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Covid-19 pushes
up demand for
data centres

We’re well placed to face DLF posts ~180-cr
challenges, says Pirojsha loss in June qtr
Realty firm logs
pre-tax loss of
~14.69 crore in Q1
RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, 5 August

SAI ISHWAR
Mumbai, 5 August

D

igital adoption, triggered by the Covid-19
and the regulatory
requirements for multinational companies to store
and process user data within
the country’s borders, has
resulted in a huge demand
for data centres.
“The pandemic has been a
massive catalyst for digital
adoption,” said Shobhit
Agarwal, managing director
and chief executive officer of
property consultant Anarock
Capital. “Work-from-home
compulsions, online education,
video-based medical consultations, a huge increase in e-commerce, and business-related
videoconferencing and webinars are increasing the demand
for data centres. Furthermore,
the government’s move to
make data localisation mandatory ensures a promising future
for data centres.”
According to Anarock’s
report, data centres in the top
eight cities such as Mumbai,
Chennai, Bengaluru, and
Hyderabad occupy 7.5 million
square feet of space and an
additional 10 million square
feet is likely to be added over
the next two-three years.
Immediately after India
imposed a lockdown, there
was a 25-35 per cent increase in
data centre capacity usage as
companies began to overhaul
their digital infrastructure, the
consultant observed.
“Data storage in India has
grown eight times to 2.8
zettabytes since 2014, driven
by rapid adoption of Cloud,
growth in digital transactions
and e-commerce,” said B S
Rao, vice-president (market-

INVESTMENTS ANNOUNCED IN PAST 2 YEARS
Adani Group &
Digital Realty

Hiranandani Group
Investment (~crore)

Investment (~crore)

15,000

Future plans & region: To
build solar-powered data
parks in Andhra Pradesh
in the next 20 years

Future plan & regions: To set
up data centres (under name
of Yotta Infrastructure) over
the next 5-7 years in Mumbai,
Panvel, and Chennai

70,000

Salarpuria Sattva

Investments (~crore) Undisclosed
Future plan & regions: To develop data centres in
Bengaluru, Hyderabad, and Mumbai

CtrlS

NTT

Investment (~crore)

Investment (~crore)

>2,000

11,000

Future plan & regions:
Hyderabad-based CtrlS
plans to build 4 mn square
feet tier-4 data centre by 2021
in Hyderabad, Mumbai,
and Chennai

Future plan:
Japanese technology
major is targeting to
more than double
its capacity in the
next three years

ing), CtrlS. “Once the proposed
Personal Data Protection Bill,
2019, is enacted, all multinationals operating in India will
have to localise data. This will
be a key growth driver for
Indian data centres, besides
emerging technologies, such
as the internet of things (IoT),

5G, and Big Data.”
According to industry estimates, the data centre outsourcing market in India is
worth over $2 billion and is
projected to grow at a compound annual growth rate of
25 per cent to reach $5 billion
by 2023-24.

Godrej Properties is seeing
reasonable valuation from its
partners in joint development (JD) or joint venture
proposals, said its Chairman
Pirojsha Godrej in a video call
with
journalists
on
Wednesday.
“Many developers were
facing challenging situations
even before the Covid-19 pandemic. The current situation
is increasing opportunities
and we are well placed to use
them,” affirmed Godrej.
The company raised
~1,000 crore through the
issuance of non-convertible
debentures.
On the use of funds, he
said: “We have acquired many
land parcels and signed JDs.
We have to launch them. We
are looking at new opportunities and invest in
them,” he said.

He said the company would
look at both organic and inorganic opportunities for growth.
Godrej said he is bullish

“WE HAVE ACQUIRED
MANY LAND PARCELS
AND SIGNED JOINT
DEVELOPMENT
PROJECTS. WE HAVE
TO LAUNCH THEM. WE
ARE LOOKING AT NEW
OPPORTUNITIES AND
INVEST IN THEM”
Pirojsha Godrej
Chairman,
Godrej Properties

on the medium- and longterm prospects for residential
real estate.
“Short-term is difficult to
predict. We are going through
a tough year,” he said.
The company on Wednesday posted a pre-tax loss of
~14.69 crore in the June quarter of 2020-21, compared to a
profit before tax of ~140 crore
in the first quarter of 2019-20.
Godrej said: “With the
lockdown in place for most of
the quarter, construction
activities during the period
were extremely limited, leading to almost no revenue
recognition and to poor operating cash flows. At the same
time, our teams demonstrated agility by relying on digital
sales tools to achieve strong
sales, thereby delivering our
highest-ever market share in
a quarter.”
“The current crisis will add
further momentum to the
process of consolidation that
is underway in the sector
and we will continue to
focus on rapidly growing
our
market
share,”
he
added.

ARNAB DUTTA

down, impacted its finances
during the quarter, DLF said.
The residential segment was
Real estate major DLF reported muted and it registered new
loss before profit of ~179.5 crore sales booking of only ~165 crore,
for the June quarter.
compared to ~705
The firm had posted ON BSE (Price ~) crore YoY. While it
~158.9 crore consoli145 attempted to optidated profit before
mise costs, total
142.4
144 expenses could be
tax (PBT) during the
same quarter last
143 brought down only
year. Its operating
by 51 per cent. More142 over, unlike in the
revenue plunged 59
per cent year-on142.5
141 corresponding quaryear (YoY) to ~543.6 Aug 4 Aug 5,’20
ter, it did not benefit
crore, from ~1,331.2 crore.
from additional revenue
Disruption in construction stream under the head of
and sales, following the lock- ‘exceptional items’.
New Delhi, 5 August

Adani Gas PBT dips 49%
Adani Gas reported a 49 per cent dip in profit before tax for the
June quarter, at ~62.58 crore, against ~122.7 crore in the
corresponding period last year.
Profit after tax for the company also fell 42 per cent to
~46.33 crore. Earnings before interest, tax, depreciation, and
amortisation was at ~86 crore — a hit of 41 per cent.
Sales for Adani Gas also took a hit, with volumes down
53 per cent. Revenue from operations for the company also
fell in tandem to ~207 crore in the quarter under review —
a dip of 57 per cent. Executives from the company in an
earning call said the trend for sales volumes had seen
constant improvement since the relaxation of the nationwide
lockdown starting April 22.
AMRITHA PILLAY

Airtel ties up with Amazon for AWS solutions
MEGHA MANCHANDA AND
ANEESH PHADNIS
New Delhi, 5 August

Bharti Airtel on Wednesday
announced a multi-year
strategic pact with Amazon
Web Services (AWS) – the
cloud services arm of the
retail giant – to deliver Cloud
solutions to large as well as
small and medium enterprise
(SME) customers in India.
Puneet Chandok, president, commercial business,
India and South Asia,
Amazon Internet Services,
said it is a 50:50 strategic
partnership.

“This collaboration gives
customers a single point of
contact when dealing with
complex migrations or custom-built solutions. Airtel has
demonstrated a strong commitment to our shared customers, and we look forward
to continue working with it to
bring innovative solutions to
the market,” Chandok said.
According to the IDC
Semiannual Public Cloud
Services Tracker – Forecast
2019 H2 – the public Cloud
services market in India is
likely to touch $7.1 billion in
2024, rising at a compound
annual growth rate (CAGR) of

20.3 per cent from $3.4 billion
in 2020.
In addition, Airtel Cloud
will leverage AWS' innovation
and transformation services
across analytics, data warehousing, Internet of Things
(IoT), and machine learning
(ML) to help customers adopt
new services and migrate to
the Cloud from legacy infrastructure.
Harmeen Mehta, CIO and
head of Cloud and Security
Business at Bharti Airtel, said,
“This collaboration brings
AWS, the world's leading
Cloud platform, together with
Airtel's deep reach and

proven expertise in handling
network, data centres, security, and Cloud as an integrated solution.”
Airtel serves over 2,500
large enterprises and more
than one million emerging
businesses and companies
with an integrated product
portfolio. It includes Airtel
Cloud, a multi-Cloud product
and solutions business, the
company said in a statement.
Airtel Cloud will build an
AWS CloudPractice, supported by AWS Professional
Services, as well as develop
differentiated Cloud products
and capabilities leveraging

AWS services, Airtel's data
centre capabilities and
network and telecoms offerings, it added.
“Airtel customers will benefit from an integrated sales,
consulting, and support
approach from both companies, and improved security,
scalability, and Cloud management capabilities. Airtel
Cloud will offer customers a
range of AWS services,
including Windows on AWS,
SAP on AWS, VMware Cloud
on AWS, database migration,
and security as well as risk
governance solutions," it further said.

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala)
O/o CE/MM, Room No.212, 2nd floor, Multi Story Building, PSPCL, Head Office, The
Mall, Patiala Phone No. 091-175-2213047, Fax No. 091-175-2225024;
Mob: 96461-19383, 96461-11036, E-mail: apoconductors@gmail.com, apo-c@pspcl.in.
Corporate Identification Number(CIN) :U40109PB2010SGC033813; website:
www.pspcl.in; e-tendering portal: https://eproc.punjab.gov.in

TENDER ENQUIRY NO: QQ-223/PSPCL/PO-C
Short Description

Start date for down loading of
Specification/ tender documents from
PSPCL's web site
https:// eproc.punjab.gov.in
Last date for down loading of
Specification/ tender documents
from PSPCL's web site
https:// cproc.punjab.gov.in
Last date for Bid Submission
Bid Opening date.

Procurement of Water Cooler full steel body
capacity 20/40 ltr& 40/80 ltr and Simple
Water Filters (with UV) capacity 60 & 120
LPH conforming to the BIS specifications
issue in this respect with latest amendments,
if any and PSPCI. specification QQ-223.
14.08.2020.

09.09.2020 upto 11:00 AM

09.09.2020 upto 11:00 AM
14.09.2020 at 11:30 AM

For detailed NIT & Tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in
Note:- It is informed that in case tender process is not completed due to any reason, no
corrigendum will be published in newspapers. Details regarding corrigendum may be
seen on official PSPCL website www.pspcl.in
Chief Purchase Officer/MM,
Central Purchase Organization,
PSPCL, Patiala.
C 250/2020
I/60108

রাজ্য

কলকাতা বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ২০২০

কর�োনা রুখতে ইঞ্জিনিয়ারিং
পড়ু্য়ার ‘মিউক�ো বট’ তৈরি

ক্ষতিপূরণের
আবেদন
পুরসভাতেই

তৈরি করতে মাত্র দু’মাস সময় নিয়েছেন। ঋষভ জানান, যে
ক�োনও অ্যান্ড্রয়েড ফ�োনের সাহায্যে পরিচালিত করা যাবে
লকডাউনে বাড়িতে বসেই একটি আধা স্বয়ংক্রিয় র�োবট র�োবটটিকে। র�োবটের ওপরের অংশে খাবার বা ওষুধ রাখার
তৈরি করে সাড়া ফেললেন স�োনারপুরের বাসিন্দা এক জায়গা রয়েছে। র�োবটির গায়ে জীবাণুমুক্ত করার স্প্রে সিস্টেম
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। মাত্র ২০ বছর
লাগান�ো রয়েছে। ফলে র�োবট যেখানে
বয়সেই ওই পড়ুয়া এই র�োবটটি তৈরি
যাবে সেখানেই জীবাণুনাশকও ছড়িয়ে
করেছেন। হাসপাতালে প্রথম সারির
জীবাণুমুক্ত করবে। র�োবটটিতে একটি
কর�োনা–য�োদ্ধাদের সাহায্যে র�োবটটি
লেড ডিসপ্লে লাগান�ো রয়েছে। যাতে
ওয়াইফাই কানেকশন রয়েছে। ফলে
কার্যকর ভূ মিকা নেবে বলেও দাবি ওই
বিশ্বের যে ক�োনও জায়গা থেকে ওই
পড়ুয়ার। ওই র�োবটের নাম দিয়েছেন
কানেকশনের মাধ্যমে ‘ভিডিও চ্যাট’
‘মিউক�ো বট’ অর্থাৎ ‘মাল্টি ইউটিলিটি
ক�োভিড বট’। তাঁর এই উদ্ভাবন রাজ্যে
করা যাবে। একাধিক মানুষ কনফারেন্সে
প্রথম বলেই দাবি ছাত্রের। হাসপাতালে
য�োগও দিতে পারবেন। তার জন্য সাউন্ড
ভর্তি থাকা কর�োনা র�োগীর বেডের কাছে
সিস্টেমও লাগান�ো রয়েছে র�োবটটিতে।
না গিয়েও নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীরা শুধুমাত্র
শুধু তাই নয়, র�োবটটির দুটি লেড
চ�োখও রয়েছে। তার সামনে ক�োনও
অ্যান্ড্রয়েড ম�োবাইল ফ�োনের সাহায্যে
ওই র�োবটটিকে চালিত করে প্রয়�োজনীয়
জিনিস পড়লে সে নিজে থেকেই থেমে
ওষুধ বা খাবার তাঁর বেডে প�ৌঁছে দিতে
যাবে। নিয়ন্ত্রণকারী ম�োবাইল ফ�োনে
পারবেন। এমনকী চিকিৎসকেরাও
তা দেখা যাবে। র�োবটটির গায়ে চার্জিং
র�োগীর কাছে না গিয়ে চেম্বারে বসে বা
সিস্টেম, ব্যাটারি লেভেল শ�ো করার
বাড়িতে বসেও র�োগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ
জন্য ডিসপ্লে এবং স্যানিটাইজার ট্যাঙ্ক
‘মিউক�ো বট’–এর সঙ্গে ঋষভ। রয়েছে।
করতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে কথাও
ইতিমধ্যেই স�োনারপুরের বিভিন্ন
ছবি:
প্রতিবেদক
বলতে পারবেন। সল্টলেকের এক
নার্সিংহ�োমে চিকিৎসকদের সামনে
বেসরকারি কলেজের ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় র�োবটটির কার্যকারিতা দেখিয়েছেন ওই পড়ুয়া। তাঁর এই
বর্ষের ওই ছাত্রের নাম ঋষভ সিনহা। ঋষভ এই র�োবটটি উদ্ভাবনের প্রশংসা করেছেন চিকিৎসকেরাও।

আজকালের প্রতিবেদন

গ�ৌতম চক্রবর্তী

আশাকর্মীদের এলইডি টর্চ,
ছাতা দেবে স্বাস্থ্য দপ্তর

আজকালের প্রতিবেদন

সব জেলায় ক�োভিড ডায়াগনসিস ও র�োগীদের ম্যানেজমেন্টের
জন্য ভলান্টারি পরিষেবা হিসেবে ১২ ধরনের
মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী নেবে
স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ১২ ধরনের মধ্যে হলেন–
স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার, মেডিক্যাল অফিসার,
মলিকিউলার বায়�োলজিস্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট,
ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট, স্টাফ নার্স, ল্যাবরেটরি
টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, প্যারামেডিক্যাল
ওয়ার্কার, হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট, স্যানিটারি অ্যাটেন্ডেন্ট, কুক কাম
কেয়ারটেকার। এর পাশাপাশি সব মেডিক্যাল কলেজের আরটি
পিসিআর ল্যাবরেটরিতে একজন মলিকিউলার বায়�োলজিস্ট, ১
জন ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং ২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়�োগ

করা হবে অস্থায়ী ভিত্তিতে। যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।
ক�োথায় কত জন প্রয়�োজন তার রিপ�োর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া
মেইল আইডি–তে সাত দিনের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
আশাকর্মীদের এলইডি টর্চ ও ছাতা দেবে
স্বাস্থ্য দপ্তর। একটি নির্দেশিকা জারি করে
জানান�ো হয়েছে, জেলা ও স্বাস্থ্য জেলা
উভয় মিলিয়ে ২৮টি জায়গায় ৬৬১ জন
আশাকর্মীকে দেওয়ার জন্য ম�োট ১ লক্ষ
৮১ হাজার ৭৭৫ টাকা বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য
দপ্তর। তৃ ণমূল স্তরে আশাকর্মীদের কাজের
উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রয়েছে। যার প্রশংসা খ�োদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা
ব্যানার্জিও করেছিলেন। ছাতায় সচেতনতামূলক জরুরি বার্তা
থাকবে। ক�োভিডে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন হেল্প লাইন নম্বর–সহ
অন্য গুরুত্বপূর্ণ য�োগায�োগ নম্বরগুলিও থাকতে পারে। 

ক�োভিডে
নিয়�োগ

অসমে হিন্দু বাঙালিদের
সঙ্গে ‘ধাপ্পা’ বিজেপির,
অনিশ্চিত ক্যা প্রক্রিয়া
তরুণ চক্রবর্তী
বহুল–চর্চিত ক্যা আসলে বিজেপির ‘ভাঁওতাবাজি’। তাই বহু ঢাক-ঢ�োল পিটিয়ে হিন্দুদের
মন জয় করতে সংসদে আইনটি পাশ করিয়েও রুলস বা বিধি তৈরিতে চূ ড়ান্ত ঢিলেমি
দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনই অভিয�োগ অসমের বাঙালিদের একটা বড় অংশের।
বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিয�োগ তু লে তাঁরা বলেন, বাঙালির সর্বনাশ করাই
গেরুয়া শিবিরের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দু বা মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালিকেই
নিকেশ করার চেষ্টা চলছে অসমে। প্রতিবাদে ফের বাঙালিদের একজ�োট হওয়ার
ডাক দেন বাংলাভাষী বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা। এমনকী, বাংলার বাঙালিদেরও
বিজেপির প্রতারণার ফাঁদে পা না দেওয়ার আর্জি জানান তাঁরা। উল্লেখ্য, ২০১৪-র ৩১
ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, ব�ৌদ্ধ,
খ্রিস্টান, পার্সি, শিখ ও জৈন শরণার্থীদের শর্তস্বাপেক্ষে নাগরিকত্ব দেওয়াই ছিল ক্যা-র
উদ্দেশ্য। অসমে এনআরসি-ছুট হিন্দু নাগরিকদের মন জয়ে ক্যা-ই হচ্ছে বড় হাতিয়ার।
তবে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে এনআরসি বা ক্যা নয়, ভ�োটার
তালিকায় নাম থাকলেও থাকবে ভ�োটাধিকার।
অসম জুড়ে ফের শুরু হয়েছে ক্যা বা নাগরিকত্ব সংশ�োধনী আইনের বিরুদ্ধে
আন্দোলন। বাঙালি বিদ্বেষী বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনে শামিল হতেই বিজেপি ঢিলেমি
দিয়েছে চূ ড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ও সংবিধান–বির�োধী বলে অভিযুক্ত ক্যা বাস্তবায়নে। তাই
সংসদের উভয় কক্ষের বিল পাশের পরও ক্যা-কে কার্যকর করার ক�োনও উদ্যোগ নেই
কেন্দ্রের। গত বছর ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুম�োদনের পর গ্যাজেট ন�োটিফিকেশন
হয়। নিয়ম মতে, এর ৬ মাসের মধ্যেই রুলস ফ্রেম করতে হয়। কিন্তু সেটা করা হয়নি।
বিধি বা রুলস না তৈরি হওয়ায় সংসদের সাবঅরডিনেট লেজিসলেশন সম্পর্কিত স্থায়ী
কমিটির থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়ার পর অবশ্য তিন মাস সময়
চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু সেই সময়সীমাও পার হয়ে আসছে। পরে
অবশ্য আরও তিন মাস সময় থাকছে। তবে আইনজ্ঞদের মতে চলতি বছরের ১১
ডিসেম্বর মধ্যরাতের মধ্যে রুলস ফ্রেম না হলে ক্যা বাতিল হয়ে যাবে। ক্যা নিয়ে এই
জটিলতার মধ্যেই অসম জুড়ে লকডাউন উপেক্ষা করেই শুরু হয়েছে ফের আন্দোলন।
বাঙালি বিদ্বেষী বিভিন্ন সংগঠন বন্যার মধ্যেই প্রতিবাদে শামিল। অভিয�োগ, পিছন থেকে
বিজেপি নেতারাই তাঁদের ইন্ধন দিচ্ছেন। অসম রাজ্য নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমন্বয়
সমিতি (সিআরপিসিসি)-র নেতা সাধন পুরকায়স্থের মতে, বিজেপি ম�োটেই ক্যা কার্যকর
করতে রাজি নয়। তাঁরা বাঙালির সর্বনাশ চায়। সিআরপিসিসি-র সভাপতি তপ�োধীর
ভট্টাচার্যের মতে, বাঙালিকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ করাটাই অন্যায়। বাঙালি
মানে বাঙালিই। বাঙালির জাতিসত্বাকে ধংশ করাই সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রধান লক্ষ্য।

উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত (৯৭%) ৩৭ নং ওয়ার্ডের
নম্রতা সাহাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন ওয়ার্ডের ক�ো–অর্ডিনেটর
স�োমা চ�ৌধুরি। ছবি:আজকাল

অগতির গতি

৭

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

বারুইপুরে কাছারি বাজারে ভস্মীভূত
কাপড় পট্টির ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন
করতে হবে পুরসভার কাছে। বিধায়ক
বিমান ব্যানার্জি বিষয়টি দেখছেন। জানালেন
পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য গ�ৌতম
দাস। ব্যবসায়ীরা বলেন, ‘পুজ�োর আগে
কলকাতা থেকে নতু ন জিনিস তু লেছিলাম।
কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল। বাজার করার
পয়সা নেই। ব্যাঙ্কের ল�োণ শ�োধ করব
কীভাবে জানিনা।’যদিও কিছু ব্যবসায়ী
আগামী ৭ দিনের মধ্যে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত
দ�োকান মেরামত করে ত্রিপল, চট খাটিয়ে
ব্যবসা শুরু করতে চান। কীভাবে আগুন
লাগল তা জানতে বারুইপুর থানার পুলিশের
পাশাপাশি দমকলও তদন্ত শুরু করেছে।

কচ্ছপ উদ্ধার

মাছের ভেড়ি থেকে উদ্ধার হল
একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ।
তাকে বনকর্মীদের হাতে তু লে
দিলেন এক মৎস্যজীবী।ভাঙড়ের
দক্ষিণ খড়িগাছির ঘটনা। স�োমবার
সকালে ওই মাছের ভেড়িতে জাল
টানার সময় সাইফু দ্দিন ম�োল্লার
জালে ওই কচ্ছপটি ধরা পড়ে। তিনি
বিরল প্রজাতির ওই কচ্ছপটি নিয়ে
বাড়ি চলে আসেন। ভাঙড় থানার
পুলিশ কচ্ছপটি উদ্ধার করে বুধবার
বনকর্মীদের হাতে তু লে দেয়।

লকডাউনে ট্রেন বন্ধ। তার ওপর খড়দা–রিষড়া ফেরি সার্ভিস দীর্ঘদিন
বন্ধ থাকায় গঙ্গার দু’পারের মানুষের দুর্দশা চরমে। এই কষ্ট লাঘবে
উদ্যোগী হন খড়দা পুরসভার পুরপ্রশাসক কাজল সিন্হা। তিনি
পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেন।
তারপরই খড়দার জেটি মেরামতের কাজ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার
সকাল ১১টা নাগাদ এই ফেরি সার্ভিস চালু হবে। উদ্বোধনে থাকবেন
উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীরকুমার ঘ�োষাল, রিষড়া পুরসভার
চেয়ারপার্সন বিজয়সাগর মিশ্র, খড়দার পুরপ্রশাসক কাজল সিন্হা।
ছবি:ভবত�োষ চক্রবর্তী

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L24292WB1954PLC021516
ফ�োন নং ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২, ফ্যাক্স নং ০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫
ই–মেল: investor.india@akzonobel.com ওয়েবসাইট: www.akzonobel.co.in

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ বিষয়ক তথ্য
(এমসিএ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫/০৫/২০২০–এর ৩এ (IV) ধ ারা মাফিক)

ইন্টারন্যাশনাল কমবাশন
(ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN : L36912WB1936PLC008588
রেজি অফিস:ইনফিনিটি বেঞ্চমার্ক, ১২ তলা,
প্লট নং জি ১, ব্লক ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫,
সল্ট লেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, কলকাতা ৭০০০৯১
ফ�োন: +৯১ (৩৩) ৪০৮০ ৩০০০,
ফ্যাক্স: +৯১ (৩৩)–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ই মেল :info@internationalcombustion.in
ওয়েবসাইট: www.internationalcombustion.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে,
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অপ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন
২৯ ও ৩৩ এর সঙ্গে পঠনীয়
রেগুলেশন ৪৭ অনুযায়ী ৩০ জুন,
২০২০ পর্যন্ত ক�োম্পানির প্রথম
ত্রৈমাসিক অপরীক্ষিত (
একক ও
একীকৃ ত)আর্থিক ফলাফল বিবেচনা,
অনুম�োদন করার জন্য ক�োম্পানির
ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা
অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ১২ আগস্ট,
২০২০ তে।
এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট http://www.internationalcombustion.in এবং
স্টক এক্সচেন্জ– বম্বে স্টক এক্সচেন্জ
লিঃ এর ওয়েবসাইট http:// www.
bseindia.comএ।
ইন্টারন্যাশনাল কমবাশন (ইন্ডিয়া)
লিমিটেড– এর পক্ষে
এস সি সাহা
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪ আগস্ট, ২০২০

এটি অবগত করান�ো হচ্ছে যে জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও
২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি অন্য প্রয�োজ্য সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার)–এর সঙ্গে পঠনীয়
ক�োম্পানি আইন ২০১৩ ও তার অধীন রুলস ও লিস্টিং রেগুলেশন মাফিক এজিএম ন�োটিসে উল্লেখিত বিষয় সম্পাদনের জন্য ক�োম্পানির
৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিশ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম)মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে
শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২০–তে ভারতীয় সময় বেলা ১০–৩০–এ। এমসিএ সার্কুলার মাফিক এজিএমের জরুরি তথ্য নিম্নরূপ:
ক)	ক�োম্পানির ৬৬তম এজিএম ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিশ্যুয়াল উপায় (ভিসি/ওডিএএম)অনুষ্ঠিত হবে।
খ) তারিখ ও সময়:শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২০, বেলা ১০–৩০।
গ) সভা আহ্বায়ক এজিএম ন�োটিস মিলবে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.akzonobel.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট
www.bseindia.comও www.nseindia.com-এ, যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার তালিকাভু ক্ত।
ঘ) ই–মেল ঠিকানায় নথিভু ক্তির উপায়
(i)	ব্যবহারিক আকারে শেয়ার থাকলে, যারা ইমেল ক�োম্পানিতে নথিভু ক্ত করাননি, তারা এগুলির স্ক্যান করা কপি পাঠান।
i)	নিজের নাম, ফ�োলিও নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সংবলিত ও আপনার স্বাক্ষরিত একটি অনুর�োধপত্র
ii)	প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি
iii) ক�োম্পানিতে নিবন্ধন করান�ো সভ্যের ঠিকানার সমর্থনে যে ক�োনও নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ�োটার
আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপ�োর্ট)স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি— যা পাঠাবেন ক�োম্পানির আরটিএ–র কাছে rta@cbmsl.comএ বা ক�োম্পানিকে investor.india@akzonobel.com-এ।
	ii) ডেমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরে রাখা সভ্যগণকে অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যে তারা নিজ নিজ ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপেন্টের কাছে নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নেন।
ঙ)	ডিভিডেন্ডের জন্য সদস্যরা তাঁদের ব্যাঙ্ক বিশদ নথিভু ক্ত/নবীকরণ করবেন— তাঁদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্ট (গণ)–এর কাছে,
যদি শেয়ার বৈদ্যুতিন মাধ্যমে থাকে
—ক�োম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে এগুলি জমা করে i) স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করা কপি যাতে দেবেন সদস্যের নাম,
ফ�োলিও নম্বর, ব্যাঙ্ক বিশদ (অঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ব্যাঙ্ক ও শাখার নাম ও ঠিকনা, আইএফএসসি, এমআইসিআর বিশদ), ii) প্যান
কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত কপি ও iii)বাতিল চেক rta@cbmsl.com-এ যদি শেয়ার বাস্তবিক আকারে থাকে।
চ) এজিএম ন�োটিসে দূরনিয়ন্ত্রিত ভ�োটিং (রিম�োট ই ভ�োটিং)পদ্ধতি উল্লেখিত আছে। সদস্যরা সবটা খুঁটিয়ে পড়বেন। বিশেষ করে
এজিএমে য�োগদানের নির্দেশাবলী রিম�োট ই ভ�োটিংয়ের ভ�োট পদ্ধতি বা এজিএমে ই ভ�োটিং পদ্ধতি।

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:	
হর্ষ রাস্তোগি
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ৮বি মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১
তারিখ:৪ আগস্ট ২০২০
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