
Tarsons Products Ltd., 902, Martin Burn Business Park, BP-3, Sector-V, Salt Lake, Kolkata- 700 091
Tel: ++91 3335220300

Website: www.tarsons.com Mail: info@tarsons.com CIN # L51109WB1983PLC036510

Ene!: As above

Yours Faithfully,
For Tarsons Products Limited
(Formerly Tarsons Products Private Limited)

s~~~::a~~(
Company Secretary and Chief Financial Officer
Membership No. 44836

Thanking you,

We request you to take the above information on record.

The newspaper publication will also be available on our Company's website at
www.tarsons.com.

l. Financial Express, English National Publication
2. Aajkal, Bengali Kolkata Publication

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper publication dated
7th August, 2022 of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th

June, 2022 as approved at the meeting of the Board of Directors of the Company held on
Saturday, 6th August, 2022 in the following newspapers:

Subject: Newspaper Publication of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022

Dear Sir/Madam,

To, To,
The Manager The Manager
Listing Department Listing Department
BSELimited, National Stock Exchange of India Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/l,
Dalal Street, G Block, Bandra - Kurla Complex,
Mumbai - 400001 Bandra, Mumbai-400051

SSEScrip code: 543399 NSESymbol: TARSONS
ISIN: INE144Z01023 ISIN: INE144Z01023

Date: 8th August, 2022

An ISO 9001 & ISO 13485Certified Company
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Wealth sets you free

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2022

STANDALONE CONSOLIDATED (Rs.in lacs)

Quarte< Quarte, Ouartet Financial Quatter Quarter Ouotter f_1
S. PARTtCULARS ended ended ended Year ended ended ended Year
No. .nded ended

30.062022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
UoMlte<l Auolted Unaudited Audtled Unaud'ted Audtted INudrteO Audited

1. Totalincomefromoperations(net) · - - 148.630 · · - '.8.630
2. NetProllV(LOSs)lromordinaryOClMbe$ alLertaX (0377) (5.642) 13.362 105.t63 (0.377) (5642) 13362 105163
3. NetPreli1l(Loss)alter tal< (aile<E~ ,tams) (0377) (5.642) 13.362 105.t63 (0377) (5642) 13362 t05.163
4. MlnorilyInlerest(Share01profiV(IOss)01assocIates)- · - · - 1.798 14.321 3.328 18.758
5. NetProW(Loss)aftertaxandmlnority_- (0.377) (5.642) 13.362 105.163 1.421 8.679 16.690 123.921
6. Other COlnprehensive Income · . - - · · . .
7. TotalComprehensiveincome10<1he period (0.377) (5.642) 13.362 105.163 1.421 8.S79 16690 123.921
8. EquityShareCap~al 50002 500.02 500.02 500.02 500.02 50002 500.02 500.02
9. Reserves(oxcltJdingRevaluationRe_s as shown in · 466 434 · 466.434 · 857.301 . 857.3Ot

thaBalanceShee,01previousyear:)
10. EarningPerShare(01Rs. 10/· each)

Basic: · . · - - · - .
Diluted: 0.008 (0.113) 0.267 2.t 03 0.028 0.174 0.334 2.478

NOleS: The above is an extracl of the delalls fonna! of the SlaIKIalooeand Consolidated financial Results for Quarter endedon 30th June. 2022 filed with
Stock Exchangeunder Regulation3301the S811(Usting Obligationsand Discfosure ReQuiremenl)Regulations,2015. Thelui fonnat 01the Slandalone
andConsolidatedFinancialResultsto(Quarw endedon 30th June, 2022 are availableon the Siock ExchangeWebsite (wlVW.bSeindia.com)aodOIl the
Company'swebsile (raghunathintlimaedjn).

By the order of the Board
For Raghunath International Umited

G.N Choudhary
Place:NeVI Delhi Direclor
Dale:05.08.2022 DIN 00012883

CIN No.: L52312UP1994PLC022559
Registered Omce : 81226,Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002

Tel. No.: 011·23852583. Fax No.: 011·23852666
Website: www.raghunathlntJlmited.ln. E·mall: rgc,s9crotarlal@redlffmailcom

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED
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For and on behalf of the Board of Directors
Tarsons Products Limited

(F-otmerly T3f'S4nS Products prtvate Limited)
Sanjive St'hg.al

ChaIrman and Director
DIN:'

101.88

K4LY4Hl
4

MERITOR

Place: Mysuru
Date : August 05, 2022,~

~

For and on behalf of the Board of Directors of Automotive Axles lim~ed
Nagaraja Sadashiva Murthy Gargeshwari

Whole Time Oireclor
DIN: 00839616

Noles:
(1) The above unavdiled financial results were reviewed by the Audit Committee a( !he meeting hekI on Aug 04, 2022

and approved by !he Board of Directors at the meeting held onAug 05, 2022.
(2) The above is an extract of !he detailed format of unaudited Financial Results for the Ovarter ended 30-06-2022 filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulalions, 2015. The
full format of !he Financial Results is available on the slock exchange websiles, www.oseiodia.oomandW)lQlf.bseindia.com
and on !heCompany's website www.autoaxle.com.

(3) #- Exceptional and/or Extraordinary~ems adjusted in Ihe Statement of Profit and loss in accordance with tnd-AS Rules.

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022
(Amoun( in Rupees Millions, except per share data)

SI. Particulars
For Ihe three months ended For the Vear Ended

No. 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
i IUnaudited) (Audited) (Unaudiled) (Aud"ed)

1 Total Income from operations 5.012.86 5,527.23 2,561.00 14,948.78
2 Ne( Profit I (loss) for !he period (before Tax, Exceptional

and I or Extraordinaty items #) 415.75 515.52 77.68 1,000.50
3 Net Profit I (Loss) for !he period before Tax,

(after Exceptional and t or Extraordinary items #) 415.75 515.52 77.68 1,000.50
4 Ne( Profit I (loss) for !he period after tax

(after Exceptional and t or Extraordinary items #) 304.01 388.42 55.72 743.58
5 Total Comprehensive Income for the period

IComprising Profitt (Loss) for !he period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)] 302.16 38554 51.66 738.08

6 Equity Snare Capital 151.12 151.12 151.12 151.12
7 Other EqUity as shown in !he Audited Balance Sheet of

the previous year 6,059.49
8 Earnings Per Snare (of Rs. 101- each)

(For continuing and discontinued operations)
Basic and Diluted 20.12 25.70 3.69 49.20

(IATF 16949 Company)
Regd. Office: Hoolagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru - 570 018, Kamalaka

CIN:L51909KA 1981 PLC004198

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

STANDALONE CONSOUDATED (Rs In lacs)

Ouatter Ouarter Quarter Anm;lal Ouatler Ouatter Quartet froanclal
S. PARTICULARS ended ended ended Year ended ended ended Year
NO. ended ended

30.06.2022 3t.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 31.03.2022 30.062021 31.03.2022
UnaudIted Auditod Unaudited Audited Unaudrled - lkIauditod Audited

1. TotallncomeIrom opt!!1tions (net) · - · · · · · ·
2. NetProflV(LoSS)110mordinaoy OCtMtJeS att.. tax 19247 (9.338) 7.427 7.003 19247 (9.338) 7.427 7.003
3 NetProtIV(LosS)aile<tax (allOt Elt1taordtnafy lems) t9247 (9.338) 7.427 7.003 19.247 (9.338) 7.427 7.003
4. Mlno<ityInterest(Share01profiV(loss)01assoaates)" · · · · 1681 22.534 3.1 to 26.657
5 NelProliV(loss) aile<tax and mInOrity 1nter8SI" 19247 (9.338) 7.427 7.003 20.928 13196 10.537 33.860
6. EquityShareCapnal 120.012 120.012 120.012 120.012 120.012 120.012 120.012 120.012
7 Reserves(excludingRevDJatlon ReseNts as shoWn · 1.670.082 · t,670.082 · 2.787665 · 2.787.665

In the BalanceSheet01prev100sye.v)
8. EamlngPerShare(be1oreelCUaOt1linatyiiIlms)

(01 As. 101· each)
Basic : 0.t60 (0.078) 0.062 0.058 0.174 0.110 0.066 0.280
Diluted: · · · · · · · ·
Ear"ng PerShare(after exltaOtdinaty ~ems)
(ot As. 10/· each)
Basic : 0.160 (0.078) 0.062 0.058 0.174 0.110 0.088 0.280
Diluted: · · · · · · · ·

NOTE: The above is an extract of the details format of the Standalone and ConSOlidated Financial ResuHs for Quarter ended on 30th June, 2022
filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Lis(ing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations,2015. TIle fUll
format of the Slandalone and Consondaled financial Results for Quarter ended on 30th June, 2022 are available on the Stock Exchange
Website (www.bseindia.com)andonIlleCompany'swebsite(www.r(cllimited.in).

By the order of the Board
Ajay Kumar Jain

Place:NelYDelhi Director
Oate:05.08.2022 DIN: 00043349

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2022

CIN No.: L52312UPI994PLC022559
Registered Qffiu :8/226, Second Floor, SGM Ptaza, Arya Nagar. Kanpur UP 208002

Tet. No.: 011·23852583, Fax No.: 011·23352666
Website: www.rtclllmlted.ln.E-rnall:rgc.secretariat@gmail.com

RTCL LIMITED

Place: Kolkat'a
Date: 06.OS,2022

Forand on behalf 01Board
Sahli Vachanl

ManagingDitector & Chief ExeruliveOffICO(
Dale: August 5, 2022
Place:Dellj

2. Tho IbO¥o COI'I5OId.., ....... ..attsolUM YtnIutn.1'd JndU$1rI. Lhnted alld lis $Ub5ldltrlllsiIOg01h~tQrfOd •• 'Grq" N\It botn ~ Dr ,.AidColrn_.,d
._'.' ..._d_ ...... __ "'~o.hlgO$.2022

3 Tho lboYo csanlXbtdolh dreUIIItd lc:IrT!QIoI....."aud4ed "'anoaI "S!lUialedwlih "b StockElIch8lllgosunderRegUlatoOr'I3301f'II SEm ~ c:JMu_ts""~
Requirement$}R~ 201~ TN .. bmM Of fie (IlI"*'Y alClte<I n"'!'Icial (fSUts tile avar;,t,1eon fie S10Ck~ 'NtIb$W ............... com Me
'VIlW'libse~()OInRon... ~.-eI:lWe'IIHJItI'l"laXYl~

60.823 95
48.32007
38.34550
38.354.43

53781
(19.49)
(6748)
(6558)

967.<16
2t8.41
16641
170.64

Particulars

1 Tolallnoorneftom operabOn$
2. NetProfiU(LosS)for the period belol$tal<
3. Nel Prol,U(Loss)lor ... period after lax end exceptlonall1ems
4. "TotalCol11j)tehensiveInoomeI(Loss)lot the period(after lax) (Comp,lslngProW(Loss)

I.. the penod(aftor laX) and Othef ComprehenSivetncome/(Loss)lor ,Ile period(altertax)!"

7 ~ , 11.<0v,luo 01\2 '

~ 38l 5~ .~ 19&
I Not. :
1 1M .bov, I, an extract01the det,l~ r.. mo,01U..... ted flnO .... 1 fltsults ror tilt quarterended30'h June,2022,tiled
with the StOCk£)(chat\Sei u~der ftta-ulJtlOn 33 of lhe 5£81 (l1Sft"8 ObIj8~rlon$ and DisclO$urt Requirementst Re-au1ations.
201S. The (\,111 formal of the Solid Rtsut\s are 1V3lilt.ae. on Iht Stad: E.chan8e websltes I.e. \vww.bseindla,com and
www,n5clndla.com ond on the Company's wet».ltt. www..lM1OnS.com

2 The above results have been ftvlt'Wtd by the Audit Comn'llHH and apptoved by the Soard 0' Ohectots illlhelr ttSPf(tWt
m.e~ng. heldon 6thAugu,t, 20l2.

3 TheSubsidl"y 01 ,he Comp.nyh•• go,dI.soIved w.d 6th Junt. 2022,I •., before,he quart.r ended30,hJune,202l'nd
the impact of the subsldlilrvon the fi"-lnQIl rewlts WlSnot tN;,n,land IhU$the CompanyhiS not prepared/pre$ented the
unaudited consolidated flnanall Jesuits fOt Ihe quartet' ended lOth June, 2021.

Quirt,rEndtd VI.tEndod
30.0&.2022 3006 2021 3103.2022
Unaudlt~d Unaudited Audited

5 ,~u~v: n. 106.'1 106.41
I 6 )lh.,EqUity .

Not.. :
1.AcJdilionl!iflJCtI'tIalJOnonS1a3dab.~"'I$-MIOIOwo$"

246.30

Particulars
I

{in million t persharedata)
TH

(Fotmerty known a. TarsonsProducts P,fvate lfmlted)
ON: LSll09WB1983PLC036510

Reginered office: Marrin Bum Business Parle, Room No. 902, 8P· 3,
Saltlake, _or· V.Kolka, •• 700091

Website: W\yw,tarsons.com. Emiil: infoOt4ltSOOS.com. Telephone No.: +9133 3522 0300

SIINc.

" .." ,n

IToral, .
• (camp.,lneproflV(I",,) for thepenod I.fter WI MId

,r, "'... 297.26

1.61 27.08
1.60 26.29

1'.668.53 14,694.66
104.577.45

4.509 40 45.97570

TARSONS PRODUCTS LIMITED
4,60456 45.872.57

1404 42645

Executive Engineer & TA to Oir. Engg.-II11<11. SomwOd/C12022·23Je065

Detailsare available at Procurement POt1aI websrteW)IQIf,IPPP,!lIiallbao,ggy,lo, www,eprop,raiatlbaQ,ggy,ioand
l'I:'I£WJda,urb_an,ralulbao.go.)!,in14.04 42645

Last Date

29.08.2022

S.
Coslof

Zona UBN No. Wort< A&F Nalure of WorkNo. lLacs)

I. EE·I JDA2223WSOB00273 270.00 2271 Widening of Brldgo on
2020·21 Prithviraj Marg2.01342 11.089.291. TotalIncomeftom conlrl'Mllg~."""$(Discontinuedoperation. Quarterended 3.356.18

30 08.2022• R• .Nj. au_ tndtd 30 06.2021• Rs.37.090.1t lakh., Yearended
31 03.2022• R. 1.28.01348lakhs)

2. Nel ProliU(Loss)for ... period belol$tal< and exceptionalitem. fromconHnurngoperation. 750.10
(DIOoontlnuodope<allOn$ Quart., onded 30 06.2022• Rs.NII.Quano,ended30 06.2021•
Rs 6.752.011akhs.Yeartndtd 3103 2022· R. 2t .82422lakhs)

3. Nel ProflU(Loss)for ... period belol$ tal<andafter excepHonalltem.Iromconllnulng 750.10
operations(OiscontJnuod ~.1IOn$ auatlllr ended30.082022 • Rs.Nil. Quarterended
30.06.2021• Rs.6.75201.1a1ths.Yea, ended31.03.2022·Ro.21,824.22Iakhs)

4 NetProltU(I.oss)lor ... period a~er laX andafiet .xcepHonalltems from conllnulngand 634.80
dlsoonllnuedoperations (ncludes profit01non-mntrolbn9interestshareh04der.,Ouarler
ended30.06.2022·Rs. 6.261akhs.Quane<ended30.06.2021• Rs.2,245.57Iakhs.
Vearended31 032022· Rs 7.104O9lakhs)

5. -TotalComprehensiveInalmeI{Loss)for the period(after lax) ftomcontinuingand 637.03
discontinuedoperations (ComprisingProfiti(Loss) for thepe,iod(afterlax)and Other
Comprehensil'e1nalmeI{Loss) for the period(after 1ax)1 (indudesprol'I of noo-controlling
interestsharell<*lers,Quartet eOOed 30.06.2022• RS.6.26Iakhs.Quarterended
30.06.2021·Rs.2.198.011al<hs.Vearended31.03.2022·Rs. 7,152.81Iakhs)"

6. Paid upEquity sharecapital (Face ValueRs. 10PerShare) 14.705n
7. Reserves{exduding_lion reserves as shownin the balancesh""t)
8. Earningsper share (EPS) kom conGnurn9anddisconUnuedoperationsin

Rs. (nominalvalueol Rs. ltJ1. each)
a) Basic (Rs.) 0.43
b) Djuled (Rs.) 0.43

3103.2022
Au(hlldParticulars

Ouart,rEnded VeatEnded

l\IB 1'\0.: EE & TA to Dir. Engg.-II119/2022-23
Bids are Invlled forworks given below in variolls zooes as per detlils given below:·

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FORTHE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 (Rs.n __ perhtdata)

Date: 05.08.2022No.: JDAlEE&TAtoDir.Engg.·ii!2022lD.a5

NOTICE INVITING BID

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

MAX VENTURES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: l85100PB2015PLC039204

Corporate Office: Max Towers. L·12. C·001/AiI. Sector·ISB. Nok!a· 201301. UP
Registered Office: 419.Bhal MohanSingh Nag.,. ViUag.. Ranmajra.

Tahsil Balachaur. Nawanshehar, Punjab ·144533
Website: www..maxvitcom
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~fJ?q.r:J.f?
TARSONS PRODUCTS LIMITED ~

(Formerly known as larson. Products Private Limited) ",~1r.PJ
CIN : LSl109WB1983PLC036510 .J:liJ

Registered office! Martin Burn BUsiness Park, Room No. 902, BP _ 3, ~f;
Salt lake, Sector - V, Kolkata - 700091

Web5ite: www.tarson5.com, Email: info@tarson5.com, Telephone No,: t91 333522 0300
EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED fiNANCIAL RESULTSFOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

1 in million (except per share data)

51 Quarter ended Year ended

No. Particulars 30th June, 2022131stMarch, 2022130th June, 2021 31st March, 2022
unaudited Audited

1 Revenue from Operations 686.28 849.39 691.50 3,007.94
2. Net Pront/(Ioss} for tlte period/year before tax 272.63 392.24- 333.41 1.349.89
3 Net Proftt/(lcss) for the period/year after tlX 203.10 294.63 248.35 1,006.64

Total comnrehenslve Income fer t~e period/ye.r
4 (coll1prisl~g p(o~t/Ho>sJ for the period tafter t~~) and

other comprehensilte income jalTer taxi 203.86 297.26 246.30 1,008.10
5 t<iurty Shille Capital (faoe v\alle or~ 2 each) 106.41 106.41 101,sa 106.41
6 Other Equity - - 4,791,89
7 hming Per Share (face vaille or~ 2 each share)

835ft 3.82 5.69 4.88 19.46
Ollured - 3.82- _5.69 4.88. -19.46

NOle: , J I 0- r- A_ I
1T~e above inn EXtract of the detailed format ofUnaudited FinandalResulls for the quarter ended 30th JUne, 2022, Rled

with the Stock EJ(change!> under RegUlation 33 of the SE81 (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015. Tne full format of the said ~esults are available on the Stocj( EJ(chaf18e websites i.e. www.bseindia,com and
www.nselndla.com and on the Company's webshe. www.tarsons.com,

2 T"e above resuits have been reviewed bV the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective
meetings held on 61h August, 2022.

'3 The Sub5idiary of the Company has gal dIssolved w.e.f. 6th June, '2022, I.e., before the quarter ended 30th June, '2012 and
the impact of the subsidiary on the financial results was not material and thus the Companv has not prepared/presented the
unaudited consalrdated nnancial results for the quarter ended 30th June, 20n.

For and on behalf of the Board of Directors
Tarsons Products limited

(Formerly Tarsons Products Private limited)
Sanjive Sehgal

Place: Kolka!a Chairman and Managing Director
Dale: 06.08.2022 DIN: 00787232

lJ'Sfl) 'kCD UCO BANK
C"\

(A Govt, of India Undertaking)

SdI·
SAURAVJAIN

(Advocate for the Petitioner)
Address: lA, Auckland place,

BthFloor, RoomNo, BC, Koikala·700017
Email: sauravjainI993@!jmalloom

FORM NO. NCLT 3A
Advertisement delaifing pefition [see rule lQI
BEFORETHE NATIONALCOMPANYLAW

TRIBUNAL
KOLKATABENCHAT KOLKATA

CP (IB) No. 201lKBI2022
Intllematterof.
Section10oHheInsolvency
And BankniptcyCode.2016 readwith Regulalion7
01 the Insolvency and Bankruptcy (Application 10
AdjudicalingAuthority)Rules.2016

AND
Inthematterof.
Mis. BardRoy Inlotech?vl Ud

...Petitioner/CorporateApplicarli
NOTICEOF PETITION

A petition under Sectionl0 01 the Insolvency &
BankruptcyCode 2016, read with Regulation7 01
Insolvency and Bankruptcy(AppUcation to
,AdjudrcatingAuthority)Rules, 2016Waspresented
by MIs Bard Roy Inlotech ?vi Ltd for initiation of
Corporate Insolvency Resolution Process on
tI1el3th day of Joly 2022, and the said petition is
fixed for hearing before Kolkata bencn of Naijona!
Company LawTriwnal on 23rd September. 2022.
Any person desirous of suppcrtlng or oppcsing the
said pelilion should send to the Petitioner's
advocate, notice 01 his Intention, signed by him or
his advocate,with his name and address. so as to
reach the petitione~sadvocate not later than fwo
days before the dale fixed for the hearing of U,.
peUtlon.Whereheseeks tooppose thepetition. the
groundsof opposition ora COI1Y01his alfldavit shall
be furnishedwith such notice.Aoopy 01 iIlepetition
will be furnishedby the undersigned to any person
requiring the same on paymenl of the expenses
Incurredlorihesame.
Datedtl11s07thdayofAugust2022

i!fcJiRlijf 3f1Q'C6~QRf em I Honours Your Trust

~~mUCOBANK

রাজ্য ৼ
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 ফর্ম নং:  আইএনবি–২৬
[ ককাম্াবনজ ( ইনকর্্মাররশন)  রুলি, ২০১৪–এর রুল 

৩০ অনুযায়ী] 
বরবজওনাল বিররক্টর, ইস্টান্ম বরবজয়ন, করর্াররট 

বিষয়ক রন্ত্রক িরীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধোরো এবং 
ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর সোব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়�

ও
নবষয়: চাট্মাি্ম বফনান্স অ্ান্ড বলবজং বলবররটি, ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ১৯৫৬–এর অধীরি িনিভুক্ত এ�টি ক�োম্োনি, যোর 
করনজস্োরপ অনিস:  ২নব গ্র ্যোন্ট কলি, ৩য় তল, রুম িং ৭৪, 
�ল�োতো ৭০০ ০১২, ্নচিমবঙ্গ। 

....... আরিদনকারী
করবজস্টাি্ম অবফি স্ানান্তরর আ্বতি জানার বিজ্ঞবতি

এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোরিপ জোিোরিো হরছে কয, 
কিারিার, ২৫ জুলাই, ২০২২  তোনররে অিুনঠিত উক্ত 
আরবদি�োরী ক�োম্োনির নবরশষ সোধোরে সভোয় গৃহীত 
এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, 
২০১৩–এর ১৩( ৪)  ধোরোধীরি ‘্বচিরিঙ্গ রাজ্’ কির� 
‘রহারাষ্ট্র রাজ্’কত  এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিস 
স্োিোন্তররর উরদেরশ্ এই ক�োম্োনির সঙ্ঘস্োরর�র 
্নরবতপরির নবষয়টি নিনচিত �রোর জি্ আরবদি�োরী 
ক�োম্োনির তররি ক�ন্দীয় সর�োররর �োরে এ�টি আনজপ 
ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরসর প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরর �োরও স্োিপ কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োর সম্োবিো 
আরে বরল মরি �ররল নতনি/তোঁরো এমনসএ–২১ ক্োরপোল 
( www.mca.gov.in )–কত ইিরভস্র �মরলেি িমপ 
দোনেল �রর ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত 
হওয়োর তোনরে কির� ক�োদে নদরির মরধ্ নরনজওিোল 
নরররক্টর, �রর্োররর নবষয়� মন্ত্র�, ইস্োিপ নরনজয়ি, 
নিজোম ্ ্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তুিপ তল, ২৩৪/৪, 
এ কজ নস কবোস করোর, �ল�োতো– ৭০০ ০২০–এর �োরে 
তোঁর ( ্ ুং/  স্তী)  স্োরিপর ধরি ও নবররোনধতোর �োরে উরলেে 
�রর নলনেতভোরব জোিোি বো করনজস্োরপ রোর� ্োঠোি এবং 
এর সরঙ্গ এ�টি হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমনিপত হওয়ো 
আবশ্� এবং এর এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োরী 
এই ক�োম্োনির উক্ত করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ 
�ররত হরব। 

চাট্মাি্ম বফনান্স অ্ান্ড বলবজং বলবররটি–এর জন্ ও তররফ 
সাাঃ/ –

িরন্তাষ কুরার ্ারন্ড
 (বিররক্টর)

  DIN: 00294327 
তোনরে:  ০৬.  ০৮. ২০২২
স্োি:  �ল�োতো                                                        

 িংরশাধনী
‘ নিিোনসিয়োল এক্সরপ্রস, আজ�োল, এিএি রোইমস এবং উৎ�ল কমল–এ 
২৯ জুলোই ২০২২ তোনররে প্র�োনশত অ�শি নবক্রয় নবজ্নতি এমোরর্ড নমিোররল 
এনক্সম প্রোইরভর নলনমররর– নলকুইররশি অধীরি কক্ররে এতদ্দোরো জোিোরিো যোরছে 
কয, অনিবোযপ �োরেবশত ৯ আগস্ ২০২২ তোনররের অ�শি বোনতল �রো হরয়রে। 

প্রবতর িয়াল ( ্ ূি্মতন বলকুইরিটর) 
এরাররল্ড বরনাররল এবসির প্রাাঃ বলাঃ

 িাদকুল্া শাখা ( ০৬৬৫)
ক্াাঃ িাদকুল্া, থানা– তারহর্ুর,
কজলা– নবদয়া, ব্ন–৭৪১১২১

 দখল বিজ্ঞবতি ( স্াির িম্বতির জন্) ্বরবশষ্ট– IV [ রুল ৮( ১)]   
কযরহতু, ইউরকা ি্াঙ্ক, িাদকুল্া শাখার অিুরমোনদত অনিসোর নহরসরব নিম্নস্োক্র�োরী, নসন�উনররোইরজশি অ্োন্ড নর�িস্টো�শি অি নিিোনসিয়োল অ্োরসরস 
অ্োন্ড এিরিোসপরমন্ট অি নসন�উনরটি ইন্টোররস্ অ্োক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অি ২০০২)  কমোতোরব� এবং নসন�উনরটি ইন্টোররস্ ( এিরিোসপরমন্ট)  রুলস, ২০০২– এর 
রুল ৩– এর সরঙ্গ ্ঠিীয় উক্ত অ্োরক্টর ১৩( ১২)  ধোরোধীরি তোঁর ও্র অন্পত ক্মতোবরল কদিদোর/ জোনমিদোর– এর প্রনত  নিম্ননলনেত তোনরে সংবনলত দোনব 
নবজ্নতি ইসু্ �ররনেরলি, যোরত উক্ত নবজ্নতির তোনরে কির� ৬০ নদরির মরধ্ সংনলিষ্ট নবজ্নতিরত উনলেনেত ্নরমোে অিপোঙ্ক আদোয় কদওয়োর জি্ তোঁরদর আহ্োি 
জোিোরিো হরয়নেল। উক্ত কদিদোরগে ওই ্নরমোে অিপোঙ্ক আদোয় নদরত ব্িপ হওয়োয় এতদ্দোরো নবরশষ �রর ওই কদিদোরগে/ জোনমিদোর এবং জিসোধোররের 
জ্োতোরিপ জোিোরিো হরছে কয, নিম্নস্োক্র�োরী উক্ত রুলসমরূহর রুল ৯–  এর সরঙ্গ ্ঠিীয় উক্ত অ্োরক্টর ১৩( ৪)  ধোরোধীরি তোঁর ও্র অন্পত ক্মতোবরল নিরম্ন 
নববৃত তোনররে নির� বনেপত সম্নতির দেল নিরয়রেি। নবরশষ �রর ওই কদিদোর/ জোনমিদোর  এবং জিসোধোরের� এতদ্দোরো নিরম্নোক্ত সম্নতি নিরয় কলিরদি িো 
�রোর জি্ সত�প �রো হরছে এবং এর ্ররও এই সম্নতি নিরয় কয  ক�োিও কলিরদি �রো হরল তো বর�য়ো ও তোর ও্র সুদ সরমত ইউর�ো ব্োঙ্ক, বোদকুলেো 
শোেোর �োজপ সোর্ক্ হরব। এর ্াশা্াবশ উক্ত অ্ারক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উ্ধারার িংস্ান করাতারিক উ্লব্ধ িররয়র ররধ্ ি্ারঙ্কর প্রা্্ িরকয়া টাকা্য়িা 
আদায় বদরয় বনম্নবলবখত জাবরনযুক্ত িম্বতি ছাবিরয় কনওয়ার ি্িস্া করার জন্ িংবলিষ্ট কদনদার/ জাবরনদাররর দৃবষ্ট আকষ্মণ করা হরছে। 

কদনদার/ জাবরনদার– এর 
নার ও ঠিকানা

করবশরনর বিিরণ ১)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
২)  দখল বিজ্ঞবতির তাবরখ
৩)  িরকয়া অথ্মাঙ্ক

কদনদার:  
শ্রীরতী শুক্া ক�াষ, স্োমী–  প্রয়োত 
কি্োল �ন্দ ক�োষ ( উতিরাবধকারী এিং 
জাবরনদার প্রয়াত কন্াল চন্দ্র ক�াষ) , 
গ্রোম–্োরুনল ক�োষ্োড়ো, বোদকুলেো, 
কজলো– িনদয়ো, ন্ি– ৭৪১১২১

জনম ও নবন্ডং, ্নরমো্–  ২ করনসরমরলর স�ল অ্নরহোযপ অংশ, 
অবনস্ত:   গ্রোম– ্ োরুনল ক�োষ্োড়ো, কমৌজো– ্ োরুনল, কজ এল িং ৪৩, 
এলআর লের িং ২২৯, আরএস েনতযোি িং ৭, এলআর েনতয়োি 
িং ১৬৭৫, বোদকুলেো গ্রোম ্ঞ্োরয়ত– ১ অধীরি, িোিো– তোরহর্ুর, 
কজলো– িনদয়ো, নবক্রয় নরর িং আই– ৪৪৫৫, সোল–১৯৯৯, িনিভুক্ত 
ব�ু িং–আই, ভনলউম িং ৫৮, ্ৃঠিো ৬৭ কির� ৭২, সম্নতি িোমোনঙ্কত 
প্রয়োত কি্োল �ন্দ ক�োষ, ন্তো– প্রয়োত শ্রীদোম �ন্দ ক�োষ, এনরএসআর 
অনিস– হোঁসেোনল, কজলো– িনদয়ো। জনম ও ভবরির ক�ৌহনদে:  উতিরর–  
রোস্ো, দনক্রে–  প্রয়োত শ্রীদোম �ন্দ ক�োরষর সম্নতি, ্ ূরবপ–  মন্মি ক�োরষর 
সম্নতি, ্নচিরম–  কগো্োল ক�োরষর সম্নতি

১)  ১৯. ০৫. ২০২২
২)  ০২. ০৮. ২০২২
৩)  ₹  ৫০৩৬৬১. ০৪ ( ্ োঁ� লক্ 
নতি হোজোর েয়রশো এ�ষট্টি রো�ো 
�োর ্য়সো মোরে)  ২০. ০১. ২০২২ 
অিুযোয়ী, সুদ প্রযুক্ত ২১. ১০. ২০২১ 
্যপন্ত এবং তদু্নর আরও সুদ, 
ের� এবং মোশুল

তাবরখ:  ০৭. ০৮. ২০২২, স্ান:  িাদকুল্া, নবদয়া                                                                              অনরুরাবদত আবধকাবরক, ইউরকা ি্াঙ্ক

 ( ভারত িরকাররর একটি উরদ্াগ) 
কজানাল অবফি:  িল্ট কলক, ববিতীয় তল, ৩ ও ৪, বিবি ব্লক, কিক্টর–১,

িল্ট কলক, কলকাতা– ৭০০০৬৪, কফান:  ০৩৩–৪৪৫৫–৯১৬৪
ই–করল:  zosaltlake.gad@ucobank.co.in 

ইউর�ো ব্োঙ্ক সল্টরল� কজোিোল অনিস ( ভোরত সর�োররর এ�টি উরদ্োগ) , অবস্োি:  ৩ ও 
৪, নরনর ব্ল�, সল্ট কল� কসক্টর–১, �ল�োতো– ৭০০০৬৪, ব্োরঙ্কর এ�টি ্ুররিো মোরুনত 
নরজোয়োর নভএক্সআই গোনড়, যোর করনজরস্টশি িম্বর:  WB-02AH/6238   ‘ কযেোরি কযমি 
আরে’  নভনতিরত নবনক্রর জি্ আগ্রহীরদর কির� নবর আমন্ত্রে �ররে। নবশরদ জোিোর জি্ 
আগ্রহী কভন্ডররদর ব্োরঙ্কর ওরয়বসোইর www.ucobank.com  কদেরত অিুররোধ জোিোরিো 
হরছে। আরবদি জমোর কশষ তোনরে ২৬. ০৮. ২০২২।

 রো� দতির 
ও/ ও এগ্ নজন�উটিভ ইনজিনিয়োর ( নস) 

ক্োস্োল নসনভল নবভোগ– II
কযোগোরযোগ ভবি, �ল�োতো– ৭০০০১২

ই–কটন্ডার আহ্ায়ক কপ্রি বিজ্ঞবতি
ভোররতর রোষ্ট্র্নতর তররি এগ্ নজন�উটিভ ইনজিনিয়োর, ক্োস্োল নসনভল নবভোগ– I I ,  �ল�োতো–
 ৭০০০১২ িীর�র �োরজর জি্ কযোগ্ ঠি�োদোররদর �োে কির� শতোংশ দর করন্ডোর আহ্োি �ররেি: 

ক্রর 
নং

এনআইটি নং ও কারজর নার অনবুরত রূল্ 
( টাাঃ) 

িায়না জরা 
( টাাঃ) 

প্রদতি িরয়

১. ১৭/ ন্নসনর– I I / �ল ২০২২– ২৩ তোনরে
০৩. ০৮. ২০২২

�োঁনি নবভোরগর অধীরি তরলর উচ্চতো 
বোড়োরিো, েোদ কমরোমনত ও �ৃনরেম নসনলং 
সহ �োঁনি নবভোগীয় অনিস  কমরোমনত ও 
সংস্োর।

২৭৪৪৮২৫/ – ৫৪৮৯৭/ –  ৯০ বদন

প্রযনুক্তগত নবর ও আনিপ� নবর জমোর কশষ তোনরে ১২. ০৮. ২০২২ ১১. ০০রো ্যপন্ত, অি্ শতপোবনল 
জোিরত ইছেু� ্ক্ অনিস কিোটিস কবোরপ/ ওরয়বসোইর https://dopcivil.euniwizarde.com  কদেরত 
্োররি। 

এগ্ বজবকউটিভ ইবজিবনয়ার ( বি) 
ক্াস্টাল বিভাগ– II

 কলকাতা– ১২

টিবকট িাবতরলও
l ১ পাতার পর
িরল টিন�র বোনতল �ররতও ের� বোড়ল যোরেীরদর। 
টিন�র �্োিরসরলর কক্ররে ৫ শতোংশ অনতনরক্ত 
ের� �ররত হরব। করল সূররে েবর, নরজোরভপশি 
�োউন্টোর কির� টিন�র �োররল যোরেীরদর নজএসটি 
নদরত হয় িো। তরব এবোর �্োিরসরলশরির সময় 
নদরত হরব ন�িো তো নিরয় প্রশ্ন ররয়রে বুন�ং ক্লো�পরদর 
অরির�র মরিই। অবশ্ আইআরনসটিনস কির� 
বো কমোবোইল অ্ো্ কির� টিন�র �োররল নজএসটি 
নদরতই হরব। কসরক্ররে টিন�র বোনতরলর সময়ও 
এ�ই হোরর ধোযপ হরব নজএসটি। এমি�ী, ইউটিএস 
্নররষবোর কক্ররেও এ�ই নিয়ম �োলু িো�রে। 

রুবির ি্িিা লারট উঠরছ
l ১ পাতার পর
অরি� মুনদেোিো কির� মুনড় নবনক্র হয়। �োররোয়োর এ� মুনদ কদো�োনি 
িনমতো ্োল বলনেরলি, ‘ে�ুররো মুনড় ১০ রো�ো বোনড়রয় ৫০ রো�ো ক�নজ 
দরর নবনক্র �ররত হরছে।’  দোম কবরড়রে ঝোলমুনড়রও। এেি আর ১০ 
রো�োয় ১ ্ ্োর�র ঝোলমনুড় কদওয়ো যোরছে িো বরল দোনব হ�োররদর। তোরঁদর 
�িোয়, যো অবস্ো, হয় দোম বোড়োরত হরব িো হরল ্নরমোে �মোরত হরব। 
অরির� বোনড়রত মনুড় কভরজ নবনক্র �ররি। মনুড়রত নজএসটি �োল ুহওয়োয় 
তোঁরোও আতোন্তরর। 

মুনড়রত নজএসটি �োল ুহওয়োর ্ র কির�ই রোজ্ সর�োর কির� শুরু 
�রর প্রনতবোরদ ্রি কিরমরে তৃেমূল। দরলর কিতো তিো রোরজ্র মন্ত্রী 
স্্ি কদবিোি বলনেরলি, ‘ক�রন্দর নবরজন্ সর�োর কয �তেোনি গনরব 
নবররোধী, তোর প্রমোে মনুড়রত নজএসটি �োল।ু মোিুষ েবুই সমস্োয় ্ রড়রেি।’

বিররাধীরদর জিাি িদুীর্র
l ১ পাতার পর
গত�োল রোরজ্র দোনবদোওয়ো নিরয় মেু্মন্ত্রী মমতো ব্োিোনজপ 
কদেো �ররি প্রধোিমন্ত্রী িররন্দ কমোনদর সরঙ্গ। প্রধোিমন্ত্রীর হোরত 
প্র�রপের িোম–সহ রোরজ্র বর�য়ো রো�োর এ�টি নহরসব্রে 
তুরল নদরয়রেি মুে্মন্ত্রী। ১০০ নদরির �োজ, প্রধোিমন্ত্রী গ্রোমসড়� 
কযোজিো–সহ নবনভন্ন েোরত কমোর ১ লক্ ৯৬৮ ক�োটি রো�ো বর�য়ো 
ররয়রে রোরজ্র। অনবলরম্ব বর�য়ো রো�ো কমরোরিোর দোনব জোিোি 
মেু্মন্ত্রী। কসই এ�ই দোনবরত আগোমী সতিোরহ সংসরদ সরব 
হরত �রলরে তৃেমলূ সোংসদরোও।   

এনদর�, প্রধোিমন্ত্রী িররন্দ কমোনদর সরঙ্গ মেু্মন্ত্রী মমতো 
ব্োিোনজপর সোক্োৎ নিরয় ‘ কসটিং তত্ত্ব’  েোড়ো �রররে বোংলোর 
নবররোধীরো। আজ নদনলেরত সোংবোনদ�রদর প্ররশ্নর জবোরব নবষয়টি 
স্পষ্ট �রর নদরলি তৃেমরূলর কলো�সভোর দলরিতো সদুী্ ব্োিোনজপ। 
নতনি জোিোরলি, প্রধোিমন্ত্রীর সরঙ্গ কয নতি বোর মেু্মন্ত্রী মমতো 
ব্োিোনজপর সোক্োৎ হরছে, কসগুনল সবই সর�োনর অিুঠিোি। এরত 
বোংলোর মেু্মন্ত্রীর ক�োিও হোত কিই।  গত�োল প্রধোিমন্ত্রীর 
সরঙ্গ মেু্মন্ত্রীর সোক্োৎ নিরয় সদুী্ ব্োিোনজপ জোিোি, রোরজ্র 
্োওিোগণ্ো আদোরয়র দোনবরতই প্রধোিমন্ত্রীর সরঙ্গ কদেো �রররেি 
মেু্মন্ত্রী। এই �রিোয় যোঁরো রোজিীনত কদেরেি, ইনতহোরস �োরলো 

অধ্োয় হরয় িো�রবি তোরঁো। সদুী্ ব্োিোনজপ বরলি, ‘আমরো 
যেি নবধোয়� নেলোম তেি  রোরজ্র জি্ অনধ� অরিপর দোনবরত 
আমরো সব নবররোধী দল এ�সরঙ্গ আওয়োজ তুলতোম। রোজ্র� 
বঞ্িো �ররে ক�ন্দীয় সর�োর, কসই অনভরযোগ কজ্োনত বসরু 
আমল কির� আমরো শুরি আসনে। ন�ন্তু হঠোৎ �রর এই 
ব্নতক্রমী আওয়োজ ক�োিো কির� এল কসরোই কবোঝো যোরছে 
িো।’  ব্নতক্রম বলরত নসন্এম এবং �ংরগ্ররসর কতোলো কসটিং 
তরত্ত্বর �িো বরলরেি সদুী্বোব।ু সদুী্ ব্োিোনজপর দোনব, এই 
ববঠ� শুধমুোরে রোরজ্র ্ োওিো আদোরয়র দোনবরত প্রধোিমন্ত্রীর 
সরঙ্গ মুে্মন্ত্রীর সরঙ্গ ববঠ�। 

প্রসঙ্গত উরলেে্, ১২ কম এবং ৯ জুি প্রধোিমন্ত্রীর� ন�ঠি 
নলরেনেরলি মেু্মন্ত্রী মমতো ব্োিোনজপ। কসই ন�ঠিরত নতনি উরলেে 
�রর নতনি দোনব জোিোি,রোরজ্র বর�য়ো ্ োওিো গণ্ো দ্রুত কমরোরিো 
হউ�।  ১০০ নদরির �োজ, প্রধোিমন্ত্রী গ্রোমীে সড়� কযোজিো, 
প্রধোিমন্ত্রী আবোস কযোজিোর মরতো প্র�পেগুনলরত সব নমনলরয় 
কমোর ১ লক্ ৯৬৮ ক�োটি রো�ো বর�য়ো ররয়রে বরল জোনিরয়রেি 
মেু্মন্ত্রী। এ�ই দোনবরত আগোমী কসোমবোর কলো�সভোয় অধ্রক্র 
নবরশষ অিমুনত নিরয় নজররো আওয়োরর নবষয়টি তুলরবি তৃেমরূলর 
কলো�সভোর দলরিতো সদুী্ ব্োিোনজপ।

ববঠর� মুে্মন্ত্রী
l ১ পাতার পর
এই নবষয়টি নিরয় দী�প নদি ধররই 
জোতীয় নশক্োিীনতর নবরুরদ্ সরব 
হরয়রে নবররোধী দলগুনল। ্ুরসভো 
এবং ্ুরনিগমগুনলর� আনিপ�ভোরব 
স্োবলম্বী �রর তুলরত প্ররিশিোল 
র্োক্স বো ক্শোগত �র আদোয় �রোর 
দোনয়ত্ব ্ুরসভো ও ্ুরনিগমগুনলর 
হোরত কেরড় কদওয়ো হরত ্োরর বরল 
জোিো নগরয়রে। স�োল ১০রো কির� 
শুরু হরব ববঠ�। সোরোনদি ধররই 
�লরব ববঠ�।

তরব রোজ্ সর�োররর সূররে জোিো 
নগরয়রে, আগোমী �োল নবর�রল মুে্মন্ত্রী 
�ল�োতো কিরোর নবমোি ধররবি।  
সন্্োয় নতনি �ল�োতোয় নিররবি। 

উ্রাষ্ট্র্বত জগদী্ ধনকিই
l ১ পাতার পর
উ্রোষ্ট্র্নত নিবপো�রি শুধুমোরে কলো�সভো ও রোজ্সভোর সোংসদরদরই কভোরোনধ�োর 
ররয়রে। কলো�সভোর ৫৪৩ ও রোজ্সভোর ২৪৫ জি সোংসদ কভোরোর হরলও তৃেমরূলর 
দুই সভোর কমোর ৩৬ জি সোংসদ এনদি কভোর দোরি নবরত নেরলি। এ েোড়ো 
রোজ্সভোর ৮টি ্দ শূি্। িরল �োযপত কভোরোর নেরলি ৭৪৪। দু’ জি নবরজন্ 
সোংসদ কভোর নদরত ্ োররিনি। এ�জি নবরদরশ, অি্জি অসুস্ হরয় হোস্োতোরল 
ভনতপ। এনদি কবশ �রয়�টি কভোর বোনতল হয়। 

সরন্ ৬রোয় শুরু হয় কভোর গেিো। গেিো কশরষ শনিবোর রোত ক্ৌরি আররো 
িোগোদ কলো�সভোর কসরক্ররোনর–কজিোররল তিো উ্রোষ্ট্র্নত নিবপো�রির নররোনিপং 
অনিসোর উৎ্ল কুমোর নসং আিুঠিোনি�ভোরব জোিোি, ‘ উ্রোষ্ট্র্নত নিবপো�রি ৯২. ৯৪ 
শতোংশ কভোর ্ রড়রে। ৭২৫টি কভোররর মরধ্ ৫২৮টি কভোর ক্রয়রেি ধি�ড়। এবং 
১৮২ কভোর ক্রয়রেি মোগপোররর আলভো। উ্রোষ্ট্র্নত ্ রদ জয়ী হরয়রেি জগদী্ 
ধি�ড়।’  িল কবররিোর আরগই  ১১ িম্বর আ�বর করোরর সংসদ নবষয়� মন্ত্রী প্রহ্োদ 
কযোনশর বোসভবরি ক্ৌঁরেোি সস্তী� জগদী্ ধি�ড়। িব নিবপোন�ত উ্রোষ্ট্র্নতর� 
অনভিন্দি জোিোরত কযোনশর বোনড়রত এর� এর� ক্ৌঁরেোি প্রধোিমন্ত্রী িররন্দ কমোনদ, 
স্রোষ্ট্রমন্ত্রী অনমত শোহ, নবরজন্ সভো্নত কজ ন্ িোড্ো প্রমুে কিতৃবৃন্দ। 

আজকারলর প্রবতরিদন

এ� গৃহবধূর অস্োভোনব� মৃতু্র �রিোয় �োঞ্ল্ েনড়রয়রে 
বোগুইআটির আমবোগোি এলো�োয়। শুক্রবোর রোরত নিরজরদর 
আবোসরির সোমরি কির� মৃত অবস্োয় উদ্োর �রো হয় নততোস 
িন্দী (২৮) িোরম ওই তরুেীর�। ্ োঁ�তলোর ও্র কির� ্ রড় 
তোঁর মৃতু্ হরয়রে বরল অিুমোি। মৃতরদহ ময়িোতদরন্তর জি্ 
্োঠোরিো হরয়রে। বধূ �ীভোরব ্ ড়রলি, ক�উ ধোক্ো নদরয় কিরল 
নদরয়রে ন�িো, জোিরত তদন্ত শুরু �রররে িোরগরবোজোর িোিোর 
্ুনলশ। স্োমী ক�ৌস্ভ সর�োরর� নজজ্োসোবোরদর জি্ আর� 
�রো হরয়রে। জোিো কগরে, মোরে এ� মোস আরগ ক�ৌস্রভর সরঙ্গ 
করনজনস্ট �রর নবরয় হয় নততোরসর। ওই আবোসরির এ�তলোয় 
িো�রতি দু’ জরি। িবদম্নতর মরধ্ ঝগড়ো–অশোনন্ত কলরগই 
নেল বরল স্োিীয় সূররে েবর। মৃতোর ্নরবোররর অনভরযোগ, 
নততোস স্োধীির�তো নেরলি। শ্বশুরবোনড়রত তোঁর� নিগ্রহ, মোরধর 
�লত। শুক্রবোরও ব্ো্� অশোনন্ত হয়। আবোসরির েোদ কির� 
নততোসর� কঠরল কিরল কদওয়ো হরয়রে বরল অনভরযোগ তোঁরদর। 
দী�প নজজ্োসোবোরদর ্র স্োমী ক�ৌস্ভর� কগ্রতিোর �রররে 
িোরগরবোজোর িোিোর ্ুনলশ।  

িাগুইআটিরত িধূর 
রৃতু্, করেতিার সারী

গুবলবিদ্ধ গাবি। ছবি: অবভবজৎ রণ্ডল

যাদু�রর জওয়ারনর গুবল
l ১ পাতার পর
ড্োগি লোইর নিরয় যোদু�ররর কভতরর ঢুর� শুরু হয় তলেোনশ। 
্নুলশ ঢু�রত ক�রয় মোইন�ং �রর। শতপ জুরড় কদি হোমলো�োরী। 
বরলি নিরস্ত আসরত হরব ্ নুলশর�। কবশ ন�েকু্ে �িোবোতপোর 
্র বরুলর প্রুি জ্োর�র ্ রর কভতরর কঢোর� �ল�োতো ্ নুলরশর 
এ�টি দল। বরুলর প্রুি জ্োর�র ্ রর কভতরর যোি �ল�োতোর 
িগর্োল নবিীত কগোরয়লও। প্রোয় �ণ্ো কদরড়� কবোঝোরিোর ্ র 
অক্য়কুমোর নমশ্র অস্ত ্ নুলরশর হোরত তুরল কদি। আত্মসম প্ে 
�ররি। তোঁর বোনড় ওনরশোর কঢঙ্কোিরল। নযনি মোরো কগরেি 
নতনিও এ�ই এলো�োর বোনসন্দো। প্রোিনম� ভোরব জোিো কগরে, 
ক�োিও নবষয় নিরয় ব�সো হয়। তোর কজরর অক্য়কুমোর নমশ্র 
গুনল �োনলরয় িো�রত ্োররি। �ল�োতো ্ুনলরশর সরঙ্গ �িো 
বলোর সময় নতনি নিরজর কবশ ন�ে ুসমস্োর �িো বরলি।  

 বিজ্ঞবতি  বিজ্ঞবতি
●  নরনস্টক্ট করনলরগর আদোলত, নসনভল 
জজ ( নসনিয়র নরনভশি) , নসউড়ী, বীরভূম 
নমস ( এল. এ. নর)  ক�স িোম্বোর ১/ ২০২২ 
মৃত মধুসূদি গড়োই– এর ল�োর সম্বন্ীয় 
দরেোস্�োরী:  শ্রী িন্দদুলোল গড়োই, ন্তো–  
৺ গুরু্দ গড়োই, সোন�ম এবং ক্োস্–  
তোঁনত্োড়ো, িোিো–  �ন্দ্ুর, ক�ৌন�–  নসউড়ী, 
কজলো–  বীরভূম। এতদ্দোরো সবপসোধোররের 
জ্োতোরিপ জোিোরিো যোইরতরে কয, উ্ররোক্ত 
দরেোস্�োরী, উ্ররোক্ত মৃত ব্নক্ত, নযনি তোঁর 
স্োয়ী বোসস্োি–  গ্রোম ও ক্োঃ তোঁনত্োড়ো, 
িোিো–  �ন্দ্ুর তৎ�োলীি রোজিগর, ক�ৌন�–  
নসউড়ী, কজলো–  বীরভূম নস্ত ঠি�োিোয় 
নবগত ইংরোজীর ০২. ০৯. ২০১৮ তোনররে 
গত হইয়োরেি, তোহোর ইউর�ো ব্োঙ্ক, নসউড়ী 
শোেোর ৬২/ ৮০৮, �োনব িম্বর ১১ িং ল�োররর 
কলরোর অি অ্োরনমনিরস্টশি ্োইবোর জি্ 
ইংরোজী ১৫. ০৩. ২০২২ তোনররে উ্ররোক্ত 
আদোলরত দরেোস্ �নরয়োরেি। উক্ত 
দরেোরস্র নবষরয় �োহোররো ক�োরিো আ্নতি 
িোন�রল স্য়ং অিবো প্রনতনিনধ মোরিৎ 
ইংরোনজর ০১. ০৯. ২০২২ তোনরে স�োল 
১০: ৩০ নমনিরর উ্রর উরলেনেত আদোলরত 
আ্নতি দোনেল �নররবি। অি্িোয় উক্ত 
দরেোস্ এ�তরিো শুিোিী হইয়ো গ্রোহ্ 
হইয়ো যোইরব। আরদশানুিারর, Prasad 
Mukherjee, কিররস্াদার, District 
Delegate, Birbhum, Suri,  তাবরখ:  
30.07.22
●  কমো�োম ব্োরো�্ুর নরনস্টক্ট করনলরগর 
আদোলত, ২৪ ্রঃ ( উঃ)  নমস ক�স িং 
৯৭/ ২১ ( সো�রসশোি)  দরেোস্�োরীগে (i) 
 এ্োরলি ্োল, স্োমী–  ৺ কসোমিোি ্োল, 
(ii) কসৌম্রজ্োনত ্োল ও (iii) কসৌনমনল 
্োল, উভরয়র ন্তো–     ৺ কসোমিোি ্োল, 
স�রলর সোং ৩৭ িং, �নব িবীি কসি 
করোর, দমদম, দনক্ে দমদম ( এম) , 
কজলো–  ২৪ ্রঃ ( উঃ) , ক�োল–  ৭০০০২৮ 
মৃত ব্নক্ত:  ৺ কসোমিোি ্োল, সোং–  
উ্ররোক্ত। সম্নতির নববরে:  ব্োঙ্ক অি 
বররোদোয় নবনভন্ন নিক্সর নরর্োনজর– এ 
২৫,৫০,০০০/ –  রো�ো গনছেত আরে। 
এতদ্দোরো সবপসোধোরের� জোিোরিো যোয় 
কয, উক্ত দরেোস্�োরীগে উক্ত মৃত 
ব্নক্তর ত্ক্ত রো�োর সম্নতির সো�রসশোি 
সোটিপনির�র ্োইবোর জি্ অরেোদোলরত 
উ্ররোক্ত ক�স রুজু �নরয়োরেি। ইহোরত 
�োহোররো ক�োরিো আ্নতি িোন�রল নবজ্নতি 
প্র�োরশর নরেশ নদরির মরধ্ অরেোদোলরত 
স্য়ং অিবো উন�লবোবু মোরিৎ আ্িোর 
আ্নতি জোিোইরবি, ির�ৎ আইিোমরল 
আনসরব। অিুমত্িুসোরর – ঋনত্ত্ব�ো 
�র্ো্োধ্োয়, কসররস্োদোর, কমো�োম 
ব্োরো�্ুর নরনস্টক্ট করনলরগর আদোলত, 
কজলো–  ২৪ ্রঃ ( উঃ)

●  দরেোস্�োরীগে:   ১। অনজত কুমোর 
সোঁতরো ২। কদরবন্দ িোি সোঁতরো, উভরয়র 
ন্তো–  ৺ জীবি �ৃষ্ণ সোঁতরো, সোং– 
 গরেশ্ুর, ক্োষ্ট–  নশউনল, কতনলিী্োড়ো, 
িোিো–  টিরোগড়, কজলো–  উতির ২৪ ্রগিো।  
এতদ্োরো সর্প সোধোরের� জোিোরিো যোরছে কয, 
উ্ররোক্ত দরেোস্�োরীগে তোহোরদর ন্তো– 
 ৺ জীবি �ৃষ্ণ সোঁতরো, ন্তো–  ৺ মরহন্দ 
সোঁতরো, সোং–  উ্ররোক্ত এর ত্ক্ত নিম্ন 
তিশীলভুক্ত জনমর উইরলর প্ররবর কিবোর 
জি্ উ্ররোক্ত আদোলরত উ্ররোক্ত ক�সটি 
রুজু �রররেি, এরত যনদ �োররো ক�োিরূ্ 
আ্নতি িোর� তরব এই নবজ্নতি প্র�োরশর 
৩০ নদরির মরধ্ উ্ররোক্ত আদোলরত 
জোিোরবি, ির�ৎ আইিোমরল আসরব। 
তফশীল–  ‘ এ’  কজলো–  উতির ২৪ ্রগিো, 
িোিো–  টিরোগড়, এনরএসআর ব্োরো�্ুর, 
কমৌজো–  গরেশ্ুর, কজ এল িং–  ১২, কতৌনজ 
িং–  ৩৪০, ৩৪১ এবং ৩৪২, েনতয়োি 
িং–  ৯২, দোগ িং–  ১৪৩, ১৪৮, ১৪১, 
১৪৪, ১৪৬ এবং ১৪৫। জনমর ্নরমোে– 
 ৪১ শত�, তদু্নরনস্ত বসবোরসর গৃহোদী।  
তফশীল–  ‘ বি’  কজলো–  উতির ২৪ ্রগিো, 
িোিো–  টিরোগড়, এনরএসআর ব্োরো�্ুর, 
কমৌজো–  সযূপ্ুর, কজ এল িং–  ১৪, কতৌনজ 
িং–  ৪৩৯, েনতয়োি িং–  ২৪৬, দোগ িং–  ৮, 
২৪, ৩০১, ৭ এবং ১৭৭, জনমর ্নরমোে–  ১ 
এ�র ৮৫ শত�।  অনুরত্ানিুারর, ঋব্বিকা 
চর্া্াধ্ায়, কিররস্াদার, বিব্রিক্ট কিবলরগট 
আদালত, ি্ারাক্ুর, ২৪ ্রগনা ( উাঃ) 
●  ব্োরো�্ুর নরনস্টক্ট করনলরগর আদোলত, 
২৪ ্রঃ ( উঃ)  নমস ক�স িং–  ৩০/ ২২ 
( সো�রসশি)  দরেোস্�োরী–  শ্রী স�ুমল ্োল, 
ন্তো–  শ্রী উর্ন্দিোি ্োল, সোং–  ৩৪, ৪িপ 
করোর, কসিবোগোি, ক্োঃ–  আগর্োড়ো, িোিো– 
 েড়দহ, ক�োল–১০৯, কজলো–  ২৪ ্রঃ ( উঃ) । 
মৃত ব্নক্ত–  ৺ েন্দো ্োল, স্োমী–  স�ুমল ্োল, 
সোং–  উ্ররোক্ত। ত্ক্ত সম্নতির নববরে– 
১)  কস্র ব্োঙ্ক অি ইনন্ডয়ো, ৯৭, নিরোর 
করোর, কবল�নরয়ো, ক�োল– ৫৬, PF A/C 
No.  30234814126 –এ গনছেত আরে 
28,61,337 /- সুদ–সহ। ২)  ্োজিোব ি্োশিোল 
ব্োঙ্ক, আগর্োড়ো, উতির কস্শি করোর, 
ক�োল– ১০৯, A/c No.  0933010109244–
 এ গনছেত আরে 4,51,920/-  সুদ–সহ।  
এতদ্োরো সবপসোধোরের� জোিোরিো যোয় 
কয, উক্ত দরেোস্�োরী উক্ত মৃত েন্দো 
্োল, স্োমী–  স�ুমল ্োল ত্ক্ত সম্নতির 
রো�োর সো�রসশি সোটিপনির�র ্োইবোর 
জি্ অরেোদোলরত উক্ত ক�স �নরয়োরেি, 
ইহোরত  �োহোররো ক�োিও আ্নতি িোন�রল 
নবজ্নতি  প্র�োরশর ( ৩০)  নরেশ নদরির মরধ্ 
জোিোইরবি। ির�ৎ মোমলোটি আইিোমরল 
আনসরব।  অনরুত্ানুিারর, মরনাক রায় 
কিররস্াদার, ি্ারাক্ুর বিব্রিক্ট কিবলরগট 
আদালত, ২৪ ্রাঃ ( উাঃ)  

৩০ জুন, ২০২২ িরাতি মরৈরাবিরক অবনরীবষিত আবথ্মক ফলাফরলর িংবষিতিিার
লষি টাকার অরঙ্ক

    একক    ্ুজিীভূত

ক্রর                                                            বিিরণ ৩০ জুন, ২০২২ ৩১ রাচ্ম, ২০২২ ৩০ জুন, ২০২১ ৩১ রাচ্ম, ২০২২ ৩০ জুন, ২০২২ ৩১ রাচ্ম, ২০২২ ৩০ জুন, ২০২১ ৩১ রাচ্ম, ২০২২

নং  িরাতি  িরাতি ্ূি্মিততী  িরাতি িম্বক্মত িরাতি ্ূি্মিিততী িরাতি িরাতি ্ূি্মিততী িরাতি িম্বক্মত িরাতি ্ূি্মিিততী

  মরৈরাবিক  মরৈরাবিক ৩ রাি িছর মরৈরাবিক মরৈরাবিক ৩ রাি িছর   

  ( অবনরীবষিত)   ( অবনরীবষিত)   ( অবনরীবষিত)   ( বনরীবষিত)   ( অবনরীবষিত)   ( অবনরীবষিত)   ( অবনরীবষিত)   ( বনরীবষিত) 

১   �োরবোর কির� কমোর আয়  ৬৫৩০৪. ৮৪  ৬০৭৩২. ৪৮  ৪৯২৯৩. ৯০  ২১০৪৮৪. ৯৭  ৬৫৬২৭. ৭৯  ৫৯০৮৪. ৪৪  ৪৯৫৭৭. ৬১  ২০৯২৪৬. ০৬

২   সংনলিষ্ট কময়োরদ নির মুিোিো /  ( ক্নত) [�র, ব্নতক্রমী এবং/ বো নবরশষ দিোসমূরহর আরগ]  ৫২৭২. ০৮  ৮৪৩০. ৯৯  ৩০৮৮. ৯৭  ১৭০১৪. ৪৫  ৫০৮৫. ৪৮  ৬২৫০. ০১  ২৮৭১. ৭৮  ১৩৬৭৯. ১৭

৩   সংনলিষ্ট কময়োরদ �র–্ূবপ নির মুিোিো /  ( ক্নত) [ব্নতক্রমী এবং/ বো নবরশষ দিোসমূরহর ্রর]  ৫২৭২. ০৮  ৮৪৩০. ৯৯  ৩০৮৮. ৯৭  ১৭০১৪. ৪৫  ৫০৮৫. ৪৮  ৬২৫০. ০১  ২৮৭১. ৭৮  ১৩৬৭৯. ১৭

৪   সংনলিষ্ট কময়োরদ �র–্রবততী নির মুিোিো /  ( ক্নত) [ব্নতক্রমী এবং/ বো নবরশষ দিোসমূরহর ্রর]  ৪১৫৩. ৮৮  ৫৭৬৭. ৯৬  ২৩০৩. ২৩  ১২২৮০. ৬৫  ৩৯৬৭. ২৮  ৩৫৮৬. ৯৮  ২০৮৬. ০৪  ৮৯৪৫. ৩৭

৫   সংনলিষ্ট কময়োরদ কমোর কবোধগম্ আয়/ ( ক্নত)  [ সংনলিষ্ট কময়োরদ �র–্রবততী মুিোিো/ ( ক্নত)  এবং 

 �র–্রবততী অি্োি্ কবোধগম্ আয়/ ( ক্নত)  অন্তভুপক্ত �রর]  ৪১৫৩. ৮৮  ৪৯৬০. ৬৬  ২৩০৩. ২৩  ১১৪৭৩. ৩৫  ৫৫৩৭. ৭৯  ৩৮৭১. ৬১  ৩৫৮৫. ৯৩  ১২৭১৪. ৬৪

৬   ইকু্ইটি কশয়োর মূলধি  ১৭১০০. ৩৮  ১৭১০০. ৩৮              ১৭১০০. ৩৮          ১৭১০০. ৩৮          ১৭১০০. ৩৮   ১৭১০০. ৩৮   ১৭১০০. ৩৮   ১৭১০০. ৩৮

৭   সংন�নত ( ্ ুিমূপল্োয়ি সংন�নত বোরদ) , ্ূবপবততী বেররর নিরীনক্ত ব্োলোসি নশরর কযমি কদেোরিো হরয়নেল                                                  ১১৪৮৮৫. ৫২                   ১৩৯৮৪৫. ৩৬

৮   কশয়োর প্রনত আয় ( প্রনতটি ₹ ১০/ –) [ �োলু এবং বন্ �োরবোররর জি্]  ( রো�োর অরঙ্ক)  ( বোনষপ�ী�ৃত িয়) 

 ১.  বুনিয়োনদ          ২. ৪৩          ৩. ৩৭                     ১. ৩৫                    ৭. ১৮               ৩. ২৮  ২. ৭৬  ২. ১৫ ৮. ০৭

 ২.  নমনশ্রত         ২. ৪৩           ৩. ৩৭                     ১. ৩৫                    ৭. ১৮  ৩. ২৮  ২. ৭৬  ২. ১৫  ৮. ০৭

দ্রষ্টি্:

১)   উ্নরনলনেত আনিপ� িলোিলগুনল ৫ আগস্, ২০২২ তোনররে আরয়োনজত সভোয় অনরর �নমটি দ্োরো ্যপোরলোন�ত হরয়রে এবং ৫ আগস্, ২০২২ তোনররেই এর ্রর আরয়োনজত সভোয় ্নর�োল�মণ্লী ্ষপদ দ্োরো অিুরমোনদত হরয়রে। কসনব ( নলনস্ং অবনলরগশিস অ্োন্ড 
নরসরক্লোজোর নরর�োয়্োররমন্টস)  করগুরলশিস, ২০১৫ এর করগুরলশি ৩৩ অধীরি প্ররয়োজিোিুসোরর নবনধবদ্ অনরররগে ৩০ জুি, ২০২২ সমোতি উ্ররোক্ত আনিপ� িলোিলগুনলর সীনমত ্যপোরলো�িো �রররেি।

২)   প্ররয়োজিমরতো ্ূবপবততী কময়োরদর ্নরসংে্োিগুনলর� ্ুিঃসনজিত/  ্ুিনবপি্স্ �রো হরয়রে।

৩)   ৩১ মো�প, ২০২২ সমোতি ্ূবপবততী কময়োদ/ বেররর ্নরসংে্োিগুনল হল ৩১ মো�প, ২০২২ সমোতি ্ূেপ অিপবরষপর নিরীনক্ত ্নরসংে্োি এবং ্ূবপবততী অিপবরষপর তৃতীয় তৃতীয় বরেমোনস� অিপোৎ, ৩১ নররসম্বর, ২০২১ তোনরে ্যপন্ত সবপরশষ প্র�োনশত ্যপোরলোন�ত ্নরসংে্োরির 
মরধ্ ভোরসোম্্ূেপ সংে্ো।

৪)   উ্ররোক্ত নববৃনতটি হল কসনব ( নলনস্ং অবনলরগশিস অ্োন্ড নরসরক্লোজোর নরর�োয়োররমন্টস)  করগুরলশিস ২০১৫ এর করগুরলশি ৩৩ অিুযোয়ী স্� এক্সর�জিসমূরহ ক্শ �রো বরেমোনস� আনিপ� িলোিরলর নবশদ েনতয়োরির সংনক্তিসোর। এ�� ও ্ুজিীভূত আনিপ� িলোিরলর 
সম্ূেপ বয়োি স্� এক্সর�জিসমূরহর ওরয়বসোইররর (www.nseindia.com  এবং www.bseindia.com )  ্োশো্োনশ ক�োম্োনির ওরয়বসোইররও (www.balmerlawrie.com)  উ্লব্ধ ররয়রে।

 ্বরচালকরণ্ডলীর তররফ
 ( িন্ী্ দাি) 
স্ান:  কলকাতা  বিররক্টর ( বফনান্স)  এিং বিএফও
তাবরখ:  ৫ আগস্ট, ২০২২  DIN: 08217697   
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