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Bombay Stock Exchange Limited,
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Scrip Code 533278

Dated:l5.02.2022

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051 .

Ref: ISIN - INE522F0I014

Dear Sir,

We are enclosing hard copies of Press release issued on I 5m February.'2O22 in one English
newspapcr nsmely 6Mlnt'All Editions, and Bengali newspaper i.c. sBartaman" publishing Un-
Audited Financial Results ofCoal India Limited (Standalone & Consolidated) for the 3d Quarter
and nine months ended 3 l3t Dec' 202 t.

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

Itr.\f1*
( M. V i swanathanrW.EtfanrO
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& Compliance Offi cerFFEEaIf{iT 3nfr'€{

Encl: Ar above



LIVEMINT.COM
CORPORATE TUESDAY, 15 FEBRUARY 2022

KOLKATA 07

Realty firm Signature Global 
hires bankers for ₹1,000 cr IPO

The firm appointed Axis Securities, ICICI Securities and Kotak Mahindra Capital Company 

Signature Global has a presence across both commercial and residential segments. MINT

Ayushman Baruah

ayushman.b@livemint.com

BENGALURU

M
ajor Indian IT firms
upped their revenue
growth guidance dur-

ing the October-December
quarter earnings season, indi-
cating a strong demand from
cloud and digital-led services
as clients invest in different
stages of their digitization
journey.  Infosys raised its
FY22 revenue growth gui-
dance to 19.5–20% in constant
currency from 16.5–17.5%
guided earlier, based on strong
demand and execution.

“We are in a situation where
all choices we made in the last
several years on digital, cloud,
and new areas, are in reso-
nance with our clients...our
execution has been good and
that is what really gave us the
confidence to increase our
guidance,” Salil Parekh, chief
executive officer and manag-
ing director (CEO & MD) of
Infosys, said after the results.

Wipro, which guides for the
quarter ahead, expects its
fourth quarter revenue to
grow 2–4% in constant cur-
rency, translating to a full-year
growth of 27–28%. According
to Wipro, its cloud ecosystem
revenue grew at an accelerated
pace of 30% year-to-date.

In an analyst call after
declaring the results, Wipro
chief executive Thierry Dela-
porte explained that till three
to four years ago, cloud discus-
sions would happen with CIOs,
while CEOs would not focus
much on it “because it was con-
sidered an infrastructure or
back-office discussion”.  

Revenue forecasts of IT firms 
signal high demand for cloud

Indian IT biggies have upped their revenue growth guidance in 

the December quarter, indicating good demand. BLOOMBERG

Beena Parmar

beena.parmar@livemint.com

A
ffordable housing devel-
oper Signature Global
(India) Pvt. Ltd has hired
investment bankers to raise
around ₹1,000 crore

through a public listing, said two people
aware of the development.

Signature Global—backed by KKR &
Co. and HDFC Capital—has appointed
Axis Securities, ICICI Securities and
Kotak Mahindra Capital Company to
advise on the share sale, one of the peo-
ple said requesting anonymity. 

Existing investors of Signature Global
including the World Bank’s investment
arm International Finance Corporation
(IFC), KKR and HDFC Capital may also
pare their holdings through the share
sale, the second person said.

Signature Global, Kotak and Axis
Securities did not respond to queries.
Emails to IFC, HDFC Capital and KKR,
too, did not elicit a response till press
time, while ICICI Securities said, “We
won’t be offering any comments to your
queries”. 

The Gurugram-based property
developer has, over the past few
years, raised funding from IFC,
HDFC Capital, ICICI Prudential’s
real estate fund and New York-
based private equity giant KKR. In
2019, IFC had proposed to finance
an affordable housing project of Sig-
nature Global.

The company has raised funding
from several financial institutions in the
past. In 2017, KKR’s non-bank lending

arm invested ₹200 crore in some pro-
jects of Signature Global. The same year,
HDFC Capital invested $38.76 million
(around ₹250 crore) in some projects of
Signature Global. Prior to these invest-

ments, Signature Global had raised
funding of ₹150 crore from ICICI Pru-
dential.  Debt-ridden Altico Capital, now
owned by Ares SSG Capital, had also

invested an undisclosed amount in Sig-
nature Global. 

Set up in 2014, Signature Global has a
presence across both commercial and
residential segments. It develops afford-

able housing projects across Gurugram,
Karnal and Ghaziabad. The company is
promoted by Pradeep Aggarwal, Ravi
Aggarwal, Lalit Aggarwal and Devender

Aggarwal. 
Signature Global is also one of the key

stakeholders of financial investment
firm SMC Group. It forayed into the real
estate domain through its subsidiaries

Signature Builders Pvt. Ltd, Signa-
ture Global Developers Pvt. Ltd,
Sarvpriya Securities Pvt. Ltd, JMK
Holdings Pvt. Ltd, Forever Buidtech
Pvt. Ltd and Sternal Buildcon Pvt.
Ltd. 

The company has launched 28
projects so far with its latest being
the ‘Millennia IV Project’ under the

Haryana government’s affordable hous-
ing policy. The residential projects
include multi-storey apartments while
commercial space includes retail. 

RAISING FUNDS

SIGNATURE 
GLOBAL plans to 
raise around     
₹1,000 crore through 
a public listing

THE company has 
raised funding           
from several 
financial institutions 
in the past

KKR’s arm invested 
₹200 crore in some 
projects while HDFC 
Capital invested 
$38.76 million

THE company has 
launched 28 projects 
so far with its latest 
being the ‘Millennia 
IV Project’ 

“Today cloud is a way for
organizations to be giants, to
be able to generate more
opportunities, to be inventive,
to develop solutions, connect
with new clients. I do not think
I have yet seen a company that
can say that it has reached 50%
of the cloud transformation.
We are still in the early stage of
the cloud transformation
across industries,
so it is a massive
wave ahead of
us,” Delaporte
added.

Tata Consult-
ancy Services
(TCS) typically
does not give a
formal revenue
growth guidance
but it, too, indicated an upbeat
outlook. “Cloud adoption will
continue to drive significant
amount of demand in the short
term. We call this Horizon
One, which essentially
involves moving workloads
onto the cloud, and using
infrastructure-as-a-service as
the primary value proposition

there,” said Rajesh Gopinat-
han, CEO & MD of TCS.

Even after the majority of
the workloads have moved to
the cloud, TCS sees opportuni-
ties in what it calls Horizon
Two and Horizon Three. 

“Horizon Two is when
native capabilities of the cloud
are leveraged to generate sig-
nificant transformation at the

company level.
These native
capabilities could
be seamless fabric
of the cloud (like)
security, analyt-
ics...between the
three hyper scal-
ers, we are track-
ing more than
250 native capa-

bilities, that are now seeing
greater adoption among our
customers,” Gopinathan
added.

Gartner expects cloud to be
at the centre of new digital
experiences as global cloud
revenue is expected to hit $474
billion in 2022, up from $408
billion in 2021.

Wipro, which 
guides for the

quarter ahead,
expects its fourth
quarter revenue
to grow 2–4% in

constant currency

DELHI JAL BOARD, GOVT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DY. SE (WB)-II

C/o ACE (WB)-II, 3rd Floor, Varunalaya Ph-I, NEW DELHI-110005

NIT NO. 8/DY.SE (WB)-II(2021-22)
S.

No.
Name of Work Estimated

Contract Value
(ECV)/Amount
put to tender

Earnest
Money
(EMD)

Tender Fee Date of Release
of tender in

E-Procurement
Solution &

Tender ID No.

Last Date/Time of
receipt of tender
E-Procurement

Solution

1. Providing & laying 600 mm dia
D.I. pipe for supply of treated
effluent from Okhla Ph. VI STP
to NTPC Eco park Badarpur
under ACE(E&M)-I.

Rs.
11,65,49,340/-

for civil and Item
rate for E&M

Rs.
25,62,000/-

Rs. 1500/- 11.02.2022

2022_DJB_
216628_1

03.03.2022
at 3.05 PM

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1125 (2021-22) Dy. S.E. (WB)-II

“STOP CORONA: WEAR FACE MASK, FOLLOW PHYSICAL
DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE”

DELHI JAL BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII

SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR-16D
PAPPAN KALAN, NEW DELHI-110078

Email: eesdw8@gmail.com
PRESS NIT NO. 19 (2021-22)/EE (SDW) VIII

S.
No.

Name of work Estimate
cost

E/Money Tender
Fee

Date of release
of tender in

e-procurement
solution

Last date/time of receipt
of tender through

e-procurement solution

1. Augmentation/up-gradation of
various existing STPs in Delhi
(package-1)

465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/- 2022_DJB_
216643_1

Dt. 11.02.2022

18.03.2022 at
3.00 P.M.

Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)
ISSUED BY P.R.O. (WATER) (J.C. Garg)
Advt. No. J.S.V. 1124 (2021-22) EE (SDW)VIII

Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical
Distancing and Maintain Hygiene
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 ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বর্তমান [৫]

পড়ুয়াদেি ফিাগ ধিদর রিক্ষকদেি 
ডাক্ারিি পাঠ রেদছে স্াস্থ্যভবন

ফবঙ্ালুরু: থমথদম পরিদবি। ফকাথাও 
ফকাথাও চাপা উদতেজনা। িাদজথ্যি ফবি 
ফবি কদয়ক ফজলায় এখনও িদয়দে 
কড়া রনদেধাজ্া। রািমদধথ্যই ফোমবাি 
খুলল কর্াটদকি েব হাইস্কুল। হহজাব 
কাদডে েপ্াহখাদনক টানাদপাদড়দনি 
পি এরেন পড়ুয়াদেি স্কুলমুখী হদর 
ফেখা রগদয়দে। বুধবাি ফথদক খুলদে 
কদলজ। গর েপ্াদহ উেুরপ ফজলায় 
েিকারি কদলদজ হহজাব পদি প্রদবি 
রনদয় রবরদক্তি েৃরটি হয়। শুরু হয় 
অিারতি। টানা এক েপ্াহ ধদি হহজাব 
ইেুথ্য ধীদি ধীদি কর্াটদকি আরিনা 
োহড়দয় ফেদিি অনথ্যানথ্য প্রাদতিি 
িাদজথ্যও েহড়দয় পদড়হেল। এবাি ফেই 
উেুরপদরই এরেন খুদল ফগল েব স্কুল। 
রিক্ষােপ্ি েূদরে খবি, এরেন স্কুল 
চত্বদি হহজাব পদড় োরেীদেি আেদর 
ফেখা রগদয়দে। রদব ক্াদে ফোকাি 
আদগ রািা েকদলই হহজাব খুদল 
ফেদল। গর েপ্াদহ এই ফজলাি নানা 
কদলদজ ফগরুয়া িাল বনাম হহজাব 
দ্বৈিদথ পরিরস্রর চিদম উদঠহেল। 
বর্তমাদন পরিরস্রর পুদিাপুরি স্াভারবক 
না হদলও স্কুল খুদল ফেওয়াি রেদ্াতি 
ফনয় রিক্ষােপ্ি। উেুরপ েহ েরক্ষর 
কন্নড় এবং ফবঙ্ালুরুি ফবি কদয়কহট 
জায়গায় এরেন রনদেধাজ্া জারি হেল।  
এরেন স্কুদল স্াভারবক উপরস্ররই 
নজদি এদেদে। প্রেঙ্র, আগামী ১৯ 
ফেব্রুয়ারি পর্তি েব হাইস্কুদলি ২০০ 
রমটাদিি মদধথ্য ১৪৪ ধািা জারি থাকাি 
কথা ফোেরা কদিদে উেুরপ ফজলা 
প্রিােন। 

রনজস্ প্ররররনরধ, নয়ারেরলি: ‘বিজেবি 
হিোি প্রসঙ্গ তুলজল আমরাও মমাবি 
সরকাজরর কাজে হিজসি চাইি। 
হিোজির িাল্া হিজসি।’ মসামিার 
উত্তরপ্রজিজে ববিতীয় িফার মোট 
গ্রিজের বিজেই মেরুয়া বেবিরজক হিক 
এই োষাজতই কড়া হুঁবেয়াবর বিজলে 
োরতীয় বকষাে ইউবেয়জের 
(বিজকইউ) সি্বোরতীয় কৃষক মেতা 
রাজকে হটকাজয়ত। এবিে বতবে িজলে, 
‘বিজেবি সাম্প্রিাবয়কতার রােেীবত 
করজে। বিজেজির কথা িলজে। 
োত্রোত্রীরা কী িজর স্ুজল-কজলজে 
যাজিে, তাও বেবচিত কজর বিজছে। 
বিজেবি যবি হিোজির কথা িজল, 
আমরাও হিজসি চাইি। েিাি চাইি, 
কৃষকজির স্াজথ্ব মকজ্রের মমাবি সরকার 
এখেও িয্বন্ত মকাে মকাে প্রবতশ্রুবত 
িালে কজরজে।’

এবিে যখে কােিুজর বেি্বাচেী 
সমাজিজে োষে বিজছেে প্রধােমন্তী 
েজর্রে মমাবি, মসইসময় কােিুজর 
িজসই বিজেবির কড়া সমাজলাচো 
কজরে কৃষক। এিং মফর বিজেবিজক 
িারাজোর ডাক বিজয় োবতি বিজত 
িজলে। ঘটোক্রমজক তাৎিয্বিূে্বই 
িলজে রােনেবতক মিল। িজর লখেউ 
মপ্রস ক্াজিও এক সাংিাবিক সজমেলে 
কজর মযােী-সরকাজরর তুজলাজধাো 
কজরে সি্বোরতীয় কৃষক মেতারা। 
মসামিার সংযুক্ত বকষাে মমাচ্া 
হুঁবেয়াবর বিজয় োবেজয়জে, ‘যবি 
লবখমিুর মখবর কাজডে কৃষকরা সুবিচার 
ো িাে, তািজল আিারও স্ায়ী 
আজদোলজের িজথই িাুঁটা িজি।’

বকষাে মমাচ্া িজলজে, ‘বিজেবি 
সরকার সিসময়ই অিরাধ মুক্ত সমাে 
েড়ার কথা িজল। িড় িড় িাবি োোয়। 
বকন্তু িাতিজি কৃষক-িত্ায় অবেযুক্ত 
মক্রেীয় মন্তী অেয় বমশ্র মটবে এিং 
তাুঁর মেজল আবেসজক রক্া করজত 
উজি্ােী িয়। এই ববিচাবরতা চলজত 
িাজর ো। কৃষক িত্াকারীজক বেজের 
মবন্তসোয় স্াে বিজয় প্রধােমন্তী েজর্রে 
মমাবি বকষােজির কাজে মকাে 
োজলািাসা চাইজেে?’ প্রশ্ন তুজলজে 
সংযুক্ত বকষাে মমাচ্া। েলন্ধজর 
প্রধােমন্তীর  সমাজিে চলার সময়ও 
‘অ্াবটি িাঞ্াি মমাবি’ মলোোে তুজল 
সরি িে কৃষক মেতারা। 

ফবঙ্ালুরু: হিোি বিতজক্ উত্তাল 
কে্বাটক। তারই মজধ্ আলটিকা 
মন্তি্ কজর বিতক্ উজস্ বিজলে 
কে্বাটজকর কংজগ্রজসর বিধায়ক োবমর 
আিজমি। বতবে অবেজযাে কজরে, 
‘ইসলাজম হিোি মাজে িি্বা। মমজয়রা 
তাুঁজির মসৌদেয্ব লুকজোর েে্ এহট 
ি্িিার কজর থাজকে।’ এরিরই তাুঁর 
প্রশ্ন, ‘আে মিজে ধষ্বজের সংখ্া মকে 
িাড়জে? তার কারে িল অজেক মহিলা 
হিোি িজরে ো।’ এবিজক হিোজির 
সজঙ্গ ধষ্বজের প্রসঙ্গ মটজে বেজয় আসায় 
তাুঁর মন্তজি্ বিতক্ শুরু িজয়জে। 

কংজগ্রস বিধায়জকর 
মন্তজি্ তীব্র বিতক্

রনজস্ প্ররররনরধ, নয়ারেরলি: একই 
ঘটোর িুেরািৃবত্ত মকে? বেি্বাচজে 
িলীয় প্রাথথী িাোইজয় বক েুল িজছে? 
মসামিার রাজে্র চার িুর বেেজমর 
মোজটর ফলাফল প্রকাবেত িজয়জে। 
আর ওই ফলাফজলর মপ্রবক্জতই িঙ্গ 
মেতৃজবের কাজে এ কথা োেজত চাইজে 
বিজেবির মক্রেীয় িাহট্। বিজেবি 
সূজত্রর খির, িাংলায় িজরর ির 
বেি্বাচেী বিিয্বজয় িজলর রাে্ মেতৃজবের 
উির ক্ুব্ধ মক্রেীয় স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত 
োি এিং বিজেবির সি্বোরতীয় 
সোিবত মে বি োড্া। আর মসই 
অসজন্তাজষর িবরমাে এতটাই ময িজলর 
িঙ্গ বব্রজেজডর সাংেিবেক িাল মফরাজত 
উজলেখজযাে্ মকােও বসদ্ান্ত গ্রিে করা 
যায় বক ো, মসই হচন্তাোিোও করা 
িজছে। 

যবিও বিজেবি সূজত্র োো যাজছে, 
িঙ্গ িাহট্ ও তার সংেিে বেজয় কজিার 

িিজক্জির আজে চলবত মাজসর 
মেজষই রাজে্র ১০৮হট িুরসোয়  
বিজেবির কী ফল িয়, তা একিার 
মিজখ বেজত চাইজে মক্রেীয় মেতৃবে। 
বিজেবির েীষ্ব সূজত্রর খির, 
উত্তরপ্রজিে সি িাুঁচ রাজে্র 
বিধােসো বেি্বাচে বমজট মেজলই 
শুধুমাত্র িজলর িাংলার সংেিে বেজয় 
মমো বিিক করজত িাজরে অবমত 
োি, মে বি োড্ারা।

২০২১ সাজল িবচিমিঙ্গ বিধােসো 
বেি্বাচজে েরাডুবি িজয়জে বিজেবির। 
তারির মথজক রাজে্ যতগুবল 
উিবেি্বাচে বকংিা 
িুরসোর মোট িজয়জে, 
প্রবতহটজতই আক্বরক 
অজথ্বই িুরমুে িজয় 
বেজয়জে বিজেবি। রাজে্ 
িজলর সংেিে যত 
েড়িজড় িজয়জে, ততই 

রাে্ বিজেবিজত িালো বিজয় িৃবদ্ 
মিজয়জে মকাদেল। বিজেষ কজর 
প্রবতিার বেি্বাচজের আজে িলীয় প্রাথথী 
তাবলকা মঘাষোর িরই মযোজি 
বিজক্াে মাথাচাড়া বিজছে, তা োবিজয় 
তুজলজে বিজেবির মক্রেীয় মেতাজির। 
কারে িাংলায় যবি সংেিে আরও 
িুি্বল িজয় যায়, তািজল এর প্রোি ময 
২০২৪ সাজলর মলাকসো বেি্বাচজেও 
িড়জত িাধ্, তা োজেে বিজেবির েীষ্ব 
মেতারা। আর মসই কারজেই 
িবচিমিজঙ্গর ১০৮হট িুরসোর 
ফলাফল খবতজয় মিখার িজরই এই 

ইসু্জত আসজর োমার 
েে্ মকামর িাুঁধজে 
বিজেবির মক্রেীয় 
মেতৃবে।

এই ি্ািাজর রাে্ 
বিজেবির অে্তম 
সি-সোিবত তথা 

সাংসি েেন্াথ সরকার িজলে, 
‘বিজেবি আিজে্বর েীবতজত েরসা 
কজর চজল। মসই আিে্ব বতবর করজত 
িয় এজকিাজর তৃেমূলতির মথজক। 
বেি্বাচজে খারাি ফজলর অজেক কারে 
থাজক। মসগুবল িলীয় তিজর আজলাচোর 
েে্ই। তজি বেি্বাচেী মূল্ায়ে বেজয় 
অবমত োি, মে বি োড্াজির বিিজক 
সমতি কারেই আমরা ি্াখ্া করি।’ 
িাংলায় বেি্বাচেী বিিয্বজয় রাজে্র 
িাবয়বেপ্রাপ্ত মক্রেীয় মেতাজির উির 
অসন্তুষ্ট মে বি োড্ারা। িাুঁচ রাজে্র 
মোজটর ফল প্রকাজের অি্িহিত 
িজরই শুরু িজয় যাজি সংসজির িাজেট 
অবধজিেজের ববিতীয় িি্ব। মসইসময় 
িাংলার সাংসিরাও বিবলেজতই 
থাকজিে। মসই কারজেই িাংলা বেজয় 
সম্াি্ বিিজকর েে্ ওই সময়হটজকই 
মিজে বেজত চাইজে বিজেবির েীষ্ব 
মেতৃবে। -ফাইল চিত্র

বািবাি প্রাথথী বাোইদয় ভকুল ফকন? বঙ্ 
রবদজরপি দ্করেয়ৎ চায় ফকন্দীয় ফনরৃত্ব

ফেৌমথ্যরজৎ োহা  েরক্ষর ২৪ পিগনা

এিার বেক্করাও ডাক্তার। শুেজত 
অিাক লােজলও রাজে্র স্ুলগুবলজত 
বকেুটা মসই েূবমকাজতই মিখা যাজি 
তাুঁজির। এই মজম্ব স্ুল বেক্কজির 
মরাে ধরজত অেলাইজে বিজেষ 
প্রবেক্ে বিজত শুরু কজরজেে 
স্াস্্কত্ারা। িড়ুয়াজির মজধ্ মকােও 
মরাে িাসা িাুঁধজে বক ো, মসটা 
মোড়াজতই ধরজত এই উজি্াে িজল 
োবেজয়জেে তাুঁরা। প্রথম ধাজি মিে 
কজয়কহট মেলায় বেক্কজির প্রবেক্ে 
মেজষর বিজক। তজি একিাজর সিাইজক 
ডাক্তাবরর প্রাথবমক িাি মিওয়া িজছে 
ো। প্রথম ধাজি মাস্ার মরেোর হিজসজি 
মেলায় মেলায় বেক্কজির িল বতবর 
করা িজছে। িরিতথীকাজল তাুঁরাই 
তাুঁজির স্ুজল বেজয় িাবকজির প্রবেক্ে 

মিজিে। স্ুল স্াস্্ প্রকজপের অধীজে 
এই কম্বসূহচ মেওয়া িজয়জে রাে্েুজড়। 
কজরাোর মেজর এই কম্বসূহচর উির 
িাড়বত মোর বিজয়জে স্াস্্েিে। 
মকাে মকাে মরাজের উির প্রবেক্ে 
মিওয়া িজছে? 

হচবকৎসকরা োবেজয়জেে, মচাখ, 
কাে, চম্বজরাজের উিসে্ব কীোজি 
মচো যাজি, তা বেজয় বেক্কজির 
বিজেষ িাি মিওয়া িজছে। িবক্ে ২৪ 
িরেোর এক স্াস্্কত্া িজলে, ধরা 
যাক, মকােও িড়ুয়া মশ্রবেকজক্র মেষ 
মিজচে িজস। ব্্াকজিাজড্র মলখা মস 
িয়জতা হিকমজতা মিখজত িাজছে ো। 
তার মচাজখর মকােও সমস্া িল বক 
ো, তা োেজত আজেোজে বেক্কজির 
িিজক্ি করজত িজি। আিার কারও 
মচাখ লাল যবি িয়, মসজক্জত্র কী 
করেীয়, তা মিাঝাজো িজছে 

বেক্কজির। বেজক মকােও র্াে 
মিরজল কী করজত িজি তার প্রবেক্ে 
মিওয়া িজছে। আিার অজেক মক্জত্র 
িাচ্াজির িাত মথজক চামড়া ওিার 
প্রিেতা থাজক। কী করজল এমেটা িজি 
ো, তাও িলা িজছে প্রবেক্ে বেবিজর। 
িবরষ্ার-িবরছেন্তার গুরুবে 
মিাঝাজোর িাোিাবে সজচতে করার 
িাত্াও বিজয়জেে হচবকৎসকরা।

এোড়াও িড়ুয়ারা অিসািগ্রতি িজয় 
িড়জে বক ো, মতা মিাঝার েে্ োো 
উিসে্ব বেজয় বেক্কজির িাি বিজছেে 
হচবকৎসকরা। যাজির মক্জত্র সমস্া 
রজয়জে িজল মজে িজি, তাজির 
অবেোিকজির সজঙ্গ কথা িজল 
বেকটিতথী স্াস্্জকজ্রে িািাজিে 
বেক্করা।

োো বেজয়জে, প্রবত মেলা মথজকই 
কমজিবে মিড়জো মথজক িু’মো স্ুলজক 

প্রথম ধাজি িাোই করা িজয়জে। 
প্রবতহট স্ুল মথজক এক িা িু’েে 
বেক্কজক এজক্জত্র ‘মোডাল হটচার’ 
হিজসজি হচহনিত কজরজে স্ুল কতৃ্িক্। 
তাুঁজির অেলাইজে প্রবেক্ে মিওয়া 
িজয়জে। এই প্রবেক্জের বিষজয় 
অে্াে্ মেলার তুলোয় োজলা 
োয়োয় রজয়জে িবক্ে ২৪ িরেো। 
এই মেলায় প্রথম ধাজি ১৬৫হট 
স্ুজলর ৩২২ েে বেক্কজক 
প্রবেক্জের েে্ তাবলকােুক্ত করা 
িজয়জে। 

োো বেজয়জে, ইবতমজধ্ই ২২৯ 
েজের প্রবেক্ে িজয় বেজয়জে। এবিজক, 
এই প্রবেক্জের ি্ািাজর বিহেজয় 
রজয়জে মালিি ও মুবে্বিািাি। তজি 
সিাইজকই যাজত হচবকৎসার িাি 
মিওয়া যায়, তা বেবচিত করজি 
স্াস্্েিে।

ফিয়াদি ধে, বাড়ল খুচদিা মুদ্াস্ীরর
মুম্বই: ‘ব্্াক মােজড।’ সপ্তাজির প্রথম 
বিজেই িড়সড় ধস মেয়ার িাোজর। 
এক ধাক্ায় মসেজসক্স িড়ল ১ িাোর 
৭৪৭ িজয়টি। মসই সজঙ্গ িতে ঘজট 
বেফহটরও। বতে েতাংে িজড় যায় 
সূচক। আন্তে্বাবতক িাোজর 
অিবরজোবধত মতজলর মূল্িৃবদ্ ও 
ইউজক্রে-রাবেয়া টাোজিাজড়জের 
মেজর মেয়ার িাোজর এই ধাক্া িজল 
মজে করজেে বিজেষজ্ঞরা। এবিজক, 
লাোম োড়া খুচজরা িাোজরর 
মুদ্াস্ীবত। োেুয়াবরজত সূচক মিজড় 
৬.০১ েতাংজে মিঁজেজে। মূলত খাি্ 
িজে্র মূল্িৃবদ্র কারজেই খুচজরা 
িাোজর মুদ্াস্ীবতর িািািাবি, িলজে 

সরকার। তথ্ অেুযায়ী, েত হডজসম্বর 
মাজস খুচজরা িাোজর মুদ্াস্ীবত হেল 
৫.৬৬ েতাংে। আর ২০২১ সাজলর 
োেুয়াবর মাজস এই িার হেল ৪.০৬ 
েতাংে। এোড়া শুধু খাি্ িজে্র 
মুদ্াস্ীবত েত হডজসম্বর মাজসর 
তুলোয় মিজড়জে। হডজসম্বজর ৪.০৫ 
েতাংে থাকজলও, তা োেুয়াবর মাজস 
মিজড় িজয়জে ৫.৪৩ েতাংে। মিজড়জে 
িাইকাবর মূল্সূচকও। মসামিার েতুে 
কজর িাইকাবর মূল্সূচজকর বরজিাট্ 
প্রকাে কজরজে মমাবি সরকাজরর বেপে 
িাবেে্ মন্তক। মযখাজে মিখা যাজছে, 
হডজসম্বর মাজসর তুলোয় োেুয়াবর 
মাজস আরও ঊর্্বমুখী িজয়জে খাি্িে্ 

সি একঝাুঁক িজে্র িাম।  
এবিে িাোর খুলজতই োমজত শুরু 

কজর একাবধক মেয়াজরর ির। শুক্রিার 
৫৮ িাোর ১৫২.৯২ িজয়জটি মিঁজে 
িাোর িন্ধ িজয়হেল িাোর। বকন্তু 
মসামিার িাোর মখালার সজঙ্গ সজঙ্গ ১ 
িাোর ৪৩২ িজয়জটির মিবে িজড় যায় 
সূচক। কিাজল োুঁে িজড় 
বিবেজয়ােকারীজির। বিজের মেজষ 
মসেজসক্স ১ িাোর ৭৪৭ িজয়টি 
মেজম বেজয় িাুঁড়ায় ৫৬ িাোর 
৪০৫.৮০-মত। একই অিস্া িয় 
বেফহটরও। ৫৩১.৯৫ িজয়টি িজড় 
যায় বেফহট। বিজের মেজষ ১৬  িাোর 
৮৪২.৮০-মত িন্ধ িয় বেফহটর সূচক। 

রনজস্ প্ররররনরধ, রমলুক: চডেীিুজরর অবেজেতা বিধায়ক তৃেমূজলর মসািম 
চক্রিতথীর ি্বক্তেত সিায়কজক(বিএ) মগ্রপ্তার করল িুবলস। ধৃজতর োম সেল 
মুজখািাধ্ায়। িাহড় হেবলর মকান্েজর। িুবলস োবেজয়জে, ২০২১সাজল মফব্রুয়াবর 
মাজস মসািম বেজের একহট োহড় সেল মুজখািাধ্ায়জক ি্িিাজরর েে্ 
বিজয়হেজলে। তারির িের ঘুরজলও সেল মসই োহড় মফরত মিেবে। বিধায়ক 
িারিার োহড় মফরত মচজয়ও ো িাওয়ায় মসামিার বতবে ই-মমল মারফত চডেীিুর 
থাোয় সেজলর বিরুজদ্ এফআইআর কজরে। এবিেই তাজক মগ্রপ্তার করা িজয়জে। 
ঘটোর তিন্ত শুরু িজয়জে। মসািম িজলে, বিএ-র বিরুজদ্ থাোয় এফআইআর 
কজরহে। িুবলস আইোেুে ি্িস্া বেজয়জে।

চডেীিুজরর বিধায়ক মসািজমর বিএ ধৃত

েংদক্ষদপ

বিজেবি হিোি 
প্রসঙ্গ তুলজল িাল্া 
হিজসি চাইি, হঙ্ার 
কৃষক মেতাজির

েুয়াদি েিকাি: আজ ফথদক আদবেন শুরু
রনজস্ প্ররররনরধ, কলকারা: আে 
মঙ্গলিার শুরু িজছে রাে্েুজড় িুয়াজর 
সরকার ক্াম্প। তজি এখে এই 
ক্াজম্পর মাধ্জম সরকাবর প্রকজপের 
সুবিধা সংক্রান্ত আজিিেিত্র েমা 
মেওয়ার কাে িজি। রাজে্র ১০৮হট 
িুরসোয় সামজে বেি্বাচে থাকায় 
িলিৎ করা িজয়জে বকেু বিবধবেজষধ। 
মসই বেজষধাজ্ঞা অেুযায়ী ময এলাকায় 
বেি্বাচে আজে, মসখাজে িুয়াজরর 
সরকার ক্াজম্প মকােও রােনেবতক 
ি্াবক্তর েবি রাখা যাজি ো। রােনেবতক 
িজলর মেতা িা মন্তী মসই এলাকার 
ক্াজম্প মযজত িারজিে ো। ক্াম্প 
বেজয় করা যাজি ো মকােও প্রচারও।

মসামিার বেবলগুহড় যাওয়ার আজে 
মুখ্মন্তী মমতা িজদে্ািাধ্ায়ও আে 

মথজক ক্াম্প চালুর কথা োোে। 
ক্াজম্প আজিিেিত্র বিজত বেজয় যাজত 
মােুজষর মকােও অসুবিধা ো িয় তা 
বেবচিত করজত সমতি মেলাোসক ও 
সংবলিষ্ট িপ্তজরর েীষ্বকত্াজির সাজথ 
এবিে োচু্য়াল বিিক কজরে মুখ্সহচি 
িবরকৃষ্ণ ববিজিিী।

েিান্ সূজত্রর খির, প্রথম বিজেই 
রাে্েুজড় মমাট ৫ িাোর ৫০১হট 
িুয়াজর সরকার ক্াম্প িজি। এই 
ক্াম্পগুবল মথজক রাজে্র ২৪হট 
বিবেন্ প্রকজপের সুবিধা িাওয়ার েে্ 
আজিিে করা যাজি। এিারই প্রথম এই 
ক্াম্প মথজক মৎস্েীিী মক্রহডট কাড্, 
আহট্োে মক্রহডট কাড্ ও উইোস্ব 
মক্রহডট কাজড্র আজিিে করা যাজি। 
বিজেষোজি সক্ম ি্বক্তজির েে্ 

আলািা কাউটিার করজত িলা 
িজয়জে। এিার প্রথম ক্াম্প মথজক 
তাজির েংসািত্র মিওয়া িজি।

োো বেজয়জে, মেলা আবধকাবরকরা 

এই প্রকজপে আজিিে করার েে্ বেবি্বষ্ট 
ফম্ব বিবলর কাে শুরু কজর বিজয়জেে। 
বকন্তু লক্ীর োন্ার প্রকজপের েে্ 
আজিিে শুধুমাত্র িুয়াজর সরকার 
ক্াজম্প বেজয়ই করজত িয়। তাই 
েতিাজরর মজতা এিারও এই প্রকজপের 
টাজেই ক্াজম্প মিবে বেড় িজি িজল 

মজে করজেে রাজে্র আবধকাবরকরা। 
তজি সমতি মক্জত্রই সুবিধা প্রিাে শুরু 
িজি ৮ মাচ্ মথজক। সমতি আজিিে 
যাচাই কজর ১৫ মাজচ্র মজধ্ মসজর 
মফলজত িজি সুবিধা প্রিাজের কাে। 
সমতি ক্াজম্প মকাবেড বিবধ বেবচিত 
করজতও মেলাোসকজির বেজি্বে 
বিজয়জেে মুখ্সহচি। 

েত ২ োেুয়াবর মথজক শুরু িওয়ার 
কথা হেল িুয়াজর সরকার ক্াম্প। বকন্তু 
মকাবেড গ্রাফ ঊর্্বমুখী িওয়ায় তা 
বিহেজয় ১৫ মফব্রুয়াবর ধায্ব করা ি। 
একইোজি ‘িাড়ায় সমাধাে’ 
কম্বসূহচর মাধ্জম আজিিেিত্র মেওয়া 
চজলজে ১ মফব্রুয়াবর মথজক। চলজি ১৫ 
মফব্রুয়াবর িয্বন্ত। আর িুয়াজর 
সরকাজরর মাধ্জম আজিিে মেওয়ার 

কাে চলজি িু›িফায়। প্রথম িফায় 
আজিিে েমা মেওয়া িজি ১৫ মথজক 
২১ মফব্রুয়াবর িয্বন্ত। ১ মথজক ৭ মাচ্ 
িয্বন্ত চলজি ববিতীয় িফায় আজিিে 
মেওয়ার কাে। এখেও িয্বন্ত ৭২ 
িাোর ৪৮৭হট ক্াজম্পর োয়ো 
হচহনিত করা িজয়জে। তজি এই সংখ্া 
আরও বকেু িাড়জি িজল োোে 
রাজে্র এক আবধকাবরক। অে্বিজক, 
এ িয্বন্ত মমাট ৫ লক্ ৪৫ িাোর 
৫৯৩েে মােুষ এজসজে িাড়ায় 
সমাধাে ক্াজম্প। রাজে্র এক 
আবধকাবরক এই বিষজয় োোে ময 
িুয়াজর সরকাজরর সময়সূহচ অেুযায়ী 
বেি্বাচজের প্রবক্রয়া চলাকালীে সমতি 
ক্াজম্পই শুধুমাত্র আজিিেিত্র েমা 
মেওয়া িজি। 

প্রধােমন্তী বকষাে 
সম্পি মযােোর 
সময়সীমা িাড়ল
রনজস্ প্ররররনরধ, নয়ারেরলি: খােথ্য 
প্রররিয়াকির বথ্যবস্াদক মজবুর কিদর 
আগামী ২০২৬ োল পর্তি ফকন্দীয় 
প্রকদপেি েময়েীমা বৃরদ্ কিল ফমারে 
েিকাি। বিাদ্দ কিা হল ৪ হাজাি 
৬০০ ফকাহট টাকা। ‘প্রধানমন্তী রকোন 
েম্পে ফরাজনা’ নাদম ওই প্রকদপেি 
েদল খােথ্য প্রররিয়াকিদর আধুরনক 
পরিকাঠাদমা দ্ররিই মূল লক্ষথ্য। 
একইেদঙ্ রবরনদয়াদগি েুদরাগ বাহড়দয় 
কম্েংস্াদনি বথ্যবস্াও কিদর চায় 
ফকন্দ। মাদঠি েেল ফরালা ফথদক 
খুচদিা রবররি পর্তি রবেয়হটদক 
একোরাি নীদচ আনদরই ২০১৭ 
োদল চালু হয় প্রধানমন্তী রকোন 
েম্পে ফরাজনা। ২০২০ োদল রা ফিে 
হওয়াি কথা থাকদলও পদি আিও 
এক বেি বাড়াদনা হয়। রকন্তু রাদরও 
ফরমন কাজ না হওয়ায় েময়েীমা 
আিও বাড়াদনা হল। খােথ্য 
প্রররিয়াকির মন্তক জারনদয়দে, 
আগামী ২০২৫-২৬ অথ্বে্ পর্তি 
এই প্রকদপেি েময় বৃরদ্ কিা হল।  

িেুমাজের েন্ম 
মকাথায়, যুযুধাে 
অন্ধ্র ও কে্বাটজকর 
িুই হিদেু রোস্
হায়েিাবাে: রাম েন্মেূবমর ির এিার 
িেুমাে েন্মেূবম বিতক্। তজি এিার 
িু’হট বেন্ ধজম্বর মজধ্ লড়াই েয়। 
টাোজিাজড়ে িু’হট হিদেু রোজস্র মজধ্। 
একহট অন্ধ্রপ্রজিে, অে্হট কে্বাটজকর। 
তারা িু’হট িৃথক োয়োজক 
‘সঙ্টজমাচে’ িেুমাজের েন্মেূবম িজল 
িাবি কজরজে। অন্ধ্রপ্রজিজের রোস্ িল 
বতরুমালা বতরুিবত মিিস্ােম 
(হটহটহড)। আোমী িুধিার তারা 
বতরুমালা হিলজসর অঞ্োবদ্ মবদেজর 
একহট অেুষ্াজের আজয়ােে কজরজে। 
আর তাজতই বিতক্ েতুে কজর িাো 
মিজধজে। এখাজেই িেুমাজের েন্ম 
িাবিজক স্ীকৃবত বিজয় েত িেজরর 
এবপ্রল মাজস রামেিমীজত মবদের 
প্রবতষ্া িজয়জে। যবিও এই িাবির সজঙ্গ 
সিমত েয় কে্বাটজকর শ্রী িেুমাে 
েন্মেূবম তীথ্ব মক্ত্র রোস্। তাজির িাবি, 
বকবষ্ন্ধা অঞ্োিাবলেজত িেুমাজের েন্ম 
িজয়জে িজল িাল্ীবক িুরাজে উজলেখ 
রজয়জে। িাবম্প সংলগ্ন তু্রোেদ্ েিীর 
তীজর অিবস্ত বকবষ্ন্ধা। িেুমাজের 
েন্মেূবম বেজয় বিতজক্র অিসাে ঘটাজত 
েত িেজরর মম মাজস একহট বিতক্সো 
িজয়হেল। বকন্তু, সমাধাে সূজত্র মিঁোজো 
যায়বে। হটহটহডর একহট কবমহটর িাবি, 
িুরাে এিং তামার মলেজট মখািাই করা 
তথ্ মথজক স্পষ্ট োো যায়, অঞ্োবদ্ই 
িেুমাজের েন্মেূবম। এই মজম্ব ২০২০ 
সাজলর হডজসম্বজর েহিত আট সিজস্র 
একহট ি্াজেলজক একহট িুকজলট েমা 
বিজয়জে হটহটহড। 

সপ্তািখাজেক 
ির কে্বাটজক 
খুলল স্ুল

কর্াটকক কৃষক বিক�াধী বিল িাবিকল� দাবিকি স�ামিা� সিঙ্ালুরুকি কৃষককদ� বিক্াভ।-বিচটআই

ক�োল ভবন, করেমিসেে নং. ৪ এিএআর,
প্লট নং এএফ-III, অ্ো�শন এমরয়ো, ১এ
মনউ টোউন, রোজোরহোট, �ল�োতো ৭০০১৫৬
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ক�োল ইমডিয়ো মলিসটড  
এ�টট িহোরত্ন ক�োম্োমন

৩১ টডসেম্বর ২০২১ তোমরসে ত্রৈিোমে� এবং নয় িোসের অপরীমষিত 
এ�রৈী�রণ আম্থি� ফলোফসলর েোরোংশ

৩১ টডসেম্বর ২০২১ তোমরসে ত্রৈিোমে� এবং নয় িোসের অপরীমষিত 
স্বতন্ত্র আম্থি� ফলোফসলর েোরোংশ

ক্রি. 
নং. মববরণ

কশষ হওয়ো ত্রৈিোমে� কশষ হওয়ো নয় িোে কশষ হওয়ো বছর
৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১
(অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (পরীমষিত)

১ ম�োট পরিচোলন আয় ২৮৪৩৩.৫০ ২৩২৯১.০৮ ২৩৬৮৬.০৩ ৭৭০০৬.৭৩ ৬৩৩২৫.৮৭ ৯০০২৬.০১

২
(কি পূর্বরর্তী, র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো 
অসোধোিণ দফোস�ূহ) স�য়সী�োয় রনট লোভ/ 
(ক্ষরর্)

৬৩০২.২০ ৩৬৪৩.২৪ ৪৭৪২.২০ ১৪২৮১.০১ ১১৬০৩.১২ ১৮০০৯.২৪

৩
(পিরর্তী র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো অসোধোিণ 
দফোস�ূহ) কি পূর্বরর্তী স�য়সী�োয় রনট 
লোভ/ (ক্ষরর্)

৬৩০২.২০ ৩৬৪৩.২৪ ৪৭৪২.২০ ১৪২৮১.০১ ১১৬০৩.১২ ১৮০০৯.২৪

৪

কি পিরর্তী স�য়সী�োয় রনট লোভ/ (ক্ষরর্), 
�োইনরিটট ইন্োরিস্ট এরং ম�ৌথ উরদ্যোগী 
স�স্ত অধীনস্ত এরং সহর�োগীরদি লোভ/ 
(ক্ষরর্ি) মেয়োি

৪৫৫৮.৩৯ ২৯৩৬.৯১ ৩০৮৫.৩৯ ১০৬৬৫.১৬ ৮১১৩.১১ ১২৬৯৯.৮৯

৫
সর্বর�োট কর্রিরহনরসভ আয় [ঐ পরর্ব লোভ/ 
(ক্ষরর্) (কি পিরর্তী) এরং অন্যোন্য 
কর্রিরহনরসভ আয় (কি পিরর্তী)]

৪৬৪২.৩১ ২৫৮৫.১৪ ২৭৭৪.৪৭ ১০৬২৬.৩৬ ৭৭০১.৩৪ ১২০৬৪.৩৮

৬ ইকুইটট মেয়োি �ূলধন (প্ররর্ ₹ ১০/- 
টহসোরর) ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩

৭ অন্যোন্য ইকুইটট ৩০৩৫৪.৬৪

৮ মেয়োি প্ররর্ আয় (ইরপএস) (প্ররর্ ₹ 
১০/- টহসোরর)
�ূল: (₹) ৭.৪০ ৪.৭৭ ৫.০১ ১৭.৩১ ১৩.১৬ ২০.৬১
র�শ্র: (₹) ৭.৪০ ৪.৭৭ ৫.০১ ১৭.৩১ ১৩.১৬ ২০.৬১

(₹ ক�োটটসত ইমপএে ব্তীত)

*সমাপ্ত ত্রৈমাসসক এবং সমাপ্ত নয় মাসসর জন্য ইসিএস বাস্ষিকীকরণ হয়সন

ক্রি. 
নং. মববরণ

কশষ হওয়ো ত্রৈিোমে� কশষ হওয়ো নয় িোে কশষ হওয়ো বছর
৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১
(অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (পরীমষিত)

১ ম�োট পরিচোলন আয় ২৯৮.৬৯ ৩৩২.৭০ ১৫৩.৫০ ৭৫৬.৬৮ ৪৩৬.০৩ ৬৪০.২৫

২
(কি পূর্বরর্তী, র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো 
অসোধোিণ দফোস�ূহ) স�য়সী�োয় রনট 
লোভ/ (ক্ষরর্)

৫৬৮৮.৮৯ ১৮৪৩.৬৫ ৫১৭৭.১৬ ৭৪৮৭.২৩ ৫১৯৯.৪৩ ৭৬৭৩.৯৮

৩
(পিরর্তী র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো 
অসোধোিণ দফোস�ূহ) কি পূর্বরর্তী 
স�য়সী�োয় রনট লোভ/ (ক্ষরর্)

৫৬৮৮.৮৯ ১৮৪৩.৬৫ ৫১৭৭.১৬ ৭৪৮৭.২৩ ৫১৯৯.৪৩ ৭৬৭৩.৯৮

৪ কি পিরর্তী স�য়সী�োয় রনট লোভ/ 
(ক্ষরর্), ৫৬৪৪.৮৩ ১৮১৩.১৩ ৫০২০.৮৪ ৭৪০৮.১৪ ৫০৫২.৯৬ ৭৬৪০.১০

৫
সর্বর�োট কর্রিরহনরসভ আয় [ঐ পরর্ব 
লোভ/ (ক্ষরর্) (কি পিরর্তী) এরং অন্যোন্য 
কর্রিরহনরসভ আয় (কি পিরর্তী)]

৫৬৫৪.৩৬ ১৮১৬.৫৬ ৫০১৭.৩১ ৭৪১৮.৪১ ৫০৫২.৫৯ ৭৬৪১.৮৪

৬ ইকুইটট মেয়োি �ূলধন (প্ররর্ ₹ ১০/- 
টহসোরর) ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩ ৬১৬২.৭৩

৭ অন্যোন্য ইকুইটট ১০৫৮৮.৯৮

৮ মেয়োি প্ররর্ আয় (ইরপএস) (প্ররর্ ₹ 
১০/- টহসোরর)
�ূল: (₹) ৯.১৬ ২.৯৪ ৮.১৫ ১২.০২ ৮.২০ ১২.৪০
র�শ্র: (₹) ৯.১৬ ২.৯৪ ৮.১৫ ১২.০২ ৮.২০ ১২.৪০

(₹ ক�োটটসত ইমপএে ব্তীত)

*সমাপ্ত ত্রৈমাসসক এবং সমাপ্ত নয় মাসসর জন্য ইসিএস বাস্ষিকীকরণ হয়সন
দ্রষ্টব্:
১. উপরিোক্ত ৩১ টিরসম্বি, ২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং নয় �োরসি একরৈীকিণ (ম�ৌথ উরদ্যোগী স�স্ত অধীনস্ত/ মেয়োি সহ) 

এরং স্বর্ন্ত্র আরথ্বক ফলোফরলি রররৃরর্টট মসরর (রলরস্টং অররলরগেনস অ্যোন্ড টিসরলেোজোি রিকয়্যোির�ন্স) মিগুরলেনস, ২০১৫, 
৩৩ নং. মিগুরলেন অনু�োয়ী স্টক এক্সরচরজেি অধীরন নরথভুক্ত কিো সোিোংে। ৩১ টিরসম্বি, ২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং 
নয় �োরসি আরথ্বক ফলোফরলি রররৃরর্ি সম্ূণ্ব অংে মকোম্োরনি ওরয়রসোইট এরং স্টক এক্সরচরজেি ওরয়রসোইরট পোওয়ো �োরর। 

 মকোম্োরনি ওরয়রসোইট: www.coalindia.in 
 ররএসই রলর�রটি: www.bseindia.com 
 এনএসই রলর�রটি: www.nseindia.com
২. উপরিোক্ত ফলোফলগুরল অটিট কর�টট দ্োিো প�্বোরলোটচর্ হরয়রে এরং ১৪ মফব্রুয়োরি ২০২২ র্োরিরে অনুরঠির্ র্োঁরদি সভোয় মরোি্ড 

কর্্্ডক অনুর�োরদর্ হরয়রে। রসরকউরিটটজ অ্যোন্ড এক্সরচজে মরোি্ড অর ইরন্ডয়ো (রলরস্টং অররলরগেনস অ্যোন্ড টিসরলেোজোি 
রিকয়্যোির�ন্স) মিগুরলেনস, ২০১৫-এি ৩৩ নং. মিগুরলেন অধীরন প্ররয়োজনোনুসোরি রররধরদ্ধ অটিটিগণ ৩১ টিরসম্বি, 
২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং নয় �োরসি উপরিোক্ত আরথ্বক ফলোফল প�্বোরলোচনো করিরেন।

৩. মকোম্োরনজ অ্যোক্ট ২০১৩-এি ১৩৩ ধোিোধীরন রনধ্বোরির্ মকোম্োরনজ (ইরন্ডয়োন অ্যোকোউরন্ং স্ট্যোন্ডোি্ডস) রুলস, ২০১৫, (‘‘ইন্ড 
এএস’’)  অনুসোরি মকোম্োরনি আরথ্বক ফলোফল প্রস্তুর্ কিো হরয়রে। (ররস্তোরির্ দ্রষ্টরর্যি জন্য উপরিোক্ত দ্রষ্টর্য ১-মর্ উরলিরের্ 
ওরয়রসোইট মদেুন)।

 স্বোাঃ/-
 (রেসিোদ অোগোর ওয়োল)

তোমরে: ১৪ কফব্রুয়োমর, ২০২২ কেয়োরি্োন-�োি-ি্োসনমজং টডসরক্টর অ্োডি মেইও
স্োন: �ল�োতো (টডআইএন- ০০২৭৯৭২৭)

ভোরতস� েিৃদ্ধশোলী �সর রে�ৃমতস� লোলনপোলন �সরজীবসন মব�োশ ঘটোয়


