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Ref.No.CIL :XI(D):4 | 57 / 4 I 56 :2022:

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

Encl: As above

Dated:18.07.22

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

Ref: ISIN - INE522F0l0t4

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,

(M. Vi swanathar/gq"frw+pml
Company Secretary/*qfi gftq

& Compliance Officerhrqniq iiYBs(





দেশ ৼ
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৭

ICA-N331(6)/2022

আদিত্য দবড়লা হাউদজং দিনান্স দলদিটেড    
ররদজস্াড্ড অদিস:  ইদডিয়ান ররয়ন কম্াউডি, রেরােল, গুজরাে–৩৬২২৬৬

ব্াঞ্চ অদিস:  ৩য় তল, বাঙু্র দবএিএল এটস্ে, ৩১, র�ৌরঙ্গী ররাড, 
কলকাতা–৭০০০১৬

িখল দবজ্ঞদতি ( স্াবর সম্দতির জন্য) 
পদরদিষ্ট IV  [দসদকউদরটি ইন্াটরস্ ( এনটিাস্ডটিন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  দ্রষ্টব্য] 

যেহেতু, আদিত্য দবড়লা হাউদজং দিনান্স দলদিটেড–এর অনুহ�োদিত আদিকোদরক 
দেহেহে দনম্নস্োক্ষরকোরী দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহ�োে্সহ�ন্)  রুলে, ২০০২–এর রুল ৩ 
েে পঠনীয় দেদকউদরটোইহেশন অ্োন্ড দরকনস্টোকশন অ� দ�নোদসিয়োল অ্োহেটে অ্োন্ড 
এনহ�োে্সহ�ন্ অ� দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট অ্োক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  –এর ১৩( ১২)  
িোরোিীহন অদপ্সত ক্ষ�তোেহল ঋণগ্রেীতোগণ–এর প্রদত িোদে দেজ্ঞদতি েোদর কহরদিহলন েোর 
�োি্হ� উক্ত দেজ্ঞদতি প্রোদতির তোদরখ যেহক ৬০ দিহনর �হি্ দেজ্ঞদতিহত উদলিদখত অে্সোঙ্ক 
আিোয় যিওয়োর েন্ তোঁহির প্রদত আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল।
উক্ত ঋণগ্রেীতোগণ ওই দেজ্ঞদতিহত উদলিদখত পদর�োণ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহত ে্ে্স েওয়োয় 
এতদ্দোরো দেহশষত উক্ত ঋণগ্রেীতোগণ এেং েনেোিোরহণর প্রদত দেজ্ঞদতি েোদর করো েহছে 
যে, দনম্নস্োক্ষরকোরী দনহের তোদরহখ দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহ�োে্সহ�ন্)  রুলে, ২০০২–
এর রুল ৮ েে পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ৪)  িোরোিীহন তোঁর ( পুং/ স্তী)  ওপর অদপ্সত 
ক্ষ�তোেহল এখোহন নীহে েদণ্সত সম্দতির প্রতগীকগী িখল দনহয়হিন।
দেহশষত ওই ঋণগ্রেীতোগণ এেং েনেোিোরণহক এতদ্দোরো উক্ত েম্পদতি দনহয় যলনহিন নো করোর 
েন্ েতক্স করো েহছে এেং উক্ত েম্পদতি দনহয় যে–যকোনও যলনহিন এর ওপর েুি েহ�ত 
আদিত্য দবড়লা হাউদজং দিনান্স দলদিটেড–এর িোয় েোহপক্ষ েহে।  উক্ত অ্োহক্টর ১৩ িোরোর 
( ৮)  নং উপিোরোর েংস্োন অনুেোয়ী প্রোপ্ য�য়োহির �হি্ দনম্নদলদখত েোদ�নেুক্ত পদরেম্পি 
িোড়োহনোর ে্েস্ো গ্রেহণর েন্ েংদলিষ্ট ঋণগ্রেীতোর �হনোহেোগ আকষ্সণ করো েহছে।

১.  ঋণগ্রহগীতার নাি:  রিাদতয়ার োডিাদর, আদতয়ার োডিাদর
বটকয়া:  ₹১২,২৫,১৪৩. ০২/ – (েোহরো লক্ষ পঁদেশ েোেোর একহশো যততোদলিশ টোকো এেং 
দুই পয়েো �োত্র)
িাদব দবজ্ঞদতির তাদরখ:  ২২.০৪. ২০২২ িখটলর তাদরখ:  ১২.০৭. ২০২২

স্াবর সম্দতির দববরণ

দনহম্নোক্ত ৩ শতক েদ� দেদশষ্ট েম্পদতির অপদরেোে্স ে�গ্র পদর�োণ েোর দস্দত ও দেেরণ—
য�ৌেো–েদেরো, যে এল নং ৮২, েোহেক খদতয়োন নং– ১৪৯, ৯৯০, খদতয়োন নং–২০৮, 
েোহেক িোগ নং– ৭৬২, ৭৬৩, েোল িোগ নং– ৭৮৪, ৭৮৫, যে এল নং ১১০, েোওড়ো 
৭১১৩১৬, েোনো যেৌদক, যেলো েোওড়ো, েদেরো গ্রো� পঞ্োহয়ত। র�ৌহদদি:  উতির–িোগ নং– 
৭৬১;  িদক্ষণ– ৮ �ুট েওড়ো পঞ্োহয়ত রোস্ো;  পদচি�–িোগ নং– ৭৬২;  পূে্স– ৮ �ুট েওড়ো 
পঞ্োহয়ত রোস্ো।

২.  ঋণগ্রহগীতার নাি:  রিবপ্রসাি গাটয়ন, তাপসগী গাটয়ন
বটকয়া:  ₹৭,৭৭,৬২৩. ৪৬/ – (েোত লক্ষ েোতোতির েোেোর িয়হশো যতইশ টোকো এেং যিেদলিশ 
পয়েো �োত্র)
িাদব দবজ্ঞদতির তাদরখ:  ৩১.০৩. ২০২২ িখটলর তাদরখ:  ১২.০৭. ২০২২

স্াবর সম্দতির দববরণ

দনহম্নোক্ত ২০৩ যেদেহ�ল েো েংদলিষ্ট ৬ দেঘো ৩ কোঠো ৯ িটোহকর েদ�হত েুহরশ যশোভো 
আেোেহনর ব্লক ই–যত ৩য় তহল ৩৩৪ েগ্স�ুট েুপোরদেল্ট �োহপর ফ্্োট নং ৩ দেদশষ্ট 
েম্পদতির অপদরেোে্স ে�গ্র পদর�োণ েোর দস্দত ও দেেরণ– আর এে িোগ নং ৩৯৯, ৪০৪, 
এল আর িোগ নং ৪৪৫, ৪৪৭, এল আর খদতয়োন নং ২৭১৯, ২৭১৭, আর এে খদতয়োন 
নং ২০, ২১, য�ৌেো পোঁেহপোতো, েোনো যেোনোরপুর, যেলো িদক্ষণ ২৪ পরগণো, যেোদ্ডং নং 
১০১৭, পোঁেহপোতো, পুর ওয়োে্স নং ৩, রোেপুর যেোনোরপুর পুরেভো। 
যেৌেদদি:  উতির– আর এে িোগ নং ৩৯৯ ( দপ) ;  িদক্ষণ– আর এে িোগ নং ৩০৮, ৪০৫ 
ও ১২ �ুট েওড়ো রোস্ো;  পদচি�– আর এে িোগ নং ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ ও ১২ �ুট 
েওড়ো রোস্ো;  পেূ্স– অহন্র েদ�।

৩.  ঋণগ্রহগীতার নাি:  অদনল আগরওয়ালা, রাধা আগরওয়ালা, শুেি আগরওয়ালা, এি 
আর দডদ্রিদবউেরস
বটকয়া:  ₹৫৯,২৪,১২৩. ৯২/ – (উনষোট লক্ষ েদবিশ েোেোর একহশো যতইশ টোকো এেং দেরোনবিই 
পয়েো �োত্র)
িাদব দবজ্ঞদতির তাদরখ:  ০২.০৫. ২০২২ িখটলর তাদরখ:  ১৩.০৭. ২০২২

স্াবর সম্দতির দববরণ

দনহম্নোক্ত ১৫ কোঠো ১৩ িটোক ৩৭ েগ্স�ুট েদ�হত তুলেী িো� এনহলেহভর উতির–পদচি� 
�ুহখো ২য় তহল ১০৭০ েগ্স�ুট েুপোরদেল্ট �োহপর ফ্্োট নং ১ এ দেদশষ্ট েম্পদতির অপদরেোে্স 
ে�গ্র পদর�োণ েোর দস্দত ও দেেরণ– িোগ নং ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১১, ৫১২, 
খদতয়োন নং ৭৩৫, ৭৩৯, ৮৪৪, য�ৌেো কৃষ্ণপুর, যতৌদে নং ২২৮, ২২৯, আর এে নং 
১৮০, যে এল নং ১৭, দশট নং ৪, েোনো যলক টোউন, যপোঃ েোঙ্ুর, েোে যরদে.  অদ�ে 
দেিোননগর ( েল্ট যলক দেটি) , যপ্রদ�হেে নং ১০১, েহশোর যরোে, যেোদ্ডং নং ৪৮/ ৭, 
কলকোতো েহশোর যরোে, পুর ওয়োে্স নং ২৯, িদক্ষণ ি�ি� পুরেভো, কলকোতো ৭০০০৫৫। 
যেৌেদদি:  উতির– ১৬ �ুট েওড়ো ক�ন প্োহেে;  িদক্ষণ– েোঙু্র কহলোদন;  পদচি�– আর 
এে িোগ নং ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ ও ১২ �ুট েওড়ো রোস্ো;  পূে্স–েী�োনো প্রোেীর ও  
েোঙ্ুর কহলোদন। 

তাদরখ:  ১৫. ০৭. ২০২২ সাাঃ– অনুটিাদিত আদধকাদরক
স্ান:  হাওড়া/ রাজপুর/ কলকাতা আদিত্য দবড়লা হাউদজং দিনান্স দলদিটেড  

িি্ড নং আইএনদস– ২৬
ররদজস্াড্ড অদিস স্ানান্তটরর জন্য সংবািপটরে প্রকাদিতব্য 

দবজ্ঞাপন
[ রকাম্াদনজ ( ইনকটপ্ডাটরিন)  রুলস, ২০১৪– র রুল 

৩০ অনুযায়গী] 
দবজ্ঞদতি

রকন্দগীয় সরকার, দরদজওনাল দডটরক্টর, 
ইস্ান্ড দরদজয়ন, 

কটপ্ডাটরে দবষয়ক িন্ত্রক, কলকাতা সিগীটপ,
রকাম্াদনজ অ্যাক্ট, ২০১৩–র ১৩ নং ধারার ( ৪)  নং 

উপধারা 
এবং 

রকাম্াদনজ ( ইনকটপ্ডাটরিন)  রুলস, ২০১৪– র রুল ৩০ 
সাব রুল ( ৫)  ক্লজ ( এ) সম্দক্ডত দবষয় 

এবং
দেষয়: আনন্দ ব্যাপার প্রাইটেে দলদিটেড ( CIN: 
U51909WB2007PTC114365) যকোম্পোদনে অ্োক্ট 
১৯৫৬ অিীহন একটি যকোম্পোদন, েোর যরদেস্টোে্স অদ�ে কক্ষ 
নং ৬/ ১, পোট্স– ২, যপ্রদ�হেে নং ৩৫, দেতিরঞ্জন অ্োদভদনউ, 
কলকোতো– ৭০০০১২

. . . আটবিনকারগী/ দপটিিনার
এতদ্দোরো েনেোিোরহণর জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েোহছে যে, ২ েুলোই 
২০২২ তোদরহখ আহয়োদেত উক্ত যকোম্পোদনর দেহশষ েোিোরণ 
েভোয় গৃেীত একটি দেহশষ দেদ্োন্ত অনুেোয়ী যকোম্পোদনে 
অ্োক্ট, ২০১৩–র ১৩ নং িোরোিীহন ‘ পদচিিবঙ্ রাজ্য’  যেহক 
‘িহারাষ্ট্র রাজ্য’ – যত এই যকোম্পোদনর যরদেস্টোে্স অদ�ে 
স্োনোন্তহরর উহদিহশ্ এই যকোম্পোদনর েঙ্ঘস্োরক পদরেত্সহনর 
দেষয়টি দনদচিত করোর েন্ আহেিনকোরী যকোম্পোদনর তরহ� 
যকন্দীয় েরকোহরর কোহি একটি আদে্স যপশ করোর প্রস্োে 
আনো েহয়হি।
এই যকোম্পোদনর যরদেস্টোে্স অদ�হের প্রস্োদেত উক্ত স্োনোন্তহর 
কোরও স্োে্স কু্ষণ্ণ েহল েো কু্ষণ্ণ েওয়োর েম্োেনো আহি েহল �হন 
করহল দতদন/ তোঁরো এ�দেএ– ২১ যপোট্সোল ( www.mca.gov.
in)–এ ইনহভস্টর ক�হলেইন্ ��্স িোদখল কহর দকংেো এই 
দেজ্ঞদতি েংেোিপহত্র প্রকোদশত েওয়োর তোদরখ যেহক ১৪ দিহনর 
�হি্ দরদেওনোল দেহরক্টর, ইস্টোন্স দরদেয়ন, কহপ্সোহরট দেষয়ক 
�ন্ত্রক, দনেো� প্োহলে, ২য় এ�এেও দেদ্ডং, েতুে্স তল, 
২৩৪/ ৪, এ যে দে যেোে যরোে, কলকোতো– ৭০০০২০ ে�ীহপ 
তোঁর ( পুং/ স্তী)  স্োহে্সর িরন ও দেহরোদিতোর কোরণ উহলিখ কহর 
দলদভতভোহে েোনোন েো যরদেস্টোে্স েোহক পোঠোন এেং এর েহঙ্ 
একটি েল�নো�ো দ্োরো েক্তে্ ে�দে্সত েওয়ো আেশ্ক এেং 
এর একটি কদপ অেশ্ই আহেিনকোরী এই যকোম্পোদনর উক্ত 
যরদেস্টোে্স অদ�হের ঠিকোনোয় যপশ করহত েহে।
 আটবিনকারগী আনন্দ ব্যাপার প্রাইটেে 
 দলদিটেড–এর জন্য ও পটষে
 সাাঃ
 দডটরক্টর
  স্ান:  জালনা [ রাটিশ্বর বংিগীলাল রহালা দন] 
তাদরখ:  ১৪/ ০৭/ ২০২২ DIN: 03287975

 পদচিিবঙ্ সরকার
রজলা সিাহত্ডাকরণ, উতির দিনাজপুর

সিাজকল্যাণ িতির
কণ্ডটজাড়া, উতির দিনাজপুর

দবজ্ঞদতি
েনেোিোরহণর জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েোইহতহি যে, উতির দিনোেপুর যেলোর দশশু কল্োণ 
েদ�দতর তত্তোেিোহন দনহম্নোক্ত ৪ েন দশশু পুত্র েরকোর অনুহ�োদিত উতির দিনোেপুর যেলোর 
দশশু আেোহে দনরোপি আশ্রহয় রদেয়োহি। উক্ত দশশুহির অদভভোেক/ অদভভোদেকোহক 
আগো�ী ১৮. ০৮. ২০২২ তোদরহখর �হি্ েরকোদর কোহের দিহন যেলো ১১টো েইহত ৪টোর 
�হি্ দনহম্নোক্ত ঠিকোনোয় উপেুক্ত প্র�োণ েদেত যেোগোহেোগ কদরেোর েন্ অনুহরোি েোনোহনো 
েোইহতহি। উহলিদখত তোদরহখর �হি্ যকোনও অদভভোেকহবের িোদেিোর পোওয়ো নো েোইহল ৪ 
েন দশশু পুহত্রর প্রহয়োেনীয় আইনোনুগ ে্েস্ো গ্রেণ করো েইহে।

 ক্রদিক                       দিশুর দববরণ দিশুর ছদব
 নং 

 ১। দশশু পুত্র, েত্স�োন আনু�োদনক েয়ে ১২ েির ৬ �োে, 
  উচ্চতো ১২১ যেদ�, �ে্সো, েোিোরণ কোহলো যেোখ।

 ২। দশশু পুত্র, েত্স�োন আনু�োদনক েয়ে ১৩ েির ৬ �োে, 
  উচ্চতো ১৩২ যেদ�, �ে্সো, েোিোরণ কোহলো যেোখ।

 ৩। দশশু পুত্র, েত্স�োন আনু�োদনক েয়ে ১৩ েির ৬ �োে, 
  উচ্চতো ১২৫ যেদ�, �ে্সো, েোিোরণ কোহলো যেোখ। 

 ৪। দশশু পুত্র, েত্স�োন আনু�োদনক েয়ে ১৩ েির ৫ �োে, 
  উচ্চতো ১২১ যেদ�, কোহলো, েোিোরণ কোহলো যেোখ।  

রযাগাটযাটগর স্ান:  রজলা দিশু সুরষো ইউদনে, তৃতগীয় তল, কষে নং–  ২০৪ 
( ক) , রজলা সিাহত্ডার করণ, কণ্ডটজাড়া, উতির দিনাজপুর।

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev.)

Uttar Dinajpur 

 একদিটন ৯৪%  
োইরাল রলাড 

কিায় রনজাল র্রে
 সংবাি সংস্া
দিদলি, ১৪ জুলাই

কহরোনোর ভোইরোল যলোে ক�োহত েক্ষ� যনেোল য্রে। নোইট্রিক অক্োইে যনেোল 
য্রে ( এনওএনএে)  রোতোরোদত ৯৪ শতোংশ ভোইরোল যলোে কদ�হয় যিয়। ৪৮ 
ঘণ্োয় ৯৯ শতোংশ ভোইরোল যলোে কহ� েোয়। আশো েোদগহয়হি এনওএনএহের 
তৃতীয় পহে্সর দলেদনক্োল ট্োয়োল। দলেদনক্োল ট্োয়োহলর েো�হল্র তে্ প্রকোদশত 
েহয়হি ল্োনহেট েোন্সোহল।

এনওএনএহের দলেদনক্োল ট্োয়োল েোলোহছে �ুম্বইহয়র ওষুিপ্রস্তুতকোরী েংস্ো 
যলেন�োক্স। যিহশর ২০টি েোয়গোয় েহয়হি ট্োয়োল। কহরোনো যেল্টো এেং ওদ�ক্রন 
ভ্োদরহয়হন্র েোড়েোড়হন্তর ে�য় এই ট্োয়োল শুরু েয়। টিকোপ্রোতি ও টিকোেীন য�োট 
৩০৬ েন প্রোতিেয়স্ক ট্োয়োহল অংশ দনহয়দিহলন। তোঁহির েকহল �ৃদু কহরোনোয় 
আক্রোন্ত দিহলন। উপেগ্স দিল। দু’ িহল ভোগ কহর তোঁহির একিলহক এনওএনএে 
যিওয়ো েয়, অন্ িলহক েল যিওয়ো েয়। দিহন ৬ েোর কহর তোঁহির যনেোল য্রে 
যিওয়ো েয়। ৩ দিহনই যভলদক যিখোহত শুরু কহর য্রে। অন্দিহক েোঁহির েল 
যিওয়ো েহয়দিল, ৭ দিন িহর তোঁহির দেদকৎেো েহল। ট্োয়োহল ঝঁু দকপণূ্স যরোগীহির 
রোতোরোদত হু হু কহর ভোইরোল যলোে ক�হত শুরু কহর। ট্োয়োহল যিখো েোয়, ২৪ 
ঘণ্োয় তোহির ৯৩. ৭ শতোংশ ভোইরোল যলোে কদ�হয় দিহছে এনওএনএে। আর 
৪৮ ঘণ্োর �হি্ ভোইরোল যলোে কহ� ৯৯ শতোংশ। 

গহেষণোয় আরও যিখো যগহি, নোহক য�োকোর ে�য়ই ভোইরোেহক য�হর য�হল 
নোইট্রিক অক্োইে। ভোইরোে িড়োহত যিয় নো। ক�োয় ভোইরোল যলোে।

যনেোল য্রে কহরোনো য�োকোদেলোয় কোে্সকর যতো েহটই, একই েহঙ্ দনরোপি 
েহলও েোদনহয়হিন যলেন�োহক্সর দলেদনক্োল যেহভলপহ�হন্র দেদনয়র দভদপ এেং 
যেে �দণকো ট্োন্ডন। তোঁর েক্তে্, এখন েংক্র�হণর িড়োিদড়। এ অেস্োয় কহরোনো 
য�োকোদেলোর েেে েেোয়ক েহতই পোহর এই যনেোল য্রে। 

সংবাি সংস্া
র�ন্াই, ১৪ জুলাই

যেআইদনভোহে নোেোদলকোর দেম্বোণু 
দেদক্রর অদভহেোহগ তোদ�লনোড়ুর 
৪টি যেেরকোদর েোেপোতোল েন্ধ 
কহর যিওয়োর দনহি্সশ েোদর কহরহি 
রোে্ স্োস্্ িতির। যেইেহঙ্ তোহির 
দেরুহদ্ পুদলহশ অদভহেোগও িোহয়র 
করো েহয়হি। �ো�লো করো েহয়হি 
পকহেো আইহনও। েোনো যগহি, ১৬ 
েিহরর ওই নোেোদলকোর আিোরকোে্স 
েোল কহর যেখোহন েয়ে েোদড়হয় তোহক 
দেম্বোণু দিহত েোি্ করহতন তোর �ো। 
এভোহে অন্তত ৮ েোর তোহক যেোর কহর 
েোি্ করো েয় দেম্বোণু দেদক্র করহত। 
দনয়� অনুেোয়ী, ২১–৩৫ েির েয়দে 
�দেলোরো স্ো�ীর অনু�দত দনহয় েীেহন 
একেোর দেম্বোণু িোন করহত পোহরন। 
যেহক্ষহত্র অেশ্ই তোহির অন্তত একটি 
েন্তোন েোকহত েহে।  ওই নোেোদলকোর 
�ো দনহের য�হয়হক দেেোদেত েহলও 
িোদে কহরদিহলন। রোহে্র স্োস্্�ন্ত্রী �ো 
েুব্োহ্মন্� েোদনহয়হিন, অদভহেোগ প্র�োণ 
েহল ৫০ লক্ষ টোকো পে্সন্ত েদর�োনো 
েহত পোহর েোেপোতোলগুদলর। ১০ 
েিহরর কোরোিণ্ড েহত পোহর অদভেুক্ত 

দেদকৎেহকর।’  যরোগীহির স্োহে্সর কেো 
দেন্তো কহর ২ েতিোে ে�য় যিওয়ো েহয়হি 
ওই ৪ েোেপোতোলহক। তোরপরই েন্ধ 
কহর যিওয়ো েহে। েোদতল করো েহে 
েোেপোতোলগুদলর েরকোদর স্োস্্ দে�োও। 
তোদ�লনোড়ুর স্োস্্ েদেে েোদনহয়হিন, 
এই যেআইদন দেম্বোণু দেদক্র েহক্রর 
েহঙ্ অন্ধ্রপ্রহিশ এেং যকরহলর দুটি 
যেেরকোদর েোেপোতোলও েদড়ত আহি। 
তোহির দেরুহদ্ও ে্েস্ো যনওয়ো েহে।   

দকটিারগীর দডম্াণু দবদক্র:  বন্ধ 
তাদিলনাডুর ৪ হাসপাতাল

নোরী–পুরুষ েোহ�্র দনদরহখ 
অহনকটোই দপদিহয় ভোরত

আজকাটলর প্রদতটবিন 
দিদলি, ১৪ জুলাই 

দলঙ্ দনদে্সহশহষ েোহ�্র দনদরহখ একেোহর তলোদনহত ভোরত। 
১৪৬টি যিহশর তোদলকোয় ভোরহতর স্োন ১৩৫। ২০২২ েোহলর 
ওয়ো্ড্স ইকনদ�ক য�োরোহ�র প্রকোদশত দরহপোহট্স এই তোদলকো তুহল 
িরো েহয়হি। গতকোল েুিেোর যেহনভোয় দরহপোট্সটি প্রকোশ কহর 
ওয়ো্ড্স ইকনদ�ক য�োরো�। ভোরহতর নীহে রহয়হি আ�গোদনস্োন, 
পোদকস্োন, কহঙ্ো, ইরোহনর �হতো ১১টি যিশ। দলঙ্ দনদে্সহশহষ 
েো�্তোর দনদরহখ শীহষ্স রহয়হি আইেল্োন্ড। তোর পহরই রহয়হি 
দ�নল্োন্ড, নরওহয়, দনউদেল্োন্ড এেং েইুহেন।

ওয়ো্ড্স ইকনদ�ক য�োরোহ�র দরহপোহট্স েলো েহয়হি, দেশ্বেুহড় 
েীেনিোরহণর খরে �দেলোহির যেদশ কহর ক্ষদতগ্রস্ কহর তুহলহি 
এেং তোর েহঙ্ পোলিো দিহয় ক�্সেংস্োহন দলঙ্বেষ�্ েদৃদ্ পোহছে। 
এই পোে্সক্ দূর করহত আরও ১৩২ েির ে�য় লোগহে েহল 
েোদনহয়হি ওয়ো্ড্স ইকনদ�ক য�োরো�।  দরহপোহট্স েলো েহয়হি, 
এই দলঙ্বেষহ�্র দরহপোট্স ততদর করো েহয়হি েোরটি দেষহয়র 

ওপর দভদতি কহর। অে্সবনদতক ক�্সকোহণ্ড যেোগিোন এেং েুহেোগ–
েদুেিো, দশক্ষো, স্োস্্, েীেনিোরণ এেং রোেবনদতক ক্ষ�তোয়ন। 
দরহপোহট্স উহলিখ করো েহয়হি, অে্সবনদতক ক�্সকোহণ্ড যেোগিোন 
এেং েহুেোগ–েদুেিোর যক্ষহত্র গুরুবেপূণ্স এেং ইদতেোেক েোয়গোয় 
এহেহি ভোরত। �দেলো দেিোয়ক, েোংেি, উচ্চপিস্ আদিকোদরক 
এেং �্োহনেোর পহি যেোগিোন ভোরহত ১৪.৬ শতোংশ যেহক যেহড় 
েহয়হি ১৭.৬ শতোংশ। এিোড়োও যপশোগত এেং প্রেুদক্তহক্ষহত্র 
�দেলোহির যেোগিোন ২৯.২ শতোংশ যেহক যেহড় ৩২.৯ শতোংশ 
েহয়হি েহল উহলিখ করো েহয়হি দরহপোহট্স। �দেলোহির রোেবনদতক 
ক্ষ�তোয়হনর দনদরহখ ৪৮ত� স্োহন রহয়হি ভোরত। প্রেঙ্ত উহলিখ্, 
এখনও পে্সন্ত ইদদিরো গোন্ধী িোড়ো ভোরহত দদ্তীয় যকোনও �দেলো 
প্রিোন�ন্ত্রী েনদন। ভোরহতর অেস্োন েেহেহয় খোরোপ েহয়হি 
স্োস্্ এেং েীেনিোরহণর যক্ষহত্র।

ওয়ো্ড্স ইকনদ�ক য�োরোহ�র �্োহনদেং দেহরক্টর েোদিয়ো 
েোদেদি েহলহিন, ‘ খেু িীর গদতহত পদরদস্দত েিলোহছে। এই 
অেস্োয় েরকোর এেং ে্েেোদয়ক যক্ষত্রহক যেৌেভোহে যেষ্টো 
েোলোহত েহে।’    

রদ্রৌপিগীটক দনটয় 
িন্তটব্য দবতক্ড

আজকাটলর প্রদতটবিন 
দিদলি, ১৪ জুলাই

যেো�েোর রোষ্ট্রপদত দনে্সোেন। তোর 
আহগ এনদেএ প্রোেথী য্ৌপিী �ু�ু্সহক 
দনহয় দেতদক্সত �ন্তে্ কহর েেহলন 
কংহগ্রে যনতো। েুহেোগ েুহঝই �োহঠ যনহ� 
পহড়হি দেহেদপ। কী েহলহিন অেয়?  
�ঙ্লেোর দতদন েহলদিহলন, ‘ য্ৌপিী 
�ু�ু্স যকোনও ভোহে আদিেোেী ে�োহের 
প্রতীক নন।’  তোঁর েক্তে্, ‘ য্ৌপিী �ু�ু্স 
একেন েজ্জন �দেলো। দকন্তু দতদন অশুভ 
�তোিহশ্সর প্রদতদনদিবে করহিন। তোঁহক 
আদিেোেী ে�োহের প্রদতদনদি েলো েোয় 
নো।’  তোঁর েক্তে্ ে্োখ্ো করহত দগহয় 
পে্সহেক্ষকহির েক্তে্, য্ৌপিী �ু�ু্স 
আেহল আরএেএে ও দেহেদপর 
দেদিুবেেোহির প্রদতদনদি েহলই অেয় 
েলহত যেহয়হিন।

 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 No-
193, 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    

 পঞ্চাটয়ত এলাকার গ্রািসিূটহর
এদক্রদডটেড রসাি্যাল রহল্ থ এদক্টদেস্ ( ASHA)  িূন্যপটি দনটয়াগ
উতির ২৪ পরগনো যেলোর েনগোঁ �েকু�োর আশো দেহলকশন 
কদ�টির েভোর ( তোদরখ ০২/ ০৭/ ২০২২)  কোে্সদেেরণী অনুেোয়ী 
উতির ২৪ পরগনো যেলোর েনগোঁ �েকু�োর অন্তগ্সত েনগোঁ, েোগিো 
ও গোইঘোটো ব্লহকর শূন্পি ( য�োট শূন্পহির েংখ্ো ২৫)  পূরহণর 
েন্ ঐ ব্লহকর অন্তগ্সত েংদলিষ্ট গ্রো�গুদলহত েেেোেকোরী �দেলো 
প্রোেথীহির কোি যেহক িরখোস্ আহ্োন করো েহছে। শূন্পহির 
দেস্োদরত তে্ এে. দে. ও.  অদ�ে– েে েংদলিষ্ট দে. দে. ও, 
দে. এ�. ও. এইে অদ�ে, দে. দপ. এইে. দে. / আর. এইে. এে. , গ্রো� 
পঞ্োহয়ত অদ�ে এেং েোে যেন্োরগুদলহত পোওয়ো েোহে। 
ইছেকু প্রোেথীরো এই েংক্রোন্ত আহেিনপত্র শদনেোর, রদেেোর 
এেং অন্োন্ েরকোদর িুটির দিন ে্তীত ১৫/ ০৭/ ২০২২ – 
 ২৬/ ০৭/ ২০২২  তোদরখ পে্সন্ত দে. দে. ও.  অেেো দে. এ�. ও. এইে.  
অদ�হে েকোল ১১: ০০টো যেহক দেকোল ০৩: ০০টোর �হি্ 
েংগ্রে করহত পোহরন। েেোেেভোহে পূরণ করো আহেিনপত্র 
২৬/ ০৭/ ২০২২ তোদরখ যেলো ০৩টোর �হি্ েংদলিষ্ট দে. দে. ও.  
অদ�হে দেজ্ঞদতিহত উদলিদখত পদ্দতহত ে�ো করহত েহে।

সিস্য সদ�ব
আিা ( ASHA)  দসটলকিন কদিটি

বনগাঁ িহকুিা 

 আধার হাউদসং দিনান্স দলাঃ 
কহপ্সোহরট অদ�ে:  ৮০২ নেরোট েোই রুস্�দে, ওহয়স্টোন্স এক্হপ্রে েোইওহয়, 
ে্োর এ� দভ যরোে, আহন্ধদর ইস্ট, �ুম্বোই– ৪০০০৬৯, �েোরোষ্ট্র কলকোতো 
শোখো অদ�ে:  কক্ষ নং ২৩১, ৩য় তল, যে�ন্ত েেু েরদণ, েোলহেৌদে, কলকোতো– ৭০০০০১ ( পদচি�েঙ্) 

পদরদিষ্ট–IV, িখল দবজ্ঞদতি ( স্াবর সম্দতির জন্য)
যেহেতু, আিোর েোউদেং দ�নোসি দলদ�হটে ( এএইেএ�এল) – এর অনুহ�োদিত অদ�েোর দেহেহে দনম্নস্োক্ষরকোরী, দেদকউদরটোইহেশন অ্োন্ড দরকনস্টোকশন 
অ� দ�নোদসিয়োল অ্োহেটে অ্োন্ড এনহ�োে্সহ�ন্ অ� দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট অ্োক্ট, ২০০২ য�োতোহেক এেং দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহ�োে্সহ�ন্)  রুলে, 
২০০২– এর রুল ৩– এর েহঙ্ পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ১২)  িোরোিীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোেহল দনম্নদলদখত যিনিোরগণ/ েোদ�নিোর( গণ) – এর প্রদত  িোদে 
দেজ্ঞদতি ইেু্ কহরদিহলন, েোহত উক্ত দেজ্ঞদতির তোদরখ যেহক ৬০ দিহনর �হি্ েংদলিষ্ট দেজ্ঞদতিহত উদলিদখত পদর�োণ অে্সোঙ্ক  আিোয় যিওয়োর েন্ তোঁহির আহ্োন 
েোনোহনো েহয়দিল। উক্ত যিনিোর ওই পদর�োণ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহত ে্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দেহশষ কহর ওই যিনিোর( গণ) / েোদ�নিোর( গণ)  এেং েনেোিোরহণর 
জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েহছে যে, দনম্নস্োক্ষরকোরী দেদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহ�োে্সহ�ন্)  রুলে ২০০২– এর রুল ৮–  এর েহঙ্ পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ৪)  িোরোিীহন 
তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোেহল নীহে  েদণ্সত েম্পদতির িখল দনহয়হিন। এর পোশোপোদশ উক্ত অ্োহক্টর ১৩ িোরোর ( ৮)  উপিোরোর েংস্োন য�োতোহেক উপলব্ধ 
ে�হয়র �হি্ ে্োহঙ্কর প্রোপ্ েহকয়ো টোকোপয়েো আিোয় দিহয় দনম্নদলদখত েোদ�নেুক্ত েম্পদতি িোদড়হয় যনওয়োর ে্েস্ো করোর েন্ েংদলিষ্ট যিনিোর– এর দৃদষ্ট 
আকষ্সণ করো েহছে। দেহশষ কহর ওই যিনিোর  এেং েনেোিোরণহক এতদ্দোরো দনহম্নোক্ত েম্পদতি দনহয় যলনহিন নো করোর েন্ েতক্স করো েহছে এেং এর পহরও 
এই েম্পদতি দনহয় যে  হকোনও যলনহিন করো েহল তো ও তোর ওপর েুি েহ�ত এএইেএ�এল– এর েোে্স েোহপক্ষ েহে।              

ক্রি 
নং

িাখা/ ঋণগ্রহগীতা( গণ) /  সহ 
ঋণগ্রহগীতা( গণ)  এর নাি

জাদিনযুক্ত সম্টির দববরণ
( স্াবর সম্দতির জন্য)

িাদব দবজ্ঞদতির 
তাদরখ ও অথ্ডাঙ্ক

িখটলর তাদরখ

১ ( যলোন অ্োপ নং ০০৩৪৪৯২০ 
কলকাতা শোখো) 
অতেী গুতি ( ঋণগ্রহগীতা)  
েুদ�ত গুতি ( সহ ঋণগ্রহগীতা) 

ফ্্োট নং দে– ১০, ৪ে্স তল, দেঁদড়র িদক্ষণ দিহক ব্লক– দে, দশেশদক্ত অ্োপোট্সহ�ন্, 
১২, ১৩, এে দে শোস্তী দস্টট, যপোঃ �োহেশ, শ্রীরো�পুর, হুগদল, পদচি�েঙ্ 
৭১২২০২ র�ৌহদদি:  পূহে্স:  েতীশ েন্দ অদিকোরী, পদচিহ�:  অ�হরন্দনোে 
অদিকোরী, উতিহর:  যে্োদত যেনগুতি, িদক্ষহণ:  েত্েরণ শোস্তী যরোে

১০ দডটস– ২১
₹  ৭,৮৬,৫৪৯/ – 

১২ জুলাই ২২

২ ( যলোন যকোে 
১২৭০০০০০৬২৩ কলকোতো 
শোখো)  
দপঙ্কু েরকোর ( ঋণগ্রহগীতা)  
নীলু রোয় ( সহ ঋণগ্রহগীতা) 

ক�হেদশ ৩ কোঠো ে�তুল্ ৪. ৯৫ যেদেহ�ল ে�তুল্ে ২১৬০ েগ্স�ুট েদ�–
েে ক�হেদশ ২৩২৩ েগ্স�ুট দদ্তল ভেন েোর য�ৌেো েোদলশের, যে এল 
নং ৬, ইদপ নং ৭৭, এেদপ নং ৩৩৪, এল আর খদতয়োন নং ১৭৫১৩, দে 
এে িোগ নং ৫১৮৫ ( দপ),  এল আর িোগ নং ৯১৭৪, কোঁেরোপোড়ো যপৌরেভোর 
ওয়োে্স নং ১৯, যেোদ্ডং নং ৭০, শশীেোেু যরোে, েোনো– েীেপুর, যেলো ২৪ 
পরগনো ( উঃ)  যেৌেদদি:  পূহে্স:  পুকুর, পদচিহ�:  এদপ নং ৭৮, যেোগ�োয়ো 
িোহের েম্পদতি, উতিহর:  অন্ েদ�, িদক্ষহণ:  ৪ �ুট েওড়ো রোস্ো

০৯ রিব– ২২
₹  ১৬,৭৮,০৭০/ – 

১২ জুলাই ২২

স্ান:  পদচিিবঙ্ অনুটিাদিত আদধকাদরক
তাদরখ:  ১৫. ০৭. ২০২২ আধার হাউদসং দিনান্স দলদিটেড



7H$mobH$mVm, ewH«$dma, 15 OwbmB©, 2022

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/NIeT5/22-
23(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

{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 ò
h¢& Xoe _| bJmVma {~J‹S>Vo hmbmV
H o $ ~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
ôOH$a g§gX ~wbmZo Am¡a H$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 ỳ BbmHo$
Ho$ EH$ {dîUw _§{Xa _| ~wYdma H$mo Vmo‹S>
{X`m J`m& nw{bg Zo H$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 ò&

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

dmqeJQ>Z, 14 OwbmB© (EO|{g`m§)&
A_o[aH$s Cn {dÎm g{Md d¡br ESo>_mo
Am¡a ỳH«o$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$s&
Q́>oOar {d^mJ Zo Bg ~mVMrV H$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$hm {H$
ỳH«o$Z _| ẁÕ N>o‹S>Zo Am¡a AnZo n‹S>mogr Xoem| H$mo Y_H$s XoZo H$s ê$g H$s

j_Vm H$mo ZrMm {XImZo Ho$ {bE A_o[aH$s Q́>oOar {d^mJ ê$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§Vam©ï´ >r` _wÐm H$m of
(AmB©E_E\$) Am¡a nm{H$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$m _mJ© àeñV hmo Om òJm& AmB©E_E\$ Zo AmO AnZr do~gmBQ>
na EH$ ~`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§`wº$ 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 ẁY bo Om`m Om ahm h¡&

nmH$ Ho$ qgY àm§V _| qhXÿ b‹S>H$s H$m AnhaU
Bñbm_m~mX, 14 OwbmB ©

(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¡&

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 Mò a_¡Z H¥$îUm MH«$dVu ^r Wt& {díd{_Ì

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 | H o $ 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$aZo
go Ow‹S>o _mZX§S>m| Ho$ ~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>moQ>r-N>moQ>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>oQ> ZmoS>b EO|gr H$m ~¢H$ ImVm
ImobZo Ho$ gmW-gmW H$B© _moS>çyb
H$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>J§O 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$mo Xr& _m¡Ho$ na nhþ§Mr nw{bg
Zo Cgo CÕma H$a AñnVmb nhþ§Mm`m
Ohm§ S>m°ŠQ>am| Zo Cgo _¥V Kmo{fV H$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&

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¡&

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

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$mobH$mVm, 14 OwbmB© ({Zà)&
V¥U_yb H$m§J«og Ho$ amḯ>r` _hmg{Md
VWm nmQ>u gm§gX A{^foH$ ~ZOu Zo
AmO H$mò bm KmoQ>mbo _m_bo _| B©grEb
Ho$ gmV A{YH$m[a`m| H$s {JaâVmar na
B©S>r Am¡a gr~rAmB© H$s H$m ©̀e¡br 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$amo‹S>m| Ho$ H$mò bm Mmoar _m_bo _|
gr~rAmB© (H|$Ðr` AÝdofU ã ỳamo) Zo
gaH$mar B©ñQ>Z© H$mob\$sëS²g {b{_Q>oS>
`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

H$amo‹S>m| én ò Ho$ H$mò bm Mmoar KmoQ>mbo
Ho$ {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

{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§J«og Ho$ gm§gX A{^foH$ ~ZOu H$s
nËZr é{Oam Zébm ~ZOu go Xmo ~ma
nyN>VmN> H$s Om MwH$s h¡&

\$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

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

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

Xoe _|
B_O]gr O¡go

hmbmV
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