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SAI ISHWAR
Mumbai, 5 August 

Digital adoption, trig-
gered by the Covid-19
and the regulatory

requirements for multi-
national companies to store
and process user data within
the country’s borders, has
resulted in a huge demand
for data centres.

“The pandemic has been a
massive catalyst for digital
adoption,” said Shobhit
Agarwal, managing director
and chief executive officer of
property consultant Anarock
Capital. “Work-from-home
compulsions, online education,
video-based medical consulta-
tions, a huge increase in e-com-
merce, and business-related
videoconferencing and webi-
nars are increasing the demand
for data centres. Furthermore,
the government’s move to
make data localisation manda-
tory ensures a promising future
for data centres.”

According to Anarock’s
report, data centres in the top
eight cities such as Mumbai,
Chennai, Bengaluru, and
Hyderabad occupy 7.5 million
square feet of space and an
additional 10 million square
feet is likely to be added over
the next two-three years.
Immediately after India
imposed a lockdown, there
was a 25-35 per cent increase in
data centre capacity usage as
companies began to overhaul
their digital infrastructure, the
consultant observed.

“Data storage in India has
grown eight times to 2.8
zettabytes since 2014, driven
by rapid adoption of Cloud,
growth in digital transactions
and e-commerce,” said B S
Rao, vice-president (market-

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

5G, and Big Data.”
According to industry esti-

mates, the data centre out-
sourcing market in India is
worth over $2 billion and is
projected to grow at a com-
pound annual growth rate of
25 per cent to reach $5 billion
by 2023-24.

Covid-19 pushes
up demand for
data centres

INVESTMENTS ANNOUNCED IN PAST 2 YEARS
Adani Group &
Digital Realty
Investment (~crore)
70,000
Future plans & region: To
build solar-powered data
parks in Andhra Pradesh 
in the next 20 years

Hiranandani Group
Investment (~crore)
15,000
Future plan & regions: To set
up data centres (under name
of Yotta Infrastructure) over
the next 5-7 years in Mumbai,
Panvel, and Chennai

CtrlS
Investment (~crore)
>2,000
Future plan & regions:
Hyderabad-based CtrlS
plans to build 4 mn square
feet tier-4 data centre by 2021 
in Hyderabad, Mumbai, 
and Chennai

NTT
Investment (~crore)
11,000
Future plan: 
Japanese technology 
major is targeting to 
more than double 
its capacity in the 
next three years 

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

We’re well placed to face
challenges, says Pirojsha

RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, 5 August

Godrej Properties is seeing
reasonable valuation from its
partners in joint develop-
ment (JD) or joint venture
proposals, said its Chairman
Pirojsha Godrej in a video call
with journalists on
Wednesday. 

“Many developers were
facing challenging situations
even before the Covid-19 pan-
demic. The current situation
is increasing opportunities
and we are well placed to use
them,” affirmed Godrej.

The company raised
~1,000 crore through the
issuance of non-convertible
debentures.

On the use of funds, he
said: “We have acquired many
land parcels and signed JDs.
We have to launch them. We
are looking at new oppor-
tunities and invest in
them,” he said.

He said the company would
look at both organic and inor-
ganic opportunities for growth.

Godrej said he is bullish

on the medium- and long-
term prospects for residential
real estate. 

“Short-term is difficult to
predict. We are going through
a tough year,” he said.

The company on Wedne-
sday posted a pre-tax loss of
~14.69 crore in the June quar-
ter of 2020-21, compared to a
profit before tax of ~140 crore
in the first quarter of 2019-20.

Godrej said: “With the
lockdown in place for most of
the quarter, construction
activities during the period
were extremely limited, lead-
ing to almost no revenue
recognition and to poor oper-
ating cash flows.  At the same
time, our teams demonstrat-
ed agility by relying on digital
sales tools to achieve strong
sales, thereby delivering our
highest-ever market share in
a quarter.”

“The current crisis will add
further momentum to the
process of consolidation that
is underway in the sector 
and we will continue to 

focus on rapidly growing 
our market 

share,” he 
added.

“WE HAVE ACQUIRED
MANY LAND PARCELS
AND SIGNED JOINT
DEVELOPMENT
PROJECTS. WE HAVE 
TO LAUNCH THEM. WE 
ARE LOOKING AT NEW
OPPORTUNITIES AND
INVEST IN THEM” 
Pirojsha Godrej
Chairman,
Godrej Properties Adani Gas PBT dips 49%

Adani Gas reported a 49 per cent dip in profit before tax for the
June quarter, at ~62.58 crore, against ~122.7 crore in the 
corresponding period last year.

Profit after tax for the company also fell 42 per cent to 
~46.33 crore. Earnings before interest, tax, depreciation, and
amortisation was at ~86 crore — a hit of 41 per cent.

Sales for Adani Gas also took a hit, with volumes down 
53 per cent. Revenue from operations for the company also
fell in tandem to ~207 crore in the quarter under review —
a dip of 57 per cent. Executives from the company in an 
earning call said the trend for sales volumes had seen 
constant improvement since the relaxation of the nationwide
lockdown starting April 22.  AMRITHA PILLAY

Realty firm logs
pre-tax loss of
~14.69 crore in Q1

DLF posts ~180-cr
loss in June  qtr
ARNAB DUTTA
New Delhi, 5 August 

Real estate major DLF reported
loss before profit of ~179.5 crore
for the June quarter.
The firm had posted
~158.9 crore consoli-
dated profit before
tax (PBT) during the
same quarter last
year. Its operating
revenue plunged 59
per cent year-on-
year (YoY) to ~543.6
crore, from ~1,331.2 crore.

Disruption in construction
and sales, following the lock-

down, impacted its finances
during the quarter, DLF said.
The residential segment was
muted and it registered new
sales booking of only ~165 crore,

compared to ~705
crore YoY. While it
attempted to opti-
mise costs, total
expenses could be
brought down only
by 51 per cent. More-
over, unlike in the
corresponding quar-
ter, it did not benefit

from additional revenue
stream under the head of
‘exceptional items’.
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Airtel ties up with Amazon for AWS solutions
MEGHA MANCHANDA AND
ANEESH PHADNIS
New Delhi, 5 August

Bharti Airtel on Wednesday
announced a multi-year
strategic pact with Amazon
Web Services (AWS) – the
cloud services arm of the
retail giant – to deliver Cloud
solutions to large as well as
small and medium enterprise
(SME) customers in India.

Puneet Chandok, presi-
dent, commercial business,
India and South Asia,
Amazon Internet Services,
said it is a 50:50 strategic
partnership.

“This collaboration gives
customers a single point of
contact when dealing with
complex migrations or cus-
tom-built solutions. Airtel has
demonstrated a strong com-
mitment to our shared cus-
tomers, and we look forward
to continue working with it to
bring innovative solutions to
the market,” Chandok said.

According to the IDC
Semiannual Public Cloud
Services Tracker – Forecast
2019 H2 – the public Cloud
services market in India is
likely to touch $7.1 billion in
2024, rising at a compound
annual growth rate (CAGR) of

20.3 per cent from $3.4 billion
in 2020.

In addition, Airtel Cloud
will leverage AWS' innovation
and transformation services
across analytics, data ware-
housing, Internet of Things
(IoT), and machine learning
(ML) to help customers adopt
new services and migrate to
the Cloud from legacy infra-
structure.

Harmeen Mehta, CIO and
head of Cloud and Security
Business at Bharti Airtel, said,
“This collaboration brings
AWS, the world's leading
Cloud platform, together with
Airtel's deep reach and

proven expertise in handling
network, data centres, secu-
rity, and Cloud as an inte-
grated solution.”

Airtel serves over 2,500
large enterprises and more
than one million emerging
businesses and companies
with an integrated product
portfolio. It includes Airtel
Cloud, a multi-Cloud product
and solutions business, the
company said in a statement.

Airtel Cloud will build an
AWS CloudPractice, support-
ed by AWS Professional
Services, as well as develop
differentiated Cloud products
and capabilities leveraging

AWS services, Airtel's data
centre capabilities and 
network and telecoms offer-
ings, it added.

“Airtel customers will ben-
efit from an integrated sales,
consulting, and support
approach from both compa-
nies, and improved security,
scalability, and Cloud man-
agement capabilities. Airtel
Cloud will offer customers a
range of AWS services,
including Windows on AWS,
SAP on AWS, VMware Cloud
on AWS, database migration,
and security as well as risk
governance solutions," it fur-
ther said.

TENDER ENQUIRY NO: QQ-223/PSPCL/PO-C
Short Description Procurement of Water Cooler full steel body

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

Start date for down loading of 14.08.2020.
Specification/ tender documents from
PSPCL's web site
https:// eproc.punjab.gov.in
Last date for down loading of 09.09.2020 upto 11:00 AM
Specification/ tender documents
from PSPCL's web site
https:// cproc.punjab.gov.in
Last date for Bid Submission 09.09.2020 upto 11:00 AM
Bid Opening date. 14.09.2020 at 11:30 AM

For detailed NIT & Tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in

Note:- It is informed that in case tender process is not completed due to any reason, no
corrigendum will be published in newspapers. Details regarding corrigendum may be
seen on official PSPCL website www.pspcl.in

Chief Purchase Officer/MM,
Central Purchase Organization,

PSPCL, Patiala.

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala)
O/o CE/MM, Room No.212, 2nd floor, Multi Story Building, PSPCL, Head Office, The

Mall, Patiala Phone No. 091-175-2213047, Fax No. 091-175-2225024;
Mob: 96461-19383, 96461-11036, E-mail: apoconductors@gmail.com, apo-c@pspcl.in.

Corporate Identification Number(CIN) :U40109PB2010SGC033813; website:
www.pspcl.in; e-tendering portal: https://eproc.punjab.gov.in

C 250/2020 I/60108
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কলকাতা বৃহস্পততবার ৬ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

৭

ইন্ারন্াশনাল কমবাশন 
( ইতডিয়া)  তলতমটেড

CIN : L36912WB1936PLC008588
 রেজি অজিস:   ইনজিজনটি রেঞ্চমার্ক, ১২ তলা, 
প্লট নং জি ১, ব্লর ইজি ও জিজি, রসক্টে ৫,

 সল্ট রলর ইললরট্রজনক্স রমলপ্লক্স, রলরাতা ৭০০০৯১
রিান:  + ৯১ ( ৩৩)  ৪০৮০ ৩০০০, 
ি্াক্স:  + ৯১ ( ৩৩) –২৩৫৭ ৬৬৫৩

ই রমল :  info@internationalcombustion.in
ওলেেসাইট:  www.internationalcombustion.in 

 তবজ্ঞততি
এতদ্াো  জেজ্ঞজতি িাজে হলছে রে, 
জসজরউজেটিি অ্ান্ড এক্সলেঞ্জ রোর্ক 
অি ইজন্ডো ( জলজ্টং অেজললেশনস 
অ্ান্ড জরসল্ািাে জেলরাোেলমন্টস)  
রেগুললশনস, ২০১৫ এে রেগুললশন 
২৯ ও ৩৩ এে সলগে িঠনীে 
রেগুললশন ৪৭ অনুোেী ৩০ িুন, 
২০২০ িে্কন্ত ররাম্াজনে প্রথম 
ত্রৈমাজসর অিেীজষিত ( এরর ও 
এরীরৃত)  আজথ্কর িলািল জেলেেনা, 
অনুলমাদন রোে িন্ ররাম্াজনে 
রোর্ক অি জরলেক্টেলসে এরটি সভা 
অনুজঠিত হলে েুধোে, ১২ আে্ট, 
২০২০ রত।
এই জেজ্ঞজতি িাওো োলে ররাম্াজনে 
ওলেেসাইট http://www.inter-
nationalcombustion.in  এেং 
্টর এক্সলেনি– েলবে ্টর এক্সলেনি 
জলঃ এে ওলেেসাইট http:// www.
bseindia.comএ।

ইন্ারন্াশনাল কমবাশন ( ইতডিয়া)  
তলতমটেড– এর পটষে

 এস তস সাহা
ককাম্াতন কসটরেোতর

স্ান:  রলরাতা
তাজেখ:  ০৪ আে্ট,  ২০২০      

কম্মখাতল/  ব্বসা/ বাতিজ্/  হারাটনা/ প্াততি ইত্াতি তবজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতততরক্ত শব্দ ১৮ োকা

কগৌতম চরেবততী

লররাউলন োজিলত েলসই এরটি আধা স্বেংজরিে রোেট 
ত্তজে রলে সািা রিলললন রসানােিুলেে োজসন্া এর 
ইজঞ্জজনোজেংলেে ছারৈ। মারৈ ২০ েছে 
েেলসই ওই িিুো এই রোেটটি ত্তজে 
রলেলছন। হাসিাতালল প্রথম সাজেে 
রলোনা–রোদ্ালদে সাহালে্ রোেটটি 
রাে্করে ভূজমরা রনলে েললও দাজে ওই 
িিুোে। ওই রোেলটে নাম জদলেলছন 
‘ জমউলরা েট’   অথ্কাৎ ‘ মাজল্ট ইউটিজলটি 
ররাজভর েট’ । তােঁ এই উদ্ােন োলি্ 
প্রথম েললই দাজে ছালরৈে। হাসিাতালল 
ভজত্ক থারা রলোনা রোেীে রেলরে রালছ 
না জেলেও নাস্ক ো স্বাস্্রমমীো শুধুমারৈ 
অ্ান্ড্রলের রমাোইল রিালনে সাহালে্ 
ওই রোেটটিলর োজলত রলে প্রলোিনীে 
ওষুধ ো খাোে তাঁে রেলর রিৌঁলছ জদলত 
িােলেন। এমনরী জেজরৎসলরোও 
রোেীে রালছ না জেলে রেবোলে েলস ো 
োজিলত েলসও রোেীে অেস্া িে্কলেষিণ 
রেলত িােলেন। তাঁে সলগে রথাও 
েললত িােলেন। সল্টলললরে এর 
রেসেরাজে রলললিে ইললক্ট্রজনক্স ইজঞ্জজনোজেংলেে জদ্তীে 
েলষ্কে ওই ছালরৈে নাম ঋষভ জসনহা। ঋষভ এই রোেটটি 

ত্তজে রেলত মারৈ দু’ মাস সমে জনলেলছন। ঋষভ িানান, রে 
ররানও অ্ান্ড্রলের রিালনে সাহালে্ িজেোজলত রো োলে 
রোেটটিলর। রোেলটে ওিলেে অংলশ খাোে ো ওষুধ োখাে 
িােো েলেলছ। রোেটিে োলে িীোণুমুক্ত রোে র্রে জসল্টম 

লাোলনা েলেলছ। িলল রোেট রেখালন 
োলে রসখালনই িীোণুনাশরও ছজিলে 
িীোণুমুক্ত রেলে। রোেটটিলত এরটি 
রলর জরসলপ্ল লাোলনা েলেলছ। োলত 
ওোইিাই রালনরশন েলেলছ। িলল 
জেলবেে রে ররানও িােো রথলর ওই 
রালনরশলনে মাধ্লম ‘ জভজরও ে্াট’  
রো োলে। এরাজধর মানুষ রনিালেলসে 
রোেও জদলত িােলেন। তাে িন্ সাউন্ড 
জসল্টমও লাোলনা েলেলছ রোেটটিলত। 
শুধু তাই নে, রোেটটিে দুটি রলর 
রোখও েলেলছ। তাে সামলন ররানও 
জিজনস িিলল রস জনলি রথলরই রথলম 
োলে। জনেন্ত্রণরােী রমাোইল রিালন 
তা রদখা োলে। রোেটটিে োলে োজি্কং 
জসল্টম, ে্াটাজে রললভল রশা রোে 
িন্ জরসলপ্ল এেং স্াজনটাইিাে ট্াঙ্ক 
েলেলছ। ইজতমলধ্ই রসানােিুলেে জেজভন্ন 
নাজস্কংলহালম জেজরৎসরলদে সামলন 

রোেটটিে রাে্করাজেতা রদজখলেলছন ওই িিুো। তােঁ এই 
উদ্ােলনে প্রশংসা রলেলছন জেজরৎসলরোও। 

  উচ্চমাধ্তমটক সটব্মাচ্চ নম্বর প্াতি (৯৭%) ৩৭ নং ওয়াটড্মর 
নম্রতা সাহাটক সংবধ্মনা জানাটছেন ওয়াটড্মর ককা–অতড্মটনের 

কসামা কচৌধুতর। ছতব:  আজকাল

 কছেপ উদ্ার
মাটছর কেত়ি কেটক উদ্ার হল 
একটি তবরল প্জাততর কছেপ। 
তাটক বনকমতীটির হাটত তুটল 
তিটলন এক মৎস্জীবী।োঙট়ির 
িতষেি খত়িগাতছর ঘেনা। কসামবার 
সকাটল ওই মাটছর কেত়িটত জাল 
োনার সময় সাইফুতদিন কমাল্ার 
জাটল ওই কছেপটি ধরা পট়ি। তততন 
তবরল প্জাততর ওই কছেপটি তনটয় 
বাত়ি চটল আটসন। োঙ়ি োনার 
পুতলশ কছেপটি উদ্ার কটর বুধবার 
বনকমতীটির হাটত তুটল কিয়।

লকডাউটন করেন বন্ধ। তার ওপর খ়িিা–তরষ়িা কফতর সাতে্মস িীঘ্মতিন 
বন্ধ োকায় গঙ্ার দু’ পাটরর মানুটষর দুি্মশা চরটম। এই কষ্ট লাঘটব 

উটি্াগী হন খ়িিা পুরসোর পুরপ্শাসক কাজল তসন্ হা। তততন 
পতরবহিমন্তী শুটেনু্ অতধকারীর সটঙ্ এ ব্াপাটর কো বটলন। 

তারপরই খ়িিার কজটি কমরামটতর কাজ শুরু হয়। বৃহস্পততবার 
সকাল ১১ো নাগাি এই কফতর সাতে্মস চালু হটব। উট্াধটন োকটবন 

উত্তরপা়িার তবধায়ক প্বীরকুমার কঘাষাল, তরষ়িা পুরসোর 
কচয়ারপাস্মন তবজয়সাগর তমশ্র, খ়িিার পুরপ্শাসক কাজল তসন্ হা।

 ছতব:  েবটতাষ চরেবততী

কটরানা রুখটত ইতজিতনয়াতরং 
প়িু্য়ার ‘ তমউটকা  বে’  তততর

‘ তমউটকা বে’ –এর সটঙ্ ঋষে। 
ছতব:  প্ততটবিক

অগততর গতত

তরুি চরেবততী

েহুল– েজে্কত র্া আসলল জেলিজিে ‘ ভাঁওতাোজি’ । তাই েহু ঢার-রঢাল জিটিলে জহন্লুদে 
মন িে রেলত সংসলদ আইনটি িাশ রজেলেও রুলস ো জেজধ ত্তজেলত েূিান্ত জঢললজম 
জদলছে ররন্দীে সেরাে। এমনই অজভলোে অসলমে োঙাজললদে এরটা েি অংলশে। 
জেলিজিে জেরুলদ্ প্রতােণাে অজভলোে তুলল তােঁা েললন, োঙাজলে সে্কনাশ রোই 
রেরুো জশজেলেে এরমারৈ লষি্। জহন্ ুো মসুজলম উভে সম্প্রদালেে োঙাজললরই 
জনলরশ রোে রেষ্া েললছ অসলম। প্রজতোলদ রিে োঙাজললদে এরলিাট হওোে 
রার রদন োংলাভাষী জেজভন্ন সংেঠলনে রনতাো। এমনরী, োংলাে োঙাজললদেও 
জেলিজিে প্রতােণাে িালঁদ িা না রদওোে আজি্ক িানান তােঁা। উললেখ্, ২০১৪-ে ৩১ 
জরলসবেলেে আলে োংলালদশ, িাজরস্ান ও আিোজনস্ান রথলর আসা জহন্,ু রেৌদ্, 
জরি্টান, িাজস্ক, জশখ ও ত্িন শেণাথমীলদে শত্কস্বালিলষি নােজেরত্ব রদওোই জছল র্া-ে 
উলদেশ্। অসলম এনআেজস-ছুট জহনু্ নােজেরলদে মন িলে র্া-ই হলছে েি হাজতোে। 
তলে ইজতমলধ্ই জনে্কােন রজমশন িাজনলে জদলেলছ এনআেজস ো র্া নে, রভাটাে 
তাজলরাে নাম থারললও থারলে রভাটাজধরাে।

অসম িুলি রিে শুরু হলেলছ র্া ো নােজেরত্ব সংলশাধনী আইলনে জেরুলদ্ 
আলন্ালন। োঙাজল জেলদ্ষী জেজভন্ন সংেঠন এই আলন্াললন শাজমল হলতই জেলিজি জঢললজম 
জদলেলছ েূিান্ত সাম্প্রদাজের ও সংজেধান– জেলোধী েলল অজভেকু্ত র্া োস্োেলন। তাই 
সংসলদে উভে রলষিে জেল িালশে িেও র্া-রর রাে্করে রোে ররানও উলদ্াে রনই 
ররলন্দে। েত েছে ১২ জরলসবেে োষ্ট্রিজতে অনলুমাদলনে িে ে্ালিট রনাটিজিলরশন 
হে। জনেম মলত, এে ৬ মালসে মলধ্ই রুলস ররেম রেলত হে।  জরন্তু রসটা রো হেজন। 
জেজধ ো রুলস না ত্তজে হওোে সংসলদে সােঅেজরলনট রলজিসললশন সম্জর্কত স্ােী 
রজমটিে রথলর স্বোষ্ট্রমন্ত্ররলর জেষেটি মলন রজেলে রদওোে িে অেশ্ জতন মাস সমে 
োওো হলেলছ েলল িানা রেলছ। জরন্তু রসই সমেসীমাও িাে হলে আসলছ।  িলে 
অেশ্ আেও জতন মাস সমে থারলছ। তলে আইনজ্ঞলদে মলত েলজত েছলেে ১১ 
জরলসবেে মধ্োলতে মলধ্ রুলস ররেম না হলল র্া োজতল হলে োলে। র্া জনলে এই 
িটিলতাে মলধ্ই অসম িুলি লররাউন উলিষিা রলেই শুরু হলেলছ রিে আলন্ালন। 
োঙাজল জেলদ্ষী জেজভন্ন সংেঠন েন্াে মলধ্ই প্রজতোলদ শাজমল। অজভলোে, জিছন রথলর 
জেলিজি রনতাোই তালঁদে ইন্ধন জদলছেন। অসম োি্ নােজের অজধরাে সেুষিা সমন্বে 
সজমজত (জসআেজিজসজস)-ে রনতা সাধন িুেরােলস্ে মলত, জেলিজি রমালটই র্া রাে্করে 
রেলত োজি নে। তােঁা োঙাজলে সে্কনাশ োে। জসআেজিজসজস-ে সভািজত তলিাধীে 
ভট্াোলে্কে মলত, োঙাজললর জহন্ ুও মসুজলম সম্প্রদালেে ভাে রোটাই অন্াে। োঙাজল 
মালন োঙাজলই। োঙাজলে িাজতসত্বালর ধংশ রোই সাম্প্রদাজের শজক্তে প্রধান লষি্।

অসটম তহনু্ বাঙাতলটির 
সটঙ্ ‘ ধাপ্া’  তবটজতপর, 
অতনতচিত ক্া প্তরেয়া

আজকাটলর প্ততটবিন

সে রিলাে ররাজভর রাোেনজসস ও রোেীলদে ম্ালনিলমলন্টে 
িন্ ভলান্টাজে িজেলষো জহলসলে ১২ ধেলনে 
রমজরর্াল ও ি্াোলমজরর্াল রমমী রনলে 
স্বাস্্ দতিে। এই ১২ ধেলনে মলধ্ হললন–
রপেশ্াজল্ট রাক্তাে, রমজরর্াল অজিসাে, 
মজলজরউলাে োলোলজি্ট, ল্াে অ্াজস্ট্ান্ট, 
ল্াে অ্ালটলন্ডন্ট, ্টাি নাস্ক, ল্ােলেটজে 
রটরজনজশোন, িাম্কাজস্ট, ি্াোলমজরর্াল 
ওোর্কাে, হসজিটাল অ্ালটলন্ডন্ট, স্াজনটাজে অ্ালটলন্ডন্ট, কুর রাম 
ররোেলটরাে। এে িাশািাজশ সে রমজরর্াল রলললিে আেটি 
জিজসআে ল্ােলেটজেলত এরিন মজলজরউলাে োলোলজি্ট, ১ 
িন ল্াে রটরজনজশোন এেং ২ িন রাটা এজ্রি অিালেটে জনলোে 

রো হলে অস্ােী জভজতিলত। েথােথ িাজেশ্রজমর রদওো হলে। 
ররাথাে রত িন প্রলোিন তাে জেলিাট্ক স্বাস্্ দতিলেে রদওো 
রমইল আইজর–রত সাত জদলনে মলধ্ িাঠালত েলা হলেলছ। 

আশারমমীলদে এলইজর টে্ক ও ছাতা রদলে 
স্বাস্্ দতিে। এরটি জনলদ্কজশরা িাজে রলে 
িানালনা হলেলছ, রিলা ও স্বাস্্ রিলা 
উভে জমজললে ২৮টি িােোে ৬৬১ িন 
আশারমমীলর রদওোে িন্ রমাট ১ লষি 
৮১ হািাে ৭৭৫ টারা েোদে রলেলছ স্বাস্্ 
দতিে। তৃণমলূ স্লে আশারমমীলদে রালিে 

উললেখলোে্ ভূজমরা েলেলছ। োে প্রশংসা রখাদ মুখ্মন্ত্রী মমতা 
ে্ানাজি্কও রলেজছললন। ছাতাে সলেতনতামূলর িরুজে োত্কা 
থারলে। ররাজভলর স্বাস্্ দতিলেে জেজভন্ন রহল্প লাইন নবেে–সহ 
অন্ গুরুত্বিণূ্ক রোোলোে নবেেগুজলও থারলত িালে।       

  ককাতেটড 
তনটয়াগ

আশাকমতীটির এলইতড েচ্ম, 
ছাতা কিটব স্াস্্ িতির

আজকাটলর প্ততটবিন 

োরুইিলুে রাছাজে োিালে ভস্ীভূত 
রািি িট্টিে ষিজতিূেলণে িন্ আলেদন 
রেলত হলে িেুসভাে রালছ। জেধাের 
জেমান ে্ানাজি্ক জেষেটি রদখলছন। িানাললন 
িেুসভাে প্রশাসর মণ্ডলীে সদস্ রেৌতম 
দাস। ে্েসােীো েললন, ‘ িলুিাে আলে 
রলরাতা রথলর নতুন জিজনস তুললজছলাম। 
জরন্তু সে রশষ হলে রেল। োিাে রোে 
িেসা রনই। ে্ালঙ্কে রলাণ রশাধ রেে 
রীভালে িাজননা।’  েজদও জরছ ুে্েসােী 
আোমী ৭ জদলনে মলধ্ জনলিোই ষিজতগ্রস্ 
রদারান রমোমত রলে জরৈিল, েট খাটিলে 
ে্েসা শুরু রেলত োন। রীভালে আগুন 
লােল তা িানলত োরুইিুে থানাে িুজললশে 
িাশািাজশ দমরলও তদন্ত শুরু রলেলছ। 

ষিজতিূেলণে 
আলেদন 
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www.bseindia.com  ও www.nseindia.com- এ, রেখালন ররাম্াজনে রশোে তাজলরাভুক্ত। 
ঘ)   ই– রমল ঠিরানাে নজথভুজক্তে উিাে
 (i)   ে্েহাজের আরালে রশোে থারলল, োো ইলমল ররাম্াজনলত নজথভুক্ত রোনজন, তাো এগুজলে স্্ান রো রজি িাঠান। 
 i)   জনলিে নাম, রিাজলও নবেে ও সম্ূণ্ক ঠিরানা সংেজলত ও আিনাে স্বাষিজেত এরটি অনুলোধিরৈ
 ii)   ি্ান রালর্কে স্বপ্রত্জেত স্্ান রোলনা রজি
 iii)   ররাম্াজনলত জনেন্ধন রোলনা সলভ্ে ঠিরানাে সমথ্কলন রে ররানও নজথে ( রেমন আধাে রার্ক, ড্াইজভং লাইলসসে, রভাটাে 

আইলরজন্টটি রার্ক, িাসলিাট্ক)  স্বপ্রত্জেত স্্ান রোলনা রজি— ো িাঠালেন ররাম্াজনে আেটিএ– ে রালছ rta@cbmsl.com-
 এ ো ররাম্াজনলর investor.india@akzonobel.com- এ। 

  ii) ররলমটিজেোলাইির আরালে রশোে ধলে োখা সভ্েণলর অনুলোধ িানালনা হলছে রে তাো জনি জনি জরলিাজিটজে 
িাটি্কজসলিলন্টে রালছ জনলিে ই– রমল আইজর আিলরট রজেলে রনন। 

ঙ)   জরজভলরলন্ডে িন্ সদস্ো তালঁদে ে্াঙ্ক জেশদ নজথভুক্ত/ নেীরেণ রেলেন— তাঁলদে জরলিাজিটজে িাটি্কজসলিন্ট ( েণ) – এে রালছ, 
েজদ রশোে ত্েদু্জতন মাধ্লম থালর

 —ররাম্াজনে রেজিস্টালেে রালছ এগুজল িমা রলে i)  স্বাষিজেত অনুলোধিলরৈে স্্ান রো রজি োলত রদলেন সদলস্ে নাম, 
রিাজলও নবেে, ে্াঙ্ক জেশদ ( অঙ্ক অ্ারাউন্ট নবেে ে্াঙ্ক ও শাখাে নাম ও ঠিরনা, আইএিএসজস, এমআইজসআে জেশদ) , ii)  ি্ান 
রালর্কে স্বপ্রত্জেত রজি ও iii)  োজতল রের rta@cbmsl.com- এ েজদ রশোে োস্জের আরালে থালর। 

ে)   এজিএম রনাটিলস দূেজনেজন্ত্রত রভাটিং ( জেলমাট ই রভাটিং)  িদ্জত উললেজখত আলছ। সদস্ো সেটা খুঁটিলে িিলেন। জেলশষ রলে 
এজিএলম রোেদালনে জনলদ্কশােলী জেলমাট ই রভাটিংলেে রভাট িদ্জত ো এজিএলম ই রভাটিং িদ্জত।  

  একটজা কনাটবল ইতডিয়া তলতমটেড

করতজস্টাড্ম অতফস:  হষ্ম রাট্াতগ
েীতাঞ্জজল অ্ািাট্কলমন্ট, ৮জে জমরলটন জস্টট, রলরাতা– ৭০০০৭১ ককাম্াতন কসটরেোতর
তাতরখ:  ৪ আগস্ট ২০২০ সদস্ভুজক্ত #A13642

একটজা কনাটবল ইতডিয়া তলতমটেড– এর ৬৬তম বাতষ্মক সাধারি তবষয়ক তে্ 
( এমতসএ সাকু্মলার নং ২০/ ২০২০ তাতরখ ০৫/ ০৫/ ২০২০– এর ৩এ ( IV)  ধারা মাতফক) 
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