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RAGHU MOHAN 

New Delhi, 28 February 

In January this year, John 
Kerry said: “Let’s face it, (a) 
whole bunch of companies 

in the world have chosen to 
say, ‘I’m going to be net-zero 
by 2050’. And you and I, we 
know they don’t have a clue on 
how they’re going to get there. 
And most of them are not on 
track to get there.” The United 
States special presidential 
envoy for climate (and          
former secretary of state) was 
addressing an audience at the 
World Econ omic Forum in 
Davos this year. 

Kerry may have been exag-
gerating to get his point 
across. But the fact is that the 
approach to green finance 
and all that is associated with 
it has little by way of legacy to 
fall back on. Take the Hong 
Kong-based Asia Securities 
Industry & Financial Markets 
Associa tion’s first “Green 
Taxonomy Survey” released 
in December last year: 75 per 
cent of the respondents said 
they were using a taxonomy 
(or scheme of classification) 
with the “EU Taxonomy of 

Sustainable Activities” being 
the dominant. Most antici-
pate implementing a blended 
taxonomy model to create an 
internal standard. But, the 
survey respondents said, bey-
ond regulatory obligations, 
issuer, borrower or investor 
expectations would be key 
factors in determining which 
taxonomy they would use. 
This is basically “a cut-and-
paste” way of going about it. 

In India’s context, the 
Reserve Bank of India’s (RBI’s) 
taxonomy, which is in the 
works, and how regulated 
entities go about it will be crit-
ical. That’s because one of the 
weakest links is the degree  
of awareness at the lenders’ 
board level. 

In July last year, the RBI’s 
“Report of the Survey on 
Climate Risk and Sustainable 

Finance” noted that in the 
majority state-run and private 
banks, the boards had not  
discussed climate and sus-
tainability-related risks and  

opportunities. This was in 
sharp contrast to (the sur-
veyed) foreign banks, which 
had taken on board the need 
to raise awareness on these 
matters; and were aware of 
the need to enhance lending 
and investment towards sus-
tainable finance. 

At the board level, not all 
lenders will be in a posi-

tion to get knowledge-
able people. This is 
because of the 

intense scrutiny on 
independent directors 
in recent times; and the 
far lower levels of com-
pensation payable to 
them (when compared 

with non-banks). 
The latter aspect 
is due to the fact 

that the RBI does not permit 
part-time directors of banks 
to be paid remuneration 
other than sitting fees even 
though the Companies Act 
permits up to one per cent of 
a firm’s profit to be paid as 
commissions to board 
members. It’s ironic that 
shadow banking firms are not 
hamstrung when they hire 
independent directors — so 
much for the central bank’s 
efforts to bring them on a par 
with banks in matters of  
oversight. And “green 
experts” get paid big for being 
on the board of companies. 
There’s also the issue of inter-
connectedness — according 
to the Banking Regulation 
Act, 1949, a director on the 
board of a bank can’t have 
anything remotely by way of 
a relationship with it. It’s  
time this is relooked at with 
mandated disclosure of pecu-

niary relationship between 
the bank and entities with 
which a director is involved. 
The BR Act may also have to 
be reviewed. 

Three transactions — two 
at the sovereign level (cross-
border and domestic), and  
that of a local body have been 
in the headlines of late. The 
Export Import Bank of India 
raised $1-billion in green 
bonds priced at 190 basis 
points over the 10-year US 
Treasury Bill; the govern-
ment’s twin green bonds for 
a cumulative ~8,000-crore 
auction sailed through. And 
the ~244-crore bond issuance 
by the Indore Municipal 
Corporation was subscribed 
5.91 times and listed on the 
National Stock Exchange. 
Having got past these  
thresholds, the sense is that 
India is on the cusp of attract-
ing billions of dollars in  
green finance. 

Response to climate 
change would require inten-
sive capital mobilisation. 
Emerging markets need 
around $94.8 trillion to help 
them transition to a net-zero 
economy by 2060. India alone 
would need $17.77 trillion 
towards this end. If these vast 
sums are not to be frittered 
away, a public debate is in 
order around the command-
and-control structures in RBI 
regulated entities (and also 
wider India Inc.) Green can 
turn red in no time. 

The central bank’s taxon-
omy and a legal definition of 
what’s “green” — one that will 
hold across industries — is 
keenly awaited. As Deputy 
Governor Rajeshwar Rao said: 
“... it would enable more pre-
cise tracking of finance flows 
to green sectors...” and, in 
turn, “help design effective 
policy, regulations and insti-
tutional mechanisms directed 
towards increasing both pub-
lic and private investments”. 

Climate change and green 
finance is not to be looked at 
as another health fad — board 
oversight will be critical.
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n  Lenders will need to set up 
better controls at the  
board level 

n Green audit committees  
are key 

n Hiring good hands on bank 
boards will call for a revisit of 
f compensation 

n  Deployment of green credit 
may call for external 
ratification 

n  RBI’s taxonomy can only be  
a starting point

NOW BOARDING

Even as the central 
bank is drawing up a 
taxonomy for this 
emerging business, 
the degree of 
awareness at bank 
board level could be 
the weakest link yet

Green finance: A 
question of wisdom

How GACs will respond to 
grievances of online users
SOURABH LELE 

New Delhi, 28 February  

Users can now approach gov-
ernment-appointed grievance 
appellate committees (GACs) 
with complaints against 
online platforms including 
social media companies such 
as Facebook, Twitter and 
Snap, courtesy of a new portal 
activated by the Ministry of 
Electronics and Information 
Technology (MeitY). Business 
Standard explains how the 
committees will function: 

What is the need for the 
GACs? 
According to data shared by 
the Press Information Bureau, 
India had around 530 million 
WhatsApp users, 
410 million 
Facebook users, 
448 million users 
of YouTube, and 
210 million 
Instagram users in 
2021. The huge 
chunk of content 
produced daily on 
these platforms 
require active 
moderation to remove inap-
propriate posts such as  
those related to bullying, 
harassment, hate speech, 
obscenity, child sexual abuse, 
violence incitement and copy-
right infringement. 

The platforms moderate 
content based on their com-
munity guidelines and the 
country’s laws. However, dis-
putes arise in several 
instances, as users may dis-
agree with the decisions taken 
by the platforms. Before the 
formation of GACs, users 
aggrieved by such decisions 
could appeal only in court. 
The GACs were primarily 
designed to create avenues for 
redress of user grievances 
against online platforms, 

other than by courts. 
  
How were they brought to 
the table? 
According to the govern-
ment, social media and other 
online platforms must be 
made accountable to the laws 
of the land. Thus, 
Information Technology 
(Intermediary Guidelines 
and Digital Media Ethics 
Code) Rules, 2021 (IT  
Rules, 2021) were enacted to 
prescribe the due diligence to 
be followed by internet inter-
mediaries. 

Intermediaries include 
telecom service providers, 
internet service providers, 
web-hosting service pro-
viders, search engines, online 

payment sites, 
online market-
places and social 
media sites. The 
rules also require 
the significant 
social media inter-
mediaries — plat-
forms with more 
than 5 million 
users — to appoint 
a resident griev-

ance officer to decide on 
content-related complaints. 

In June 2022, the MeitY 
proposed amendments to the 
rules that allowed the forma-
tion of GACs. The govern-
ment-appointed panels can 
override the decisions of 
grievance officers in cases of 
violation of the rules. The 
ministry had said that there 
was a need to set up such 
committees, as it had 
observed many instances 
where grievance officers of 
intermediaries did not 
address complaints satisfac-
torily. After five months of 
consultations with stake-
holders, the amended  
rules were notified to the offi-
cial gazette. 

What is the composition of 
the GACs? 
Each committee consists of a 
chairperson and two whole-
time members appointed by 
the government, one of whom 
will be an ex-officio member 
and two will be independent. 
Currently, there are three 
GACs. Rajesh Kumar, chief 
executive officer of the  
Indian Cyber Crime 
Coordination Centre (I4C), 
Ministry of Home Affairs; 
Vikram Sahay, joint secretary 
in charge of the policy and 
administration division in the 
Ministry of Information and 
Broadcasting; and Kavita 
Bhatia, Scientist G, and joint 
secretary rank officer in the 
MeitY, will head the commit-
tees as chairperson ex officio. 
 
How can users file  
complaints? 
Users must appeal to the GAC 
within 30 days of receiving a 
communication from a griev-
ance officer in case of a dispute. 
The entire appeal process, 
from the filing of an appeal to 
the decision of the panel, will 
be conducted digitally. The 
panels will endeavour to 
address the user’s appeal 
within 30 days. Periodic 
reviews of GACs and reporting 
and disclosures of GAC orders 
will also be part of the process. 

The appeals can be made 
on www.gac.gov.in, which has 
been activated from Tuesday. 
The site is designed, developed 
and hosted by the National 
Informatics Centre. The appel-
lant can track the status of the 
appeal through the Appellant 
Login window on the portal. 
The GAC will upload its order 
on the portal, and the appel-
lant will receive a notification 
by SMS and email. The appel-
lant may view the order 
through the Appellant Login 
window on the platform.

DECODED 

Investors jittery as 
Vedanta stocks, 
bonds take a hit

DEV CHATTERJEE 

Mumbai, 28 February  

Vedanta investors were jittery 
on Tuesday as its share price 
fell and bond yields of its par-
ent firm rose following con-
cerns raised by a rating agency 
on its capability to repay debt 
maturing later this year. 

Shares of the mining and 
metals major were down by 7 
per cent on Tuesday to ~268 a 
piece on the BSE. 

The company has lost mar-
ket valuation of 30 per cent in 
the last one year and 13 per 
cent since January 1 this year. 
Yields on the bonds of 
Vedanta Resources, the parent 
firm of the BSE-listed 
Vedanta, shot up to 39.8 per 
cent — showing investors’ ris-
ing concern over the group’s 
debt situation (see chart). 

In a setback, the group’s 
plans to merge its overseas 
zinc business with Hindustan 
Zinc, a listed entity, was nixed 
by the Centre on February 17. 

The central government 
owns close to 30 per cent stake 
in Hindustan Zinc and said it 
would oppose the merger 
because it is against the inter-
ests of small shareholders.  

The company earlier tried 
to sell Electrosteel Steel and 
its Tuticorin copper unit but 
could not attract any buyers. 

The entire promoter stake 
in Vedanta is under non-dis-
posal undertaking, according 
to BSE data till December. 

Vedanta Resources consoli-
dated net debt is $11.8 billion. 

In a statement on Tuesday, 
Vedanta Resources reiterated 
that it has prepaid all its 
maturities due till March 2023 
and has deleveraged by $2 bil-
lion in the past 11 months. 

“We would like the inves-
tors to note that Vedanta group 
operating companies, under-
pinned by strong operating 
profitability from diversified 
and low-cost tier-1 assets,  
are delivering healthy cash 
flows while maintaining disci-
plined capital allocation,” it 
said in a statement. 

During FY22, Vedanta 
delivered earnings before 
interest, taxes, depreciation, 
and amortisation (EBITDA) of 
$6.1 billion and free cash flow 
(pre-capex) of $3.6 billion. 

“Vedanta is fully confident 
of meeting its upcoming 
maturities in the 
quarter ending 
June 2023. We have 
multiple options 
for both refinanc-
ing as well as repay-
ment through 
internal accruals. 
We are in advanced 
stages to tie up the 
required financing 
through a $1-billion fresh loan 
from a syndicate of banks. We 
are also close to finalising 
$750-million bilateral facilities 
with various relationship 
banks. The remaining liquidity 
requirements can be 
addressed internally,” it said. 

Vedanta does not have any 
pledges except 6.8 per cent  
of Hindustan Zinc’s shares,  
it added. Vedanta Resources 
holds 70 per cent stake in 
Vedanta, which, in turn, owns 
65 per cent in Hindustan Zinc. 

On February 9, S&P had 
warned that Vedanta 
Resources’ liquidity situation 
is dependent on its ability to 
raise a $2 billion fund and  
the HZL deal. The HZL deal is 
now off. 

S&P had said the company 

is highly likely to meet its 
obligations until September 
this year but sustaining 
liquidity beyond would 
depend on $ 2 billion fund 
raising and HZl deal. 

S&P said the external 
funding is critical for debt 
maturities after September, 
which include $500 million 
of loan repayments in the 
quarter ending December 31, 
and a $ 1-billion bond in 
January next year. 

If the company raises at 
least $1.75 billion as targeted, 
it will be fully funded until 
January 2024. In this sce-

nario, it will  
also have low 
dependence on 
dividends from 
Vedanta until 
December. 

The cash that 
will be retained 
will support the 
refinancing of the 
January 2024 

maturity, S&P said. 
Vedanta Resources is fully 

funded until March 2023, fol-
lowing a dividend declared 
by Vedanta in January. But 
Vedanta Resources would 
need to raise a minimum 
$500 million to meet its obli-
gations until June. 

Debt repayments during 
this period include $300 mil-
lion of inter-company loans 
and $350 million to two rela-
tionship banks. 

“We believe these offer the 
company some funding flex-
ibility,” it added. 

In the absence of signifi-
cant fundraising, Vedanta 
Resources will be left with 
very little cash of about $500 
million, following the repay-
ments, S&P had said.

Will be able to raise targeted $2 billion, says company

FALLING STOCK
Vedanta (Price in ~) Vedanta Resources Bonds 

Coupon %  7.125 
Maturity: May 31, 2023

Vedanta Resources Bonds 
Coupon %  6.125 
Maturity: Aug 09, 2024 

The company 
has lost 
market 
valuation of 30 
per cent in the 
last one year 
and 13 per cent 
since January 1 
this year



দেশ | বিদেশ ৼ ৫
কলকাতা বুধবার ১ মার্চ ২০২৩

এইরডিডব ডিনাডসিয়াল সাড্্চসসস ডলডমসেি
 ররডিস্াি্চ অডিস:  রাডধকা, তৃতীয় তল, ল গাসি্চন ররাি, নওরংপুরা, আহসমদাবাদ–৩৮০০০৯

ব্াঞ্চ:  ২৮৫/ ৪, এডপডস ররাি, মাডনকতলা, ছায়া ডসসনমার ডবপরীসত, কলকাতা–৭০০০০৬, পডচিমবঙ্গ

 সারিাসয়ডস অ্াক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  ধারাধীসন দাডব ডবজ্ঞডতি
আপনারা, ননম্াক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জানিনদাতাগণ   আপনামদর স্াবর সম্পনতিসিূহ ( জানিনসিূহ)  
বন্ধক রাখার নবননিমে এইচনিনব নিনানসিোল সান্ভিমসস নলনিমেি এর থেমক ঋমণর সুনবধা( সিূহ)  গ্রহণ কমরনিমলন। 
আপনারা আনেভিক শৃঙ্খলা বজাে রামখননন এবং উক্ত ঋণ পনরমশামধ থখলাপ কমরমিন। থখলাপকারী হওোর কারমণ 
আপনামদর ঋণ অনুৎপাদক পনরসম্পদ ( এননপএ)  নহমসমব থরেনণবদ্ধ হমেমি। আপনামদর গৃহীত ঋমণর পনরমশাধ সুরনষিত 
রাখার জন্য নন্বনণভিত জানিনগুনলর থরেনষিমত জানিনস্ােভি ততনর করা হমেনিল। এইচনিনব–এর বমকো পাওনা পুনরুদ্ধামরর 
অনধকার োকাে নসনকউনরটি ইন্ামরস্ট ( এনমিাসভিমিন্)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩( ১)  সহ পঠনীে  নসনকউনরোইমজশন 
অ্যান্ড নরকনস্টাকশন অি নিনানসিোল অ্যামসেস অ্যান্ড এনমিাসভিমিন্ অি নসনকউনরটি ইন্ামরস্ট  অ্যাক্ট , ২০০২  ( ‘ উক্ত 
অ্যাক্ট’ ) –এর ১৩( ২)  ধারাধীমন এই দানব নবজ্ঞনতি জানর করা হমছে যার িূল রেনতপাদ্য নবষেগুনল আপনামদর অবগত 
করামনার নবকল্প উপাে নহমসমব এখামন রেকানশত হল। ঋণগ্রহীতাগণ, সহ–ঋণগ্রহীতাগণ, জানিনদারগণ, জানিন, 
অনাদােী বমকো, ১৩( ২)  ধারাধীমন থরেনরত দানব নবজ্ঞনতি এবং উক্ত দানব নবজ্ঞনতিমত দানবকৃত অেভিাঙ্ক ইত্যানদ নবশদ তে্য 
এখামন নীমচ উমলেখ করা হমেমি: 

ঋণগ্রহীতা এবং সহ–ঋণগ্রহীতার নাি–থরণুকা এোর নরিে রোইম্ে নলনিমেি ৮/ ২/ ১এ এ সরনণ পূবভি কিলাপুর কলকাতা 
৭০০০২৮ এবং এিাড়াও থদাকানঘর নং ৪( একতমল এবং নবিতমল)  ৬১২ থসাদপুর থরাি কলকাতা ৭০০১২৯ এবং 
এিাড়াও থদাকানঘর নং ৭ ১৮০ বীমরশপলেী ( উঃ)  িধ্যিগ্রাি নিউনননসপ্যানলটির ওোিভি নং ২৩, কলকাতা–৭০০১২৯ এবং 
এিাড়াও থদাকানঘর নং ৮ ১৮০/ ১৩ থসাদপুর থরাি পূবভি িধ্যিগ্রাি নিউনননসপ্যানলটির ওোিভি নং ২৩ কলকাতা–৭০০১২৯, 
িধুনিতা থঘাষ এবং নবিল কুিার থঘাষ ২২২/ ২/ ১ ঋনষ বনঙ্কি চন্দ্র থরাি এলনপ ৬/ ৩/ ৩ এোরমপােভি থগে নং ১ কলকাতা 
পনচিিবঙ্গ–৭০০০২৮ থলান অ্যাকাউন্ নং ৫৩১০৫৫১, িঞ্ুনরকৃত ঋমণর নববরণ ₹ ৩১৯৩৩০০৯/ – ( নতন থকাটি উননশ 
লষি থতনরিশ হাজার োকা িারি)  নসনকউনরটির নববরণ–সম্পনতি ১–অনিস নং ৭ এর সিগ্র অংশ, িাপ রোে ২৩০২. ৪৮ 
বগভিিুে ( সুপার নবল্ট আপ এনরো)  ‘ ‘ থদবমজ্যানত ধাি’ ’  নামি নবন্ডংমের ব্লক এ এর নবিতীে তমল এবং ১২ কাঠা এবং ২৩ 
বগভিিুে িামপর জনির প্লমের উপর নননিভিত এবং নস এস দাগ নং ১৮০ এর অংমশ নননিভিত, সংযুক্ত আর এস দাগ নং ১৬৪, 
খনতোন নং ৮৬, থিৌজা চক্রঘাো, থজ এল নং ২৬, োনা িধ্যিগ্রাি, থজলা উতির ২৪ পরগনা বতভিিামন জানা এবং নচননিত 
নিউনননসপ্যাল থহান্ডং নং ১৮০, বীমরশপলেী ( উতির)  ( দনলল অনুসামর)  এবং িধ্যিগ্রাি নিউনননসপ্যানলটির নিউনননসপ্যাল 
ওোিভি নং ২৩। উক্ত দনলল এনিএসআর বারাসমত থরনজনস্টকৃত এবং বুক নং ১, ্লিু নং ১৫০৩–২০১৬ পাতা ২১৩১৬৮ 
থেমক ২১৩২০৩ থত থরকিভি্ুক্ত, নং ১৫০৩০৮০৮৯ সন ২০১৬ এবং থচৌহনদি নন্নলনখত:  উতির:  সুিন প্লাজার প্যামসজ, 
দনষিণ:  কিন প্যামসজ, পূবভি:  থদাকানঘর নং ১, ১এ এবং ২, পনচিি:  কিন প্যামসজ। এননপএর তানরখ ০২. ০২. ২০২৩, 
নিিান্ড নবজ্ঞনতির তানরখ ১৬. ০২. ২০২৩, দানবকৃত অেভিাঙ্ক:  ₹৩৩৬৭৩২০৬/ – (নতন থকাটি িনরিশ লষি নতোতির হাজার 
দুইশত িে োকা িারি) , ১৪. ০২. ২০২৩ অনুযােী +  তৎসহ রেকৃত আদামের তানরখ অবনধ চুনক্তিানিক হামর ্নবষ্যমতর 
সুদ, আনুষনঙ্গক খরচাপানত, িাসুল ও চাজভি ইত্যানদ।   

ঋণগ্রহীতা এবং সহ–ঋণগ্রহীতার নাি–্গবতী শানড় নক্রমেশন ১৩ রতন সরকার গামিভিন নস্টে কলকাতা–৭০০০০৭ এবং 
এিাড়াও চতুেভি তমল ফ্্যাে–৩০২ ১৫/ ৪/ এ কুিারপাড়া থলন হাওড়া নললুো–৭১১২০৪ এবং এিাড়াও ৩০ নশবতলা নস্টে 
চতুেভি তল কলকাতা–৭০০০০৭, রঞ্ু নসং এবং রন বাহাদুর নসংহ চতুেভি তমল ফ্্যাে নং ৩০২ ১৫/ ১৪/ এ কুিারপাড়া থলন 
নললুো নললুো–৭১১২০৪ থলান অ্যাকাউন্ নং ১৩২১৮৬০৭ এবং ৩৪৯৩৫৮০, িঞ্ুনরকৃত ঋমণর নববরণ ₹ ৪৭০০০০/ – 
(চার লষি সতির হাজার োকা িারি)  থলান অ্যাকাউন্ নম্বর ১৩২১৮৬০৭ থত এবং ₹ ৩২৬৪৭১৮/ – ( বনরিশ লষি থচৌষট্টি 
হাজার সাতশত আঠামরা োকা িারি)  থলান অ্যাকাউন্ নং ৩৪৯৩৫৮০ থত, 
নসনকউনরটির নববরণ–১–ইউননে/ ফ্্যামের সিগ্র এবং অনবমছেদ্য অংশ, চতুেভি তমল িাপ রোে ১৩৭৬ বগভিিুে কি থবনশ 
২০%  সুপার নবল্ট আপ এনরো সহ, ফ্্যাে নং ৩০২। সম্পনতিটি ২৫, কুিারপাড়া থলন, ( পুরাতন ১৫/ ৪/ এ, কুিারপাড়া 
থলন) , োনা নললুো, থজলা হাওড়াে অবনস্ত, যামত চারটি থবি রুি, দুটি নকমচন, একটি িাইননং রুি, একটি নলন্ং রুি 
এবং দুটি েেমলে, একটি বারান্া আমি সহ উক্ত থরেনিমসমসর ননমচ জনির সি পনরিাণ অংশ এবং সহ কিন এনরো, 
সনুবধা, সু্মযাগ এবং অন্য নকিু। নবন্ডংমের নাি ব্লক ‘ নব’ । দনললটি বুক ১, নসনি ্লুি নং ১০ পাতা ৩৮২৭ থেমক 
৩৮৫৩ থত থরনজনস্টকৃত, নং ০৪৯৯০, সন ২০১৪ এবং থচৌহনদি নন্নলনখত:  উতির:  থখালা আকাশ, দনষিণ: থখালা আকাশ , 
পূবভি:  থখালা আকাশ, পনচিি:  থখালা আকাশ। এননপএর তানরখ ০২. ০২. ২০২৩, নিিান্ড নবজ্ঞনতির তানরখ ১৬. ০২. ২০২৩, 
দানবকৃত অেভিাঙ্ক:  ₹৩৪৮৬৬৩২/ – (থচৌনরিশ লষি নিোনশ হাজার িেশত বনরিশ োকা িারি) , ১৪. ০২. ২০২৩ অনুযােী +  
তৎসহ রেকৃত আদামের তানরখ অবনধ চুনক্তিানিক হামর ্নবষ্যমতর সুদ, আনুষনঙ্গক খরচাপানত, িাসুল ও চাজভি ইত্যানদ।   

ঋণগ্রহীতা এবং সহ–ঋণগ্রহীতার নাি–এস থজ থেক্সোইল, নিতা হাজরা এবং তন্মে হাজরা আিারুন বাজার আিারুন 
বধভিিান আিারুন ্াতার–৭১৩১২৫, এস থজ থেক্সোইল এিাড়াও গ্রাি এবং থপাঃ–আিারুন বাজার, োনা ্াতার িহাচন্দ্র 
গ্রাি পঞ্ামেত, থিৌজা–আরাহ প্লে নং ১৮১, খনতোন নং ১২৭৫, ১২৭৭, ্াতার–৭১৩১২৫,
থলান অ্যাকাউন্ নং ১২২৪৯৮৪৭, ১৯৭২৮৩৭০ এবং ৪৬৬৩৫৪২, িঞ্ুনরকৃত ঋমণর নববরণ ₹ ৬০০০০০/ – (িে লষি 
োকা িারি)  থলান অ্যাকাউন্ নম্বর ১২২৪৯৮৪৭ থত এবং ₹ ৮৮৫৫৫৭/ – ( আে লষি পঁচানশ হাজার পঁাচশত সাতান্ন 
োকা িারি)  থলান অ্যাকাউন্ নং ১৯৭২৮৩৭০ থত এবং ₹ ৩৫০০০০০/ – ( পঁেনরিশ লষি োকা িারি)  থলান অ্যাকাউন্ নং 
৪৬৬৩৫৪২থত, নসনকউনরটির নববরণ–১–বাস্তু জনির সিগ্র এবং অনবমছেদ্য অংশ, িাপ রোে ৫ থিনসমিল কি থবনশ, 
থিৌজা–আরাহমত অবনস্ত, থজ এল নং ৫৮, খনতোন নং ১৮ এবং ১১৯২, পূবভিতন এল আর খনতোন নং ১২৭৫, ১২৭৬ 
এবং ১২৭৭, সংযুক্ত আর এস দাগ এবং এল আর প্লে নং ১৭৮, এল আর খনতোন নং ১৪৪৩, িহাচন্দ্র গ্রাি পঞ্ামেমতর 
এলাকাধীন, োনা ্াতার, থজলা পূবভি বধভিিান, এনিএসআর অনিস নবহামরর জুনরনিকশমন। উক্ত দনলল থজলা সাব 
থরনজস্টার–২, বধভিিামন থরনজনস্টকৃত, বুক নং ১, নসনি ্লুি নং ৭, পাতা ১১–৩১, নং ০২১৬৩ সন ২০০৯। এননপএর 
তানরখ ০২. ০২. ২০২৩, নিিান্ড নবজ্ঞনতির তানরখ ১৬. ০২. ২০২৩, দানবকৃত অেভিাঙ্ক:  ₹৩৩৯১৬১৯/ – (থতনরিশ লষি 
একানব্বই হাজার িেশত উননশ োকা িারি) , ১৪. ০২. ২০২৩ অনুযােী +  তৎসহ রেকৃত আদামের তানরখ অবনধ চুনক্তিানিক 
হামর ্নবষ্যমতর সুদ, আনুষনঙ্গক খরচাপানত, িাসুল ও চাজভি ইত্যানদ।

অনুগ্রহপূবভিক থখোল রাখমবন, এইচনিনব–এর আগাি নলনখত অনুমিাদন িাড়া উপমরাক্ত সুরনষিত সম্পনতি( গুনল)  থয 
থকানও উপামে হস্ান্তমর আপনামদর ননমষধ করা হমছে। থকানও ব্যনক্ত উক্ত অ্যাক্ট বা উক্ত রুলসিূমহর সংস্ানসিূমহর 
পনরপন্ী কাজ করমল বা লঙ্ঘণ করমল উক্ত অ্যামক্টর সংস্ানাধীমন থজল এবং/ বা জনরিানার সম্ুখীন হমত পামরন। 
পাশাপানশ, আপনারা যনদ উপমরাক্তিমতা অেভিাঙ্ক এইচনিনব–থক আদাে নদমত ব্যেভি হন, থসমষিমরি উক্ত অ্যাক্ট ও রেমযাজ্য 
রুলসিূমহর সংস্ান অনুযােী এইচনিনব উপনরনলনখত সুরনষিত সম্পনতি( গুনল) র নবরুমদ্ধ পরবততী পদমষিপ গ্রহণ করমব যার 
ঝুঁনক ও িাসুল পুমরাপুনর আপনামদর ওপমরই বতভিামব। এতদ্দারা উক্ত অ্যামক্টর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্ান 
অনুযােী রোপ্য থিোমদর িমধ্য উপনরনলনখত সুরনষিত সম্পনতি( গুনল)  িাড়ামনার ব্যবস্া গ্রহমণর জন্য সংনলিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/  
সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/  বন্ধকদাতাগমণর িমনামযাগ আকষভিণ করা হমছে। থকানও রেমনের ব্যাখ্যা থপমত নকংবা ননষ্পনতির জন্য 
অনুগ্রহপূবভিক এই ব্যনক্তগমণর সমঙ্গ থযাগামযাগ করমত পামরন:  নিঃ নবদু্যৎ িজুিদার, থিাবাইল:  ৯০০৭১৭৭৭৪৬ বা শ্রীিতী 
নশখা নিরে:  la.maniktala@hdbfs.com , এইচনিনব নিনানসিোল সান্ভিমসস নলনিমেি।

স্ান:  কলকাতা তাডরখ:  ০১. ০৩. ২০২৩     স্া/ – অনসুমাডদত আডধকাডরক , এইরডিডব ডিনাডসিয়াল সাড্্চসসস ডলডমসেি–এর পসষে   

স ং ক্ষে ক্ে

   ডিআইডস ইডডিয়া ডলডমসেি
CIN: L24223WB1947PLC015202 

ররডিস্াি্চ অডিস:  ট্াসিসপাে্চ ডিসপা ররাি, কলকাতা–৭০০ ০৮৮
রিান নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ি্াক্স নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯

ই–রমল:  investors@dic.co.in ;  ওসয়বসাইে:  www.dic.co.in

৭৫তম বাড্্চক সাধারণ স্ার রনাটিস ও
ই–র্াটিংসয়র তথ্

এতদ্দারা থনাটিস জানর করা হমছে থয, বুধবার, ২২ িাচভি, ২০২৩ তানরখ 
থবলা ১১. ০০োর সিে ড্ডিও কনিাসরডসিং অথবা অন্ অডিও ড্সু্য়াল 
( ন্নস/ ওএন্এি)  পদ্ধনতমত ৭৫তি বানষভিক সাধারণ স্া আমোনজত হমব ২৮ 
নিমসম্বর ২০২২–এর সাকুভিলার নং ১০/ ২০২২, ১৪ নিমসম্বর ২০২২–এর সাকুভিলার 
নং ২১/ ২০২১, ১৩ জানুোনর ২০২১–এর সাকুভিলার নং ০২/ ২০২১, ৫ থি, ২০২০–
এর সাকুভিলার নং ২০/ ২০২০, ১৩ এনরেল, ২০২০ এর সাকুভিলার নং ১৭/ ২০২০ 
ও ০৮ এনরেল ২০২০–এর ১৪/ ২০২০ সহ পঠনীে থকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ধারাধীমন। নিন্মিন্ড রোনতি ও নরমিাে ই–থ্াটিং সহ ই–থ্াটিংমের থরকিভি 
তানরখ হমব বুধবার, ১৫ িাচভি, ২০২৩। থকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ৯১ নং 
ধারাধীমন এই থকাম্পাননর সদস্যমদর থরনজস্টারসিূহ এবং থশোর হস্ান্তমরর 
বইগুনল বৃহস্পনতবার, ১৬ িাচভি, ২০২৩ থেমক বুধবার, ২২ িাচভি, ২০২৩ তানরমখর 
িমধ্য ( উ্ে তানরখ অন্ত্ুভিক্ত কমর)  বন্ধ রাখা োকমব।
 ন্নস/ ওএন্এি  পদ্ধনতমত স্াে থযাগদান পদ্ধনত থনাটিমস থদওো আমি ও তা 
থকাম্পাননর ওমেবসাইে www.dic.co.in–এ পাওো যামব।
সদস্যমদর এতদ্দারা জানামনা হমছে থয, থকাম্পানন বানষভিক সাধারণ স্ার থনাটিস 
সহ বানষভিক নরমপােভি ও  থনাটিমস থদওো ন্নস/ ওএন্এি  পদ্ধনতমত স্াে থযাগদান 
পদ্ধনত থকাম্পাননমত ননবন্ধীকৃত সকল সদমস্যর ই থিমল পাঠিমে নদমেমি। 
সদস্যমদর এও জানামনা হমছে থয, থকাম্পানন বানষভিক সাধারণ স্ার থনাটিস 
সহ বানষভিক নরমপােভি ও নহসাব থকাম্পাননর ওমেবসাইে www.dic.co.in–এ 
এবং এই থকাম্পাননর থশোরগুনল থয স্টক এক্সমচঞ্সিূমহ তানলকা্ুক্ত, তামদর 
ওমেবসাইমেও পাওো যামব।
থকাম্পাননজ ( ি্যামনজমিন্ অ্যান্ড অ্যািনিননমস্টশন)  রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ ও 
নলনস্টং থরগুমলশমনর থরগুমলশন ৪৪ সহ পঠনীে থকাম্পাননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর 
১০৮ ধারাধীমন ব্যপক অংশগ্রহণ নননচিত করমত থকাম্পানন সদস্যমদর ন্যাশনাল 
নসনকউনরটিজ নিমপানজেনর নলনিমেি বিারা তবদু্যনতন্ামব ই থ্াটিং সুনবধা থদমব।
নরমিাে ই–থ্াটিং শুরু রনববার, ১৯ িাচভি, ২০২৩  থবলা ৯. ০০ ো  ও থশষ িঙ্গলবার, 
২১ িাচভি, ২০২৩  নবমকল ৫. ০০ ো। নরমিাে ই–থ্াটিংমের িাধ্যমি ননমজমদর থ্াে 
থদওোর পমরও এনজএমি থযাগ থদওো যামব, তমব এনজএমি ই–থ্াটিংমের 
িাধ্যমি থ্াে থদওো যামব না।  ন্নস/ ওএন্এি  পদ্ধনতমত এনজএমি থযাগ 
থদওোর পমর ই–থ্াটিংমের িাধ্যমি ননমজমদর থ্াে থদওো যামব, যনদ এর আমগ 
নরমিাে ই–থ্াটিংমের িাধ্যমি থ্াে থদওো না হমে োমক।
এনজএমির নবজ্ঞনতি থরেরমণর পমর নকন্তু ননধভিানরত কাে–অি তানরখ বুধবার, ১৫ 
িাচভি, ২০২৩–এ থকানও ব্যনক্ত থকাম্পাননর থশোর অনধগ্রহণ কমর থকাম্পাননর 
সদস্য হমল ইউজার আইনি ও পাসওোিভি ননমত পারমবন evoting@nsdl.
co.in –এ অনুমরাধ কমর। ইউজার আইনি ও পাসওোিভি পাওোর পদ্ধনত স্ার 
থনাটিমস থদওো আমি। থকানও সদস্য ইনতিমধ্যই ই–থ্ােদামনর জন্য ননে্ুক্ত 
হমে োকমল নরমিাে ই–থ্াটিংমের জন্য নতনন তাঁর নবদ্যিান ইউজার আইনি ও 
পাসওোিভি ব্যবহার করমত পারমবন।
ননধভিানরত কাে–অি তানরখ বুধবার, ১৫ িাচভি, ২০২৩–এ কাজ থশমষ থকানও ব্যনক্ত 
থকাম্পাননর থশোর অনধগ্রহণ কমর থকাম্পাননর সদস্য োকমল এনজএমি থযাগ 
নদমে ই–থ্াটিংমের িাধ্যমি থ্াে থদওো যামব ও নিন্মিন্ড পাওোর থযাগ্য 
হমবন ন্যাশনাল নসনকউনরটিজ নিমপানজেনর নলনিমেি ও থসন্টাল নিমপানজেনর 
সান্ভিমসস ( আই)  নলনিমেি বিারা ননধভিানরত ধৃত থশোর সামপমষি।
থকাম্পানন নিস নবনীতা পামন্ড,  থকাম্পানন থসমক্রোনর, টি চ্যাোনজভি অ্যান্ড 
অ্যামসানসমেেস, থকাম্পানন থসমক্রোনরজ ( এিআরএন:  নপ২০০৭িব্লুনব০৬৭১০০)  
ই–থ্াটিং রেনক্রো িসৃণ ও স্ছে্ামব ননবভিামহর জন্য পরীষিক ননযুক্ত কমরমি।
ই–থ্াটিংমের রেনক্রো ও পদ্ধনত সম্পমকভি জানমত সদস্যরা এনজএি ( বানষভিক সাধারণ 
স্া)  থনাটিমস উমলেখ করা ননমদভিশাবনল থদখমত পামরন অেবা   এনএসনিএল–
এর ওমেবসাইে (https://www.evoting.nsdl.com )   থদখমত পামরন এবং 
থকানও রেমনের ব্যাখ্যা থপমত চাইমল evoting@nsdl.co.in  আইনিমত ই–থিল 
পাঠামত পামরন। দরকার হমল সদস্যরা ওপমর থলখা ওমেবসাইমের িাউনমলাি 
থসকশমন নগমে ‘ Frequently Asked Questions ’  ( FAQs) এবং  ‘ e-voting 
user manual for shareholders’   অংশগুনল থদমখ ননমত পামরন। ই–থ্াটিং 
সম্পনকভিত থকানও রেনে বা সিস্যার ব্যাখ্যা থপমত হমল সদস্যরা অনুগ্রহ কমর এই 
থকাম্পাননর সমঙ্গ raghav.shukla@dic.co.in  ই–থিল আইনিমত নকংবা এই 
ব্যনক্তর সমঙ্গ থযাগামযাগ করমবন:  নিঃ সুনজত থসনগুতি, কিপ্লামেসি অনিসার, নসনব 
ি্যামনজমিন্ সান্ভিমসস ( রোইম্ে)  নলনিমেি, নপ–২২, বমন্ডল থরাি, কলকাতা–
৭০০ ০১৯, থিান:  ০৩৩ ৪০১১৬৭০০, ই–থিল:  senguptask@cbmsl.com ।
 থবামিভির আমদশানুসার
 ডিআইডস ইডডিয়া ডলডমসেি–এর পসষে
 স্াঃ–
 রাঘব শুক্া
স্ান:  নেিা কমপভিা নজ এি–নলগ্যাল এবং থকাম্পানন থসমক্রোনর, 
তানরখ:  ২৮ থিব্রুোনর, ২০২৩  এি নং এি ৫২৫২

সিন থপমলন
লালু–রাবনড়

ররসল রাকডরর ডবডনমসয় িডম–
দুননীডতর মামলায় সস্তীক লালুপ্রসাদ 
যাদবসক সমন পাঠাল ডদডলির 
আদালত। সমন রপসয়সছন আরও 
১৪ িন। ১৫ মার্চ তাসঁদর আদালসত 
হাডির হসত হসব। ২০০৪–২০০৯ 
সাসল ররলমন্তী ডছসলন লালু। 
অড্সযাগ, রস–সময় ররসল রাকডরর 
ডবডনমসয় অসনসকর িডম কমদাসম 
ডকসন রনয় লালুর পডরবার। রাি্চডিে 
িমা পসেসছ। ্ারতীয় দণ্ডডবডধর 
এবং দুননীডত–ডবসরাধী আইসনর 
একাডধক ধারায় ১৬ িন অড্যুক্ত।

নবমতি শীমষভি
ইলন িাস্ক

ডবসবের রসরা ধনকুসবসরর তকমা 
ডিসর রপসলন সম্প্রডত ইলন মাস্ক। 
সম্পডতির ডনডরসখ তাঁসক রেক্া 
ডদসয়ডছসলন িরাডস ডবলাসী পণ্ 
প্রস্তুতকারক সংস্া লুই ড্েসনর 
ডসইও বান্চাি্চ আন্চল্ট। রেসলার 
রিয়াসরর দাম বােসতই ইলন এখন 
১৮,৭১০ রকাটি িলাসরর মাডলক।

আপ–মডন্তস্া রথসক ইস্তিা 
ডিসিাডদয়া, সসত্ন্দ্র জিসনর
আিকাসলর প্রডতসবদন 
ডদডলি, ২৮ রিব্রুয়াডর

থকজনরওোল িন্রিস্া থেমক ইস্িা নদমলন উপিখু্যি্রিী 
িণীশ নশমশানদো ও সমত্যন্দ্র তজন। থগ্রতিার– হওো এই দুই 
ি্রিী এখনও কী কমর িন্রিস্াে রমেমিন, নবমজনপ এই রেনে 
থতালার পমরই তাঁরা ইস্িা থদন। 
িখু্যি্রিী অরনবন্ থকজনরওোল 
দু’ জমনর ইস্িাপরি গ্রহণ কমর 
তা উপরাজ্যপামলর কামি পাঠিমে 
নদমেমিন। সমূরির খবর, খবু নশগনগরই 
থকজনরওোল িন্রিস্ার সম্প্রসারণ 
করা হমব। উমলেখ্য, নশমশানদোর হামত 
নিল ১৮টি দতির।

এনদমক, এনদনই ননমজর 
থগ্রতিানরমক চ্যামলঞ্ কমর সনুরেি 
থকামেভির বিারস্ হমেনিমলন িণীশ 
নশমশানদো। তঁার আনজভি শুনলই না 
সনুরেি থকােভি। উমল্ট আবগানর িািলাে জানিমনর জন্য হাইমকামেভি 
যাওোর পরািশভি নদল সমবভিাচ্চ আদালত। িঙ্গলবার সমবভিাচ্চ 
আদালমতর বিারস্ হন নশমশানদোর আইনজীবী অন্মষক িনু 
নসংন্। রেধান নবচারপনত নি ওোই চন্দ্রচূমড়র থবঞ্ জানমত 
চাে, ‘ থকন নদনলে হাইমকামেভির বিারস্ না হমে সরাসনর সনুরেি 
থকামেভি এমলন িণীশ নশমশানদো? ’  সনুরেি থকামেভি ধাক্া খাওোর 
পর আি আদনি পাটিভি এবার নদনলে হাইমকামেভির বিারস্ হমছে।

অন্য নদমক, নদনলের উপিুখ্যি্রিী এবং আি আদনি পাটিভির 
থনতা িণীশ নশমশানদোর থগ্রতিানরর সিামলাচনাে সরব 
নবমরাধীরা। সব নবমরাধী দল একমযামগ থকন্দ্রীে সরকার 
ও নবমজনপর নবরুমদ্ধ ইনি, নসনবআই, আেকর দতিমরর িমতা 
এমজনসিগুনলর অপব্যবহামরর অন্মযামগ সরব হমেমি। 

কংমগ্রস থনতা জেরাি রমিশ থকন্দ্রীে এমজনসির অপব্যবহামরর 
অন্মযাগ তুমল েুইোমর নলমখমিন, ‘ ্ ারমতর জাতীে কংমগ্রস 
সব সিে িমন কমর, ইনি, নসনবআই, আেকর দতিমরর িমতা 
রেনতষ্ানগুনল থিানদ সরকামরর রেনতনহংসার রাজনীনত চনরতােভি 
করা এবং নবমরাধীমদর থহনস্া করার হানতোর হমে উমঠমি। 
এই রেনতষ্ানগুনল তামদর সিস্ থপশাদানরত্ব হানরমেমি। 

নবমরাধী দমলর থনতামদর সুনাি িুমি 
থিলমত তঁামদর োমগভিে করা হমছে।’  
তৃণিূমলর রাজ্যস্ার থনতা থিমরক 
ও’ ব্ামেন জাননমেমিন, নবমজনপর 
সািমন িাো নত কমরননন বমলই 
থগ্রতিার হমেমিন িণীশ নশমশানদো। 
উদ্ধব ঠাকমর নশনবমরর সাংসদ 
নরেোঙ্কা চতুমবভিদী বমলন, ‘ কী্ামব 
ইনি, নসনবআই, ননবভিাচন কনিশমনর 
িমতা থকন্দ্রীে এমজনসিগুনলমক 
কামজ লানগমে গণতান্রিক ্ামব 
ননবভিানচত সরকার থিমল থদওো 

যাে, নবমরাধীমদর থহনস্া করা যাে, তা ননমেই ব্যস্ নবমজনপ 
থনতৃত্ব।’  সিাজবাদী পাটিভির রেধান অনখমলশ যাদব েুইোমর 
নলমখমিন, ‘ নদনলেমত নশষিা– ব্যবস্াে বড় বদল আনা িণীশ 
নশমশানদোনজমক থগ্রতিার কমর নবমজনপ রেিাণ কমর নদমেমি, 
তারা শুধু নশষিার উন্নেমনর নবমরাধীই নে, একই সমঙ্গ তারা 
নদনলের নশশুমদর সুন্র ্নবষ্যৎ গমড় থতালারও নবরুমদ্ধ।’  
আরমজনি–র থতজস্ী যাদব বমলমিন, ‘ নদনলের নশষিাি্রিীর 
থগ্রতিানরমত অবাক হওোর নকিু থনই। ইনি, নসনবআই– এর 
িমতা রেনতষ্ানগুনল আর স্শানসত থনই, তারা এখন নবমজনপর 
শাখাে পনরণত হমেমি। শুরু থেমকই আিরা তামদর োমগভিে। 
সিস্ নবমরাধী দমলর একরি হমে রেনতষ্ানগুনলর স্শাসন 
থিরামনার লমষি্য আমন্ালন করা উনচত।’  

আনজভি থিরাল সুনরেি থকােভি, পাঠাল হাইমকামেভি

মণীি ডিসিাডদয়া ও সসত্ন্দ্র জিন। 
িাইল ছডব: ডপটিআই

আিকাসলর প্রডতসবদন
ডদডলি, ২৮ রিব্রুয়াডর

স্ানধকার ্মঙ্গর অন্মযামগ অন্যুক্ত 
নবমরাধী নশনবমরর ১৩ জন সাংসমদর কাি 

থেমক জবাব তলব করমি রাজ্যস্ার 
সংসদীে স্ানধকার রষিা কনিটি। ১৩ জমনর 
িমধ্য রমেমিন একজন সাসমপন্ড হওো 
সাংসদও। ১২ জন সাংসমদর নবরুমদ্ধ 
স্ানধকার ্মঙ্গর অন্মযাগ এমন তা 

খনতমে থদখমত রাজ্যস্ার স্ানধকার 
রষিা কনিটির কামি পাঠিমেনিমলন 
থচোরি্যান জগদীপ ধনকড়। ১২ জমনর 
িমধ্য রমেমিন কংমগ্রমসর ৯ এবং আি 
আদনি পাটিভির ৩ জন সাংসদ।

স্াডধকার্ঙ্গ: ১৩ ডবসরাধী সাংসসদর িবাব তলব

 তৃণিূমলর 
েুইোর হ্যামন্ডল 

হ্যাক, পমর 
উদ্ধার

আিকাসলর প্রডতসবদন 
ডদডলি, ২৮ রিব্রুয়াডর 

তৃণিূমলর অনিনসোল েুইোর হ্যামন্ডল 
হ্যাক   করল সাইবার অপরাধীরা। আজ 
সকামল দমলর রাজ্যস্ার থনতা থিমরক 
ও’ ব্ামেন জানান, দমলর অনিনসোল 
েুইোর হ্যামন্ডল হ্যাক করা হমেমি। 
েুইোর অ্যাকাউমন্র নাি ও থলামগা বদমল 
থদওো হমেমি। সবভি্ারতীে তৃণিূল 
কংমগ্রস নাি বদল কমর অ্যাকাউমন্র 
নািকরণ করা হমেমি যুগ ল্যাবস। 
আদমত থসটি একটি নক্রম্াকামরনসি 
সংক্রান্ত সংস্া। ১৪ ঘণ্া পর নবমকল 
৪থে নাগাদ তৃণিূমলর অনিনসোল েুইোর 
অ্যাকাউন্টি হ্যাকারমদর হাত থেমক 
পুনরুদ্ধার করা হমেমি।

এনদন সকামল নবষেটি নজমর আসার 
পমরই দমলর তরমি েুইোর কতৃভিপমষির 
সমঙ্গ থযাগামযাগ করা হে। একই সমঙ্গ 
সাইবার ক্রাইি শাখাে অন্মযাগও জানামনা 
হে। যত দ্রুত সম্ভব দমলর েুইোর হ্যামন্ডল 
পুনরুদ্ধার করার আমবদন জানাে তৃণিূল 
থনতৃত্ব। যুগ ল্যাবস তৃণিমূলর অ্যাকাউন্ 
হ্যাক করার পর তৃণিমূলর তরমি নতুন 
থকানও েুইে করা হেনন। তমব কমেকটিমত 
জবাব থদওো হমেমি। দমলর ঘাসিুমলর 
থলামগা সনরমে সংস্ার থলামগা বসামনা 
হমেমি থরোিাইমল।  

সংবাদ সংস্া
ডদডলি, ২৮ রিব্রুয়াডর

অেভিনীনতর থষিমরি দুঃসংবাদ। ২০২২–২৩ অেভিবমষভির তৃতীে 
তরিিানসমক থদমশর নজনিনপ বনৃদ্ধর হার কিল। তৃতীে তরিিানসমক 
নজনিনপ বৃনদ্ধর হার দাঁনড়মেমি ৪. ৪ শতাংশ এবং িমন করা হমছে 
ি্যানুি্যাকচানরং থষিরি চাঙ্গা না হওোর কারমণই কমিমি নজনিনপ 
বৃনদ্ধর হার। তার থচমেও বড় কো, িদু্াস্ীনতমক ননে্রিমণ 
আনমত নগমে নরজা্ভি ব্যাঙ্ক সমুদর হার বারবার বাড়ামনাে, 
সাধারণ িানমুষর ক্রেষিিতা কমিমি। বানড়, গানড়র বাড়নত সদু 
গুনমত নগমে অন্যান্য থকনাকাোে খরচ কনিমেমিন তাঁরা। িমল 
বাড়মি না চানহদা। উমল্ট সঙ্কুনচত হমছে অেভিনীনত। 

২০২১–এর অমক্টাবর–নিমসম্বমর অেভিনীনতর বনৃদ্ধর হার নিল 
১১. ২ শতাংশ। ২০২২–এর জুলাই থেমক থসম্ম্বর তরিিানসমক 
তা কমি হমেনিল ৬. ৩ শতাংশ। এ বির অমক্টাবর থেমক 
নিমসম্বর তরিিানসমক তা আরও কমি হল ৪. ৪ শতাংশ। িঙ্গলবার 
এই তে্য জাননমেমি এনএসও। তারপমরও অবশ্য অন্যান্য 
নহসাব থেমক নবিতীে দিাে এনএসও–র অনিুান, ২০২২–২৩ 
অেভিবমষভি থদমশর অেভিনীনতর বৃনদ্ধর হার দাড়ঁামব ৭ শতাংশ। 

গত বিমরর নিমসম্বমরর থগাড়াে নরজা্ভি ব্যাঙ্ক চলনত অেভিবমষভি 
অেভিনীনতর বৃনদ্ধর হার ৭ শতাংশ থেমক কনিমে ৬. ৮ শতাংশ 
হমব বমল জাননমেনিল। এই ননমে একই আনেভিক বিমরর িমধ্য 
নতনবার বৃনদ্ধর হার কি হমব বমল জাননমেনিল আরনবআই। 
আইএিএিও জাননমেমি চলনত অেভিবমষভি ্ ারমত অেভিনননতক 
বৃনদ্ধর হার হমব ৬. ৮ শতাংশ। 

এনএসও–র তমে্য থদখা যামছে, চলনত তরিিানসমক 
ি্যানিু্যাকচানরং থসক্টর সঙ্কুনচত হমেমি ১. ১ শতাংশ। এর আমগর 
তরিিানসমক এই সমঙ্কাচমনর হার নিল ৩. ৬ শতাংশ। এর িামন 
উৎপাদন থষিমরির সমঙ্কাচন কিমলও তা এখনও থননতবাচক স্মরই 
রমেমি। তমব কৃনষমষিমরির বৃনদ্ধর হার দানঁড়মেমি ৩. ৭ শতাংশ। 
আমগর তরিিানসমক এই হার নিল ২. ৪ শতাংশ। িমন করা হমছে, 
চড়া হামর িুদ্াস্ীনত ননে্রিমণ আনমত আরনবআই বারবার সমুদর 
হার বাড়ামনাে তার থননতবাচক রে্াব পমড়মি অেভিনননতক বৃনদ্ধর 
ওপর। বাড়নত সদু থিোমত নগমে খরচ কনিমেমিন সাধারণ 
িানষু। অন্যনদমক, িানকভিন থিিারাল নরজা্ভি–সহ একানধক 
থদমশর থকন্দ্রীে ব্যাঙ্ক সমুদর হার বাড়ামনাে থসইসব থদমশও 
কমিমি চানহদা। িমল নবশ্ববাজামর সঙ্কে োকাে রতিানন থেমক 
আে কমিমি ্ারমতর।

সুদ বাোয় কমসছ রাডহদা,
কমল ডিডিডপ বৃডধির হার

তরুণ রক্রবতনী

দুনতীনতমত িুমব অসমির নশষিা ব্যবস্া। 
নবমজনপ– শানসত রাজ্যটির চার– চারটি 
নবশ্বনবদ্যালমের নবরুমদ্ধ আনেভিক 
দুনতীনতর অন্মযামগ জনস্ােভি িািলা 

হে থগৌহাটি হাইমকামেভি। হাইমকােভি 
তদমন্তর ননমদভিশ নদমেমি। রাজ্য 
সরকামরর নবশ্বনবদ্যালেগুনলমত অন্তত 
২০০ থকাটি োকার দুনতীনতর অন্মযাগ 
রমেমি। িািলাকারীমদর বক্তব্য শুমন 
আদালত তদমন্তর ননমদভিশ থদে। অসমির 

থগৌহাটি, নিব্রুগড়, থতজপুর ও আসাি 
এনগ্রকালচারাল ইউনন্ানসভিটি গত নতন 
বিমর অন্তত ২০০ থকাটি োকার জানলোনত 
কমরমি বমল অন্মযাগ। থস্ছোমসবী সংস্া 
আিগুনড় নবননিভিাণ সনিনত এ নবষমে 
থগৌহাটি হাইমকামেভি জনস্ােভি িািলা কমরন। 

 অসসমর ডববেডবদ্ালসয় দুননীডত, তদন্াসদি হাইসকাসে্চর

রির বােল
মুদ্াস্ীডত
রির বােল ডিল্প শ্রডমকসদর 
মুদ্াস্ীডতর হার। ডিসসম্বসর রয 
হার ডছল ৫.৫০ িতাংি, এ বছসরর 
িানুয়াডরসত তা রবসে হসয়সছ ৬.১৬ 
িতাংি। রবি কসয়কটি খাদ্পসণ্র 
মূল্বৃডধির কারসণই রবসেসছ ডিল্প 
শ্রডমকসদর মুদ্াস্ীডতর হার। 
ডহসসসব রদখা যাসছে বাডে্াো, 
গম, আো, দুধ, আসপল, কলা, 
কমলাসলবু, রবগুন, লাউ, ডিসর, 
মুরডগর ডিম, রান্া করা খাবার, 
িদ্চা, অ্াসলাপ্াডথ ও্ুধ, সাবান— 
সবডকছরু দামই রবসেসছ। মঙ্গলবার 
ডববৃডতসত শ্রম মন্তক িাডনসয়সছ, 
২০২২ সাসলর িানু্য়াডরসত 
খাদ্পসণ্র মুদ্াস্ীডতর হার ডছল 
৬.২২ িতাংি। এ বছর িানু্্য়াডরসত 
এই হার রির রবসে হসয়সছ ৬.২২ 
িতাংি।
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