
Kerala, Centre...
Kerala, ruled by the Left Democratic
Front, if often at oddswith the Centre on
various issues includingGST rates.

While the Centre is reducing the role
of government across sectors such as
banks, airlines, and airports, the Kerala
government is doing the exact opposite
by increasing its presence in business. It
owns 33 per cent stake in the Kochi air-
port,while therest isownedbyagroupof
UAE investors.

When the Centre had invited bids for
theairport in2018, the statehadmadean
offer but failed. It later asked the Centre
to let itmatch theoffermadebythehigh-
est bidder, theAdani group.

TheUnionCabinet, however, decided
togivethegreensignal to thehighestbid-
der, on Wednesday. “The Union govern-
ment took the right stand in terms of the
tendering process. As itwas anopenbid-
ding, the Kerala government had the
opportunity to bid higher. Laws can not
be changed just for one bidder,” said a
Mumbai-based lawyer.

In his letter, Vijayan said the decision
was taken “ignoring the repeated
requests” of the state to entrust theman-
agement of the airport to the special pur-
posevehicle (SPV)“inwhichthestategov-
ernment is themajority stakeholder”.

The state government also said that
the Civil Aviation Ministry had, in 2003,
given an assurance that as andwhen the
induction of a private player was consid-

ered, the Centrewould factor in the state
government’s contribution to the devel-
opment of the airport.

(With inputs fromDevChatterjee)

Airtel to take on Jio...
And theplan is toworkon theuseof this
technology not only in India but in
Bharti’s telecomnetworks inother areas
of theworld such as Africa.

Altiostar has tied up with Japanese
e-commercegiantRakutenandhaspro-
vided the technology to commercially
launch theworld’s first openradioaccess
network (O-RAN) 5G network in Japan
nextmonth.

The move by Bharti Airtel is signifi-
cant as it comes on theheels of Reliance
Jio announcing that it has developed its
own open RAN 5G network for which it
wants to undertake trial runs in Delhi
and Mumbai on its network. It has also
asked for relevant spectrum to under-
take the trial runs.

Further,RelianceJio toowants to sell
its 5Gnetwork solutionacross theworld.

ThierryMaupile, executivevicepres-
ident and chief of strategy and project
management in Altiostar, who has
worked with Tech Mahindra and Cisco,
said: “Altiostar is building the software
architecture for 4G as well as 5G on
vRANforBhartiAirtel. Itwill helpBharti
Airtel in competing with Reliance Jio
which is doing the same thing,” said
Maupile.

Headded that the open solutions for
small cells and massive MIMO are

already being overlaid on the
existing Airtel 4G network in
dense locations incities aswell
as well as rural locations.
“Oncespectrumisavailable for
5G, we will together test our
vran 5G solutions too. We are
also helping Airtel with the
validation of their hardware
and software. And in many
areas,wearealso co-designing
software,” saidMaupile.

Maupile confirmed that
talks are on with Tech
Mahindra tohelp the operator
in system integration. He
pointed out that the collabo-
ration is not limited to India
but will extend to working on
vRAN in Bharti Airtel’s tele-
com ventures in other mar-
kets.

Maupile said theadvantage
for operators is that it helps in
reducing capital costs.
According to analysts, the sav-
ings are around40per cent for
capital costs and 34 per cent
for operating costs.

Responding toquestionsas
to whether 2G and 3G net-
works can work in tandem
with open RAN, Maupile said
that while vRAN has been
developed only for 4G and 5G,

they can co-exist. However, he expects
operators to move quickly and upgrade
to 4G. Maupile expects that legacy car-
riers will obviously want to protect the
investments already made in their 4G
networks. But the trend currently, he
believes, is that all operators looking at
upgrades to their 4G network or hoping
to enhance capacity, are increasingly
using open radio access network solu-
tions.

Moreonbusiness-standard.com

‘Life sciences’...
If the baseline is 2019, it will take several
years todothat. IntheUS,McKinseyesti-
mates two and a half years to get back to
2019-levels but amazingly someparts are
boomingahead: technology,certainparts
of retailadaptedtoonlinesalesandsothe
world has uneven outcomes in every
country.

YourviewoftheIndianeconomyfrom
theoutside-in?
India has slowed down but interestingly
its stockmarket has recovered quite well
andthat isasourceofconfidenceforevery
country in the world with the exception
of China, which will have an economic
decline this year overall. If you're used to
growing at 5, 6 or 7 per cent, then around
(-)3 per centmay seem like the endof the
world. But stepping back, it will be better
thantherestnow.Fromtheoutside, India
should resume its path to growth in 2021
and get stronger in 2022. The size of the
workforce is the largest below35years.

Whatdoyouhavetosayonthetimeline
foraCovid-19vaccine?
Certainlybythefirstquarterof2021, there
will be a number of vaccines to make it
throughtheirphase3trials.Expertsantic-
ipate positive results. The issue will not
be if it will work but how rapidly can you
put it into production for billions of dos-
es--so itwillbepushingtheglobalsystem.
Most think by the end of the year 2021,
there will be widespread distribution of
the vaccine. There are over 200 being
made and I guess six or eight are going
intomajorphase3testing. I thinkyouwill
have some good news before the end of
thefirstquarterbutthatdoesn'tmeanyou
will have vaccines straight away.

Youradvicetostudentsandyoung
executivesat thispoint?
As I also said inmybook,when youhave
major changes there arehugeopportuni-
tiesandhugeproblems.Aroundtheworld
for example, food delivery service has
been a huge boom, there has been a re-
emphasis on fixing people’s homes and
buyingthingsforthat.High-qualityenter-
tainment has also been a focus area as
people go out less. Don't get emotionally
upsetbychangesbut lookathowonecan
take advantage by developing goods and
services. Typically, more people can be
hired at a time like that, so you can get a
workforce together faster.
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India,Chinaagreeto
resolveoutstanding
issues,saysMEA
PRESS TRUST OF INDIA
NewDelhi,20 August

I ndiaandChinaonThurs-
day agreed to resolve
outstanding issues in an

“expeditious manner” and in
accordance with the existing
agreementsandprotocols,the
Ministry of External Affairs
(MEA) said after the two sides
held a fresh round of diplom-
atic talks to resolve theborder
standoffineasternLadakh.

MEAspokespersonAnurag
Srivastava said the two sides
had a “candid and in-depth”
exchange of views on the
existing situation on the Line
of Actual Control(LAC), and
reaffirmed to sincerely work
towards complete disengage-
ment of the troops in the
western sector.

Thevirtual talkswereheld
under the framework of the
WorkingMechanism forCon-
sultation and Coordination
(WMCC) onborder affairs.

“The two sides had a can-
did and in-depth exchange of
viewsontheexistingsituation
in the India-China border
areas,” Srivastava said at an
onlinemedia briefing.

“They reaffirmed that in
accordance with the agree-
ments reached between the
two foreignministers and the
two Special Representatives,
the two sides will continue to
sincerely work towards com-
plete disengagement of the
troopsalongtheLineofActual
Control inthewesternsector.”

Srivastava further said: “In
this context, they agreed to
resolve theoutstanding issues
inanexpeditiousmannerand
in accordance with the exist-
ing agreements and proto-
cols.” External Affairs
Minister S Jaishankar had
held a telephonic conversa-

tion with Chinese Foreign
Minister Wang Yi on June 17
during which both sides
agreed that the overall situa-
tion would be handled in a
responsiblemanner.

On July 5, National
Security Advisor Ajit Doval
and Wang held a nearly two-
hour-long telephonic conver-
sation on ways to resolve the
border row. The formal
process of disengagement of
troopsbeganadayafterDoval-
Wangparleys.BothDovaland
Wang are Special Represen-
tatives for boundary talks.

Referring to the outcome
ofThursday's talks,Srivastava
said the two sides were in
agreement that restoration of
peace and tranquility in the
border areas would be essen-
tial for the overall develop-
ment of bilateral relations.

“The two sides further
acknowledged the need to
maintain close communica-
tion through both the diplo-
matic and military channels
so as to ensure complete dis-
engagement. In this regard,
they also agreed to continue
their ongoing engagements
including through the meet-

ings of theWMCC,” he added.
The Indian delegation at

the18thmeetingoftheWMCC
on border affairs was led by
Naveen Srivastava, Joint
Secretary (East Asia) in the
External Affairs Ministry
while the Chinese side was
headed by Hong Liang,
Director General of the
Boundary and Oceanic
Department of the China's
ForeignMinistry.

According to a statement
by the Chinese Foreign min-
istry, the two sides positively
evaluated the progress made
in the disengagement of the
front-line forces of the two
countries, exchanged candid
and in-depth views on the
remaining issues on the
ground,andenhancedmutual
understanding.

The two sides agreed to
implement the consensus
reached between the two for-
eignministersandtheSpecial
Representatives on China-
Indiaboundaryquestion,con-
tinue to maintain dialogue
and communication through
militaryanddiplomaticchan-
nels,andtomaintaintranquil-
ity in the border areas, it said.
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SCgives Bhushan
2 days to rethink
his statement
TheSConThursdaygranted
twodaystoactivist-lawyer
PrashantBhushan,whohas
beenheldguiltyofcontempt,
toreconsiderhis'defiant
statement'refusingto
apologiseforhiscontemp-
tuoustweetsagainstthe
judiciary.Bhushantoldthe
Benchhewouldconsulthis
lawyersandthinkoverthe
court'ssuggestion. PTI

HAM quits Grand
Alliance ahead
of Bihar polls
FormerBiharCMJitanRam
Manjhi-ledHindustaniAwam
Morcha(Secular)onThursday
quittheGrandAllianceahead
ofBiharpollsbutpreferredto
remainmumonfuturetie-up
withanypartyorgrouping.

PTI

According to a statementby theChinese foreignministry, the
two sidespositively evaluated theprogressmade in the
disengagement of the front-line forces of the twocountries
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Parlpanelon
IT summons
FBonSept2
Theparliamentarystanding
committeeonInformation
Technologyhassummoned
FacebookonSeptember2to
discusstheissueofalleged
misuseofsocialmedia
platformsinthewakeof
claimsthattheUSfirmdid
notapplyhatespeechrules
tocertainBJPpoliticians.A
daybefore,thepanelwill
alsodiscusstheissueof
internetshutdowns.Italso
askedrepresentativesof
ElectronicsandITministryto
bepresentonSeptember2.
Thenotificationcameona
daywhenseniormemberof
thecommitteeandBJP
leaderNishikantDubey
wrotetoLokSabhaSpeaker
OmBirlaseekingremovalof
ShashiTharoorasthepanel's
chairman,alleginghewas
usingtheplatformfora
politicalagenda. PTI
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 লুমিনাস এবার
হ�ায়াট্ সঅ্াপে
কপরানার সিপয় শারীমরক সংস্পশ্শ 
এড়াপত হ�ায়াট্ সঅ্াপে েমরপেবা। 
চাল ুকরল লমুিনাস োওয়ার 
হেকপনালমিস। েমরপেবা চাওয়া, 
হ্াডাপটের হোঁি, হ্াডাপটের তামলকা, 
অনলাইপন হকনাকাো এবং সবপচপয় 
কাপের হস্টার হকাথায়— সবই িানা 
যাপব হ�ায়াট্ সঅ্াে িারফত। বামড়র 
দরকামর ববদ্্মতক সরঞ্াি, হসালার 
ে্াপনল ইত্ামদ বতমর কপর এই 
সংস্া। অনলাইপনর এই েমরপেবায় 
মনমদ্শষ্ট লমুিনাস হ�ায়াট্ সঅ্াে নম্বপর 
‘ �াই’  মলপে োঠাপলই �পব। এর 
েপরই ওপয়বসাইে ও ইউটিউপব 
োওয়া যাপব েমরপেবা।

  শ্রীলঙ্ান মবিান
হফর েয্শেকপদর িন্ দরিা েলুপল 
শ্রীলঙ্ার আমথ্শক উন্নমত দ্রুত �পব। এ 
কাপি মবিান েমরপেবা েবু গুরুত্বেূর্শ 
ভূমিকা হনপব বপল িপন করপেন হস 
হদপশর িাতীয় মবিান সংস্া শ্রীলঙ্ান 
এয়ারলাইন্স। কপরানাভাইরাপসর 
সংক্রিপরর কারপর যা আোতত 
বন্ধ রাো �পয়পে। এেন েমরমস্মত 
অপনকোই স্াভামবক বপল হফর 
মবিান েমরপেবা শুরুর কথা ভাবা 
�পছে। ্মতষ্াপনর হচয়ারি্ান অপশাক 
োমথরাপগ বপলন, মনয়মিত েমরপেবা 
বন্ধ থাকপলও মভনপদপশ আেপক 
থাকা শ্রীলঙ্ার এবং অন্ হদপশর 
নাগমরকপদর উদ্ার, ত্ার হেৌেঁপনার 
কাি বন্ধ �য়মন। আিরা আিাপদর 
কাি কপর চপলমে। রপ্ামন মশল্পপক 
সা�াপয্ও আিরা তৎের।’    

 মবিায় হিাে
 মবিা েমলমসর মবমক্র বাড়াপত এসমবএি 
ব্াপঙ্র সপগে িুমড় বাঁধল ভারতী 
অ্াক্া লাইফ ইনমশওপরন্স। এেন এই 
হনেওয়াক্শ িারফতই ভারতী অ্াক্া– র 
িীবন মবিা েমলমস স�পি মকনপত 
োরপবন এসমবএি ব্াপঙ্র গ্া�পকরা। 
বত্শিাপন িমু্বই, মদমলি, হচন্নাই, 
হবগোলুরু, �ায়দরাবাদ ও রািচন্দ্রেরুি 
শ�পর শাো রপয়পে নতুন এই ব্াপঙ্র। 
ফপল এই সব শ�পর ব্াপঙ্র গ্া�পকরা 
োপবন মবিা েমলমস হকনার সপুযাগ।

  িাি্শার মদবস
মবশ্ব িাি্শার মদবপস হসামন ইয়া 
চ্াপনপলর মবড়ালপ্িী দশ্শকপদর 
িামতপয় রােল েপুদ িাি্শার িুটি 
�ামন– বামন। ওই মদন ক্াে ক্াপফ 
স্টমুডওপত িাি্শারপ্িীপদর িন্ 
আপয়ািন �পয়মেল ভাচু্শয়াল োটি্শর। 
‘ �ামন– বামন কা হ�ালিাল’  হশাপয় এই 
দ্ই মবড়ালোনার কীমত্শ উেপভাগ কপর 
মশশুরা। হসরা ভমগের িাি্শার, হসরা 
হসল্ মফ, সবপচপয় িিার মবড়াল— 
এিন নাপি হদওয়া �য় েুরস্ার। 

 হফাড্শ হলেয়ার
উৎসপবর িরশুপির শুরুপত হফাড্শ 
ইমডিয়া মনপয় এল মরিস্টাইল হলেয়ার। 
দারুর মিডাইপনর এই গামড়র 
বাইপরো �লিপল লাল– কাপলা 
রপের। গামড়র োদও ওই দ্ই রপে 
রাোপনা। হভতরো সািাপনা কাপলা 
ও ধূসর রপে। গামড়র মডিাইনও 
আকে্শক। হেপ্াল ও মডপিল গামড়র 
দাি যথাক্রপি ৭ লক্ষ ৬৯ �ািার 
এবং ৮ লক্ষ ৭৯ �ািার োকা।

  লাইভ েযূ্শের
েযূ্শের উৎসব উেলপক্ষ বিন 
ফাউপডিশপনর মবপশে মডমিোল 
অনুষ্ান। শুরু �পয়পে ১৫ আগস্ট 
হথপক। হদো যাপব ২২ আগস্ট 
েয্শন্ত। ওই মদনগুমলপত সকাল ৭ো 
হথপক শুরু লাইভ দশ্শন। সকাল ৯ো 
ও মবপকল সাপড় মতনপেয় দীেকভাই 
বরদললপয়র ্বচন। রাত সাপড় 
আেোয় হদো যাপব ভমতি এবং রাত 
হেৌপন দশোয় আরমত। 

্স্তুমত েমতপয় হদেপত রাপি্ দ্’ মদপনর সফর করপলন েূব্শাঞ্চপলর 
মবিানবাম�নীর ্ধান এয়ার িাশ্শাল আর মড িাথুর। যান কলাইকুডিা 
ও োনাগড় মবিানঘাঁটিপত। অোপরশপনর ্স্তুমত, বাম�নীর মবমভন্ন 
ইউমনেগুমল েমরদশ্শন কপরন। েমরবমত্শত েমরমস্মতর কথা িাথায় 
হরপে দ্রুত িবাপবর িন্ অোপরশপনর ্মশক্ষর এবং মনপিপদর 
বতমর রাোর মবেপয় হিার হদন এয়ার িাশ্শাল। কলাইকুডিায় �ক 
হিপে আকাপশ ওপড়ন। �ক–এ তৃতীয় েয্শাপয়র উড়ান ্মশক্ষপর 
সফল অমফসারপদর �াপত ্মফ তুপল হদন। যপুদ্র ্মশক্ষর হশে 
করা এক িম�লা–স� ১২ িন অমফসারপক অমভনন্দন িানান।    

আিকাপলর ্মতপবদন

কলকাতার সেন্ট পলস্ ক্াথিড্াল থিশন 
কলললের রোয়ন থিভাগ এিং কলললের 
ইন্টারনাল সকায়াথলটি অ্াথেওলরন্স 
সেল স�ৌিভালি ২৯ এিং ৩০ আগস্ট,   
‘ িালয়া-সকথিক্াল ইন্টারলেলে রোয়ন’  
থিষলয় দু’ থিলনর আন্তো্থতক ওলয়থিনার 
আলয়ােন কলরলে। রোয়ন থিভালগর প্রধান, 
ওলয়থিনালরর আহ্ায়ক ড. থিশ্বথেৎ পাল 
োথনলয়লেন, এই েলমেললন রাোয়থনক 
সষেত্রই শুধু প্রধান আললাচ্ থিষয় হলি না, 
োম্প্রথতক থকে ুগুরুত্বপূর ্থিষয় তুলল ধরলত 
থচথকৎো থিজ্ালনর ওপরও সোর সিওয়া 
হলি। ক্ান্সার প্রথতলরালধ িানথেক স্ালথ্্র 
ওপর সকাথভড-১৯ এর প্রভািও আললাথচত 
হলি। উল্াধনী অনষু্ালন উপথথ্ত িাকলিন 
কলকাতা থিশ্বথিি্াললয়র সরথেস্টার 
সিিাথশে িাে, িাকলিন কলললের অধ্ষে 
সিিাথশে িণ্ডল– েহ েংথলিষ্ট ি্থতিিগ।্ 
দু’ থিলনর ওলয়থিনালর োপান, আলিথরকা, 
ইতাথল, ইংল্ান্ড, ইেরালয়ল এিং এ সিলশর 
আন্তো্থতক খ্াথতেম্পন্ন থিজ্ানীরা অংশ 
সনলিন। তরুর গলিষকলির েন্ িাকলে 
সিৌথখক উপথ্াপনা থিভাগ। 

আন্তে্াথতক 
ওলয়থিনার 

সেন্ট পল্ লে

   কপরানা মচমকৎসায়
কপরানা আক্রান্ত আইটিমড 
মসপিপটেশন ইমডিয়া মলমিপেপডর সপগে 
কিমীপদর মচমকৎসার িন্  গাঁেেড়া 
বাঁধল কলকাতার স্াস্্ েমরপেবা 
সংক্রান্ত সংস্া ্াইমবকা হকয়ার। 
মনউ োউপন েমরকাঠাপিা বতমর করা 
�পয়পে। অল্প উেসগ্শ এবং যাঁপদর 
আইপসাপলশন ্পয়ািন, এরকি 
২০ িন হরাগীর েমরচয্শার ব্বস্া 
করা �পয়পে। অনলাইপন মবপশেজ্ঞ 
মচমকৎসকপদর েরািশ্শ হনওয়া 
োড়াও থাকপেন ্মশক্ষর্াপ্ নাস্শ 
ও আয়া। হনওয়া �পছে েুমষ্টমবদ ও 
িপনামবপদর সা�ায্।

   ্তারক! 
ভুপয়া ওপয়বসাইে েুপল সরকামর 
চাকমর োইপয় হদওয়ার নাপি 
্তাররার অমভপযাপগ ধৃত অমভপনতা 
রবীন্দ্রনাথ িণ্ডল। কপয়কটি বাংলা 
েমবপত অমভনয় কপরপে হস। বুধবার 
রাপত যাদবেুর হথপক তাপক হগ্প্ার 
কপরপে মবধাননগর কমিশনাপরপের 
সাইবার ক্রাইি থানার েুমলশ। একই 
অমভপযাপগ ঠাকুরেুকুর এলাকা 
হথপক শুভমিৎ িুোমি্শপক। হস 
হেশায় ওপয়ব মডিাইনার।

আিকাপলর ্মতপবদন

প্র�ুথতি এিং সপশাগত সকালের্ পাশাপাথশ এিার েিােথিজ্ালনর থকেু সকাে্ চালু 
করলত চলললে রাে্ প্র�ুথতি থিশ্বথিি্ালয় িা ি্াকাউট। এই থশষোিষ্ সিলকই স্াতক 
এিং স্াতলকাত্তর, দুটি স্তলরই পড়ালনা হলি থিষয়গুথল। স্াতলক থিজ্ালনর থিষয় 
থহলেলি পড়ালনা হলি অি্নীথত, িনস্তত্ত্ব এিং রাথশথিজ্ান। স্াতলকাত্তলর েথলত 
অিন্ীথত, েথলত িনস্তত্ত্ব এিং েথলত রাথশথিজ্ান ও সডটা অ্ানাথলটিক্স। প্রলত্কটির 
আেন েংখ্া ৩০। থিশ্বথিি্াললয়র কিন এন্টান্স পরীষো িা থেইটি–র িাধ্লি 
পড়ুয়া ভথত্ সনওয়া হলি। এই পরীষোটি হলি ১ সেলটেম্বর। এই সকােগ্ুথল েম্পলক ্
প্রলয়ােনীয় তি্ থিশ্বথিি্াললয়র ওলয়িোইলট সিওয়া হলয়লে। থিশ্বথিি্াললয়র 
েিােথিজ্ালনর অথধকত্া েুলখন্ু েিােিার িললন, ‘ থিশ্বথিি্াললয় প্র�ুথতির নানা 
সকাে্ই পড়ালনা হয়। সেখালন হথররঘাটা ক্াম্পালে েিােথিজ্ালনর চচ্া, প্র�ুথতির 
আিলহ েংলিিনশীলতা িাড়ালি।’  

আিকাপলর ্মতপবদন

রালে্ কলরানায় েথু্তার হার সিলড় হল ৭৬.   ৫১ শতাংশ। িৃহস্পথতিার স্াথ্্ িপ্তলরর 
িলুলটিলন োনালনা হয় গত ২৪ ঘণ্ায় কলরানা সিলক েথু্ হলয়লেন ৩ হাোর ১২৬ 
েন। সিাট েথু্ হওয়ার েংখ্া ৯৮ হাোর ৭৮৯ েন। রালে্ কলরানা ধরা পড়ললও সরাে 
েথু্ হওয়ার েংখ্াও িাড়লে। এথিন নতুন কলর আক্ান্ত হলয়লেন ৩ হাোর ১৯৭ েন। 
সিাট আক্ালন্তর েংখ্া ১ লষে ২৯ হাোর ১১৯ েন। িতি্ালন সিাট েথক্য় কলরানা 
আক্ালন্তর েংখ্া ২৭ হাোর ৬৯৬ েন। গত ২৪ ঘণ্ায় ৫৩ েলনর িতুৃ্ হলয়লে। রালে্ 
িলৃতর েংখ্া সিলড় িাঁড়াল ২ হাোর ৬৩৪ েন। এথিন কলরানার পরীষো হলয়লে ৩৫ 
হাোর ৫৯টি নিনুা। সিাট পরীষোর েংখ্া এখনও প�্ন্ত ১৪ লষে ৫১ হাোর ৬১৫টি 
নিনুা। িতৃলির িলধ্ উত্তর ২৪ পরগনার ১৪, কলকাতার ১১ েন রলয়লেন। নতুন 
আক্ান্তলির িলধ্ উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৭, কলকাতা ৫৮৩, িথষের ২৪ পরগনা ১৭৪, 
হাওড়া ১৬০, িথষের থিনােপুর ১৫৯– েহ েি সেলালতই সিলড়লে কলরানা েংক্িলরর 
হার।  কলরানা আতলকে গলায় িথড় থিলয় আত্মঘাতী হললন োলথকয়ার এক �ুিক। 
পুথলশ োনায় িলৃতর নাি িলনাে দুলি (৩৬)। িােখালনক আলগ তার জ্বর, েথি্– কাথশ 
হলয়থেল। সেলর সগললও কলরানা আতলকে ভুগলত িালকন থতথন। কলরানা পরীষোলতও 
থরলপাট ্সনলগটিভ আলে। তা েলত্ত্বও আতকে কাটথেল না তারঁ। এথিন ঘলর গলায় থেথলং 
ে্ালনর েলগে গািোর োেঁ েথড়লয় আত্মঘাতী হন িলল োনা সগলে পুথলশ েলূত্র।

রাপি্ সুস্তার �ার বৃমদ্

ি্াকাউলট েিােথিজ্ান

   দেল মবজ্ঞমপ্ [ রুল ৮( ১) ] 

হরমিঃ অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে থলথিলটড, আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়ার, চকথল োলক্ললর থনকলট, ওল্ড প্াডরা সরাড, ভলিািরা– ৩৯০০০৭, গুেরাট
কপে্শাপরে অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়াে্, িান্দা– কুরলা কিললেক্স, িান্দা ( পূি্) , িুম্বই– ৩৯০০০৭
আঞ্চমলক অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়ার, ৩এ, গুরুেিয় সরাড, কলকাতা– ৭০০০১৯, পথচিিিগে

স�লহতু, আইথেআইথেআই ি্াকে থলথিলটড– এর অনুলিাথিত অথেোর থহলেলি থনম্নস্াষেরকারী থেথকউথরটাইলেশন অ্ান্ড থরকনস্টাকশন অে 
থেনাথন্সয়াল অ্ালেটে অ্ান্ড এনলোে্লিন্ট অে থেথকউথরটি ইন্টালরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ ( পরিততী েিলয় “ ওই অ্াক্ট”  িলা হলি)  সিাতালিক এিং 
থেথকউথরটি ইন্টালরস্ট ( এনলোে্লিন্ট)  রুলে ২০০২– এর রুল ৩– এর েলগে পঠনীয় উতি অ্ালক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীলন তঁার ওপর অথপত্ ষেিতািলল 
িিিি আথিত্ এডুলকশনাল সোোইটি ( পরিততীকালল “ ঋরগ্�ীতা”  িলা হলি)  এিং িিিি আথিত্ এডুলকশনাল সোোইটি ( হিসাস্শ আমদত্ 
অ্াকাপডমি হসপকডিামর)  (  “ বন্ধকদাতা”  থহলেলি িথর্ত) – এর প্রথত ০৭ সেব্রুয়াথর, ২০২০ তাথরখ েংিথলত িাথি থিজ্থপ্ত ইেু্ কলরথেললন ধারা 
১৩( ২) অনু�ায়ী, �ার নং ICKOL/SMEAG/2019-20/247  �ালত উতি থিজ্থপ্তর তাথরখ সিলক ৬০ থিলনর িলধ্ েংথলিষ্ট থিজ্থপ্তলত উথলিথখত 
পথরিার অি্াকে োঃ ৫৩০,৫৬০,৭৫৬. ৯০, �া ১৬ োনযু়াথর ২০২০ অন�ুায়ী প্রল�াে্ েুি, েথরিানা, থপ্রথিয়া ও খরচ েলিত আিায় সিওয়ার েন্ 
তঁালির আহ্ান োনালনা হলয়থেল।
উতি সিনিার/ োথিনিারগর ওই পথরিার অি্াকে আিায় থিলত ি্ি্ হওয়ায় এতদ্দারা থিলশষ কলর ওই সিনিার/ োথিনিার এিং েনোধারলরর 
জ্াতালি ্োনালনা হলছে স�, থেথকউথরটি ইন্টালরস্ট ( এনলোে্লিন্ট)  রুলে ২০০২– এর থনম্নস্াষেরকারী উতি রুলেিূলহর রুল ৮– এর েলগে পঠনীয় 
উতি অ্ালক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীলন তঁার ওপর অথপ্ত ষেিতািলল ১৭ আগস্ট ২০২০ তামরপে নীলচ িথর্ত েম্পথত্তর প্রতীকী িখল থনলয়লেন।
থিলশষ কলর ওই সিনিার/ িন্ধকিাতা এিং েনোধাররলক এতদ্দারা থনলম্নাতি েম্পথত্ত থনলয় সলনলিন না করার েন্ েতক্ করা হলছে এিং এর 
পলরও এই েম্পথত্ত থনলয় স� সকানও সলনলিন করা হলল তা উতি থিজ্থপ্তলত উথলিথখত িলকয়া োঃ ৫৩০,৫৬০,৭৫৬. ৯০ ( মতপ্ান্ন হকাটি েঁাচ লক্ষ 
োে �ািার সাতপশা োপ্ান্ন োকা নব্বই েয়সা িাত্)  �া ১৬ োনযু়াথর, ২০২০ তাথরলখ িলকয়া ও তার ওপর েুি ইত্াথি েলিত আইথেআইথেআই 
ি্াকে থলথিলটড– এর চাে্ োলপষে হলি।
এর োশাোমশ উতি অ্াপটের ১৩ ধারার ( ৮)  উেধারার সংস্ান হিাতাপবক উেলব্ধ সিপয়র িপধ্ ব্াপঙ্র ্াে্ বপকয়া োকােয়সা আদায় মদপয় 
মনম্নমলমেত িামিনযুতি সম্পমতি োমড়পয় হনওয়ার ব্বস্া করার িন্ সংমলিষ্ট হদনদার/ িামিনদার/ বন্ধকদাতাগপরর দৃমষ্ট আকে্শর করা �পছে।

ঋরগ্�ীতার স্াবর সম্পমতির মববরর
১২৮ েুট ×  ৫২ েুট পথরিাথপত েথি, �া ৬৬৫৬ িগ্েুট ( আনুিাথনক)  ৯ কাঠা ৩ েটাক ৪১ িগ্েুট েিতুল্ �া ন্া�্ভালি ভাগ করিার পর 
কিলিথশ এর েকল অংশ অিথথ্ত সিৌো– শ্ািনগর, িাগ নং ৮ ( পুরাতন) , আর এে নং ১৮০, সে এল নং ৩২/ ২০ আর এে– িিিি, িথষের 
িিিি পুরেভার অন্তগ্ত িত্িান নং ৯৬৫, �লশার সরাড, কলকাতা– ৭০০০৫৫ েমরপবমষ্টত: উত্তলর:  োধারর পি, িথষেলর:  থনি্াহক এর েম্পথত্ত 
পূলি্:  �লশার সরাড এিং পথচিলি:  থনি্াহক এর েম্পথত্ত। েথির উপর থনথিত্ েকল ভিন ও থনি্ার এিং েকল লে্ান্ট ও সিথশনাথর িা ভূথিলত 
থ্াথপত িা থ্ায়ীভালি ভূথিলত থ্াথপত �া প্রল�াে্ িত্িান ও ভথিষ্ৎ সষেলত্র।
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   দেল মবজ্ঞমপ্ [ রুল ৮( ১) ] 

হরমিঃ অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে থলথিলটড, আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়ার, চকথল োলক্ললর থনকলট, ওল্ড প্াডরা সরাড, ভলিািরা– ৩৯০০০৭, গুেরাট
কপে্শাপরে অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়াে্, িান্দা– কুরলা কিললেক্স, িান্দা ( পূি্) , িুম্বই– ৩৯০০০৭
আঞ্চমলক অমফস:  আইথেআইথেআই ি্াকে টাওয়ার, ৩এ, গুরুেিয় সরাড, কলকাতা– ৭০০০১৯, পথচিিিগে

স�লহতু, আইথেআইথেআই ি্াকে থলথিলটড–এর অনলুিাথিত অথেোর থহলেলি থনম্নস্াষেরকারী, থেথকউথরটাইলেশন অ্ান্ড থরকনস্টাকশন অে 
থেনাথন্সয়াল অ্ালেটে অ্ান্ড এনলোে্লিন্ট অে থেথকউথরটি ইন্টালরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ ( ‘ থি অ্াক্ট’  থহলেলি থিিৃত)  সিাতালিক এিং থেথকউথরটি 
ইন্টালরস্ট ( এনলোে্লিন্ট)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৩–এর েলগে পঠনীয় উতি অ্ালক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীলন তাঁর ওপর অথপত্ ষেিতািলল দিদি 
আমদত্ এডুপকশনাল হসাসাইটি ( পরিততীকালল ‘ ঋরগ্�ীতা’ / ‘ বন্ধকদাতা’  থহলেলি থিিৃত)  ঋরগ্রহীতা ও িন্ধকিাতা থহলেলি ধারা ১৩( ২)  অন�ুায়ী 
নং ICKOL/SMEAG/2019-20/246  এর প্রথত ০৭ হফব্রুয়ামর ২০২০ তামরে েংিথলত িাথি থিজ্থপ্ত ইেু্ কলরথেললন �ালত উতি থিজ্থপ্তর 
তাথরখ সিলক ৬০ থিলনর িলধ্ েংথলিষ্ট থিজ্থপ্তলত উথলিথখত পথরিার অি্াকে োঃ ৫৩০,৫৬০,৭৫৬. ৯০, �া ১৬ োনুয়াথর ২০২০ অন�ুায়ী প্রল�াে্ েুি, 
েথরিানা, থপ্রথিয়া ও খরচ েলিত আিায় সিওয়ার েন্ তাঁলির আহ্ান োনালনা হলয়থেল।
উতি সিনিার/ োথিনিারগর ওই পথরিার অি্াকে আিায় থিলত ি্ি্ হওয়ায় এতদ্দারা থিলশষ কলর ওই সিনিার/ োথিনিার এিং েনোধারলরর 
জ্াতালি ্োনালনা হলছে স�, থনম্নস্াষেরকারী থেথকউথরটি ইন্টালরস্ট ( এনলোে্লিন্ট)  রুলে ২০০২–এর রুল ৮–এর েলগে পঠনীয় উতি অ্ালক্টর ১৩( ৪)  
ধারাধীলন তাঁর ওপর অথপ্ত ষেিতািলল ১৭ আগস্ট ২০২০ তাথরলখ নীলচ িথর্ত েম্পথত্তর িখল থনলয়লেন।
থিলশষ কলর ওই সিনিার এিং েনোধাররলক এতদ্দারা থনলম্নাতি েম্পথত্ত থনলয় সলনলিন না করার েন্ েতক্ করা হলছে এিং এর পলরও এই 
েম্পথত্ত থনলয় স� সকানও সলনলিন করা হলল তা উতি থিজ্থপ্তলত উথলিথখত িলকয়া টাঃ ৫৩০,৫৬০,৭৫৬. ৯০ ( থতপান্ন সকাটি পাঁচ লষে ষাট হাোর 
োতলশা োপ্ান্ন টাকা নব্বই পয়ো িাত্র)  �া ১৬ োনযু়াথর ২০২০ তাথরলখর িলকয়া আইথেআইথেআই ি্াকে থলথিলটড–এর চাে্ োলপষে হলি।
এর োশাোমশ উতি অ্াপটের ১৩ ধারার ( ৮)  উেধারার সংস্ান হিাতাপবক উেলব্ধ সিপয়র িপধ্ ব্াপঙ্র ্াে্ বপকয়া োকােয়সা আদায় মদপয় 
মনম্নমলমেত িামিনযুতি সম্পমতি োমড়পয় হনওয়ার ব্বস্া করার িন্ সংমলিষ্ট হদনদার/ িামিনদার/ বন্ধকদাতাগপরর দৃমষ্ট আকে্শর করা �পছে।

 ঋরগ্�ীতার স্াবর সম্পমতির মববরর
কিলিথশ ২২ কাঠা েথির েকল অংশ–েহ �লশার সরাড সিলক েম্পথত্তর পিূ্থিলক ১৬ েুট চওড়া পলির প্রলিশাথধকার �া অিথথ্ত সিৌো– 
শ্ািনগর ( পূলি্র কৃষ্ণপুর)  আর এে িিিি, সে এল নং ৩২/ ২০, আর এে িাগ নং ১১৫ এিং ১৫৭, থে এে খথতয়ান নং ৭৩৮ এিং আর 
এে খথতয়ান নং ২৩৭, িথষের িিিি ( সপৌরেভা অন্ত্গত সহাথল্ডং নং ৩০৭, কলকাতা �লশার সরাড ( পূলি্র ৪৩৫)  িত্িালন ১৫/ ১ িানা িিিি 
িথষের িিিি সপৌরেভা অন্ত্গত। েমরপবমষ্টত: উত্তলর: ভট্াচা�্ রািার ওয়াক্লের েথি ও থনি্ার, িথষেলর:  অন্লির েম্পথত্ত, পূলি্:  �লশার সরাড 
েং�ুতিকারী ১৬ েুট চওড়া োধারর পি, পথচিলি:  ভট্াচা�্ রািার ওয়াক্লের েথি ও থনি্ার। েথির ওপর থনথিত্ েকল ভিন ও থনি্ার এিং েকল 
লে্ান্ট ও সিথশনাথর, �া ভূথিলত থ্াথপত িা থ্ায়ীভালি ভূথিলত থ্াথপত �া প্রল�াে্ িত্িান ও ভথিষ্ৎ সষেলত্র।

তামরে:  ২১ আগস্ট ২০২০ স্াঃ অনুপিামদত আমধকামরক
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  ্ কাশ্ মবজ্ঞমপ্
আমদত্ িাপক্শটিং অ্াডি ি্ানুফ্াকচামরং ্াইপভে মলমিপেড

( আরথিআই সরথেলস্টশন নং থি– ০৫. ০০০৯৮ তাথরখ ১৮. ০২. ১৯৯৮)
(CIN:  U67120WB1947PTC015618)

সরথেস্টাড্ অথেে:  ৯/ ১ আর এন িুখাথে ্সরাড, কলকাতা– ৭০০ ০০১

থরোভ্ ি্াকে অে ইথন্ডয়া ্ারা ০৯. ০৭. ২০১৫ তাথরলখ োরীকৃত োকু্লার নং DNBR (PD) CC 
No . 065/03. 10.001/2015-16  ( �া েিলয় েিলয় পথরিাথে্ত) । এতদ্দারা থিজ্থপ্ত প্রিান করা 
�ালছে স�, থরোভ্ ি্াকে অে ইথন্ডয়া ( আরথিআই)  িা অন্ স� সকানও অনুলিাথিত েংথ্ার শত্ািথল 
পূরর োলপলষে আথিত্ িালক্টিং অ্ান্ড ি্ানুোকচাথরং প্রাইলভট থলথিলটলডর থডলরক্টরগলরর 
পথরিত্ন করা হলয়লে �া নীলচ থিিৃত: 
(i)   শ্রীিতী থনথধ সিহতা ২৭. ০৯. ২০১৮ তাথরখ সিলক সকাম্পাথনর থডলরক্টর থনলয়াথেত 

হলয়থেললন।
(ii)   শ্রী সগৌতি গাগেুথল ২৫ . ১০. ২০১৯ তাথরখ সিলক সকাম্পাথনর থডলরক্টর পি সিলক অি্াহথত 

সপলয়লেন।
(iii)   শ্রী কুিার িগেলি থিড়লা, শ্রীিতী রােশ্রী থিড়লা এিং শ্রী রালেন্দপ্রোি পানোথর 

৩০  .১২. ২০১৯ তাথরখ সিলক থডলরক্টর থহলেলি থনলয়াথেত হলয়লেন।
(iv)   শ্রী েয়ন্ত সোগাথন, শ্রী উিাশকের আলোপা এিং শ্রী িলনাে লািধা ০৬. ০১. ২০২০ তাথরখ 

সিলক সকাম্পাথনর থডলরক্টর পি সিলক অি্াহথত সপলয়লেন।
থডলরক্টরগলরর এই পথরিত্ন ‘ আথিত্ িালক্টিং অ্ান্ড ি্ানুোকচাথরং প্রাইলভট থলথিলটড’  সষেলত্র 
�া একটি অথস্তত্বিান নন– ি্াথকেং সকাম্পাথন — সকার ইনলভস্টলিন্ট সকাম্পাথন ( পরিততী েিলয় “  থি 
সকাম্পাথন”  থহলেলি থিিৃত)  �ার সরথেস্টাড ্অথেে ৯/ ১ আর এন িুখাথে ্ সরাড, কলকাতা– ৭০০ 
০০১, আরথিআই–এর পথরলপ্রথষেলত পথরচালন ি্িথ্ায় পথরিতন্ িলন করা হলত পালর। শ্রী 
কুিার িগেলি থিড়লা, শ্রীিতী রােশ্রী থিড়লা, শ্রী রালেন্দপ্রোি পানোথর এিং শ্রীিতী থনথধ সিহতা 
থডলরক্টরগর থহলেলি থনলয়াথেত হলয়লেন �ার ্ারা আথি্ক সষেলত্র তালঁির জ্ান ও অথভজ্তা কালে 
লাগালনা �ায়।
সকাম্পাথনর উপলরাতি থডলরক্টর পথরিত্লনর কারলর �থি সকানও ি্থতির স্াি্ ষুেণ্ণ হয় িা হওয়ার 
েম্ািনা িালক তাহলল শ্রী কুিার িগেলি থিড়লা /  শ্রীিতী রােশ্রী থিড়লা /  শ্রী রালেন্দপ্রোি পানোথর 
/  শ্রী েয়ন্ত সোগাথন /  শ্রী উিাশকের আলোপা /  শ্রী িলনাে লািধা /  শ্রীিতী থনথধ সিহতা /  শ্রী সগৌতি 
গাগেুথল এিং/ িা সকাম্পাথনলক উপলরাতি ঠিকানায় োনালিন এিং থরোভ্ ি্াকে অে ইথন্ডয়া থডওএে, 
১৫, এন এে সরাড, ৬ষ্ তল, কলকাতা– ৭০০ ০০১– সত এই থিজ্থপ্ত প্রকাথশত হওয়ার ৩০ ( থত্রশ)  
থিলনর িলধ্ োনালিন স�খালন স্ালি্র ধরন ও আপথত্তর কারর উললিখ িাকলত হলি।
শ্রী কুিার িগেলি থিড়লা, শ্রীিতী রােশ্রী থিড়লা, শ্রী রালেন্দপ্রোি পানোথর, শ্রী েয়ন্ত সোগাথন, শ্রী 
উিাশকের আলোপা, শ্রী িলনাে লািধা, শ্রীিতী থনথধ সিহতা, শ্রী সগৌতি গাগেুথল এিং উপলর নাথিত 
সকাম্পাথনর পলষে োরীকৃত।
 আমদত্ িাপক্শটিং অ্াডি ি্ানুফাকচামরং ্াইপভে মলমিপেড
স্ান:  কলকাতা ( িঞ্মর �ুন�ুনওয়ালা) 
তামরে:  ১৯. ০৮. ২০২০ হকাম্পামন হসপক্রোমর

   ফি্শ নং:  আইএনমস–২৬
[ সকাম্পাথনে ( ইনকলপ্ালরশন)  রুলে, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ সিাতালিক]
এক রাি্ হথপক অন্ রাি্ হত  এই হকাম্পামনর হরমি-

স্টাড্শ অমফস স্ানান্তপরর উপদেপশ্ মবজ্ঞােন।
হকন্দ্রীয় সরকার, ইস্টান্শ মরমিয়ন সিীপে

সকাম্পাথনে অ্াক্ট, ২০১৩, সকাম্পাথনে অ্াক্ট, ২০১৩–
এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা এিং সকাম্পাথনে 
( ইনকলপ্ালরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর 
োিরুল ( ৬)  ও ( এ)  ধারা থিষয়ক

ও
থিষয়: বৃমধ হ্মক্ি ্াইপভে মলমিপেড, সরথেস্টাড্ 
অথেে:  ইউথনট–৬     ১৪/থে , ১, থরিটিশ ইথন্ডয়ান থস্টট,  
কলকাতা ৭০০ ০৬৯। 

....... আপবদনকারী
এতদ্দারা েনোধারলরর জ্াতালি্ োনালনা হলছে স�, 
৩১. ০৭. ২০২০ তাথরলখ অনুথষ্ত উতি আলিিনকারী 
সকাম্পাথনর থিলশষ োধারর েভায় গৃহীত একটি থিলশষ 
থেদ্ান্ত অনু�ায়ী সকাম্পাথনে অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ 
ধারাধীলন ‘পথচিিিগে রাে্’ সিলক ‘থিলিীর োতীয় 
রােধানী ( এন থে টি) ’সত  এই সকাম্পাথনর সরথেস্টাড্ 
অথেে থ্ানান্তলরর উলদেলশ্ এই সকাম্পাথনর েঙ্ঘস্ার-
সকর পথরিত্লনর থিষয়টি থনথচিত করার েন্ আলিিন-
কারী সকাম্পাথনর তরলে সকন্দীয় েরকালরর কালে একটি 
আথে্ সপশ করার প্রস্তাি আনা হলয়লে।
এই সকাম্পাথনর সরথেস্টাড্ অথেলের প্রস্তাথিত উতি থ্া-
নান্তলর কারও স্াি্ ষুেণ্ণ হলল িা ষুেণ্ণ হওয়ার েম্ািনা 
আলে িলল িলন করলল থতথন/তাঁরা  এই থিজ্থপ্ত প্রকা-
থশত হওয়ার তাথরখ সিলক সচাদে থিলনর িলধ্ থরথেও-
নাল থডলরক্টর–এর কালে তাঁর ( পুং/  স্তী)  স্ালি্র ধরন ও 
থিলরাথধতার কারর উললিখ কলর থলথখতভালি োনান িা 
সরথেস্টাড্ ডালক পাঠান এিং এর েলগে একটি হলেনািা 
্ারা িতিি্ েিথি্ত হওয়া আিশ্ক এিং এর একটি 
কথপ অিশ্ই আলিিনকারী এই সকাম্পাথনর উতি সরথে-
স্টাড্ অথেলের ঠিকানায় সপশ করলত হলি।
 বৃমধ হ্মক্ি ্াইপভে মলমিপেড–এর হবাড্শ 
 অফ মডপরটেরপসর তরপফ 
  স্া/  আনন্দ লাপোটিয়া
  ( মডপরটের)  [DIN–00143183 ]
 ঠিকানা– এমড ২৭, শামলিার বাগ, মদলিী ১১০০৮৮




