
POLITICS & PUBLIC AFFAIRS 13 
>

NEW DELHI  |  THURSDAY, 8 APRIL 2021

Don’t make kids instruments 
of fulfilling your dreams: PM
Parikasha Pe Charcha: ‘Parents shouldn’t pressurise students, life’s long’
PRESS TRUST OF INDIA 
New Delhi, 7 April 

Prime Minister Narendra Modi told 
students on Wednesday not to 
fear exams but to see them as a 

test to improve themselves, and said 
social and family environment at times 
create pressure around students that is 
not desirable.  

Interacting with students virtually in 
his annual ‘Parikasha Pe Charcha’ pro-
gramme, he said they sometime become 
over conscious regarding exams and 
asked them to take them as a small des-
tination in their long lives. If external 
pressure is not created, then students 
will not feel pressure of exams and their 
confidence will also grow, he said.  

While acknowledging that one can-
not be good in everything, Modi also 
asked students to not run away from any 
subject even if they find it difficult, and 
cited his own example of taking up more 
complex work in morning when he feels 
fresh and leaving easier parts to late 
night. He asked teachers to guide stu-
dents and told parents to never create 

fear in the minds of their children, say-
ing this may instill negativity in them. 

Parents should instead reinforce pos-
itive motivation, he said. Parents unwit-
tingly at time make children “instru-
ments” of fulfilling their dreams and 
goals, he said, advising them against 
this.  In February, it was announced that 

Modi’s annual interaction with students 
would be held online this year in view 
of the Covid-19 pandemic. 

The first edition of the prime minis-
ter’s interaction programme with school 
and college students “Pariksha Pe 
Charcha 1.0” was held at the Talkatora 
Stadium on February 16, 2018.

RBI takes the  
QE road 
“We are mindful of all the 
aspects of the liquidity situa-
tion and maintaining financial 
stability. There are many con-
flicting objectives which the 
central bank is required to 
manage, and there are trade-
offs. We are quite confident 
that we will be able to sort of 
take a balanced tone and I 
think ultimately it’s a judge-
ment call,” said Das.   

“The G-SAP will almost 
serve the purpose of a OMO 
calendar, which had been on 
the bond market’s wish-list for 
a long time,” said Siddhartha 
Sanyal, chief economist of 
Bandhan Bank. 

The bond and rupee mar-
kets showed opposite reac-
tions to the policy. 

According to currency 
dealers, the RBI’s insistence on 
keeping rates low at a time 
when yields are hardening in 
developed markets may have 
unwounded some carry trades 
as investment in India may 
look relatively unattractive for 
foreign investors. 

The central bank kept its 
growth target nearly 
unchanged at 10.5 per cent for 
FY22 and tweaked the infla-
tion forecast slightly upwards. 

Overall, the domestic mar-
kets were happy with the poli-
cy. “The statement is a clear 
commitment to assuage 
uncertainties in the market 
through guaranteed, contin-
ued liquidity support and 
explicit guidance to navigate 
through the current Covid 
surge, the duration of which is 
uncertain,” said SBI chairman 
Dinesh Khara. 

However, a prolonged easy 
money policy brings with it 
risks of inflation in the medi-

um term. The 3-month and 1-
year household inflation 
expectations rose by 80 basis 
points (bps) and 10 bps, 
respectively, in March, accord-
ing to RBI survey. The 
Business Expectations Index 
showed more optimism, rising 
to 119.6 in Q1 from 114.1 in Q4.  

According to HSBC, the 
core inflation may remain ele-
vated at 5.5-6 per cent range in 
FY22, which may remain 
sticky. The RBI said it will also 
increase the scope of its vari-
able rate reverse repo auctions 
with increased tenure. “This is 
part of our liquidity manage-
ment and not to be interpreted 
as liquidity tightening,” the 
RBI governor said. The on-tap 
TLTRO will also continue till 
September 30 to help ease liq-
uidity needs of the system. It 
had come to a close on March 
31. Among other liquidity 
boosting measures, the RBI 
extended the special liquidity 
facility for All India Financial 
Institutions such as Nabard, 
Sidbi, NHB and EXIM Bank. 

More on business-standard 
 

Coffee Day 
stares at 
bankruptcy 
“The mismatch in valuation 
was about ~1,000 crore,” said 
the source. 

If the company is referred 
to the bankruptcy court, then 
it would mean zero valuation 
for its equity shareholders and 
a massive haircut for the 
lenders. Its shares are already 
suspended from trading due 
to penal reasons. 

CDEL promoter V G 
Siddhartha had committed 
suicide in July 2019 as the 
company faced an unprece-
dented liquidity crisis. 

An investigation by CDEL 
last year showed that a pro-
moter entity owed ~3,535 crore 

to the firm as of July 31, 2019. 
The report further concluded 
that ~842 crore was due to the 
subsidiaries of CDEL and the 
balance sum of ~2,693 crore 
was the incremental outstand-
ing. The board then appointed 
retired high court judge K L 
Manjunath to suggest and 
oversee actions for the recov-
ery of dues from the promoter 
entities. 

The group sold its stake in 
Mindtree for ~1,975 crore and 
paid part of its dues to the 
lenders. As of September last 
year, the total group debt was 
around ~3,100 crore and the 
group is now looking to sell its 
coffee estates in Karnataka to 
pay off the lenders. At its peak, 
the company had 1,700 stores 
in India – almost 10 times the 
size of Starbucks – and 54,000 
vending machines. The group 
also sold its Bangalore-based 
IT park to Blackstone for 
~2,700 crore in March last year 
and paid the dues of 13 banks. 

Even as the company was 
repaying part of its dues, the 
Covid pandemic swept across 
the country and all its stores 
were shut down due to lock-
down. For the quarter ended 
December 2020, the compa-
ny’s revenue stood at ~4.14 
crore and loss at ~65.69 crore 
on a standalone basis. 

 

White goods, 
solar gear get 
~10,738 cr worth 
of PLI push 
Last year, FM Nirmala 
Sitharaman had announced 
an outlay of ~1.97 trillion for 
PLI schemes for 13 key sectors, 
including technology, textile, 
automobile, and pharmaceu-
ticals. Out of these, three 
schemes have already been 
notified, while six others have 
been approved by the Cabinet. 

More on business-standard 
 

The summer of 
recovery may 
crash land for 
airlines  
“SpiceJet and AirAsia together 
were supposed to bring in 
eight new aircraft by the end 
of May. Those are in cold stor-
age now as airlines are unsure 
on what demand will look like 
a month later,” a person in 
know said. 

A commercial head of a pri-
vate airline who hasn’t taken 
leave since last March was 
planning a family vacation this 
April. “Forward bookings for 
30 days are again plummeting. 
I have zero bookings for May. 
Things were looking stable 
and we had started rebuilding 

schedules with some pre-
dictability on occupancy. That 
is all gone now. I’m frustrated 
and waiting for this (unpre-
dictability) to end,” he said. 

Revenue management--
the science of getting the high-
est price for a ticket-- is based 
on historical data. With big 
data computing, airlines know 
with precision what the 
demand will be for a certain 
flight on a certain day. But, the 
changing pattern of the virus 
has thrown that out of the win-
dow. “For the summer sched-
ule, we were depending on his-
torical data from 2019 thinking 
things were back to normal. 
Now there is no relation. We 
are again flying blind,” a net-
work planner at Air India said. 

India’s largest carrier 
IndiGo too has gone on a wait 
and watch mode. Sources said 
pilot schedules had been 
made for 15 days rather than 
the usual practice of preparing 
it for full month. 

“We are waiting and watch-
ing before taking a call. If 
asked for a comparison, I 
shouldn’t say that things are 
as bad as last year but that pre-
dictability of booking which 
helps in preparing a robust 
schedule is lost again,” said an 
IndiGo executive. 

With around 280 aircraft in 
its fleet and international trav-
el closed, network planners of 
IndiGo have been experiment-
ing with new destinations 
since they still have plenty of 
aircraft and crews sitting 
around. Any further hit to 
demand would be damaging 
for IndiGo as it will find it hard 
to deploy aircraft profitably. 

According to IndiGo CEO 
Ronojoy Dutta, predictability 
of demand depends on senti-
ment and when people get 
afraid of the virus, bookings 
start to plummet. “It really is 
very news flow dependent. If 
the market is quiet, there is no 
big news coming, then the rev-
enue is strong,” Dutta had said. 

For the government too, 
eagerly looking for a success-
ful sale of Air India, the second 
wave has come as a rude 
shock. Officials at DIPAM, the 
nodal body looking to sell Air 
India, now fear the financial 
bids which were supposed to 
come in by the second week of 
May could  be further lowered 
as revival of international trav-
el looks distant. 

Staring at a washout of the 
summer schedule, airline 
executives are keeping their 
fingers crossed and hoping 
that the ongoing vaccination 
drive will help control things. 

“We can only hope that 
people will be more responsi-
ble in their behaviour and the 
government in its vaccination 
plan so that our jobs are 
saved,” said a pilot.
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EC notice to Mamata for ‘communal’ appeal
PRESS TRUST OF INDIA 
New Delhi, 7 April 

The Election Commission 
issued a notice to West 
Bengal Chief Minister and 
Trinamool Congress 
leader Mamata Banerjee 
on Wednesday for alleged-
ly making an appeal to vot-
ers along communal lines 
during campaigning in 
Hooghly. 

She has been asked to 
respond to the notice with-
in the next 48 hours. 

The notice said the poll 
panel had received a com-
plaint from a BJP delega-
tion alleging that on April 
3, Banerjee appealed to the 
Muslim voters not to let 
their votes be split among 
different political parties 
during the election rally at 
Tarakeshwar in Hooghly. 

The EC said it  
found her speech violating 
the provisions of the 
Representation of the 
People Act and the  
model code. 

‘CRPF harassing people’ 

Banerjee alleged that 
"BJP's CRPF" was harass-
ing and killing people 
besides obstructing voters 
from entering polling sta-
tions in the state at the 
behest of Union Home 
Minister Amit Shah. 

Addressing a rally here 
in Cooch Behar district, 
she accused a section of 
the central force of molest-
ing women and beating 
people during the ongoing 
assembly elections.

STUDENTS SHOULD 
NOT RUN AWAY 
FROM ANY SUBJECT 
EVEN IF THEY FIND 
IT DIFFICULT ... I 
TAKE UP MORE 
COMPLEX WORK IN 
MORNING WHEN I 
FEEL FRESH AND 
LEAVE EASIER PARTS 
TO LATE NIGHT 
NARENDRA MODI,  
PRIME MINISTER

West Bengal CM Mamata Banerjee
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Mutual Funds
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One India Bulls Centre, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, S.B. 
Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: U65991MH1994PLC 080811

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited
(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signato

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme
related documents carefully.

Date : April 07, 2021
Place : Mumbai

The above Risk-o-meters are based on evaluation of risk level of the Schemes’ monthly portfolio
as at March 31, 2021.

Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan -
Series PM (1141 days) 

(A Close ended Income Scheme)

Scheme Name Risk-o-meter

Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund
(An open ended debt scheme investing in

government securities across maturity)

All other details of the Product Labeling and all other features and terms & conditions of the
SID and KIM of the Schemes will remain unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID and KIM issued for the Schemes
read with the addenda issued thereunder.

Addendum No. 18/2021
Notice-cum-Addendum to the Statement of Additional Information (“SAI”),

Scheme Information Document (“SID”) and Key Information Memorandum (“KIM”)
of the Schemes of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/
197 dated October 5, 2020, the Risk-o-meters of the following Schemes have been revised as under:

I.   Cessation of Director from the Board of Aditya Birla Sun Life AMC Limited
     (“ABSLAMC”)

Investors understand that their principal will be at 
Low to Moderate risk

Low

Low to
Moderate

Moderate Moderately
High

High

Ve High

RISKOMETER

Investors understand that their principal will be at 
Moderately High risk

Low

Low to
Moderate

Moderate Moderately
High

High

Ve High

RISKOMETER

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, Mr. Sushobhan Sarker has ceased to be an Independent Director
of ABSLAMC with effect from Tuesday, April 06, 2021. 

II.   Change in the Risk-o-meter

In view of the above, relevant changes will be carried out in the SAI. All other features and terms
& conditions of the SAI will remain unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SAI read with the Addenda issued
thereunder.
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দেশ  রাজ্য ১০
কলকাতা বৃহস্পততবার ৮ এতরিল ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ফর্ম নং:  আইএনতি–২৬
[ ককাম্াতনজ ( ইনকর্্মাররশন)  রুলি, 

২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী] 
এক রাজ্য থেকক অন্য রাকজ্য থকাম্াননর থরনজস্ার্ড 
অনিকের স্ানান্তকরর জন্য েংবাদপকরে নবজ্াপন।

ককন্দীয় িরকার, তরতজওনাল তিররক্টর, 
ইস্ান্ম তরতজয়ন িরীর্।

থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধারা এবং 
থকাম্াননজ ( ইনককপ্ডাকরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়ক

ও
নবষয়: শ্রী িাই তিলারি রিাইরেট তলতররটি, (CIN: 
U51109WB2007PTC121213), থরনজস্ার্ড 
অনিকের ঠিকানা:   রুম নং  ৪০৭, ৫ম তল, ৭৭, থনতানজ 
েুভাষ থরার, কলকাতা, পনচিমবঙ্গ ৭০০ ০০১। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দারা জনোধারকের জ্াতাকে্ড জানাকনা হকছে থে, 
০৩. ০৩. ২০২১  তাতররে অনুনঠিত উক্ত আকবদনকারী 
থকাম্াননর তবরশষ িাধারণ িোয় গৃহীত একটি 
নবকশষ নেদ্ান্ত অনুোয়ী থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ১৩ ধারাধীকন ‘্তচিরবঙ্গ রাজ্য’ থেকক 
‘ঝাড়েন্ড রাজ্য’থত  এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিে 
স্ানান্তকরর উকদেকশ্য এই থকাম্াননর েঙ্ঘস্ারককর 
পনরবত্ডকনর নবষয়টি নননচিত করার জন্য আকবদনকারী 
থকাম্াননর তরকি থকন্দীয় েরকাকরর কাকে একটি 
আনজ্ড থপশ করার প্রস্াব আনা হকয়কে।
এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিকের প্রস্ানবত উক্ত 
স্ানান্তকর কারও স্াে্ড কু্ণ্ণ হকল বা কু্ণ্ণ হওয়ার েম্াবনা 
আকে বকল মকন করকল নতনন/তাঁরা এরতিএ–২১ 
ক্াট্মাল ( www.mca.gov.in )–কত ইনরেস্র 
কররলেন ফর্ম দানিল ককর নকংবা এই নবজ্নতি 
েংবাদপকরে প্রকানশত হওয়ার তানরি থেকক থ�াদে 
নদকনর মকধ্য তরতজওনাল তিররক্টর, ইস্ান্ম তরতজয়ন, 
তনজার ্্যারলি, ২য় এরএিও তবত্ডং, চতুর্ম তল, 
২৩৪/৪, এ কজ তি কবাি করাি, কলকাতা– ৭০০ 
০২০–এর কাকে তাঁর ( পুং/  স্তী)  স্াকে্ডর ধরন ও 
নবকরানধতার কারে উকলেি ককর নলনিতভাকব জানান 
বা থরনজস্ার্ড রাকক পাঠান এবং এর েকঙ্গ একটি 
হলিনামা দ্ারা বক্তব্য েমনে্ডত হওয়া আবশ্যক এবং 
এর একটি কনপ অবশ্যই আকবদনকারী এই থকাম্াননর 
উক্ত থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানায় থপশ করকত হকব: 
 রুম নং  ৪০৭, ৫ম তল, ৭৭, থনতানজ েুভাষ থরার, 

কলকাতা, পনচিমবঙ্গ ৭০০ ০০১। 
  শ্রী িাই তিলারি রিাইরেট তলতররটি–এর 
 জন্য ও তরকি 
 স্াাঃ/ –
 থদকবন্দ গুতি
তানরি:  ০৬.  ০ ৪. ২০২১  নরকরক্টর 
স্ান:  কলকাতা [ DIN: 01235813

 ফর্ম নং:  আইএনতি–২৬
[ ককাম্াতনজ ( ইনকর্্মাররশন)  রুলি, 

২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী] 
এক রাজ্য থেকক অন্য রাকজ্য থকাম্াননর থরনজস্ার্ড 
অনিকের স্ানান্তকরর জন্য েংবাদপকরে নবজ্াপন।

ককন্দীয় িরকার, তরতজওনাল তিররক্টর, 
ইস্ান্ম তরতজয়ন িরীর্।

থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধারা এবং 
থকাম্াননজ ( ইনককপ্ডাকরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়ক

ও
নবষয়: রাহুল নবননকয়াগ প্রাইকভট নলনমকটর, (CIN: 
U51109WB2006PTC110817)
থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানা:   ৭১/ ৩ ক্যানাল োর্্ডলার 
থরার, নব এল–৪ এি এল– ১০নে, প্রোদ এক্াটিকা, 
কলকাতা, পনচিমবঙ্গ ৭০০ ০৫৪। 
....... আকবদনকারী
এতদ্দারা জনোধারকের জ্াতাকে্ড জানাকনা হকছে থে, 
০২. ০৩. ২০২১   তানরকি অনুনঠিত উক্ত আকবদনকারী 
থকাম্াননর নবকশষ োধারে েভায় গৃহীত একটি নবকশষ 
নেদ্ান্ত অনুোয়ী থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ 
ধারাধীকন ‘পনচিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকক ‘ওনিশা রাজ্য’থত 
 এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিে স্ানান্তকরর উকদেকশ্য 
এই থকাম্াননর েঙ্ঘস্ারককর পনরবত্ডকনর নবষয়টি 
নননচিত করার জন্য আকবদনকারী থকাম্াননর তরকি 
থকন্দীয় েরকাকরর কাকে একটি আনজ্ড থপশ করার 
প্রস্াব আনা হকয়কে।
এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিকের প্রস্ানবত উক্ত 
স্ানান্তকর কারও স্াে্ড কু্ণ্ণ হকল বা কু্ণ্ণ হওয়ার েম্াবনা 
আকে বকল মকন করকল নতনন/তাঁরা এমনেএ–২১ 
থপাট্ডাল ( www.mca.gov.in )–থত ইনকভস্র 
কমকলেন িম্ড দানিল ককর নকংবা এই নবজ্নতি 
েংবাদপকরে প্রকানশত হওয়ার তানরি থেকক থ�াদে 
নদকনর মকধ্য নরনজওনাল নরকরক্টর, ইস্ান্ড নরনজয়ন, 
ননজাম প্যাকলে, ২য় এমএেও নবন্ডং, �তুে্ড তল, 
২৩৪/৪, এ থজ নে থবাে থরার, কলকাতা– ৭০০ 
০২০–এর কাকে তাঁর ( পুং/  স্তী)  স্াকে্ডর ধরন ও 
নবকরানধতার কারে উকলেি ককর নলনিতভাকব জানান 
বা থরনজস্ার্ড রাকক পাঠান এবং এর েকঙ্গ একটি 
হলিনামা দ্ারা বক্তব্য েমনে্ডত হওয়া আবশ্যক এবং 
এর একটি কনপ অবশ্যই আকবদনকারী এই থকাম্াননর 
উক্ত থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানায় থপশ করকত হকব: 
৭১/ ৩ ক্যানাল োর্্ডলার থরার, নব এল–৪ এি এল– 
১০নে, প্রোদ এক্াটিকা, কলকাতা, পনচিমবঙ্গ ৭০০ 
০৫৪। 
  রাহুল নবননকয়াগ প্রাইকভট নলনমকটর–এর 
 জন্য ও তরকি 
 স্াাঃ/ –
 রাকজশ র্মার আগরওয়াল
তানরি:  ০৬.  ০ ৪. ২০২১  নরকরক্টর 
স্ান:  কলকাতা [ DIN: 00834485] 

 তি টিনরলেট ককাম্াতন অফ 
ইতন্ডয়া তলতররটি

CIN: L28112WB1920PLC003606 
থরনজস্ার্ড অনিে:  ৪, ব্যাঙ্কশাল ন্রিট, 

কলকাতা–৭০০ ০০১
থিান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১;  ি্যা্:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–থমল:  company.secretariat@tatatinplate.com 

ওকয়বোইট:  www.tatatinplate.com 

কনাটিি
এতদ্দারা থনাটিে জানর করা হকছে থে, 
৩১ মা�্ড, ২০২১ তানরকি েমাতি নতন মাে 
ও বেকর থকাম্াননর পরীনক্ত আনে্ডক 
িলািল অনুকমাদন ও ননেভুক্তকরে 
এবং ৩১ মা�্ড, ২০২১ তানরকি 
েমাতি অে্ডবকষ্ড থকাম্াননর ইর্ইটি 
থশয়াকরর ওপর নরনভকরন্ড ( েনদ োকক)  
েুপানরশ নবকব�নার জন্য থকাম্াননর 
পনর�ালকমণ্ডলীর েভা বৃহস্পনতবার, 
১৫ এনপ্রল, ২০২১ তানরি আকয়ানজত 
হকব বকল ননধ্ডানরত হকয়কে।
উক্ত থনাটিেটি থকাম্াননর www.
tatatinplate.com  ওকয়বোইকটর 
পাশাপানশ স্ক এ্ক�ঞ্জেমূকহর www.
bseindia.com  ও www.nseindia.
com  ওকয়বোইকটও থদিা থেকত পাকর।

 তি টিনরলেট ককাম্াতন 
 অফ ইতন্ডয়া তলতররটি
 ককৌতশক শীল
 থকাম্ানন থেকরেটানর
তানরি:  ৭ এনপ্রল, ২০২১

 নার/ ্ িতব ্তরবত্মন
●  I, SUDARSHAN RAM 
do hereby declare that 
sudarshan ram s/o DILIP 
RAM and SUDARSAN ROY 
S/O D KR ROY is same 
person as per affidavit before 
Ist class Judicial Magistrate at 
Diamond harbour vide 26796 
DT 15-03-2021  

NOTICE
Notice is hereby given that 
my client Sri Mohon Chandra 
Debnath son of late Dhiren 
Chandra Debnath of flat No-
2A, 465, Motilal Gupta Road, 
Kolkata-700 008 has been 
lost/misplaced one original 
sale deed being no-32 for the 
year 1961 at A. D. S.R, Behala 
and recorded in book N-1, 
Volume No-9, pages-139 to 
141 from his custody. He has 
lodged a general diary with P. 
S-Haridevpur being G. D. No-
892 dated 07.03.2021. If any 
person/s has/have any claim or 
demand in or Upon the aforesaid 
premises may contact with the 
undersigned within 15 days from 
the date hereof failing no further 
claim and demands entertained 
and the right title, interest and 
possession of the present 
owner will be established and 
the Certified Copy of the deed 
will be treated as principal deed.

Subhendu Bikash Ghosh
Advocate

112 Karunamoyee Ghat Road
Kolkata-700 082

Mobile No-98310-52070  

নলনমকটর লায়ানবনলটি পাট্ডনারনশপ অ্যাক্ট, ২০০৮, 
নলনমকটর লায়ানবনলটি পাট্ডনারনশপ অ্যাক্ট, ২০০৮ এর 

১৩ ধারা এবং নলনমকটর লায়ানবনলটি পাট্ডনারনশপ 
রুলে ২০০৯–এর রুল ১৭) নবষয়ক

ও
নবষয়:তিগরনচার করেিকর এল এল ত্ 

(এল এল নপ) 

রিকাশ্য তবজ্ঞততি
এতদ্দারা জনোধারকের জ্াতাকে্ড জানাকনা হকছে থে, 
থরনজ্রিার নেগকন�ার থরেরকম এল এল নপর  নেদ্ান্ত 
অনুোয়ী নলনমকটর লায়ানবনলটি পাট্ডনারনশপ রুলে 
২০০৯–এর রুল ১৭ এর েকঙ্গ পঠনীয় নলনমকটর 
লায়ানবনলটি পাট্ডনারনশপ অ্যাক্ট, ২০০৮ এর ১৩( ৩)  
ধারাধীকন ‘৫৬ ই থহমন্ত বেু েরনে, নস্কিন হাউে, ৫ম 
তল, ৫৮ নভ, কলকাতা ৭০০০০১পনচিমবঙ্গ’ থেকক 
‘নর ৫৯/ ২৩৫ এন ননম্ডলা নগর, নশবপুরয়া, বারােেী 
২২১০১০ উ. প্র. ’থত  এই এল এল নপর থরনজস্ার্ড অনিে 
স্ানান্তকরর উকদেকশ্য এই থকাম্াননর েঙ্ঘস্ারককর 
পনরবত্ডকনর নবষয়টি নননচিত করার জন্য আকবদনকারী 
থকাম্াননর তরকি থরনজ্রিার অি নলনমকটর লায়ানবনলটি 
পাট্ডনারনশপ ( আর ও এল এল নপ) , এল এল নপআই 
এন এএটি ৮৯২৭, ১৯, ০৯. ২০২০ থত েনমনতবদ্ ( পূব্ড 
নেগকন�ার থরেরকম প্রাইকভট নলনমকটর)  এর কাকে 
একটি আনজ্ড থপশ করার প্রস্াব আনা হকয়কে।
এই এল এল নপর থরনজস্ার্ড অনিকের প্রস্ানবত উক্ত 
স্ানান্তকর কারও স্াে্ড কু্ণ্ণ হকল বা কু্ণ্ণ হওয়ার েম্াবনা 
আকে বকল মকন করকল নতনন/তাঁরা এমনেএ–২১ থপাট্ডাল 
( www.mca.gov.in )–থত ইনকভস্র কমকলেন িম্ড 
দানিল ককর নকংবা এই নবজ্নতি েংবাদপকরে প্রকানশত 
হওয়ার তানরি থেকক  ২১ নদকনর মকধ্য থরনজ্রিার অি 
থকাম্াননজ, কলকাতা, ননজাম প্যাকলে, ২য় এমএেও 
নবন্ডং, �তুে্ড তল, ২৩৪/৪, এ থজ নে থবাে থরার, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০, থিান ০৩৩ ২২৮৭৭৩৯০, 
ি্যা্০৩৩ ২২৯০৩৭৯৫, থমল–roc.kolkata@
mca.gov.in–এর কাকে তাঁর ( পুং/  স্তী)  স্াকে্ডর ধরন ও 
নবকরানধতার কারে উকলেি ককর নলনিতভাকব জানান বা 
থরনজস্ার্ড রাকক পাঠান এবং এর েকঙ্গ একটি হলিনামা 
দ্ারা বক্তব্য েমনে্ডত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি 
কনপ অবশ্যই আকবদনকারী এই এল এল নপর উক্ত 
থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানায় থপশ করকত হকব।

  তিগরনচার করেিকর এল এল ত্–এর জন্য ও তররফ 
  স্া/  রারকশ কুরার বর্মা
তাতরে:   ০৭.  ০৪. ২০২১  কিতজগরনরটি ্াট্মনার  
স্ান:  কলকাতা      [DPIN–00423826]

 ফর্ম নং:  আইএনতি–২৬
[ ককাম্াতনজ ( ইনকর্্মাররশন)  রুলি, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ অনুযায়ী] 
 িংবাি্ররে তবজ্ঞা্ন।

ককন্দীয় িরকার, তরতজওনাল তিররক্টর, করর্াররট 
তবষয়ক রন্ত্রক, ইস্ান্ম তরতজয়ন, কলকাতা িরীর্।

থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধারা এবং 
থকাম্াননজ ( ইনককপ্ডাকরশন)  রুলে, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়ক

ও
নবষয়: ধারনশ ক্যাত্টাল িাতে্মরিি তলতররটি, (CIN: 
U74899WB1995PLC121628), থকাম্াননজ 
অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর অধীকন েনমনতবদ্ থকাম্ানন, 
থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানা:   ৬২, থবনটিঙ্ক ন্রিট , ৪ে্ড তল, 
রুম নং ৩১৪, কলকাতা ৭০০ ০৬৯, পনচিমবঙ্গ। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দারা জনোধারকের জ্াতাকে্ড জানাকনা হকছে থে, 
৪ রাচ্ম, ২০২১  তাতররে অনুনঠিত উক্ত আকবদনকারী 
থকাম্াননর নবকশষ োধারে েভায় গৃহীত একটি নবকশষ 
নেদ্ান্ত অনুোয়ী থকাম্াননজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ 
ধারাধীকন ‘্তচিরবঙ্গ রাজ্য’ থেকক ‘তাতরলনাড়ুক 
রাজ্য’থত  এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিে স্ানান্তকরর 
উকদেকশ্য এই থকাম্াননর েঙ্ঘস্ারককর পনরবত্ডকনর 
নবষয়টি নননচিত করার জন্য আকবদনকারী থকাম্াননর 
তরকি থকন্দীয় েরকাকরর কাকে একটি আনজ্ড থপশ করার 
প্রস্াব আনা হকয়কে।
এই থকাম্াননর থরনজস্ার্ড অনিকের প্রস্ানবত উক্ত 
স্ানান্তকর কারও স্াে্ড কু্ণ্ণ হকল বা কু্ণ্ণ হওয়ার েম্াবনা 
আকে বকল মকন করকল নতনন/তাঁরা এমনেএ–২১ থপাট্ডাল 
( www.mca.gov.in )–থত ইনকভস্র কমকলেন িম্ড 
দানিল ককর নকংবা এই নবজ্নতি েংবাদপকরে প্রকানশত 
হওয়ার তানরি থেকক থ�াদে নদকনর মকধ্য নরনজওনাল 
নরকরক্টর, ইস্ান্ড নরনজয়ন, ননজাম প্যাকলে, ২য় এমএেও 
নবন্ডং, �তুে্ড তল, ২৩৪/৪, এ থজ নে থবাে থরার, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাকে তাঁর ( পুং/  স্তী)  স্াকে্ডর 
ধরন ও নবকরানধতার কারে উকলেি ককর নলনিতভাকব 
জানান বা থরনজস্ার্ড রাকক পাঠান এবং এর েকঙ্গ একটি 
হলিনামা দ্ারা বক্তব্য েমনে্ডত হওয়া আবশ্যক এবং এর 
একটি কনপ অবশ্যই আকবদনকারী এই থকাম্াননর উক্ত 
থরনজস্ার্ড অনিকের ঠিকানায় থপশ করকত হকব। 
  আকবদনকারী ধারনশ ক্যাত্টাল িাতে্মরিি  
 তলতররটি–এর জন্য ও তরকি 
 স্াাঃ/ –
 তনর্মল কুরার
তানরি:  ০৭.  ০ ৪. ২০২১  নরকরক্টর 
স্ান:  কলকাতা [ DIN: 00081771] 

  ই তনলার তবজ্ঞততি 
( চালনাগত তবধ্বস্ত ্াওয়ার ককবল, এইচতিত্ই 

্াই্ ও তা্রশাষী টারতররনশন তকট) 
আগ্রহী থরেতাকদর কাে থেকক থেিাকন থেমন আকে নভনতিকত  �ালনাগত নবধ্বস্ প্রায় ১৭২৩ নমটার পাওয়ার থকবল, 
প্রায় ২০২ নমটার এই�নরনপই পাইপ ও প্রায় ১৫ টি তাপকশাষী টারনমকনশন নকট অপোরকের জন্য  ই ননলাম িম্ড 
আহুত হকছে, োর মানলকানা করঃ কোল্াি তলঃ। উক্ত পে্য থদিা োকব থগারা বাইপাে, থমালোপািা, লার্রনদ, পূব্ড 
বধ্ডমান, পনচিমবঙ্গ ৭১৩১০২, ০৮. ০৪. ২১ কররক ১৯. ০৪. ২১–এ। এর জন্য আগাম থোগাকোগ করকবন: নমাঃ প্রবীর 
মন্ডল, থিান–+  ৯১ ৯৪৭৭৪৫২১৫৫/ + ৯১ ৮২৪০৪ ০৮৭৫৭ বা নমাঃ মধুেূদন + ৯১ ৯৪৩৪৮৬১৩৮১।  ই ননলাম  হকব 
২০. ০৪. ২১–এ। ই ননলাম িকম্ডর জন্য থোগাকোগ করকবন: 

িালরেজ কিটলারি রিাইরেট তলতররটি ( অকশতনয়ারি) 
–এর নমাঃ থোনু োদব, থমা:  ৯৩১৫৯ ০২৪৩৮।

থরনজস্ার্ড ঠিকানা– আর নপ ২২, ৩য় তল, পীতমপুরা, ননউ নদলেী– ১১০০৩৪ বা িম্ড রাউনকলার করুন ওকয়বোইট 
www.Salvage Settlers.com  থেকক। ই ননলাম িম্ড জমার থশষ তানরি ১৯ . ০৪. ২১–এ থবলা ৪. ০০–এর আকগ।

 িম্ি তবতরির জন্য তবজ্ঞততি
রানিী অরয়লি অ্যান্ড করেনি রিাইরেট তলতররটি ( ইন তলকুইরিশন) 
মান্য এননেএলটি– এর ১৯ জুলাই,  ২০১৯ তানরকি আকদশ অনুোকর নলর্ইকরশন প্রনরেয়াধীন একটি থকাম্ানন] 

  েম্কদর ঠিকানা:  নপ ৩৬, ইনন্ডয়া এ্ক�ঞ্জ থলেে, ৪ তলা, রুম নং ৪৮ নে, কলকাতা, পনচিমবঙ্গ ৭০০০০১
ইনেলকভনসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টনে থকার, ২০১৬– এর অধীকন পনরেম্দ নবনরে

আকবদন করার ও রর্কমটি জমার থশষ তানরি ১৭ এনপ্রল ২০২১, নবককল ৪. ০০ অবনধ
ননলাকমর তানরি ও েময়:  ২০ এনপ্রল ২০২১, থবলা ১. ৩০টা থেকক ৪. ৩০টা

( প্রনত থক্করে ৫ নমননকটর েীমাহীন েম্প্রোরকে) 
মহামান্য ন্যাশনাল থকাম্ানন ল রোইবুনাল, কলকাতা থবঞ্চ, কলকাতা দ্ারা ননকয়াগপ্রাতি নলর্ইকরটকরর অধীন মানেী 
অকয়লে অ্যান্ড থগ্রনে প্রাইকভট নলনমকটর ( ইন নলর্ইকরশন)   – এর স্ত্াধীন ্তরিম্ি ও িম্ততিিরূহ তবরিয়। উক্ত 
নবনরে ননম্নস্াক্রকারী দ্ারা https://www.eauctions.co.in  ই– ননলাম লে্যাটিকম্ডর মাধ্যকম আকয়ানজত হকব।

ই– ননলাকমর োধারে শত্ড ও ননয়মাবনল– েহ েম্নতি নবশদ https://www.eauctions.co.in–এ প্রদতি
ই– তনলার ‘ থেমন আকে থতমন’ , ‘ ো নকেু আকে তা’  এবং ‘ নরককাে্ড োিা’  নভনতিকত নবনরে করা হকব।

কয ককানও ইচ্ুক ব্যততি িাক জরা কররত ্াররন।
ই– তনলার এরজতসির ( তলঙ্কস্ার) কযাগারযারগর কলাক:  নমাঃ দীনক্ত প্রজাপনত

 ই– থমল আইনর:  admin@eauctions.co.in , থমাবাইল +  ৯১ ৭৮৭৪১ ৩৮২৩৭
তলকুইরিটররর  কযাগারযারগর কলাক:  তি এ রচনা ঝুনঝুনওয়ালা

 ই– করল আইতি: cirp.mansi@gmail.com, কফান করাবাইল + ৯১ ৯৮৩১১৪১১৬৭
 স্া/ –
 রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
 নলর্ইকরটর, থমাবাইল + ৯১ ৯৮৩১১৪১১৬৭
 আইনবনবআই থরনজক্রিশন নম্বর: IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707 
  কযাগারযারগর ঠিকানা : তিদ্া ওরয়স্ন, ৯, ওরয়স্ন ত্রিট, িু্যট নং ১৩৪, কলকাতা ৭০০০১৩
স্ান:  কলকাতা থরনজ ঠিকানা : নবরেম নবহার, ফ্্যাট ৩০৪, ব্লক এই�, ৪৯৩/ নব/ ১৮, নজটি থরার, 
তানরি:  ০৮ এনপ্রল,  ২০২১ নশবপুর, হাওিা, পনচিমবঙ্গ ৭১১১০২

িম্ততি
/ অবস্ান

 ঠিকানা/ এতরয়া  িংরক্ষণ রূল্য 
 ( ₹ )

ইএরতি অর্মাঙ্ক 
(  ₹ )  

জনম ও 
নবন্ডং

জনম ( ২. ৭৭৪১ একর)  ও নবন্ডং ও থশর আর নেনে/ টানল 
োদ/ টিউবুলার কাঠাকমা, ইঁকটর থদয়াল । 
ঠিকানা রায়মন্ড হারবার থরার, বঙ্গনগর, পনচিমবঙ্গ, নপন 
৭৪৩৫১৩।

₹  ৪ ২৩ লক্ ₹  ৪২ . ৩ লক্

তনউ রারক্মট শাো, ৬এ, এি এন ব্যানাতজ্ম করাি, কলকাতা–  ৭০০০১৩

 রুল ৮( ১) ,   িেল তবজ্ঞততি ( স্াবর িম্ততির জন্য)
থেকহতু,  ্ াঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ( ্ ূব্ম ইউনাইরটি ব্যাঙ্ক অফ ইতন্ডয়া) – এর অনুকমানদত অনিোর 
নহকেকব ননম্নস্াক্রকারী, তিতকউতরটাইরজশন অ্যান্ড তরকন্রিাকশন অফ তফনাতসিয়াল অ্যারিটি অ্যান্ড 
এনরফাি্মররন্ট অফ তিতকউতরটি ইন্টাররস্ অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট  ৫৪ অি ২০০২)  থমাতাকবক এবং 
নেনকউনরটি ইটিাকরস্ ( এনকিাে্ডকমটি)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৩– এর েকঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাকক্টর 
১৩( ১২)  ধারাধীকন তাঁর ওপর অনপ্ডত ক্মতাবকল থদনদার এ/ তি করঃ রয়্যাল তরিরয়শন, স্ত্া:  
শ্রীরতী িুরন কোজাক, স্ামী শ্রী অকলাক থভাজাক, ১৮২/ ১৩ নমরপািা থরার, নললুয়া, হাওিা, নপন–  
৭১১২০৩ বাে:  ৫১/ ৬ রবীন্দ েরনে, থপাাঃ ও োনা নললুয়া, হাওিা, নপন–  ৭১১২০৪ জাতরনিার ও 
বন্ধকিাতা–  শ্রীঅরলাক কোজাক, নপতা প্রয়াত কানাইয়ালাল থভাজাক, ৫১/ ৬ রবীন্দ েরনন, থপাাঃ ও 
োনা নললুয়া, হাওিা, নপন–  ৭১১২০৪– এর প্রনত  ২১.১ ০. ২০২০ তানরি েংবনলত দানব নবজ্নতি ইেু্য 
ককরনেকলন, োকত উক্ত নবজ্নতির তানরি থেকক ৬০ নদকনর মকধ্য েংনলিষ্ট নবজ্নতিকত উনলেনিত পনরমাে 
অে্ডাঙ্ক টাঃ ৫৮,৭৬,৪৩৭. ০০ ( আটান্ন লাে তিয়াতির হাজার চাররশা িাঁইতরেশ টাকা)  ৩১. ১২. ২০১৯ 
মানিক আদায় থদওয়ার জন্য তাঁকদর আহ্ান জানাকনা হকয়নেল। 
উক্ত থদনদার ওই পনরমাে অে্ডাঙ্ক আদায় নদকত ব্যে্ড হওয়ায় এতদ্দারা নবকশষ ককর ওই থদনদার এবং 
জনোধারকের জ্াতাকে্ড জানাকনা হকছে থে, ননম্নস্াক্রকারী উক্ত নেনকউনরটি ইটিাকরস্ ( এনকিাে্ডকমটি)  
রুলে ২০০২– এর রুল ৮–  এর েকঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীকন তাঁর ওপর অনপ্ডত 
ক্মতাবকল ৫ এতরিল ২০২১ তাতররে নীক� বনে্ডত েম্নতির দিল ননকয়কেন।
নবকশষ ককর ওই থদনদার/ জানমনদার  এবং জনোধারেকক এতদ্দারা ননকম্নাক্ত েম্নতি ননকয় থলনকদন 
না করার জন্য েতক্ড করা হকছে এবং এর পকরও এই েম্নতি ননকয় থে  থকানও থলনকদন করা হকল 
তা উক্ত নবজ্নতিকত উনলেনিত বককয়া টাঃ ৫৮,৭৬,৪৩৭. ০০ ( আটান্ন লাে তিয়াতির হাজার চাররশা 
িাঁইতরেশ টাকা)  ও তার ওপর েুদ, মাশুল, আকনস্ক ির�াপানত ইত্যানদ েকমত ্ াঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
( ্ ূব্ম ইউনাইরটি ব্যাঙ্ক অফ ইতন্ডয়া)  তনউ রারক্মট শাো–  র �াজ্ড োকপক্ হকব।              
এর ্াশা্াতশ উতি অ্যারক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উ্ধারার িংস্ান করাতারবক উ্লব্ধ িররয়র ররধ্য 
ব্যারঙ্কর রিা্্য বরকয়া টাকা্য়িা আিায় তিরয় তনম্নতলতেত জাতরনযুতি িম্ততি িাতড়রয় কনওয়ার 
ব্যাবস্া করার জন্য িংতলিষ্ট কিনিারগরণর দৃতষ্ট আকষ্মণ করা হরচ্। 

স্াবর িম্ততির বণ্মনা
জনম ও নবন্ডং মাপ ২ কাঠা ৬ েটাক ১ বগ্ডিুট কমকবনশ েহ টিন থশর ঘর ৩০০ বগ্ডিুকটর। থমৌজা 
নললুয়া, থজ এল নং–  ১২, দাগ নং–  ৪১৬, আর এে িনতয়ান নং ১২৪৮, থহানর্ডং নং ১৮২/ ১৩, 
নমরপািা থরার, ওয়ার্ড নং–  ২৪, বানল পুরেভা, োনা–  বানল ( পুরাকনা) , এিন নললুয়া, থজলা–  হাওিা, 
দনলল নং আই– ১৯০১০৩১৯৮, ভলু্যম নং–  ১৯০১- ২০১৭, পৃঠিা–  ১০১৪৬৭ থেকক ১০১৪৯৭, বষ্ড–  
২০১৭, এনরএেআরও হাওিা, েম্নতির রাতলক শ্রী অরলাক কোজাক, নপতা–  প্রয়াত কানাইয়ালাল 
থভাজাক, িীরানা:  উতির–   কমন প্যাকেজ ও দাগ নং ৪১৬– র অংশ, দনক্ে–   থহান্ডং নং–  ১৮২/ ১৪, 
নমরপািা থলন, পূব্ড– দাগ নং–  ৪১৬, পনচিম–  নমরপািা থরার।

তাতরে:  ০৮. ০৪. ২০২১, স্ান: কলকাতা  অনুররাতিত অতফিার, ্াঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আজকারলর রিততরবিন

হােপাতাকল ককরানা থরাগী ভনত্ড, েটুি, মতুৃ্য েংরোন্ত ১০০ ভাগ তে্য স্াস্্য দতিকর পাঠাকত 
হকব। েব হােপাতাকল থকানভর থপকশটি ম্যাকনজকমটি নেকস্ম ( নেনপএমএে)  েোেে 

মানকতই হকব। রাকজ্য ককরানা েংরেমে 
বািায় আবারও েব হােপাতালকক 
বুধবার ননকদ্ডনশকা পাঠিকয় মকন কনরকয় 
নদল স্াস্্য দতির। 

গত বের জুলাই মাকে নেনপএমএে 
�ালু করা হয়। স্াস্্য দতিকরর 
ওকয়বোইকট ওয়াক্ড থজাকনর মকধ্যই 
রকয়কে নেনপএমএে। হােপাতাকল কত 
থরাগী ভনত্ড হল, ইনকরাকর থকানও 
থরাগীর োমান্য নবপদ থদিকলই জানাকত 
হকব। ল্যাবকরটনরকত থরাগীর পরীক্ার 
নরকপাট্ড, েটুি ও মতুৃ্য এই েমস্ থরটা 
ননয়নমত ১০০ শতাংশ বাধ্যতামলূক ভাকব 
পাঠাকত হকব। ককরানা থরাগীর আত্ীয় 
নকংবা পনরবাকরর েদে্যরা অনলাইকন 
ওটিনপ নেকস্কমর মাকধ্য থরাগীর েম্বকধে 
নবস্ানরত তে্য থেমন আকগ থপকতন, 
থতমন থেন ননয়নমত পান থেই ব্যবস্া 
ঠিকমকতা �ালু রািকত বলা হকয়কে। 
বুধবার এই েংরোন্ত একটি ননকদ্ডনশকা 
জানর ককরকেন স্াস্্য েন�ব নারায়ে 
স্রূপ ননগম। 

নেনপএমএে �ালুর পর ভাল ভাকবই 
�লনেল। নকন্তু ককরানার প্রককাপ অকনকটা 
ককম োওয়ায়, থরাগী ভনত্ডর েংি্যাও 
অকনক ককম থগনেল। এই নেকস্কমর 
ব্যবহারও ককম থগনেল। নকন্তু হঠাৎ ককরই 
আবার বািবািন্ত হওয়ায় ন�ন্তার ভাজঁ 
স্াস্্যকত্ডাকদর কপাকল। েব হােপাতাকলর 
েপুার থমনরক্যাল ককলকজর উপাধ্যক্ ও 
েব থজলার মিু্য স্াস্্য আনধকানরককদর 
ননকদ্ডশ পাঠিকয় েতক্ড করা হকয়কে। ননয়নমত 
নেকস্কম েব তে্য আপকলার হকছে নকনা 
তা তারঁা নননচিত করকবন।  থকানও থরাগীর 
ভুল নকংবা অেমূ্ে্ড রাটা নেনপএমএকে 
আপকলার করা হকল, তার জন্য েংনলিষ্ট 
হােপাতাল কতৃ্ডপক্ দায়ী োককবন।  
নক্লননক্যাল এস্্যাবনলশকমটি অ্যাক্ট অনেুায়ী 

েরকানর থকানভর হােপাতাল, েরকানর অনধকৃত থবেরকানর থকানভর হােপাতাল এবং 
অন্য থবেরকানর থক্করের থমনরক্যাল েুপারকদরও একই ননয়ম অবশ্যই মানকত হকব।

ককাতেি করাগীর িব তর্য 
্াঠারনা বাধ্যতারলূক

ককান ককান 
তর্য চাই

➲ অনলাইরন িব ককাতেি 
করাগীর েতত্মর ঠিক িরয়
➲ েতত্মর িরয় করাগীর 
তবরশষ যত্ন কনওয়া
➲ করাগীর আত্ীয় বা 
অতেোবরকর নার, করাবাইল 
নম্বর, ককা–রতব্মতিটি স্্যাটাি
➲ ইনরিার, ককতবন, 
তিতিইউ, এইচতিইউ, 
আইতিইউ– কত েতত্ম িব 
করাগীর ক্রশন্ট রতনটতরং 
ক্ার উরলেে ( ত্এরএি) 
➲ তিতিইউ, আইতিইউ, 
এইচতিইউ–কত েতত্ম 
করাগীর গুরুত্ব্ূণ্ম 
্্যারাতরটার তিরন চার 
বার, ওয়ারি্ম েতত্ম অন্য 
আশঙ্কাজনক কররানা করাগীর 
( করি কজান)  ্্যারাতরটার ২ 
বার এবং বাতক করাগীর অন্তত 
একবার িব তর্য তনয়তরত 
নতরেুতি করা
➲ িব করাগীর ্রীক্ষা–
 তনরীক্ষার তরর্াট্ম ত্তিএফ 
করর আ্রলাি করা
➲ রিরত্যক রতুৃ্যর তর্য ৪ 
ঘণ্ার ররধ্য নতরেুতিকরণ
➲ রিরত্যক করাগীর িটুির 
তর্য স্পষ্ট করর জানারনা     

আজকারলর রিততরবিন

কররানা করাগীরির িারয়রট কবতশ 
্তররারণ োবার রােরত হরব। োবাররর 
রারনর িরঙ্গ কযন ককানওরকর আ্ি 
না করা হয়।  োবার িরবরাহকারী 
িংস্ার তবল ঠিক িররয়র ররধ্য করটারত 
হরব। কারও তবল কযন বরকয়া না রারক। 
এই িংরিান্ত তনরি্মশ িব হাি্াতালরক 
্াঠিরয় িতক্ম করল স্াস্্য িতির। 
হাি্াতারল েতত্ম ককাতিি করাগী ত্ি ু
্রর্যর জন্য ১৭৫ টাকা বরাদ্দ করা 
হরয়রি। িংরিরণ করায় রারঝ অরনক 
হাি্াতারলই ককাতেি শয্যা ফাঁকা 
্রড় তিল। তকন্তু ধীরর ধীরর আবারও 
িব হাি্াতারল কররানা করাগীর 
িংে্যা বাড়রি। আতরষরোজী কররানা 
করাগীরির জন্য িকারল চা, তব্ুট ২ 
ত্ি। রিাতরারশ চার ত্ি ্াউরুটি, 
তির তিদ্ ১টি, কলা ১ ত্ি, গরর 
দুধ ২৫০ তরতল। দু্ুরর– োত ১৫০ 
রোর, িাল ৫০ রোর, রাি অরবা রাংি 
৮০–৯০ রোর, ররশুতর িবতজ ১০০ 
রোর, িই ১০০ রোর। তবরকরল– চা, ২ 
ত্ি তব্ুট, রারত– োত অরবা রুটি 
১০০ রোর, ররশুতর িবতজ ৭৫ রোর। িই 
বারি বাতক োবার এবং তার ্তররাণ 
রারতও একই রাকরব। অন্যতিরক 
তনরাতরষরোজী করাগীরির কক্ষররে তির, 
রাি, রাংি বাি তিরয় কিই জায়গায় 
্তনর, রাশরুর, িয়াতবন, রাজরা যুতি 
করা হরয়রি দিতনক িারয়রট।       

থরাগীর পকে্য
আপে নয়

রারজ্য কররানা তচরে
নতুন আরিান্ত   ২,৩৯০
করাট আরিান্ত  ৬,০০,০২৪
নতুন করর িসু্  ৮৬৭
করাট িসু্  ৫,৭৫,৩৭১
িসু্তার হার  ৯৫. ৮৯ %
রতুৃ্য    ৮

িম্প্রতত তিতলেরত ক্াবাল 
ইতন্ডয়া তবজরনি 
কফারাররর কিওয়া 
‘ কনশনি এরসেরলসি ইন 
আতক্মরটকচার অ্যান্ড 

ইতন্টতরয়র তিজাইন’  
িম্ান ক্রলন অতনব্মাণ 
িতি। শ্রী িতি ‘ ফরররশনি’  
িংস্ার রিততষ্াতা তরা 
রুে্য তিজাইনার।

আজকারলর রিততরবিন

আকাকশ বাতাকে নবজকয়র েুর। থটককনা ইনন্ডয়া গ্রুপ থমধা রত্ন উৎেব 
আর ভারতীয় থেনাবানহনীর স্নে্ডম নবজয় বষ্ড নমকলনমকশ একাকার। 
নশনলগুনি ইননস্টিউট অি থটককনালনজ ক্যাম্াকে প্রনত বেকরর মকতা 
এবারও হল উতিরবকঙ্গ দশম থরেনের থবার্ড পরীক্ায় কৃতীকদর েংবধ্ডনা। 
এবার অন্য মারো থোগ হয় থেনাবানহনীর েহকোনগতায়। ১২৪ জনকক 
পুরসৃ্ত করার েকঙ্গ েকঙ্গ তাকদর উদু্দ্ করা হল থদশকেবায়। থটককনা 
ইনন্ডয়া গ্রুকপর ম্যাকননজং নরকরক্টর েত্যম রায়ক�ৌধুরী বলকলন, ‘ থমধা 
থেন পরীক্ার িাতায় েীমাবদ্ না োকক। তা থেন কাকজ লাকগ েমাজ 
ও থদকশর থেবায়।’  প্রধান অনতনে অবেরপ্রাতি এয়ার ন�ি মাশ্ডাল 
অরূপ রাহা ও নবকশষ অনতনে থলাঃ থজনাকরল অজয় র্মার নেং নবীন 

প্রজন্মকক আহ্ান জানাকলন থেনাবানহনীকত। মনুক্তেুকদ্ পাক বানহনীকক 
পেু্ডদস্ করার েবুে্ড জয়ন্তী পালকন ভারতীয় থেনা থে উকদ্যাগ ননকয়কে, 
তাকত শানমল হওয়ার জন্য থটককনা ইনন্ডয়াকক ধন্যবাদ জানান তারঁা।  
বুধবার অনঠুিাকন নেকলন বায়কুেনার প্রনতনননধ, থটককনা ইনন্ডয়া গ্রুকপর 
নরকরক্টর থমঘদূত রায়ক�ৌধুনর ও পনলন লকভায়া, নেইও র.  শঙ্কু বেু, 
নেস্ার ননকবনদতা ইউননভানে্ডটির উপা�াে্ড র.  ধ্রুবকজ্যানত �ক্াপাধ্যায়, 
এেআইটি– র নরকরক্টর র.  প্রকদাষ র্মার আধভােু্ড, বাংলাকদশ থরপুটি 
হাইকনমশকনর নশক্া ও রেীিা নবষয়ক কাউকসিলর নরয়াজুল ইেলাম, 
থটককনা সু্কলর উতিরবকঙ্গর েমন্বয়ক মীরা ভ্া�াে্ড প্রমিু। এই অনঠুিাকন 
ক্যাম্াে প্রকাশ ঘটল েত্যম রায়ক�ৌধুরী েম্ানদত দুটি বইকয়র।  
‘ মহাত্া ির ইউ’  এবং ‘ বঙ্গবধুে ির ইউ’ । োমনরক বানহনীর ব্যান্ড ও 
েমরাস্ত প্রদশ্ডনীও হয়। ছবি: অর্্য যাণী ি্যানযাব ্্য

থমধা রত্ন উৎেব ও স্নে্ডম নবজয়বষ্ড নমকলনমকশ একাকার

বারণশ্বররর িোয় ররতা ব্যানাতজ্ম ও রবীন্দনার কঘাষ। িতব: আজকাল

তিরব্যনু্ কেৌতরক ও রিরিনতজৎ শীল
ককাচতবহার ( বারণশ্বর)  ও শীতলকুতচ

‘রনব থঘাকষর নবরুকদ্ লিাই করকে আমাকদর এক গদোর। ন�রজীবন রোসিকপাকট্ডর 
থ�য়ারম্যান, থরকভলপকমটি থবাকর্ডর থ�য়ারম্যান, েব ককর থিকয় ইকলকশকনর আকগ 
তাকক নবকজনপ করকত হকয়কে। থে নানক মহান থনতা!’ বুধবার থকা�নবহার উতিকরর 
বাকেশ্বকরর েভামকঞ্চ ভাষে নদকত নগকয় ‘ দলবদলু’  নমনহর থগাস্ামীর নাম না ককর 
এভাকবই তঁার নবরুকদ্ েমস্ থক্াভ উগকর থদন মিু্যমন্তী মমতা ব্যানানজ্ড। নতনন বকলন, 
‘থকানও নদন ঘর থেকক থবকরায় না, একটা থিান ধকর না, একটা কাজ পে্ডন্ত ককর না। 
রনব থঘাকষর নবরুকদ্ লিাই করকত থগকে। আকর, রনব থঘাষ থতা রাত ১২টায় থিান 
করকলও থিান ধকর। েকাল ৪টায় থিান করকলও থিান ধকর। মানষু নবপকদ পিকল তঁার 
ঘকর েকুট োয়। নবনয়ও োয়, নহনপ োয়। তুনম থকাোয় োও? তুনম থতা আমারই থিান ধকরা 
না, অন্য থলাককর থিান আর কী ধরকব! এত থতামার গরজ, এত থতামার অহঙ্কার! ’ 

উকলেি্য, নমনহর থগাস্ামী দীঘ্ডনদন তৃেমকূল নেকলন। তৃেমলূ েমস্ রকম েনুবধা তঁাকক 
নদকয়কে। জয়গাঁ উন্নয়ন পষ্ডকদর থ�য়ারম্যান থেকক উতিরবঙ্গ রাষ্টীয় পনরবহে ননগকমর 
থ�য়ারম্যান পকদও নতনন নেকলন। থদওয়া হকয়নেল আরও নানান ক্মতা। নকন্তু থভাকটর 
আকগ নবকজনপ–থত নগকয় নাটাবানি থককন্দ উতিরবঙ্গ উন্নয়নমন্তী রবীন্দনাে থঘাকষর 
নবরুকদ্ প্রােথী হকয়কেন। এনদন থকা�নবহাকর থভাট প্র�াকর নগকয় তাই নাম না ককর রনব 
ও নমনহকরর তুলনা টাকনন মিু্যমন্তী। রনব থঘাষ েম্কক্ড বলকত নগকয় বাকেশ্বকর বকলন, 
‘রনব আমার প্রেম নদনগুকলার েঙ্গী। ভাল থেকল। মাকে মাকে আমার েকঙ্গ েগিা 
ককর বকট! নকন্তু কাকজর থেকল। নজতকব নাটাবানি থেকক।’  এর পর নতনন নাটাবানির 
মানকুষর উকদেকশ্যও তঁাকক জয়েুক্ত করার আকবদন জানান।

অন্যনদকক, বন মন্তক–েহ থবশ ককয়কটি মন্তক োমলাকনা নবনয়কৃষ্ণ বম্ডনকক 
এবার তঁার ননকজর থকন্দ মাোভাঙা থেকক েনরকয় থকা�নবহার উতিকর প্রােথী ককরকেন 
মমতা। তা ননকয় এনদন তৃেমূল থনরেী বকলন, ‘ আপনারা অকনককই প্রশ্ন ককরন, থকন 
নবনয়কক মাোভাঙা থেকক একন এিাকন থদওয়া হল? কারে এিাকন এতনদন োরা 
নেল, তারা থকউ কাজ ককরনন। তাই কাকজর মানুষ নবনয়কক এিাকন প্রােথী ককরনে। 
শুকননে ২০১৬ োকল নতনন থজকল নেকলন। মার্ডার থককের জন্য। নতনন হকয় থগকেন 
এিন ধনী। নতনন তাই ইকলকশকন দঁানিকয় থগকেন। তা হকল বুেকতই পারকেন 
নবনয়কক থকন থভাট নদকত হকব?’ 

 তরতহররর তবরুরদ্ কক্ষাে 
উগরর তিরলন ররতা

িাগতরকা িতিরচৌধুতর

রারজ্য দিতনক লাতফরয় লাতফরয় বাড়রি কররানা আরিারন্তর িংে্যা। বাড়রি 
রৃতু্যর িংে্যাও। কলকাতায় েয়ঙ্কর োরব িংরিরণ বাড়রি। আজ, বৃহস্পততবার 
কিরশর িব রারজ্যর রুে্যরন্ত্রীর িরঙ্গ কররানা ্ তরতস্তত তনরয় দবঠক কররবন 
রিধানরন্ত্রী নররন্দ করাতি। গত ২৪ ঘণ্ায় নতুন করর কলকাতায় ৭২২ জন 
কররানায় আরিান্ত হরয়রিন। 

এতিরক কররানার রিরকা্ বাড়ায় বত্মরান ্তরতস্তত কিরে করমীরির 
িতিারহ ততন তিন আিার তনরি্মশ তিরয়রিন যািব্ুর তবশ্বতবি্যালয় কতৃ্ম্ক্ষ। 
এততিন তবশ্বতবি্যালরয়র িতিরগুতল িতিারহ ্াঁচতিন কোলা হতচ্ল এবং 
করমীরাও তনয়তরত আিতিরলন। এেন যা ্তরতস্তত তারত এই তিদ্ান্ত 
তনরয়রিন কতৃ্ম্ক্ষ। তবশ্বতবি্যালয় িূররে েবর, উ্াচারয্মর িতিররর এক 
করমী জ্বরর আরিান্ত হওয়ায় গত দু’ তিন ধরর উ্াচারয্মর িতির বন্ধ রাো 
হরয়তিল। তরব ওই করমীর কররানা কনরগটিে তরর্াট্ম এরিরি বরল জানা 
কগরি। যাঁরা তবশ্বতবি্যালরয় আিরিন তাঁরির কররানা রিততররারধ িবরকর 
িতক্মতা অবলম্বন কররত বলা হরয়রি।   

অন্যান্য কজলার ররধ্য 
কযরন উতির ২৪ ্রগনায় 
৫৪৮, বীরেূরর ১০৯, 
হাওড়ায় ২২৪, হুগতলরত 
১২১, িতক্ষণ ২৪ ্রগনায় 
১২২, ্তচির বধ্মরারন ১১৩ 
জরনর কররানা ধরা ্রড়রি। 
কিফ কহারর করাগীর িংে্যা এতিন 
কবরড় ৬ জন হরয়রি। কহার 
ককায়াররতন্টরন ররয়রি ৯,৫১১ 
জন। হাি্াতালগুতলরতও তেড় বাড়রি কররানা করাগীর। আইতিইউ–কত 
জায়গা রিায় কনই বলরলই চরল। এতিন কররানার ্ রীক্ষা হরয়রি ২৯,৩৯৪টি 
নরুনা। ্তজটিতেটি করট ৬. ৪১ শতাংশ। িতরিয় আরিারন্তর িংে্যা এতিন 
কবরড় হরয়রি ১,৫১৫। রারজ্য করাট িতরিয় আরিান্ত ১৪,২৯০। বুধবারও 
রারজ্যর িব হাি্াতাল কতৃ্ম্রক্ষর িরঙ্গ তেতিও কনফাররসি করর কররানা 
্তরতস্তত িারলারনা তনরয় িতক্ম কররলন স্াস্্য িতিররর শীষ্ম কত্মারা। 

রারজ্যর স্াস্্য অতধকত্মা িাঃ অজয় চরিবতমী জাতনরয়রিন, রানুরষর 
ররধ্য রা্ ্রার রিবণতা উধাও হরয় কগরি। রা্ হল অত্যন্ত জরুতর 
িুরক্ষা বলয়। িব হাি্াতালরক বরলতি কটরস্র িংে্যা, শয্যা িংে্যা 
বাড়ারত, টিকাকরণ কবতশ িংে্যায় করার জন্য ্তরকাঠাররা বাড়ারত। 
কিফ কহার রাকরলও রানুষ এেন বাতড়রত রাকরত কবতশ ্ িন্ কররিন। 
আবািরনর বাতিন্ারা ্ুররা আবািনটারক বাতড় ররন কররিন কয কাররণ 
িংরিরণ িড়ারচ্। আবািনটা তকন্তু বাতড় নয়। িুতরাং ক্যাম্ারির ররধ্য 
রা্ অতত অবশ্যই ্ররত হরব। ে্যাকতিন তনরতও িকলরক এতগরয় 
আিরত হরব। এতিন করতিক্যাল ব্যারঙ্কর িম্ািক তি আতশরির কনতৃরত্ব 
একটি কররানা িরচতনতারূলক ্ িযারো করা হয়। রা্ ্ রা, িাবান তিরয় 
হাত কধায়া, দূরত্বতবতধ রানা– িহ একাতধক আরবিন করা হয়। দিতনক 
৩–৪ লক্ষ রানুষরক টিকা কিওয়া হরচ্ রারজ্য। এেনও ্য্মন্ত রারজ্য 
৬০ লরক্ষর কবতশ রানুষরক টিকা কিওয়া হরয়রি।   

ককরানা:  আজ 
ববঠক থমানদর

ঘরু উরড়রি
l ১ ্াতার ্র
টানলগকঞ্জ নবকজনপ প্রােথী বাবুল েুনপ্রয়র নাম না 
ককর মমতা বকলন, ‘ নবকজনপ স্ানীয় থকানও 
প্রােথী িুঁকজ থপল না?  আোনকোল থেকক 
পানলকয় এিাকন একে প্রােথী হকত হল?  ৩৬৫ 
নদন বাংলায় থেকক োঁরা কাজ ককর, তারাই 
থতা নজতকব।’  থমানদকক মমতা বকলন, ‘থোনার 
বাংলা বলকত পাকরন না, বলকেন েুনার বাংলা 
হকব। এরা েব নকেু নবনরে ককর নদকছে। এক 
থ�াকি হােকে। অন্য থ�াি নদকয় রক্ত েরকে। 
দাঙ্গা করকত এরা ওস্াদ। থমানদ, অনমত শাহ 
জগাই– মাধাই। নেনন্ডককট।

োদবপুকরর নেনপএম– এর প্রােথী েুজন 
�রেবতথীকক মমতা বকলন, ‘ উনন এিন র্জন। 
নবধানেভায় আমাকক গালাগানল ককরন। ওঁর 
আ�রে থশাভনীয় নয়। নেনপএম, নবকজনপ ও 
কংকগ্রেকক একটি থভাটও থদকবন না। েব থভাট 
তৃেমূকলর প্রােথীকক নদন।’  মমতার েভায় নক্নত 
থগাস্ামীর স্তী েুনন্া মুিানজ্ড বক্তব্য থপশ ককরন। 
মমতা বকলন, ‘ ওনার থমকয় বেুধেরা নন্ীগ্রাকম 
আমার হকয় ভাল কাজ ককরকে। ওঁরা েককলই 
তৃেমূকলর হকয় প্র�ার করকেন।’ 

এনদন মমতা থকন্দীয় বানহনী, পুনলশকক 
আরেমে ককর বকলন, ‘ এরা ভয় থদিাকছে। 
নবকজনপ– থক থভাট নদকত বলকে। মনহলাকদর 
অেম্ান করকে। মনহলা োংবানদককদর েকঙ্গ 
িারাপ ব্যবহার করকে। পুনলশ এিন নবকজনপ–
 র হকয় কাজ করকে। আপনারা ভয় পাকবন 
না। রুকি দাঁিান। থদিকবন েব ঠিক হকয় 
োকব। একটি থভাটও নষ্ট করকবন না। ১৪৪ 
ধারা ননকয় নমকে্য কো বলা হকছে। থেিাকন 
থভাট হকছে, তার ২০০ নমটাকরর মকধ্য ১৪৪ 
ধারা জানর োকক। বাইকর নকন্তু ১৪৪ ধারা 
নয়। এরা েব নমে্যা কো বলকে। ননব্ডা�কনর 
পর গ্যাকের দাম আরও বানিকয় থদকব। ওরা 
নকন্তু ম্যা� থহকর থগকে। ড্র হওয়ার থকানও 
েুকোগ থনই। থকাটি থকাটি টাকা ির�া করকে। 
টাকা নদকয় থভাট থকনা োকব না। এত েস্া 
নয়। থভাকটর পর গ্যাে নবনা পয়োয় না নদকল 
ওকদর উনুকনর োই থদওয়া হকব। েনদ থমানদ 
েনত্য নজতকতন তাহকল ১০১ থকাটি টাকা ির� 
ককর বাংলায় থরাজ আেকতন না। নদনলে থেকক 
আমাকক হারাবার জন্য প্রনতনদন হাজাকরর থবনশ 
থনতা আেকেন। লাভ হকব না।’  োদবপুর ও 
টানলগকঞ্জর েব প্রাক্তন কাউনসিলর উপনস্ত 
নেকলন। আজ মমতা থবহালা পূব্ড ও পনচিকম 
প্রােথীর েমে্ডকন থবহালা থ�ৌরাস্ায় জনেভা 
করকবন। উপনস্ত োককবন প্রােথী পাে্ড �্যাটানজ্ড 
ও রত্না �্যাটানজ্ড।   

 রিকাশ্য তবজ্ঞততি
ইনেলকভনসি অ্যান্ড ব্যাঙ্কর্যাপ্টনে থবার্ড অি ইনরয়া ( নলর্ইকরশন প্রকেে/ থরগুকলশনে, ২০১৬– র 

থরগুকলশন ১২– র েহ পঠনীয় ৩১( ২)  থরগুকলশন
করঃ কজরি ককয়ার অ্যান্ড তকওর কহলর কিন্টার রিাইরেট তলতররটি ইন তলকুইরিশন–

 এর অংশীিাররির অবগততর জন্য
ইনেলকভনসি অ্যান্ড ব্যাঙ্কর্যাপ্টনে থবার্ড অি ইনরয়া ( নলর্ইকরশন প্রকেে/ থরগুকলশনে, ২০১৬– র 
থরগুকলশন ৩১ মানিক করঃ কজরি ককয়ার অ্যান্ড তকওর কহলর কিন্টার রিাইরেট তলতররটি ইন 
নলর্ইকরশন– এর  এর অংশীদার তানলকা মান্য এননেএলটি, কলকাতায় ৭ এনপ্রল ২০২১– এ 
থপশ করা হকয়কে। অংশীদার তানলকায় নলর্ইকরটর স্ীকৃত অকঙ্কর নবশদ েহ েংকশানধত অঙ্ক 
প্রদতি আকে ো http://www.ibbi.gov.in – এ নলর্ইকরটর দ্ারা থদওয়া আকে।
অংশীদারকদর জানাকনা োকছে থে তানলকায় েংকশাধন �াইকল তা এননেএলটি, কলকাতায় 
আকবদন করকত হকব।

স্াঃ/ – 
িূয্মকান্ত শত্তর

তলকুরয়টর–  কজরি ককয়ার অ্যান্ড তকওর
কহলর কিন্টার রিাঃ তলঃ

আইত্ করতজর্রিশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-P00598/2017-2018/11050
এরএরএি কচম্বার, রুর নং আই– ২, ৪ এ, কাউতসিল হাউি ত্রিট, কলকাতা– ৭০০ ০০১

 তানরি:  ০৭. ০৪. ২০২১
  স্ান:  কলকাতা
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