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Sub: Newspaper Advertisement for Board Meeting to approve Audited Financial Results of 
the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2022, 
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we hereby enclose herewith copies of Notice of Board Meeting to approve 
inter alia, Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 

2022, in the following newspapers:  
 

1. Business Standard – all editions in English 
2. Aajkaal, West Bengal in Bengali 

 

You are requested to kindly take the above information on your records. 

Yours faithfully 
For NARAYANI STEELS LIMITED 
 
 
 
 
ARUN KUMAR MEHER 
COMPANY SECRETARY  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
To,                                                                                                                                              Date: 23.05.2022 
The Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001. 
 
Security ID: NARAYANI                                                Scrip Code: 540080 
 
Dear Sir/Madam, 
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10 Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt

212 Debt Equity Ratio

11 Outstanding redeemable preference shares
(including dividend accrued but not due)
(Rs. in Crores) (Face Value of ` 10/- each)

19 Net worth

14 Capital Redemption Reserve

15 Debenture Redemption Reserve

- Basic (Refer note 5)

- Diluted (Refer note 5)

13 Earnings Per Share (`) (Face Value of ` 10/- each)

7 Reserves (excluding Revaluation Reserves)

3 Net Profit / (Loss) for the period/year before Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

4 Net Profit / (Loss) for the period/year after Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

2 Net Profit / (Loss) for the period/year (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

1 Total income from operations

6 Paid-up equity share capital
(Face Value of ` 10/- Per Share)

17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR)

5 Total Comprehensive Income for the period/ year
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]

8 Securities premium account

16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Edelweiss Finance & Investments Limited

Corporate Iden ty Number : U67120MH1994PLC286057
Regd. Off: Edelweiss House, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098

Tel: +91-22-4009 4400 | Website: h ps://edelweissinvestment.edelweissfin.com

Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

Quarter ended Year ended
March December March March March
31, 2022 31, 2021 31, 2021 31, 2022 31, 2021
(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited)

2Debt-equity Ra o = Total debt (Debt securi es + Borrowings other than debt securi es + subordinated liabili es) / Net worth

1Net worth = Equity share capital + Other Equity – Deferred Tax Assets

4. The above financial results for the year ended March 31, 2022 have been subjected to audit by the Statutory
Auditorsof theCompanyand theauditorshave issuedanunqualifiedaudit report.

5. Earnings per share for the quarters ended March 31,2022, December 31, 2021 and March 31, 2021 are not
annualized.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of year ended financial results filed with the Stock Exchanges in
accordancewith Regula on 52 of the SEBI (Lis ngObliga ons andDisclosure Requirements) Regula ons, 2015
as amended (the 'Lis ng Regula ons, 2015') and the Accoun ng Standards specified under sec on 133 of the
Companies Act, 2013 readwith the Companies (Indian Accoun ng Standards) Rules, 2015 as amended and the
relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of the financial results are
available on the website of the Stock exchange (www.bseindia.com) and the Company’s website
(H ps://edelweissinvestment.edelweissfin.com).

2. For the other line items referred in regula on 52 (4) of the LODR Regula ons, per nent disclosures have been
made to the Stock Exchange(s) (BSE) and on the Company’s Website and can be accessed on the URL
(h ps://edelweissinvestment.edelweissfin.com).

3. The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Commi ee and have
beenapprovedby theBoardofDirectors at itsmee ngheldonMay19, 2022.

On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Tushar Agrawal
Execu ve Director & Chief Execu ve Officer

Mumbai, May 19, 2022. DIN: 08285408

684.94 675.23 640.03 684.94 640.03

696.40 686.69 649.16 696.40 649.16

2,417.49 2,226.13 1,373.75 2,417.49 1,373.75

15.34 15.00 16.00 15.34 16.00

3.47 3.24 2.12 3.47 2.12

8.93 6.32 11.33 39.11 17.07

8.93 6.32 11.33 39.11 17.07

23.03 22.63 22.63 23.03 22.63

NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

508.64 508.64 508.64 508.64 508.64

11.46 11.46 11.46 11.46 11.46

9.71 7.29 9.53 44.50 14.62

10.23 7.23 9.76 44.82 14.35

13.27 8.81 11.93 59.07 18.55

13.27 8.81 11.93 59.07 18.55

110.59 94.33 81.65 388.33 200.59

(` in Crores, except per share data)



রাজ্য ৼ ৮
কলকাতা স�ামবার ২৩ সম ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ফরম নং স�এএ ২
(২৩০(৩)  ধারা ও রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী  ) 
মান্য ন্যাশনাল সকাম্াসন ল’  ট্াইবুনাল, 

কলকাতা সবঞ্চ �মীপে
স�এ ( স�এএ)  নং:  ২৮/ সকসব/ ২০২২
সবষয়:  সকাম্াসনজ অ্যাক্ট, ২০১৩

ও
বিষয়:  ক�োম্োবিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এর ২৩২ 
সহ পঠিীয় ২৩০  ধোরো ও রুলস

ও
বিষয়:  
১.  �িবিডেন্ট বিিোবসিয়োল �িসোলট্োবসি 
প্োইডেট বলবিডটে 
২.  কিয়োরডলেি বেিডরেে প্োইডেট বলবিডটে
৩.  িোডেশ্বর করেে–বলঙ্ক প্োইডেট বলবিডটে
৪.  িোরোয়ণ বেল�ি প্োইডেট বলবিডটে
৫. পোরডিক্ট ইিডেস্টডিন্ট �িসোলট্োবসি 
প্োইডেট বলবিডটে
৬.  শ্রী হবর বেি�ি প্োইডেট বলবিডটে
৭.  বসবধিবিিোয়� �ডিোডসলস প্োইডেট বলবিডটে
৮.  বসধিোন্ত ইিডেস্টডিন্ট অ্োেেোইসবর প্োইডেট 
বলবিডটে
৯.  বি এি েব্লু ইন্োব্রিজ বলবিডটে

......আপবদনকারীগণ
ইকুইটি কেয়োরডহোল্োর, জোবিিযুক্ত ও 
জোবিিহীি ঋণদোতোেডণর সেোর বিজ্ঞবতির 
বিজ্ঞোপি
এতদ্দোরো বিজ্ঞোবপত �রো যোডছে কয, ১২ 
কি, ২০২২ তোবরখ সংিবলত আডদেিোিো 
কিোতোডি� ি্োেিোল ক�োম্োবি ল’  রেোইিুিোল,  
�ল�োতো কিঞ্চ ( এিবসএলটি)  এই বিডদদেেিোিো 
জোবর �ডরডেি কয, বি এি েব্লু ইন্োব্রিজ 
বলবিডটে ( রেোসিিোবর ক�োম্োবি)  –এর ইকুইটি 
কেয়োরডহোল্োরেণ, জোবিিযুক্ত ঋণদোতোেণ, 
জোবিিবিহীি ঋণদোতোেডণর পৃথ� সেোর 
আডয়োজি �রডত হডি, কযখোডি বি এি েব্লু 
ইন্োব্রিজ বলবিডটে ( রেোসিিোবর ক�োম্োবি)  –এর 
সডগে �িবিডেন্ট বিিোবসিয়োল �িসোলট্োবসি 
প্োইডেট বলবিডটে, কিয়োরডলেি বেিডরেে 
প্োইডেট বলবিডটে, িোডেশ্বর করেে–বলঙ্ক 
প্োইডেট বলবিডটে, িোরোয়ণ বেল�ি প্োইডেট 
বলবিডটে, পোরডিক্ট ইিডেস্টডিন্ট �িসোলট্োবসি 
প্োইডেট বলবিডটে, শ্রী হবর বেি�ি প্োইডেট 
বলবিডটে, বসবধিবিিোয়� �ডিোডসলস প্োইডেট 
বলবিডটে, বসধিোন্ত ইিডেস্টডিন্ট অ্োেেোইসবর 
প্োইডেট বলবিডটে ( রেোসিিোরোর ক�োম্োবি)   
এিং তোডদর কেয়োরডহোল্োর, ঋণদোতোেডণর 
প্স্োবিত সংযবুক্ত�রডণর ( বকিি)  এর ি্োপোডর 
বিডিচিো �রো হডি এিং দর�োর িডি �রডল 
পবরিতদেি সডিত িো অপবরিতদেিীয়েোডি তো 
অিুডিোদি �রো হডি।
আডদেিোিো অিুযোয়ী আরও বিজ্ঞবতি জোবর 
হডছে কয
১. রেোসিিোবর ক�োম্োবির ইকুইটি 
কেয়োরডহোল্োরেডণর সেো ২৩ জুি ২০২২ 
তোবরখ কিলো ১১. ০০ টোয় আডয়োবজত হডি 
বেবেও �িিোডরবসিং  /  অি্ অবেও বেসু্য়োল 
পধিবত (  ‘ বেবস/  ওএবেএি’ ) –এর িোধ্ডি, 
কযখোডি রেোসিিোবর ক�োম্োবির ইকুইটি 
কেয়োরডহোল্োরেডণর উপবথিবত �োি্।
২. রেোসিিোবর ক�োম্োবির জোবিিযুক্ত 
ঋণদোতোেডণর সেো ২৩ জুি ২০২২ তোবরখ 
কিলো ১২. ৩০ টোয় আডয়োবজত হডি বেবেও 
�িিোডরবসিং  /  অি্ অবেও বেসু্য়োল পধিবত 
(  ‘ বেবস/  ওএবেএি’ ) –এর িোধ্ডি, কযখোডি 
রেোসিিোবর ক�োম্োবির জোবিিযুক্ত ঋণদোতোেডণর 
উপবথিবত �োি্।
৩. রেোসিিোবর ক�োম্োবির জোবিিযুক্ত 
ঋণদোতোেডণর সেো ২৩ জুি ২০২২ তোবরখ 
কিলো ২. ৩০ টোয় আডয়োবজত হডি বেবেও 
�িিোডরবসিং  /  অি্ অবেও বেসু্য়োল পধিবত 
(  ‘ বেবস/  ওএবেএি’ ) –এর িোধ্ডি, কযখোডি 
রেোসিিোবর ক�োম্োবির জোবিিহীি ঋণদোতোেডণর 
উপবথিবত �োি্।
সংযুবক্ত�রডণর �বপ , বিিৃবত, �োেজপত্র 
সহ বিজ্ঞবতি ক�োম্োবিজ (�িডপ্োিোইডজস, 
অ্োডরঞ্জডিন্টস অ্োন্ অ্োিোলেোডিেিস)  রুলস 
২০১৬  এর রুল ৬( ৩)  সহ পঠিীয় ক�োম্োবিজ 
অ্োক্ট ২০১৩–এর ২৩০ ও ১০২ ধোরোয় বিলডি 
রেোসিিোবর ক�োম্োবির করবজস্টোেদে অবিস ১১৯ 
পো�দে ব্রিট, কহোয়োইট হোউস, ৪থদে তল, �ল�োতো 
৭০০০১৬–কত িো অিুডিোবদত প্বতবিবধ অবিস 
কিঃ এিড�বি অ্োন্ অ্োডসোবসডয়টস, ৮ �্োিো� 
ব্রিট, েোবন্তবিড�তি বিবল্ং, ৬ষ্ঠ তল, রুি িং 
৫১১, �ল�োতো ৭০০০১৭, পি–কত।
সেোয় কযোেদোডি কযোে্ ইকুইটি কেয়োরডহোল্োর, 
জোবিিযুক্ত ঋণদোতো ও জোবিিহীি ঋণদোতো 
ই–কেোটিং–এর িোধ্ডি িো িবে �রডপোডরট 
হডল  বরডিোট ই–কেোটিং–এর িোধ্ডি বিডজডদর 
কেোটোবধ�োর প্ডয়োে �রডত পোরডিি। িবে 
�রডপোডরট হডল আইডির ১১৩ ধোরোয় 
সেোর আডে েংবসত �বপ জিো �রডত হডি 
রেোসিিোবর ক�োম্োবির করবজস্টোেদে অবিডস। 
 বেবস/  ওএবেএি –এর িোধ্ডি সেো হডি িডল 
প্বসি সুবিধো সেোয় বিলডি িো।
এিবসএলটি বি.  বজডতে কচৌধুরীড� িুলতবি 
সহ সেোর কচয়োরপোসদেি বিযুক্ত �ডরডে ও বিস 
প্ীবত আেরওয়োলড� উক্ত সেোর পরীক্ষ� 
বিযুক্ত �ডরডে। উবলিবখত এই সংযুবক্ত�রণ, 
যবদ এই সেোডত অিুডিোবদত হয়, তোহডল তো 
রেোইিুিোল–র পরিততী অিুডিোদি সোডপক্ষ হডি।

সাাঃ– 
সজপতশ স�ৌধুরী, অ্যাডপ�াপকট

উক্ত ��ার স�য়ারো�্সন
     তাসরখ:  ২৩. ০৫. ২০২২

ফাস্টট্্যাক টাইআে প্াইপ�ট সলসমপটড
CIN: U51109WB2005PTC103828

করবজস্টোেদে অবিস:  ১৩৪/ ৪, িহোত্ো েোন্ী করোে, ২য় তল, রুি িং 
১০২, �ল�োতো ৭০০০০৭।

ই কিল:  fasttracktieup@gmail.com

ফম্স নং:  আইএনস�–২৬
[ ক�োম্োবিজ ( ইি�ডপদেোডরেি)  রুলস, 

২০১৪–এর রুল ৩০ কিোতোডি�]
এ� রোজ্ কথড� অি্ রোডজ্   ক�োম্োবির করবজস্টোেদে অবিস 

থিোিোন্তডরর উডদেডে্ সংিোদপডত্র প্�োডের বিজ্ঞোপি
সকন্দীয় �রকার, ইস্টান্স সরসজয়ন, কলকাতা �মীপে

ক�োম্োবিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ িং ধোরোর ( ৪) িং উপধোরো 
এিং ক�োম্োবিজ ( ইি�ডপদেোডরেি)  রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–
এর সোি রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এিং  বিষয়�

এবং
বিষয়: ফাস্টট্্যাক টাইআে প্াইপ�ট সলসমপটড, করবজস্টোেদে অবিস:  
   ১৩৪/ ৪, িহোত্ো েোন্ী করোে, ২য় তল, রুি িং ১০২, 
�ল�োতো ৭০০০০৭।

....... আডিদি�োরী
এতদ্দোরো জিসোধোরডণর জ্ঞোতোডথদে জোিোডিো হডছে কয, ১৫ এসপ্ল, 
 ২০২২  তোবরডখ অিুবষ্ঠত উক্ত আডিদি�োরী ক�োম্োবির সবপশষ 
�াধারণ ��ায় েৃহীত এ�টি বিডেষ বসধিোন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োবিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধোরোধীডি ‘েসচিমবঙ্গ রাজ্য’ কথড� 
‘আ�াম রাজ্য’কত  এই ক�োম্োবির করবজস্টোেদে অবিস থিোিোন্তডরর 
উডদেডে্ এই ক�োম্োবির সঙ্ঘস্োরড�র পবরিতদেডির বিষয়টি 
বিবচিত �রোর জি্ আডিদি�োরী ক�োম্োবির তরডি ক�ন্দীয় 
সর�োডরর �োডে এ�টি আবজদে কপে �রোর প্স্োি আিো হডয়ডে।
এই ক�োম্োবির করবজস্টোেদে অবিডসর প্স্োবিত উক্ত থিোিোন্তডর 
�োরও স্োথদে কু্ষণ্ণ হডল িো কু্ষণ্ণ হওয়োর সম্োিিো আডে িডল িডি 
�রডল বতবি/তোঁরো এমস�এ–২১ সোট্সাল ( www.mca.gov.
in )–কত ইিডেস্টর �িডলেি িিদে দোবখল �ডর ব�ংিো এই বিজ্ঞবতি 
সংিোদপডত্র প্�োবেত হওয়োর তোবরখ কথড� কচোদে বদডির িডধ্ 
বরবজওিোল বেডরক্টর, ইস্টোিদে বরবজয়ি, বিজোি প্োডলস, ২য় 
এিএসও বিবল্ং, চতুথদে তল, ২৩৪/৪, এ কজ বস কিোস করোে, 
�ল�োতো– ৭০০ ০২০–এর �োডে তোঁর ( পুং/  স্তী)  স্োডথদের ধরি ও 
বিডরোবধতোর �োরণ উডলিখ �ডর বলবখতেোডি জোিোি িো করবজস্টোেদে 
েোড� পোঠোি এিং এর সডগে এ�টি হলিিোিো দ্োরো িক্তি্ সিবথদেত 
হওয়ো আিে্� এিং এর এ�টি �বপ অিে্ই আডিদি�োরী এই 
ক�োম্োবির উক্ত করবজস্টোেদে অবিডসর ঠি�োিোয় কপে �রডত হডি।

 আপবদনকারী ফাস্টট্্যাক টাইআে প্াইপ�ট সলসমপটড–এর 
জন্য ও তরপফ 
�ঞ্জয় সগাসামী

সডপরক্টর   
DIN: 01983942

থিোি:  �ল�োতো                    
তোবরখ:  ২৩.  ০৫. ২০২২

 আইএফসব ইন্াস্রিজ সলসমপটড
CIN:  L51109WB1974PLC029637 

সরসজস্টাড্স অসফ�:  ১৪, তোরোতলো করোে, �ল�োতো–৭০০০৮৮
সফান:  ০৩৩–৩০৪৮ ৯২৯৯, ি্োসি:  ০৩৩–৩০৪৮ ৯২৩০

ই–সমল:  investors@ifbglobal.com 
ওপয়ব�াইট:  www.ifbindustries.com 

সবজ্ঞসতি
এতদ্দোরো এই বিজ্ঞবতি জোবর �রো হডছে কয, 
কসবি ( বলবস্টং অিবলডেেিস অ্োন্ বেসডক্লোজোর 
বরড�োয়্োরডিন্টস)  করগুডলেিস, ২০১৫–এর 
করগুডলেি ৪৭ সহ পঠিীয় করগুডলেি ২৯ কিোতোডি� 
৩১ িোচদে, ২০২২ তোবরডখ কেষ হওয়ো ত্ত্রিোবস� ও 
অথদেিডষদে ক�োম্োবির বিরীবক্ষত এ�� ও পঞু্জীেূত 
আবথদে� িলোিল এিং অি্োি্ বিষয়োবদ বিডিচিো ও 
অিুডিোদডির জি্ আইএিবি ইন্োব্রিজ বলবিডটে–
এর পবরচোল�িণ্ডলীর সেো শসনবার, ২৮ সম, ২০২২ 
তোবরডখ আডয়োবজত হডি।
এই বিজ্ঞবতির তথ্গুবল ক�োম্োবির ওডয়িসোইট 
অথদেোৎ, www.ifbind ustries .com –এর পোেোপোবে 
স্ট� এসিডচঞ্জসিূহ, অথদেোৎ িডবে স্ট� এসিডচঞ্জ 
বলবিডটে–এর www.bseindia.com  এিং ি্োেিোল 
স্ট� এসিডচঞ্জ অি ইবন্য়ো বলবিডটে–এর www.
nseindia.com   ওডয়িসোইটগুবলডতও উপলব্ধ 
রডয়ডে।

কিোডেদের আডদেোিুসোর
আইএিবি ইন্োব্রিজ বলবিডটে–এর তরডি
সজ রায় স�ৌধুসর
ক�োম্োবি কসডরেটোবর

থিোি:  �ল�োতো          তোবরখ:  ২১. ০৫. ২০২২

     নর্স ইস্টান্স সরলওপয়
ই–সপ্াসকওরপমন্ট সটন্ার সনাটি� নং:  ০২ ট্্যাক ২০২২

েোরডতর রোষ্ট্রপবতর তরডি বচি অ্োেবিবিড্রিটিে 
অবিসোর/ �ি. , িথদে ইস্টোিদে করলওডয়, কেোরক্ষপুর 
বিড্োক্ত ই–কপ্োব�ওরডিন্ট কটন্োরগুবল আিন্ত্রণ 
�রডেি: 
ক্রম নং ১:  ওপেন সটন্ার নং/  সনসদ্সষ্ট তাসরখ:  
এিইবসওএি ০২২০২২, বিবদদেষ্ট তোবরখ:  
২০. ০৬. ২০২২;  �ামগ্ীর সববরণ:  আরবেএসও 
ড্রবয়ং িং টি–৮৫৩৩ কথড� ৮৫৩৬ অিুযোয়ী 
বিবজ ৬০ ক�বজ/  ৫২ ক�বজ �ববেডিেি বিে 
কলেট সডিত আইআরএস কপেবসবিড�েি িং 
আইআরএস টি–১–২০১২ ( প্বেেিোল)  অিুযোয়ী 
সিদেডেষ সংডেোধিী সডিত ড্রবয়ংডয় প্দত্তিডতো 
কিোল্ট, িোট ও সিদেপ্�োর ওয়োেোর বিিদেোণ এিং 
সরিরোহ;  েসরমাণ:  ১০০ কসট;  কন�াইসন 
অনুযায়ী েসরমাণ, এ�এ�ই/  সে ওপয়/ কন:  
কেোন্ো;  সডসল�াসরর সময়াদ:  ০২ িোস;  সটন্াপরর 
অনুসমত মূল্য:  ₹ ২৭,৪১,১৪০. ০০;  বায়না অর্সাঙ্ক:  
₹ ৫৪,৮৩০. ০০;  ২০. ০৬. ২০২২ তোবরডখ দুপুর 
২: ৫৯টো অিবধ সটন্ার জমা সদওয়া যাপব;  কখোলোর 
তোবরখ:  ২০. ০৬. ২০২২ তোবরডখ দুপুর ৩: ০০টো। 
বিেদ কটন্োর কিোটিস, কযোে্তোিোি, েতদে ও 
বিয়িোিবল https://ireps.gov.in  ওডয়িসোইডট 
কদওয়ো আডে। কটন্োর কিোটিডসর িোংলো ও ইংডরবজ 
িোধ্ডির িডধ্ ক�োিও িোরো� পবরলবক্ষত হডল 
কটন্োর কিোটিডসর ইংডরবজ িোধ্িটিই ঠি� িডল 
প্বতপন্ন হডি এিং কসটিই অিুসরণ �রডত হডি।
 সডেুটি স�ই/ কন/ ট্্যাক
CPRO/W-47   সগারক্ষেুর

যাত্ীসাচ্ছন্্য �ম্সক্সত অস�পযাগ জানাপত
এ�এমএ� োঠান এখাপন:  ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

‘ ‘ দাহ্য েদার্স সনপয় সট্পন ভ্রমণ করপবন না’ ’ 

সরেণীবদ্ধ সবজ্ঞােন গ্হণ সকন্দ
দা� ফাসন্স�ার

কসিোগ্োি, পলতো
প্যডনে:  সগেীতো

কিোি:  9433350925
�ুসমতা ব্াউজ সপেশাসলস্ট

৪, রোডজন্দ িোে করোে, শ্রীরোিপুর, 
হুেবল , PIN- ৭১২২০১,  
কিোি:  98307-23466 

 NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No. WBNKDA/09/EE-III/NKDA of 2022-23

The Executive Engineer-lll, New Town Kolkata Development 
Authority at DG/13, Premises-04-3333, Major Arterial Road-
3333, Action Area ID, New Town, Kolkata 700 156, invites on 
line percentage rate e-Tender, from the eligible contractors for 
the work "Construction of Boundary wall with RCC Column, 
Tie Beam, Brick Work, MS Grill and other relevant items 
along the periphery of the plot of land of "TREE LIBRARY" 
in Block DA, Action Area ID, abutting on MAR 2222, New 
Town Kolkata", amounting to Rs. 4072660.00 (Rupees Forty 
Lakh Seventy Two Thousand Six Hundred Sixty) only. Date 
of closing of submission of the technical bid and financial 
bid (on line) on 31.05.2022 upto 03.00 p.m. For details and 
corrigendum please visit websites: http://wbtenders.gov.in and 
www.nkdamar.org

Executive Engineer-III
New Town Kolkata Development Authority    নারায়ণী সস্টল� সলসমপটড

(CIN: L27109WB1996PLC082021)
GSTIN: 37AAACN8563G1Z8

 ২৩ এ, এি এস করোে, �ক্ষ িং ৩১, ৮ি তল, 
�ল�োতো– ৭০০ ০০১, কিোি:  ০৩৩ ৪৬০২৫৩৭১

narayanisteelsvizag@gmail.com
www.narayanisteels.co.in 

সবাড্স ��ার সবজ্ঞসতি
বসব�       উবরটিজ অ্োন্ এসিডচঞ্জ কিোেদে অি ইবন্য়ো ( বলবস্টং 
অিবলডেেিস অ্োন্ বেসডক্লোজোর বরড�োয়োরডিন্ট)  
করগুডলেিস ২০১৫, করগুডলেি ২৯ অিুযোয়ী আিরো 
জোিোবছে কয, ক�োম্োবির কিোেদে অি বেডরক্টরেডণর 
এ�টি সেো কসোিিোর, ৩০কে কি ২০২২ তোবরডখ অিুবষ্ঠত 
হডি কযখোডি ত্ত্রিোবস� ও িোবষদে� সিোতি ৩১কে িোচদে 
২০২২ সিডয়র পরীবক্ষত আবথদে� িলোিল বিডিচিো ও 
অিুডিোদি �রো হডি এিং যবদ ক�োিও অি্ ি্িসো থোড� 
তো বিডিচিো �রো হডি।
ক�োে অি �ন্োক্ট ির বপ্ডেিেি অি ইিসোইেোর 
করেবেং সডগে পঠিতি্ কসবি ( প্বহবিেি অি 
ইিসোইেোর করেবেং)  করগুডলেি ২০১৫ অিুযোয়ী বচবনিত 
�িদেচোরীেডণর বিেোেীয় প্ধোিডদর জি্ এিং ক�োম্োবির 
বেডরক্টরেডণর জি্ ি্িসোবয়� জোিোলো িন্ �রো 
হডয়ডে ১ এবপ্ল ২০২২ কথড� এিং তো খুলডি ২ জুি 
২০২২। উক্ত বিজ্ঞবতি ক�োম্োবির ওডয়িসোইট www.
narayanisteels.co.in   এিং বিএসই ওডয়িসোইট 
www.bseindia.com – কত পোওয়ো যোডি।

নারায়ণী সস্টল� সলসমপটড– এর েপক্ষ
সা/ – 

অরুণকুমার সমপহর
সকাম্াসন �স�ব

থিোি:  বেবজয়োিেরি
তোবরখ:  ২০. ০৫. ২০২২  

সপ্য়দশশী বপন্্যাোধ্যায়

িখু্িন্ত্রী িিতো ি্োিোবজদের কিতৃডবে রোডজ্র 
প্বতটি ব্লড�র সিস্ পঞ্চোডয়ডতই উন্নয়ডির 
�োজ চলডে। এিোর এই উন্নয়ডির েবতড� 
আরও বেরোববিত �রডত হোওড়ো কজলো 
প্েোসডির উডদ্োডে �োডজর বিবরডখ এবেডয় 
থো�ো প্থি বতিটি পঞ্চোডয়ত সবিবতড� 
পুরকৃিত �রো হল। হোওড়োর েরৎ সদডি 
আডয়োবজত এ� অিষু্ঠোডি সংবলিষ্ট পঞ্চোডয়ত 
সবিবত তথো ব্লড�র প্বতবিবধডদর হোডত 
কজলো প্েোসডির তরডি ওই পুরকিোর তুডল 
কদওয়ো হয়। 

িলূত ১০০ বদডির �োজ, স্োবিডটেি, 
জলস্প্ন, স্বিেদের কেোষ্ঠীগুবলড� পবরচোলিো–
সহ বিবেন্ন প্�ডপের ২০২১–২২ সোডল 
�োডজর অগ্েবত খবতডয় কদডখ ওই পুরকিোর 
কদওয়ো হয়। কজলোর ১৪টি ব্লড�র িডধ্ 
প্থি হয় িোেিোি–১, বদ্তীয় িোেিোি–২ ও 
যুগ্মেোডি তৃতীয় হডয়ডে উলডুিবড়য়ো–১ ও 
আিতো–২ িবের ব্ল�। সংবলিষ্ট ব্ল�গুবলড� 
কজলো প্েোসডির তরডি েংসোপত্র ও স্োর� 
তুডল কদওয়ো হয়। কসই সডগে হোওড়ো কজলো 
পবরষডদর তরডি প্থি থিোি পোওয়ো 
িোেিোি–১ িবের ব্ল�ড� ২১ হোজোর টো�ো, 
বদ্তীয় হওয়ো িোেিোি–২ ব্ল�ড� ১৫ হোজোর 
টো�ো ও তৃতীয় থিোডি থো�ো উলডুিবড়য়ো–১ 
ও আিতো–২ িবের ব্ল�ড� ১০ হোজোর টো�ো 
�ডর আবথদে� পুরকৃিত �রো হয়। ১৫৭টি 
গ্োি পঞ্চোডয়ডতর িডধ্ �োডজর বিবরডখ 
এবেডয় থো�ো প্থি বতিটি পঞ্চোডয়তড�ও 
পুরকৃিত �রো হয়। এিি উডদ্োে এিোরই 
প্থি কিওয়ো হল। অিুষ্ঠোডি বেডলি বিধোয়� 
সীতোিোথ ক�োষ, কজলোেোস� িুক্তো আযদে, 
অবতবরক্ত কজলোেোস� (পঞ্চোডয়ত) কসৌডিি 
পোল, হোওড়ো কজলো পবরষডদর সেোবধপবত 
�োডিরী দোস, সহ–সেোবধপবত অজয় 
েট্োচোযদে, পঞ্চোডয়ত সবিবতর সেোপবত 
ও গ্োি পঞ্চোডয়ডতর প্ধোিরো। 

আজকাপলর প্সতপবদন

অডপের জি্ প্োডণ কিডঁচডেি িৎস্জীিীরো। 
তোডঁদর কিৌ�োটি হুেবল িদীডত তবলডয় 
কেডে। েবিিোর বিড�ডল িডহেতলোর 
কহতোলখোবল �োডটর �োডে। িৎস্জীিীরো 
সিোই হোওড়োর িোউবড়য়োর িোবসন্ো। 

জোিো কেডে, েবিিোর হুেবল িদীডত 
বেবি কিৌ�ো বিডয় িোে ধরডত কিবরডয়বেডলি 
চোর িৎস্জীিী। আচি�োই প্িল 
�োলবিেোখী ঝডড়র �িডল পডড় কিৌ�োটি। 
তোডতই কহতোলখোবলর �োডে কিৌ�োটি েুডি 
যোয়। অডপের জি্ প্োডণ কিডঁচ যোি তোঁরো। 
সোতঁোর ক�ডট কহতোলখোবল �োডট উডঠ 
আডসি। চোর িৎস্জীিীরো হডলি িিকুিোর 
প্োিোবণ�, সুরবজৎ িোড়ু, িডিোবজৎ িোড়ু 
এিং কটোড�ো রোয়। কিৌ�োর কখোজঁ চোলোডিো 
হডছে িডল জোিো কেডে। 

পোেোপোবে, েবিিোর ঝডড়র তোণ্ডডি 
দবক্ষণ ২৪ পরেিোর িকুলতলোর 
েড়ডদওয়োবিডত উডড় কেল �ডরর েোউবি। 
অ্োজডিস্টডসর কসই েোউবির আ�োডত 
আহত এ� িবহলো ও দুই ব�ডেোর। িবহলোর 
িোি আইিো েোবজ। দুই ব�ডেোডরর িোি 
সপিরু কিোলিো (১৩) এিং ওির িোরু� 
কিোলিো (১১)। এরো দুই েোই। উপপ্ধোি 
িবুজিরু রহিোি আহতডদর বচব�ৎসো �রোি। 
তোডঁদর �র কিরোিত �ডর কদওয়োর ি্িথিোও 
�রো হডয়ডে িডল উপপ্ধোি জোবিডয়ডেি।

সগৌতম �ক্রবতশী

িোত্র ৩ িোডসর �্োরোডট প্বেক্ষডণই 
সিোর িজর ক�ডড়বেল কসোিোরপুডরর 
ব�ডেোরী বরয়ো ক�োষ। এবেয়োি �্োরোডট 
চ্োবম্য়িবেডপ িোংলোর হডয় কসোিোর 
পদ�ও জয় �ডরবেল বরয়ো। অেোিী 
পবরিোডরর প্বতেোিোি ‘ িোেদেোল আটদে’  
কখডলোয়োড় বহডসডি সিোইড� তো� 
লোবেডয় বদডয়বেল বরয়ো। ব�ন্তু িের 
িো �ুরডতই ব�ডেোরী বরয়ো আচি�োই 
িোবড় কথড� বিডখোঁজ হডয় কেডে। প্োয় 
১০ িোস আডে �ডরোিো �োডলই কুিল 
কথড� �ি্োশ্রীর িিদে আিডত যোবছে 
িডল কিবরডয় আর িোবড় বিডর আডসবি 
বরয়ো। তোর পবরিোর পুবলডের দ্োরথি 
হডয়ডে। ব�ন্তু পুবলে এখিও বরয়োড� 
খুঁডজ পোয়বি। কিডয়র সন্োি িো কপডয় 
বরয়োর পবরিোডরর সদস্রো বচন্তোয় 
বদডেহোরো। বরয়োর �র কথড� এ�টি 
বচঠি উধিোর হডয়ডে। তোডত পবরিোডরর 
সদস্ডদর উডদেডে্ বরয়ো তোর িোবড় 
কেডড় চডল যোওয়োর বসধিোন্ত জোবিডয়ডে। 
শুধু তোই িয়, স্োিলবেী হডয় তডিই 
িোবড় বিরডি িডলও জোবিডয়ডে। বরয়োর 
িোিো রোজু ক�োষ েোতু বিবরে �ডরি। িড় 
কিডয় এেোডি িোবড় কথড� চডল যোওয়োয় 
কেডি পডড়ডেি বতবি। জোিোি, েত 
িের আেস্ট িোডস হঠোৎ এ�বদি কুিল 

কথড� �ি্োশ্রীর িিদে আিডত যোবছে িডল 
কিবরডয় বেল। আর িোবড় কিডরবি। ওই 
বদিই প্বতডিেী ওর এ� িোন্িী এিং 
এ� যুি� বিডখোঁজ হডয় বেল। পডর 
এ�টি কিেোিুবক্ত ক�ডন্দ ওই যুিড�র 
সন্োি পোওয়ো যোয়। ব�ন্তু বরয়ো এিং ওর 
িোন্িীর ক�োিও কখোঁজ কিই। পুবলে 
�টিোর তদন্ত �রডে।

�াং�দ সমসম �ক্রবতশীর উপদ্যাপগ কাউসসিলর সরাজকুমার মণ্ডপলর 
�হপযাসগতায় সবনামপূল্য সাস্্য ও �ক্ষু েরীক্ষা সশসবর অনুসঠিত হল। 

রসববার, ববষ্ণবঘাটা োটুসলর ‘ অে্সণ’  আবা�পন। ৩৪০ জপনর 
সাস্্য ও �ক্ষ ুেরীক্ষা হয়। অপনকপকই সবনামূপল্য �পঙ্গ �পঙ্গ �শমাও 

সদওয়া হপয়পে। যাঁপদর স�াপখ োসন েপ়েপে, তাঁপদর সকেসুদপনর 
মপধ্যই অপত্াে�াপরর ব্যবস্া করা হপব। অনুঠিানটির উপ্াধন কপরন 

সবধায়ক সদবব্রত মজুমদার। এো়োও উেসস্ত সেপলন কাউসসিলর 
অনন্যা ব্যানাসজ্স, �ীমা সঘাষ, সমতাসল ব্যানাসজ্স, অসরসজৎ দা� ঠাকুর 

প্মুখ। েসব:  সগৌতম �ক্রবতশী

কন্যাশ্রীর ফম্স আনপত 
সবসরপয় সনপখাঁজ মাশ্সাল 
আপট্স স�ানা জয়ী  সরয়া

স�ানারেুপরর সরয়া সঘাষ। 
েসব:  �ংগৃহীত

মাে ধরপত 
সবসরপয় সনৌকা
তসলপয় সগল

কালববশাখী

হোওড়োর কসরো 
৩ পঞ্চোডয়ত 

সবিবত পুরকৃিত আজকাপলর প্সতপবদন

উচ্চ েবক্ত সম্ন্ন বিদু্ডতর খুঁটির িোথোয় উডঠ িডস রইডলি এ� ি্বক্ত। পবুলে ও 
বিদু্ৎ দতিডরর �িতীডদর তৎপরতোয় অিডেডষ িোঝরোডত ওই খুঁটি কথড� তোঁড� 
িোিোডিো কেডে। েবিিোর রোডত েোিডড়র িোডঝরআইডটর �টিো। থিোিীয় িোিুষ ও 
পুবলে সূডত্র জোিো কেডে, এখোডি এ�টি উচ্চ েবক্ত সম্ন্ন বিদু্ডতর খুঁটির ওপডর 
উডঠ িডস বেডলি এ� অজ্ঞোত পবরচয় ি্বক্ত। দী�দেক্ষণ ওই খুঁটির ওপডর উডঠ িডস 
বেডলি বতবি। এিিব� �োলবিেোখী ঝডড়র আডে কথড�ই ওই ি্বক্ত বিদু্ডতর 
খুঁটিডত উডঠ িডসবেল িডল পুবলে ও থিোিীয় সূডত্র খির। ঝডড়র সিয়ই বিষয়টি 
িজডর আডস থিোিীয় িোবসন্োডদর। তোঁরো ওই ি্বক্তড� ওখোি কথড� কিডি আসোর 
জি্ িোরিোর অিুডরোধ �ডরি। ব�ন্তু তোডত ক�োিও �োজ হয় িো। তখিই থিোিীয় 
িোিুষ �োবেপুর থোিোর পুবলেড� খির কদি। পবুলে �টিোথিডল কপৌেঁোয়। পুবলডের 
অিুডরোডধও প্থডি ক�োিও �োজ হয় িো।  অিডেডষ বিদু্ৎ বিেোডের �িতীডদর 
খির কদয় পুবলে। রোডত তোঁরো আডসি। পুবলে ও বিদু্ৎ বিেোডের �িতীডদর কচষ্টোয় 
অিডেডষ ওই ি্বক্তড� বিদু্ডতর খুঁটির িোথো কথড� ক�োিও র�ডি উধিোর �রো 
সম্ি হডয়ডে। পুবলে জোিোয় ওই ি্বক্তর িোি িো পবরচয় জোিো যোয়বি। তডি ওই 
ি্বক্ত ব�েুটো হডলও িোিবস� েোরসোি্হীি িডল িডি �রো হডছে। �টিোয় রবিিোরও 
এলো�োয় চোঞ্চল্ রডয়ডে। 

স্ণদেগ্োি বেক্ষোলয়। ে্োিসুন্র ক�োং জুডয়লোডসদের এই আিোবস� কুিডল প্বতষ্ঠোডির 
উডদ্োডে ওয়োডরংিোবড়র স্ণদেগ্োডি ১৩তি িোবষদে� রেীড়ো অিুবষ্ঠত হল রবিিোর। 
এবদি ‘ কিস্ট কপেোটদেস িয়’   ও  ‘ কিস্ট কপেোটদেস েোলদে’  – এর হোডত পুরকিোর  তুডল 
কদওয়ো হয়। কখলোর অি্োি্ বিজয়ীডদরও পুরকৃিত �রো হয়। অিুষ্ঠোডি কলখোপড়ো 
ও কখলোর সোিগ্ী কুিডলর আবদিোসী পড়ুয়োডদর হোডত তুডল কদওয়ো হয়। এ�ইসডগে 
বিবেষ্ট বচব�ৎস�ডদর বিডয় এ�টি স্োথি্ বেবিরও হয়। েোত্র–েোত্রীডদর স্োথি্ পরীক্ষো 
�ডর প্ডয়োজিীয় ওষুধও কদওয়ো হয়। সংথিোর বেডরক্টর রূপ� সোহো জোিোি, ‘ স্ণদেগ্োি 
প্�পেটি আিোডদর �োডে স্ডপ্নর িডতো এ� বিডেষ উডদ্োে। এই উডদ্োে আজ 
বিডেষ আ�োর বিডয়ডে। সংথিোর আডর� বেডরক্টর অবপদেতো সোহো িডলি, ‘ আরও 
অডি� �োজ িোব�। বত্রপুরোর সিোর �োে কথড� সিসিয় সহডযোবেতো কপডয় আসবে 
তো িো হডল এই �োজ এডেোত িো।’ 

 হসরপণর মৃতপদহ
রসববার �কাপল সগায়ালপতাপ়ের 
খােসর�াঙার জঙ্গল েপর নাশ্সাসরপত 
�ারা বতসর কাজ কপর সফরার েপর 
একটি েণূ্সবয়স্ক হসরপণর মতৃপদহ 
স�াপের মপধ্য েপ়ে রাকপত সদপখন 
বনকমশীরা। তাঁরাই স�টিপক �্যাপন 
তুপল মাহাসল�াই সরঞ্জ অসফপ� সনপয় 
যান। প্াণী স�সকৎ�কপক সনপয় এপ� 
হসরপণর ময়নাতদন্ত হপব বপল বনদতির 
�পূত্ খবর।                ছবি:  স্বরূপ মণ্ডল

 স�সমনার
বারা�ত ক্যাসিার সর�া�্স অ্যান্ 
ওপয়লপফয়ার স�ন্টাপরর উপদ্যাপগ 
রসববার বারা�ত ক্যাসিার হা�োতাল 
প্াঙ্গপণ জাতীয় স্তপরর একটি 
স�সমনাপরর আপয়াজন করা হয়। 
সবপশষজ্ঞ স�সকৎ�করা এসদন ওই 
স�সমনাপর বক্তব্য সেশ কপরন। 
উেসস্ত সেপলন বারা�ত ক্যাসিার 
সর�া�্স অ্যান্ ওপয়লপফয়ার স�ন্টাপরর 
কণ্সধার সগৌতম সবা�, ডাাঃ সগাপেশ্বর 
মুখাসজ্স–�হ সবপশষজ্ঞ স�সকৎ�ক, 
গপবষক ও প্শা�পনর কত্সারা।

l ১ োতার ের 
ব�ন্তু রোজ্ পুবলডের বেবজ েোকিরডজ্োবত িহডন্তর দোবি, িদ্প 
অিথিোয় রোস্ো কথড� তোঁরো তুডল এডিবেডলি সবিকুলড�। 
পুবলে ক�োিও অত্োচোর �ডরবি। কেোটো �টিোর তদন্ত শুরু 
হডয়ডে। তডি থোিোয় অবনিসংডযোডের �টিোয় অবেযুক্তডদর 
বিরুডধি �ড়ো ি্িথিো কিওয়ো হডি িডলও বতবি িন্তি্ �ডরি। 
ইবতিডধ্ই ি্োপ� ধরপো�ড় শুরু �ডরডে পুবলে। রবিিোর 
স�োডল িুলডেোজোর বদডয় ৫ অবেযুডক্তর িোবড় কেডি কদয় 
পুবলে। রোডজ্র িন্ত্রী পীযূষ হোজোবর�োর দোবি, পুবলে কচোর–
 েো�োতডদর িোবড় কেডিডে। সংখ্োল�ু অধু্বষত এলো�োটিডত 
িোব� কচোর–েো�োত ও বজহোবদরোই শুধু থোড�ি। সুবস্তোর 
প্শ্ন, রোডজ্ ৬ িের ধডর বিডজবপ ক্ষিতোয় থো�োর পরও 
ক�ি কচোর–েো�োত িো বজহোবদডদর বিরুডধি ি্িথিো কিওয়ো 
কেল িো?  কসইসডগে বতবি পুবলডের সোিডি সোধোরণ িোিুষ 
থোিোয় �ীেোডি হোিলো চোলোয় তো বিডয়ও প্শ্ন কতোডলি। কেোটো 
�টিোর বিরডপক্ষ তদন্ত দোবি �ডরডেি বতবি। থিোিীয় সোংসদ 
আিদুল খোডলড�র িডত, িুলডেোজোর বদডয় �োরও িোবড় েোিো 
িোিিতো বিডরোধী। বতবিও এই �টিোর বিন্ো �ডরডেি। উডলিখ্, 
অসডি এর আডেও উডছেদ অবেযোডির িোডি সংখ্োল�ুডদর 
বেডটিোটি ক�ডড় কিওয়ো হডয়ডে। প্বতিোরই েোবষ� িো 
ধিতীয় সংখ্োল�ুডদর েোডয় বিডদবে ত�িো লোবেডয় রোজ্ 
সর�োর উডছেদ অবেযোিড� যুবক্তসগেত �রোর কচষ্টো �ডরডে।

l ১ োতার ের 
বেবলগুবড়র প্ধোিিের ও িোটিেোড়ো থোিো এলো�োয় বেল কিবে 
ক�ন্দ। পুবলে সডূত্র জোিো কেডে, প্ধোিিের থোিো এলো�োয় বতিটি 
কুিল কথড� ৭ জিড� ধরো হয়। এর িডধ্ কদেিন্ ুবহবন্ হোই কুিল 
কথড� ৫ জি, েোরতী বহবন্ হোই কুিল কথড� ১ জি ও িো�োযতীি 
�ডলোবির এ�টি কুিল কথড� ১ জিড� কগ্তিোর �রো হয়। ধৃতরো 
এড�� সিয় এড�� িোি িলডে। ৫ জডির িোি পুবলে জোবিডয়ডে। 
তোরো হল বিডি� কুিোর, পিি কুিোর, সন্তু কুিোর, িিীি কুিোর 
ও িহম্মদ আবসি। িোব�ডদর িোিও জোিোর কচষ্টো চলডে। আরও 
৪ জিড� িোটিেোড়ো থোিোর দুটি ক�ন্দ কথড� ধরো হডয়ডে িডল 
জোিো কেডে। পরীক্ষো শুরু হওয়োর আডে অ্োেবিট �োেদে কচ� 
�রোর সিয় অসম্ণূদে �থোিোতদেো িডল। বিডজর িোি, িোিোর িোি 
এিং িোবড়র ঠি�োিো ঠি�ঠো� জোিোডত পোডরবি। সডন্হ হওয়োয় 
আট� �ডর পবুলে। বেবলগুবড়র অবতবরক্ত পবুলে �বিেিোর 
িণীে কুিোর জোিোি, এরো অডি্র হডয় পরীক্ষো বদডত এডসবেল।

অি্ বদড�, সল্টডলড� েুডয়ো পরীক্ষোথতী ধরো পডড়ডে ৩১ জি। 
এবদি কল� টোউডির এ�টি কুিল কথড� ধতৃ ২১ জি। সল্টডলড�র 
এবে এিং বিবে কুিল কথড� যথোরেডি ৭ ও ৩ জিড� ধরো হয়। 
সল্টডল� বিবে কুিডল প্থডি ১ জি পরীক্ষোথতী ধরো পডড়। অ্োেবিট 
�োডেদের সডগে তোড� বজজ্ঞোসো– �রো তথ্ িো বিলডতই সডন্হ হয়।

তথ্য: প্রিয়দর্শী বন্দ্যযোপযোধ্যযোয়, প্িপ্ির্ মজুমদযোি, স�যোহম 
স�নগুপ্ত ও র্যোন্তন ুপ্�ংহিযোয়

িদলো িুলডেোজোডর৮৯ েুডয়ো প্োথতী ধৃত  খুপনর অস�পযাগ
বাইশ সদন সনপখাঁজ রাকার ের অবপশপষ হুগসল সরপক শু�সজৎ ব�ু নাপম 
এক যুবপকর মৃতপদহ উদ্ধার কপর েুসলশ। শু�সজৎ োসনহাটির সনতাসজ �ু�াষ 
সরাড �ংলগ্ন এলাকার বাস�ন্া। শু�সজৎপক খুন করা হপয়পে বপল অস�পযাগ। 
শসনবার রাপত শ্রীরামেুর েুসলপশর েক্ষ সরপক সনহপতর েসরবাপরর �পঙ্গ 
সযাগাপযাগ করা হয়। শু�সজপতর শরীপর রাকা ট্যাটু সদপখই তাপক স�সনিত 
করা হয় বপল জানা সগপে। �লসত বেপরর ১৩ মা�্স শ্রীরামেুপরর বাস�ন্া েূজা 
রাপয়র �পঙ্গ সবপয় হয় শু�সজপতর। েুসলশ জাসনপয়পে তদন্ত শুরু হপয়পে। 
এই ঘটনার �পঙ্গ যুক্ত প্পত্যকপকই সগ্তিার করা হপব।

সমল্টন স�ন

প্োক্তি িন্ত্রী তথো সতিগ্োডির বিধোয়� তপি 
দোেগুতির িধ্থিতোয় �োটল অচলোিথিো। 
স্োেোিবি� হল আখিো গ্োি পঞ্চোডয়ত। 
২০১৮ সোডল পঞ্চোডয়ত বিিদেোচডি জয়ী 
হওয়োর পর আখিো পঞ্চোডয়ডত কিোেদে েঠি 
�ডর তৃণিূল। িবহলো সংরবক্ষত হওয়োয় প্ধোি হি ক��ো 
েোডয়ি। আ�িো গ্োি পঞ্চোডয়ডতর ১৭টি আসডির িডধ্ ১০ 
জি সদস্ তৃণিূডলর এিং ৭ জি বিডজবপর। সম্প্রবত প্ধোডির 
অিুপবথিবত বিডয় সিস্োর সূত্রপোত। প্ধোি পঞ্চোডয়ডত অিুপবথিত 
থো�বেডলি। গ্োি পঞ্চোডয়ডতর পবরডষিো ি্োহত হবছেল। তোই 
কজলো প্েোসি কথড� উপপ্ধোিড� প্েোস� �রো হয়। ব�ন্তু 

প্ধোিড� দল কথড� সোসডপন্ িো সদস্পদ খবরজ ব�েুই 
�রো হয়বি। তোর পরই শুরু অচলোিথিো। �োজ �রডত িো 

কদওয়োর অবেডযোে বিডয় হোইড�োডটদের দ্োরথি হি 
প্ধোি ক��ো েোডয়ি। এবদি যোিতীয় সিস্োর 
সিোধোি হয়। প্থডি অবতবরক্ত কজলোেোস� 
কজলো পবরষদ েোন্তিু িোলোর উপবথিবতডত হুেবল 
কজলো পবরষদ েিডি চডল দী�দে শুিোবি। তোর 

পর বিধোয়� তপি দোেগুতির িধ্থিতোয় সিস্ো স্োেোবি� 
হয়। এবদি তপিিোিু জোবিডয়ডেি, এই অচলোিথিো সৃবষ্টর 
িূডল বিডজবপ। চরেোন্ত �ডর প্ধোি এিং উপপ্ধোডির িডধ্ 
দূরবে ত্তবর �রো হডয়বেল, পবরডষিো স্ব্ধ �ডর কদওয়োর কচষ্টো 
�রো হডয়বেল। কেোটো বিষয়টো এখি স�ডলর �োডেই পবরষ্োর 
হডয়ডে। চরেোন্ত ি্থদে হডয়ডে, এখি সিই স্োেোবি�। 

সবদ্্যপতর খুঁটির মারা সরপক 
মপনাপরাগীপক উদ্ধাপর েুসলশ

সবধায়পকর 
মধ্যস্তায়
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