An ISO 9001 & ISO 13485 Certified Company

Date: 8th August, 2022
To,
The Manager
Listing Department
BSELimited,

To,
The Manager
Listing Department

Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/l,
G Block, Bandra - Kurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

SSEScrip code: 543399

NSE Symbol: TARSONS

ISIN: INE144Z01023

ISIN: INE144Z01023

Subject: Newspaper

Publication

of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022

Dear Sir/Madam,
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:
l. Financial Express, English National Publication
2. Aajkal, Bengali Kolkata Publication
The newspaper
www.tarsons.com.

publication

will

also

be

We request you to take the above information

available

on

our

Company's

website

at

on record.

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

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

Ene!: As above

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

Tahsil Balachaur. Nawanshehar, Punjab ·144533

(Rs.n __

Ouart,rEnded

VeatEnded

S.
No.

3103.2022

Particulars

Au(hlld

~."""$

1. TotalIncomeftom conlrl'Mllg
(Discontinuedoperation. Quarterended
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$tal< and exceptionalitem. fromconHnurngoperation.
(DIOoontlnuodope<allOn$ Quart., onded 30 06.2022• Rs.NII.Quano,ended30 06.2021•
Rs 6.752.011akhs.Year tndtd 3103 2022· R. 2t .82422lakhs)
3. Nel ProflU(Loss)for ... period belol$ tal<and after excepHonalltem.Iromconllnulng
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 Net ProltU(I.oss)lor ... period a~er laX and afiet .xcepHonalltems from conllnulngand
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) ftom continuingand
discontinuedoperations (ComprisingProfiti(Loss) for the pe,iod(afterlax)and Other
Comprehensil'e1nalmeI{Loss) for the period(after 1ax)1 (indudes prol'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 up Equity share capital (Face ValueRs. 10Per Share)
7. Reserves{exduding_lion reserves as shownin the balancesh""t)
8. Earningsper share (EPS) kom conGnurn9and disconUnuedoperationsin
Rs. (nominalvalue ol Rs. ltJ1. each)
a) Basic(Rs.)
b) Djuled (Rs.)

Zona

2.01342

11.089.29

750.10

14.04

42645

750.10

1404

42645

634.80

4,60456

45.872.57

UBN No.

EE·I

JDA2223WSOB00273

637.03

1 Tolallnoorneftom operabOn$
2. Net ProfiU(LosS)for the period belol$tal<
3. Nel Prol,U(Loss)lor ... period after lax end exceptlonall1ems
4. "TotalCol11j)tehensive
InoomeI(Loss)lot the period(after lax) (Comp,lslngProW(Loss)
I.. the penod (aftor laX) and Othef ComprehenSivetncome/(Loss)lor ,Ile period(altertax)!"

1'.668.53

14,694.66
104.577.45

1.61
1.60

27.08
26.29

VI.tEndod

30.0&.2022

3006 2021

3103.2022

Unaudlt~d

Unaudited

Audited

53781
(19.49)
(6748)

60.823 95
48.32007
38.34550
38.354.43

967.<16
2t8.41
16641
170.64

"'...

297.26

5

106.'1

106.41

,~u~v:

(6558)

n.

)lh.,EqUity

38l

19247
t9247

·

19247
120.012

·

(9.338)
(9.338)

·

(9.338)
120.012
1.670.082

0.t60

(0.078)

·

·

0.160

(0.078)

·

·

7.427
7.427

7.003
7.003

·

·

7.427
120.012

7.003
120.012
t,670.082

·
0.062

·
0.062

·

19247
19.247
1681
20.928
120.012

·

19&

the Audit Comn'llHH and apptoved by the Soard 0' Ohectots illlhelr ttSPf(tWt

Data: 05.08 ZII2?

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

DIN:'

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED

Ouatter

CIN No.: L52312UP1994PLC022559
Registered Omce : 81226,Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002
Tel. No.: 011·23852583. Fax No.: 011·23852666

-

ended

·

·

(9.338)
(9.338)

22.534
13196
120.012
2.787665

Website: www.raghunathlntJlmited.ln.

Quartet

ended

·

ftvlt'Wtd by

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

froanclal
Year
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
Audited
UnaudIted
Auditod Unaudited Audited Unaudrled
lkIauditod

·

.~

the impact of the subsldlilrvon the fi"-lnQIl rewlts WlSnot tN;,n,land IhU$the Company hiS not prepared/pre$ented the
unaudited consolidated flnanall Jesuits fOt Ihe quartet' ended lOth June, 2021.
For and on behalf of the Board of Directors

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2022
STANDALONE
CONSOUDATED (Rs Inlacs)

·

5~

m.e~ng. held on 6th Augu,t, 20l2.
3 The Subsidl"y 01 ,he Comp.nyh•• go, dI.soIved w.d 6th Junt. 2022,I •., before,he quart.r ended30,h June,202l'nd

Website: www.rtclllmlted.ln.E-rnall:rgc.secretariat@gmail.com

-

" .." ,n

www,n5clndla.com ond on the Company's wet».ltt. www..lM1OnS.com

CIN No.: L52312UPI994PLC022559
Registered Qffiu : 8/226, Second Floor, SGM Ptaza, Arya Nagar. Kanpur UP 208002
Tet. No.: 011·23852583, Fax No.: 011·23352666

Ouatler
ended

Obll,atloa.
aid Dllel"lre
ReQUiremfllll)b(tIIadoN. Z1I1S.
notJet ts bmby &1YH ilia! 1lIe
meellllJ.r thelOanl,r DIrtcIOI'I,f
lbe Clmpa.ay will bt btld la
Silurd.y claytile 13111
AIIPSI.ZII22
at 1I.50AJlatfio Z.S.T........
1
H.luer 511.... ''''o,ar.o".t.
ArvppukallaJ - 62:6101" e.sIdtt
and .pp" .... fait' alia " e.sIdtt
the Uoaudited FbwIdaI raulli for
the quarter uded
3O.0u0zz
bTamUl1IdaJa.JBIWalIIIIIDsLl4
R.JAMIlXA._

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

RTCL LIMITED

Year

1'UmwI! 141l1eleplalloa 29
r....d "Ith R.epJa1loell >(J &lidothel
relevant Replalkla orSEll {Lfs1llII.

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

2 The above results have been

Anm;lal

NOTICE

t persharedata)

246.30
101.88

.

\OL J\lBH \R.\TfI
'fiLLS LTO_

212. RAMASAMY NAGAR.
ARUPPUKOTIAJ
'"IN NO.117111TNI989P1.(01826

1 1M .bov, I, an extract01the det,l~ r.. mo, 01U..... ted flnO .... 1 fltsults ror tilt quarterended30'h June,2022,tiled

For and on behalf 01Board
Sahli Vachanl
ManagingDitector & Chief Exerulive OffICO(

·

T\\lIL.'

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

~

'VIlW'libse~()OInRon... ~.-eI:lWe'IIHJItI'l"laXYl~

1. TotallncomeIrom opt!!1tions (net)
2. NetProflV(LoSS)110mordinaoy OCtMtJeS att.. tax
3 Net ProtIV(LosS)aile<tax (allOt Elt1taordtnafy lems)
4. Mlno<ityInterest(Share01profiV(loss)01 assoaates)"
5 NelProliV(loss) aile<tax and mInOrity 1nter8SI"
6. EquityShareCapnal
7 Reserves(excludingRevDJatlon ReseNts as shoWn
In the BalanceSheet01prev100sye.v)
iiIlms)
8. EamlngPerShare(be1oreelCUaOt1linaty
(01 As. 101· each)
Basic:
Diluted:
Ear"ng PerShare(after exltaOtdinaty ~ems)
(ot As. 10/· each)
Basic:
Diluted:

RaIler. _,

I Not. :

..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 Stock ElIch8lllgosunderRegUlatoOr'I33
01f'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

PARTICULARS

Last Date

Particulars

7 ~

2. Tho IbO¥o COI'I5OId.., .......

Quarter
ended

Nalure of Work

')CIoA1g_"_29-CIe-2022
No1e: Teodef noIIce and H for tender
dOQlment ... .on
CPP Porlal and ,.tlnd.hng
portal
hUps:Jfrropo._in lor _
My_r
comfjOndlMrl'_ ... In T..... r Nooce
.... "'.on RaIfToI_ CPPpor",1
& npspo<1alody
Roar 04Cotpontion 01 tndl. Ltd.
Regional ortk:o: WI Floor. GumkltlU
1_.
bId-~OOI6

I

SI

0.43
0.43

Particulars

Ouarter
ended

S8C122-23140 .. 82

Salt lake, _or· V.Kolka, •• 700091
Website: W\yw,tarsons.com. Emiil: infoOt4ltSOOS.com. Telephone No.: +9133 3522 0300
TH

INc.

of

a)IREPS.. Teode< ..... RtI,·SQMASiERS/

{in million
14.705n

Md ~

Region~.

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

45.97570

4.509 40

"I

cI. OFC
<I __
ted
"'" Soothem

g.... ''''IJIflI1!Ild ill 43 -..

2271

270.00

.!~

OPEN TEl<OER NOTICE

coble _

TARSONS PRODUCTS LIMITED

I 6

Ouatter
ended

A&F

,

maioIer\al"Q! teaIl:I for mainfeoance

Reginered office: Marrin Bum Business Parle, Room No. 902, 8P· 3,

Quirt,rEndtd

S.
NO.

Coslof
Wort<
lLacs)

.••.

RailTei CIoY!leS e-leniels b ~menl

Widening of Brldgo on
29.08.2022
Prithviraj Marg
2020·21
Detailsare available at Procurement POt1aI websrteW)IQIf,IPPP,!lIiallbao,ggy,lo, www,eprop,raiatlbaQ,ggy,ioand
l'I:'I£WJda,urb_an,ralulbao.go.)!,in
Executive Engineer & TA to Oir. Engg.-II
11<11. SomwOd/C12022·23Je065

I.

3.356.18

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

Dale: August 5, 2022
Place:Dellj

Date: 05.08.2022

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

perhtdata)

','.

RailTel""'1'
_-._ --- '-- "-.-

E·Tendtr Nos. RalTeil .. TendedOTlSRlHOI
2022·2314(J" 82 Dale: 22-07·2022

NOTICE INVITING BID

Website: www..maxvitcom

:"'~~.-

=

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

Registered Office: 419. Bhal Mohan Singh Nag.,. ViUag.. Ranmajra.

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

-

Q

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

MAX VENTURES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: l85100PB2015PLC039204
Corporate Office: Max Towers. L·12. C·001/AiI. Sector·ISB. Nok!a· 201301. UP

7.427
7.427
3.1 to
10.537
120.012

·

0.058

0.174

0.110

0.066

·

·

·

·

0.058

0.174

0.110

0.088

·

·

·

·

S.
No.

·

7.003
7.003
26.657
33.860
120.012
2.787.665

0.280

·
0.280

·

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
Director
Place: NelYDelhi
Oate:05.08.2022
DIN: 00043349

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E·mall: rgc,s9crotarlal@redlffmailcom

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2022
(Rs. in lacs)
STANDALONE
CONSOLIDATED
f_1
Quarte< Quarte,
Ouartet Financial
Quatter
Quarter
Ouotter
ended
ended
ended
Year
ended
ended
ended
Year
PARTtCULARS
.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
Totalincomefromoperations(net)
148.630
'.8.630
·
·
·
NetProllV(LOSs)lrom ordinaryOClMbe$ alLertaX
(0377)
(5.642)
13.362
105.t63
(0.377)
(5642)
13362
105163
NetPreli1l(Loss)alter tal< (aile<E~
,tams)
(0377)
(5.642)
13.362
105.t63
(0377)
(5642)
13362
t05.163
MlnorilyInlerest(Share01profiV(IOss)01 assocIates)1.798
14.321
3.328
18.758
NetProW(Loss)aftertaxandmlnority_(0.377)
(5.642)
13.362
105.163
1.421
8.679
16.690
123.921

-

Other COlnprehensive Income

TotalComprehensiveincome10<1he period
EquityShareCap~al
Reserves(oxcltJdingRevaluationRe_s as shown in
tha BalanceShee,01previousyear:)
10. EarningPerShare(01Rs. 10/· each)
Basic:
Diluted:

·

-

·

.

(0.377)
50002

·

(5.642)
500.02
466 434

·

.

0.008

(0.113)

-

-

- 105.16313.362
·

500.02

·

·

0.267

500.02
466.434

2.t 03

·

1.421
500.02

·

0.028

.

.

8.S79
50002
857.301

16690
500.02

123.921
500.02
857.3Ot

·

0.334

.

·

.

0.174

2.478

NOleS: The above is an extracl of the delalls fonna! of the SlaIKIalooeand Consolidated financial Results for Quarter ended on 30th June. 2022 filed with
Stock Exchangeunder Regulation 33 01the S811(Usting Obligations and Discfosure ReQuiremenl)Regulations,2015. The lui fonnat 01the Slandalone
and Consolidated FinancialResultsto( Quarw endedon 30th June, 2022 are availableon the Siock ExchangeWebsite (wlVW.bSeindia.com)aod OIl the
Company's websile (raghunathintlimaedjn).
By the order of the Board
For Raghunath International Umited
G.N Choudhary
Direclor
Place:NeVI Delhi
Dale:05.08.2022
DIN 00012883

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED
(IATF 16949 Company)
Regd. Office: Hoolagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru - 570 018, Kamalaka
CIN:L51909KA 1981 PLC004198

¢ Nippon India Mutual

SI.
No.

For Ihe three months ended

Particulars

30.06.2022
i IUnaudited)

31.03.2022 30.06.2021
(Audited) (Unaudiled)

Total Income from operations

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

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

Ne( Profit I (loss) for !he period after tax
(after Exceptional and t or Extraordinary items #)

304.01

388.42

55.72

743.58

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

Equity Snare Capital

151.12

151.12

151.12

151.12

4
5

6
7

8

5,527.23

2,561.00

31.03.2022
(Aud"ed)

1

3

5.012.86

For the Vear Ended

Other EqUity as shown in !he Audited Balance Sheet of
the previous year

14,948.78

6,059.49

Earnings Per Snare (of Rs. 101- each)
(For continuing and discontinued operations)
Basic and Diluted

20.12

25.70

3.69

49.20

(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 !he Company'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.
For and on behalf of the Board of Directors of Automotive Axles lim~ed

,~
~
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������ ��� ����

������ ��� ��

������ �� ������ ����� ���� ��� ������� �� ������ ����� ������ ���� �������� ��� �������� ��� ���������
������������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ������������ ��� ������� ���������� ������
������ �� ��� ���������� ������ �� ����� ���� ������ ��� ���� �� ��� ������ �����
������ �� ������������ ��� �� �� ������
����� ������
��� ���� ����� �����

���� �� ��� ���������

������ ����� �������� ��������� ���� � ����
������
������ ����� �������� ��������� ���� � ������
���� � ���� ������

�������
������
�������

������� ������������ ���� �� ����� ��� �� ��� �������� �� ������� �� �����������

Noles:

Place: Mysuru
Date : August 05, 2022

-~

MUTUAL

Wealth sets you free

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

Fund

Nagaraja Sadashiva Murthy Gargeshwari
Whole Time Oireclor
DIN: 00839616

4

�������� �� ������� �� �������������� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� �� ��� ������
�� ������� ��� ��������� ����� �� ���� ��� ���� ������ ���� �� �� ��� ������ �� ����� ���������

������������ ������ ��� ���� �� �� ��� ������ �� ��������� ������������� �������� �� �� ��� ������ ����
��������� ������ ��������� �� ������
��� ����� �� ����� ���� � ���� ���� �� ���� �� ����� ��������������������� ������ ����� ����� ������
�� ��� ��������� �� ��������� ������ ���������� �� ��� ������������ ����� ��� ���� ����������� �� ���
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রাজ্য

কলকাতা রবিবার ৭ আগস্ট ২০২২

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

● ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, সিভিল

● দরখাস্তকারীগণ:১। অজিত কুমার

জজ (সিনিয়র ডিভিশন), সিউড়ী, বীরভূ ম
মিস (এল.এ.ডি) কেস নাম্বার ১/২০২২
মৃত মধুসূদন গড়াই–এর লকার সম্বন্ধীয়
দরখাস্তকারী:শ্রী নন্দদুলাল গড়াই, পিতা–
৺
গুরুপদ গড়াই, সাকিম এবং প�োস্ট–
তাঁতিপাড়া, থানা–চন্দ্রপুর, চ�ৌকি–সিউড়ী,
জেলা–বীরভূ ম। এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের
জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাইতেছে যে, উপর�োক্ত
দরখাস্তকারী, উপর�োক্ত মৃত ব্যক্তি, যিনি তাঁর
স্থায়ী বাসস্থান–গ্রাম ও প�োঃ তাঁতিপাড়া,
থানা–চন্দ্রপুর তৎকালীন রাজনগর, চ�ৌকি–
সিউড়ী, জেলা–বীরভূ ম স্থিত ঠিকানায়
বিগত ইংরাজীর ০২.
০৯.
২০১৮ তারিখে
গত হইয়াছেন, তাহার ইউক�ো ব্যাঙ্ক, সিউড়ী
শাখার ৬২/৮০৮, চাবি নম্বর ১১ নং লকারের
লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাইবার জন্য
ইংরাজী ১৫.০৩.২০২২ তারিখে উপর�োক্ত
আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত
দরখাস্তের বিষয়ে কাহার�ো ক�োন�ো আপত্তি
থাকিলে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফৎ
ইংরাজির ০১.
০৯.
২০২২ তারিখ সকাল
১০:৩০ মিনিটে উপরে উল্লেখিত আদালতে
আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত
দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া গ্রাহ্য
হইয়া যাইবে। আদেশানুসারে, Prasad
Mukherjee, সেরেস্তাদার, District
Delegate, Birbhum, Suri, তারিখ:
30.07.22
● ম�োকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ২৪ পরঃ (উঃ)মিস কেস নং
৯৭/২১ (সাকসেশান) দরখাস্তকারীগণ (i)
এ্যালেন পাল, স্বামী–৺স�োমনাথ পাল,
(ii) স�ৌম্যজ্যোতি পাল ও (iii) স�ৌমিলি
পাল, উভয়ের পিতা– ৺স�োমনাথ পাল,
সকলের সাং ৩৭ নং, কবি নবীন সেন
র�োড, দমদম, দক্ষিণ দমদম (
এম)
,
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ), ক�োল–৭০০০২৮
মৃত ব্যক্তি:৺স�োমনাথ পাল, সাং–
উপর�োক্ত। সম্পত্তির বিবরণ:ব্যাঙ্ক অফ
বর�োদায় বিভিন্ন ফিক্সড ডিপ�োজিট–
এ
২৫,৫০,০০০/
–টাকা গচ্ছিত আছে।
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো যায়
যে, উক্ত দরখাস্ককারীগণ উক্ত মৃত
ব্যক্তির ত্যক্ত টাকার সম্পত্তির সাকসেশান
সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্রাদালতে
উপর�োক্ত কেস রুজু করিয়াছেন। ইহাতে
কাহার�ো ক�োন�ো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে অত্রাদালতে
স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আপনার
আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ আইনামলে
আসিবে। অনুমত্যনুসারে
– ঋত্ত্বিকা
চট্টোপাধ্যায়, সেরেস্তাদার, ম�োকাম
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
জেলা–২৪ পরঃ (উঃ)

৯

ৼ

সাঁতরা ২। দেবেন্দ্র নাথ সাঁতরা, উভয়ের
পিতা– ৺

জীবন কৃ ষ্ণ সাঁতরা, সাং–
গণেশপুর, প�োষ্ট– শিউলি, তেলিনীপাড়া,

থানা– টিটাগড়, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা।
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান�ো যাচ্ছে যে,
উপর�োক্ত দরখাস্তকারীগণ তাহাদের পিতা–
৺জীবন কৃ ষ্ণ সাঁতরা, পিতা– ৺মহেন্দ্র
সাঁতরা, সাং– উপর�োক্ত এর ত্যক্ত নিম্ন
তফশীলভু ক্ত জমির উইলের প্রবেট নেবার
জন্য উপর�োক্ত আদালতে উপর�োক্ত কেসটি
রুজু করেছেন, এতে যদি কার�ো ক�োনরূপ
আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
৩০ দিনের মধ্যে উপর�োক্ত আদালতে
জানাবেন, নচেৎ আইনামলে আসবে।
তফশীল– ‘এ’ জেলা– উ ত্তর ২৪ পরগনা,
থানা– 
টিটাগড়, এডিএসআর ব্যারাকপুর,
ম�ৌজা– গণেশপুর, জে এল নং–১২, ত�ৌজি
নং– 
৩৪০, ৩৪১ এবং ৩৪২, খতিয়ান
নং– ৯২, দাগ নং– ১৪৩, ১৪৮, ১৪১,
১৪৪, ১৪৬ এবং ১৪৫। জমির পরিমাণ–
৪১ শতক, তদুপরিস্থিত বসবাসের গৃহাদী।
তফশীল– ‘বি’ জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা,
থানা– 
টিটাগড়, এডিএসআর ব্যারাকপুর,
ম�ৌজা– সর্যপ
ূ ুর, জে এল নং–১৪, ত�ৌজি
নং– ৪৩৯, খতিয়ান নং–২৪৬, দাগ নং– ৮,
২৪, ৩০১, ৭ এবং ১৭৭, জমির পরিমাণ– ১
একর ৮৫ শতক। অনুমত্যানসু ারে, ঋত্ত্বিকা
চট্টোপাধ্যায়, সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)
● ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
২৪ পরঃ (উঃ)মিস কেস নং– ৩০/২২
(সাকসেশন)দরখাস্তকারী– শ্রী সুকমল পাল,
পিতা– শ্রী উপেন্দ্রনাথ পাল, সাং– ৩
 ৪, ৪র্থ
র�োড, সেনবাগান, প�োঃ– আগরপাড়া, থানা–
খড়দহ, ক�োল–১০৯, জেলা–২৪ পরঃ (উঃ)।
মৃত ব্যক্তি– ৺ছন্দা পাল, স্বামী– সক
ু মল পাল,
সাং– উপর�োক্ত। ত্যক্ত সম্পত্তির বিবরণ–
১)স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ৯৭, ফিডার
র�োড, বেলঘরিয়া, ক�োল–
৫৬, PF A/C
No.30234814126
–এ গচ্ছিত আছে
28,61,337/- সুদ–সহ। ২)পাঞ্জাব ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক, আগরপাড়া, উত্তর স্টেশন র�োড,
ক�োল–১০৯, A/c No. 0933010109244–
এ গচ্ছিত আছে 4,51,920/-সুদ–সহ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো যায়
যে, উক্ত দরখাস্তকারী উক্ত মৃত ছন্দা
পাল, স্বামী–সুকমল পাল ত্যক্ত সম্পত্তির
টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার
জন্য অত্রাদালতে উক্ত কেস করিয়াছেন,
ইহাতে কাহার�ো ক�োনও আপত্তি থাকিলে
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (৩০)ত্রিশ দিনের মধ্যে
জানাইবেন। নচেৎ মামলাটি আইনামলে
আসিবে। অনুমত্যানুসারে, মৈনাক রায়
সেরেস্তাদার, ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ২৪ পরঃ (উঃ)

ডাক দপ্তর
ও/ও এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সি)
প�োস্টাল সিভিল বিভাগ–II
য�োগায�োগ ভবন, কলকাতা–৭০০০১২

ই–টেন্ডার আহ্বায়ক প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, প�োস্টাল সিভিল বিভাগ–II, কলকাতা–
৭০০০১২ নীচের কাজের জন্য য�োগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে শতাংশ দর টেন্ডার আহ্বান করছেন:
ক্রম
এনআইটি নং ও কাজের নাম
অনুমিত মূল্য
বায়না জমা
প্রদত্ত সময়
নং
(টাঃ)
(টাঃ)
১. ১৭/পিসিডি–II/কল ২০২২–২৩ তারিখ ২৭৪৪৮২৫/– ৫৪৮৯৭/–
৯০ দিন
০৩.০৮.২০২২
কাঁথি বিভাগের অধীনে তলের উচ্চতা
বাড়ান�ো, ছাদ মেরামতি ও কৃ ত্রিম সিলিং
সহ কাঁথি বিভাগীয় অফিস মেরামতি ও
সংস্কার।
প্রযুক্তিগত বিড ও আর্থিক বিড জমার শেষ তারিখ ১২.০৮.২০২২ ১১.০০টা পর্যন্ত, অন্য শর্তাবলি
জানতে ইচ্ছুক পক্ষ অফিস ন�োটিস ব�োর্ড/ওয়েবসাইট https://dopcivil.euniwizarde.comদেখতে
পারেন।
এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সি)
প�োস্টাল বিভাগ–II
কলকাতা–১২

মুড়ির ব্যবসা লাটে উঠছে

বাগুইআটিতে বধূর
মৃত্যু, গ্রেপ্তার স্বামী

আজকালের প্রতিবেদন

এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে
বাগুইআটির আমবাগান এলাকায়। শুক্রবার রাতে নিজেদের
আবাসনের সামনে থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তিতাস
নন্দী (২৮) নামে ওই তরুণীকে। পাঁচতলার ওপর থেকে পড়ে
তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য
পাঠান�ো হয়েছে। বধূ কীভাবে পড়লেন, কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে
দিয়েছে কিনা, জানতে তদন্ত শুরু করেছে নাগেরবাজার থানার
পুলিশ। স্বামী ক�ৌস্তভ সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক
করা হয়েছে। জানা গেছে, মাত্র এক মাস আগে ক�ৌস্তভের সঙ্গে
রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় তিতাসের। ওই আবাসনের একতলায়
থাকতেন দু’জনে। নবদম্পতির মধ্যে ঝগড়া–অশান্তি লেগেই
ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। মৃতার পরিবারের অভিয�োগ,
তিতাস স্বাধীনচেতা ছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে নিগ্রহ, মারধর
চলত। শুক্রবারও ব্যাপক অশান্তি হয়। আবাসনের ছাদ থেকে
তিতাসকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিয�োগ তাঁদের।
দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বামী ক�ৌস্তভকে গ্রেপ্তার করেছে
নাগেরবাজার থানার পুলিশ। 

গুলিবিদ্ধ গাড়ি। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

যাদুঘরে জওয়ানের গুলি

l ১ পাতার পর
ড্রাগন লাইট নিয়ে যাদুঘরের ভেতরে ঢু কে শুরু হয় তল্লাশি।
পুলিশ ঢু কতে চেয়ে মাইকিং করে। শর্ত জুড়ে দেন হামলাকারী।
বলেন নিরস্ত্র আসতে হবে পুলিশকে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার
পর বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে ভেতরে ঢ�োকে কলকাতা পুলিশের
একটি দল। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে ভেতরে যান কলকাতার
নগরপাল বিনীত গ�োয়েলও। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ব�োঝান�োর পর
অক্ষয়কুমার মিশ্র অস্ত্র পুলিশের হাতে তু লে দেন। আত্মসমর্পণ
করেন। তাঁর বাড়ি ওডিশার ঢেঙ্কানলে। যিনি মারা গেছেন
তিনিও একই এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে,
ক�োনও বিষয় নিয়ে বচসা হয়। তার জেরে অক্ষয়কুমার মিশ্র
গুলি চালিয়ে থাকতে পারেন। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা
বলার সময় তিনি নিজের বেশ কিছু সমস্যার কথা বলেন। 

বির�োধীদের জবাব সুদীপের

l ১ পাতার পর
গতকাল রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি
দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে
প্রকল্পের নাম–সহ রাজ্যের বকেয়া টাকার একটি হিসেবপত্র
তু লে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক
য�োজনা–সহ বিভিন্ন খাতে ম�োট ১ লক্ষ ৯৬৮ ক�োটি টাকা বকেয়া
রয়েছে রাজ্যের। অবিলম্বে বকেয়া টাকা মেটান�োর দাবি জানান
মুখ্যমন্ত্রী। সেই একই দাবিতে আগামী সপ্তাহে সংসদে সরব
হতে চলেছে তৃণমূল সাংসদরাও।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা
ব্যানার্জির সাক্ষাৎ নিয়ে ‘সেটিং তত্ত্ব’খাড়া করেছে বাংলার
বির�োধীরা। আজ দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি
স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের ল�োকসভার দলনেতা সুদীপ ব্যানার্জি।
তিনি জানালেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে তিন বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা
ব্যানার্জির সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেগুলি সবই সরকারি অনুষ্ঠান। এতে
বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ক�োনও হাত নেই। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর
সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিয়ে সুদীপ ব্যানার্জি জানান, রাজ্যের
পাওনাগণ্ডা আদায়ের দাবিতেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন
মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় যাঁরা রাজনীতি দেখছেন, ইতিহাসে কাল�ো

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
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উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শুধুমাত্র ল�োকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদেরই ভ�োটাধিকার
রয়েছে। ল�োকসভার ৫৪৩ ও রাজ্যসভার ২৪৫ জন সাংসদ ভ�োটার হলেও তৃণমূলের
দুই সভার ম�োট ৩৬ জন সাংসদ এদিন ভ�োট দানে বিরত ছিলেন। এ ছাড়া
রাজ্যসভার ৮টি পদ শূন্য। ফলে কার্যত ভ�োটার ছিলেন ৭৪৪। দু’জন বিজেপি
সাংসদ ভ�োট দিতে পারেননি। একজন বিদেশে, অন্যজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে
ভর্তি। এদিন বেশ কয়েকটি ভ�োট বাতিল হয়।
সন্ধে ৬টায় শুরু হয় ভ�োট গণনা। গণনা শেষে শনিবার রাত প�ৌনে আটটা
নাগাদ ল�োকসভার সেক্রেটারি–জেনারেল তথা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং
অফিসার উৎপল কুমার সিং আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, ‘উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৯২.৯৪
শতাংশ ভ�োট পড়েছে। ৭২৫টি ভ�োটের মধ্যে ৫২৮টি ভ�োট পেয়েছেন ধনকড়। এবং
১৮২ ভ�োট পেয়েছেন মার্গারেট আলভা। উপরাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হয়েছেন জগদীপ
ধনকড়।’ফল বেরন�োর আগেই ১১ নম্বর আকবর র�োডে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ
য�োশির বাসভবনে প�ৌঁছ�োন সস্ত্রীক জগদীপ ধনকড়। নব নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতিকে
অভিনন্দন জানাতে য�োশির বাড়িতে একে একে প�ৌঁছ�োন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি,
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
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অনেক মুদিখানা থেকে মুড়ি বিক্রি হয়। কাট�োয়ার এক মুদি দ�োকানি
নমিতা পাল বলছিলেন, ‘খুচর�ো মুড়ি ১০ টাকা বাড়িয়ে ৫০ টাকা কেজি
দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।’দাম বেড়েছে ঝালমুড়িরও। এখন আর ১০
টাকায় ১ প্যাকেট ঝালমুড়ি দেওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি হকারদের। তাঁদের
কথায়, যা অবস্থা, হয় দাম বাড়াতে হবে না হলে পরিমাণ কমাতে হবে।
অনেকে বাড়িতে মুড়ি ভেজে বিক্রি করেন। মুড়িতে জিএসটি চালু হওয়ায়
তাঁরাও আতান্তরে।
মুড়িতে জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকার থেকে শুরু
করে প্রতিবাদে পথে নেমেছে তৃণমূল। দলের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী
স্বপন দেবনাথ বলছিলেন, ‘কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কতখানি গরিব
বির�োধী, তার প্রমাণ মুড়িতে জিএসটি চালু। মানুষ খুবই সমস্যায় পড়েছেন।’

lJ'Sfl)
C"\

'kCD

UCO BANK

(A Govt, of India Undertaking)

l ১ পাতার পর

এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই
জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সরব
হয়েছে বির�োধী দলগুলি। পুরসভা
এবং পুরনিগমগুলিকে আর্থিকভাবে
স্বাবলম্বী করে তু লতে প্রফেশনাল
ট্যাক্স বা পেশাগত কর আদায় করার
দায়িত্ব পুরসভা ও পুরনিগমগুলির
হাতে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে
জানা গিয়েছে। সকাল ১০টা থেকে
শুরু হবে বৈঠক। সারাদিন ধরেই
চলবে বৈঠক।
তবে রাজ্য সরকারের সূত্রে জানা
গিয়েছে, আগামী কাল বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী
কলকাতা ফেরার বিমান ধরবেন।
সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

l ১ পাতার পর

ফলে টিকিট বাতিল করতেও খরচ বাড়ল যাত্রীদের।
টিকিট ক্যানসেলের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ অতিরিক্ত
খরচ করতে হবে। রেল সূত্রে খবর, রিজার্ভেশন
কাউন্টার থেকে টিকিট কাটলে যাত্রীদের জিএসটি
দিতে হয় না। তবে এবার ক্যানসেলেশনের সময়
দিতে হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বুকিং ক্লার্কদের
অনেকের মনেই। অবশ্য আইআরসিটিসি থেকে
বা ম�োবাইল অ্যাপ থেকে টিকিট কাটলে জিএসটি
দিতেই হবে। সেক্ষেত্রে টিকিট বাতিলের সময়ও
একই হারে ধার্য হবে জিএসটি। এমনকী, ইউটিএস
পরিষেবার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চালু থাকছে।

বাদকুল্লা শাখা (০৬৬৫)
প�োঃ বাদকুল্লা, থানা–তাহেরপুর,
জেলা–নদিয়া, পিন–৭৪১১২১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
যেহেতু , ইউক�ো ব্যাঙ্ক, বাদকুল্লা শাখার অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস
অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর
রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার/জামিনদার–এর প্রতিনিম্নলিখিত তারিখ সংবলিত দাবি
বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান
জানান�ো হয়েছিল। উক্ত দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদারগণ/জামিনদার এবং জনসাধারণের
জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে
বিবৃত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া ও তার ওপর সুদ সমেত ইউক�ো ব্যাঙ্ক, বাদকুল্লা
শাখার চার্জ সাপেক্ষ হবে। এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা
আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদার/জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দেনদার/জামিনদার–এর
নাম ও ঠিকানা

অধ্যায় হয়ে থাকবেন তাঁরা। সুদীপ ব্যানার্জি বলেন, ‘আমরা
যখন বিধায়ক ছিলাম তখন রাজ্যের জন্য অধিক অর্থের দাবিতে
আমরা সব বির�োধী দল একসঙ্গে আওয়াজ তু লতাম। রাজ্যকে
বঞ্চনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই অভিয�োগ জ্যোতি বসুর
আমল থেকে আমরা শুনে আসছি। কিন্তু হঠাৎ করে এই
ব্যতিক্রমী আওয়াজ ক�োথা থেকে এল সেটাই ব�োঝা যাচ্ছে
না।’ব্যতিক্রম বলতে সিপিএম এবং কংগ্রেসের ত�োলা সেটিং
তত্ত্বের কথা বলেছেন সুদীপবাবু। সুদীপ ব্যানার্জির দাবি, এই
বৈঠক শুধুমাত্র রাজ্যের পাওনা আদায়ের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর
সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১২ মে এবং ৯ জুন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি
লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ
করে তিনি দাবি জানান,রাজ্যের বকেয়া পাওনা গণ্ডা দ্রুত মেটান�ো
হউক। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক য�োজনা,
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার মত�ো প্রকল্পগুলিতে সব মিলিয়ে
ম�োট ১ লক্ষ ৯৬৮ ক�োটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে জানিয়েছেন
মুখ্যমন্ত্রী। একই দাবিতে আগামী স�োমবার ল�োকসভায় অধ্যক্ষের
বিশেষ অনুমতি নিয়ে জির�ো আওয়ারে বিষয়টি তু লবেন তৃণমূলের
ল�োকসভার দলনেতা সুদীপ ব্যানার্জি।

টিকিট বাতিলেও

মেশিনের বিবরণ

১)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
২)দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩)বকেয়া অর্থাঙ্ক
জমি ও বিল্ডিং, পরিমাপ–২ ডেসিমেলের সকল অপরিহার্য অংশ, ১) ১৯.০৫.২০২২
দেনদার:
শ্রীমতী শুক্লা ঘ�োষ, স্বামী–প্রয়াত অবস্থিত:গ্রাম–পাটু লি ঘ�োষপাড়া, ম�ৌজা–পাটু লি, জে এল নং ৪৩, ২) ০২.০৮.২০২২
নেপাল চন্দ্র ঘ�োষ (উত্তরাধিকারী এবং এলআর প্লট নং ২২৯, আরএস খতিযান নং ৭, এলআর খতিয়ান ৩) ₹ ৫০৩৬৬১.০৪ (পাঁচ লক্ষ
জামিনদার প্রয়াত নেপাল চন্দ্র ঘ�োষ), নং ১৬৭৫, বাদকুল্লা গ্রাম পঞ্চায়েত–১ অধীনে, থানা–তাহেরপুর, তিন হাজার ছয়শ�ো একষট্টি টাকা
গ্রাম–পাটু লি ঘ�োষপাড়া, বাদকুল্লা, জেলা–নদিয়া, বিক্রয় ডিড নং আই–৪৪৫৫, সাল–১৯৯৯, নথিভু ক্ত চার পয়সা মাত্র) ২০.০১.২০২২
বুক নং–আই, ভলিউম নং ৫৮, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৭২, সম্পত্তি নামাঙ্কিত অনুযায়ী, সুদ প্রযুক্ত ২১.১০.২০২১
জেলা–নদিয়া, পিন–৭৪১১২১
প্রয়াত নেপাল চন্দ্র ঘ�োষ, পিতা–প্রয়াত শ্রীদাম চন্দ্র ঘ�োষ, এডিএসআর পর্যন্ত এবং তদুপরি আরও সুদ,
অফিস–হাঁসখালি, জেলা–নদিয়া। জমি ও ভবনের চ�ৌহদ্দি:উত্তরে– খরচ এবং মাশুল
রাস্তা, দক্ষিণে–প্রয়াত শ্রীদাম চন্দ্র ঘ�োষের সম্পত্তি, পূর্বে–মন্মথ ঘ�োষের
সম্পত্তি, পশ্চিমে–গ�োপাল ঘ�োষের সম্পত্তি
তারিখ:০৭.০৮.২০২২, স্থান:বাদকুল্লা, নদিয়া
অনুম�োদিত আধিকারিক, ইউক�ো ব্যাঙ্ক

TARSONS PRODUCTS LIMITED

(Formerly

~fJ?q.r:J.f?

known

as larson.

Products

Private

~

Limited)

office! Martin Burn BUsiness Park, Room No. 902, BP _ 3,
Salt lake, Sector - V, Kolkata - 700091
www.tarson5.com,
Email: info@tarson5.com,
Telephone No,: t91 333522 0300
Registered

Web5ite:

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED fiNANCIAL
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RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

1 in million (except per share data)
Quarter ended
Year ended
30th June, 2022131stMarch,
2022130th June, 2021 31st March, 2022
Audited
unaudited
686.28
849.39
691.50
3,007.94
272.63
392.24333.41
1.349.89
203.10
294.63
248.35
1,006.64

Particulars

No.
1

",~1r.PJ

.J:liJ

CIN : LSl109WB1983PLC036510

Revenue from Operations

2. Net Pront/(Ioss} for tlte period/year

before tax
Net Proftt/(lcss) for the period/year after tlX
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
0r- A_ I
J
NOle:
I
1 T~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.
3

-

,

-

For and on behalf of the Board of Directors
Tarsons Products limited
Tarsons Products Private limited)
Sanjive Sehgal
Chairman and Managing Director
DIN: 00787232

(Formerly
Place: Kolka!a
Dale: 06.08.2022

~~mUCOBANK
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
জ�োনাল অফিস:সল্ট লেক, দ্বিতীয় তল, ৩ ও ৪, ডিডি ব্লক, সেক্টর–১,
সল্ট লেক, কলকাতা– ৭০০০৬৪, ফ�োন:০৩৩–৪৪৫৫–৯১৬৪
ই–মেল: zosaltlake.gad@ucobank.co.in

ইউক�ো ব্যাঙ্ক সল্টলেক জ�োনাল অফিস (ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ), অবস্থান:৩ ও
৪, ডিডি ব্লক, সল্ট লেক সেক্টর–১, কলকাতা– ৭০০০৬৪, ব্যাঙ্কের একটি পুরন�ো মারুতি
ডিজায়ার ভিএক্সআই গাড়ি, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর:WB-02AH/6238‘যেখানে যেমন
আছে’ভিত্তিতে বিক্রির জন্য আগ্রহীদের থেকে বিড আমন্ত্রণ করছে। বিশদে জানার জন্য
আগ্রহী ভেন্ডরদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.ucobank.comদেখতে অনুর�োধ জানান�ো
হচ্ছে। আবেদন জমার শেষ তারিখ ২৬.০৮.২০২২।
i!fcJiRlijf 3f1Q'C6
~QRf
em I Honours Your Trust

সংশ�োধনী

‘ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, আজকাল, এনএফ টাইমস এবং উৎকল মেল–এ
২৯ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রকাশিত অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এমারেল্ড মিনারেল
এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড–লিকুইডেশন অধীনে ক্ষেত্রে এতদ্দ্বারা জানান�ো যাচ্ছে
যে, অনিবার্য কারণবশত ৯ আগস্ট ২০২২ তারিখের অকশন বাতিল করা হয়েছে।
প্রতিম বয়াল (পূর্বতন লিকুইডেটর)
এমারেল্ড মিনারেল এক্সিম প্রাঃ লিঃ

FORM NO. NCLT 3A
Advertisement delaifing pefition [see rule lQI
BEFORE THE NATIONALCOMPANYLAW
TRIBUNAL
KOLKATABENCHAT KOLKATA
CP (IB) No. 201lKBI2022
Intllematterof.
Section 10oHheInsolvency
And BankniptcyCode. 2016 read with Regulalion 7
01 the Insolvency and Bankruptcy (Application 10
AdjudicalingAuthority) Rules.20 16
AND
Inthematterof.
Mis. BardRoy Inlotech?vl Ud
... Petitioner/CorporateApplicarli
NOTICE OF PETITION
A petition under Sectionl0 01 the Insolvency &
Bankruptcy Code 2016, read with Regulation 7 01
Insolvency and Bankruptcy(AppUcation to
,AdjudrcatingAuthority)Rules, 2016 Waspresented
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 Law Triwnal 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~s advocate not later than fwo
days before the dale fixed for the hearing of U,.
peUtlon.Wherehe seeks to oppose thepetition. the
grounds of opposition or a COI1Y01 his alfldavit shall
be furnishedwith such notice.Aoopy 01 iIlepetition
will be furnished by the undersigned to any person
requiring the same on paymenl of the expenses
Incurredlorihesame.
Datedtl11s07thdayofAugust2022
SdI·
SAURAVJAIN
(Advocate for the Petitioner)
Address: lA, Auckland place,
BthFloor, Room No, BC, Koikala·700017
Email: sauravjainI993@!jmalloom

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০ অনুযায়ী]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, করপ�োরেট
বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (
৪) ধারা এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: চার্টার্ড ফিনান্স অ্যান্ড লিজিং লিমিটেড, ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর অধীনে নথিভু ক্ত একটি ক�োম্পানি, যার
রেজিস্টার্ড অফিস:২বি গ্র্যান্ট লেন, ৩য় তল, রুম নং ৭৪,
কলকাতা ৭০০ ০১২, পশ্চিমবঙ্গ।
....... আবেদনকারী
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরে আপত্তি জানার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
স�োমবার, ২৫ জুলাই, ২০২২তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত
আবেদনকারী ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত
একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ১৩(৪) ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে
‘মহারাষ্ট্র রাজ্য’তে এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস
স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের
পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী
ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি
পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত
স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল
(
www.mca.gov.in
)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম
দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত
হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, করপ�োরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪,
এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে
তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ
করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং
এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া
আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী
এই ক�োম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ
করতে হবে।
চার্টার্ড ফিনান্স অ্যান্ড লিজিং লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/–
সন্তোষ কুমার পান্ডে
তারিখ: ০৬.০৮.২০২২
(ডিরেক্টর)
স্থান: কলকাতা	
DIN: 00294327

৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
লক্ষ টাকার অঙ্কে
				

একক				পুঞ্জীভূ ত

ক্রম
বিবরণ
৩০ জুন, ২০২২ ৩১ মার্চ, ২০২২
৩০ জুন, ২০২১ ৩১ মার্চ, ২০২২ ৩০ জুন, ২০২২
৩১ মার্চ, ২০২২
৩০ জুন, ২০২১
৩১ মার্চ, ২০২২
নং		সমাপ্ত 	সমাপ্ত পূর্ববর্তী 	সমাপ্ত সম্পর্কিত	সমাপ্ত পূর্বববর্তী	সমাপ্ত	সমাপ্ত পূর্ববর্তী	সমাপ্ত সম্পর্কিত	সমাপ্ত পূর্বববর্তী
		ত্রৈমাসিক 	ত্রৈমাসিক
৩ মাস	বছর	ত্রৈমাসিক	ত্রৈমাসিক
৩ মাস	বছর
		
(অনিরীক্ষিত)	
(অনিরীক্ষিত)	
(অনিরীক্ষিত)	
(নিরীক্ষিত)	
(অনিরীক্ষিত)
(অনিরীক্ষিত)
(অনিরীক্ষিত)
(নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে ম�োট আয়

৬৫৩০৪.৮৪

৬০৭৩২.৪৮

৪৯২৯৩.৯০

২১০৪৮৪.৯৭

৬৫৬২৭.৭৯

৫৯০৮৪.৪৪

৪৯৫৭৭.৬১

২০৯২৪৬.০৬

২

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের আগে]

৫২৭২.০৮

৮৪৩০.৯৯

৩০৮৮.৯৭

১৭০১৪.৪৫

৫০৮৫.৪৮

৬২৫০.০১

২৮৭১.৭৮

১৩৬৭৯.১৭

৩

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]

৫২৭২.০৮

৮৪৩০.৯৯

৩০৮৮.৯৭

১৭০১৪.৪৫

৫০৮৫.৪৮

৬২৫০.০১

২৮৭১.৭৮

১৩৬৭৯.১৭

৪

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]

৪১৫৩.৮৮

৫৭৬৭.৯৬

২৩০৩.২৩

১২২৮০.৬৫

৩৯৬৭.২৮

৩৫৮৬.৯৮

২০৮৬.০৪

৮৯৪৫.৩৭

৫৫৩৭.৭৯

৩৮৭১.৬১

৩৫৮৫.৯৩

১২৭১৪.৬৪

৫
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়/(ক্ষতি)[সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)এবং
	কর–পরবর্তী অন্যান্য ব�োধগম্য আয়/(ক্ষতি)অন্তর্ভুক্ত করে]

৪১৫৩.৮৮

৪৯৬০.৬৬

২৩০৩.২৩

১১৪৭৩.৩৫

৬

ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন

১৭১০০.৩৮

১৭১০০.৩৮

১৭১০০.৩৮

১৭১০০.৩৮

৭

সংচিতি (পুনর্মূল্যায়ন সংচিতি বাদে), পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিটে যেমন দেখান�ো হয়েছিল 			

১৭১০০.৩৮ 		১৭১০০.৩৮

১৭১০০.৩৮ 		১৭১০০.৩৮

১১৪৮৮৫.৫২ 							

১৩৯৮৪৫.৩৬

৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০/–) [চালু এবং বন্ধ কারবারের জন্য](টাকার অঙ্কে)(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
১.বুনিয়াদি

২.৪৩

৩.৩৭

১.৩৫

৭.১৮

৩.২৮

২.৭৬

২.১৫

৮.০৭

২.মিশ্রিত

২.৪৩

৩.৩৭

১.৩৫

৭.১৮

৩.২৮

২.৭৬

২.১৫

৮.০৭

দ্রষ্টব্য:
১) উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি ৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে আয়�োজিত সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত হয়েছে এবং ৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখেই এর পরে আয়�োজিত সভায় পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদ দ্বারা অনুম�োদিত হয়েছে। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়�োজনানুসারে বিধিবদ্ধ অডিটরগণ ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত উপর�োক্ত আর্থিক ফলাফলগুলির সীমিত পর্যাল�োচনা করেছেন।
২) প্রয়�োজনমত�ো পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যানগুলিকে পুনঃসজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।
৩) ৩১ মার্চ, ২০২২ সমাপ্ত পূর্ববর্তী মেয়াদ/বছরের পরিসংখ্যানগুলি হল ৩১ মার্চ, ২০২২ সমাপ্ত পূর্ণ অর্থবর্ষের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের তৃ তীয় তৃ তীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ প্রকাশিত পর্যাল�োচিত পরিসংখ্যানের
মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সংখ্যা।
৪) উপর�োক্ত বিবৃতিটি হল সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। একক ও পুঞ্জীভূ ত আর্থিক ফলাফলের
সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটের (www.nseindia.com এ
 বং www.bseindia.com)পাশাপাশি ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.balmerlawrie.com)উপলব্ধ রয়েছে।
	পরিচালকমণ্ডলীর তরফে
(সন্দীপ দাস)
স্থান:কলকাতা 	ডিরেক্টর (ফিনান্স)এবং সিএফও
তারিখ:৫ আগস্ট, ২০২২
DIN: 08217697
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