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EXTRACT

OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED

F]NANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2019
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For SOMANY CERAMICS LIMITED
SHREEKANT SOMANY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DtN 00021423

Date:
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JAYSHREE NIRMAN LIMITED
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Kolkata 700 069

1st Fl@r, Kolkata 700069
e-mail:

-

Tel: (033)

trYhilst rare ic

TECHNICALASSOCIATES
INFRAPOWER LIMITED

3022€150,

Eflail: jalshIHirunlimiH@groil.(m
NOTICE

Pursuanl to Regulation 29 read with
Regulation 47 of the Securities and

techniclasocialesinfra@gmail.m
Website: www,tectEssoinfi a.corYr
NOTICE OF BOARD MEETING

Exchange Board of lndia (Listing Obliga-

Pursuant to Regulation 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure

tions And Disclosure Requirements)

Requirements) Requlations, 201 5, and

Regulations,20'15, Notice is hereby given
thal the Meeting of the Board of Directors

other applicable provisions. Notice

of the Company will be held at

the
registered office of the Company on
Thucday, 30th May, 2o19 at 11:00 a m, to
consider amng oths things the Audited
Financial Results for the year ended on
31st March, 2019

The said Notice may be accessed
on the Company's website at
Mjaysh@niman @m

:Kolkata

.

sdt

Dwarika Nath Mishra
:22O5.2O19 ComplianceOfficer

rs

hereby given that a meetng of Board of
Directors will be held on May 29, 2019,
at '12 00 pm, at its registered office at
20A, British lndian Street, lst Floor,
Kolkata-700069. to consider and
approve,interalia,the Audited Financial
Resllts for the quarter and Vear ended
March 31,2019.
For and on behalfof Board

;

Kolkata

;22.05 2019

sd/-

Munmun Ganguli
Whole Time Director

রাজয

সংবাদ প তদন, বুধবার ২২ গম ২০১৯

কৃতী পড়য় াদর কথা

বাধা
গপরয়
জয়র
হাস

নজস সংবাদদাতা, আসানোল :
কারও বাবা মের গোকান কাজ
করন। কারও মা গোকর বাড়ত
পরচারকার কাজ বযস থাকন দনভর।
শধু আথক দক গথকই পতকূল
পরসতই নয়, পড়াোনায় উৎসাহ
গদওয়ার গ3নও গোক গনই বাড়ত।
মায়র অসুস শরীর বাবুর বাড়ত
কাজ কামাইয় হয়ো শনত হয়ছ
আজ সÓল না গয় মায়র হয় গতর
গখট আয়গ যা। কন পড়াোনার
তাগদ নজর ‘গতজ’টাক মরত
গদয়ন ঝলক, অপণা, পার ও সপনরা।
বাড়র গচাদ পুরষর গকউ গযখান
সÓলর গি পার হনন। গসখান এই
গছলময়রা নজদর গচোয়
মাধযমকর গি পার হল। এবং
সফলভাবই। ভাল নমর গপয়
ভবষযতর সপ গদখত শর করছ
তারা। দন ২০ কোমটার সাইকল
যাতায়াত করছ শধুমাত পড়ব বল।
গসই কঠন সংগামর সীকৃত গপল
মঙলবার মাধযমকর ফলপকাশর পর।
তব কাজটা গোটই সহজ ছল না।
সালানপুরর এই গছলময়দর পাশ
যদ না দাড়াতন শভদীপ গসন। তার
পরচালত ‘পস অবতনক পাথমক
বদযালয়’ গথক এইসব গছল
গময়দর গ3চং-এর বযবসা করা হয়।
রপনারায়ণপুরর এই অবতনক
বদযালয়ট এমন একট শকাঙন
গযখান আথকভাব পছয় পড়া
গছলময়দর ’বলা কর গ3চং
গদওয়া হয়। তাদর খাওয়াদাওয়ার
বযবসা করা হয়। এক বা ’দন নয়,
বছর ৩৬৫ দনই চল এই পরষবা।
অপণা রায়, ঝলক দাস ও পার
বাউরর বাড় বাসুদবপুর গজমারত।
তনজনই আছড়া রায় বলরাম গালস
সÓলর ছাতী। অপণার বাবা কািন রায়
দনমুজরর কাজ করন। ঝলকর
বাবা গনই। মা সাননা দাস রানাবানার
কাজ করন অনযর বাড়ত। পার
বাউরর বাবা সুখন বাউর কাজ করন
ইটভাটায়। এই তনজনই এক
অপরর বনÓ।
সপন মাজর বাড় কুসুমাকানাল গাম।
সপনর বাবা মের গোকান কাজ
করন। এই পরসতত এই পড়য়াদর
একমাত ভরসা ছল সানীয় শভদীপ
গসন। পড়য়ারা জানায়, ওই দাদা না
থাকল হয়ত পড়াটাই হত না। গসই
কাস সক গথক রপনারায়ণপুর
সীমানপেীত এই বদযালয় এস তারা
পড়ছ। শভদীপ জানান, ওদর অদময
পয়াস আর গজদ মাধযমক ভাল ফল
করছ। শধুমাত পড়াোনার জনয এই
চার পড়য়া দন কুড় কোমটার কর
সাইকল যাতায়াত করত। গ3চং
গথক বাড়, বাড় গথক সÓল, সÓল
গথক গফর গ3চং। এইভাব তারা
পড়াোনা করছ। ৪০জন পড়য়া
গসখান পড়। তাদর পঠনপাঠন করান
সাতজন শকক। সবটাই এখান দাতবয।
এমনকী ইভনং মলর বযবসাও রয়ছ।
শধুমাত সানীয়দর সাহাযয নয় এই
পরষবা চালু রয়ছ গত ৯ বছর ধর।
আগামীদনর জনয আরও ঝলক,
অপণা, সপন ও পাররা শতর হে
এখান।

ঠকা শ মকর নময়

বসয় বালকার সাফলয উচ সত আমতা

১২ বছর মাধযমক
পাস, নজর সইফার

সনীপ মমদার l উলুবড়য়া

গশষ পযন িতীয় বভাগ উতীণ হল
আমতা থানার কাষসাংরা গামর বসয়
বালকা সইফা খাতÓন। এ বছর মধযশকা
পষদর বশষ অনুমতকম মাত ১২
বছর বয়স মাধযমক পরীকায় বসার
অনুমত পায় সইফা। শশশব গথকই উঁচÓ
কাসর সমস সলবাস ছল তার
গোটর ডগায়। এক বছর তন মাস
বয়স গস পড়াোনা শর কর বল
সইফা জানায়। গস গ3নওদন গ3নও
সÓল পড়াশানা করন।
মাত ছ’বছর বয়স সইফা
মাধযমকর সলবাস মুখস কর
গফল। উঁচÓ কাসর পড়া মুখস থাকার
জনয গস গ3নও নচÓ কাস ভত হত
চায়ন। তাই মাধযমক পরীকায় ভাল
ফল করব বল তার বাবা গপশায়
গামীণ চকৎসক গশখ মহমদ আইনুল
দাব করছলন। গসই মো তন
রাজয সরকারর কাছ তার ১২ বছরর
গময়ক মাধযমক পরীকায় বসার জনয
অনুমত চান। এজনয তন শকামনী
গথক শর কর মধযশকা পষদর
সভাপতর কাছ পযন দরবার করন।
গশষ পযন বশষ অনুমতকম
হাওড়ার সালকয়ার অযাংো সংসåত
হাই সÓ লর বহরাগত পরীকাথী হসাব
সইফাক পরীকায় বসার অনুমত গদয়

সইফাক মিমুখ করােন তার বাবা ও মা।
মধযশকা পষদ। মাধযমকর গটস
পরীকায় গস ৫৩ শতাংশ নমর গপয়
উতীণ হয়। এবার মূল পরীকাতও ১২
বছরর সইফার কৃতকায হওয়ার খবর
পাওয়া গয়ছ। যদও গময়র
পরীকার ফলাফল সমক মুখ কুলুপ

এঁটছন তার বাবা গশখ গোহমদ
আইনুল। উল তন দাব করছন
তার গময়র সঙ অবচার করা
হয়ছ। চকান কর তার নমর কময়
গদওয়ার অভোগও তÓলছন গশখ
আইনুল। তন বলন, “সইফা পতট

মরশম। শহর লচÓ কনত বযস এক মহলা।

বষয়ই একোর মধয একো নমর
গপো। গমধাতালকায় তার এক গথক
তন নমরর মধয থাকার কথা। চকান
কর তাক এই নমর পাওয়া গথক
বরত করা হয়ছ।” তন জানান,
পরীকায় বসার সময় গথক সইফাক
নানাভাব উতয ক করা হয়ছ। পরীকা
গকের বরদও তার অভোগ,
গময়ক মারধর পযন করা হয়ছ।
বষয়ট তন ঊরতন কতåপকর
নজর আনা সেও গ3নও সুরাহা
হয়ন। তন সইফার সমস পরীকার
খাতা চযালঞ করবন বল জানান।
তার পরই তন সইফার পকৃত পাপ
নমর সাংবাদকদর জানাবন। সইফা
এবারর মাধযমক পরীকায় ৪০৫ নমর
গপয় িতীয় বভাগ উতীণ হয়ছ
বল অসমথত সূত জানা গয়ছ।
সইফা নজও তার প তট বষয় খাতা
চযালঞ করার দাব জানয়ছ। গস
জানায়, গস গয নমর গপয়ছ তা তার
নমর নয়। পষদ সভাপত কলযাণময়
গঙপাধযায় জানান, পাপ নমর নয়
কারও মন সনহ থাকল গসই
পরীকাথীর খাতা স্টন করার দাব
জানাতই পার। মধযশকা পষদ
গ3নও ছাত-ছাতীক তার পাপয নমর
গথক বিত করব না। তব ছাত বা
ছাতীক তার দাব অনুযায়ী উপযুকতা
পমাণ করত হব।

–শভাশস রায়

পয় াত সাধীনতা সংোমী সাধন কর
িাফ রপাটার : পয়াত পাকন সাধীনতা সংগামী সাধন কর(৮৬)।
গসোসবী সংসা অাজাদ হন ভলািয়ার গকার—এর অনযতম প তষাতা
সদসয ছলন তন। গত শকবার সল গরাগভাগর পর তার মৃতÓয হয়।
১৯৪৯ সাল গথক তন সমাজসবা মূলক কাজর সঙ যুক ছলন।
১৯৭১ সালর বাংলাদশ যুদ ও অাটাতরর বনযায় তার গনতåে
উেখযযাগয কাজ হয়ছল। গনতাজর কমকাি নয় তন কয়কট
বই লখছন। ‘গনতা গথক গনতাজ’ তার মধয উেখযযাগয।

বুদ জয়নী
পালন

িাফ রপাটার : রষড়া বুদ
সমাজকলযাণ সমতর উদযাগ
২,৫৬৩তম বুদজয়নী পালত হল। এই
উপলক গত রববার সংগঠনর পক
গথক গজতবন বুদবহার সাড়মর বুদ
জনজয়নী পালন করা হয়। অনুষান
বুদদবর জীবনর বভন ঘটনা
উেখ করন উপসত বকারা। এ
ছাড়াও সাংসåতক অনুষান হয়।
গছাটদর ‘বস অঁাকা’ পতযাগতা
ছল। পথচারীদর মধয শরবত ও মে
বতরণ করা হয়।

৭

মাধযমক ৬৬৮ নমর পাওয়া বধাননগরর বাসনা রাহল মত ক সংবধত
 করছন কংেস
ননতা নসামশর বাগই। মঙল
 বার।

অযাডামাস ইউনভাসটর সমাবতন অনুষান টাটা িলর মযানজং ডরকর ট ভ নরনন, পদশী নারায়ণমূত, বশবদযালয়র
চযােলর সমত রায় ও ভাইস চযােলর মধুসদূ ন চকব তী। মঙল
 বার।
–গগাপাল দাস

উচ শকত
গহাক
গময়, সপ 
গমৗমতার
বাবা—মায়র

নজস সংবাদদাতা, নতহট : বাবামায়র লকয গয গ3নও মূলয
গময়ক উচ শকত করা। গসই
লকয মাধযমক ৬৫১ গপয় তাক
লাগয় দল এক ঠকা শমকর
গময়। খুশ পরবার গথক
পতবশীরা। পলাশপাড়া থানার
হাসপুকুরয়া বদযাপীঠ গথক
গৌমতা বশাস ৬৫১ নমর গপয়
সকলক তাক লাগয় দয়ছ। এই
বছর মাধযমক পরীকার আগই তার
গজঠতÓতা কাকা সুদীপ বশাস
পুলওয়ামায় জঙী হামলায় শহদ হন।
তার মধযও পরীকা দয় ৬৫১ নমর
পাওয়ায় গস খুশ। হাসপুকুরয়া
গামর এক চলত ঘর বাবা—মা, সী
ও ই গময় নয় সংসার অমর
বশাসর। সংসার চালাোর জনয
তাক বাইরর রাজয ঠকা শমকর
কাজ করত গযত হয়। খুব কের
মধয দয় তন তার ই গময়ক
গলখাপড়া করােন। তাদর মধয
বড় গময় গৌমতা এবার
হাসপুকুরয়া বদযাপীঠ গথক
মাধযমক পাশ করল। বাবা অেম
গশণ পযন ও মা পাথনা বশাস
মাধযমকর গি পার করছন।
তাদর কের সংসার গথক
গৌমতার এই ফল খুশ করছ
সকলক। কৃতী ছাতীটর মা পাথনা
বশাস বলন, “আমাদর অভাবর
সংসার। খুব কে কর গময়ক
শকত করার গচো করছ। নানা
সমসযার মধয এবার ওর মাধযমকর
গরজাল নয় ভীষণ চনায় ছলাম।
ওর ফল আমরা খুশ। আমার লকয
গয গ3নও মূলয গময়ক উচ
শকত করা। ওর বাবা সারা বছর
সংসার চালাোর জনয বাইর থাক।
ওর বাবা গয ক’টা টাকা পাঠায় তাত
গ3নওরকম আমাদর সংসার চল।
আথক সংকটই আমার মূল
পতবনকতা। ওর গলখাপড়ার জনয
গ3নও গৃহশকক দত পারন। ওর
সÓলর শকক ও কয়কজন
গৃহশকক নজরাই উদগী হয়
গৌমতাক পড়য়ছ। এজনয গকউ
আমাদর কাছ টাকা চায়ন। আমার
গময়র ফলর জনয আম সকলর
কাছ কৃতজ। পরীকার আগই ওর
কাকা জঙী হামলায় মারা যাওয়ায়
ওক অনযর বাড়ত গথক পরীকা
দত হয়। তা নাহল হয়তা
আরকটÓ ভাল গরজাল হত। তার
মধয গথকই ওক উচ শকার সপ
গদখাত পার এটাই সাননা।” ওই
ছাতীর বাবা অমর বশাস বলন,
“আথক সংকটর কারণ গছলক
গৃহশকক দত পারন। আম
অেম গশণ পযন গলখাপড়া
করছ। তারপর আর পড়ার সুোগ
পাইন। গসই আফোস আম আমার
ই গময়ক উচশকত কর
ভÓলত চাই।” পরীকার ফল খুশ
গৌমতা বলছ, “বাবা—মা ও সÓলর
শকক—সহ আমার গলখাপড়ায় যঁারা
সাহাযয করছন তাদর জনয
আমার এই সাফলয। গৃহশককরা
গ3নওরকম পারশমক ছাড়াই
আমাক পড়য়ছন। তাদর জনয
এই ফল করত গপরছ। আমার
চকৎসক বা সভল সাভস
অফসার হওয়ার ইো আছ।
আগামদন গসই লকযই পড়াোনা
চালয় যাব।”

জন নথকই পৃথবীর রং—রপ—রস নথক বিত

আঁধার ছ য়
রাজয পথ ম
শভদীপ

সুদীপ বনযাপাধযায়

গাপুর : অসম লড়াই। গসই লড়াইয়
জতত পয়াজন অদময গজদ ও
সাহস। শধুমাত নজর অধযবসায়র
গজর গসই লড়াইয়র পথম গসাপান
জয় করল গাপুরর শভদীপ মিল।
জন গথকই পৃথবীর রং—রপ—রস
নজর গচাখ গদখা হয়ন তার। তা
বল পছয় থাকত রাজ নয় গস।
অদময গজদ এবং অধযবসায়র গজর
মাধযমক দৃেহীন পরীকাথীদর মধয
পথম হল কলকাতার নরেপুর
রামকৃষ মশন বাইন অযাকাডমর
শভদীপ। তার পাপ নমর ৬৬৩। যা
এখনও পযন রামকৃষ মশন বাইন
অযাকাডমর সবাচ নমর। তব
৮০.৪০ শতাংশ নমর গপয়ও
গতানুগতক পথ হাটত রাজ নয়
গস। বরং ‘গান ভÓবন ভরয়’ দত
আগহী গস।
জনান বল গাপুর ইসাত
কারখানার কমী বাবা আদতয মিল
গছলক কলকাতার নরেপুর
রামকৃষ মশন বাইন অযাকাডমত
ভত করছলন। তারপর আর পছন
ফর তাকাত হয়ন শভদীপক।
তব মাধযমক পরীকার গটস
আশানুরপ
 ফল হয়ন। ৮০.৪০ শতাংশ
নমর গপয় হতাশ হলও আশা
ছাড়নন। সব বষয় ৯০ শতাংশ
নমরর লকয শর কর কঠার
পরশম। ফলও এল হাতনাত। এক
লাফ ৯৪.৭১ শতাংশ নমর
মাধযমক। অে ১০০ গথক মাত ১
নমর কম। অনানয বষয় সবকটতই
৯০ শতাংশর গবশ। কীভাব পসত
নয়ছল শভদীপ? সÓল শদনক ৮
গথক ৯ ঘণা ‘গপ সাড’ ছল
রটন। এরপর শদনক ২ গথক ৩
ঘণা ধর গসই পড়াই নজর মতন
ঝালয় গনওয়া। আর এতই
গকোফত বশষভাব সকম ছাত
শভদীপ মিলর।
গছাট গথকই হন বা বাংলা
শাসীয় সঙীতর পত আগহ। মানা গদ
পয় গায়ক। ক—গবাড বাজাতও সমান
দক শভদীপ। নজও ভাল গানও
করত পার। অনয সময় উপনযাস
পড়ারও শখ তার। অরজৎ সংয়র
মতন জনপয় গায়ক হওয়ার সপও
গদখছ গস। দৃেমানদর সঙ নজক
এক আসন বসার গজদ তার। তাই
ভবষযত কী হত চাও জানতই গস
বল, “বড় গায়ক হত চাই। যাত
দৃেমানদর সঙ পাো দত পার।
এখনও আমাদর সমাজ বশষভাব

দৃিহীন শভদীপ মণল
 ।
সকম মানুষদর অনয গচাখ গদখা হয়।
গসই ধারণা ভাঙতই আমাক গায়ক
হত হব।” অনযথায় ইংরজর
অধযাপক হওয়ার ইো তার। কন
গানক ভালাবস বা গানক সঙ
নয়ই অধযাপক হত চায় গস। এই
গচাখ ধাঁধানা ফলর পরও
অভভাবকরা এই গায়কর গপশা
গবছ গনওয়ার জনয রাজ হবন?
শভদীপর বাবা আদতয মিল
বলন, “ওর ইোক মযাদা গদওয়াই
আমাদর
কতবয।”
গাপুর
ইসাতনগরীর স—গজানর শানপথর
বাসনা শভদীপর ইোক গরে
দেন মা তনুশী মিলও। তন
জানান, “গছাট গথকই ওর ইোক
গরে দয়ছ আমরা। ও যদ গায়ক
হত চায় তাত আমাদর গকানও
আপত গনই। তব এখন ও গছাট গতা,
বড় হল তখন গদখা যাব ও কী
চাইছ।”
এই সাফলযর পছন কাদর
কৃতে গদব শভদীপ?
গস জানায়, “বাবা—মার তযাগ
সীকারক গকানও দনও ভÓলত পারব
না। এছাড়াও সÓলর শকক, কমী ও
দাদারাও মাধযমক পরীকার পসত
নত সাহাযয করছন।” গানই ভÓবন
ভরয় দত পসত এবার দৃেহীন
পড়
য়াদর মধয পথম শভদীপ মিল।

