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The Secretary 
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Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Publication – 74th Annual General Meeting of the Company through Video 
Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility 

We enclose herewith copies of public notice to the Members of the Company for convening 74th 
Annual General Meeting through VC/OAVM facility published in the following newspapers in 
accordance with MCA circular and SEBI circular: 

- Business Standard (English) 
- Aajkaal (Bengali) 

The same is for your information and further dissemination. 
 
Thanking you. 

 
Yours faithfully, 
For Exide Industries Limited 
 

 
Jitendra Kumar 
Company Secretary and  
President (Legal & Corporate Affairs) 
ACS No. 11159 
 
Encl: as above 
 



SUBHOMOY BHATTACHARJEE
NewDelhi,12July

I t is rare for cabinet min-
isters to tick off state-
owned companies pub-

licly, yet that was what then
petroleum and natural gas
minister Dharmendra Pra-
dhan did for ONGC.

Speaking at an event on
June 29, Pradhan said he has
asked India’s premier explo-
ration company to find fresh
oilacreages fast. “Doityourself
throughsomejointventure(or)
throughanewbusinessmodel.
But the government cannot
permit you to hold resources
for an indefinite time.”

Thereasonfor this stricture
is India’s risingdependenceon
importedoil andgas.Or, toput
it another way, falling domes-
tic production (see chart:
“Crudetruth”), especially from
ONGC, which faces a simple
problem.Areply inParliament
showsONGC’sshareofdomes-
tic natural gas production is
less than 80 per cent, that of
oil is far lower at 66.3per cent.
Analysts peg the per barrel
costatONGCwell-headat$50,
which is incredibly high by
global standards, which is
less than $20.

It can still plod on thanks
to high global prices — rang-
ing above $70 a barrel (Brent
crude), if not gas. In June this
year, S&P Global Ratings
assigned an improved earn-
ings outlook for the next 12-
18 months for the company
(BBB-/Stable) on this account.

WaybeforePradhanwaded
into the debate publicly, the
ministryhadadvisedONGCto
sell stakes in oil fields such as
the Ratna R-Series as part of
efforts tomonetise infrastruc-
ture to raise cash flows. These

are medium-sized offshore
fields in the south-west of
Mumbai.Theycostabout ~472
crore for ONGC to develop in
1983 but production stopped
in 1994 because it became
uneconomic.Therewasan in-
principledecisionmadeat that
time to auction them but has
nevergotdone. Ina letterwrit-
ten in April this year and
signed by Amar Nath, addi-
tional secretary in the petro-
leum and natural gas minis-
try, the company was advised
tohiveoff itsdrillingandother
services into a separate firm.

Nath sits on the ONGC’s
board as one of two govern-
ment nominees, representing
its60.56percentshareholding.
Thathehadtosendsuchamail
means the company board is
unable to take decisions. The
board still lacks a full-time
chairman. Subhash Kumar,
director (finance), is holding
additionalchargeaschairman
and managing director. The
Public Enterprises Selection
Boardhas tried for over a year.
In the latest beauty parade of
nine contestants it found no
suitable candidate. So ONGC
will remain headless until the
board puts up a fresh adver-
tisement for the post.

Thus, ONGC is a company
without a clear road map for
the future despite its board
adopting Energy Strategy
2040 two years ago. It wants
tomove up the value chain to
concentrate on areas where
the expected risk-rewardpay-
off offers better growthoppor-
tunities, such as aromatic
petrochemicals, gas-based
powerplants and, finally, into
renewables. Except in the
first, the company is not a
leader inanyof the sectorsnor
does it occupy the number

two slot. At the current scale
of expansion, it doesnot seem
to have the ambition to be so.
The ministry itself is, there-
fore, not sold on this strategy.

The company was born
before the high noon of oil
sector nationalisation inWest
Asia, and became India’s flag
bearer for energy security.
MumbaiHighField (formerly
Bombay High) was its best
strike in 1974. Since then,
India has become theworld’s
third-largest oil consumer
and thedemand-supply equa-
tion has changed.

The company is caught in
a low flying orbit. As S&P
notes, ONGC will maintain
prudent capital investments
over fiscal 2022, to invest in
existing well and a new dis-
covery in Ashoknagar off the

Bengal coast, largely funded
with operating cash flows and
an encouraging rate of return
of 9 per cent, higher than
most global peers. But those
numbers aremodest at about
~43,000 crore in FY21, down
from close to ~55,000 crore
the previous year. Itwasmak-
ing the same sort of invest-
ments in FY16. For compari-
son, Sinopec China has an
explorationbudgetmore than
four times of ONGC’s (see
table: “Off themap”). The S&P
Platts table shows in the
league of global oil and gas
exploration companies
rankedbyassets the company
is fairly puny.RIL, too, is three
times ONGC’s size.

The company does not
have themoney to blow up in
high-risk wells. But all of Ind-
ia’s new finds are high risk.
TheIndiansubcontinent isnot
only geologically dry for both
oil and gas, it makes the little
pockets of discoveries impos-
sibly costly, when theworld is
sitting onmassive un-utilised
reserves. ONGC’s future as an
explorer is unclear if it does
nothave themoneytoexplore.
It isoneof thereasons its share
price languishes.

The companyhasdeclared
10discoveries in its operating
averages in FY21. Its best
recent find, the Ashoknagar
well in the Bengal basin, dis-
covered in 2018, will take
years of investment before it
reaches commercial produc-
tion. Meanwhile, for each
find, it has to figure out off-
settingways to reduce its car-
bon footprint, according to
the ministry’s latest guide-
lines, to be “completely sus-
tainable and carbonneutral”.

When it comes to gas, even
here, the company, despite a
promising start a fewdecades
ago, has lost leadership. It is
constrained by low adminis-
tered prices and acknowl-
edges this problem publicly.
In a note to the stock exchan-
ges, it says: “Despite uneco-
nomical gasprices,ONGChas
beenaggressivelypursuing its
deep-water projects in East
Coast and a couple of shallow
water projects inWestCoast…
There are certain issues
around structure where deci-
sive steps can be evaluated
onlyonce the industry is com-
pletely under GST regime”.
Though it is unlikely that the
Centre will accede to Assam
ChiefMinisterHimantaBiswa
Sarma’s request to consider
transferring all the assets of
ONGC in the Northeastern
region to Oil India, the sense
of loss of direction is clear.

It might be better if the
company were to just import
gas or even oil. Its subsidiary
ONGC Videsh already has a
product pipeline that is 32.34
per cent of ONGC’s domestic
production in FY19. ONGC as
a trading company could
realise more value than dig-
ging up dry wells.

Acomparison of the quarter ended
March2021withthequarterended
March2020providesaviewofhow

India dealt with the Covid-19 shock. The
quarterendedMarch2020reflectstheposi-
tionbeforetheshockandthequarterended
March 2021was the position at the end of
ayearsincetheshock.Usingquarterlydata
removes thenoise inmonthlydata, if any,
and making year-on-year comparisons
removes the effects of seasonality, if any.

One problem with using the March
2020quarterasapre-Covidquarter is that
itwasn’tentirelyfreeoftheeffectsofCovid.
The virus had started curtailing activities
bylateFebruaryandfinally,thenationwide
lockdown began on March 24, 2020. In
January2020,employmentwasestimated
at410million.Thisdroppedto406million
in February and then to 396 million in
Marchthatyear.Therefore,usingthequar-
terendedMarch2020asapre-Covidquar-
ter is to understate the pre-Covid condi-
tions.Withthiscaveat, itmaybenotedthat
employment during the quarter ended
March2020was406million.

InthequarterendedMarch2021,emp-
loyment is estimated at 399.7 million.
Therefore,oneyearaftertheonsetofCovid,
Indiawasleftwithashortfallof6.3million
jobs. Note that this is not the loss of jobs
during the year of the Covid pandemic.
That is a much bigger number. Many of

the lost jobs came back. Our interest is in
the situation before and after the shock.
Wefindthatall jobscouldnotberecovered.
The net shortfall is of 6.3 million jobs,
implying a loss of 1.5 per cent of the jobs.

The second wave of Covid hit India
exactly a year after the first. This one cost
India an additional 13.3 million jobs.
Employment dropped from 399.7million
in the quarter endedMarch 2021 to 386.4
millioninthequarterendedJune2021.So,
compared to the pre-Covid March 2020
quarter,Indiatodayfacesalossofamassive
19.6million jobs.

It isnotentirelyfairtocomparethe13.3
million jobs lost in the second wave with
the 6.3 million jobs lost in the year since
thefirstwave.Experiencetellsusthatmany
ofthejobslostinitiallydocomebackeven-
tually.Employmentattheendofthequar-
terendedJune2020wasawho-
pping 78 million lower than it
wasintheMarch2020quarter.
But, thatmassive shortfall has
been largelymadeupfor, leav-
ingashortfallofonly6.3million
asofthequarterofMarch2021.
Similarly,the13.3millionshort-
fall seen in the first quarter of
the second wave will be nar-
rowed in the coming quarters.

While many of the lost jobs will come
back,thecurrentlossishugeanditsimpact
on the households that have suffered
because of this cannot be captured in the
coldstatisticsrolledouthereorinthecom-
fort that jobs will come back eventually.
Many of those who got their jobs back or
found alternative jobs got these at lower
wagerates.Householdincomeshavefallen
a lotmore thanemploymenthas.

Thegenderdistributionof joblosses in
the second wave is somewhat ominous.
First, a simple structural fact—nearly 90
percentof the jobsareheldbymales.Wo-
menaccount for only about 10per cent of

the jobs, but theymade for 23 per cent of
thelossof jobsayearafterIndiawasstruck
byCovid.As of thequarter ofMarch 2021,
ofthe399.7millionjobs,womenaccounted
for only 41.8 million jobs. But, of the 6.3
million jobs lost over the preceding year,
womenaccountedfor 1.5million lost jobs.

Themost disproportionate loss of jobs
because of the first wave of Covid-19 was
amongurbanwomen.Urbanwomenacco-
untforaboutthreepercentoftotalemploy-
ment. But, they accounted for 39 per cent
of total job losses. Of the 6.3 million jobs
lost, urbanwomenaccounted for a loss of
2.4million.

This isnothowitplayedout inthesec-
ondwave.Urbanwomensufferedtheleast
loss of jobs. The burden of job losses has
shiftedtomen.DuringtheApril-June2021
quarter, urban males faced a dispropor-

tionately higher loss of jobs.
Urbanmalesaccount forabout
28percentof the totalemploy-
ment in India.Theyaccounted
for a lower 26 per cent of the
lossof jobs tillMarch2021.But,
inthequarterendedJune2021,
theirshareintotaljoblosseswas
higherat 30per cent.

Arguably, urban male jobs
are the better quality jobs and

their disproportionate loss could imply a
greater fall in income than witnessed so
far. It is also likely that women are often
the second earning member of a house-
hold.Thelossof jobsamongwomenmore
oftenthannot impliesa fall in incomebut
not a complete loss of income. But, a loss
of jobamongmenoften implies complete
lossoflivelihood.Thisgreaterlossofurban
male jobs isworrisome.Theimpactof this
onincomewillbeknownwhentheincome
data for the quarter are released in
November2021.

ThewriterisMD&CEO,CMIEPLtd

MAHESH VYAS

ON THE JOBONGCgrappleswith
existential crisis
India’s dependence on imported oil and gas is rising
steadily but the country’s premier exploration
conglomerate is running on empty

Disproportionate fall
inurbanmale jobs

MARI YAMAGUCHI
Tokyo, 12 July

A virus state of emergency
beganMonday inJapan’s capi-
tal, as thenumberofnewcases
is climbing fast and hospital
beds are starting to fill just 11
days ahead of the Tokyo
Olympics.

Here’s a look at the state of
emergencyandhowitwillaffect
theOlympics.

Whatrestrictionsarethere?
The six-week emergency is
Japan’s fourth since the pan-
demic began andwill last until
August 22. The main target of
the new state of emergency is
alcohol served at bars and
restaurants as
authorities want
people to stay
home and watch
the games on TV
and not gather
inpublic.

Likepastemer-
gencies, most of
the measures are
requests because
the government
lacks a legal basis
to enforce hard
lockdowns.
Authorities have
recently given
themselves more
power to issue
bindingordersfor
businesses to
close or shorten hours in
exchange for compensation.
They can also now fine busi-
nessesthatviolatethoseorders.

Thenewstateofemergency
requests that restaurants, bars,
karaoke parlours and other
entertainment outlets either
closeornotservealcohol.Itasks

liquor stores to suspend busi-
ness with restaurants and bars
thatdefytherequest,butliquor
stores say thatwouldhurt their
business ties.

Schools will stay
openduringthisem-
ergency, while
theme parks, muse-
ums, theaters and
most stores and res-
taurantsarerequest-
ed to close at 8 pm.

Tokyo residents
are asked to avoid
nonessential out-
ings, work from
home and stick to
mask-wearing and
other safety meas-
ures. Measures for
the general public
are non-mandatory.

Whatareasdoes
itcover?

The latest state of emergency
coversTokyo’snearly14million
residents, while less-stringent
measures focusing on short-
enedhours for restaurants and
barsaffect31millionotherpeo-
ple in nearby cities of Chiba,
SaitamaandKanagawathatare
hometosomeOlympicvenues.

The measures also cover
Osaka,whichwashit hardby a
virus surge in April, and the
southern islandofOkinawa.

Howwillthisaffectthe
Olympics?
Thestateofemergencywillcov-
ertheentiredurationoftheJuly
23-August 8 Olympics and its
main impact will be in barring
fans fromstadiumsandarenas
in theTokyoarea.

Whilethestateofemergency
mainly covers Tokyo, Olympic
officialshavedecidedtobarfans
from events hosted in Tokyo’s
threeneighbouringprefectures,
while allowing limited fans at
other outlying venues. Soccer
events in Hokkaido and base-
ball and softball games in
Fukushima, however, will also
bar fans due to virus concerns.

The games have already
been postponed from 2020 by
the pandemic, and fans from
abroad were banned months
ago. With the new restrictions,
thegameswill nowbea largely
TV-onlyevent.

HowbadisJapan’svirus
situation?
Japanhasweatheredthepand-

emic better than many other
nations, loggingabout820,000
casesand15,000deaths.

But the situationhas grown
more serious in recent weeks,
andTokyohitatwo-monthhigh
of 950 new cases on Saturday.
Experts have warned that the
delta variant, which is thought
to be more contagious, is
spreading fast in offices and
classrooms and without tough
measures the numbers could
skyrocketbyAugust.

About 16.8 per cent of the
population has been fully vac-
cinated, a number that has
picked up sinceMay but is still
far short of where officials
hoped to be before the Olym-
pics.Youngerpeoplearelargely
unvaccinated.

Willthepubliccomply?
Experts worrywhether the lat-
eststateofemergencyrequests
will be followed when many
people are already fatigued by
the restraints and grown less
cooperative.

Health Minister Norihisa
Tamurahassaidthateffectively
preventing people from going
out drinking amid the festive
moodof theOlympicswill be a
headache. Young people are
alreadygatheringinstreetsand
parks todrinkafter restaurants
and bars close at 8 pm. Tokyo
metropolitan officials have
started nighttime patrolling to
chase themaway.

ExpertssayJapaneseroam-
ing around during their sum-
mervacationsandtheOlympics
couldbeagreaterriskthanath-
letes and other participants
whose activity will be closely
monitored.

TheAssociatedPress

HowJapan’sstateofemergency
willaffect theTokyoOlympics

Japan has
weathered the
pandemic better
than many other
nations, logging
about 820,000
cases and 15,000
deaths

Arguably,urban
male jobsarethe
betterquality
jobsandtheir
disproportionate
loss could imply
agreater fall in
incomethan
witnessedsofar
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Nationaloil Country Exploration
companies budget

($bn)2017
Petrochina China 32
Equinor Norway 10
Gazprom Russia 25.8
ONGC India 11.1
Petrobras Brazil 15.1
Petronas Malaysia 10.3
Rosneft Russia 17
Sinopec China 14.7
Source: Natural Resource Governance Institute,
National Oil Company Database, 2019
Content is licensed under Attribution-ShareAlike
4.0 International (CC BY-SA 4.0)

> Crude truth
S&PPlattsTop Rank
250GlobalEnergy
Ranking
ONGC 11
IndianOil 19
Reliance 14

Source: Parliament reply, ONGC
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ndNotice is hereby given that the 32 Annual General Meeting (AGM) of the Company will
be held on Thursday,August 05, 2021 at 3:30 PM through Video Conferencing or other
audio - visualmeans (InstaMEETplatformof Link Intime).
In view of the continuing outbreak of Covid-19 Pandemic, this year also the Ministry of
CorporateAffairs ("MCA") as well as the Securities and Exchange Board of India (SEBI)
has allowed companies to conduct the Annual General Meeting through Video
Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical
presence of the members at a common venue. Accordingly, theAGM of the Company is
being held through VC/OAVM. The web-link to attend the AGM through VC/OAVM is:
www.instameet.linkintime.co.in.
Due to CoVID 19 pandemic, the MCAand SEBI has also dispensed with the printing and
dispatch of annual reports to shareholders. Accordingly, Notice of AGM along with
Annual Report 2020-21 is sent only through electronic mode to those Members whose
email addresses are registered with the Depository Participant/ the Company as on July
2, 2021. The same is also available on websites www.renaissanceglobal.com,
www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Flipbook of Annual Report 2020-21 is
available on https://www.renaissanceglobal.com/annual-report-2020-21-flipbook/
It is further notified that pursuant to Section 91 of theCompaniesAct, 2013 andRule 10 of
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42
of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer
Books of the Company will remain closed from Thursday, July 29, 2021 to Thursday,
August 05, 2021 (both days inclusive) for the purpose ofAnnualGeneralMeeting.
Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the
Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting
facility to its' members through InstaMEETplatform of Link Intime. Themembers holding
shares, either in physical formor dematerialized form, on the cut-off date i.e.Friday, July
23, 2021may cast their vote electronically to transact the business set out in theNotice of
AGM.
The details of e-voting, required under Rule 20 of the Companies (Management and
Administration)Rules, 2014, are given hereunder:
1. Date of sending electronic copy ofAnnual Report alongwithNotice ofAGM: July 10, 2021
2. Date and timeof commencement of e-Voting: Saturday, July 31, 2021 at 9.00 a.m. (IST)
3. Date and timeof end of e-Voting:Wednesday,August 04, 2021 at 5.00 p.m.(IST)
4. e-Voting shall not be allowedbeyond 5.00 p.m. (IST) onAugust 04, 2021
5. The Annual Report and Notice of AGM are available on Company's website

www.renaissanceglobal.com.
6. In case of any queries regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked

Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in
under help section orwrite an email to enotices@linkintime.co.in

By order of the Board
For Renaissance Global Limited

sd/-
G. M. Walavalkar

VP - Legal & Company Secretary
Place: Mumbai
Date: July 12, 2021

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS

RENAISSANCE GLOBAL LIMITED
CIN: L36911MH1989PLC054498

Regd. Office: Plot No. 36 A & 37, Seepz, Andheri (E), Mumbai - 400096
Tel: 022- 4055 1200 | Fax: 022-2829 2146

Web: www.renaissanceglobal.com | Email: investors@renaissanceglobal.com
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শ্রেণীবদ্ধ ববজ্াপন 
গ্রহণ শ্কন্দ্র

বহরমপুর
ব্রজগ�াপাল 

দাস
৮১/ ২০, ওল্ড পুলিস 

িাইন র�াড
র�া�াবাজা�, বহ�মপু�

9093028491

অলমতাভ লবশ্াস,
রাজ শ্েবলকম

কল�মপু� কলিজ র�াড,
রপাস্ট –  কল�মপু�,

রজিা- নদীয়া,লপন-  ৭৪১১৫২,
M- 9093688530, 

9434420686 

 কাবদি
আনদিম

প্রযলনে লড লব লসনহা
কালদি, মলু্শিদাবাদ 
92332-97207 

আজকাগলর প্রবতগবদন

জামাত– উল– মুজাবহবদন ( বাংলাগদশ)  জবঙ্গ সগদিগহ 
ধৃত ৩ জনগক ২৬ জুলাই পর্যন্ত পাঠাগনা হল পবুলশ 
শ্হফাজগত। রবববার ৩ জনগক ধরা হগেবিল হবরগদবপুর 
শ্েগক। এগদর কাি শ্েগক আপবতিকর বকি ুকা�জপত্র 
শ্পগেবিল কলকাতা পুবলগশর শ্পেশ্াল োস্ক শ্ফাস্য। 
এ িাড়াও একটি ডাগেবরগত বাংলাগদগশর বকি ুশ্ফান 
নম্বর পাওো রাে। জানা শ্�গি, এগদর মগধ্ ধৃত নবজউর 

রহমান বাংলাগদগশ বনরাপতিারক্ীর চাকবর করত। পগর 
নাম পাগটে কলকাতাে চগল আগস। এর সগঙ্গই আরও 
দু’ জগনর আলাপ হে। তারা হল সাববর এবং রববউল। 
পুবলগশর সগদিহ, এরা দীর্যবদন ধগরই কলকাতাে বিল। 
দগল সদস্ শ্নওো এবং অে্য সংগ্রগহর পাশাপাবশ 
সাং�ঠবনক কাজকম্য শ্�াপগন ববস্ার করাই এগদর লক্্ 
বিল। এরা প্রেগম মুবশ্যদাবাগদ বিল। পগর কলকাতাে 
এগস শ্ডরা বাগঁধ। শ্হফাজগত বনগে পুবলশ এগদর শ্জরা 
কগর বাবকগদর শ্�াঁজ শ্পগত চাে। 

 শ্জাড়াসাগঁকা 
�ুগন ধৃত ৩
মাত্র ১০০ োকার জন্ �ুন!  ৪ 
জগনই ভ্ানচালগকর কাজ করত। 
বনগজগদর মগধ্ বচসার শ্জগর 
বতনজন বমগল রবজিত দাসগক �লাে 
শ্�বজি শ্পঁবচগে �ুন কগর শ্ফগল। 
ধারাগলা অস্ত্র বদগে আরাতও 
কগর। রবববার শ্জাড়াসাঁগকা োনা 
এলাকাে একটি �বলর শ্ভতগর 
রবজিগতর মৃতগদহ উদ্ধার হে। 
পুবলশ তদগন্ত শ্নগম দ্রুত রেনার 
বকনারা কগর শ্ফগল। হারু কম্যকার, 
মহম্মদ সাবমর এবং বফগরাজ 
�ানগক শ্গ্রপ্ার কগর। শ্জরাে জানা 
শ্�গি, এরা বতনজনই ভ্ানচালক। 
�ুন করার পগর ধারাগলা অগস্ত্র 
আরাগত রবজিগতর কপাল এবং 
আঙুল শ্কগে রাে। আদালগত 
শ্তালা হগল, ১৯ জুলাই পর্যন্ত 
বতনজনগকই পুবলশ শ্হফাজগত 
রা�ার বনগদ্যশ বদগেগি আদালত। 

 ববনামূগল্ টিকা
ববনামূগল্ টিকাদাগনর আগোজন 
কগরগি শ্জআইএস গ্রুপ। 
শ্সামবার আ�রপাড়াে নারুলা 
ইনবটিটিউে অফ শ্েকগনালবজ 
ক্াম্াগস শুরু হে টিকাকরণ 
কম্যসূবচ। চলগব ১৪ জুলাই পর্যন্ত। 
ইনবটিটিউগের পড়ুো, ফ্াকাবটে 
অন্ান্ কমমী ও তাঁগদর পবরবাগরর 
সদস্গদরও শ্দওো হগব টিকা। 
প্রেম পর্যাগে ১০ হাজার মানুষগক 
টিকাদান করা হগব। ববিতীে 
পর্যাগে ২৬ জুলাইগের মগধ্ ২০ 
হাজার মানুষগক টিকাদাগনর লক্্ 
বনগেগিন তাঁরা। ১৫–১৭ জুলাই 
টিকাকরণ হগব বজএনআইটি, 
শ্গ্রোর কলকাতা কগলজ অফ 
ইবজিবনোবরং অ্ান্ড ম্াগনজগমন্ট 
( বারুইপুর)  এবং ডানলপ 
গুরুবিারাগত ২৩–২৬ জুলাই হগব। 
প্রবতষ্াগনর এমবড তরণবজৎ বসং 
বগলন, ‘ টিকাকরণ সকগলর হওো 
প্রগোজন। ববনামূগল্ আমরা সকল 
পড়ুোগদর শ্দব।’ 

 শ্সানা চুবর
শ্পাস্া োনা এলাকার একটি 
জুগেলাবর সংস্ার অবফস শ্েগক ৯ 
শ্কবজ শ্সানা ও রুগপার �েনা, ৪ 
লা� োকা হাবতগে ধরা পগড়গি 
সুরজ শম্যা এবং অবজবুর শ্শ� 
নাগম দুই রুবক। হবররাম শ্�াগেঙ্া 
ব্রিগের একটি শ্সানার শ্দাকান 
শ্েগক এগুবল তারা চুবর কগরবিল। 
১৯ জুলাই পর্যন্ত পুবলশ শ্হফাজগত 
রা�ার বনগদ্যশ বদগেগি আদালত। 

আজকাগলর প্রবতগবদন

নদিীগ্াম লবধানসভা রকল্রে� লনবশিাচনলক চ্ালিঞ্জ কল� কিকাতা হাইলকাল্শি 
মুখ্মন্তী মমতা ব্ানালজশি� আলবদলন� শুনালন হলত পাল� লবচা�পলত ্ম্া 
স�কাল�� এজিালস। ওই রকল্রে লবলজলপ–� জয়ী প্রার্থী শুলভদিু অলধকা�ী� 
লবরুলধে দালয়� ক�া এই মামিাটি� শুনালন শুরু হলয়লিি লবচা�পলত রকৌল্ক চলদি� 

এজিালস। লকন্তু লবচা�পলত� লবরুলধে অলভলযা� 
এলন মামিাটি অন্ রবলচে স্ানান্তল�� আলবদন 
কল�লিলিন মমতা ব্ানালজশি। এ�প� লবচা�পলত 

রকৌল্ক চদি মমতা ব্ানালজশি� আলবদন মঞ্জু� কল� মামিা রর্লক অব্াহলত 
রনন। মামিাটি রে�ত যায় ভা�প্রাপ্ত প্রধান লবচা�পলত �ালজ্ লবদিালি� 
কালি। হাইলকা্শি প্র্াসন সূলরে� খব�, এই মামিাটি নতুন কল� শুনালন� জন্ 
লবচা�পলত ্ম্া স�কাল�� এজিালস পাঠিলয় রদওয়া হলয়লি। রে� নতুন 
কল� এই রবলচে� শুনালন শুরু হলব। 

্ম্া স�কাল�� এজিালস

নদিীগ্রাম মামলা

 আজকাগলর প্রবতগবদন

অলভলনরেী প্রতু্ষা পািলক ধষশিলে� হুমলক রদওয়া� মামিা� তদন্ত শুরু ক�ি পুলি্। 
�লববা� িািবাজাল� ল�লয়লিলিন অলভলনরেী। রসামবা�ও যান। তা�ঁ বয়ান র�কডশি 
ক�া� প্রস্তুলত লনলছে পুলি্। ইনস্টাগ্ালম পাঠালনা হুমলক রপালস্ট� ল্রিন ্্ লনলয় 
িািবাজাল� পুলিল্� সলগে রদখা কল�ন লতলন। �ত এক বি� ধল� অলভলনরেী� 
দালব, তা�ঁ পল�লচত রকানও ব্লতি লবলভন্ন রপ্রাোইি রর্লক তাঁলক লব�তি ক�লিন। 
লসঁলর্ র্ানায় �ত বি� লতলন অলভলযা� দালয়� কল�লিলিন। এ�প� রসই ঘ্না 
জানা� প� দুষ্কৃ তী আ�ও রবল্ কল� উৎপাত শুরু কল�। বাধ্ হলয়ই অলভলনরেী 
িািবাজাল�� সাইবা� র্ানা� দ্া�স্ হন। পুলি্ তদন্ত শুরু কল�লি। এ ব্াপাল� 
ইনস্টাগ্াম কতকৃ শিপক্ষলকও লচঠি রদওয়া হলয়লি। 

 প্রতু্ষালক হুমলক, তদন্ত

আজকাগলর প্রবতগবদন

এক নাবালিকা� আপলতিক� িলব তুলি রসগুলি ইনস্টাগ্াম এবং অন্ান্ রসা্্াি 
লমলডয়ায় িলিলয় সুজয় নার্ নালম এক যুবক রগ্প্তা� হলয়লি। ওলড্া রর্লক তালক 
রগ্প্তা� ক�া হলয়লি। রসামবা� কিকাতা� ন�� দায়�া আদািলত লবল্ষ পকলসা 
আদািলত তালক হালজ� ক�া হয়। লবল্ষ স�কাল� রকৌঁসুলি রমৌসুলম �ায় বলিন, 
ওই যুবলক� সলগে অলভলযা�কাল�েী� পল�চয় লিি। সলুযা� বলুে অলভলযা�কাল�েী� 
লকিু িলব রস রতালি। এবং তা রসা্্াি লমলডয়ায় রদয়। ধকৃত সুজয় নার্ রমাবাইি 
রোন সা�ালনা� কাজ ক�ত। ভবানীপ�ু এিাকায় র্াকত। িকডাউন হলয় র�লি 
রস রদল্� বালিলত যায়। ২২ জুিাই পযশিন্ত সুজয়লক পুলি্ রহোজলত �াখা� 
লনলদশি্ লদলয়লি আদািত। 

িলব তুলি অসভ্তা, ধকৃত

অগলাকপ্রসাদ চগ্াপাধ্াে

লনয়ম রমলন �র্যারো� লদন রসামবা� যারোপািায় লবলভন্ন দলি� অলেস খলুিলি, পুলজা হলয়লি, রকার্াও 
রকার্াও ল্ল্ী�া এলসলিন, লিলিন প্রলয়াজলক�াও, লকন্তু পুল�া লচৎপু� 
জুলি লবষণ্ণতা� রিাঁয়া। কা�ে, অনপুলস্ত গ্াম�লঞ্জ� নানান ক্ালব� 
কমশিকতশিা�া। তা�ঁাই রতা নালয়ক, তাঁ�াই �র্যারো� লদলন লচৎপুল� 
এলস মনমলতা যারোপািা� বায়না কল� যান। লকন্তু কল�ানা� জন্, 
কল�ানা� লবলধলনলষলধ� জন্ রকানও নালয়ক আলসনলন যারোপািায়। 
স্বভাবতই রকানও বুলকং হয়লন যারোদলি�। তাই ল্ল্ী রর্লক প্রলযাজক, 
ম্ালনজা� রর্লক যারোকমথী, সকলি�ই মনখা�াপ এই অলনলচিত 
পল�লস্লতলত। যলদও সবাই আ্া ক�লিন, পুলজা� আল� পল�লস্লত 
অলনক্াই স্বাভালবক হলব। তাহলিই  শুরু হলব ষষ্ী রর্লক জলষ্� 
যারোপর্। যারোপািা� শুভসূচনা হয় দু�শিাপুলজা� ষষ্ীলত, তা�প� 
লসজন চলি জজষ্ মাস পযশিন্ত। �তবি� এই যারোপর্ অলনক্াই 
ভাঙালচা�া লচি কল�ানা� জন্ই। এ বি� হয়লতা পুলজা� আল� 
র্ামলব কল�ানা–সন্তাস, এই আ্া লনলয়ই �র্যারো� লদলন দলি� 
অলেলস এলসলিন অলনক ল্ল্ী, কিাকু্িী।

এখনও ররেন বন্ধ, বাস চিাচিও পুল�াদলম চাি ুহয়লন। তাহলি 
নালয়ক�া আলসলবন কীভালব?  প্রশ্ন তুিলিন সমী� রসন, কনক 
ভট্াচাযশি, র�ৌতম নদিী� মলতা লবল্ষ্ট যারো প্রলযাজলক�া।

অন্লদলক, কল�ানা� সন্তাস কলব কমলব, রস্া রতা পুল�াপুল� 
অলনলচিত। তাই যারোদলি� অলেলস রোন কল� রখাজঁ লনলিও 
নালয়ক�া বায়না ক�লত �ালজ নন। কা�ে, রকান মাস পযশিন্ত কল�ানা� আগ্াসন চিলব, কলব রর্লক যারো 
ক�া� অনমুলত পাওয়া যালব, রস্াই রতা অলনলচিত। তাই নালয়ক�া েঁুলক লনলত চাইলিন না। এ্াই রতা 
স্বাভালবক, একমত প্রলযাজলক�া।

 কল�ানা� জন্ লবলধলনলষধ চািু �াখালক পূেশি সমর্শিন ক�লিন অনি চক্রবতথী, কাকলি রচৌধুল�, রুমা 
দা্গুপ্ত� মলতা নামজাদা যারোল্ল্ী�া। তাঁলদ� বতিব্, আল� রতা মানলুষ� প্রাে, তা�প� সব লকি।ু

সমস্ত্া বুলেও তালঁদ� মনখা�াপ যালছে না। কা�ে, �তবি� রর্লক পুল�াপুল� অলনচিয়তা� মলধ্ 
�লয়লি যারোপািা। যারোল্লল্� সলগে যুতি দু– আিাই িাখ মানলুষ� জীলবকাও রতা অলনলচিত হলয় পলিলি। 

যলদও �ত বি�ও �াজ্ স�কাল�� উলদ্াল� এবং সহায়তায় ‘ পািায় পািায় যারো’  কমশিসূলচলত লচৎপুল�� 
দিগুলি অলভনয় কল�লি, কল�ানালবলধ রমলন দ্শিকও এলসলিন। লকন্তু পল�লস্লত স্বাভালবক না হলি �ালজ্� 
সব ক’ ্ া রজিায় িলিলয় র্াকা কলয়ক হাজা� ক্াব রতা যারোদি বায়না ক�া� েুলঁক লনলত পা�লি না।

অন্লদলক, এবা� �র্যারো� লদলন রকানও যারোদলি� লবজ্াপন 
রব� হয়লন খবল�� কা�লজ। এলদন লবজ্াপন রদলখই যা�ঁা �ালজ্� 
যারোলমাদী মানলুষ�া মলন মলন ঠিক কল�ন, রকান পািা রদখলবন, 
কীভালব এবং রকার্ায় রদখলবন।

এ বি� প্রলযাজকলদ� সং�ঠন পলচিমবগে যারো সলমেিন 
লসধোন্ত লনলয়লিি �লর্� লদন রকানও লবজ্াপন প্রকা্ ক�া হলব 
না। এ� জলন্ প্রলযাজকলদ� অলতল�তি ্ াকা খ�চ হলব, যা কল�ানা 
পল�লস্লতলত না হওয়াই ভাি, এ্াই লিি যারো সলমেিলন� যুলতি। 
তাই �লর্� লদলন রকানও যারো� লবজ্াপন প্রকাল্ত হয়লন। তলব, 
এই লসধোলন্ত লকিু প্রলযাজক খলু্ নন। তা�ঁা মলন কল�ন, �র্যারো� 
লদলন যারো� লবজ্াপন প্রকা্ হওয়া্া বহুকালি� �ীলত। এ্া র্াকা 
উলচত। লবষয়টি লনলয় প্রলযাজলক�া আবা� আলিাচনায় বসলবন বলি 
জানা র�লি। রকানও রকানও প্রলযাজক জানালিন, উল্া�লর্� 
লদন যালত কা�লজ সব দলি�ই লবজ্াপন প্রকাল্ত হয়, তা� 
জলন্ আলিাচনা� মাধ্লম তা�ঁা এক্া লসধোলন্ত আসলত চান।

তলব �র্যারো� আল�� লদন প্রলযাজক র�ৌতম নদিী তা�ঁ 
লতনটি যারোপািা� লবজ্াপন একটি জদলনক পলরে প্রকা্ ক�ায়, 
পলচিমবগে যারো সলমেিন ওই প্রলযাজকলক র্া কজ কল�লি। তলব 
র�ৌতমবাবু বিলিন, �র্যারো� লদলন রতা লবজ্াপন লদইলন। আল� 

লদলয়লি। তা�ঁ যুলতি, লবজ্াপন না লদলি গ্াম�লঞ্জ� দ্শিলক�া জানলবন কী কল� নতুন রকান পািা আসলি? 
কল�ানা পল�লস্লতলত অব্্ এই ধ�লন� লবতকশি এলিলয় একলজা্ হলয় কাজ ক�াই এখন উলচত, 

বিলিন কলয়কজন প্রলযাজক ও ল্ল্ী।
এলদলক, রপলরোি, লডলজলি� দাম অস্বাভালবক রবলি যাওয়ায় যারোদলি� যাতায়ালত� খ�চও বািলব। 

তাই রপলরোপলে্� দামবকৃলধে� প্রলতবালদ কলয়কজন প্রলযাজক আজ লচৎপুল� প্রতীকীভালব মাি লবলক্র ক�লত 
বলসন। যারো সলমেিলন� সভাপলত সমী� রসন বিলিন, রক্রেীয় স�কাল�� লবরুলধে এ্া আমালদ� ন্ায্ 
প্রলতবাদ।

ততবর হগেও ববষণ্ণ রাত্রাপাড়া
কগরানার জন্ বােনা শ্নই

মাি বববরি কগর শ্পগ্াপগণ্র মুল্বৃবদ্ধর প্রতীকী প্রবতবাদ 
জানাগছেন রাত্রা মাবলকরা। িবব: সুবপ্রে না�

 আজকাগলর প্রবতগবদন

আইলন� িারেী� িলব রসা্্াি লমলডয়ায় লদলয় রহনস্া� রচষ্টা। সম্প্রলত ল�লজন্ট 
পাকশি র্ানায় জননক জলয়তা স�কা� নালম আইলন� এক িারেী লিলখত অলভলযাল� 
এমন কর্াই জালনলয়লিন। তা�ঁ বতিব্, এই মুহলূতশি লতলন এবং তাঁ� কলয়কজন বন্ধু 
অনিাইলন ক্াস ক�লিন। তা� েলি তালঁদ� দীঘশি সময় কলম্উ্া� বা ি্াপ্লপ� 
সামলন বলস র্াকলত হলছে। এ�ই োঁলক দুষ্কৃ তী�া িলব� ল্রিন্্ লনলয় লবলভন্ন 
আপলতিক� সাইল্ আপলিাড কল� লদলছে। এ� েলি তালঁদ� সামালজক সমোনহালন 
হলছে। পা্াপাল্ তা�ঁা আতলকিত, এ�কম পল�লস্লত চিলত র্াকলি তা�ঁা কীভালব 
অনিাইলন পিাল্ানা ক�লবন। লকিুলদন আল�ই অলভলযা�কাল�েী জানলত পাল�ন, 
তাঁ� িলব লবলভন্ন আপলতিক� সাইল্ পাওয়া র�লি। এ িািাও আ�ও লকিু বন্ধুবান্ধবও 
এই রনাং�ালম� ল্কা�। তাঁ�া চাইলিন, পুলি্ দ্রুত অপ�াধীলদ� ্ালস্ত লদক। 

িারেীলক রহনস্া রসা্্াি লমলডয়ায়

৩ রজএমলব সদলস্� পুলি্ রহোজত

আজকাগলর প্রবতগবদন

শ্কাবভড কগম শ্�গলই ‘ জাগ�া বাংলা’  তদবনক হগব। 
শ্ফসবুগক মু�্মন্তী মমতা ব্ানাবজ্য এ কো জাবনগেগিন। 
বতবন বগলন,  ‘ দীর্যবদন ধগর কা�জটি শ্বগরাগছে। সার্্যগলশন 
ভাল। শ্কাবভগডর জন্ জাগ�া বাংলাগক বডবজোল করগত 
হগেগি। সপ্াগহ একবদন জাগ�া বাংলা শ্সাশ্াল বমবডোে 
শ্দ�া শ্রত। ২১ জুলাই শ্েগক প্রবতবদনই শ্দ�া রাগব এই 
কা�গজর বডবজোল সংস্করণ। সমস্ �বরা�বর পাওো 
রাগব।’  ববগরাধী দগল োকাকালীনই ‘ জাগ�া বাংলা’  প্রকাবশত 
হত। কালীরাে শ্েগক এই কা�জ পাওো শ্রত। কমমীরা 
এই কা�জ বনগে শ্জলাে বফগর শ্রগতন। প্রেগম মমতা 

ব্ানাবজ্য ও পাে্য চ্াোবজ্য সম্াদনা করগতন। শ্শাভনগদব 
চগ্াপাধ্াে ও পূগণ্যদুি বসু সম্াদকীে কলগম বল�গতন। 
বাইপাগস তৃণমূল ভবন শ্েগকও এই কা�জ পাওো শ্রত। 
প্রবত ওোগড্য কমমীরা শ্বাগড্য জাগ�া বাংলা লাব�গে বদগতন। 
২০২০– র মাগচ্য শ্কাবভড শুরু হওোে জাগ�া বাংলা কা�জগক 
বডবজোল করগত হে। দীর্যবদন ধগর কগরানা বববধ োকাে 
কমমীরা কালীরাগে আসগত পারগতন না। ঠিক হল, সপ্াগহ 
একবদন বডবজোল করগত হগব। ক্ামাক ব্রিগের একটি 
দলীে অবফস শ্েগক এ�ন জাগ�া বাংলার সব কাজ হগব। 
দগলর মহাসবচব পাে্য চ্াোবজ্য সম্াদক োকগবন। অবভগষক 
ব্ানাবজ্য ইবতমগধ্ েুইে কগর জাবনগেগিন, নতুন রূগপ 
জাগ�া বাংলা প্রকাবশত হগছে। 

রকালভড কমলিই জদলনক ‘ জাল�া বাংিা’:  মমতা

 এক্াইড ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড
CIN: L31402WB1947PLC014919

র�লজস্টাডশি অলেস:  এক্াইড হাউস, ৫৯ ই রচৌ�লগে র�াড, কিকাতা– ৭০০ ০২০
রোন:  ( ০৩৩)  ২৩০২৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮/ ২১৫০

ে্াক্:  ( ০৩৩)  ২২৮৩ ২৫৩৭
ই রমি:  exideindustrieslimited@exide.co.in 

ওলয়বসাই্:  www.exideindustries.com 

৭৪তম বাবষ্যক সাধারণ সভার তে্
লপ্রয় সদস্�ে,
১.   এক্াইজ ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড ‘ শ্কাম্াবনর ৭৪তম বাবষ্যক সাধারণ সভা 

( এবজএম/ সভা)  অনুবষ্ত হগব, মঙ্গলবার ৩১ আ�টি ২০২১ তাবর�, ভারতীে 
সমে সকাল ১০. ৩০ বমবনগে, বভবডও কনফাগরব্সং ( বভবস) /অন্ অবডও 
বভবডও মাধ্ম ( ওএবভএম)  বিারা যা ভা�ত স�কাল�� কলপশিাল�্ লবষয়ক 
মন্তক ( এমলসএ)  রজনাল�ি সাকুশিিা� তাল�খ যর্াক্রলম ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ 
এলপ্রি ২০২০, ৫ রম ২০২০ এবং ১৩ জানুয়াল� ২০২১ এবং লসলকউল�টিজ 
অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( রসলব)  দ্া�া জাল� ক�া তাল�খ ১২ রম 
২০২০ এবং ১৫ জানুয়াল� ২০২১– � সলগে পঠনীয় রকাম্ালন আইন ২০১৩–
 � ্তশিালদ অনুযায়ী সভা� স্ালন সবা� সলমেিন রুখলত। লভলস/ ওএলভএম 
মা�েতই এলজএলম সদস্�া রযা� লদলত পাল�ন, যা� লব্দ রকাম্ালন সভা� 
লবজ্লপ্তলত লদলয়লি। লভলস/ ওএলভএম মা�েত রযা� রদওয়া সদস্ রকাম্ালন 
আইন ২০১৩– � ১০৩ ধা�ায় রকা�াম স্বীককৃ ত হলবন।

২.   উতি এমলসএ ও রসলব সাকুশিিা� সমূহ অনুযায়ী এলজএম লবজ্লপ্ত ও ৩১ 
মাচশি, ২০২১ পযশিন্ত অর্শিবলষশি� বালষশিক ল�লপা্শি রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল� 
পাটিশিলসপ্ান্ট( �ে) – এ� কালি নলর্ভুতি সদস্লদ� ই– রমি ঠিকানায় পাঠালনা 
হলব। এই লবজ্লপ্ত ও বালষশিক ল�লপা্শি রকাম্ালন� ওলয়বসাই্ www.
exideindustries.com  ও রকাম্ালন� র্য়া� তালিকাভুলতি� স্টক 
এক্লচঞ্জ ওলয়বসাইল্ও পাওয়া যালব, যা www.bseindia.com  ও www.
nseindia.com – এ লমিলব।

৩.   ই শ্মল ঠিকানা নবেভুবতি/ পজিীকরম পদ্ধবত: 
 যলদ আপনালদ� ই রমি আইলড রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল�– � কালি নলর্ভুতি 

র্ালক তাহলি এলজএম লবজ্লপ্ত এবং আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক 
প্রলতলবদন এবং ই– রভাটিং– এ� জন্ ি� ইন লব্দ আপনালদ� নলর্ভুতি 
ই রমি ঠিকানায় রপ্র�ে ক�া হলব। যলদ আপনা�া ই রমি আই লড বা ব্াকি 
লবব�েী রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল�� কালি নলর্ভুতি না কল� র্ালকন তাহলি 
লনম্নবলেশিত পধেলত অনুস�ে কল� ই রমি আই লড নলর্ভুতি ক�ালবন। এ� 
েলি আপনা�া আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক প্রলতলবদন এবং ই 
রভাটিং– এ� জন্ ি� ইন লব্দ গ্হে ক�লবন।

৪.   ই– শ্ভাটিং মারফত শ্ভােদান পদ্ধবত: 
 এ লজ এম রনাটিলস উললেলখত কাযশিক্রলম সদস্�ে/ ( ল�লমা্ ই– রভাটিং)  

ব্বস্ায় ই– রভা্ রদওয়া� সলুযা� পালবন যা রদলব ন্া্নাি লসলকউল�টিজ 
লডলপালজ্ল� লিলমল্ড ( এন এস লড এি) । সভায় ই– রভা্ লদলত পা�লবন 
যা�া ল�লমা্ ই– রভা্ রদনলন। এ লজ এম পূবশি ল�লমা্ ই– রভাটিং/ এলজএলম 
ই– রভাটিং প্রলক্রয়া লবজ্লপ্তলত বিা হলব। রকাম্ালন� ওলয়বসাইল্ও তা 
লমিলব।

 এম লস এ এবং রসলব– � সব প্রলযাজ্ সাকুশিিা� মালেক রকাম্ালন� সকি 
সদস্লদ� জ্াতালর্শি ও স্বালর্শি এই লবজ্লপ্ত জাল� ক�া হি।

 এক্াইজ ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড– এ� পলক্ষ
 স্বা/ 
 বজগতন্দ্র র্মার
 রকাম্ালন রসলক্র্াল� ও রপ্রলসলডন্ট 
 স্ান:  কিকাতা ( লি�্াি ও কলপশিাল�্ অ্ালেয়াসশি) 
তাল�খ:  ১২ জুিাই, ২০২১    ACS No. 11159

ব্বহাবরক
শ্হাব্ডং

আ� টি এ রক অনুল�াধ পলরে রপ্র�ে করুন rta@cnmsl.com – রত 
রহালল্ডং:  (i)  ই শ্মল ঠিকানা নবেভুতি ক�লত উললেখ ক�লত হলব 
রোলিও নং, র্য়া� রহাল্ডাল�� নাম, র্য়া� ্ংসাপলরে� স্্ান ক�া 
কলপ ( সামলন� ও লপিলন� লদক) , প্ান ও আধা� কাডশি ( স্বপ্রত্লয়ত 
স্্ান ক�া কলপ) 
(ii)  ব্াঙ্ বববরণী আপগডে ক�বা� জন্ উপল�াতি (i)  নং িািাও 
লনম্নবলেশিত অলতল�তি নলর্সমূহ/ তর্্ হাডশিকলপ সহ রপ্র�ে করুন 
( ক)  ব্াকি ও ্াখা� নাম 
( খ)  ব্াকি অ্াকাউলন্ট� ধ�ন যর্া রসলভং বা কাল�ন্ট 
( �)  রকা� ব্ালকিং সিুই্ন চািু হওয়া� পল� ব্াকি অ্াকাউন্ট নং 
( ঘ)  ৯ সংখ্ক এম আই লস আ� রকাড এবং ১১ সংখ্ক আই এে 
এস লস রকাড 
( ঙ)  প্রর্ম র্য়া� রহাল্ডাল�� নামালকিত বালতি ক�া রচলক� মূি 
কলপ বা ব্াকি দ্া�া প্রত্লয়ত ব্াকি পাসবুক/ রস্ট্লমন্ট– এ� কলপ।

বডম্াে 
শ্হাব্ডং

অনুগ্হপূবশিক আপনা� লডলপালজ্ল� পাটিশিলসপ্ান্ট ( লডলপ) –এ� সলগে 
রযা�ালযা� করুন এবং আপনা� লডলপ–� প�াম্শিমলতা পদলক্ষপ 
গ্হে করুন।

 োো শ্মোবলক্ বলবমগেড
শ্রবজটিাড্য অবফস:  ্া্া রসন্টা�, ১১তম তি, ৪৩ রজ এি রনহরু র�াড, কিকাতা– ৭০০০৭১

শ্ফান নং: ০৩৩ ৬৬১৩৪২০০ ই–শ্মল: tml@ tatametaliks.co.in  ওগেবসাইে: www.tatametaliks.com
CIN: L27310WB1990PLC050000

৩১তম বাবষ্যক সাধারণ সভার ববজ্বপ্, ই–শ্ভাটিং তে্ এবং বই বন্ধ
বাবষ্যক সাধারণ সভা:
লবজ্লপ্ত প্রদান ক�া হলছে রয, ্া্া রম্ালিক্ লিলমল্লড� ( দ্ ‘ শ্কাম্াবন’ )  সদস্�লে� ৩১তম বালষশিক সাধা�ে সভা ( ‘ এবজএম’  বা ‘ সভা’ )  
রসামবা� ০২ আ�স্ট ৩. ০০্ায় ( ভারতীে সমে)  লভলডও কনোল�ন্স ( বভবস) / অন্ অলডও লভসুয়াি মাধ্লম ( ওএবভএম)  রকবিমারে অনলুষ্ত 
হলব এলজএম লবজ্লপ্তলত লববকৃত লবষয়সমূহ আলিাচনা� জন্। কলপশিাল�্ লবষয়ক মন্তলক� ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ এলপ্রি ২০২০, ৫ রম ২০২০ 
এবং ১৩ জানুয়াল� ২০২১ জা�ীককৃ ত সাকুশিিা� ( একগত্র ‘ এমবসএ সার্্যলারস’ )  এবং লসলকউল�টিজ অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( শ্সবব)   
সাকুশিিা� তাল�খ ১২ রম ২০২০ এবং ১৫ জানুয়াল� ২০২১ ( ‘ শ্সবব সার্্যলারস’ )  অনুযায়ী রকাম্ালন ৩১তম এলজএম লবজ্লপ্ত এবং ৪র্শি 
একলরেত ল�লপা্শি এবং আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক অ্াকাউন্ট ( দ্ ইবন্টগগ্রগেড বরগপাে্য)  রপ্র�ে কল�লি �লববা� ১১ জুিাই ২০২১ 
জবদু্লতন মাধ্লম রস সকি সদস্�েলক যঁালদ� ই–রমি ঠিকানা রকাম্ালন/ র�লজস্টা� অ্ান্ড র্য়া� রোন্সো� এলজন্ট ( আরটিএ) , আ� অ্ান্ড 
লড ইনলোল্ক প্রাাঃ লিাঃ/লডলপালজ্ল�জ– এ� কালি নলর্ভুতি হলয়লি।
এলজএম লবজ্লপ্ত–সহ রকাম্ালন� ইলন্টলগ্ল্ড ল�লপা্শি রকাম্ালন� ওলয়বসাই্ www.tatametaliks.com–এ পাওয়া যালব এবং স্টক 
এক্লচঞ্জসমলূহ� ওলয়বসাই্ যর্া লবএসই লিলমল্ড ( ‘ লবএসই’ )  এবং ন্া্নাি স্টক এক্লচঞ্জ অে ইলন্ডয়া লিলমল্ড ( ‘ এনএসই’ )  www.
bseindia.com  এবং www.nseindia.com–এ প্রলযাজ্ লবভাল� পাওয়া যালব। এলজএম লবজ্লপ্ত ন্া্নাি লসলকউল�টিজ লডলপালজ্ল�জ 
লিলমল্ড ( এনএসলডএি) –এ� ওলয়বসাই্ www.evoting.nsdl.com – এও পাওয়া যালব।
বরগমাে ই–শ্ভাটিং:

লদ রকাম্ালনজ অ্াক্ট ২০১৩ ( অ্াক্ট)  রসক্ন ১০৮–এ� সলগে পঠিতব্ লদ রকাম্ালনজ ( ম্ালনজলমন্ট অ্ান্ড অ্াডলমলনলস্ট্ন)  রুিস ২০১৪, 
রুি ২০, লসলকউল�টিজ অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( লিলস্টং অবলিল�্নস অ্ান্ড লডসলক্াজা� ল�লকায়্া�লমন্টস)  র�গুলি্নস ২০১৫ 
এবং লদ ইনলস্টটিউ্ অে রকাম্ালন রসলক্র্াল�জ অে ইলন্ডয়া দ্া�া জা�ীককৃ ত দ্ রসলক্র্াল�য়াি স্ট্ান্ডাডশি অন রজনাল�ি লমটিংস ( এসএস– ২)  
যা সমলয় সমলয় পল�মালজশিত অনুযায়ী রকাম্ালন তা� সদস্�েলক ল�লমা্ ই–রভাটিং সলুবধা এলজএম সমলয়/ পলূবশি প্রদান কল�লি। এলজএম–এ 
লবষয়বস্তু আলিাচনা� জন্;  এই কা�লে জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদালন� জন্ রকাম্ালন এনএসলডএি– রক লনলয়া� কল�লি।
এলজএম আহ্ায়ক লবজ্লপ্তলত ল�লমা্ ই–রভাটিং সংক্রান্ত লনলদশি্াবলি প্রদান ক�া হলয়লি। সদস্�েলক লনলম্ন লববকৃত লবষয়সমূলহ� ওপ� 
রখয়াি �াখলত অনুল�াধ জানালনা হলছে: 
ক)  ল�লমা্ ই– রভাটিং সুলবধা এই সমলয় পাওয়া যালব: 

 ল�লমা্ ই–রভাটিং আ�ম্ভ বকৃহস্পলতবা� ২৯ জুিাই ২০২১ সকাি ৯. ০০্া ( ভা�তীয় সময়)  রর্লক

 ল�লমা্ ই–রভাটিং সমালপ্ত �লববা� ০১ আ�স্ট ২০২১ লবলকি ৫. ০০্া ( ভা�তীয় সময়)  পযশিন্ত

তদ্ প�বতথী সমলয় ল�লমা্ ই–রভাটিং মলডউি এনএসলডএি–এ� ত�লে লনল্রিয় কল� রদওয়া হলব এবং ওই তাল�খ ও সমলয়� পল� সদস্�ে 
জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন না।
খ)   সদস্�লে� রকাম্ালন� রপড– আপ ইকুইটি র্য়া� অনুপালত সদস্�লে� রভা্ালধকা� লহলসব ক�া হলব মগেিবা�। ২৭ জুলাই ২০২১ 

( বনণ্যােক তাবর�)  তাল�লখ� লভলতিলত। এলজএম–এ লভলস/ ওএলভএম পধেলতলত সদস্�ে জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন 
এবং এলজএম–এ অং্গ্হেকা�ী সদস্�ে যঁা�া পূলবশি ল�লজালিউ্ন( সমূহ) – এ� ওপ� ল�লমা্ ই– রভাটিং মাধ্লম রভা্ প্রদান কল�নলন 
তঁা�া রচয়া�ম্ালন� রঘাষোক্রলম তঁালদ� ওই সকি ল�লজালিউ্ন( সমূহ) – এ� ওপ� রভা্ালধকা� প্রলয়া� ক�লত পা�লবন। রয সকি 
সদস্ এলজএম–পবূশি সমলয় ল�লমা্ ই– রভাটিং মাধ্লম রভা্ প্রদান কল�লিন তঁা�া লভলস/ ওএলভএম মাধ্লম উপলস্ত র্াকলত পা�লবন 
লকন্তু তঁা�া পুন�ায় রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন না। এলজএম–এ� লদলন সভা সমালপ্ত� ১৫ লমলন্ পল� ল�লমা্ ই–রভাটিং মলডউি 
এনএসলডএি–এ� ত�লে লনল্রিয় কল� রদওয়া হলব।

�)   রকানও র্য়া�লহাল্ডা�( �ে)  যলদ বাস্তলবক আকাল� র্য়া� ধল� ধালকন বা ব্লতি নন এরূপ র্য়া�লহাল্ডা��ে রকাম্ালন� র্য়া� 
ধল�লিন এবং লবজ্লপ্ত রপ্র�লে� পল� রকাম্ালন� সদস্পদ গ্হে কল�লিন এবং মগেিবা� ২৭ জুিাই ২০২১ তাল�লখ অর্শিাৎ লনেশিায়ক 
তাল�লখ র্য়া� ধল� র�লখলিন তঁা�া evoting@nsdl.co.in–এ অনলু�াধক্রলম ইউজা� আইলড ও পাসওয়াডশি রপলত পাল�ন। যলদ রকানও 
ব্লতি ল�লমা্ ই–রভাটিং– এ� জন্ এনএসলডএি–এ নলর্ভুতি র্ালকন তাহলি তঁা�া রভা্ প্রদালন� জন্ তঁালদ� লবদ্মান ইউজা� আইলড 
এবং পাসওয়াডশি ব্বহা� ক�লত পা�লবন।

ঘ)   যলদ রকানও ব্লতি লবজ্লপ্ত রপ্র�লে� পল� এবং লনেশিায়ক তাল�লখ র্য়া� লডম্া্ আকাল� ধল� র্ালকন রসলক্ষলরে ‘ ই–রভাটিং’ – এ� জন্ 
ি� ইন পধেলত এবং ব্লতি�ত র্য়া�লহাল্ডা��ে লডম্া্ আকাল� র্য়া� ধল� �াখা লবভাল� উললেলখত পধেলত অনুস�ে ক�লবন; ওই লবষয় 
লবজ্লপ্তলত প্রদান ক�া হলয়লি।

ঙ)   লনেশিায়ক তাল�লখ রকানও ব্লতি র্য়া� ধল� না �াখলি লতলন লবজ্লপ্তলক তলর্্� জন্ গ্হে ক�লবন। রয সকি সদলস্� নাম লনেশিায়ক 
তাল�লখ সদস্�লে� খাতায় বা লডলপালজ্ল� দ্া�া পল�চালিত িাভজনক সদস্ লহলসলব �লয়লি রকবিমারে তঁা�া এলজএম–পূবশি সমলয় ও 
এলজএম চিাকািীন ল�লমা্ ই–রভাটিং সুলবধা গ্হে ক�লত পা�লবন।

চ)   ল�লমা্ ই–রভাটিং ( এলজএম–পূবশি এবং এলজএম চিাকািীন)  সম্লকশিত প্রশ্ন/ অলভলযাল�� জন্ আপনা�া র্য়া�লহাল্ডা��লে� জন্ 
লরিলকালয়ন্টলি আস্ড রকালচিনস ( এফএবকউ’ স)  এবং র্য়া�লহাল্ডা��লে� জন্ ই– রভাটিং ইউজা� ম্ানুয়াি রদখুন, যা পাওয়া যালব 
www.evoting@nsdl.com–এ ‘ ডাউনলিাড’ লবভাল� বা রোন করুন লনাঃশুল্ক নম্ব� ১৮০০– ১০২০– ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০–এ বা 
অনুল�াধ করুন evoting@ nsdl.co.in –এ বা রযা�ালযা�: শ্রী অলমত লব্াি বা শ্রীমতী পলেবী মালরে এনএসলডএি–এ� যঁালদ� ই–রমি 
আইলড amitv@nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in

জবদু্লতন মাধ্লম র্য়া� ধ�া র্াকলি লডলপালজ্ল�জ যর্া এনএসলডএি এবং লসলডএসএি মাধ্লম ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ 
রহল্লডস্:

শ্রী লপ লভ সুব্ামলনয়ান ACS No. 4585 CP No. 2077  কমশি�ত রকাম্ালন রসলক্র্াল� এলজএম–পূবশি/ এলজএম চিাকািীন ল�লমা্ ই–রভাটিং 
স্বছে ও সুষ্ুভালব পল�চািনা� জন্ ্ুরিটিনাইজা� লনলয়ালজত হলয়লিন।

বই বন্ধ ও বডবভগডন্ড: 
লদ অ্ালক্ট� রসক্ন ৯১ অনুযায়ী সমলয় সমলয় পল�মাজশিন অনুযায়ী আ�ও লবজ্লপ্ত প্রদান ক�া হলছে রয, আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� 
এলজএম ও লডলভলডন্ড প্রদালন� জন্ রকাম্ালন� সদস্�লে� খাতা ও র্য়া� হস্তান্ত� খাতা ্লনবা� ২৪ জুিাই ২০২১ রর্লক রসামবা� 
০২ আ�স্ট ২০২১ ( উভয় লদন–সহ)  বন্ধ র্াকলব।

বই বলন্ধ� তাল�লখ প্রলতটি ₹  ১০/– র্য়াল�� ওপ� ₹  ৪/ –  লডলভলডন্ড, যলদ এলজএম–এ সদস্�লে� দ্া�া অনুলমালদত হয়, উৎসমূলি আয়ক� 
রকল্ ( টিলডএস) লনলম্নাতিভালব প্রদান ক�া হলব শুক্রবা� ০৬ আ�স্ট ২০২১ রর্লক:
●   বাস্ববক আকাগর ইর্ইটি শ্শোর ধরা োকগল: 
 শুক্রবা� ২৩ জুিাই ২০২১ কাযশি সমালপ্ত� সমলয় রকাম্ালন� কালি স্বীককৃ ত জবধ অনুল�াধ–সহ সকি সদস্লক।
●   তবদু্বতন আকাগর ইর্ইটি শ্শোর ধরা োকগল:
 শুক্রবা� ২৩ জুিাই ২০২১ কাযশি সমালপ্ত� সমলয় লডলপালজ্ল�জ দ্া�া লব্দীককৃ ত সকি িাভজনক সদস্লক।

 োো শ্মোবলক্ বলঃ
 সাঃ
 অবভগষক শ্রাষ
 তাল�খ: ১১ জুিাই ২০২১   রকাম্ালন রসলক্র্াল� এবং কমপ্ালয়ন্স অলেসা�
স্ান: কিকাতা   (ACS No:  44347)

ল� ইন ধরন শ্হল্পগডস্ক ববশদ
এনএসলডএি– এ� লসলকউল�টিজ ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ এনএসলডএি– এ� রহল্লডস্– এ রযা�ালযা� ক�লত 

হলি অনলু�াধপরে জমা করুন evoting@nsdl.co.in  বা লনাঃশুল্ক রোন করুন: ১৮০০ ১০২০ 
৯৯০ বা ১৮০০ ২২৪ ৪৩০

লসলডএসএি– এ� লস লকউল�টিজ ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ লসলডএসএি– এ� রহল্লডস্– এ রযা�ালযা� ক�লত 
হলি অনলু�াধপরে জমা করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com  বা রযা�ালযা� করুন: 
 ০২২– ২৩০৫৬৭৩৮ বা ০২২– ২৩০৫৮৫৪২/৪৩


