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SHREYA JAI & ADITI DIVEKAR
NewDelhi/Mumbai,15January

Though the fine print and official confir-
mation of the mining sector reforms the
UnionCabinetapprovedonWednesdayare
yet to come, industry players are elated at
the steps taken. There are, however, con-
cernsoverimplementationatthestatelev-
elandtheenvironmentalimpactofmining.

“Directionally, it isagoodsetofreforms.
Butsinceimplementationiswithstategov-
ernments, the key lies in how each state
executes itat itsend.Eventoday, forafinal
go or no go, in terms of approvals, it takes
aboutthree-fouryears,andthisscaresaway
investors,” said Ritabrata Ghosh, assistant
vicepresident(corporateratingsandindus-
try research) at ICRA.

TheCabinetislearnttohaveapproveda
packageforthemineralminingsectorthat
would entail amendments to three exist-
ing Acts, pricing formula for minerals,
explorationofmines,andseveraltaxesand
duties levied onmining.Officials said this
is expected to boost production and pri-
vate investment in the sector.

The Centre has removed distinctions
between captive (self-use) and merchant
(commercialsale)mines.Itwillalsoamend
the Mines and Minerals (Regulation and
Development)Act,1957(MMRDA).Govern-
ment officials said the amendedMMDRA
will beplacedbefore theParliament in the
upcomingsession.

A senior executivewith aprimary steel

producingcompanysaidremovingthedis-
tinction between merchant and captive
mines seems like a good move for corpo-
rates.“Itwillallowcaptiveownerstosell in
themarkettoo.Butwewouldwaitforanoff-
icial announcement,”he said.

Under the proposed reforms, captive
mineswouldbeallowed to sell 50per cent
ofmineralsexcavatedinayear.TheCentre
hasalsoproposeda50percentrebateinthe
quoted revenue share for the quantity of
mineral produced and dispatched earlier
than scheduled date of production. That
apart, it could amend sections 10A(2)(b)
and 10A(2)(c) of the MMDRA to unlock
more mines for auctioning. This would
entail Centre auctioning pending mining
leases as well. R K Sharma, secretary gen-
eral, Federation of Indian Mineral Indus-
tries (FIMI), said, “It is amove in the right
direction. This will lead to more resource
development as auctions aremade attrac-
tive.FIMIwelcomes thismove.”

But as more mines come under the
hammer, there are concerns that the envi-
ronmental and social impact of mining

would increase significantly.
Kanchi Kohli, senior researcher at the

Centre for Policy Research, said with the
shift fromcaptivetocommercialuse,with-
out anyend-use restrictions, itwill bevirt-
ually impossible to regulate footprint, as
mineralswillbetransportedtoplaceswher-
ever mine developers find demand and
higher rates of returns. “Environmental
laws are designed to lay down conditions
basedondisclosuresmadeprior tominer-
alextractionsothatapprovalscanbegrant-
edorrejectedbasedonthelevelofimpacts.
Withthenewsetofproposedchanges, this
willbeimpossibletopredictormonitorand
the impact areas are likely to constantly
shift andevolve. It is clear that thepresent
amendmentshavenotundergoneaneval-
uation of their environmental viability or
social consequences,” she said.

TheCentrehasalsoproposed to reallo-
catenon-producingblocksofpublicsector
utilities to increase the number of mines
intoproduction. It is learnt that theCentre
wouldalsoaskPSUstofacilitateproduction
frommines that were auctioned inMarch
2020buthavenotstartedproductioneven
aftertransferofvalidrights,clearances,etc.

As part of the reforms, the Centre will
amendtheIndianStampAct,1899,inorder
tobringuniformityacrosstheStatesincal-
culation of stamp duty. The Minerals
(EvidenceofMineralContents)Rules,2015,
will also be amended for inclusion global
explorationstandards.

“Withsuchchangesincommercialmin-
ing and revenue sharing, the measure of
mining efficiencywill shift from total ton-
nageofminedorestoprofit/hourofmining
operations as a leaseholder or as nation,”
said Saurabh Bhatnagar, partner and
nationalleader,metals&mining,EYIndia.

Miningsector reformsastep in
therightdirection,saysindustry
However,concerns
remainoverimpact
onenvironment

VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai,15January

The Broadcast Audience Re-
searchCouncilofIndia(BARC),
which measures television
viewership, has extended the
blackout of ratings to news
channels that first began in
mid-October. Friday was the
last dayof the 12-week suspen-
sionthatwasinitiatedbyBARC
in the wake of the manipula-
tion of television rating points
(TRPs) that came to light in
October.RepublicTVandafew
other channels were named in
the probe carried out by the
MumbaiPolice.

Business Standard has reli-
ablylearntthesuspensionofra-
tings for news channels is like-
ly for next threemonths as the
probeintotheTRPracketdeep-
ens. The Mumbai Police had
made a few arrests, including
of former BARC India employ-
eesParthoDasguptaandRomil
Ramgarhia in thematter.

The probe, which was
revealedby theMumbaiPolice
on October 8, had prompted
BARC to review its operations.
“Thisreviewwiththetechnical
committee is ongoing. We will
intimateourstakeholdersatthe
appropriatetime,”aBARCIndia
spokesperson said when con-

tacted. However, the pause in
ratingsbyBARCwasundertak-
en in part to bring about chan-
ges in itsmeasurement system
as advertisers, agencies, and
broadcasterssoughtastringent
androbustmechanismtotack-
ledatamanipulation—aprob-
lem that has dogged the view-
ership measurement
industry foryears.

Possible changes
that the body was
looking at included
increasingthenumber
of panel homes from
44,000 to 50,000 and
the introduction of multiple
checks to reduce tampering of
data. But industry sources say
that it is unclearwhat changes
BARC has introduced since
nothing has been communi-
cated to stakeholders yet. The
Indian Broadcasting Fou-
ndation, which includes the
country’s topTVchannels,has
60 per cent representation on
the BARC board. While 20 per
centeach is representedby the
Indian Society of Advertisers
and the Advertising Agencies
Associationof India.

OnTuesday,afour-member
committee appointed by the
Information & Broadcasting
Ministry to review TV viewer-
ship measurement had said

therewasneedforgreatertrans-
parencyintheratingssystem.It
hadalsoindicatedoftheneedto
look at technological solutions
that captured diversity and
scaleofviewership in India.

According to experts, the
newsgenrehasbecomepartic-
ularly challenging for BARC in

recentyears.Whilethe
share of viewership of
thenewsgenre intotal
viewership is 5 per ce-
nt, their share of adve-
rtisingisat10percent.

Advertisers have
come out against

excessivetoxicityandhatecon-
tent on news channels that is
aimed at garnering viewers’
attention. Bajaj Auto, Dollar,
andAmulhaveall emphasised
theneedforrestraintandtoput
anend tohatemongering.

On Friday, Rajat Sharma,
president, National Broadcas-
tersAssociation,abodyofnews
channels, said the release of
news ratings should be post-
poned for a few more weeks
until satisfactory steps were
taken to addressTRPmanipu-
lation. The Arnab-Goswami-
led News Broadcasters Fed-
eration,ontheotherhand,said
anyfurtherwithholdingofdata
byBARCwouldbecounterpro-
ductive.

BARCextendsnewsratings
blackoutasprobedeepens

Suspension
likely for
another three
months, say
industry
sources

TWESH MISHRA
NewDelhi,15January

A dani Railways Trans-
port, GMR Enterprises,
Godrej Properties and

OberoiRealty are someplayers
that have evinced interest in
redeveloping the Chhatrapati
Shivaji Maharaj Terminus
(CSMT) railwaystation.

ISQAsia Infrastructure Inv-
estments,KalpataruPowerTra-
nsmission, Anchorage Infrast-
ructure InvestmentsHoldings,
Brookfield InfrastructureFund
IV, Moribus Holdings and
Keystone Realtors have also
shown interest in theproject.

In all, 10 applications have
been received by the Indian
Railway Stations Development
Corporation (IRSDC) for rede-
veloping the CSMT into a ‘City
CentreRailMall’.

“This has seen the best par-
ticipation in recent times in
terms of number of applica-
tions, when compared to proj-
ectslikeDelhiAirport,Mumbai
Airport, Navi Mumbai Airport,
Goa Mopa Airport, Jewar

Airport and other airports at
Jaipur, Ahmedabad, Lucknow,
Guwahati,Mangaluru,Thiruva-
nanthapuram or railway sta-
tions,”anIRSDCstatementsaid.

Theprojectwill includeseg-
regation of arrival and depar-
ture, divyang-friendly station,
better level of services for pas-
sengers and energy efficient
building. Itwill alsorestore the
heritage site, according to its
1930 levels.

Uponredevelopment, itwill
providemultiple access points
topassengersforeasycommute
and also a direct linkage with
suburbanrailway,harbourline,
Metrorailandcommercialdev-
elopment. “The CSMT railway
stationwill function like a City
CentreRailMallwhere, inaddi-
tion to a passenger’s transpor-

tationneeds,hisdailyneedswill
alsobefulfilled, likeretail, food
andbeverage. The aim is to ca-
tertoapassenger’sneedsinthe
railwaystationitself,thusavoid-
ing unnecessary travel within
the city,” the statement added.

IRSDC had invited request
forqualification(RFQ)forrede-
velopment of the station thr-
ough the public-private part-
nership (PPP) route on August
20, 2020. This had come after
an in-principle approval of the
Public Private Partnership Ap-
praisal Committee (PPPAC).
Thecommitteehadrepresenta-
tives from the ministry of
finance, ministry of law, NITI
Aayog and theministry of rail-
ways, among others. And, ap-
proval was in accordance with
the guidelines for PPP projects

bytheCentre,theIRSDCadded.
“For providing better pas-

senger services and amenities,
railway stations will be on
licencewiththeconcessionaire
for60years,” IRSDCsaid.

Thebidderscantapintorev-
enuestreamssuchaspre-deter-
mined charges (as notified by
the ministry of railways) from
railwaystationusersas inprac-
tice at airports. There are also
long-term lease-rights for real
estate. “Up to 99 years for resi-
dential or mix-use format and
60 years for non-residential.
About 254,000 square metres
of built-up area (tentative) has
been allowed for commercial
development,” IRSDCsaid.

The redevelopment cost of
the station (mandatory cost),
includingcostof financingand
contingency, among others, is
~1,642 crore). The investment
opportunityforredevelopment
is on design, build, finance,
operate and transfer (DBFOT)-
basis, IRSDCadded.

The initial planning was
done by AREP, a French con-
sultant, and the technical con-
sultantforplanningtheproject
is AECOM. The financial and
transaction consultant is Kn-
ightFrank.BesidesCSMT,work
on redevelopment of 123 rail-
way stations across the coun-
try is inprogress.

Adani, GMR, Godrej in
fray to redevelop CSMT
Projectcostpegged
at~1,642crore
forcreatingCity
CentreRailMall

ADITI DIVEKAR
Mumbai,15January

The domestic steel demand
isexpectedtocontractby9-11
per cent because of the
nationwide lockdown and
thesubsequentslower-than-
desirable ramp-up inmanu-
facturing activities, Indian
Steel Association (ISA)
knowledge paper prepared
byCRISIL said onFriday.

The steel demand,which
plunged55percentyear-on-
year (YoY) in the firstquarter
asthelockdownbroughtcon-
structionaswellasmanufac-
turing activity to a near
standstill.

Though it has recovered
sharplysincethen, ithas lim-
ited demand decline to only
17 per cent YoY in the first
ninemonthsofFY21, saidthe
knowledge paper.

Demandtogrow18%
inFY22:ICRA
The domestic steel industry
is expected to register 18 per
cent growth in demand in
FY22, partly aided by a low
base inFY21whendemandis
likely to contract by around
12 per cent, ICRA said in its
report onFriday.

Domestic steel
demand may
shrink 11% in
FY21: CRISIL

Dated: January 16, 2021
PRESS COMMUNIQUE

It is notified for general information that the outstanding balance
of 8.50% Tamil Nadu Government Stock, 2021 issued in terms of
the Government of Tamil Nadu, Finance Department, Notification
No.214(L)/W&M-II/2011, dated February 11, 2011 will be repaid
at par on February 17, 2021 with interest due up to and including
February 16, 2021. In the event of a holiday being declared on
the aforesaid date by any State Government under the Negotiable
Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices
in that State on the previous working day. No interest will accrue on
the loan from and after February 17, 2021.

2.Asper sub-regulation24(2)and24(3)ofGovernmentSecurities
Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered
holder of Government Security held in the form of Subsidiary
General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account
or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the
relevant particulars of his bank account or by credit to the account
of the holder in any bank having facility of receipt of funds through
electronic means. For the purpose of making payment in respect of
the securities, the original subscriber or the subsequent holders of
such a Government Securities, as the case may be, shall submit to
the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of
India, where they are enfaced / registered for payment of interest,
as the case may be, the relevant particulars of their bank account.

3. However, in the absence of relevant particulars of bank
account/mandate for receipt of funds through electronic means, to
facilitate repayment on the due date, holders of 8.50% Tamil Nadu
Government Stock 2021, should tender their securities at the Public
Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered
for repayment, duly discharged on the reverse thereof as under:-

“Received the Principal due on the Certificate”
4. It should be particularly noted that at places where the

treasury work is done by a branch of the State Bank of India, the
securities, if they are in the form of Stock Certificates, should
be tendered at the branch of the bank concerned and not at the
Treasury or Sub-Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than
those where the securities have been enfaced for payment should
send them duly discharged to the Public Debt Office concerned
by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make
payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or
branch of State Bank of India conducting Government Treasury work
in the State of Tamil Nadu.

FINANCE DEPARTMENT
CHENNAI - 9

DIPR/87/DISPLAY/2021

S. KRISHNAN,
Additional Chief Secretary to Government,

Finance Department, Chennai-9.

GOVERNMENT OF TAMILNADU



সংবাদ পতদন,  শনবার ১৬ জানয়ুার ২০২১পদশ—বদশ৮
আহমদাবাদ : চাকর ছাড়ত হলতন মাসর যনাটস পরয়ড সাভকরত হব। নাহল মাইন যথক ১৮শতাংশ কাটা যাব। অভনব এই নয়মচালু করছ গজরাত অথারট ফরঅযাডভাি রলং। এই সংসাট গজরাতযথক ওষধুপত বদশ রফতান কর।বশষেরা বলছন, তন মাসরযনাটস পরয়ডর বদল ১৮ শতাংশজএসট কাটার ঘটনাটা নতানই ওইসংসার। অনয সংসায় এরকম নয়মএখনও সরকারভাব চাল ুহয়ন। একট

যপাটালক যদওয়া সাকাৎকার একতথযপযুক সংসার সইও জানয়ছন,যনাটস পরয়ড সাভ করার পছনযকউ জএসট নত পারন না। অনযএক সংসার হউমযান রসাস বভাগরপধান জানান, একট সংসা যথক নতÓনযকানও সংসায় চাকর করত যগলতার মাঝ যকাথাও ১৫ দন যকাথাওএকমাসর যনাটস পরয়ড থাক।যসটা নতÓন চাকরত যঢাকার সময়ইজানয় যদওয়া হয়। তাই কনেযাকযপপার পড় নয়ই সই করা উচত।

অনক উচতা পথক পনওয়া ছবত পদখা যাে উহানর ইয়লা পকনমির। করানাভাইরাসর উৎস অনসুনান গত বহৃসতবার উহানপপৗঁছছ বশ সাসয সংসার আনজাতক গবষক দল। ছব : এপ

নয়াদি : গত বছর এপল মাসরশরর দক। যকাভড-১৯ নয় তখনসবার মাথাবযথা। সঙ নানা রকম গজবি। গরম জল যখল যকাভড পালাবযথক শর কর ইমউনট পাওয়ারবাড়াত যগল জরর যলবু। কারণ,তাত রয়ছ ভটামন স। এবার যখনকরানার টকা এসছ, তখন তাতওযয গজব কছ রটব তাত সনহরঅবকাশ যনই। নতÓন বছরর শরতপধানমি ী নরন যমাদ জররকালীনভতত যকাভশি এবং যকাভযািনটকাক ছাড়পত যদওয়ার পর যথকইযফর গজব রটছ। যকউ বলছন, টকানল বনযাত ধরব। যকউ আবার

বলছন, যকাভড টকায় যযৗন কমতাবাড়ব। যকানটা ঠক? যZভডটকাকরণ শর হওয়ার আগ এইধরনর কছ ভান ধারণা র করতটÓইটারক হাতয়ার করছন যকনীয়ৈাসযমিী হষবধন।যদশ নতÓন গজব রটছ, টকানল বনযাত যোগর কবল পড়তপারন অনক। এমনকী, টকা যনওয়ারপর কোনা আকান হওয়ার সমাবনাওপবল। এই পসঙ হষ বধন বলছন,“টকা যনওয়ার পর পরুষ বা মহলারমধয বনযাত যোগ যদখা দত পার কনা, যস বযাপার এখনও যZনওসবোনক পমাণ যমলন। যাচাই না

কর এই ধরনর যকানও গজব কানযদবন না। আর টকা নয় যকউযZভড আকান হবন না।পাশপতকয়ায় কারও হালকা জর জরভাব লাগলও তা কোনা বল ধরযনওয়া উচত হব না।”যকাভড টকা নয় এখনও ভয়কাটন সাধারণ মানুষর। তার মধযইআজ যথক যদশ টকাকরণর কাজশর হে। যকা-উইন অযাপর মাধযমটকা যদওয়ার কাজ হব। পথম তনযকাট যকাভড যযাোদর টকাযদওয়ার কথা। িতীয় ধাপ পায় ২৭যকাট পঞাশার নাগরকক এই টকাযদওয়ার কথা। 

নয়াদি: যনপালবাসীর জনয ভারতীয়ভযাকসনই সবাতম। অনত যস যদশরকূটনতক সূত তাই মন করা হে।এমনত সীমান—সমসযা নয়’দশর মধয চাপা উতাপ থাকলওভযাকসনর মতা জরর বষয় নয়কাঠমাণÓ যয নয়াদির দকই তাকয়রয়ছ, তা কন সষ। কারণ ভারতরবদশমিী এস জয়শঙরর সঙ জয়নকমশন মটংয় যযাগ দত ইতমধযইনয়াদিত এস যপঁৗছছন যনপালরবদশমিী পদীপ গাওয়াল। তার লকয,যনপালবাসীর টকাকরণ নিত করতভারতর সঙ এই বষয় গরতপূণচÓক করত। তা ছাড়াও কূটনতক

সূতর খবর, কাঠমাণÓর অভমত,ভারত সতর ভযাকসনই যনপালবাসীরজনয সবচয় ভাল। কারণ ই পড়শযদশর জলবায়ুগত পরসত যযহতÓএক, তাই ভযাকসনর যোরজ যথকপরবহণ, সব কছই সহজ হব। কনচন যথক তাহল তা যকন নয়? উতরসূতর দাব, চন যথক ভযাকসনআনার পকয়া বাসববাদী নয়, আবারসাশয়ীও নয়। ওই সূত জানয়ছন,“ভারতর যথক আমাদর আশা,আমাদর জনয ভযাকসনর বনাবসখুব শীঘই করা হব। ভারতর জনয যাঠক হব, তা যনপালর জনযও ঠকহব।”

নয়াদি: যতরা বছরর যছলকযজার কর লঙ পরবতন করানা হল।তারপর মাসর পর মাস তাক বারবারগণধষণ করল ছ’জন। দির গীতাকলানর ঘটনা। দির মহলা কমশনঅভযাগ করায় ছয় বযকর বরেমামলা দায়র করা হয়ছ।বছরতনক আগ দির লকীনগরএলাকায় একট নাচর অনুষান ওইছ’জনর সঙ আলাপ হয় শভমর(নাম পরবতত)। নতÓন নাচ যশখানারছল মানাভল অঞল নয় যাওয়া হয়তাক। নানা অনুষান তাক টাকারবনময় নাচত যদয় অভযকুরা। তাকবল, এবার যথক এটাই তার জীবন।

পুলশক শভম জানয়ছ, তারবয়স যখন মাত যতরা, তাক নানা রকমমাদক যদয় অভযুকরা। যজার কর লঙপরবতনর অ োপচার করানা হয়তার। হরমানর ওষুধও যদওয়া হয়,যার জনয কম তার যচহারা যময়লহয় গয়ছল। এরপরই তাক বারবারগণধষণ করত শর কর অভযুকরা।বভন খেরও নয় আস, টাকারবনময় যারা শভমক যযৗন নযাতনকরত। অধনারীশর হসাব েযাফকসগনাল তাক দয় ভকাও চাওয়ানাহয়। অভযুকরা তাক হমক যদয়,বদাহ করল যস বা তার পরবারপাণ বাচঁব না।

বছরকয়ক পর শভমর একবনÓক নজদর যডরায় নয় আসছ’জন। গত বছর মাচ, লকডাউনরসময় বনÓর সঙ পালয় মায়র কাছচল যায় শভম। কন অভযুকরা তারবাড়ত হামলা কর পরবার—সহ’জনক তÓল নয় যায়। শভম ও তারবনÓর যফর গণধষণ শর হয়। দনকয়কপর আবার পালয় যায় ’জন। দিযেন যেশন লুকয় থাক। যসখানএক আইনজীবী তাদর যদখত যপয়মহলা কমশন দফতর নয় যান।অভযুকদর বরে ভারতীয়দণবধর ৩৭৭, ৩৬৩, ৩২৬, ৫০৬ এবং৩৪১ ধারায় মামলা দায়র করা হয়ছ। 

বতক সেও চলছ জািকাট্ উৎসব। শকবার মারাইয়। ছব : পটআই

সঙাপরু: দকণ ভারত সকয় অনলাইনঋণর ফাদ পাতা চনা অযাপগল নয়তদন উঠ এল নয়া তথয।  এইঅনলাইন যলান অযাপগলর মলূ সাভারদকণ চনর কযানন এলাকার বভনশহর। বভন চনা এজনদর মাধযমতা নয় িত হয়। তদন যবঙালুর ওহায়দরাবাদ যথক তন জন চনা এজনও সাত জন ভারতীয় চাটাডঅযাকাউনক যেফতার করছ পুলশ।তাদর বরে জামন অযাগয ধারাযদওয়া হয়ছ। এই সব ঋণদানকারীসংসাগল নজদর অফস ভÓয়াডরকর সাজয় নানা সময় বভন

যলাকজনক বসয় রাখত।  ঋণরফাদ মানষুজনক জড়য় যদওয়ার জনযখুলছল একগাদা ভÓয়া ওয়বসাইট। ঋণযনওয়ার জনয নানা পুরসারর যলাভযদখাত। এর মধয থাকত টাকা, বাইক,ইলকেনি জনসপত ইতযাদ। এইঋণদানকারী সংসাগল সরাসরঅনলাইন য়া সংসাগলর সঙ জড়ত।অনলাইন যকউ ঋণর আবদনকরলই তাক দত হত যমাবাইলনমর। যসই নমরর সম কাডট হযাককর সব যডটা ও কনটযাক চÓর করা হত।তারপর ঋণেহীতার যচনা সব বযককইঋণ যনওয়ার জনয যজারার করা হত।

উদার বটকয়ন : ন’কাট টাকারবটকয়ন উোর করা হল যবঙালরুরএক হযাকারর বাড় যথক।

ওয়াশংটন: কযাপটল বিংয় োমসমথকদর তাণবর কথা সংবাদমাধযমজানালন ওই দন উপসত পুলশঅফসার মাইকল যফনান। তনসষ জানালন, ‘মতৃÓযর মখু যথক ফরএসছ। োম সমথকরা উনত, হংসছল। এরকম আোসী মারমখুী জনতারমুখামুখ আগ হইন। একদল যশতাঙযুবক আমাক যপছন যথক জাপটধর যফলছল। তারা আমার বনক ওযকামর যগাঁজা পসল ছনয় যনবারজনয টানাহযাঁচড়া করছল। ওদরইএকজন চৎকার করছল, ‘ওর বনক

দয়ই ওক গল কর যমর যফল।’শনই আম শউর উঠ। আম ওদরকাছ অনুরাধ করলাম, আমার সংসারআছ। বাচা আছ। আমাক েজযছড় দন। তখন বকাভকারী জনতারমধয যথক এক যুবক ও ই মহলাহামলাকারীদর অনুরাধ কর এবংযছড় দত বল। যসই সময় আমাকউোরর জনয আরও কয়কজন পুলশঅফসার না এল আমাক ওরা যমরইযফলত।’ যফনান বলছন, ‘কযাপটলহল যসদন পচÓর পুলশ না থাকলআরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটত পারত।’ 

হঠাৎ চাকর ছাড়ল ১৮ শতাংশ জএসট বনযাত পথক পযৗনতা, টকা নয়গজব কান পদবন না : সাসযমনী

১৩ বছরর পছলর পজার কর লঙপরবতন করয় বারবার গণধষণ যনপালর জনয ভারতীয়ভযাকসন সবচয় ভাল

ভÓয়া ডরকর, পরুসাররযলাভ যদখাত চনা ঋণ—ফাদঁ

‘ওক ওর বনক দয়ই মারা’
কযাপটল-আতঙ জানাল পুলশ

আজ, শনবার শর ইনারনযাশনাল ফল পফিভাল অফ ইনয়া (ইফ)। তারই পসত চলছ পগায়ায়। শকবার। ছব : পটআই

পপে উদার মৃত বাঘ
পসওন : মধযপদশর যপঞ নযাশনালপাকর গমতারা যকার অঞল যথকপাওয়া যগল একট পাপবয়স বাঘরমতৃদহ। ‘ট—৯৩’ হসাব পরচত ওই

বাঘট তনদন আগ মারা গয়ছ।বাঘর যদহ অকত ছল, তাই তাকশকার করা হয়ন বল মন করা হে।১২ বছর বয়স ওই বাঘট বাধকযজনতকারণ মারা গয় থাকত পার। এদনসকাল তার যশষকৃতয সমন হয়।

ওয়াশংটন: যা ভাল—বখযাত—সমাদৃত–যকবলমাত ক তারই যরটং হয়? আেনা। ‘কখুযাত’—রও তালকা হয়। আর ঠকযসই রীততই বচার কর ২০২০সালর কখুযাত বাজারর তালকায় সানকর নল ভারতর পঁাচট বাজার তথাশপং কমেি। তালকা যথক বাদযায়ন ই—কমাস েযাটফমও। যদশর যযপঁাচট বাজার তথা শপং কমেি তথাই—কমাস েযাটফম ইউএসটআর তথাঅফস অফ দয ইউএস যেডরপজনটভ—এর এক সমীকায়‘২০২০ রভউ অব নোরয়াস মাকটসফর কাউনারফটং অযান পাইরস’—এরনরখ ‘কুখযাত’ সাবযস হয়ছ, তারাহল মুমইয়র হীরা পানা, কলকাতারখদরপুরর ফযাি মাকট, দিরপালকা বাজার ও দির টযাঙ যরাড।আর রয়ছ জনপয় ই—কমাস েযাটফমসযাপডল। এর আগর তালকায়আইজলর মলনয়াম যসনার ছল কনসামতক লে এর নাম যনই।

কন এই বাজারগলক ‘কুখযাত’সাবযস করার মাপকাঠ কী? উতর,নকল এবং বদশ যথক পাচার করাজনসপত বক করা। মাকন যেডরপজনটভ রবাট লাইটহজারজানয়ছন, ইউএসটআর ৩৯টঅনলাইন বাজার এবং ৩৪ট সাধারণবাজার চিত করছ, যযগো নকলএবং পাচার করা জনসপত বক কর।এই ধরনর জাল—সামেী রফতানহওয়ার পর আমরকার বাজার যছয়গয়ছ বলও দাব করছইউএসটআর। আরও জানা গয়ছ যয, শধু চনআর হংকং নয়। জাল, নকল সামেীআমদান—রফতানর জনয বশড়আরও যদশ রয়ছ, যযমন ভারত,

সংযুক আরব আমরশাহ, তাইলযান,সঙাপুর, তÓরস পভåত। রভউ রপাটঅনযুায়ী, সযাপডল নকল সামেী যবচারহার আগর বছরর তÓলনায় আরওযবড়ছ। ২০১৮ সালর নভমররসমীকা রপাট জানা গয়ছল,সযাপডলর অনত ৩৭ শতাংশ যকতাদাব করছলন, তারা নকল দবযযপয়ছন। ২০১৯ সালর লাই মাসসংসার পতষাতাদর বরে যফরএকই অভযাগ ওঠ। অনযদকমমুইয়র হরী পানা, যা মলূত ‘ইনডারমাকট’, যসখান উচমানর নকল ঘড়যথক শর কর নকল তা, যপাশাক,পসাধনী সবই বক হয়। খদরপুররফযাি মাকট ‘যহালসল’—এ যপাশাক,পসাধনী, ইলকেনি জনস বকহয়য়। দির পালকা বাজার‘আনারোউন’ বাজার, যার যবশনামডাক আছ। আর টযাঙ যরাজ নকলতা যথক যপাশাক, সব কছইবকবাটা হয়। 

কুখযাত বাজারর তালকায় সযাপডল

মো: যয যকানও সময় যেফতার হতপারন বল আশঙা পকাশ করলনরশ যপসডন পুতনর কটর বরাধীযনতা অযালি নাভালন। রাশয়ারবরাধী যনতা নাভালনক গত আগে’বার মারাতক বষ দয় যমর যফলারচকান করছল পুতনর অনুগতগপচররা। রাশয়ার কারা কতåপকজানয়ছ, ২০১৪ সালর আথকনীতর একট মামলায় যোষী সাবযসকরা হয় নাভালনক। আদালত তনবছর যজলর সাজা দলও তা মকুব

কর যদওয়া হয়ছল। জামনর  শতযোতাবক তাঁক থানায় হাজরারনদশ যদওয়া হয়। কন আদালতরশত না মানায় যদশ ফরল তাঁকযেপার করার নদশ যদয় যফডারলপুলশ। কয়কদন আগ আরকটনীত মামলায় তারঁ বরে তদন শরকরা হয়ছ। এই মামলাগল সাজাোবল শর যথকই অভোগ জানয়আসছন নাভালন। তারঁ দাব, পুতন ওযকমলনর সৈরাচার এবং নীত ফাসঁকরায় তাঁক ফাসঁানা হে।

পেফতারর আশঙায় নাভালন

নকল বযান বাচঁাতপার পায়রার পাণ
নয়াদি: পশান মহাসাগর পপরয়মাকন যকুরাষ পথক অেলয়াএস পড়ছল একট পায়রা।পদশর কঠার পকায়ারনাইন নয়মভঙ করছ, তাই তাক পমরপফলার সদান পনয় অেলীয়পশাসন। কন পর পদখা গয়ছ,পায়রার পায়র বযানট নকল। তাইপস পাণ পবঁচ পগলও পযত পার।’মাস আগ যকুরাষর ওরগনপশষ পদখা গয়ছল পজা—পক। গত২৬ ডসমর তার আবভাব ঘটপমলবানর একট বাড়র বাগান। আমরকান পরসং পজয়নইউনয়ন জানয়ছ, পাখর বযানটানকল। তা পেস করা অসমব।

উiর মধয পরলওয়, পয়াগরাজ
পটনার বjk নং. ৭০২০২০২০২১ ডভশনাল পরলওয় মযানজারস-এরঅফসতারখঃ ১৪.০১.২০২১ ই-পটনার বjk উiর মধয পরলওয়, পয়াগরাজ 
ভারতর রা¨পতর পক ডভশনাল যরলওয় মযানজার (ই©নয়ারং)/উতর মধয যরলওয়/পয়াগরাজ ন«লখত কাজর জনয ১০.০২.২০২১  তারখ১৩.৩০ ঘনা পযন নধারত ফম ন«লখত ই-যটনার আহবান করছন। যটনারর ববরণী ন« যদওয়া হেঃ-
কনং পটনারনং কাজর নাম কাজর আনুমানকখরচ (টা.) বায়নার টাকা(টা.)

পশষ হওয়ারসময়সীমা একই ধরনরকাজর জনযপqগযতার মাপকাঠ
১.

২.
৩.

১৭৮ এসএসই/ডা®/ুএইচকউ/সএনব,এসএসই/ডা®/ুযেশন/সএনব,এস এসই/ডা®/ুসপএ/সএনব,এসএসই/ডা®/ুহ/সএনব,এসএসই/ডা®/ুএসপআই-১/সএনব এন এসএসই/ডা®/সপস/সএনব-এর বভাগই©নয়ার ইনচাজ িারা নদশত অনুযায়ী অবযব¯ত দবযর ডস°সালসহ উডন, সাভসবল এস শট এন যফরাস দবয বাদ যযখান যয অবসায়ভতত এডইএন/এইচকউ/সএনব-র পরতযক যZয়াটার এবং অনযানযপরকাঠাো যভঙ যফলা এবং বকর কাজ। যZয়াটার এবং অনযানযপরকাঠাোর ববরণী যটনার নথত সংযুক সংোজনী-১ অনুযায়ী হব। 

৩৫৯৬১৫৩.০৬ ৭১৯০০.০০ ০৫ মাস শূণয

১৭৯ এডইএন/এল/সএনব-এর অধীন সএনব-আরআরএইচ-যতযরল পুননবীকরণ(পাইমার) এবং অনযানয পাসঙক প.ওয় কাজ ১২৪০৬৬২৬.৪৪ ২১২০০০.০০ ০৪ মাস প.ওয় কাজ
১৮০ এডইএন/লাইন/সএনব-এর অধীন সএনব-সপএ-যত ববধপ.ওয় কাজগল। ১২৭২৬৭১১.০০ ২১৩৬০০.০০ ০৬ মাস প.ওয় কাজ

পটনার পrলার তারখ হল ঃ সমs পটনারর জনয : ১০.০২.২০২১, tuবযঃ- (১) উপোক ই-যটনারগলর যটনার নথ সহ সমণূ তথয যটনার য±লারনদষ তারখ অথাৎ ১০.০২.২০২১ তারখ ১৩.৩০ ঘনা পযন ওয়বসাইট  www.ireps.gov.in- যত থাকব। (২) ই-ডাকর ফম ছাড়া অনয ডাকগলউপোক যটনারর যপকত োহয করা হব না। এজনয, বকতাদর আইট অযাv-২০০০-এর অধীন সসএ িারা ইসুয করা ডজটাল সগনচারসাটফকট সহ আইআরইপএস ওয়বসাইট নজদর যরজোর করত হব। (৩) আথক দরর যপজ থাকা এবং যথাযথ ভাব ডজটাল সাকরতদরগল ববচত হব। যদ বকতারা যযZন ফম/যলটারহড দরগল এবং অনয যZন আথক ৈ²া  যুক করন তাহল যসট সরাসরই অোহয হবএবং ববচনা করা হব না। (৪) যটনারদাতাগণ ৫০ লকর যবশ বোপত মূলয যুক পটনার নং ১৭৯ ও ১৮০-এর জনয েযানাড ফরমযাট যটনারনথত পদত সাটফকটর একট প তলপ জমা যদবন, যা বযতীত তাদর যটনার ববচত হব না এবং খারজ করা হত পার। (৫) দবয এবং/অথবাপরষবার সরবরাহকারকারী/ঠকাদারগণ জএসট একর এবং বভন সময় পোজয রলসর বষয়সাপক হব। (৬) সংযুক নথ যটনারদাতা অথবাতার ৈ²ার িারা ৈাকরত হত হব। (৭) এই যটনার বেপ www.ncr.indianrailways.gov.in-যতও আপোড করা হয়ছ। (৮) ই-যটনারং-এর যপকত ড°জট বায়নার টাকার (ইএমড) যপমন শধুমাত যনট বযাঙং অথবা যপমন যগটওয়র মাধযম জমা যদওয়া যাব। (৯) যয যZোঅসুবধার জনয আইআরইপএসর ওয়বসাইট পাপবয যহ³ডি জানাো যাব। (১০) যটনার অনলাইন ১০.০২.২০২১ তারখ ১৩.৩০ ঘনা পযনজমা যদওয়া যাব। (১১) যটনারদাতাদর যদওয়া অনযানয নদশ সহ, যটনারদাতাদর যটনার সহ নথ জমা যদওয়ার জনয যটনার নথর অনুেদ ১০.০,যরট যZটং-এর জনয ইএম ড°জটর জনয যটনার নথর অনুেদ ১২.১ (ক) দষবয-(২), (৩) ও (৪)-যত বশষ মোোগ দত বলা হে। (১২)ই-যটনার ফমগল সকল যটনারদাতাদর বনামূলয ইসযু করা হব। (১৩) যটনারদাতা-পক বাধযতামলূকভাব জসস লাই ২০২০-এর |স ১০ পথক১৮ (পাট-১)-এর মানযতায় প}জনীয় নথ জমা দত হব, অনযথা দরপsাব অস~ণূ দরপsাব হসাব ববচত হব এবং তদনুসার অনু�দনকরা হব না। 

নদান পরলওয়

ডপাগল/ডভঃ মাচ/২১—এর জনয নলামর তারখ (সময় : সকাল ১১.০০টা)
১
২

৩
৪
৫
৬

৭
৮

যডঃ িসএমএম/এএমভ০৫২২—২৪৫১২৫৭
যডঃ িসএমএম/এসএসব০১১—২৭০১৫৩৮৭
যডঃ িসএমএম/যজইউডডা®ু০১৭৩২—২৫২৩৮৮

সনঃ ডএমএম/এমব০৫৯১—২৪১৩১৪১
সনঃ ডএমএম/এফজডআর০১৬৩২—২৪৪১৫৪

সনঃ ডএমএম/এলকও০৫২২—২২৩৪৭৫৬
সনঃ ডএমএম/ডএলআই০১১—২৩৩৬৫৩১১
সনঃ ডএমএম/ইউএমব০১৭১—২৬১১২০৩

২
২

২
১
১

১
১
১

৪
৪

৪
৩

৩
৩

৩
৩

৬
৬
৬
৫

৫
৫

৫
৫

৯
৯

৯
৮
৮
৮

৮
৮

১১
১১
১১
১০
১০

১০
১০

১০

১৩
১৩

১৩
১২

১২
১২

১২
১২

১৫
১৫

১৫
১৫

১৫
১৫

১৫
১৫

১৬
১৬

১৬
১৬

১৬
১৬

১৬
১৬

১৭
১৭

১৭
১৭

১৭
১৭

১৭
১৭

১৮
১৮

১৮
১৮

১৮
১৮

১৮
১৮

২০
১৯
১৯
১৯

১৯
১৯
১৯
১৯

২২
২২
২২
২২
২২
২২
২২
২২

২৩
২৩

২৩
২৩

২৩
২৩
২৩

২৩

২৪
২৪

২৪
২৪

২৪
২৪

২৪
২৪

২৫
২৫
২৫
২৫

২৫
২৫
২৫
২৫

২৬
২৬

২৬
২৬
২৬
২৬

২৬
২৬

২৭

২৭
২৭

৩০
৩০
৩০
৩০

৩০
৩০
৩০

৩০

৩০
৩০
৩১

৩১
৩১

৩১
৩১

৩১

৩১
৩১

ই—নলাম বjk নং মাচ/২১
যফরাস µযাপ, নন যফরাস µযাপ, অনযানয ববধ µযাপ, কনডমড যোZ, যZচ এবং ওয়াগন, এবং µযাপ যরল এবংঅনযানয যরল এবং অনযানয µযাপ প.ওয় দবয, নলাম কমসূচী-এর জনয ই-নলাম ন« অনুযায়ী পরচালনা করা হবঃ -

১. নলাম বক করা হব এমন দবযর ববরণী www.ireps.gov.in-এর কযাটালগ পাওয়া যাব। ২. আেহী যকতাগণ নবাচত সানগলত কাজর সময় নলামর আগ µযাপ দবয পরদশন করত পারন। একতববরণী আইআরইপএস রয়ছ। ৩. ই-নলাম যরজোর করত, যকতাগণ-যক ওয়বসাইট www.ireps.gov.in যদখত হব। যZো যকতযরজোর করত যZো অসুবধা হল যকতাগণ যডপু. সএমএম/এস এন প-যক যোগাোগ করত পারন। 
নং ১১৭—এস—পসলস—অকশন—পপাোম—২০২০—২১, তারখ : ১৪.০১.২০২১

পস�চi োহক পরষবা

উiর মধয পরলওয়, পয়াগরাজ
নং এস/পসল/৬১১/ই-এপ/২০-২১ তারখ: ১৩.০১.২০২১ই-নলাম প�োমপ�টশ নং ১০ মাস পফ�য়ার ২০২১এতিারা জানাো হে যয, উতর মধয যরলওয়র সব ডভশন এবং ড°ত পাপ বজয পদাথসমূহ, ই-নলামর মাধযম বকয় করা হব এবং সবসংগঠকদর নদশ যদওয়া হে যয, তাঁরা যযন তাঁদর এলাকায় এই নলাম পরচালনা করন। বজয পদাথর আইটমগল: প. ওয় বজয পদাথ, বজয পদাথর যরল, কাে আয়রনর বজয পদাথ, যফল যদওয়া যোলং েক, নন যফরাস এবং অধাতববজয পদাথ, টানং এবং য·রং, যফল যদওয়া যতল/রং--এর ̧ামগল, যফল যদওয়া যমশন এবং কারখানাসমূহ, বন হয় যাওয়া গাড়গল, যফল যদওয়াঅফসর জনসপত, ফাউ¹র ºযাগ, নষ হয় যাওয়া মাথার ওপরর এমএস/জআই টযাঙসমূহ, যেনর লাইট এবং ফযানসমূহর যফল যদওয়া যফরাসবজয পদাথসমূহ, যফল যদওয়া এমএস /জআই পাইপলাইনসমূহ, ফাউ¹র সাল, ওয়াকশপর এমএস বজয পদাথ এবং অনযানয এমএস বজয পদাথ।
ক নং নলামর সংগঠক ড�/ডভশন ই-নলামর তারখ

রাউন -১ রাউন -২ রাউন -৩
মাধযম

১.
২.
৩.
৪.
৫.

যডপু সএমএম/জএসড/সএনব
সন ডএমএম/এনসআর/এজস
সন ডএমএম/এনসআর/পআরওয়াইজ
সন ডএমএম/এনসআর/যজএইচএস
যডপু সএমএম/সস/যজএইচএস

জএসড/সএনব
এজস/ডভঃ

পআরওয়াইজ/ডভঃ
যজএইচএস/ডভ

যজএসড/যজএইচএস

০১.০২.২০২১ ১০.০২.২০২১ ১৮.০২.২০২১
০৪.০২ ২০২১ ১১.০২.২০২১ ২২.০২.২০২১
০৫.০২.২০২১ ১৭.০২.২০২১ ২৪.০২.২০২১
০৮.০২.২০২১ ১৫.০২.২০২১ ২৩.০২.২০২১
০৯.০২.২০২১ ১৮.০২.২০২১ ২৫.০২.২০২১ ওয়ব

সাইট
:  ww

w
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বশষ শতাবলী: ১. সব ধরনর্ বজয পদাথ, www.ireps.gov.in -এই ওয়বসাইট, ই-নলাম পেতর মাধযম বকয় করা হব। যদ, নলামএক দন যশষ না হয়, তাহল, পরবতী দনগলতও নলাম চলত পার (এই নয়ম শধুমাত যডপু এসএমএম/এসড/যজএইচএস- এর জনযইপযাজয) ২. ই-নলামর অবকীত জনসপতগল, পযায়কম ড°গলর পরবতী ই-নলাম আবার বকয়র জনয বযবহার করত হব। ৩.আেহী ডাকদাতা, নলামর পূব, কাজর সময়র মধয, বজয পদাথর অবসা পরদশন কর নত পারন। ৪. যদ বকতা ৫ লকর যবশ দামদয় জনসপত কনত চান, তাহল তাঁক, বকয় কর দপর নজর নাম নথভÓক কর রাখত হব। ৫. নলাম সমন আো বশদ ববরণ(যযমন কযাটালগসমূহ, পূববতী নলামর যশষ বকয় মূলযসমূহ এবং অনযানয বশদ ববরণ)--এর জনয অনুেহ কর উতর মধয যরলওয়রওয়বসাইট "www.ncr.indianrailways.gov.in" যদখুন। ৬. ই-নলামর সমন আো বশদ ববরণর জনয, অনুেহ কর
"www.ireps.gov.in" -এই ওয়বসাইট যদখুন।

উiর মধয পরলওয়, পয়াগরাজ
ই-প�কওরমন পটনার প�টশ নং ২১১-এস/টএস/পটনার প�টশ/০৬/২০২০, তারখ:১১.০১.২০২১ভারতর রা ̈পতর প½খ, পিপাল চফ ই©নয়ার, নথ যস¾াল যরলওয়, পয়াগরাজ, ন«লখত ই-সংেহ যটনারসমূহআ¿ান করছন।ক নং পটনার নং সং�k ববরণ পরমাণ অনুমত মলূয
১ ১৩২০২০২০২১
২ ১৪২০২০২০২১

আরডএসও ডআরজ নং ট-৩০০২-এত পলইথলন ডাওয়লসমহূ 
আরডএসও ডআরজ নং ট-৩৮১-এত এসজসআই পবশ করা�
আরডএসও ডআরজ নং ট-৬৯০১-এত এসজসআই পবশ করা�

১,০০,০০০ ট
৫২,০০০ ট
২৫,০০০ ট

১৩,১৬,০০০/-
৭৬,৫৭,১০০/-

কাজ পশষ হওয়ার তারখ: ০৪ মাস, পটনার পrলার তারখ: ০৮.০২.২০২১
tuবয: (১) ওপরর ই-সংেহ যটনারসমূহর সমূণ তথয, আইরপস- এর ওয়বসাইট, অথাৎ, https://www.ireps.gov.in-এত পাওয়া যাব। (২)ওপরর যটনারর যপকত,ই-ডাকর Àপ ছাড়া আর যZন Àপ, ডাক েহণ করা হব না। এই কারণ, বকতাদর,  আইট অযাক-২০০০-এর অধীনসসএ িারা জার করা  ৩য় যশণীভÓক ডজটযাল সগনচার সাটফকটসহ আইআরইপএস-এর ওয়বসাইট নজদর নাম নথভÓক করত হব। (৩)শধুমাত ফাইনযািয়াল যরট যপজ অনভÓক এবং নয়মানুযায়ী ডজটযাল সা½খরত দরসমূহই েহণ করা হব। যদ বকতাগণ, অনয যZন Àপ/যলটারযহড দরসমূহ এবং অনয যZন আথক তথয সংযুক কর জমা যদন, তাহল, যসগল সঙ সঙ অোহয করা হব এবং েহণ করা হব না।

দ�ণ পবূ মধয পরলওয়
ই-পটনার বjk 

পটনার বjk নং. ১) আরডা�ুএসএস /আর/ডাবল এন সটআরব মাউনং পমশন/০১/২০২১ ই-পটনার : ওয়বসাইট
http://www.ireps.gov.in-এর মাধযমঅনলাইন ন«লখত আইটমগলর জনযইলকেনি যটনার আহবনা করা হে এবংবাসবক ফরমযাট দরপসাব ন«লখতযটনারর যকত যনওয়া হব না। ক নং ১.পটনার নং ২২২১৫০০৭ নদu তারখ :০৮.০২.২০২১ ববরণ : ডাবল এন সটআরবমাউনং যমশন পরমাণঃ ০১ ট ইএমডঅথাঙ ₹ : ₹ ৫৫৯৪০/- পটনার নথর খরচহল শনূয ই-পটনারর শতাবলী : ১. বায়নারটাকার যপকত যপমন শধুমাতআইআরইপএস য°টাল পাপবয  অনলাইনপÁার মাধযম করা যাব। মযানুয়াল পÁায়যপমন যনওয়া হব না। ২. বকতাগণওয়বসাইট অথাৎ http://www.ireps.gov.in-যত পাপবয যZটশন যপজর মাধযম যZটকরবন। দষবযঃ (ক) যয সকল সংসারসমূণÀপ যোগযতার মাপকাঠ রয়ছ তারাএই যটনার যZট করত পারন৷ খ) বসারতযসশফকশনর জনয আইআরইপএস সাইটঅথাৎ  http://www.ireps.gov.in যদখুন৷ পডপু.সএমএম/আরডা�ুএসএস/এসইসআর/ রায়পুর

দ�ণ পবূ মধয পরলওয়

দ�ণ পবূ মধয পরলওয়
বাতল হওয়ার পনাটশ

ক নং: ই-পটনার অযামনমন নং: সন ডইই-জ-আর-ওটপ-২০-২১-১৬, তারখ:১১.০১.২০২১। ই-পটনার প�টশ নং: সনড ই ই - জ - আ র - ও ট প - ২ ০ - ২ ১ - ১ ৬ ,তারখ:০১.০১.২০২১। ০৪.০২.২০২১ তারখয±লার জনয নধারত শডউল, এতিারা,পশাসনক কারণর জনয বাতল করা হো।
সন ডভশনাল ইলকেকযাল ই�নয়ার(জ) /রাইপুর 

PR/R/Sr. DEE(G)/IEP/133
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