত নজর রাটে টিকা সংক্রান্ত ডরটশ্জ্ঞ কডিটি। ডরটশ্জ্ঞ 
কডিটি আপাতত সকাডভডশটল্র র্রধান কিাটনার িটতা সকানও কারণ েুঁটজ পােডন।  

র্রধান কিটে না
সকাডভডশটল্র

সকরি ড�টরই উটদ্গ

সংবাদ সংস্া
ভভাপাল, ২৭ আগস্ট

সকাডভি সকটড় ডনটেটে িা– রারাটক। হাডরটে সগটে 
িারার ওপটরর োদেুর্ও। সর– হারাটনা পঁাে েুটদ ভাই–
সরাটনর �র রিটত এেন গ্রাটির সীিানার রাইটর েঁােঁা 
শ্মশাটনর িােোটন এক পডরত্ক্ত র্ঠুডর!  রৃডষ্ট হটি 
েরেটর টিটনর োদ সরটক জি এটস ডভডজটে সদে 
আপাদিস্তক। পািা কটর এই পঁাে েুটদর ডেটদ সিোটছেন 
গ্রাটির সিাকজন। িধ্রিটদটশর আিহা গ্রাটির রাল্ীডক 
সম্প্রদাটের এই ডশশুটদর েরর সািটন আসার পরই 
ডরতক্ব সদশ জুটড়। পঁােজটনর িটধ্ সরটেটে রড়টির 
রেস ১০। সোেটি সাত িাটসর। 
তাটদর রারা রা�টরন্দ িারা যান 
স�ব্রুোডরটত। িা ডগডরজা জুটন। 
দ্’ জনটকই সকটড়টে সকাডভি। 
তার পর সরটকই অনার এই 
পঁােজন। ১০ রেটরর ‘ ডদডদ’  
ডনশা জাডনটেটে, ‘ ভাইরাস 
সকটড় ডনটেটে রারা–িাটক। 
তার পর সরটকই আিাটদর 
স্ােী োরাটরর র্রস্া সনই। 
সনই �রও। গ্রাটির সিাকজন 
সয সযিন পাটর োরার এরং 
সোেটির জন্ দ্ধ সদে। তারাই 
পরার জন্ জািাকাপড় ডদটেটে। 
সরকাটরর কাটে োরার, পানীে 
জি এরং সিোপড়ার সুটযাটগর 
জন্ আটরদন কটরডে।’  রা�টরন্দ–
ডগডরজা িারা যাওোর পর সরটক 
ডনশাই এেন রাডক োরজটনর 
একিারি ভরসা। তাটদর এক দাদা রাকটিও সস ডনটজর 
�র–সংসার ডনটে র্স্ত। সেঁাজ রাটে না ভাই– সরানটদর। 
এডদটক তাটদর সরকাডর সকানও পডরেেপরি সসভাটর না 
রাকাে সরকাডর সাহায্– র্রস্াও ডরশ রঁাও জটি। যডদও 
গত সি িাটস অডতিাডর েিাকািীন সিটে সকাডভটি 
অনার– হওো ডশশুটদর জন্ একটি ডরটশ্ রিকল্প োিু 
কটরডেি সিাডদ সরকার। যার �টি এ– রকি অসহাে 
ডশশুটদর োদ্, ডনরাপত্তা এরং ডশষোর দাডেত্ব সনওোর 
করা সরকাটরর। ডকন্তু সসই ‘ রাি সসরা সযাজনা’ র 

সকানও সু�িও পাটছে না এই পঁাে ডশশু। গ্রািরাসীরা 
জাডনটেটেন, রিাক্তন িন্ত্রী সগাডরন্দ ডসং এই ডশশুটদর 
করা সরকাডর কি্বকত্বাটদর কাটন তুটিডেটিন। ডকেু ডদন 
আটগ এটদর পডরেেপরি–সহ অন্ান্ কাগজপরি বতডর 
শুরুও হটেডেি। ডকন্তু হঠাৎই সর রিটক সগি। এজন্ 
গ্রািরাসীরা যারতীে সষোভ উগটর ডদটেটেন সরকাটরর 
রিডত। যডদও সজিাশাসক সতীশ র্িার জাডনটেটেন, 
িডহিা ও ডশশু– উন্নেন দতিটরর কি্বকত্বারা গ্রাটি 
এটস এই ডশশুটদর সম্টক্ব সেঁাজেরর ডনটে সগটেন। 
তাটদর দাদাটক ডনটদ্বশ সদওো হটেটে ভাই– সরাটনটদর 
সদেভাি করটত। এই ডশশুগুডিটক সকানও ডনরাপদ 
জােগাে ডনটে যাওোর সেষ্টা েিটে। সসই সটগে তাটদর 

সকানও সুডরধাজনক রিকটল্পর আওতাে আনার পডরকল্পনা 
করা হটছে। এডদটক গত রৃহপেডতরারই সুডরিি সকাে্ব 
এক  ডনটদ্বটশ জাডনটেটে, িহািাডরটত অনার– হওো 
ডশশুটদর দাডেত্ব যরাযর ভাটর পািন করটত হটর সংডলিষ্ট 
রাজ্গুডিটক। তাটদর ডনরাপত্তা এরং ডশষোর র্রস্া 
করটত হটর। অন্ ডদটক গত িাটসই সকন্দীে িডহিা 
ও ডশশু– উন্নেন িন্ত্রী স্ৃডত ইরাডন রটিডেটিন সয, ১ 
এডরিি সরটক ২৫ সি পয্বন্ত সগাো সদটশ সিাে ৬৪৫টি 
ডশশু তাটদর রারা–িাটক হাডরটেটে।

ভকানভরড সব– হারা ওরা,
ভরসা শুধ ুগ্ারির ভলাক

িা–বাবারক হানররয় ওরা ৫। িধ্যপ্ররদরশর আিহা গ্ারি। ছনব: সংগৃহীত

■ ভারত বন্ ধ
২৫ ভসরটেম্বর ভারত বন্ ধ। বন্ রধর 
ডাক সংরুক্ত নকসাি ভিাচপার। কৃ্ক 
আর্ালিরক আরও ভিারদার 
কররতই বিরধর নসদ্ধান্ত। শুক্রবার  
নসঙ্ু সীিািায় এ খবর িানিরয়রছ 
ভিাচপা ভিতা আনশস নিত্তল। গত 
বছরও এই নদরি বিরধর ডাক 
নদরয়নছল ভিাচপা। এনদিই কৃ্করদর 
দুনদরির সরমেলি ভশ্ হয় নদনলিরত। 
অংশ ভিয় ২২টি রারি্যর ৩০০টি 
কৃ্ক সংগঠরির প্রনতনিনধরা। 

আিকারলর প্রনতরবদি
িস্ট্যালনিয়ারক উস্ রক  নদরছে ভারতীয় ভরল। 
তাও পুররিা স্ৃনতরক দু’ িলারে বন্ করর। 
সাধীিতার প্্যাটিিাি িয়ন্তী ব্পরক িরি ভররখ 
প্রায় ৮০ বছররর দীরপ সিয়রক ভবঁরধ ভফলরত 
উরদ্যাগী তারা। ১৮৬৮ ভথরক ১৯৪৮ সাল 
পরপন্ত পঁাচটি পুররিা োইি ভেনবল খুঁরি এরি 
ভসগুনল িতুি ভারব সংরষেরণর কাি শুরু 
করল ভরল। সংরষেরণর তানলকায় থাকরছ 
১৮৬৯, ১৮৯১, ১৯০৬, ১৯১৭ ও ১৯৪৮ 
সারলর োইি ভেনবলগুনল। রনদও এই কাি 
রীনতিরতা কষ্টসাধ্য। কারণ সিরয়র ধারাপরথ 
অরিক িনথই হানররয় ভগরছ। বানকগুনলও প্রায় 
ঝুরঝুরর। তাই তা ভথরক কতো কী পাওয়া 
রারব, তা নিরয় ররথষ্ট ধর্ নছল ভখাদ ভরল 
িন্ত্রকই। তরব আশার কথা, নরিটিশ ইস্ট ইনডিয়া 

ভকাম্পানি ভাররত ভরলপথ প্রনতষ্া ভথরক ভরেরির 
রাত্াপথ, ভাডা, রাত্ী পনরবহণ–সহ প্রাচীি 
োইি ভেনবলগুনলর ভবনশর ভাগই খুঁরি ভবর 
করা ভগরছ। ১৮৬৯ ভথরক ১৯৪৮ পরপন্ত প্রায় 
১১৪টি ভহনররেি োইি ভেনবল ভররলর নিিস 
ভহফািরত থাকরলও, অনধকাংশই িষ্ট হরয় 
নগরয়নছল। ভসগুনল ভথরকই কীভারব গুরুত্বপূণপ 
তথ্য উদ্ধার করা রায়, তা নিরয় ভবশ নকছু নদি 
ধররই গরব্করদর সরঙ্ শলাপরািশপ চালানছেল 
ভরল। তার পরই এই সংরষেরণর ব্যবস্া। 
ইনতিরধ্যই পূবপ ভররলর উরদ্যারগ ইস্ট ইনডিয়া 
ভরল ও পূবপ ভররলর পুররিা পঁাচটি োইি ভেনবল 
সংরষেণ করা হরয়রছ। ভাররত ভরেি চলাচরলর 
সূচিার ১৬৭ বছর এবং সাধীিতার ৭৫তি ব্প 
উপলরষে সংরনষেত এই োইি ভেনবল উরবোধিও 
করা হল শুক্রবার।

স্ডৃত উস্ টক সরি আনি
ঐডতটহ্র ৫ োইি সেডরি

 টিকার িি্য িনরয়া লাইি। উত্তরপ্ররদরশর গানিয়াবারদ। শুক্রবার। ছনব:  নপটিআই PUBLIC NOTICE
IN THE COURT OF PRINCIPAL SENIOR CIVIL COURT,

AT: HIMATNAGAR DIST: SABARKANTHA,
GUJARAT STATE.

SMST. R. No. 61/2014
Next Date: 13.09.21
Exh. No. 20

Plaintiff: ORACLE GRANITO LTD. - MR. JAGDISH RAJPUR
Vs.

Defendant: 1) Bath Plaza
 2) Oprakash Chhawchha— Partner
 3) Amit Chhawchha
16/1, Ananthari Mitra Road, K Nagar, Nadia, 
Krishnanagarraa/6, B/S Zoom Health Care, 
Raghunathpur East VIP Road Kolkata, Kolkata
You are here by warned to appear in this court for 
application of C.P.C 09 R-4 for Restore Suit in person 
or by a pleader duly instructed on the 13th Day of 
September 2021, at 11.00 O'clock in the morning, to 
show cause against the application, failing wherin, the 
said application will be heard and determined ex parte.
Take "once that, in default of your appearance on 
the day before mentioned, the suit will be heard and 
determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court, this 
24th day of Aug-2021.
   BY ORDER
   Sd/-
   (N. K. Raval)
   REGISTRAR
 Sd/- Sd/-
 (H.R.  Champavat) (M.I. Shekh) Principal Senior 
 Assistant Supri Civil Court
   Himmatnagar 
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