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রাজ্য
কলকাতা মঙ্গলবার ৮ জুন ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

৬

ICA-T6465(3)/2021

ICA-T6468(3)/2021

ICA-T6471(3)/2021

ICA-T6474(3)/2021

ICA-T6477(1)/2021

ICA-T6480(1)/2021

ICA-T6481(3)/2021

ICA-T6484(3)/2021

ICA-T6488(3)/2021

 W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas District Unit

NIT No. 73, 74/02/EE/21
22/WBSRDA/Maintenance/South, dt.03.06.2021 
e-tenders is invited for above works (for 2 no NIT). 
Details are available in www.wbtenders.gov.in. Last 
date for online submission 18.06.2021.

Sd/-
Executive Engineer

WBSRDA, South 24 Parganas Division 

 নাম/  পদবব পবরবত্তন
●  I, Bhana Hazra S/o Lt. Sasti 
Hazra residing at Khosbaspur, 
Murshidabad changed my 
name to Sandhi Hazra vide 
Affidavit at Berhampore Court.  
●  I Madhurima Choudhury, 
wife of Srimanta Choudhury, 
residing at 76, Udaypur 
Road, Srishti Apartment, 
3rd Floor, Kolkata-700 049 
have changed my minor 
girl’s name and title from 
Anshika Burnwal to Madhusri 
Choudhury vide affidavit dated 
05.06.2021 sworn before 1st 
Class Judicial Magistrate, 
Barrackpore Court. 

ICA-T6491(3)/2021

ICA-T6494(1)/2021

ICA-T6497(1)/2021

ICA-T6500(1)/2021

ICA-T6503(3)/2021

ICA-T6506(3)/2021

উডল্ান্ড ইনফ�াফেক প্াইফেে বলবমফেড
বপ– ৪১, বপ্ফসেপ ব্রিে, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা– ৭০০ ০৭২

CIN: U72200WB2008PTC131546
  �ম্ত নং:   আইএনবি ২৬

[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস ২০১৪– এে রুল 
৩০ অিুযোয়ী] 

এ� েোজ্য কের� অ্ে েোরজ্য ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিস 
স্োিোন্তরেে জি্য সংবোদ্ররে প্র�োনশতব্য নবজ্ো্ি

ক�ন্দীয় সে�োে, ইস্োিপ নেনজয়ি সমীর্
ক�োম্োনিজ অ্যোক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোে ( ৪)   িং  
উ্ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–
এে রুল ৩০– এে সোব রুল (৫)  ক্লজ ( এ) সম্ন�পত নবষয়

এবং
নবষয়:  মমিাি্ত উডল্ান্ড ইনফ�াফেক প্াইফেে বলবমফেড, 
যোে কেনজস্োরপ অনিস:  ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, 
�ল�োতো,  ্ নচিমবঙ্গ– ৭০০ ০৭২

. . . ন্টিশিোে
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোরেপ জোিোরিো হরছে কয, ০৭ জুি 
 ২০২১ তোনেরে আরয়োনজত উক্ত ক�োম্োনিে নবরশষ সোধোেে 
সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ 
অ্যোক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোধীরি ‘্নচিমবঙ্গ েোজ্য’  
কের� ‘্োঞ্োব েোজ্য’ কত  র�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিস 
স্োিোন্তরেে উরদেরশ্য ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োে� ্নেবতপরিে 
নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্য আরবদি�োেী ক�োম্োনিে 
তেরি ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে 
প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরে �োেও স্োেপ কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ন হওয়োে সম্োবিো 
আরে বরল মরি �েরল নতনি/ তোঁেো এমনসএ– ২১ ক্োটপোল 
( www.mca.gov.in ) –এ ইিরভস্ে �মরলেি িমপ দোনেল 
�রে ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে 
তোনেে কের� ১৪ ( ক�োরদেো)  নদরিে মরধ্য নেনজওিোল নররেক্টে 
( ইস্োিপ নেনজয়ি) , নিজোম ্্যোরলস, ২য়  এমএসও নবন্ডং, 
�তুেপ তল, ২৩৪/ ৪, এ কজ নস কবোস কেোর, �ল�োতো–৭০০ 
০২০ সমীর্ তোঁে ( ্ ুং/স্তী)  স্োরেপে ধেি ও নবরেোনধতোে 
�োেে উরলেে �রে নলনেতভোরব জোিোি বো কেনজস্োরপ রোর� 
্োঠোি এবং এে সরঙ্গ এ�টি হলিিোমো দ্োেো বক্তব্য সমনেপত 
হওয়ো আবশ্য� এবং এে এ�টি �ন্ অবশ্যই আরবদি�োেী 
এই ক�োম্োনিে নিম্নবনেপত কেনজস্োরপ অনিরসে ঠি�োিোয় 
ক্শ �েরত হরব  ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, �ল�োতো, 
্নচিমবঙ্গ– ৭০০ ০৭২ ( বতপমোি ঠি�োিো)–এ। 

আফবদনকারীর জন্ ও পফষে
স্া/ – 

হরপাল বিং
( বডফরক্টর) 

(DIN: 06932062)
 তাবরখ:  ০৮. ০৬. ২০২১  

�ার্্ত মর্প কম্ু্বিফর্ম প্াইফেে বলবমফেড
বপ– ৪১ বপ্ফসেপ ব্রিে, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা– ৭০০০৭২

CIN: U72200WB2008PTC131543
  �ম্ত নং:   আইএনবি–২৬

[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস ২০১৪– এে রুল 
৩০ অিুযোয়ী] 

এ� েোজ্য কের� অ্ে েোরজ্য ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ 
অনিস স্োিোন্তরেে জি্য সংবোদ্ররে প্র�োনশতব্য নবজ্ো্ি

ক�ন্দীয় সে�োে, ইস্োিপ নেনজয়ি সমীর্
ক�োম্োনিজ অ্যোক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোে ( ৪)   িং  
উ্ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, 
২০১৪–এে রুল ৩০– এে সোব রুল (৫)  ক্লজ ( এ) সম্ন�পত 
নবষয়

–এবং–
নবষয়:  মমিাি্ত �ার্্ত মর্প কম্ু্বিফর্ম প্াইফেে বলবমফেড 
যোে কেনজস্োরপ অনিস ন্– ৪১ নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, 
�ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ– ৭০০০৭২

. . . বপটিশনার
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোরেপ জোিোরিো হরছে কয, ০৭ জুি 
 ২০২১ তোনেরে আরয়োনজত উক্ত ক�োম্োনিে নবরশষ সোধোেে 
সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ 
অ্যোক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোধীরি ‘্নচিমবঙ্গ েোজ্য’  
কের� ‘্োঞ্োব েোজ্য’– কত  র�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিস 
স্োিোন্তরেে উরদেরশ্য ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োের�ে ্নেবতপরিে 
নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্য আরবদি�োেী ক�োম্োনিে 
তেরি ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে 
প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরে �োেও স্োেপ কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো 
আরে বরল মরি �েরল নতনি/ তোঁেো এমনসএ– ২১ ক্োটপোল 
( www.mca.gov.in ) –কত ইিরভস্ে �মরলেইন্ট িমপ 
দোনেল �রে ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত 
হওয়োে তোনেে কের� ১৪ (  ক�োরদেো)   নদরিে মরধ্য নেনজওিোল 
নররেক্টে (  ইস্োিপ নেনজয়ি) , নিজোম ্্যোরলস, ২য়  এমএসও 
নবন্ডং, �তুেপ তল, ২৩৪/ ৪, এরজনস কবোস কেোর, 
�ল�োতো–৭০০০২০ সমীর্ তোঁে ( ্ ুং/স্তী)  স্োরেপে ধেি 
ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেে �রে নলনেতভোরব জোিোি বো 
কেনজস্োরপ রোর� ্োঠোি এবং এে সরঙ্গ এ�টি হলিিোমো 
দ্োেো বক্তব্য সমনেপত হওয়ো আবশ্য� এবং এে এ�টি �ন্ 
অবশ্যই আরবদি�োেী এই ক�োম্োনিে নিম্নবনেপত কেনজস্োরপ 
অনিরসে ঠি�োিোয় ক্শ �েরত হরব:  ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, 
৬ষ্ঠ তল, �ল�োতো, ্ নচিমবঙ্গ– ৭০০০৭২ ( বতপমোি ঠি�োিো) 

আফবদনকারী– র জন্ ও পফষে
স্াাঃ

হরপল বিং
( বডফরক্টর) 

(DIN: 06932062) তোনেে:  ০৮. ০৬. ২০২১ 

মরাজউড মাফক্তন্াইল প্াইফেে বলবমফেড
ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, �ল�োতো– ৭০০ ০৭২

CIN: U51909WB2010PTC141522
  িমপ িং:   আইএিনস ২৬

[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস ২০১৪– এে 
রুল ৩০ অিুযোয়ী] 

এ� েোজ্য কের� অ্ে েোরজ্য ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ 
অনিস স্োিোন্তরেে জি্য সংবোদ্ররে প্র�োনশতব্য নবজ্ো্ি

ক�ন্দীয় সে�োে, ইস্োিপ নেনজয়ি সমীর্
ক�োম্োনিজ অ্যোক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোে ( ৪)   িং  
উ্ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র প্োরেশি)  রুলস, 
২০১৪–ে রুল ৩০ সোব রুল (৫)  ক্লজ ( এ) সম্ন�পত নবষয়

এবং
নবষয়:  কমসোসপ কেোজউর মোর�পন্টোইল প্রোইরভট নলনমরটর, 
যোে কেনজস্োরপ অনিস:  ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, 
�ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ– ৭০০ ০৭২

. . . ন্টিশিোে
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোরেপ জোিোরিো হরছে কয, ০৭ 
জুি  ২০২১ তোনেরে আরয়োনজত উক্ত ক�োম্োনিে নবরশষ 
সোধোেে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী 
ক�োম্োনিজ অ্যোক্ট ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোধীরি 
‘্নচিমবঙ্গ েোজ্য’  কের� ‘্োঞ্োব েোজ্য’ কত  ক�োম্োনিে 
কেনজস্োরপ অনিস স্োিোন্তরেে উরদেরশ্য ক�োম্োনিে 
সঙ্ঘস্োে� ্নেবতপরিে নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্য 
আরবদি�োেী ক�োম্োনিে তেরি ক�ন্দীয় সে�োরেে 
�োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত স্োিোন্তরে 
�োেও স্োেপ কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ন হওয়োে সম্োবিো আরে বরল 
মরি �েরল নতনি/ তোঁেো এমনসএ– ২১ ক্োটপোল ( www.mca.
gov.in ) –এ ইিরভস্ে �মরলেি িমপ দোনেল �রে ন�ংবো এই 
নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে তোনেে কের� ১৪ 
( ক�োরদেো)  নদরিে মরধ্য নেনজওিোল নররেক্টে ( ইস্োিপ নেনজয়ি) , 
নিজোম ্্যোরলস, ২য়  এমএসও নবন্ডং, �তুেপ তল, ২৩৪/ ৪, 
এ কজ নস কবোস কেোর, �ল�োতো–৭০০ ০২০ সমীর্ তোঁে 
( ্ ুং/স্তী)  স্োরেপে ধেি ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেে �রে 
নলনেতভোরব জোিোি বো কেনজস্োরপ রোর� ্োঠোি এবং এে 
সরঙ্গ এ�টি হলিিোমো দ্োেো বক্তব্য সমনেপত হওয়ো আবশ্য� 
এবং এে এ�টি �ন্ অবশ্যই আরবদি�োেী এই ক�োম্োনিে 
নিম্নবনেপত কেনজস্োরপ অনিরসে ঠি�োিোয় ক্শ �েরত হরব:  
ন্– ৪১, নপ্ররসে্ ন্রিট, ৬ষ্ঠ তল, �ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ– ৭০০ 
০৭২ ( বতপমোি ঠি�োিো)। 

 আরবদি�োেীে জি্য ও ্রক্,
 স্ো/ –  হে্োল নসং
 ( নররেক্টে) 
 তোনেে:  ০৮. ০৬. ২০২১ (DIN: 06932062)

 Abridged SNIT
The Executive Engineer-
II, Joynagar Irrigation 
Division, I&W Dte. has 
invited short tender notice 
against SNIT No. 03/EE-II/
JOY of 2021-22 on behalf 
of the Governor of West 
Bengal for Forty nine (49) 
nos. I/R works to damaged 
S/E due to "YAAS" at diff. 
Mouzas in Kuemari, Kultala 
& Raidighi (i) Sub-Division 
under his jurisdiction from 
the eligible outside bonafide 
contractors. Estimated costs 
put to Tender are ranging 
from  ₹ 2,46,048.00 to  ₹ 
19,32,805.00 only.
 ●  Last date of application: 
10.06.2021 upto 17.00 hrs.
 ● Last date of issue of Tender 
Paper: 11.06.2021 upto 11.00 
hrs.
 ● Date of dropping & opening 
of Tender Paper: 11.06.2021 
upto 15.00 hrs. and after 
15.30 hrs. on the same day 
respectively.
Other details may be 
available from the office of 
the undersigned during office 
hours on any working days & 
website: www.wbiwd.gov.in

[P. S. Das]
Executive Engineer-II
Joynagar Irrigation 

Division
Baruipur, South 24 

Parganas. 

 ওবরফেন্াল কাব্তন অ্ান্ড 
মকবমক্ালি বলবমফেড

CIN: L24297WB1978PLC031539, কেনজঃ 
অনিস:  ৩১, কিতোনজ সুভোষ কেোর, �ল�োতো–৭০০ ০০১

কটনল:  + ৯১ ৩৩ ২২৩০৬৮৩১
ি্যোক্স:  + ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৭৭২

ই–কমল:  investorfeedback@occlindia.com
 ওরয়ব:  www.occlindia.com

 ববজ্ঞবতি
নসন�উনেটিজ অ্যোন্ড এক্সর�ঞ্ কবোরপ অি ইনন্ডয়ো 
( নলনস্ং অবনলরগশি অ্যোন্ড নরসরক্লোজোে 
নের�োয়োেরমন্টস)  কেগুরলশি ২০১৫, কেগুরলশি 
৪৭ সরঙ্গ ্ ঠিতব্য কেগুরলশি ২৯ অিুযোয়ী নবজ্নতি 
প্রদোি �েো হরছে কয, ত্রেমোনস� এবং আনেপ� বষপ 
সমোতি ৩১ মো�প, ২০২১ সমরয়ে ্েীনক্ত এ�� 
আনেপ� নববেে, ্েীনক্ত এ�নরেত আনেপ� 
নববেে এবং ্েীনক্ত আনেপ� িলোিল নবরব�িো 
ও অিুরমোদরিে জি্য ক�োম্োনিে ্নে�োলি 
্ষপরদে এ�টি সভো শুক্রবোে, ১৮ জুি ২০২১ 
তোনেরে অিুনষ্ঠত হরব এবং কসেোরি নরনভররন্ড, 
যনদ েোর�, প্রস্োব ও ক�োষেো �েো হরব।
এই তে্য ক�োম্োনিে ওরয়বসোইট www.
occlindia.com  এবং  স্� এক্সর�ঞ্সমূরহে 
ওরয়বসোইট www.bseindia.com  এবং 
www.nseindia.com–এ ্োওয়ো যোরব।
 ওনেরয়ন্টোল �োবপি অ্যোন্ড ক�নম�্যোলস  
 নলনমরটররে ্রক্,
 প্রেবকুমোে মোইনত
 ক�োম্োনি কসরক্রটোনে এবং নজ এম নলগোল
স্োি:  িয়রো
তোনেে:  ০৭. ০৬. ২০২১ 

কম্তখাবল/  ব্বিা/ বাবিজ্/  
হারাফনা/ প্াবতি  ইত্াবদ 

ববজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

 হাওড়া বমউবনবিপ্াল কফপ্তাফরশন
৪, মহাত্া গান্ী মরাড, হাওড়া– ৭১১ ১০১

ম�ান:  ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/ ১২/ ১৩ �্াক্স:  ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
মদখুন:   www.hmcgov.in

 ইবজিবনোবরং ববোগ ( জল মজাগান) 

No: TN/ED/WS/02/21-22                                                                          তাবরখ:  ০৭.  ০৬.  ২০২১

বন্ মেন্ডার ববজ্ঞবতি
সহ�োেী বোস্তু�োে ( রনলিউএস) , হোওড়ো ্ুেসভো মুেবন্ধ কটন্ডোে ( নিধপোনেত আ�োরে)  আহ্োি �েরেি কযোগ্য, 
ক্মতোবোি এবং ওইরূ্ �োরজ অনভজ্ ঠি�োদোেগরেে �োে কের� কযেোরি ৭৫০ এমএম রোয়ো ভোল্ ব ক�ম্োে 
প্রস্তুত ও কমেোমত �েরত হরব, গভীে িলকূর্ে জি্য ্োরম্ে �োজ, অিলোইি কক্লোনেিোইরজশি এবং নেররেে 
কমেোমনত �েরত হরব এই�এমনস– ে নবনভন্ন ওয়োররপ। সম্ন�পত নবশদ তে্য ্োওয়ো যোরব ওয়োটোে সোলেোই 
নর্োটপরমন্ট ( কহর ক�োয়োটপোে)  এই�এমনস কবলো ১২. ০০ কের� ৪. ০০টো ্যপন্ত ( শনিবোে ব্যতীত)  আরবদি 
জমোে কশষ তোনেে ১৯. ০৬. ২০২১ নবর�ল ৪. ০০টো ্যপন্ত। এই�এমনস কয ক�োিও বো স�ল আরবদি ক�োিও 
�োেে িো কদনেরয় বোনতল �েরত ্োরেি।
২২( ১) / ২১– ২২   অ্াবির্্ান্ ইবজিবনোর ( ডবলিউএি) 
৭. ৬. ২১    হাওড়া বমউবনবিপ্াল কফপ্তাফরশন

 মকাবেড মমাকাববলাে ইউফকা ব্াঙ্ক
�রেোিো ভোইেোরসে নদ্তীয় তেরঙ্গে কমো�োনবলোয় নবনভন্ন ্দরক্্ নিরয়রে 
েোষ্টোয়ত্ত ইউর�ো ব্যোঙ্ক। এে মরধ্য উরলেেরযোগ্য �রয়�টি হল এ�� ও কেোট 
ব্যবসোে জি্য কেরজোনলউশি করেমওয়ো�প ২. ০ উ্লব্ধ �েো, ৭ জুরিে নিনেরে এই 
করেমওয়োর�পে অধীরি ১২৭ ক�োটি টো�োে রেোেসহোয়তো কদওয়ো হরয়রে, কযোগ্য 
ঋেগ্রহীতোেো ৩০ কসরটেম্ে ্যপন্ত অনতনেক্ত ১০%  সহ গ্যোেোনন্টর এমোরজপনসে 
কক্রনরট লোইরিে জি্য আরবদি �েরত ্োেরবি। এ েোড়োও ব্যোরঙ্কে তেরি 
ইউর�ো সঞ্ীবিী, ইউর�ো আরেোগ্যম, ইউর�ো �ব� িোরমে নতিটি ঋেদোি প্র�ল্প 
�োলু �েো হরয়রে যোে অধীরি যেোক্ররম অনক্সরজি লে্যোন্ট স্ো্রিে জি্য ২ ক�োটি 
টো�ো, স্োস্্য ্ নে�োঠোরমো গরড় কতোলোে জি্য ১০০ ক�োটি টো�ো এবং ক�োনভর–১৯ 
আক্রোন্ত ব্যনক্তরদে জি্য ৫ লক্ টো�ো ্যপন্ত ঋরেে সুনবধো নমলরে। ্োশো্োনশ 
েরয়রে ইউর�ো ব্যোরঙ্কে ইউর�োভ্যোনক্স–৯৯৯ িোরমে কময়োনদ জমোে প্র�ল্প। 
এেোড়োও ব্যোরঙ্কে তেরি �রেোিো �ব� ও �রেোিো েক্�, গ্রু্ ক�য়োে ৩৬০, 
স্োে গ্রু্ কহল্ ে ইিনসওরেসে ( কগো্ড) , ইউর�ো কহল্ ে সুেক্ো, গ্রু্ কক্রনরট 
লোইি ইিনসওরেসে ্নলনস ইত্যোনদে মরতো নবনবধ প্র�ল্প �োলু �েো হরয়রে।

মগৌতম মণ্ডল
পাথরপ্বতমা, ৭ জুন

�ূনেপঝড় ইয়োস ও ভেো ক�োটোরল ক্নতগ্রস্ দনক্ে ২৪ ্ েগিো 
কজলোে ক্য়ক্নত সেজনমরি �ুরে কদেরলি সোত সদরস্যে 
ক�ন্দীয় প্রনতনিনধদল। দুটি দরল ভোগ হরয় ্োেেপ্রনতমো ও 
কগোসোবো ্নেদশপি �রে  ি তঁোেো। 

কসোমবোে কবলো এগোরেোটো িোগোদ এ�টি দল কহনল�টেোরে 
্োেেপ্রনতমোে দনক্ে মরহন্দ্ুে এসনব হোইসু্ল মোরঠ িোরমি। 
প্রনতনিনধ দরলে কিতৃরবে নেরলি স্েোষ্ট মন্ত্রর�ে যুগ্ম সন�ব 
এস ক� সহোয়। এেোড়োও নেরলি ্োট, সড়� ্নেবহে ও 
গ্রোরমোন্নয়ি মন্ত্রর�ে আনধ�োনে�েো। প্রেরমই স্োিীয় নবধোয়� 
সমীে জোিো, অনতনেক্ত কজলোশোস�, মহকুমোশোসর�ে সরঙ্গ 
সংনক্তি ত্বঠ� �রেি। এে্ে েোমগঙ্গোে মৃদঙ্গভোঙো িদীে 
্োরশ এ�টি গ্রোরম যোি তোঁেো। কসেোি কের� ্োরয় কেঁরট 

যোি গ্রোম সংলগ্ন ক্নতগ্রস্ ব��েো িদী সংলগ্ন ভোেোতলো 
িদীবোঁধ ্নেদশপরি। কবলো ১১টো ৪৫ ্যপন্ত তোঁেো ভোেোতলো 
িদীবোঁধ ্নেদশপি �রেি। �ীভোরব িদীবোঁধ েক্ো �েো যোয় 
তোে ্েোমশপ কিি। ক্নতগ্রস্রদে �ী �ী ধেরিে সোহোয্য 
সহরযোনগতো �েো হরয়রে। �ী �ী ধেরিে েোদ্যসোমগ্রী 
তোঁরদে ক্ৌঁরে কদওয়ো হরয়রে তো অনতনেক্ত কজলোশোস� 
ও নবনরওে �োে কের� নবস্োনেত ভোরব কশোরিি। এে্ে 
লরচে �রে উত্তে কগো্োলিগরেে কগোবনদয়ো িদী সংলগ্ন 
বনঙ্কম মোইনতে �োট, িোেোয়েতলো মনদিে �োট এলো�োে নবধ্বস্ 
িদীবোঁধ প্রোয় �ণ্োেোরি� ্নেদশপি �রে নিরে আরসি। 
দলটি এে্ে কগোসোবোয় যোয়। 

ক�ন্দীয় প্রনতনিনধ দরলে এস ক� সহোয় সংবোদমোধ্যমর� 
জোিোি, ্ োেেপ্রনতমো নবধোিসভোে নবধ্বস্ �রয়�টি িদীবোধঁ এলো�ো 
্নেদশপি �েলোম। কগোসোবোরত িদীবোধঁ ্ নেদশপরি যোব। েোজ্য 
সে�োে নের্োটপ কদরব। আমেোও এ�টো নের্োটপ কদব। 

পাথরপ্বতমা ও মগািাবা ঘফুর 
মদখফলন মকন্দীে পবরদশ্তক দল

কিোটিস প্রত্যোে্যোি
আজকাফলর প্বতফবদন: শুরভদিেু 
নিেো্ত্তোে দোনয়রবে েো�ো ক�ন্দীয় বোনহিীে 
উ্নস্নতরত নরে্ল লুরঠে অনভরযোগ ্ নুলরশ 
জোনিরয়নেরলি �োনঁে ্ েুসভো �তৃপ্ ক্। তোই 
তদরন্তে জি্য তোঁে কদহেক্ীরদে জবোিবনদি 
গ্রহে �েরত �োইরে ্ নুলশ। ্ নুলশ কিোটিস 
নদরত কগরল তো গ্রহে �রেিনি ক�ন্দীয় 
জওয়োিেো। তোেঁো বরলি, ‘ ক�ন্দ তোরঁদে 
শুরভদিেু নিেো্ত্তোয় কমোতোরয়ি �রেরে, 
তোই েোজ্য ্ুনলশ এভোরব তোরঁদে তলব 
�েরত ্ োরে িো।’ নসআইএসএরিে কহর 
ক�োয়োটপোরে কিোটিস ্োঠোরিো হরব বরল 
জোনিরয়রেি ্বূপ কমনদিী্রুেে ্নুলশ 
সু্ োে অমেিোে ক�।

তাজপুফর ইোি ববধ্বস্ত এলাকা ও ত্ািবশববফর িামগ্ী বণ্টফনর পর কাজ পবরদশ্তফন তৃিমূফলর রাজ্ িাধারি িম্াদক 
কুিাল মঘাষ ও মজলা যুব তৃিমূল িোপবত িুপ্কাশ বগবর। উফদ্াক্া ১৪ ও ২৮ নম্বর ওোড্ত বাংলা বিটিফজসে ম�ারাম 

এবং ডােমন্ড মরেন্ডি। স্ানীে বাবিন্ারা মূলত বাঁফধর িমি্াে স্ােী িমাধাফন গুরুত্ব মদন। অবেফযাগ কফরন এই 
দুদ্তশার জন্ দােী প্াক্ন দুই মিচমন্তী শুফেনু্ অবধকারী, রাজীব ব্ানাবজ্ত। ছবব:  আজকাল

 �ম্ত নং বিএএ ২
[ মিকশন ২৩০( ৩)  এবং রুল ৬ এবং ৭ অনুযােী] 

মহামান্ ন্াশনাল মকাম্াবন ল ট্াইবুনাল, কলকাতা মবঞ্চ কলকাতা িমীফপ
এমএ/ ৪ ( মকবব)  ২০২১ মকাম্াবন আফবদন বিএ ( বিএএ)  নং ১৯/ ( মকবব) / ২০২১

িম্বক্তত
১)   বদ ম্াফজবর্ক প্াফকবজং মকাম্াবন প্াইফেে বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট 

৯এ, ১০ম তল, ‘ নতরুমোলো  ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬
২)   আরবত মাফক্তটিং প্াইফেে বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, 

‘ নতরুমোলো  ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬
৩)   বত্েুবন প্পাটি্তজ বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, ‘ নতরুমোলো 

 ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬
 ৪)   বললাক প্পাটি্তজ প্াইফেে বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, 

‘ নতরুমোলো  ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬ 
৫)   শ্রদ্া মেকফনাপ্াক প্াইফেে বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, 

‘ নতরুমোলো  ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬
৬)   টিফরেওোলা বরফেল প্াইফেে বলবমফেড যোে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, 

‘ নতরুমোলো  ২২’ , ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬
. . . আফবদনকারীগি

আফবদনকারী মকাম্াবনিমফূহর ইকুইটি মশোরফহাল্ারগফির িোর ববজ্ঞবতির জন্ ববজ্ঞাপন
ি্যোশিোল ক�োম্োনি ল ট্োইবুিোল �ল�োতো কবরচেে ৫ এনপ্রল ২০২১ তোনেরেে ্নেমোনজপত 
আরদরশে তোনেে ১৯ কম ২০২১ অিুযোয়ী (i)  নদ ম্যোরজনস্� ্্যোর�নজং ক�োম্োনি প্রোইরভট 
নলনমরটর ( কেজোন্টং ক�োম্োনি/ ট্োসেিোনে ক�োম্োনি/  আরবদি�োেী িং ১)  , (ii)  আেনত মোর�পটিং 
প্রোইরভট নলনমরটর ( নরমোজপর ক�োম্োনি িং ১/  আরবদি�োেী িং ২)  , ( iii )  নরেভুবি প্র্োটিপজ 
নলনমরটর ( নরমোজপর ক�োম্োনি িং  ২/  আরবদি�োেী িং ৩), (iv)  নললো� প্র্োটিপজ প্রোইরভট 
নলনমরটর ( ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং ১/  আরবদি�োেী িং ৪), ( v)  শ্রদ্ো কট�রিো্্যো�  প্রোইরভট 
নলনমরটর ( ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং ২/ আরবদি�োেী িং ৫), (vi)  টিররেওয়োলো নেরটল প্রোইরভট 
নলনমরটর ( ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং ৩/  আরবদি�োেী িং ৬)– এে ইকুইটি কশয়োেরহো্ডোেগরেে 
্ৃে� সভো অিুনষ্ঠত �েরত হরব কযেোরি এ�নরেত�েরেে নস্ম ্নেমোজপি সহ বো ব্যতীত 
অিুরমোনদত হরব।
ক�োম্োনি আরবদি নসএ ( নসএএ)  িং ১৯/ ক�নব/ ২০২১–এে ্নেরপ্রনক্রত ি্যোশিোল ক�োম্োনি 
ল ট্োইবিুোল �ল�োতো কবচে ৫ এনপ্রল ২০২১ তোনেরে আরদশ জোনে �রেরেি জোনমিযুক্ত উত্তমেপ 
এবং জোনমিনবহীি উত্তমেপগরেে ্ৃে� সভোে প্ররয়োজিীয়তো কিই কযরহতু অনরটেগরেে শংসো্রে 
অিুযোয়ী ক�োিও উত্তমেপ কিই।
ওই আরদশোিুসোরে আেও নবজ্নতি প্রদোি �েো হরছে কয, নিরম্ন সূন� অিুযোয়ী সময় ও তোনেরে 
ইকুইটি কশয়োেরহো্ডোেগরেে সভো অিুনষ্ঠত হরব কযেোরি তোঁরদে উ্নস্ত েো�রত অিুরেোধ �েো 
হরছে।

িোর স্ান:  
‘ ডােমন্ড মহবরফেজ’  ১৬ ্রিান্ড মরাড, ৬ষ্ঠ তল, 

ইউবনে নং ৫০৩, কলকাতা– ৭০০০০১
িোর তাবরখ:  শবনবার ১০ জুলাই ২০২১

িোর বববরি িমে
ইকুইটি মশোরফহাল্ারগফির  
নদ ম্যোরজনস্� ্্যোর�নজং ক�োম্োনি প্রোইরভট নলনমরটর — কেজোন্টং 
ক�োম্োনি �োম ট্োসেিোনে ক�োম্োনি/ আরবদি�োেী িং ১ স�োল ১১. ০০
আেনত মোর�পটিং প্রোইরভট নলনমরটর — নরমোজপর ক�োম্োনি িং ১/  
আরবদি�োেী িং ২ কবলো ১২. ০০
নরেভুবি প্র্োটিপজ নলনমরটর — নরমোজপর  নললো� প্র্োটিপজ প্রোইরভট 
নলনমরটর — ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং ১/  আরবদি�োেী িং ৪ কবলো ২. ০০
শ্রদ্ো কট�রিো্্যো� প্রোইরভট নলনমরটর— ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং 
২/  আরবদি�োেী িং ৫ কবলো ৩. ০০
টিররেওয়োলো নেরটল প্রোইরভট নলনমরটর/ ট্োসেিোেোে ক�োম্োনি িং ৩/  
আরবদি�োেী িং ৬ কবলো ৪. ০০

প্রস্োরবে নস্ম এবং নদ ক�োম্োনিজ অ্যোক্ট ২০১৩ কস�শি ২৩০ কের� ২৩২ অিুযোয়ী নববেে 
্োওয়ো যোরব নিেে�োয় ট্োসেিোনে ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিস ইউনিট ৯এ, ১০ম তল, ‘ নতরুমোলো 
২২’  ২২ ইস্ ত্নসয়ো কেোর, �ল�োতো– ৭০০০৪৬ কের�। কয স�ল ব্যনক্ত সভোয় উ্নস্ত ও কভোট 
প্রদোরিে অনধ�োেী েো�রবি তোঁেো ব্যনক্তগতভোরব বো প্রনক্স মোধ্যরম কভোট প্রদোি �েরত ্োেরবি 
যনদ নিধপোনেত আ�োরে প্রনক্স িমপ ইকুইটি কশয়োেরহো্ডোেগরেে সভোে ৪৮ �ণ্ো ্ূরবপ আরবদি�োেী 
ক�োম্োনিসমূরহে কেনজস্োরপ অনিরস জমো হয়। ট্োসেিোনে ক�োম্োনিে কেনজস্োরপ অনিস কের� 
প্রনক্স িমপ ্োওয়ো যোরব। মহোমোি্য ট্োইবুিোল কদবোয়ি কসি, অ্যোররভোর�ট–ক� আরবদি�োেী 
ক�োম্োনিে কশয়োেরহো্ডোেগরেে সভোে ক�য়োে্োসপি এবং শ্রী অনিরুদ্ দত্ত, অ্যোররভোর�ট–ক� 
আরবদি�োেী ক�োম্োনিে ইকুইটি কশয়োেরহো্ডোেগরেে সভোে সু্কটিিোইজোে নিরয়োগ �রেরেি।
ক�োম্োনি আরবদি নসএ ( নসএএ)  িং ১৯/ ক�নব/ ২০২১ কক্ররে মহোমোি্য ি্যোশিোল ক�োম্োনি 
ল ট্োইবুিোল �ল�োতো কবচে তোরদে ৫ এনপ্রল ২০২১ তোনেরেে আরদরশ নিেপোয়� তোনেে ২০ 
এনপ্রল ২০২১ নস্ে �রেরেি। আরবদি�োেী ক�োম্োনিে ২০ এনপ্রল ২০২১ তোনেরে িনেভুক্ত 
ইকুইটি কশয়োেরহো্ডোেগের� ক�োম্োনিরত িনেভুক্ত ঠি�োিোয় কপ্রেে �েো হরব। সভোয় যনদ 
এ�নরেত�েরেে নস্ম অিুরমোনদত হয়, তো মহোমোি্য ট্োইবুিোরলে অিুরমোদি সোর্রক্।

 স্াাঃ
 মদবােন মিন
তোনেে:  ৭ জুি ২০২১  অ্াডফোফকে
স্োি:  �ল�োতো   িোর জন্ বনফোবজত মচোরপাি্তন

  মদহ উদ্ার
মনকড়াপচা গ্াফম মিামবার িকাফল 
বাবড়র উফ�ান মথফক এক মপেশ্াল 
মহামগাড্ত কমমীর মদহ উদ্ার হে। 
পুবলশ জাবনফেফছ, নাম বিদ্াথ্ত 
পাল ( ৪০) । 

 এটিএম প্রতোেেোয়
ত্�েোনলরত ধৃত ৩

 আজকাফলর প্বতফবদন

এটিএম কের� ২১ লক্ টো�ো প্রতোেেোে 
�টিো �রটনেল নবধোিিগরে। নবধোিিগে 
�নমশিোরেরটে তৎ্েতোয় ৩ জির� 
ধেো হল। এরদে িোম সদিী্ নসং ওেরি 
কসোিু, অনমত গুতিো ওেরি অমৃত এবং 
মহম্মদ ভন�ল। �ল�োতোয় এটিএম 
প্রতোেেোে হুবহু �োজ এেোও �রেনেল। 
এরদে �োে কের� ১ লক্ ৪৭ হোজোে 
টো�ো উদ্োে হরয়রে। এেোড়োও ভুরয়ো 
আধোে, ্্যোি, ৬টি ব্যোরঙ্কে �োরপ ও 
৬টি কমোবোইল, দুটি ্োসর্োটপ ্োওয়ো 
কগরে। ৪০ জরিে এ�টি প্রযুনক্তে দল 
তদরন্ত িোনমরয়নেল ্ ুনলশ। নবধোিিগে 
্ুনলরশে এ�টি দল নদনলে যোয়। বোন�রদে 
সন্ধোি �লরে। ধৃত ৩ জির�ই ত্�েোনল 
কের� ধেো হরয়রে। 

ইোফির প্োফব ঘরবাবড় জফলর তলাে। স্ানীে সু্ল, নদীর বাঁধ, পাকা রাস্তার ওপর বাি করফছন অিংখ্ মানুষ। 
িফন্শখাবল ও বহঙ্গলগফজি ওই িব মানুফষর কাফছ িরকাবর মবিরকাবর ত্ািই েরিা। লিক প্শািন দুগ্ততফদর 

দরজাে ত্াি মপৌঁফছ বদফছে। রান্া করা খাবার, পানীে জল, শুকফনা খাবার বনফত নদীর পাফড় মানুষ বেড় কফরফছন। 
বড় কলাগাবছ নদী ধাফর োঙা তুষখাবল গ্াফম িরকাবর ত্াি মপৌঁফছফছ। ছবব:  স্ফদশ েট্াচায্ত
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