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The Secretary
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Exchange Plaza, 5th Floor,
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For Exide Industries Limited
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President (Legal & Corporate Affairs)
ACS No. 11159
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ONGC grapples with
existential crisis

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 are modest at about
~43,000 crore in FY21, down
from close to ~55,000 crore
the previous year. It was making the same sort of investments in FY16. For comparison, Sinopec China has an
exploration budget more than
four times of ONGC’s (see
table: “Off the map”). The S&P
Platts table shows in the
league of global oil and gas
exploration
companies
ranked by assets the company
S&P PlattsTop
Rank
is fairly puny. RIL, too, is three
250 Global Energy
times ONGC’s size.
Ranking
The company does not
ONGC
11
have
the money to blow up in
Indian Oil
19
high-risk wells. But all of IndReliance
14
ia’s new finds are high risk.
Nationaloil Country Exploration The Indian subcontinent is not
only geologically dry for both
companies
budget
oil and gas, it makes the little
($bn)2017
pockets of discoveries imposPetrochina China
32
sibly costly, when the world is
Equinor
Norway
10
sitting on massive un-utilised
Gazprom
Russia
25.8
reserves. ONGC’s future as an
ONGC
India
11.1
explorer is unclear if it does
Petrobras
Brazil
15.1
not have the money to explore.
Petronas
Malaysia
10.3
It is one of the reasons its share
Rosneft
Russia
17
price languishes.
Sinopec
China
14.7
The company has declared
10 discoveries in its operating
Source: Natural Resource Governance Institute,
National Oil Company Database, 2019
averages in FY21. Its best
Content is licensed under Attribution-ShareAlike
recent find, the Ashoknagar
4.0 International (CC BY-SA 4.0)
well in the Bengal basin, discovered in 2018, will take
years of investment before it
ONGCoil production trend
reaches commercial producn ONGCproduction
tion. Meanwhile, for each
n Totaldomesticproduction
find, it has to figure out off(mnmetrictonne) setting ways to reduce its carbon footprint, according to
the ministry’s latest guidelines, to be “completely sustainable and carbon neutral”.
When it comes to gas, even
here, the company, despite a
promising start a few decades
ago, has lost leadership. It is
constrained by low administered prices and acknowledges this problem publicly.
In a note to the stock exchanges, it says: “Despite uneconomical gas prices, ONGC has
FY17
FY18
FY19
FY20
been aggressively pursuing its
Source: Parliament reply, ONGC
deep-water projects in East
Coast and a couple of shallow
two slot. At the current scale water projects in West Coast…
of expansion, it does not seem There are certain issues
to have the ambition to be so. around structure where deciThe ministry itself is, there- sive steps can be evaluated
fore, not sold on this strategy. only once the industry is comThe company was born pletely under GST regime”.
before the high noon of oil Though it is unlikely that the
sector nationalisation in West Centre will accede to Assam
Asia, and became India’s flag Chief Minister Himanta Biswa
bearer for energy security. Sarma’s request to consider
Mumbai High Field (formerly transferring all the assets of
Bombay High) was its best ONGC in the Northeastern
strike in 1974. Since then, region to Oil India, the sense
India has become the world’s of loss of direction is clear.
third-largest oil consumer
It might be better if the
and the demand-supply equa- company were to just import
tion has changed.
gas or even oil. Its subsidiary
The company is caught in ONGC Videsh already has a
a low flying orbit. As S&P product pipeline that is 32.34
notes, ONGC will maintain per cent of ONGC’s domestic
prudent capital investments production in FY19. ONGC as
over fiscal 2022, to invest in a trading company could
existing well and a new dis- realise more value than digcovery in Ashoknagar off the ging up dry wells.

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

ON THE JOB

Disproportionate fall
in urban male jobs

> Crude truth
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t is rare for cabinet ministers to tick off stateowned companies publicly, yet that was what then
petroleum and natural gas
minister Dharmendra Pradhan did for ONGC.
Speaking at an event on
June 29, Pradhan said he has
asked India’s premier exploration company to find fresh
oil acreages fast. “Do it yourself
through some joint venture (or)
through a new business model.
But the government cannot
permit you to hold resources
for an indefinite time.”
The reason for this stricture
is India’s rising dependence on
imported oil and gas. Or, to put
it another way, falling domestic production (see chart:
“Crude truth”), especially from
ONGC, which faces a simple
problem. A reply in Parliament
shows ONGC’s share of domestic natural gas production is
less than 80 per cent, that of
oil is far lower at 66.3 per cent.
Analysts peg the per barrel
cost at ONGC well-head at $50,
which is incredibly high by
global standards, which is
less than $20.
It can still plod on thanks
to high global prices — ranging above $70 a barrel (Brent
crude), if not gas. In June this
year, S&P Global Ratings
assigned an improved earnings outlook for the next 1218 months for the company
(BBB-/Stable) on this account.
Way before Pradhan waded
into the debate publicly, the
ministry had advised ONGC to
sell stakes in oil fields such as
the Ratna R-Series as part of
efforts to monetise infrastructure to raise cash flows. These

are medium-sized offshore
fields in the south-west of
Mumbai. They cost about ~472
crore for ONGC to develop in
1983 but production stopped
in 1994 because it became
uneconomic. There was an inprinciple decision made at that
time to auction them but has
never got done. In a letter written in April this year and
signed by Amar Nath, additional secretary in the petroleum and natural gas ministry, the company was advised
to hive off its drilling and other
services into a separate firm.
Nath sits on the ONGC’s
board as one of two government nominees, representing
its 60.56 per cent shareholding.
That he had to send such a mail
means the company board is
unable to take decisions. The
board still lacks a full-time
chairman. Subhash Kumar,
director (finance), is holding
additional charge as chairman
and managing director. The
Public Enterprises Selection
Board has 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 advertisement 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
to move up the value chain to
concentrate on areas where
the expected risk-reward payoff offers better growth opportunities, such as aromatic
petrochemicals, gas-based
power plants and, finally, into
renewables. Except in the
first, the company is not a
leader in any of the sectors nor
does it occupy the number
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A

comparison of the quarter ended
March 2021 with the quarter ended
March 2020 provides a view of how
India dealt with the Covid-19 shock. The
quarterendedMarch2020reflectsthepositionbeforetheshockandthequarterended
March 2021 was the position at the end of
a year since the shock. Using quarterly data
removes the noise in monthly data, if any,
and making year-on-year comparisons
removes the effects of seasonality, if any.
One problem with using the March
2020 quarter as a pre-Covid quarter is that
it wasn’t entirely free of the effects of Covid.
The virus had started curtailing activities
bylateFebruaryandfinally,thenationwide
lockdown began on March 24, 2020. In
January 2020, employment was estimated
at 410 million. This dropped to 406 million
in February and then to 396 million in
March that year. Therefore, using the quarter ended March 2020 as a pre-Covid quarter is to understate the pre-Covid conditions. With this caveat, it may be noted that
employment during the quarter ended
March 2020 was 406 million.
In the quarter ended March 2021, employment is estimated at 399.7 million.
Therefore,oneyearaftertheonsetofCovid,
India was left with a shortfall of 6.3 million
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 jobs, but they made for 23 per cent of
the situation before and after the shock. the loss of jobs a year after India was struck
We find that all jobs could not be recovered. by Covid. As of the quarter of March 2021,
The net shortfall is of 6.3 million jobs, of the 399.7 million jobs, women accounted
implying a loss of 1.5 per cent of the jobs. for only 41.8 million jobs. But, of the 6.3
The second wave of Covid hit India million jobs lost over the preceding year,
exactly a year after the first. This one cost women accounted for 1.5 million lost jobs.
India an additional 13.3 million jobs.
The most disproportionate loss of jobs
Employment dropped from 399.7 million because of the first wave of Covid-19 was
in the quarter ended March 2021 to 386.4 among urban women. Urban women accomillion in the quarter ended June 2021. So, untforaboutthreepercentoftotalemploycompared to the pre-Covid March 2020 ment. But, they accounted for 39 per cent
quarter,Indiatodayfacesalossofamassive of total job losses. Of the 6.3 million jobs
19.6 million jobs.
lost, urban women accounted for a loss of
It is not entirely fair to compare the 13.3 2.4 million.
million jobs lost in the second wave with
This is not how it played out in the secthe 6.3 million jobs lost in the year since ond wave. Urban women suffered the least
thefirstwave.Experiencetellsusthatmany loss of jobs. The burden of job losses has
of the jobs lost initially do come back even- shifted to men. During the April-June 2021
tually. Employment at the end of the quar- quarter, urban males faced a disproporterendedJune2020wasawhotionately higher loss of jobs.
pping 78 million lower than it Arguably, urban
Urban males account for about
was in the March 2020 quarter. male jobs are the 28 per cent of the total employBut, that massive shortfall has better quality
ment in India. They accounted
been largely made up for, leav- jobs and their
for a lower 26 per cent of the
ingashortfallofonly6.3million disproportionate loss of jobs till March 2021. But,
as of the quarter of March 2021. loss could imply
in the quarter ended June 2021,
Similarly, the 13.3 million short- a greater fall in
theirshareintotaljoblosseswas
fall seen in the first quarter of income than
higher at 30 per cent.
the second wave will be nar- witnessed so far
Arguably, urban male jobs
rowed in the coming quarters.
are the better quality jobs and
While many of the lost jobs will come their disproportionate loss could imply a
back,thecurrentlossishugeanditsimpact greater fall in income than witnessed so
on the households that have suffered far. It is also likely that women are often
because of this cannot be captured in the the second earning member of a housecold statistics rolled out here or in the com- hold. The loss of jobs among women more
fort that jobs will come back eventually. often than not implies a fall in income but
Many of those who got their jobs back or not a complete loss of income. But, a loss
found alternative jobs got these at lower of job among men often implies complete
wage rates. Household incomes have fallen loss of livelihood. This greater loss of urban
a lot more than employment has.
male jobs is worrisome. The impact of this
The gender distribution of job losses in on income will be known when the income
the second wave is somewhat ominous. data for the quarter are released in
First, a simple structural fact — nearly 90 November 2021.
per cent of the jobs are held by males. Women account for only about 10 per cent of The writer is MD & CEO, CMIE P Ltd

How Japan’s state of emergency
will affect the Tokyo Olympics
MARI YAMAGUCHI

Tokyo, 12 July

A virus state of emergency
began Monday in Japan’s capital, as the number of new cases
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
the Olympics.
Whatrestrictionsarethere?

The six-week emergency is
Japan’s fourth since the pan- liquor stores to suspend busidemic began and will last until ness with restaurants and bars
August 22. The main target of that defy the request, but liquor
the new state of emergency is stores say that would hurt their
alcohol served at bars and business ties.
restaurants
as
Schools will stay
open during this emauthorities want
people to stay
ergency,
while
theme parks, musehome and watch
the games on TV
ums, theaters and
most stores and resand not gather
taurants are requestin public.
Likepastemered to close at 8 pm.
Tokyo residents
gencies, most of
are asked to avoid
the measures are
requests because
nonessential outings, work from
the government Japan has
lacks a legal basis weathered the
home and stick to
to enforce hard pandemic better
mask-wearing and
other safety measlockdowns.
than many other
Authorities have nations, logging
ures. Measures for
the general public
recently given about 820,000
themselves more cases and 15,000
are non-mandatory.
power to issue deaths
Whatareasdoes
binding orders for
businesses
to
itcover?
close or shorten hours in The latest state of emergency
exchange for compensation. covers Tokyo’s nearly 14 million
They can also now fine busi- residents, while less-stringent
nesses that violate those orders. measures focusing on shortThe new state of emergency ened hours for restaurants and
requests that restaurants, bars, bars affect 31 million other peokaraoke parlours and other ple in nearby cities of Chiba,
entertainment outlets either Saitama and Kanagawa that are
close or not serve alcohol. It asks home to some Olympic venues.

DECODED

REUTERS

The measures also cover
Osaka, which was hit hard by a
virus surge in April, and the
southern island of Okinawa.
Howwillthisaffectthe
Olympics?

The state of emergency will cover the entire duration of the July
23-August 8 Olympics and its
main impact will be in barring
fans from stadiums and arenas
in the Tokyo area.
Whilethestateofemergency
mainly covers Tokyo, Olympic
officialshavedecidedtobarfans
from events hosted in Tokyo’s
three neighbouring prefectures,
while allowing limited fans at
other outlying venues. Soccer
events in Hokkaido and baseball 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,
the games will now be a largely
TV-only event.
HowbadisJapan’svirus
situation?

Japan has weathered the pand-

emic better than many other
nations, logging about 820,000
cases and 15,000 deaths.
But the situation has 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
skyrocket by August.
About 16.8 per cent of the
population has been fully vaccinated, a number that has
picked up since May but is still
far short of where officials
hoped to be before the Olympics. Younger people are largely
unvaccinated.
Willthepubliccomply?

Experts worry whether the latest state of emergency requests
will be followed when many
people are already fatigued by
the restraints and grown less
cooperative.
Health Minister Norihisa
Tamura has said that effectively
preventing people from going
out drinking amid the festive
mood of the Olympics will be a
headache. Young people are
already gathering in streets and
parks to drink after restaurants
and bars close at 8 pm. Tokyo
metropolitan officials have
started nighttime patrolling to
chase them away.
Experts say Japanese roaming around during their summervacationsandtheOlympics
could be a greater risk than athletes and other participants
whose activity will be closely
monitored.
TheAssociatedPress
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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS

Notice is hereby given that the 32nd 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 - visual means (InstaMEET platform of Link Intime).
In view of the continuing outbreak of Covid-19 Pandemic, this year also the Ministry of
Corporate Affairs ("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, the AGM 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 MCA and 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 the CompaniesAct, 2013 and Rule 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 ofAnnual General Meeting.
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 InstaMEET platform of Link Intime. The members holding
shares, either in physical form or dematerialized form, on the cut-off date i.e. Friday, July
23, 2021 may cast their vote electronically to transact the business set out in the Notice of
AGM.
The details of e-voting, required under Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014, are given hereunder:
1.
2.
3.
4.
5.

Date of sending electronic copy ofAnnual Report along with Notice ofAGM: July 10, 2021
Date and time of commencement of e-Voting: Saturday, July 31, 2021 at 9.00 a.m. (IST)
Date and time of end of e-Voting: Wednesday,August 04, 2021 at 5.00 p.m.(IST)
e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) onAugust 04, 2021
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 or write an email to enotices@linkintime.co.in

Place: Mumbai
Date: July 12, 2021

By order of the Board
For Renaissance Global Limited
sd/G. M. Walavalkar
VP - Legal & Company Secretary
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তৈরি হয়েও বিষণ্ণ যাত্রাপাড়া
কর�োনার জন্য বায়না নেই

অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যদিও গত বছরও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং সহায়তায় ‘পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা’কর্মসূচিতে চিৎপুরের
দলগুলি অভিনয় করেছে, কর�োনাবিধি মেনে দর্শকও এসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে রাজ্যের
নিয়ম মেনে রথযাত্রার দিন স�োমবার যাত্রাপাড়ায় বিভিন্ন দলের অফিস খুলেছে, পুজ�ো হয়েছে, ক�োথাও সব ক’টা জেলায় ছড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার ক্লাব ত�ো যাত্রাদল বায়না করার ঝু কি
ঁ নিতে পারছে না।
ক�োথাও শিল্পীরা এসেছেন, ছিলেন প্রয়�োজকেরাও, কিন্তু পুর�ো চিৎপুর
অন্যদিকে, এবার রথযাত্রার দিনে ক�োনও যাত্রাদলের বিজ্ঞাপন
জুড়ে বিষণ্ণতার ছ�োঁয়া। কারণ, অনুপস্থিত গ্রামগঞ্জের নানান ক্লাবের
বের হয়নি খবরের কাগজে। এদিন বিজ্ঞাপন দেখেই যাঁরা রাজ্যের
কর্মকর্তারা। তাঁরাই ত�ো নায়েক, তাঁরাই রথযাত্রার দিনে চিৎপুরে
যাত্রাম�োদী মানুষেরা মনে মনে ঠিক করেন, ক�োন পালা দেখবেন,
এসে মনমত�ো যাত্রাপালার বায়না করে যান। কিন্তু কর�োনার জন্য,
কীভাবে এবং ক�োথায় দেখবেন।
এ বছর প্রয�োজকদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন
কর�োনার বিধিনিষেধের জন্য ক�োনও নায়েক আসেননি যাত্রাপাড়ায়।
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রথের দিন ক�োনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে
স্বভাবতই ক�োনও বুকেং হয়নি যাত্রাদলের। তাই শিল্পী থেকে প্রয�োজক,
ম্যানেজার থেকে যাত্রাকর্মী, সকলেরই মনখারাপ এই অনিশ্চিত
না। এর জন্যে প্রয�োজকদের অতিরিক্ত টাকা খরচ হবে, যা কর�োনা
পরিস্থিতিতে। যদিও সবাই আশা করছেন, পুজ�োর আগে পরিস্থিতি
পরিস্থিতিতে না হওয়াই ভাল, এটাই ছিল যাত্রা সম্মেলনের যুক্তি।
অনেকটাই স্বাভাবিক হবে। তাহলেই শুরু হবে ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠির
তাই রথের দিনে ক�োনও যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। তবে,
যাত্রাপথ। যাত্রাপালার শুভসূচনা হয় দুর্গাপুজ�োর ষষ্ঠীতে, তারপর
এই সিদ্ধান্তে কিছু প্রয�োজক খুশি নন। তাঁরা মনে করেন, রথযাত্রার
সিজন চলে জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। গতবছর এই যাত্রাপথ অনেকটাই
দিনে যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়াটা বহুকালের রীতি। এটা থাকা
ভাঙাচ�োরা চিল কর�োনার জন্যই। এ বছর হয়ত�ো পুজ�োর আগে
উচিত। বিষয়টি নিয়ে প্রয�োজকেরা আবার আল�োচনায় বসবেন বলে
থামবে কর�োনা–সন্ত্রাস, এই আশা নিয়েই রথযাত্রার দিনে দলের
জানা গেছে। ক�োনও ক�োনও প্রয�োজক জানালেন, উল্টোরথের
অফিসে এসেছেন অনেক শিল্পী, কলাকুশলী।
দিন যাতে কাগজে সব দলেরই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার
জন্যে আল�োচনার মাধ্যমে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে চান।
এখনও ট্রেন বন্ধ, বাস চলাচলও পুর�োদমে চালু হয়নি। তাহলে
তবে রথযাত্রার আগের দিন প্রয�োজক গ�ৌতম নন্দী তাঁর
নায়েকরা আসেবেন কীভাবে?প্রশ্ন তু ললেন সমীর সেন, কনক
তিনটি যাত্রাপালার বিজ্ঞাপন একটি দৈনিক পত্রে প্রকাশ করায়,
ভট্টাচার্য, গ�ৌতম নন্দীর মত�ো বিশিষ্ট যাত্রা প্রয�োজকেরা।
মাছ বিক্রি করে পেট্রোপণ্যের মুল্যবৃদ্ধির প্রতীকী প্রতিবাদ
অন্যদিকে, কর�োনার সন্ত্রাস কবে কমবে, সেটা ত�ো পুর�োপুরি
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন ওই প্রয�োজককে শ�োকজ করেছে। তবে
জানাচ্ছেন যাত্রা মালিকরা। ছবি: সুপ্রিয় নাগ
অনিশ্চিত। তাই যাত্রাদলের অফিসে ফ�োন করে খ�োঁজ নিলেও
গ�ৌতমবাবু বললেন, রথযাত্রার দিনে ত�ো বিজ্ঞাপন দিইনি। আগে
নায়েকরা বায়না করতে রাজি নন। কারণ, ক�োন মাস পর্যন্ত কর�োনার আগ্রাসন চলবে, কবে থেকে যাত্রা দিয়েছি। তাঁর যুক্তি, বিজ্ঞাপন না দিলে গ্রামগঞ্জের দর্শকেরা জানবেন কী করে নতু ন ক�োন পালা আসছে?
করার অনুমতি পাওয়া যাবে, সেটাই ত�ো অনিশ্চিত। তাই নায়েকরা ঝু কি
ঁ নিতে চাইছেন না। এটাই ত�ো
কর�োনা পরিস্থিতিতে অবশ্য এই ধরনের বিতর্ক এড়িয়ে একজ�োট হয়ে কাজ করাই এখন উচিত,
স্বাভাবিক, একমত প্রয�োজকেরা।
বললেন কয়েকজন প্রয�োজক ও শিল্পী।
কর�োনার জন্য বিধিনিষেধ চালু রাখাকে পূর্ণ সমর্থন করছেন অনল চক্রবর্তী, কাকলি চ�ৌধুরি, রুমা
এদিকে, পেট্রোল, ডিজেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় যাত্রাদলের যাতায়াতের খরচও বাড়বে।
দাশগুপ্তর মত�ো নামজাদা যাত্রাশিল্পীরা। তাঁদের বক্তব্য, আগে ত�ো মানুষের প্রাণ, তারপর সব কিছু।
তাই পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে কয়েকজন প্রয�োজক আজ চিৎপুরে প্রতীকীভাবে মাছ বিক্রি করতে
সমস্তটা বুঝেও তাঁদের মনখারাপ যাচ্ছে না। কারণ, গতবছর থেকে পুর�োপুরি অনিশ্চয়তার মধ্যে বসেন। যাত্রা সম্মেলনের সভাপতি সমীর সেন বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এটা আমাদের ন্যায্য
রয়েছে যাত্রাপাড়া। যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত দু–আড়াই লাখ মানুষের জীবিকাও ত�ো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রতিবাদ।

শম্পা সরকারের এজলাসে

আজকালের প্রতিবেদন

জ�োড়াসাঁক�ো
খুনে ধৃত ৩

মাত্র ১০০ টাকার জন্য খুন!৪
জনেই ভ্যানচালকের কাজ করত।
নিজেদের মধ্যে বচসার জেরে
তিনজন মিলে রঞ্জিত দাসকে গলায়
গেঞ্জি পেঁচিয়ে খুন করে ফেলে।
ধারাল�ো অস্ত্র দিয়ে আঘাতও
করে। রবিবার জ�োড়াসাঁক�ো থানা
এলাকায় একটি গলির ভেতরে
রঞ্জিতের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।
পুলিশ তদন্তে নেমে দ্রুত ঘটনার
কিনারা করে ফেলে। হারু কর্মকার,
মহম্মদ সামির এবং ফির�োজ
খানকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় জানা
গেছে, এরা তিনজনই ভ্যানচালক।
খুন করার পরে ধারাল�ো অস্ত্রে
আঘাতে রঞ্জিতের কপাল এবং
আঙু ল কেটে যায়। আদালতে
ত�োলা হলে, ১৯ জুলাই পর্যন্ত
তিনজনকেই পুলিশ হেফাজতে
রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিনামূল্যে টিকা

বিনামূল্যে টিকাদানের আয়�োজন
করেছে জেআইএস গ্রুপ।
স�োমবার আগরপাড়ায় নারুলা
ইনস্টিটিউট অফ টেকন�োলজি
ক্যাম্পাসে শুরু হয় টিকাকরণ
কর্মসূচি। চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত।
ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া, ফ্যাকাল্টি
অন্যান্য কর্মী ও তাঁদের পরিবারের
সদস্যদেরও দেওয়া হবে টিকা।
প্রথম পর্যায়ে ১০ হাজার মানুষকে
টিকাদান করা হবে। দ্বিতীয়
পর্যায়ে ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে ২০
হাজার মানুষকে টিকাদানের লক্ষ্য
নিয়েছেন তাঁরা। ১৫–১৭ জুলাই
টিকাকরণ হবে জিএনআইটি,
গ্রেটার কলকাতা কলেজ অফ
ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
(বারুইপুর) এবং ডানলপ
গুরুদ্বারাতে ২৩–২৬ জুলাই হবে।
প্রতিষ্ঠানের এমডি তরণজিৎ সিং
বলেন, ‘টিকাকরণ সকলের হওয়া
প্রয়�োজন। বিনামূল্যে আমরা সকল
পড়ুয়াদের দেব।’

স�োনা চু রি

প�োস্তা থানা এলাকার একটি
জুয়েলারি সংস্থার অফিস থেকে ৯
কেজি স�োনা ও রুপ�োর গয়না, ৪
লাখ টাকা হাতিয়ে ধরা পড়েছে
সুরজ শর্মা এবং অজিবুর শেখ
নামে দুই যুবক। হরিরাম গ�োয়েঙ্কা
স্ট্রিটের একটি স�োনার দ�োকান
থেকে এগুলি তারা চু রি করেছিল।
১৯ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে
রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইক�োর্টে
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আবেদনের শুনানি হতে পারে বিচারপতি শম্পা
সরকারের এজলাসে। ওই কেন্দ্রে বিজেপি–র জয়ী প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর
বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলাটির শুনানি শুরু হয়েছিল বিচারপতি ক�ৌশিক চন্দের
এজলাসে। কিন্তু বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিয�োগ
এনে মামলাটি অন্য বেঞ্চে স্থানান্তরের আবেদন
করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এরপর বিচারপতি
ক�ৌশিক চন্দ মমতা ব্যানার্জির আবেদন মঞ্জুর করে মামলা থেকে অব্যাহতি
নেন। মামলাটি ফেরত যায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের
কাছে। হাইক�োর্ট প্রশাসন সূত্রের খবর, এই মামলাটি নতু ন করে শুনানির জন্য
বিচারপতি শম্পা সরকারের এজলাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফের নতু ন
করে এই বেঞ্চের শুনানি শুরু হবে।

নন্দীগ্রাম মামলা

প্রত্যুষাকে হুমকি, তদন্ত
আজকালের প্রতিবেদন
অভিনেত্রী প্রত্যুষা পালকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার মামলার তদন্ত শুরু করল পুলিশ।
রবিবার লালবাজারে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। স�োমবারও যান। তাঁর বয়ান রেকর্ড
করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ। ইনস্টাগ্রামে পাঠান�ো হুমকি প�োস্টের স্ক্রিন শট নিয়ে
লালবাজারে পুলিশের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। গত এক বছর ধরে অভিনেত্রীর
দাবি, তাঁর পরিচিত ক�োনও ব্যক্তি বিভিন্ন প্রোফাইল থেকে তাঁকে বিরক্ত করছেন।
সিঁথি থানায় গত বছর তিনি অভিয�োগ দায়ের করেছিলেন। এরপর সেই ঘটনা
জানার পর দুষ্কৃ তী আরও বেশি করে উৎপাত শুরু করে। বাধ্য হয়েই অভিনেত্রী
লালবাজারের সাইবার থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ ব্যাপারে
ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ছবি তুলে অসভ্যতা, ধত
ৃ
আজকালের প্রতিবেদন
এক নাবালিকার আপত্তিকর ছবি তু লে সেগুলি ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য স�োশ্যাল
মিডিয়ায় ছড়িয়ে সুজয় নাথ নামে এক যুবক গ্রেপ্তার হয়েছে। ওডিশা থেকে তাকে
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স�োমবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে বিশেষ পকস�ো
আদালতে তাকে হাজির করা হয়। বিশেষ সরকারি ক�ৌঁসুলি ম�ৌসুমি রায় বলেন,
ওই যুবকের সঙ্গে অভিয�োগকারিণীর পরিচয় ছিল। সুয�োগ বুঝে অভিয�োগকারিণীর
কিছু ছবি সে ত�োলে। এবং তা স�োশ্যাল মিডিয়ায় দেয়। ধৃত সুজয় নাথ ম�োবাইল
ফ�োন সারান�োর কাজ করত। ভবানীপুর এলাকায় থাকত। লকডাউন হয়ে গেলে
সে দেশের বাড়িতে যায়। ২২ জুলাই পর্যন্ত সুজয়কে পুলিশ হেফাজতে রাখার
নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ছাত্রীকে হেনস্থা স�োশ্যাল মিডিয়ায়

আজকালের প্রতিবেদন

আইনের ছাত্রীর ছবি স�োশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে হেনস্থার চেষ্টা। সম্প্রতি রিজেন্ট
পার্ক থানায় জনৈক জয়িতা সরকার নামে আইনের এক ছাত্রী লিখিত অভিয�োগে
এমন কথাই জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই মুহর্তে
ূ তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু
অনলাইনে ক্লাস করছেন। তার ফলে তাঁদের দীর্ঘ সময় কম্পিউটার বা ল্যাপটপের
সামনে বসে থাকতে হচ্ছে। এরই ফাঁকে দুষ্কৃ তীরা ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে বিভিন্ন
আপত্তিকর সাইটে আপল�োড করে দিচ্ছে। এর ফলে তাঁদের সামাজিক সম্মানহানি
হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁরা আতঙ্কিত, এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে তাঁরা কীভাবে
অনলাইনে পড়াশ�োনা করবেন। কিছুদিন আগেই অভিয�োগকারিণী জানতে পারেন,
তাঁর ছবি বিভিন্ন আপত্তিকর সাইটে পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও আরও কিছু বন্ধুবান্ধবও
এই ন�োংরামির শিকার। তাঁরা চাইছেন, পুলিশ দ্রুত অপরাধীদের শাস্তি দিক।

৩ জেএমবি সদস্যের পুলিশ হেফাজত

আজকালের প্রতিবেদন

জামাত–উল–মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) জঙ্গি সন্দেহে
ধৃত ৩ জনকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত পাঠান�ো হল পুলিশ
হেফাজতে। রবিবার ৩ জনকে ধরা হয়েছিল হরিদেবপুর
থেকে। এদের কাছ থেকে আপত্তিকর কিছু কাগজপত্র
পেয়েছিল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফ�োর্স।
এ ছাড়াও একটি ডায়েরিতে বাংলাদেশের কিছু ফ�োন
নম্বর পাওয়া যায়। জানা গেছে, এদের মধ্যে ধৃত নজিউর

রহমান বাংলাদেশে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি করত। পরে
নাম পাল্টে কলকাতায় চলে আসে। এর সঙ্গেই আরও
দু’জনের আলাপ হয়। তারা হল সাবির এবং রবিউল।
পুলিশের সন্দেহ, এরা দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতায় ছিল।
দলে সদস্য নেওয়া এবং অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি
সাংগঠনিক কাজকর্ম গ�োপনে বিস্তার করাই এদের লক্ষ্য
ছিল। এরা প্রথমে মুর্শিদাবাদে ছিল। পরে কলকাতায়
এসে ডেরা বাঁধে। হেফাজতে নিয়ে পুলিশ এদের জেরা
করে বাকিদের খ�োঁজ পেতে চায়।

ক�োভিড কমলেই দৈনিক ‘জাগ�ো বাংলা’:মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

ক�োভিড কমে গেলেই ‘জাগ�ো বাংলা’দৈনিক হবে।
ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এ কথা জানিয়েছেন।
তিনি বলেন,‘দীর্ঘদিন ধরে কাগজটি বের�োচ্ছে। সার্কুলেশন
ভাল। ক�োভিডের জন্য জাগ�ো বাংলাকে ডিজিটাল করতে
হয়েছে। সপ্তাহে একদিন জাগ�ো বাংলা স�োশ্যাল মিডিয়ায়
দেখা যেত। ২১ জুলাই থেকে প্রতিদিনই দেখা যাবে এই
কাগজের ডিজিটাল সংস্করণ। সমস্ত খবরাখবর পাওয়া
যাবে।’বির�োধী দলে থাকাকালীনই ‘জাগ�ো বাংলা’প্রকাশিত
হত। কালীঘাট থেকে এই কাগজ পাওয়া যেত। কর্মীরা
এই কাগজ নিয়ে জেলায় ফিরে যেতেন। প্রথমে মমতা

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L31402WB1947PLC014919
রেজিস্টার্ড অফিস:এক্সাইড হাউস, ৫৯ ই চ�ৌরঙ্গি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০২০
ফ�োন: (০৩৩) ২৩০২৩৪০০/২২৮৩ ২১১৮/২১৫০
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৩ ২৫৩৭
ই মেল:exideindustrieslimited@exide.co.in
ওয়েবসাইট: www.exideindustries.com

৭৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য

ব্যানার্জি ও পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদনা করতেন। শ�োভনদেব
চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণেন্দু বসু সম্পাদকীয় কলমে লিখতেন।
বাইপাসে তৃ ণমূল ভবন থেকেও এই কাগজ পাওয়া যেত।
প্রতি ওয়ার্ডে কর্মীরা ব�োর্ডে জাগ�ো বাংলা লাগিয়ে দিতেন।
২০২০–র মার্চে ক�োভিড শুরু হওয়ায় জাগ�ো বাংলা কাগজকে
ডিজিটাল করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে কর�োনা বিধি থাকায়
কর্মীরা কালীঘাটে আসতে পারতেন না। ঠিক হল, সপ্তাহে
একদিন ডিজিটাল করতে হবে। ক্যামাক স্ট্রিটের একটি
দলীয় অফিস থেকে এখন জাগ�ো বাংলার সব কাজ হবে।
দলের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদক থাকবেন। অভিষেক
ব্যানার্জি ইতিমধ্যে টু ইট করে জানিয়েছেন, নতু ন রূপে
জাগ�ো বাংলা প্রকাশিত হচ্ছে।

টাটা মেটালিক্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: টাটা সেন্টার, ১১তম তল, ৪৩ জে এল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১
ফ�োন নং: ০৩৩ ৬৬১৩৪২০০ ই–মেল: tml@tatametaliks.co.in ও
 য়েবসাইট: www.tatametaliks.com
CIN: L27310WB1990PLC050000

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই–ভ�োটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

বার্ষিক সাধারণ সভা:

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, টাটা মেটালিক্স লিমিটেডের (দ্য ‘ক�োম্পানি’) সদস্যগণের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’ বা ‘সভা’)

স�োমবার ০২ আগস্ট ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়)ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) কেবলমাত্র অনুষ্ঠিত
প্রিয় সদস্যগণ,
হবে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহ আল�োচনার জন্য। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০
১. এক্সাইজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ‘ক�োম্পানির ৭৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা
এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১ জারীকৃ ত সার্কুলার (একত্রে ‘এমসিএ সার্কুলারস’) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)
(এজিএম/সভা)অনুষ্ঠিত হবে, মঙ্গলবার ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ, ভারতীয়
সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২১ (‘সেবি সার্কুলারস’) অনুযায়ী ক�োম্পানি ৩১তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ৪র্থ
সময় সকাল ১০.৩০ মিনিটে, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্য অডিও
একত্রিত রিপ�োর্ট এবং আর্থিক বর্ষ ২০২০–২১ সময়ের বার্ষিক অ্যাকাউন্ট (দ্য ইন্টিগ্রেটেড রিপ�োর্ট)প্রেরণ করেছে রবিবার ১১ জুলাই ২০২১
ভিডিও মাধ্যম (ওএভিএম)দ্বারা যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক
বৈদ্যুতিন
মাধ্যমে সে সকল সদস্যগণকে যঁাদের ই–মেল ঠিকানা ক�োম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), আর অ্যান্ড
মন্ত্রক (এমসিএ)জেনারেল সার্কুলার তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩
ডি ইনফ�োটেক প্রাঃ লিঃ/ডিপ�োজিটরিজ–এর কাছে নথিভু ক্ত হয়েছে।
এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১ এবং সিকিউরিটিজ
এজিএম বিজ্ঞপ্তি–সহ ক�োম্পানির ইন্টিগ্রেটেড রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.tatametaliks.com–এ পাওয়া যাবে এবং স্টক
অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)দ্বারা জারি করা তারিখ ১২ মে
এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট যথা বিএসই লিমিটেড (‘বিএসই’)এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (‘এনএসই’)www.
২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২১–র সঙ্গে পঠনীয় ক�োম্পানি আইন ২০১৩–
bseindia.com এবং www.nseindia.com–এ প্রয�োজ্য বিভাগে পাওয়া যাবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরিজ
র শর্তাদি অনুযায়ী সভার স্থানে সবার সম্মেলন রুখতে। ভিসি/ওএভিএম
লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com–এ
 ও পাওয়া যাবে।
মারফতই এজিএমে সদস্যরা য�োগ দিতে পারেন, যার বিশদ ক�োম্পানি সভার
রিম�োট ই–ভ�োটিং:
বিজ্ঞপ্তিতে দিয়েছে। ভিসি/ওএভিএম মারফত য�োগ দেওয়া সদস্য ক�োম্পানি
দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (অ্যাক্ট) সেকশন ১০৮–এর সঙ্গে পঠিতব্য দি ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪,
আইন ২০১৩–র ১০৩ ধারায় ক�োরাম স্বীকৃ ত হবেন।
রুল ২০, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫
২. উক্ত এমসিএ ও সেবি সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ৩১
এবং দি ইনস্টিটিউট অফ ক�োম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারীকৃ ত দ্য সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস–২)
মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপ�োর্ট ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি
যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত অনুযায়ী ক�োম্পানি তার সদস্যগণকে রিম�োট ই–ভ�োটিং সুবিধা এজিএম সময়ে/পূর্বে প্রদান করেছে। এজিএম–এ
পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে নথিভু ক্ত সদস্যদের ই–মেল ঠিকানায় পাঠান�ো
বিষয়বস্তু আল�োচনার জন্য;এই কারণে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদানের জন্য ক�োম্পানি এনএসডিএল–কে নিয়�োগ করেছে।
হবে। এই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.
এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে রিম�োট ই–ভ�োটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি প্রদান করা হয়েছে। সদস্যগণকে নিম্নে বিবৃত বিষয়সমূহের ওপর
exideindustries.com 
ও ক�োম্পানির শেয়ার তালিকাভু ক্তির স্টক
খেয়াল রাখতে অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে:
 www.
এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যা www.bseindia.com ও
ক)রিম�োট ই–ভ�োটিং সুবিধা এই সময়ে পাওয়া যাবে:
nseindia.com–এ মিলবে।
	রিম�োট ই–ভ�োটিং আরম্ভ
বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই ২০২১ সকাল ৯.০০টা (ভারতীয় সময়)থেকে
৩. ই মেল ঠিকানা নথিভু ক্তি/পঞ্জীকরম পদ্ধতি:
	রিম�োট
ই–ভ�োটিং
সমাপ্তি	রবিবার
০১ আগস্ট ২০২১ বিকেল ৫.০০টা (ভারতীয় সময়)পর্যন্ত
যদি আপনাদের ই মেল আইডি ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি–র কাছে নথিভু ক্ত
থাকে তাহলে এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২০–২১ সময়ের বার্ষিক
তদ্পরবর্তী সময়ে রিম�োট ই–ভ�োটিং মডিউল এনএসডিএল–এর তরফে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং ওই তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যগণ
প্রতিবেদন এবং ই–ভ�োটিং–এর জন্য লগ ইন বিশদ আপনাদের নথিভু ক্ত
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারবেন না।
ই মেল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। যদি আপনারা ই মেল আই ডি বা ব্যাঙ্ক
খ) সদস্যগণের ক�োম্পানির পেড–আপ ইকুইটি শেয়ার অনুপাতে সদস্যগণের ভ�োটাধিকার হিসেব করা হবে মঙ্গলবার। ২৭ জুলাই ২০২১
বিবরণী ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরির কাছে নথিভু ক্ত না করে থাকেন তাহলে
(নির্ণায়ক তারিখ) তারিখের ভিত্তিতে। এজিএম–এ ভিসি/ওএভিএম পদ্ধতিতে সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারবেন
নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ই মেল আই ডি নথিভু ক্ত করাবেন। এর
এবং এজিএম–এ অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ যঁারা পূর্বে রিজ�োলিউশন(সমূহ)–এ
 র ওপর রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করেননি
ফলে আপনারা আর্থিক বর্ষ ২০২০–২১ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই
তঁারা চেয়ারম্যানের ঘ�োষণাক্রমে তঁাদের ওই সকল রিজ�োলিউশন(সমূহ)–এর ওপর ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করতে পারবেন। যে সকল
ভ�োটিং–এর জন্য লগ ইন বিশদ গ্রহণ করবেন।
সদস্য এজিএম–পূর্ব সময়ে রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করেছেন তঁারা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে পারবেন
কিন্তু
তঁারা পুনরায় ভ�োট প্রদান করতে পারবেন না। এজিএম–এর দিনে সভা সমাপ্তির ১৫ মিনিট পরে রিম�োট ই–ভ�োটিং মডিউল
ব্যবহারিক আর টি এ কে অনুর�োধ পত্রে প্রেরণ করুন rta@cnmsl.com–তে
এনএসডিএল–এর তরফে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
হ�োল্ডিং হ�োল্ডিং:(i) ই মেল ঠিকানা নথিভু ক্ত করতে উল্লেখ করতে হবে
গ)	ক�োনও শেয়ারহ�োল্ডার(গণ)যদি বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধরে ধাকেন বা ব্যক্তি নন এরূপ শেয়ারহ�োল্ডারগণ ক�োম্পানির শেয়ার
ফ�োলিও নং, শেয়ার হ�োল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান করা
ধরেছেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে ক�োম্পানির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং মঙ্গলবার ২৭ জুলাই ২০২১ তারিখে অর্থাৎ নির্ণায়ক
কপি (সামনের ও পিছনের দিক), প্যান ও আধার কার্ড (স্বপ্রত্যয়িত
তারিখে শেয়ার ধরে রেখেছেন তঁারা evoting@nsdl.co.in–এ অনুর�োধক্রমে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যদি ক�োনও
স্ক্যান করা কপি)
ব্যক্তি রিম�োট ই–ভ�োটিং–এর জন্য এনএসডিএল–এ নথিভু ক্ত থাকেন তাহলে তঁারা ভ�োট প্রদানের জন্য তঁাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি
(ii) ব ্যাঙ্ক বিবরণী আপডেট করবার জন্য উপর�োক্ত (i) ন ং ছাড়াও
এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত নথিসমূহ/তথ্য হার্ডকপি সহ প্রেরণ করুন
ঘ) যদি ক�োনও ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে এবং নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার ডিম্যাট আকারে ধরে থাকেন সেক্ষেত্রে ‘ই–ভ�োটিং’–এ
 র জন্য
(ক)ব্যাঙ্ক ও শাখার নাম
লগ ইন পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত শেয়ারহ�োল্ডারগণ ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধরে রাখা বিভাগে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন; ওই বিষয়
(খ)ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরন যথা সেভিং বা কারেন্ট
বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।
(গ)ক�োর ব্যাঙ্কিং সলুইশন চালু হওয়ার পরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং
ঙ)	নির্ণায়ক তারিখে ক�োনও ব্যক্তি শেয়ার ধরে না রাখলে তিনি বিজ্ঞপ্তিকে তথ্যের জন্য গ্রহণ করবেন। যে সকল সদস্যের নাম নির্ণায়ক
(ঘ)৯ সংখ্যক এম আই সি আর ক�োড এবং ১১ সংখ্যক আই এফ
তারিখে সদস্যগণের খাতায় বা ডিপ�োজিটরি দ্বারা পরিচালিত লাভজনক সদস্য হিসেবে রয়েছে কেবলমাত্র তঁারা এজিএম–পূর্ব সময়ে ও
এস সি ক�োড
এজিএম চলাকালীন রিম�োট ই–ভ�োটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
(ঙ)প্রথম শেয়ার হ�োল্ডারের নামাঙ্কিত বাতিল করা চেকের মূল
চ)	রিম�োট ই–ভ�োটিং (এজিএম–পূর্ব এবং এজিএম চলাকালীন)সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিয�োগের জন্য আপনারা শেয়ারহ�োল্ডারগণের জন্য
কপি বা ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রত্যয়িত ব্যাঙ্ক পাসবুক/স্টেটমেন্ট–এর কপি।
ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োশ্চেনস (এফএকিউ’স) এবং শেয়ারহ�োল্ডারগণের জন্য ই–ভ�োটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন, যা পাওয়া যাবে
ডিম্যাট অনুগ্রহপূর্বক আপনার ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)–এর সঙ্গে
www.evoting@nsdl.com–এ ‘ডাউনল�োড’ বিভাগে বা ফ�োন করুন নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–১০২০–৯৯০/১৮০০ ২২৪ ৪৩০–এ বা
হ�োল্ডিং য�োগায�োগ করুন এবং আপনার ডিপি–র পরামর্শমত�ো পদক্ষেপ
অনুর�োধ করুন evoting@nsdl.co.in–এ বা য�োগায�োগ: শ্রী অমিত বিশাল বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে এনএসডিএল–এর যঁাদের ই–মেল
গ্রহণ করুন।
আইডি amitv@nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in
৪. ই–ভ�োটিং মারফত ভ�োটদান পদ্ধতি:
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শেয়ার ধরা থাকলে ডিপ�োজিটরিজ যথা এনএসডিএল এবং সিডিএসএল মাধ্যমে লগ ইন সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের জন্য
এ জি এম ন�োটিসে উল্লেখিত কার্যক্রমে সদস্যগণ/(রিম�োট ই–ভ�োটিং) হেল্পডেস্ক:
ব্যবস্থায় ই–ভ�োট দেওয়ার সুয�োগ পাবেন যা দেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ
লগ ইন ধরন
হেল্পডেস্ক বিশদ
ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)। সভায় ই–ভ�োট দিতে পারবেন
এনএসডিএল–এর সিকিউরিটিজ লগ ইন সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের জন্য এনএসডিএল–এর হেল্পডেস্ক–এ য�োগায�োগ করতে
যারা রিম�োট ই–ভ�োট দেননি। এ জি এম পূর্ব রিম�োট ই–ভ�োটিং/এজিএমে
হলে অনুর�োধপত্র জমা করুন evoting@nsdl.co.in বা নিঃশুল্ক ফ�োন করুন: ১৮০০ ১০২০
ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হবে। ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও তা
৯৯০ বা ১৮০০ ২২৪ ৪৩০
মিলবে।
সিডিএসএল–এর সিকিউরিটিজ
লগ ইন সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের জন্য সিডিএসএল–এর হেল্পডেস্ক–এ য�োগায�োগ করতে
এম সি এ এবং সেবি–র সব প্রয�োজ্য সার্কুলার মাফিক ক�োম্পানির সকল
হলে অনুর�োধপত্র জমা করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com বা য�োগায�োগ করুন:
সদস্যদের জ্ঞাতার্থে ও স্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।
০২২–২৩০৫৬৭৩৮ বা ০২২–২৩০৫৮৫৪২/৪৩
এক্সাইজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
শ্রী
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ভি
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ব্
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ম
নিয়ান
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No.
4585
CP
No. 2077 কর্মরত ক�োম্পানি সেক্রেটারি এজিএম–পূর্ব/এজিএম চলাকালীন রিম�োট ই–ভ�োটিং
	স্বা/
স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রু টিনাইজার নিয়�োজিত হয়েছেন।
	জিতেন্দ্র কুমার
বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড:
	ক�োম্পানি সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট
দি অ্যাক্টের সেকশন ৯১ অনুযায়ী সময়ে সময়ে পরিমার্জন অনুযায়ী আরও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, আর্থিক বর্ষ ২০২০–২১ সময়ের
স্থান:কলকাতা
(লিগ্যাল ও কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স)
এজিএম ও ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য ক�োম্পানির সদস্যগণের খাতা ও শেয়ার হস্তান্তর খাতা শনিবার ২৪ জু লাই ২০২১ থেকে স�োমবার
তারিখ:১২ জুলাই, ২০২১ 	
ACS No. 11159
০২ আগস্ট ২০২১ (উভয় দিন–সহ)বন্ধ থাকবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন
গ্রহণ কেন্দ্র
কান্দি

বহরমপুর
ব্রজগ�োপাল

অমিতাভ বিশ্বাস,
দাস
রাজ টেলিকম
৮১/২০, ওল্ড পুলিস
আনন্দম
করিমপুর কলেজ র�োড,
লাইন র�োড
প�োস্ট –করিমপুর,
প্রযত্নে ডি বি সিনহা
বহরমপুর
গ�োরাবাজার,
জেলা৭
৪১১৫২,
নদীয়া,পিন
কান্দি, মুর্শিদাবাদ

92332-97207

M- 9093688530,
9434420686

9093028491

বই বন্ধের তারিখে প্রতিটি ₹১০/– শেয়ারের ওপর ₹৪/–ডিভিডেন্ড, যদি এজিএম–এ সদস্যগণের দ্বারা অনুম�োদিত হয়, উৎসমূলে আয়কর
কেটে (টিডিএস) নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হবে শুক্রবার ০৬ আগস্ট ২০২১ থেকে:
● বাস্তবিক আকারে ইকুইটি শেয়ার ধরা থাকলে:
শুক্রবার ২৩ জুলাই ২০২১ কার্য সমাপ্তির সময়ে ক�োম্পানির কাছে স্বীকৃ ত বৈধ অনুর�োধ–সহ সকল সদস্যকে।
●	বৈদ্যুতিন আকারে ইকুইটি শেয়ার ধরা থাকলে:
শুক্রবার ২৩ জুলাই ২০২১ কার্য সমাপ্তির সময়ে ডিপ�োজিটরিজ দ্বারা বিশদীকৃ ত সকল লাভজনক সদস্যকে।
	টাটা মেটালিক্স লিঃ
স্বাঃ
অভিষেক ঘ�োষ
তারিখ: ১১ জুলাই ২০২১ 	ক�োম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
(ACS No:44347)

