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To, 

Listing Department, 

Bombay Stock Exchange Limited, 

14th Floor, P.J.Towers,  Dalal Street, 
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Scrip Code 533278 

To, 

Listing Department, 
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Sub: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results of Coal India Limited 

(Standalone & Consolidated) for the 3rd Quarter and Nine months ended 31st Dec’ 2022. 

 

Dear Sir/Madam,  

 

            

           We are enclosing hard copies of Press release issued on 1st Feb.’2023 in one English 

newspaper namely “MINT” All Editions, and Bengali newspaper i.e. “Bartaman” publishing 

Un-Audited Financial Results of Coal India Limited (Standalone & Consolidated) for the 3rd 

Quarter and Nine months ended 31st Dec’ 2022. 

 

 This is for your information and records please. 

 

 

 

   Yours faithfully, 

 

 

 

       (बी पी दबेु/B.P Dubey 

      कंपनी सिचव/ Company Secretary  

                             क लायंस ऑ फसर/& Compliance Officer 

 
Encl: As above 



● ● ● ● ● ● ● ●●● ●●Bartaman, 01.02.23, Kolkata ALL

 ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বর্তমান [৯]

No. 325/HIDCO/Admn-04/99(Pt. IV)/2022  Dated-30/01/23
NOTICE

WBHIDCO Ltd. Invites application for the post of Assistant 
Engineer from Retired State Assistant Engineers (age within 62 
years as on 01/01/2023) having degree / diploma in engineering 
(Civil/Electrical).
No of Post : 3 (three)
Last date of submission of applications by 15/02/2023 upto 5.00 pm.
For further details please visit website www.wbhidcoltd.com.

Jt. Managing Director (Admn)

WEST BENGAL HOUSING INFRASTRUCTURE 
DEVELOPEMENT CORPORATION LIMITED

No.326/HIDCO/Admn-04/99(Pt. IV)/2022  Dated-30/01/23
NOTICE

WBHIDCO Ltd. Invites application for the post of Curator/General 
Manager from Retired Govt. Officers not below the rank of Retd. 
Joint Secretary, Govt. of West Bengal (age within 62 years as on 
01/01/2023).
No of Post: 3 (three)
Last date of submission of applications by 15/02/2023 upto 5.00 pm.
For further details please visit website www.wbhidcoltd.com.

Jt. Managing Director (Admn)

WEST BENGAL HOUSING INFRASTRUCTURE 
DEVELOPEMENT CORPORATION LIMITED

No.327/HIDCO/Admn-04/99(Pt. IV)/2022 Dated-30/01/23
NOTICE

WBHIDCO Ltd. Invites application for the post of Sub-Assistant 
Engineer from Retired State Sub-Assistant Engineers (age within 62 
years as on 01/01/2023) having required diploma in engineering 
Civil/Electrical.
No of Post : 3 (three)
Last date of submission of applications by 15/02/2023 upto 5.00 pm.
For further details please visit website www.wbhidcoltd.com.

Jt. Managing Director (Admn)

WEST BENGAL HOUSING INFRASTRUCTURE 
DEVELOPEMENT CORPORATION LIMITED

No. 324/HIDCO/Admn-04/99(Pt. IV)/2022  Dated-30/01/23
NOTICE

WBHIDCO Ltd. Invites application for the post of Sr. Accountant from 
Retired State Govt. Employees (age within 62 years as on 01/01/2023).
Qualification: Graduation in any stream with good knowledge of 
PW Accounts/ Treasury accounts.
No of Post: 2 (two)
Last date of submission of applications by 15/02/2023 upto 5.00 pm.
For further details please visit website www.wbhidcoltd.com.

Jt. Managing Director (Admn)

WEST BENGAL HOUSING INFRASTRUCTURE 
DEVELOPEMENT CORPORATION LIMITED

রূপাঞ্জনা দত্ত  লন্ডন

‘মহাত্া গান্ধীর বার্া ছিল রাঁর জধীবন, 
আর জধীবনই ছিল রাঁর বার্া’— 
গান্ধীজজর প্রয়াণ জিবসের অনুষ্াসন এই 
মন্তব্য জরিসেসন ভারসরর হাইকজমশনার 
জবক্রম দিারাইস্ামধীর। ৩০ জানুয়াজর ছিল 
মহাত্া গান্ধীর ৭৫রম মৃর্্যবাজ্ষিকধী 
(জনবষিাণ জিবে)। এই উপলসষ্্য লন্ডসনর 
োজভস্টক দকোয়ার ও পালষিাসমন্ট দকোয়াসর 
গান্ধী মূজর্সর পুষ্পস্তবক জিসয় শ্রদ্া 
জানাসনা হয়। এই অনাড়ম্বর অনুষ্াসন 
হাউে অব কমন্স ও হাউে অব লর্সের 
েিে্যসির েসগে উপজথির ছিসলন 
দিারাইস্ামধী। জরজন বসলন, 
‘মৃর্্যবাজ্ষিকধীসর গান্ধীজজসক স্মরণ করা 
অর্যন্ত দবিনািায়ক ব্যাপার। রাঁর 
জধীবনযাত্াই আমাসির জধীবসন েবসেসয় 
বড় অনুসপ্ররণা।’ দিারাইস্ামধী িাড়াও 
জবজশষ্টসির মস্্য উপজথির ছিসলন 
ভারসরর দরপুছে হাইকজমশনার েুজজর 
দো্, লর্ দমেনাি দিশাই, লর্ নভনধীর 
দোলাজকয়া, এমজপ বধীসরন্দ্র শমষিা, লর্ 
রাজম দরঞ্ার, লর্ রাজ লুম্বা, এমজপ 
ভ্যাসলজর ভাজ, এমজপ ব্যাজর গাছর্নার, 
জরিসেসন বাংলাসিসশর হাইকজমশনার 
োইিা মুনা রােজনম প্রমুখ। 

লর্ দিশাই বসলন, ‘গান্ধীজজসক 

স্মরণ করার একাজ্ক উপায় রসয়সি। 
জকন্তু, আমরা েবাই মহাত্া গান্ধীসক 
আমাসির জনসজর মর কসর স্মরণ 
কজর।’ জরজন জানান, ‘আমাসির কাসি 
গান্ধীজজর আলািা রাৎপযষি রসয়সি। 
রািাড়া, পালষিাসমন্ট দকোয়ার হল রাঁসক 
স্মরণ করার ও েম্ান জানাসনার জন্য 

আিশষি জায়গা।’ অপরজিসক, বগেবন্্ 
দশখ মুজজবর রহমাসনর উপর গান্ধীজজর 
প্রভাসবর কথা র্সল ্সরন রােজনম। 
জরজন বসলন, ‘বাংলাসিসশ আমরা 
মহাত্ার অছহংো ও ের্যাগ্রসহর 
বার্াসক অনুেরণ কজর। রাঁর শাজন্তপূণষি 

প্রজরবাি বা প্রজরসরাস্র নধীজরসক 
েম্ান কজর। আমাসির জাজরর জনক 
বগেবন্্ মসনপ্রাসণ ছিসলন একজন 
গান্ধীবািধী। গান্ধীর আিশষিসকই জরজন 
অনুেরণ করসরন।’ পসর জরজন লর্ 
দরঞ্াসরর েসগে হাউে অফ লর্সে 
বগেবন্্র একমাত্ জরিসেন েফসরর 

৫১রম বাজ্ষিকধী স্মরসণ একছে 
অনুষ্াসনর আসয়াজন কসরন। 
 লন্ডনের পাল্ানেন্ট স্কোয়ানর 
ভারনের হাই কমেশোর ও স্েপুটি 
হাইকমেশোনরর সনগে হাউস অব কেন্স 
ও হাউস অব লে্ডনসর সদস্যরা।

নয়ারদরলি: প্র্ানমন্তধীর িজব রসয়সি। রসয়সি েরকাজর প্ররধীক অসশাক স্তম্ভ। 
প্র্ানমন্তধীর নাসমই কসরানা কাসল দখালা হয় এই ফান্ড। দেই জপএম দকয়ােষি ফাসন্ডর 
ওসয়বোইসে জভজজে করসল এক লহমায় েরকাজর দকানও প্রকল্প বসলই মসন হয়। 
এমনজক এর দরাসমইন নামও অন্যান্য েরকাজর েংথিার মসরাই গভ রে ইন। স্য়ং 
প্র্ানমন্তধী এই ফাসন্ড োকা জমা দিওয়ার জন্য দিশবােধীর কাসি আহ্ান 
জাজনসয়ছিসলন। আড়াই বিসরর দবজশ েময় ্সর রাসর জমা পসড়সি দকাছে দকাছে 
োকা। অথে দকন্দ্রধীয় েরকার বলসি, এছে দকানও েরকাজর রহজবল নয়। এছে একছে 
িারব্য েংথিা। েংজব্ান বা েংেসির দকানও আইন দ্ারা এই রহজবল তরজর করা 
হয়জন। শু্ুমাত্ দস্চ্ার অনুিানই এসর জমা পসড়। েরকাজর অসথষির আনুকূল্যও 
এসর দনই।  রা রসথ্যর অজ্কার (আরছেআই)-এর আওরাসরও পসড় না।  
মগেলবার জিজলি হাইসকাসে্ জপএম দকয়ােষি ফান্ড জনসয় দকন্দ্রধীয় েরকাসরর এই 
হলফনামা জনসয় প্রশ্ন র্সলসি জবসরা্ধীরা। এ প্রেসগে রৃণমূসলর েবষিভাররধীয় মুখপাত্ 
েুসখন্ু দশখর রায় বসলন, ‘জপএম দকয়ােষি ফান্ড যজি িারব্য েংথিা হয়, রাহসল 
অসশাক স্তম্ভ লাগাসনা হসচ্ কধী কসর? প্র্ানমন্তধীর নাসম দরা ত্াণ রহজবল রসয়সি। 
আরও একছে রহজবল প্র্ানমন্তধীর নাসম হয় জক কসর? আর এই ফাসন্ড দরা জরনজন 
দকন্দ্রধীয় মন্তধী ও পিাজ্কারধী রসয়সিন। ফসল েব জব্য়ছেই দ্াঁয়াশার দমাড়সক।’ 

জপ এম দকয়ােষি ফান্ডসক েরকাজর েম্পজতি দো্ণার আজজষি জাজনসয় জিজলি হাইসকাসে্ 
জনস্াথষি মামলা িাসয়র হসয়সি। মগেলবার হাইসকাসে্র প্র্ান জবোরপজর েরধীশ েন্দ্র 
শমষিা এবং জবোরপজর েুরিহ্মন্যম প্রোিসক জনসয় গছির ছরজভশন দবসচে আসবিনকারধীর 
হসয় েওয়াল কসরন আইনজধীবধী শ্যাম জিবান। জপএম দকয়ােষি ফাসন্ডর কথা উসলিখ কসর 
জরজন বসলন, োংজব্াজনক পসি থাকা ব্যজতিবগষি যখন দকানও ট্াসস্ট থাসকন, রখন 
ো্ারণ মানু্ দেছেসক েরকাজর বসলই মসন কসরন। উসলিখ্য, জপএম দকয়ােষি ফাসন্ডর 
দেয়ারম্যান প্র্ানমন্তধী স্য়ং। জিবান বসলন, এই অবথিায় এমন দকানও রহজবলসক 
েরকাজর নয় বসল দো্ণা করা যায় না। রাঁর কথায়, ‘এছে যজি রাষ্টধীয় েম্পজতি না হয়, 
রসব রাসর েরকাজর প্ররধীক থাকা উছের নয়। এমন জকিু করা উছের নয়, যাসর এই 
ওসয়বোইেসক েরকাজর বসল মসন হয়। হয় এছে েরকাজর, নয়সরা দবেরকাজর। এর 
বাইসর অন্য জকিু হসর পাসর না।’  জরজন আরও বসলন, জপএম দকয়ােষি ফান্ডসক েরকাজর 
ভাবার যসথষ্ট কারণ রসয়সি। ভারর েরকাসরর দরাসমইন নাসম এছে অপাসরে হসচ্। 
এই রহজবসল িাসনর জন্য েরকাজর কর্াব্যজতিরা আহ্ান জাজনসয়সিন। এসর মসন 
হসয়সি, এই রহজবসল অথষি জমা দিওয়া মানুস্র িাজয়ত্ব। জরজন বসলন, ‘আমরা বলছি 
না, এছে জবশ্ােোরকরা। আমরা শু্ু বলছি, এই রহজবসলর অপব্যবহার হসর পাসর।’ 
এরপসরই দকন্দ্র হলফনামা জিসয় জানায়, েরকার বা েরকাজর দকানও েংথিা এই 
রহজবল োলায় না। এই রহজবসলর কাজকমষি যাসর মেৃণভাসব েসল, রার দিখভাসলর 
জন্য ট্াজস্ট দবার্ রসয়সি। েংজব্ান বা েংেসির আইন বসল এই ফান্ড তরজর করা হয়জন। 

মহাত্া গান্ধীি জধীবনই রাঁি বার্তা
মন্তব্য ররিটেটন ভািটরি হাইকরমশনাি ফদািাইস্ামধীি

রপএম ফকয়ার্স রহরবল 
রিকারি নয়, দারব্য রংস্া নয়ারদরলি: রাজ্ানধীসর দ্ািশ দশ্রজণর 

পড়ুয়াসক ক্জপসয় খুন। িজষ্ণ-পূবষি 
জিজলির ওখলা এলাকায় িাত্সির িু’ছে 
দগাষ্ধীর ঝাসমলার দজসর এই মমষিাজন্তক 
েেনা েসেসি বসল মগেলবার জাজনসয়সি 
পুজলে। হংেরাজ দশছি পাসক্ িু’ছে 
দগাষ্ধীর মস্্য ঝগড়া দবঁস্ যায়। দেই 
েময়ই ওই পড়ুয়ার বুসক িুজর মারা হয়। 
আহর অবথিায় রাসক পূজণষিমা দশছি 
হােপারাসল ভজর্ করা হয়। দেখাসন 
রার মৃর্্য হয়। এই েেনায় খুসনর 
মামলা িাসয়র করা হসয়সি। পুজলে 
এলাকার জেজে ক্যাসমরার ফ্সেজ 
খজরসয় দিখসি এবং দিা্ধীসির ছেছনির 
করসর থিানধীয় স্তসর অনুেন্ান শুরু 
হসয়সি।

জিজলিসর ক্জপসয় 
খুন পড়ুয়াসক

আদালটর হলেনামা ফমারদ রিকাটিি
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DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (P)-3
EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) PLANT SDW S/E

SRINIWASPURI, NEW DELHI-110065

PRESS N.I.T. NO. 25 (2022-23)

S.
No.

Name of works Estimated
Cost
(Rs.)

Date of release
of tender in

E-procurement
solution

Last date/time of
receipt of tender

through e-procurement
solution

1. Lifting/Disposal of sludge from sludge drying beds of Ph-I i/c laying of
internal roads of beds at 45 MGD STP Okhla.
2023_DJB_235753_1

48,19,711/- 30.01.2023 14.02.2023 up to
3.00 P.M.

2. Lifting/Disposal of sludge from sludge drying beds of Ph-I at 16 MGD
STP Okhla.
2023_DJB_235753_2

43,17,023/- 30.01.2023 14.02.2023 up to
3.00 P.M.

3. Restoration of damaged boundary wall from Phase-I SPS, Gate Side
(Near Security Hut) towards Effluent Channel side alongwith allied Civil
works inside premises of Yamuna Vihar STP Phase-I.
2023_DJB_235753_3

45,94,350/- 30.01.2023 14.02.2023 up to
3.00 P.M.

4. Strengthening and Restoration of Damaged portions of Boundary Wall
of Zafrabad SPS alongwith Strengthening of MS Jaal of Wet Sump for
Safety and Security Purpose and allied Civil Works.
2023_DJB_235753_4

39,44,501/- 30.01.2023 14.02.2023 up to
3.00 P.M.

5. Lifting of Sludge manure from Sludge Drying Beds at STP Yamuna Vihar
Phase-I alongwith allied Civil Work and Cleaning of SPS Yamuna Vihar
Phase-I.
2023_DJB_235753_5

48,68,379/- 30.01.2023 14.02.2023 up to
3.00 P.M.

*Further detail in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in/nicgep/app.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 469 (2022-23) EX. ENGINEER (C) PLANT SDW S/E
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