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Ref.No.CIL :XI(D):4

:2022:

Dated:18.07.22

Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
l4s Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051 .
Ref: ISIN - INE522F0l0t4

| 57 / 4 I 56

To,

Sub: Newsoaner oublication of pre AGM notice of CIL
Dear Sir,

Further to our letrer Ref.No.cIL:XI(D):415714156:2022 dated 15.07.2022, we are once
again enclosing legible hard copies ofPress release issued on 15.07.2022 in one English
newspaper
viz. "The Times of India ", Bengali newspaper i.e. "Aajkaar" and one Hindi i.e ,,Dainik

Vishwamitra" publishing the Pre-AGM Notice of CIL.
This is for your information and records please.

Yours faithfully,

swanathar/gq"frw+pml
Company Secretary/*qfi gftq

(M. Vi

& Compliance Officerhrqniq iiYBs(
Encl: As above

দেশ
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কলকাতা শুক্রবার ১৫ জুলাই ২০২২

একদিনে ৯৪%
ভাইরাল ল�োড
কমায় নেজাল স্প্রে

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৪ জুলাই
কর�োনার ভাইরাল ল�োড কমাতে সক্ষম নেজাল স্প্রে। নাইট্রিক অক্সাইড নেজাল
স্প্রে (এনওএনএস)রাতারাতি ৯৪ শতাংশ ভাইরাল ল�োড কমিয়ে দেয়। ৪৮
ঘণ্টায় ৯৯ শতাংশ ভাইরাল ল�োড কমে যায়। আশা জাগিয়েছে এনওএনএসের
তৃতীয় পর্বের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সাফল্যের তথ্য প্রকাশিত
হয়েছে ল্যানসেট জার্নালে।
এনওএনএসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাচ্ছে মুম্বইয়ের ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা
গ্লেনমার্ক। দেশের ২০টি জায়গায় হয়েছে ট্রায়াল। কর�োনা ডেল্টা এবং ওমিক্রন
ভ্যারিয়েন্টের বাড়বাড়ন্তের সময় এই ট্রায়াল শুরু হয়। টিকাপ্রাপ্ত ও টিকাহীন ম�োট
৩০৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের সকলে মৃদু কর�োনায়
আক্রান্ত ছিলেন। উপসর্গ ছিল। দু’দলে ভাগ করে তাঁদের একদলকে এনওএনএস
দেওয়া হয়, অন্য দলকে জল দেওয়া হয়। দিনে ৬ বার করে তাঁদের নেজাল স্প্রে
দেওয়া হয়। ৩ দিনেই ভেলকি দেখাতে শুরু করে স্প্রে। অন্যদিকে যাঁদের জল
দেওয়া হয়েছিল, ৭ দিন ধরে তাঁদের চিকিৎসা চলে। ট্রায়ালে ঝঁু কিপূর্ণ র�োগীদের
রাতারাতি হু হু করে ভাইরাল ল�োড কমতে শুরু করে। ট্রায়ালে দেখা যায়, ২৪
ঘণ্টায় তাদের ৯৩.৭ শতাংশ ভাইরাল ল�োড কমিয়ে দিচ্ছে এনওএনএস। আর
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাল ল�োড কমে ৯৯ শতাংশ।
গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নাকে ঢ�োকার সময়ই ভাইরাসকে মেরে ফেলে
নাইট্রিক অক্সাইড। ভাইরাস ছড়াতে দেয় না। কমায় ভাইরাল ল�োড।
নেজাল স্প্রে কর�োনা ম�োকাবিলায় কার্যকর ত�ো বটেই, একই সঙ্গে নিরাপদ
বলেও জানিয়েছেন গ্লেনমার্কের ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ভিপি এবং
হেড মণিকা ট্যান্ডন। তাঁর বক্তব্য, এখন সংক্রমণের ছড়াছড়ি। এ অবস্থায় কর�োনা
ম�োকাবিলার সহজ সহায়ক হতেই পারে এই নেজাল স্প্রে।

কিশ�োরীর ডিম্বাণু বিক্রি:বন্ধ
তামিলনাডু র ৪ হাসপাতাল
সংবাদ সংস্থা

চেন্নাই, ১৪ জুলাই
বেআইনিভাবে নাবালিকার ডিম্বাণু
বিক্রির অভিয�োগে তামিলনাড়ুর
৪টি বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ
করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে
রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সেইসঙ্গে তাদের
বিরুদ্ধে পুলিশে অভিয�োগও দায়ের
করা হয়েছে। মামলা করা হয়েছে
পকস�ো আইনেও। জানা গেছে, ১৬
বছরের ওই নাবালিকার আধারকার্ড
জাল করে সেখানে বয়স বাড়িয়ে তাকে
ডিম্বাণু দিতে বাধ্য করতেন তার মা।
এভাবে অন্তত ৮ বার তাকে জ�োর করে
বাধ্য করা হয় ডিম্বাণু বিক্রি করতে।
নিয়ম অনুযায়ী, ২১–৩৫ বছর বয়সি
মহিলারা স্বামীর অনুমতি নিয়ে জীবনে
একবার ডিম্বাণু দান করতে পারেন।
সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের অন্তত একটি
সন্তান থাকতে হবে। ওই নাবালিকার
মা নিজের মেয়েকে বিবাহিত বলেও
দাবি করেছিলেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মা
সুব্রাহ্মন্যম জানিয়েছেন, অভিয�োগ প্রমাণ
হলে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা
হতে পারে হাসপাতালগুলির। ১০
বছরের কারাদণ্ড হতে পারে অভিযুক্ত
Public Notice
Public Notice is hereby given
to all that my client Smt.
Manjuri Paul of Siliguri, intends
to purchase a plot of land
measuring 2 (Two) Kathas 6
(Six) Chittaks from Smt. Nandini
Deb Barman, recorded in R.S.
Khatian No-363, R.S. Plot No193, R.S. Sheet No-11, under
Mouza Dabgram, B.L & L.R.O
Rajganj, P.S. & A.D.S.R.O
Bhakti Nagar, District-Jalpaiguri.
Any persons including Legal
heirs, having any Claim, right,
title, interest or objections over
the said land shall inform the
undersigned in writing with
Supporting documents within
a period of 15 days from the
date of publication of this notice
failing which any such claim by
any one shall not be considered.
Pradip Kumar Saha
Advocate, Siliguri
Mob. No-9832063132
Date: 14.07.2022
Place: Siliguri

ফর্ম নং আইএনসি–২৬

রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য
বিজ্ঞাপন
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–র রুল
৩০ অনুযায়ী]
বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে,

ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–র ১৩ নং ধারার (৪)নং
উপধারা
এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–র রুল ৩০
সাব রুল (৫)ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
এবং
বিষয়: আনন্দ ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (
CIN:
U51909WB2007PTC114365) ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট
১৯৫৬ অধীনে একটি ক�োম্পানি, যার রেজিস্টার্ড অফিস কক্ষ
নং ৬/১, পার্ট–২, প্রেমিসেস নং ৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা–৭০০০১২
...আবেদনকারী/পিটিশনার
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, ২ জুলাই
২০২২ তারিখে আয়�োজিত উক্ত ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ
সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–র ১৩ নং ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে
‘মহারাষ্ট্র রাজ্য’–তে এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস
স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের
বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব
আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে
কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে
করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.gov.
in)–এ ইনভেস্টর কমপ্লেইন্ট ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই
বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ দিনের
মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক
মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল,
২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০২০ সমীপে
তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে
লিভিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে
একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং
এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির উক্ত
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
আবেদনকারী আনন্দ ব্যাপার প্রাইভেট
	লিমিটেড–এর জন্য ও পক্ষে
স্বাঃ
	ডিরেক্টর
স্থান: জালনা
[রামেশ্বর বংশীলাল হ�োলানি]
তারিখ: ১৪/০৭/২০২২
DIN: 03287975

চিকিৎসকের।’র�োগীদের স্বার্থের কথা
চিন্তা করে ২ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে
ওই ৪ হাসপাতালকে। তারপরই বন্ধ
করে দেওয়া হবে। বাতিল করা হবে
হাসপাতালগুলির সরকারি স্বাস্থ্য বিমাও।
তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন,
এই বেআইনি ডিম্বাণু বিক্রি চক্রের
সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরলের দুটি
বেসরকারি হাসপাতালও জড়িত আছে।
তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারী–পুরুষ সাম্যের নিরিখে
অনেকটাই পিছিয়ে ভারত

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৪ জুলাই

লিঙ্গ নির্বিশেষে সাম্যের নিরিখে একবারে তলানিতে ভারত।
১৪৬টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ১৩৫। ২০২২ সালের
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফ�োরামের প্রকাশিত রিপ�োর্টে এই তালিকা তু লে
ধরা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেনেভায় রিপ�োর্টটি প্রকাশ করে
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফ�োরাম। ভারতের নীচে রয়েছে আফগানিস্তান,
পাকিস্তান, কঙ্গো, ইরানের মত�ো ১১টি দেশ। লিঙ্গ নির্বিশেষে
সাম্যতার নিরিখে শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড। তার পরেই রয়েছে
ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড এবং সুইডেন।
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফ�োরামের রিপ�োর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে
জীবনধারণের খরচ মহিলাদের বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত করে তু লেছে
এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মসংস্থানে লিঙ্গবৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এই পার্থক্য দূর করতে আরও ১৩২ বছর সময় লাগবে বলে
জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফ�োরাম। রিপ�োর্টে বলা হয়েছে,
এই লিঙ্গবৈষম্যের রিপ�োর্ট তৈরি করা হয়েছে চারটি বিষয়ের

ওপর ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে য�োগদান এবং সুয�োগ–
সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনধারণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।
রিপ�োর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে য�োগদান
এবং সুয�োগ–সুবিধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক জায়গায়
এসেছে ভারত। মহিলা বিধায়ক, সাংসদ, উচ্চপদস্থ আধিকারিক
এবং ম্যানেজার পদে য�োগদান ভারতে ১৪.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে
হয়েছে ১৭.৬ শতাংশ। এছাড়াও পেশাগত এবং প্রযুক্তিক্ষেত্রে
মহিলাদের য�োগদান ২৯.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২.৯ শতাংশ
হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপ�োর্টে। মহিলাদের রাজনৈতিক
ক্ষমতায়নের নিরিখে ৪৮তম স্থানে রয়েছে ভারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,
এখনও পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া ভারতে দ্বিতীয় ক�োনও মহিলা
প্রধানমন্ত্রী হননি। ভারতের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ হয়েছে
স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের ক্ষেত্রে।
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফ�োরামের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাদিয়া
জাহিদি বলেছেন, ‘খবু ধীর গতিতে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। এই
অবস্থায় সরকার এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রকে য�ৌথভাবে চেষ্টা
চালাতে হবে।’ 

পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামসমূহের
এক্রিডিটেড স�োশ্যাল হেল্থ এক্টিভিস্ট (ASHA) শূন্যপদে নিয়�োগ
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার আশা সিলেকশন
কমিটির সভার (তারিখ ০২/০৭/২০২২)কার্যবিবরণী অনুযায়ী
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বনগাঁ, বাগদা
ও গাইঘাটা ব্লকের শূন্যপদ (ম�োট শূন্যপদের সংখ্যা ২৫)পূরণের
জন্য ঐ ব্লকের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মহিলা
প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদের
বিস্তারিত তথ্য এস.ডি.ও. অফিস–সহ সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও,
বি.এম.ও.এইচ অফিস, বি.পি.এইচ.সি./আর.এইচ.এস., গ্রাম
পঞ্চায়েত অফিস এবং সাব সেন্টারগুলিতে পাওয়া যাবে।
ইচ্ছুক প্রার্থীরা এই সংক্রান্ত আবেদনপত্র শনিবার, রবিবার
এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত ১৫/০৭/২০২২ –
২৬/০৭/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বি.ডি.ও. অথবা বি.এম.ও.এইচ.
অফিসে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৩:০০টার মধ্যে
সংগ্রহ করতে পারেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র
২৬/০৭/২০২২ তারিখ বেলা ০৩টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও.
অফিসে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে জমা করতে হবে।

সদস্য সচিব
আশা (ASHA)সিলেকশন কমিটি
বনগাঁ মহকুমা

আ
ধার হাউসিং ফিনান্স লিঃ
কর্পোরেট অফিস:৮০২ নজরাট বাই রুস্তমজি, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে,

স্যার এম ভি র�োড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাই–৪০০০৬৯, মহারাষ্ট্র কলকাতা
শাখা অফিস:কক্ষ নং ২৩১, ৩য় তল, হেমন্ত বসু সরণি, ডালহ�ৌসি, কলকাতা–৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

পরিশিষ্ট–IV, দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন
অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস,
২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত দেনদারগণ/জামিনদার(গণ)–এর প্রতিদাবি
বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান
জানান�ো হয়েছিল। উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার(গণ)/জামিনদার(গণ)এবং জনসাধারণের
জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ
সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদার–এর দৃষ্টি
আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে ওই দেনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও
এই সম্পত্তি নিয়ে যেক�োনও লেনদেন করা হলে তা ও তার ওপর সুদ সমেত এএইচএফএল–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ক্রম শাখা/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ
নং
ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম
১ (ল�োন অ্যাপ নং ০০৩৪৪৯২০
কলকাতা শাখা)
অতসী গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা)
সুমিত গুপ্ত (সহ ঋণগ্রহীতা)
২ (ল�োন ক�োড
১২৭০০০০০৬২৩ কলকাতা
শাখা)
পিঙ্কু সরকার (ঋণগ্রহীতা)
নীলু রায় (সহ ঋণগ্রহীতা)
স্থান:পশ্চিমবঙ্গ	
তারিখ:১৫.০৭.২০২২

জামিনযুক্ত সম্পদের বিবরণ
দাবি বিজ্ঞপ্তির দখলের তারিখ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
তারিখ ও অর্থাঙ্ক
ফ্ল্যাট নং ডি–১০, ৪র্থ তল, সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে ব্লক–ডি, শিবশক্তি অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ ডিসে–২১ ১২ জুলাই ২২
১২, ১৩, এস সি শাস্ত্রী স্ট্রিট, প�োঃ মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ₹ ৭,৮৬,৫৪৯/–
৭১২২০২ চ�ৌহদ্দি: পূর্বে:সতীশ চন্দ্র অধিকারী, পশ্চিমে:অমরেন্দ্রনাথ
অধিকারী, উত্তরে:জ্যোতি সেনগুপ্ত, দক্ষিণে:সত্যচরণ শাস্ত্রী র�োড
কমবেশি ৩ কাঠা সমতু ল্য ৪.৯৫ ডেসিমেল সমতু ল্য ২১৬০ বর্গফু ট জমি– ০৯ ফেব–২২ ১২ জুলাই ২২
সহ কমবেশি ২৩২৩ বর্গফু ট দ্বিতল ভবন যার ম�ৌজা হালিশহর, জে এল ₹ ১৬,৭৮,০৭০/–
নং ৬, ইপি নং ৭৭, এসপি নং ৩৩৪, এল আর খতিয়ান নং ১৭৫১৩, সি
এস দাগ নং ৫১৮৫ (পি),এল আর দাগ নং ৯১৭৪, কাঁচরাপাড়া প�ৌরসভার
ওয়ার্ড নং ১৯, হ�োল্ডিং নং ৭০, শশীবাবু র�োড, থানা–বীজপুর, জেলা ২৪
পরগনা (উঃ)চ�ৌহদ্দি:পূর্বে:পুকুর, পশ্চিমে:এপি নং ৭৮, য�োগমায়া
দাসের সম্পত্তি, উত্তরে:অন্য জমি, দক্ষিণে:৪ ফু ট চওড়া রাস্তা
অনুম�োদিত আধিকারিক
আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড

৭

দ্রৌপদীকে নিয়ে
মন্তব্যে বিতর্ক

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৪ জুলাই

স�োমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তার
আগে এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে
নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন
কংগ্রেস নেতা। সুয�োগ বুঝেই মাঠে নেমে
পড়েছে বিজেপি। কী বলেছেন অজয়?
মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, ‘দ্রৌপদী
মুর্মু ক�োনও ভাবে আদিবাসী সমাজের
প্রতীক নন।’তাঁর বক্তব্য, ‘দ্রৌপদী মুর্মু
একজন সজ্জন মহিলা। কিন্তু তিনি অশুভ
মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁকে
আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি বলা যায়
না।’তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে
পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, দ্রৌপদী মুর্মু
আসলে আরএসএস ও বিজেপির
হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধি বলেই অজয়
বলতে চেয়েছেন।

ICA-N331(6)/2022

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তাকরণ, উত্তর দিনাজপুর
সমাজকল্যাণ দপ্তর
কর্ণজ�োড়া, উত্তর দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাইতেছে যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার শিশু কল্যাণ
সমিতির তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত ৪ জন শিশু পুত্র সরকার অনুম�োদিত উত্তর দিনাজপুর জেলার
শিশু আবাসে নিরাপদ আশ্রয়ে রহিয়াছে। উক্ত শিশুদের অভিভাবক/অভিভাবিকাকে
আগামী ১৮.০৮.২০২২ তারিখের মধ্যে সরকারি কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে ৪টার
মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় উপযুক্ত প্রমাণ সহিত য�োগায�োগ করিবার জন্য অনুর�োধ জানান�ো
যাইতেছে। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে ক�োনও অভিভাবকত্বের দাবিদার পাওয়া না যাইলে ৪
জন শিশু পুত্রের প্রয়�োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
ক্রমিক
নং

শিশুর বিবরণ	শিশুর ছবি

১।	শিশু পুত্র, বর্তমান আনুমানিক বয়স ১২ বছর ৬ মাস,
		
উচ্চতা ১২১ সেমি, ফর্সা, সাধারণ কাল�ো চ�োখ।
২।	শিশু পুত্র, বর্তমান আনুমানিক বয়স ১৩ বছর ৬ মাস,
		
উচ্চতা ১৩২ সেমি, ফর্সা, সাধারণ কাল�ো চ�োখ।
৩।	শিশু পুত্র, বর্তমান আনুমানিক বয়স ১৩ বছর ৬ মাস,
		
উচ্চতা ১২৫ সেমি, ফর্সা, সাধারণ কাল�ো চ�োখ।
৪।	শিশু পুত্র, বর্তমান আনুমানিক বয়স ১৩ বছর ৫ মাস,
		
উচ্চতা ১২১ সেমি, কাল�ো, সাধারণ কাল�ো চ�োখ।

য�োগায�োগের স্থান:জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, তৃ তীয় তল, কক্ষ নং–২০৪
(ক), জেলা সমাহর্তার করণ, কর্ণজ�োড়া, উত্তর দিনাজপুর।
Sd/Additional District Magistrate (Dev.)
Uttar Dinajpur

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস:৩য় তল, বাঙ্গুর বিএফএল এস্টেট, ৩১, চ�ৌরঙ্গী র�োড,
কলকাতা–৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু , আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুম�োদিত আধিকারিক
হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩
সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২)
ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার
মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক
আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায়
এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে
যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিচের তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–
এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী)ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার
জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন এর ওপর সুদ সমেত
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর দায় সাপেক্ষ হবে। উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার
(৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ
ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
১.ঋণগ্রহীতার নাম:ম�োতিয়ার ভান্ডারি, আতিয়ার ভান্ডারি
বকেয়া: ₹১২,২৫,১৪৩.০২/– (বার�ো লক্ষ পঁচিশ হাজার একশ�ো তেতাল্লিশ টাকা এবং
দুই পয়সা মাত্র)
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:২২.০৪.২০২২	দখলের তারিখ:১২.০৭.২০২২
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নিম্নোক্ত ৩ শতক জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ—
ম�ৌজা–বহিরা, জে এল নং ৮২, সাবেক খতিয়ান নং– ১৪৯, ৯৯০, খতিয়ান নং–২০৮,
সাবেক দাগ নং– ৭৬২, ৭৬৩, হাল দাগ নং– ৭৮৪, ৭৮৫, জে এল নং ১১০, হাওড়া
৭১১৩১৬, থানা চ�ৌকি, জেলা হাওড়া, বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েত। চ�ৌহদ্দি:উত্তর–দাগ নং–
৭৬১;দক্ষিণ– ৮ ফু ট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা;পশ্চিম–দাগ নং– ৭৬২;পূর্ব– ৮ ফু ট চওড়া
পঞ্চায়েত রাস্তা।
২.ঋণগ্রহীতার নাম:দেবপ্রসাদ গায়েন, তাপসী গায়েন
বকেয়া: ₹৭,৭৭,৬২৩.৪৬/– (সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শ�ো তেইশ টাকা এবং ছেচল্লিশ
পয়সা মাত্র)
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:৩১.০৩.২০২২	দখলের তারিখ:১২.০৭.২০২২
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নিম্নোক্ত ২০৩ ডেসিমেল যা সংশ্লিষ্ট ৬ বিঘা ৩ কাঠা ৯ ছটাকের জমিতে সুরেশ শ�োভা
আবাসনের ব্লক ই–তে ৩য় তলে ৩৩৪ বর্গফু ট সুপারবিল্ট মাপের ফ্ল্যাট নং ৩ বিশিষ্ট
সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ– আর এস দাগ নং ৩৯৯, ৪০৪,
এল আর দাগ নং ৪৪৫, ৪৪৭, এল আর খতিয়ান নং ২৭১৯, ২৭১৭, আর এস খতিয়ান
নং ২০, ২১, ম�ৌজা পাঁচপ�োতা, থানা স�োনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হ�োল্ডিং নং
১০১৭, পাঁচপ�োতা, পুর ওয়ার্ড নং ৩, রাজপুর স�োনারপুর পুরসভা।
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– আর এস দাগ নং ৩৯৯ (পি);দক্ষিণ– আর এস দাগ নং ৩০৮, ৪০৫
ও ১২ ফু ট চওড়া রাস্তা;পশ্চিম– আর এস দাগ নং ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ ও ১২ ফু ট
চওড়া রাস্তা;পূর্ব– অন্যের জমি।
৩.ঋণগ্রহীতার নাম:অনিল আগরওয়ালা, রাধা আগরওয়ালা, শুভম আগরওয়ালা, এম
আর ডিস্ট্রিবিউটরস
বকেয়া: ₹৫৯,২৪,১২৩.৯২/– (উনষাট লক্ষ চব্বিশ হাজার একশ�ো তেইশ টাকা এবং বিরানব্বই
পয়সা মাত্র)
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:০২.০৫.২০২২	দখলের তারিখ:১৩.০৭.২০২২
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নিম্নোক্ত ১৫ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফু ট জমিতে তু লসী ধাম এনক্লেভের উত্তর–পশ্চিম
মুখ�ো ২য় তলে ১০৭০ বর্গফু ট সুপারবিল্ট মাপের ফ্ল্যাট নং ১ এ বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য
সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ– দাগ নং ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১১, ৫১২,
খতিয়ান নং ৭৩৫, ৭৩৯, ৮৪৪, ম�ৌজা কৃ ষ্ণপুর, ত�ৌজি নং ২২৮, ২২৯, আর এস নং
১৮০, জে এল নং ১৭, শিট নং ৪, থানা লেক টাউন, প�োঃ বাঙ্গুর, সাব রেজি.অফিস
বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), প্রেমিসেস নং ১০১, যশ�োর র�োড, হ�োল্ডিং নং ৪৮/৭,
কলকাতা যশ�োর র�োড, পুর ওয়ার্ড নং ২৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, কলকাতা ৭০০০৫৫।
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ১৬ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ;দক্ষিণ– বাঙ্গুর কল�োনি;পশ্চিম– আর
এস দাগ নং ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ ও ১২ ফু ট চওড়া রাস্তা;পূর্ব–সীমানা প্রাচীর ও
বাঙ্গুর কল�োনি।
তারিখ: ১৫.০৭.২০২২
স্বাঃ– অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:হাওড়া/রাজপুর/কলকাতা
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

H$mobH$mVm, ewH«$dma, 15 OwbmB©, 2022

H|$Ð go {_bZo dmbo
\§$S> go hmW Zht YmoZm
MmhVr ~§Jmb gaH$ma

H$mobH$mVm, 14 OwbmB© ({Zà)&
~§Jmb H$s Am{W©H$ pñW{V AÀN>r
Zht h¡ Bg{bE amÁ` gaH$ma H|$Ð go
{_bZo dmbo {H$gr ^r \§$S> H$mo hmW
go OmZo Zht XoZm MmhVr& H$B© ~ma
à{H«$`m _| Ìw{Q> hmoZo na H|$Ðr` \§$S>
hmW go {ZH$b OmVm h¡& AmJo Bg
Vah H$s Jb{V`m§ Z hm|, BgHo$ {bE
amÁ` Ho$ {dÎm {d^mJ H$s Amoa go g^r
gaH$mar {d^mJm| Ho $ Am{W© H $
gbmhH$mam| Ho$ gmW AmJm_r e{Zdma
H$mo Oéar ~¡R>H$ ~wbmB© JB© h¡& gyÌm|
Zo ~Vm`m {H$ ~¡R>H$ _| Am{W©H$
gbmhH$mam| H$mo H|$Ðr` \§$S> àmá H$aZo
go OwS‹ >o _mZX§S>m| Ho$ ~mao _| OmZH$mar
Xr OmEJr& CÝh| npãbH$ \$mBZ|{e`b
_¡ZOo _|Q> {gñQ>_ Ho$ ~mao _| Img Vm¡a
na ~Vm`m OmEJm& Jm¡aVb~ h¡ {H$
H|$Ð go \§$S> hm{gb H$aZo Ho$ {bE
Bg {gñQ>_ H$m AZwgaU H$aZm ~ohX
Oê$ar hmoVm h¡& {dÎm {d^mJ Ho$ EH$
A{YH$mar Zo Zm_ àH$m{eV Zht H$aZo
H$s eV© na ~Vm`m {H$ H|$Ð go \§$S>
àmá H$aZo Ho$ {bE N>mQo >r-N>mQo >r ~mVm|
H$m ^r Ü`mZ aIZm hmoJm& H$moB©
bmnadmhr Zht MboJr& CÝhm|Zo AmJo
~Vm`m {H$ àH$ënm| na AmYm[aV \§$S>
àmá H$aZo Ho$ {bE amÁ` gaH$ma H$mo
ñQ>Qo > ZmoS>b EO|gr H$m ~¢H$ ImVm
ImobZo Ho$ gmW-gmW H$B© _moS>çb
y
H$mo ZE {gao go V¡`ma H$aZm n‹S> ahm
h¡& amÁ` gaH$ma H$m {ejm joÌ Ho$
{bE {_bZo dmbo H|$Ðr` \§$S> na Img
Ü`mZ h¡&

dm°Q>J§O _| ì`{º$ H$s
Añdm^m{dH$ _m¡V

H$mobH$mVm, 14 OwbmB© ({Zà)&
dm°Q>JO
§ WmZm§VJ©V grOrAma amoS> na
EH$ ì`{º$ H$s Añdm^m{dH$
n[apñW{V`m| _| _m¡V hmo J`r& _¥VH$
H$s nhMmZ Zht hmo nm`r h¡ &
OmZH$mar Ho$ AZwgma AmO gw~h
7.30 ~Oo EH$ ì`{º$ H$mo g‹S>H$
na AMoV n‹S>m XoI bmoJm| Zo gyMZm
nw{bg H$mo Xr& _m¡H$o na nhþM
§ r nw{bg
Zo Cgo CÕma H$a AñnVmb nhþM
§ m`m
Ohm§ S>m°ŠQ>am| Zo Cgo _¥V Kmo{fV H$a
{X`m& nw{bg H$mo àmW{_H$ Om§M _|
nVm Mbm {H$ dh l{_H$ Ho$ Vm¡a
na H$m_ H$aVm Wm& dh amoOmZm
eam~ nrVm Wm Am¡a g‹S>H$ na hr
ahH$a OrdZ JwOmam H$aVm Wm&

_m§ H$mo Jmbr XoZo na Xmo ^mB`m|
_| b‹S>mB©, EH$ H$s OmZ J`r

\$a¸$m, 14 OwbmB© ({Zà)& _m§ H$mo
Jmbr Jbm¡O XoZo H$mo boH$a Xmo ^mB`m|
Ho$ ~rM b‹S>mB© hmo J`r& b‹S>mB© BVZr
Á`mXm ~‹T> J`r {H$ EH$ ^mB© H$s OmZ
^r Mbr J`r& `h __mª{VH$ KQ>Zm
_w{e©Xm~mX Ho$ g_aoeJ§O H$s h¡& gyÌm|
Ho$ _wVm{~H$, _¥V `wdH$ H$m Zm_

H${déb Bñbm_ h¡& CgH$s C_« 32
gmb h¡& _w{e©Xm~mX Ho$ g_aoeJ§O Ho$
dmgmBnmBH$a Jm§d _| ahVm Wm&
H${déb AnZr _m§ Am¡a ^mB© EOmV
eoI Ho$ gmW ahVm Wm& Amamon h¡ {H$
d¥hñn{Vdma H$s Xmonha EOmV eoI
eam~ nrH$a Ka bm¡Q>m Wm& Zeo H$s
hmbV _| dh _m§ go ~XV_rOr H$aVm
h¡ Am¡a J§Xr J§Xr Jm{b`m§ XoZo bJVm
h¡& H${déb Zo AnZo ^mB© EOmV H$mo

21 OwbmB© ehrX {Xdg H$mo boH$a V¥U_yb H$m§J«og Ûmam Am`mo{OV H$m`©H«$_ Ho$ nhbo nmQ>u Ho$ amï´>r` _hmg{Md
A{^foH$ ~ZOu Zo gmëQ>boH$ Ho$ g|Q´>b nmH©$ _| Xm¡am {H$`m& CZHo$ gmW amÁ` Ho$ _§Ìr Á`mo{V{à` _{„H$, gwOrV
~mog Ed§ {dYmZZJa ZJa {ZJ_ H$s Mo`a_¡Z H¥$îUm MH«$dVu ^r Wt&
{díd{_Ì

B©S>r-gr~rAmB© H$s H$m`©e¡br
na A{^foH$ Zo CR>m`m gdmb

H$mobH$mVm, 14 OwbmB© ({Zà)&
V¥U_yb H$m§Jgo« Ho$ amï´>r` _hmg{Md
VWm nmQ>u gm§gX A{^foH$ ~ZOu Zo
AmO H$mo`bm KmoQ>mbo _m_bo _| B©grEb
Ho$ gmV A{YH$m[a`m| H$s {JaâVmar na
B©S>r Am¡a gr~rAmB© H$s H$m`©eb
¡ r na
gdmb CR>m`m h¡& gmW hr AemoH$
ñVå^ Ho$ Xþén`moJ Ed§ ^mOnm H$s
OZ{damoYr Zr{V`m| Ho$ {Ibm\$ ^r
A{^foH$ Zo _moMm© ImobVo hþE H$hm {H$
Xoe _| B_O]gr O¡go hmbmV hmo JE h¢&
H$amoS‹ >m| Ho$ H$mo`bm Mmoar _m_bo _|
gr~rAmB© (H|$Ðr` AÝdofU ã`yamo) Zo
gaH$mar B©ñQ>Z© H$mob\$sëS²g {b{_Q>So >
`mZr {H$ B©grEb Ho$ EH$ godmaV Am¡a
VrZ [aQ>m`S©> _hmà~§YH$m| g{hV gmV
bmoJm| {JaâVma {H$`m h¡& gr~rAmB© Zo

Xoe _|
B_O]gr O¡go
hmbmV
H$amoS‹ >m| én`o Ho$ H$mo`bm Mmoar KmoQ>mbo
Ho$ {gb{gbo _| `h {JaâVmar H$s h¡&
EH$ A{YH$mar Zo OmZH$mar XoVo hþE
~Vm`m {H$ AÝ` {JaâVma ì`{º$`m| _|
EH$ à~§YH$ Am¡a Xmo gwajm JmS©> ^r
em{_b h¢& A{YH$mar Zo ~Vm`m {H$
gr~rAmB© Ûmam CgHo$ H$mobH$mVm
H$m`m©b` _| nyN>VmN> Ho$ ~mX CZ bmoJm|
H$s {JaâVmar H$s JB©& CÝhm|Zo ~Vm`m

XþîH$_© Ho$ Amamon _| ~wOwJ© {JaâVma

hþJbr, 14 OwbmB© ({Zà)& {Obo _| nw{bg Zo 64 gmb Ho$ EH$ e»g
H$mo EH$ 13 gmb H$s b‹S>H$s Ho$ gmW XþîH$_© Ho$ Amamon _| {JaâVma
{H$`m h¡& KQ>Zm hþJbr Ho$ _Jam WmZm A§VJ©V MmB©J‹S>m Ho$ nmg H¥$îUm
Xmg H$m°bmoZr H$s h¡& Amamon h¡ {H$, Jm¡a à_m{UH$ (64) Zo Cº$ dmaXmV
H$mo A§Om_ {X`m& Amamon h¡ {H$ CgZo 13 gmb H$s b‹S>H$s H$mo A_ê$X
pIbmZo Ho$ ~hmZo gwZgmZ OJh na bo OmH$a XþîH$_© {H$`m& nw{bg Zo
Amamonr H$mo {JaâVma H$a {b`m h¡& nw{bg Am¡a ñWmZr` gyÌm| Ho$ 13
OwbmB© H$s Xmonha 13 gmb H$s Zm~m{bJ Ho$ gmW H${WV Vm¡a na Cº$
Amamonr Zo XþîH$_© {H$`m& _m_bo H$s OmZH$mar hmoZo na Zm~m{bJ Ho$
n[adma Zo _Jam WmZo _| {eH$m`V XO© H$amB© h¡& nw{bg Zo {eH$m`V Ho$
AmYma na Jm¡a à_m{UH$ H$mo {JaâVma H$a {b`m& nw{bg Zo Jm¡a Ho$
pIbm\$ nmoŠgmo EŠQ> Ho$ VhV _m_bm XO© H$a {b`m h¡ Am¡a KQ>Zm H$s
Om§M H$a ahr h¡&

{H$ BZ bmoJm| go gdmb nyN>o JE Wo,
{OZH$m BÝhm|Zo R>rH$ go Odm~ Zht
{X`m& A{YH$mar Ho$ _wVm{~H$ {OZ
bmoJm| H$s {JaâVmar H$s JB© h¡ do bmoJ
H$B© gyMZmAm| H$mo {N>nm aho h¢& Bgr
H$mo boH$a gr~rAmB© H$mo Bg ~mV H$m
eH$ h¡ {H$ H$ht Z H$ht `o bmoJ g{H«$`
ê$n go KmoQ>mbo _| em{_b h¢& A{YH$mar
Zo ~Vm`m {H$ Om§M Ho$ VhV h_Zo BÝh|
{JaâVma {H$`m h¡& A{YH$mar Zo ~Vm`m
{H$ BZ Amamo{n`m| H$mo AXmbV _| noe
H$aZo Ho$ {bE AmgZgmob bo Om`m
OmEJm& Jm¡aVb~ h¡ {H$ Bgr _m_bo
_| n{ü_ ~§Jmb _| gÎmmê$‹T> V¥U_yb
H$m§Jgo« Ho$ gm§gX A{^foH$ ~ZOu H$s
nËZr é{Oam Zébm ~ZOu go Xmo ~ma
nyN>VmN> H$s Om MwH$s h¡&

ñQ>oQ> ~¢H$ Ho$ ~mha bJr
^`mdh AmJ, 10
~mBH$ ObH$a ImH$

am_nwahmQ>, 14 OwbmB© ({Zà)&
am_nwahmQ> _| ñQ>oQ> ~¢H$ Ho$ ~mha
^`mdh AmJ bJr H$s KQ>Zm
gm_Zo Am`r h¡& H$_ go H$_ 10
~mBH$ ObH$a amI hmo JBª& ~¢H$
YwE§ go ^a J`m& H$m_ éH$ OmJ`m&
X_H$b H$s Xmo Jm{‹S>`m| Zo AmH$a
AmJ na H$m~y nm`m& AmJ H¡$go
bJr BgH$m A^r nVm Zht Mbm
h¡&

{díd g_mMma
amOnjo Ho$ Ë`mJnÌ _| Xoar go lrb§H$m
_| AmnmVH$mb O¡go hmbmV

H$mob§~mo, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)&
lrb§H$m Ho$ amï´>n{V JmoV~m`m amOnjo
H$m BñVr\$m AmO ^r Zht AmZo go
hmbmV bJmVma {~J‹S>Vo Om aho h¢ Am¡a
Xoe^a _| gÎmm Ho$ pIbm\$ Omar
O~aXñV {damoY àXe©Zm| Ho$ H$maU
AmnmVH$mb O¡go hmbmV n¡Xm hmo J`o
h¢& Xoe _| bJmVma {~J‹S>Vo hmbmV
Ho $ ~rM AÜ`j _qhXm `mnm
A^`dY©Zo H$mZyZr gbmh na {dMma
H$a aho h¡ {H$ Š`m {~Zm Ë`mJnÌ Ho$
amï´>n{V JmoV~m`m amOnjo Ho$ nX H$mo
[aº$ H$am`m Om gH$Vm h¡& _hmZm`Ho$ Woamg Zo AÜ`j H$mo VËH$mb g_Z
^oOH$a g§gX ~wbmZo Am¡a H$mZyZ Ed§ ì`dñWm H$s pñW{V ~hmb H$aZo Ho$
{bE H$hm h¡& _r{S>`m [anmoQ>© Ho$ AZwgma {ZOr {d_mZ go JmoQ>~m`m amOnjo
qgJmnwa Ho$ {bE _mbXrd Ho$ {bE {ZH$b MwHo$ h¡& Hw$N> H$m H$hZm h¡ {H$
EH$ {XZ ~mX CZH$m AmpIar JV§ì` g§`wº$ Aa~ A_ramV hmo gH$Vm h¡&

H$ZmS>m _| Vmo‹S>r JB© _hmË_m Jm§Yr H$s à{V_m

AmoQ>mdm, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)&
H$ZmS>m Ho$ [aM_§S> {hb _| pñWV EH$
qhXÿ _§{Xa _| _hmË_m Jm§Yr H$s à{V_m
Vmo‹S>o OmZo go ì`{WV dhm§ Ho$ ^maVr`
XÿVmdmg Zo AmO _m_bo na VËH$mb
Om§M H$s _m§J H$s h¡& gr~rgr Zo `m°H©$
arOZb nw{bg Ho$ hdmbo go ~Vm`m
{H$ nm§M _rQ>a D$§Mr Bg à{V_m H$mo
`m|J ñQ´>rQ> Am¡a JmS©>Z EdoÝ`y BbmHo$
Ho$ EH$ {dîUw _§{Xa _| ~wYdma H$mo VmoS‹ >
{X`m J`m& nw{bg Zo H$hm h¡ {H$ do
Om§M H$a aho h¢ {H$ Bg KQ>Zm H$mo
{H$g K¥{UV nydm©J«h Ho$ AmYma na A§Om_ {X`m J`m& `m°H©$ arOZb
nw{bg H$s àdº$m H$m°ÝñQ>o~b E_r ~m¡ÐoC Zo H$hm {H$ à{V_m na "ao{nñQ>'
Am¡a 'Im{bñVmZ' O¡go Amn{ÎmOZH$ eãX ^r {bIo J`o&

ê$g go Am`mV Vob H$s _yë` gr_m
na A_o[aH$m, `yH«o$Z Zo H$s MMm©

dmqeJQ>Z, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)&
A_o[aH$s Cn {dÎm g{Md d¡br ESo>_mo
Am¡a `yH$o« Z Ho$ {dÎm _§Ìr gJ}B© _mM]H$mo
Zo ê$g go Am`mV hmoZo dmbo Vob na
_yë` gr_m V` H$aZo H$s {Xem _| {H$g
hX VH$ àJ{V hþB© h¡ Bg na MMm© H$s&
Q´>Oo ar {d^mJ Zo Bg ~mVMrV H$m EH$
arS>AmCQ> Omar H$a BgH$s OmZH$mar
Xr& H$b Omar Bg arS>AmCQ> _| H$hm J`m, "Cn g{Md ESo>_mo Zo H$hm {H$
`yH$o« Z _| `wÕ N>S‹o >Zo Am¡a AnZo n‹S>mgo r Xoem| H$mo Y_H$s XoZo H$s ê$g H$s
j_Vm H$mo ZrMm {XImZo Ho$ {bE A_o[aH$s Q´>Oo ar {d^mJ ê$g na à{V~§Y
bJmZo Ho$ AnZo A{YH$mam| H$m Cn`moJ H$aZm Omar aIo hþE h¢&' Bg Xm¡amZ
Cn g{Md ESo>_mo Am¡a _§Ìr _mM]H$mo Zo d¡{œH$ Vob Am¡a D$Om© H$s H$s_Vm|
na ê$gr g§Kf© Ho$ à^md H$mo H$_ H$aZo Ho$ _ÔoZOa ê$g H$s goZm Ho$ {bE
amOñd H$mo à{V~§{YV H$aZo Ho$ {bE ê$g go Am`m{VV Vob na _yë` gr_m
H$mo bmJy H$aZo H$s {Xem _| hþB© àJ{V na ^r MMm© H$s&

nmH$-AmB©E_E\$ Zo 1.17 Aa~ S>m°ba Ho$ F$U H$s
{H$íV Omar H$aZo hoVw ñQ>m\$ ñVa na {H$`m g_Pm¡Vm

Bñbm_m~mX, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)& A§ V am© ï ´ > r ` _w Ð m H$mo f
(AmB©E_E\$) Am¡a nm{H$ñVmZ Zo N>h Aa~ S>m°ba H$s F$U gw{dYm Ho$
{bE gmVdt Am¡a AmR>dt g§`wº$ g_rjm H$a EH$ H$_©Mmar-ñVar`
g_Pm¡Vm {H$`m h¡& Bg àJ{V go 1.17 Aa~ S>m°ba Ho$ ~hþà{V{jV F$U
Omar H$aZo H$m _mJ© àeñV hmo Om`oJm& AmB©E_E\$ Zo AmO AnZr do~gmBQ>
na EH$ ~`mZ _| H$hm, Bg g_Pm¡Vo H$mo H$m`©H$mar ~moS>© Ho$ Ûmam AZw_mo{XV
{H$`m OmZm eof h¡& ~`mZ _| H$hm J`m AmB©E_E\$ H$s Q>r_ B©E\$E\$
g_{W©V H$m`©H«$_ H$s gmVdt Am¡a AmR> g_rjmAm| Ho$ {ZîH$f© Ho$ {bE
nm{H$ñVmZ Ho$ A{YH$m[a`m| Ho$ gmW EH$ H$_©Mmar-ñVar` g_Pm¡Vo
(EgEbE) na nhþ§M JB© h¡& g_Pm¡Vo H$mo AmB©E_E\$ Ho$ H$m`©H$mar ~moS©>
Ûmam AZw_moXZ {H$`m OmZm h¡& Bg_| AmJo H$hm J`m, ~moS©> H$s _§Oyar Ho$
~mX bJ^J 117 Xe_bd 7 H$amo‹S> S>m°ba (EgS>rAma 894 {_{b`Z)
CnbãY hmo OmE§Jo, {Oggo H$m`©H«$_ Ho$ VhV Hw$b {dVaU bJ^J 4.2
Aa~ S>m°ba H$m hmo OmEJm&

A\$Jm{ZñVmZ : ~m‹T> H$s MnoQ> _| AmH$a
39 bmoJm| H$s _m¡V, hOmam| Ka V~mh

H$m~wb, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)&
A\$Jm{ZñVmZ _| {nN>bo EH$ hâVo
_| AmB© ~m‹T> _| A~ VH$ 39 bmoJm|
H$s _m¡V hmo MwH$s h¡& IbrO Q>mBåg
Zo AmO BgH$s OmZH$mar Xr&
A\$Jm{ZñVmZ Ho$ nyd©, X{jU,
X{jU-nyd© Am¡a _Ü` joÌm| Ho$ ZE
{Obo ^mar ~m[ae go ~war Vah
à^m{dV hþE h¢& _mZdr` _m_bm| Ho$
g_Ýd`Z Ho $ {bE g§ ` w º $ amï´ >
H$m`m©b` (AmogrEME) Zo ~`mZ _| H$hm, "5 OwbmB© go nm§M àm§Vm|CéOJmZ (20), JOZr (6), Zy[añVmZ (7), nº²$`m (3) Am¡a Om~wb
(3) _| AMmZH$ AmB© ~m‹T> Zo 39 bmoJm| H$s OmZ bo br h¡& _mao JE
bmoJm| _| Zm¡ ~ƒo Wo, {OZ_| go N>h JOZr Am¡a VrZ nº²$`m àm§V Ho$ Wo&'
`hm§ ^mar ~m[ae Am¡a ~m‹T> H$s dOh go bJ^J 2,900 Ka j{VJ«ñV
hmo JE h¢& bmoJm| H$s AmOr{dH$m ~m{YV hþB© Am¡a g‹S>H$m| Am¡a nwbm| O¡go
_hËdnyU© ~w{Z`mXr T>m§Mm| H$mo ^r ZwH$gmZ nhþ§Mm h¡& _ygbmYma ~m[ae
Ho$ H$maU OJh-OJh O_rZ pIgH$ JB© h¡ {OgHo$ n[aUm_ñdê$n nº²$`m
Ho$ H$B© Jm§dm| _| {~Zm {dñ\$moQ> Ho$ Am`wY bo Om`m Om ahm h¡&

nmH$ Ho$ qgY àm§V _| qhXÿ b‹S>H$s H$m AnhaU

Bñbm_m~mX, 14 Ow b mB©
(EO| { g`m§ ) & nm{H$ñVmZ _|
Aëng§»`H$ g_wXm` Ho$ bmoJm| na
AË`mMma A^r ^r Omar h¡& qgY
àm§V Ho$ XmXÿ eha go H$arZm Zm_
H$s qhXÿ b‹S>H$s H$m AnhaU hþAm
Wm& _r{S>`m [anmoQ²g© Ho$ _wVm{~H$,
_m_bm EH$ hâVo nhbo H$m h¡& dht,
nw{bg H$m Xmdm h¡ {H$ H$arZm H$m
AnhaU Zht hþAm h¡, ~pëH$ CgZo
Ibrb ah_mZ Zm_ Ho$ _wpñb_
b‹S>Ho$ Ho$ gmW ^mJH$a H$amMr Ho$
EH$ H$moQ>© _| emXr H$a br h¡& nw{bg
Ho$ Bg Xmdo H$mo boH$a bmoJm| _|
AmH«$moe h¡&

e-Tender Notice
Chairman, Board of Administrator
Jangipur Municipality inviting e-Tender
4. Name of the work : (i) Construction of High Drain
from L.I.C Office to house of Bivuti Ukil. and
(ii) Construction of High Drain from house of Tasikul
Sk to house of Jakir Dactar at Mahammadpur.
 Tender Ref No. : MAD/ULB/JM/BMS/NIeT5/2223(2ndCall)
 Tender ID : 2022_MAD_389803_1 and _2
5. Name of the work : Supply, Erection, fitting and
fixing of 12.5 Mtr High Mast (10 No. ) with LED flood
lights at Jangipur Side & Raghunathganj Side.
 Tender Ref No. : MAD/ULB/JM/GCM Elec/
NIeT6/2022-2023 (1ST Call)
 Tender ID : 2022_MAD_389899_1
6. Name of the work : Supply, Erection, fitting and
fixing of 16 Mtr High Mast (8 No. ) with LED flood
lights at Jangipur Side & Raghunathganj Side
 Tender Ref No. : MAD/ULB/JM/GCM Elec/
NIeT7/2022-2023 (1ST Call)
 Tender ID : 2022_MAD_389904_1
Last Date & Time of bid submission : 29/07/2022 up to
17 Hrs.
For details please visit https://wbtenders.gov.in or
Jangipur Municipality Notice Board and website
www.jangipurmunicipality.org
Chairman
Jangipur Municipality

amoH$Zo H$s H$mo{ee H$s& O~ dh Zht
_mZm Vmo XmoZm| _| b‹S>mB© ewê$ hmo J`r&
hmWmnmB© Ho$ Xm¡amZ EOmV Zo Nw>ar go AnZo
^mB© H${déb na h_bm ~mob {X`m&

7

