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RP-SanjlvGoenka

, ,-� Group 
Growing Legacies 

22nd July, 2022 

The Manager, 

Listing Department, 

National Stock Exchange oflndia Ltd, 

Exchange Plaza, 

Plot No. - C - 1, G Block, 

Bandra - Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400051 

NSE Code:- PCBL 

Dear Sir, 

The General Manager, 

Department of Corporate Services, 

BSE Ltd., 

1st Floor, New Trading Ring, 

Rotunda Building, 

P.J. Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai - 400001 

BSE Code:- 506590 

�PCBL 

Sub:- Publication of the Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th 

June, 2022 in newspapers 

Further to our letter dated 2l 81 July, 2022, please find enclosed herewith a copy of the newspaper publication of the Extract of 

Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 published today, i.e. Friday, 22nd 

July, 2022 in English in Business Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata) edition. 

You are requested to take the afore-mentioned information in record and oblige. 

Thanking you, 

Yo rs faithfully, 

Fo PC L LIMITED 

e 

Secretary and Chief Legal Officer I Executive Director 

Enclo: As above 

PCBL Limited 

Registered Office: 31 Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001. West Bengal. India 

Corporate Office: RPSG House, 4th Floor, 2/4 Judges Court Road, Kolkata - 700 027. West Bengal, India 

P: +91 33 66251443 I E: pcbl@rpsg.in I W: www.pcblltd.com I CIN: L23109WB1960PLCO24602 

Note: "PCBL Limited" was formerly known as "Phillips Carbon Black Limited" 
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HINDUSTAN ZINC LIMITEDHINDUSTAN ZINC LIMITED
Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004

PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com
Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004

PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzlindia.com

(₹ in Crore, except as stated)

By Order of the Board
Date: July 21, 2022 Arun Misra
Place: Udaipur CEO & Whole-time Director

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

P A R T I C U L A R S Year ended
30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022

Unaudited Audited Unaudited Audited

1 Total income from operations 9,697 9,074 6,880 30,656

2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items) 4,672 4,357 3,157 14,234

3 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 4,672 4,357 3,023 14,100

4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 3,092 2,928 1,983 9,629

5
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for
the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after
tax))

3,523 2,858 1,981 9,574

6 Paid up Equity Share Capital 845 845 845 845

7 Reserves 36,960 33,436 33,450 33,436

8 Net Worth 37,805 34,281 34,295 34,281

9 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 2,815 2,823 6,653 2,823

10 Debt Equity Ratio 0.07 0.08 0.19 0.08

Earnings Per Share in ₹ (of ₹ 2 each) for continuing and
discontinued operations
Basic : 7.32 6.93 4.69 22.79
Diluted: 7.32 6.93 4.69 22.79

12 Debt Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02 131.68 40.68 6.64

13 Interest Service Coverage Ratio (No. of times) 130.02 131.68 40.68 65.69

NOTES :
1)

2)

3)

(₹ in Crore, except as stated)
P A R T I C U L A R S Year ended

30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
Unaudited Audited Unaudited Audited

Total income from operations 9,697 9,074 6,880 30,656
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items) 4,673 4,358 3,157 14,235

Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 4,673 4,358 3,023 14,101

Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) 3,093 2,929 1,983 9,630

4)

5)

6)

7)
8)
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The above consolidated results of Hindustan Zinc Limited("the company") and its subsidiaries("the Group") for the quarter
ended June 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on
July 21, 2022 and have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the company.

During the previous year ended March 31, 2022, the company had incorporated its wholly owned subsidiaries namely
"Hindustan Zinc Alloys Private Limited" (HZAPL) and "Vedanta Zinc Football & Sports Foundation" (Section 8 company),
pursuant to which the Company had prepared its first consolidated financial results during the quarter ended December 31,
2021. Accordingly, the comparative figures presented in the consolidated financial results for the quarter ended June 30,
2021 represent standalone figures of the Holding Company.
Key Standalone Financial information:

Quarter ended

Quarter ended

The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolidated Financial Results filed with the
Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the quarterly Financial Results and additional disclosures as per Regulation 52(4) of Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 are available on the Exchange websites
www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.hzlindia.com.

For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the
Stock Exchange(s) (National Stock Exchange(NSE) and Bombay Stock Exchange(BSE)) and can be accessed on the URL
www.nseindia.com & www.bseindia.com respectively.

The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures for the full financial
year ended March 31, 2022 and nine months unaudited published figures up to December 31, 2021.

Figures for previous year and quarter have been revised or reclassifed, wherever necessary, for consistency.

The Board of Directors on July 13, 2022 have declared an interim dividend of ₹ 21 per equity share aggregating to ₹ 8,873
crore, with the record date of July 21, 2022.
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BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNALBENCH, AT CHENNAI
CA(CAA)/34/CHE/2022

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013
And

In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013
And

In the matter of Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited
and Howden Thomassen Compressors India Private Limited with

Howden Solyvent (India) Private Limited and their respective shareholders and Creditors.

Notice is hereby given that by an order dated the 1 July 2022 read with order
dated 14 July 2022, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal
(“NCLT”) has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of
Howden Air & Gas India Private Limited for the purpose of considering, and
if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme
of Arrangement under Section 230 to 232 and Section 52 read with Section
66 for merger of Howden Air & Gas India Private Limited CIN
U11202TN2007FTC148342 (“Transferor Company 1”) Howden Thomassen
Compressors India Private Limited CIN U93090TN2006PTC148340 (“Transferor
Company 2”) with Howden Solyvent (India) Private Limited having CIN
U29199TN2002PTC048938 (“Transferee Company”) and their respective
Shareholders and Creditors.
In pursuance of the said Order and as directed therein, notice is hereby given
that a meeting of unsecured creditors of the Transferor Company 1 will be
held at the registered office of the Applicant Company at 147, Poonamallee
High Road Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu on Friday,

th26 August 2022 at 11:30 a.m. at which time and place the said unsecured
creditors are requested to attend.
Copies of the said Scheme of Arrangement and the explanatory statement
under Section 230 to 232 read with Section 52 and 66 can be obtained free
of charge at the Registered Office of the Transferor Company 1 situated at
147, Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu.
Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by
proxy, provided that all proxies in the prescribed form, duly signed or authorized
by the said person, are deposited at the Registered Office of the Transferor
Company 1 at 147, Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077,
Tamil Nadu, not later than 48 hours before the meeting.
Forms of proxy can be obtained from the Registered Office of the Transferor Company 1.
The Tribunal has appointed Mr. Vinith S, Advocate, failing him the Director
of the Transferor Company 1, as Chairperson of the said meeting. The above-
mentioned Scheme of Arrangement, if approved at the meetings, will
be subject to the subsequent approval of the Tribunal.
Date: July 22, 2022
Place: Delhi

Sd/-
Authorised Representative of Transferor Company 1

Howden Air & Gas India Private Limited,
A company incorporated under the Companies
Act, 1956 having its registered office at 147,
Poonamallee High Road Village, Numbal,
Chennai, 600077 Tamil Nadu. ... Applicant/Transferor Company (1)
ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING THE MEETING OF UNSECURED
CREDITORS OF HOWDEN AIR & GAS INDIA PRIVATE LIMITED PURSUANT
TO THE ORDER DATED 1 JULY 2022 READ WITH ORDER DATED
14 JULY 2022, PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW
TRIBUNAL, CHENNAI BENCH

FORM NO. CAA. 2
[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013
And

In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013
And

In the matter of Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited
and Howden Thomassen Compressors India Private Limited with

Howden Solyvent (India) Private Limited and their respective shareholders and Creditors.
Howden Solyvent (India) Private Limited,
A company incorporated under the Companies
Act, 1956 having its registered office at
147, Poonamalee High Road, Numbal Village,
Chennai – 600077, Tamil Nadu ... Applicant/Transferee Company
ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING THE MEETING OF UNSECURED
CREDITORS OF HOWDEN SOLYVENT (INDIA) PRIVATE LIMITED PURSUANT
TO THE ORDER DATED 1 JULY 2022 READ WITH ORDER DATED
14 JULY 2022, PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW
TRIBUNAL, CHENNAI BENCH
Notice is hereby given that by an order dated 1 July 2022 read with order
dated 14 July 2022, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal
(“NCLT”) has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of
Howden Solyvent (India) Private Limited for the purpose of considering, and
if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme
of Arrangement under Section 230 to 232 and Section 52 read with Section
66 for merger of Howden Air & Gas India Private Limited CIN
U11202TN2007FTC148342 (“Transferor Company 1”) Howden Thomassen
Compressors India Private Limited CIN U93090TN2006PTC148340 (“Transferor
Company 2”) with Howden Solyvent (India) Private Limited having CIN
U29199TN2002PTC048938 (“Transferee Company”) and their respective
Shareholders and Creditors.
In pursuance of the said Order and as directed therein, notice is hereby given
that a meeting of unsecured creditors of the Transferee Company will be held
at the registered office of the Applicant Company at 147, Poonamallee High

thRoad Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu on Friday, 26
August 2022 at 10:00 a.m. at which time and place the said unsecured
creditors are requested to attend.
Copies of the said Scheme of Arrangement and the explanatory statement
under Section 230 to 232 read with Section 52 and 66 can be obtained free
of charge at the Registered Office of the Transferee Company situated at 147,
Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu.
Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by
proxy, provided that all proxies in the prescribed form, duly signed or authorized
by the said person, are deposited at the Registered Office of the Transferee
Company at 147, Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077,
Tamil Nadu, not later than 48 hours before the meeting.
Forms of proxy can be obtained from the Registered Office of the Transferee Company.
The Tribunal has appointed Mr. Vinith S, Advocate, failing him the Managing
Director of the Transferee Company, as Chairperson of the said meeting. The
above-mentioned Scheme of Arrangement, if approved at the meetings, will
be subject to the subsequent approval of the Tribunal.
Date: July 22, 2022
Place: Chennai

Sd/-
Authorised Representative of Transferee Company

CA(CAA)/34/CHE/2022
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNALBENCH, AT CHENNAI

FORM NO. CAA. 2
[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNALBENCH, AT CHENNAI
CA(CAA)/34/CHE/2022

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013
And

In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013
And

In the matter of Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited
and Howden Thomassen Compressors India Private Limited with

Howden Solyvent (India) Private Limited and their respective shareholders and Creditors.

Notice is hereby given that by an order dated the 1 July 2022 read with order
dated 14 July 2022, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal
(“NCLT”) has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of
Howden Thomassen Compressors India Private Limited for the purpose of
considering, and if thought fit, approving with or without modification, the
proposed Scheme of Arrangement under Section 230 to 232 and Section 52
read with Section 66 for merger of Howden Air & Gas India Private Limited
CIN U11202TN2007FTC148342 (“Transferor Company 1”) Howden Thomassen
Compressors India Private Limited CIN U93090TN2006PTC148340
(“Transferor Company 2”) with Howden Solyvent (India) Private Limited having
CIN U29199TN2002PTC048938 (“Transferee Company”) and their respective
Shareholders and Creditors.
In pursuance of the said Order and as directed therein, notice is hereby given
that a meeting of unsecured creditors of the Transferor Company 2 will be
held at the registered office of the Applicant Company at 147, Poonamallee
High Road Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu on Friday,

th26 August 2022 at 2:00 p.m. at which time and place the said unsecured
creditors are requested to attend.
Copies of the said Scheme of Arrangement and the explanatory statement
under Section 230 to 232 read with Section 52 and 66 can be obtained free
of charge at the Registered Office of the Transferor Company 2 situated at
147, Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077, Tamil Nadu.
Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by
proxy, provided that all proxies in the prescribed form, duly signed or authorized
by the said person, are deposited at the Registered Office of the Transferor
Company 2 at 147, Poonamallee High Road Village, Numbal, Chennai, 600077,
Tamil Nadu, not later than 48 hours before the meeting.
Forms of proxy can be obtained from the Registered Office of the Transferor Company 2.
The Tribunal has appointed Mr. Vinith S, Advocate, failing him the Director
of the Transferor Company 2, as Chairperson of the said meeting. The above-
mentioned Scheme of Arrangement, if approved at the meetings, will
be subject to the subsequent approval of the Tribunal.
Date: July 22, 2022
Place: Pune

Sd/-
Authorised Representative of Transferor Company 2

... Applicant/Transferor Company (2)

Howden Thomassen Compressors India Private Limited,
A company incorporated under the Companies
Act, 1956 having its registered office at
147, Poonamallee High Road Village, Numbal,
Chennai, 600077 Tamil Nadu

ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING THE MEETING OF UNSECURED
CREDITORS OF HOWDEN THOMASSEN COMPRESSORS INDIA PRIVATE
LIMITED PURSUANT TO THE ORDER DATED 1 JULY 2022 READ WITH
ORDER DATED 14 JULY 2022, PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
COMPANY LAW TRIBUNAL, CHENNAI BENCH

FORM NO. CAA. 2
[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]
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কলকাতা শুক্রবার ২২ জুলাই ২০২২

স ং ক্ষে ক্ে

বাইডেডের
ক�াভিে

‘ আমি ক্ান্ার– আক্রান্ত’ । িামককিন 
প্রেমিডেন্ট প্জা বাইডেডনর িন্তডব্ 
প্�ারড�াল। বুধবার ি্ািাচুডিট্ ডির 
অনুষ্াডন বাইডেন বডলন, ‘ প্�াটডবলায় 
িা আিাডের �ামিডত প্বিাডত মনডয় 
প্েডতন। রেথি তুষারপাডতর িিয় 
�ামির কাচ প্থডক প্তল িরাডত 
ওয়াইপার লা�াডত হত। এভাডব আিরা 
অডনডক ক্ান্াডর আক্রান্ত হই। তাই 
প্েলাওয়্াডর ক্ান্াডরর হার প্বম�।’  
এমেডক এমেন জানা প্�ড�, প্রেমিডেন্ট 
প্কামভে পমজটিভ। িৃদু উপি�কি রডয়ড� 
তঁার। অন্ মেডক প্হায়াইট হাউি 
জামনডয়ড�, ত্বডকর ক্ান্াডর ভু�ডলও, 
জানুয়ামরডত প্রেমিডেন্ট হওয়ার আড�ই 
তঁার প্রা�িুমতি হডয়ড�।

 এভিডে আদাভে,
ভিভিডে কিটস

প্�াবকিি– এর তামলকায় এম�ডয় প্�ডলন 
আোমন গ্রুডপর প্চয়ারি্ান প্�ৌতি 
আোমন। মপম�ডয় পিডলন িাইডক্রািফ্ ট–
 এর িহ– রেমতষ্াতা মবল প্�টি। প্�াবকিি–
 এর িে্– রেকাম�ত মবডবের ধনকুডবরডের 
তামলকায় প্�টিডক টপডক মবডবের চতুথকি ধনী 
ব্মতি হডলন প্�ৌতি আোমন। ম�ল্পপমত 
প্�ৌতি আোমনর িম্পমতি ১১৫. ৫ মবমলয়ন 
েলাডরর। প্�টডির িম্পমতির পমরিাণ 
১০৪. ৬ মবমলয়ন েলার। এডঁের প্থডক 
অডনকটাই মপম�ডয় ম�ল্পপমত িডুক� 
আম্ামন। ৯০ মবমলয়ন েলাডরর িামলক 
িুডক� আম্ামনর নাি রডয়ড� তামলকার 
ে�ি স্াডন। আর তামলকার �ীডষকি 
প্টিলা– কতকিা ইলন িাডকের নাি। ২৩৫. ৮ 
মবমলয়ন েলাডরর িামলক প্পেি এক্স– এর 
রেমতষ্াতা ইলন।

আডর�টু
এডিাডেে

রেধানিন্তী–পডের আরও কা�াকাম� 
ঋমষ িুনাক। রেধানিন্তী মনবকিাচডনর 
চূিান্ত  পডবকি ঢুডক পডিড�ন ভারতীয় 
বংড�াদ্ভূত মরিডটডনর রোতিন অথকিিন্তী 
ঋমষ। বুধবার রেমতদ্বম্বিতার িয়োন প্থডক 
ম�টডক ম�ডয়ড�ন প্পমন িেকিান্ট। টক্কর 
এখন ঋমষ আর মলজ ট্ুডির। �তকাল 
মনবকিাচডন কনজারডভটিভ পাটিকির ১৩৭টি 
প্ভাট প্পডয়ড�ন ঋমষ। মবপরীডত তঁার 
মনকটতি রেমতদ্ব্বিী ট্ুি প্পডয়ড�ন 
১১৩টি প্ভাট। এবার চূিান্ত পডবকির 
প্ভাটগ্রহণ শুরু হডব। �লা�ল জানা 
োডব ৫ প্িডটেম্র। 

হাসিাতাডে
িিবন্ত মাে

প্পডট েন্তণা, �রীডর অস্বমতি মনডয় 
বুধবার রাডত হািপাতাডল ভমতকি 
হডয়ড�ন পাঞ্াডবর িুখ্িন্তী ভ�বন্ত 
িান। মেমলির অ্াডপাডলা হািপাতাডল 
ভমতকি মতমন। পরীক্া– মনরীক্ার পর 
িুখ্িন্তীর প্পডট িংক্রিণ ধরা পডিড�। 
িংক্রিডণর কারণ এখনও অপেষ্ট। 
অডনডক বলড�ন, রমববার পাঞ্াডবর 
িুলতানপুর প্লামধর একটি অনুষ্াডন 
ম�ডয়ম�ডলন। অনুষ্ান– িঞ্চ প্থডক 
রাডজ্র নেী ও নেকিিা িংকোডরর কথা 
প্�াষণা কডরন। তার পর িরািমর নেীর 
জল পান কডরন। তার �ডল িংক্রিণ 
হডয় থাকডত পাডর। অিুস্ হডলও 
পাঞ্ামব �ায়ক মিধু িুডিওয়ালা খুডন 
জমিত দুই দুষ্ৃতীডক মনডকড�র জন্ 
পুমলড�র রে�ংিা কডরড�ন িুখ্িন্তী।

প্িামনয়াডক মজজ্ািাবাে 
ইমের, পডথ রেমতবাডে কং
 আবু হায়াত মববোি
মেমলি, ২১ জুলাই

ে্াশোে কহরাল্ড মামোে �ংডরেস কেত্রী কসাভেো িান্রীড� প্াে 
আড়াই ঘণ্া ভিজ্াসাবাদ �রে এেড�াস্সডমন্ট ভেডরক্টডরট। 
বৃহস্পভতবার দুিুর বাডরাটা োিাদ �ে্া ভপ্োঙ্া িান্রীড� সডগে 
ভেডে কসাভেো ইভে দপ্তডর কিৌঁডিাে। িাো কিডি, ২৫ িুোই, 
কসামবার ক�র এ�বার �ংডরেস কেত্রীড� তেব �ডরডি ইভে। 
ইভের অ্াভসস্্ান্ট ভেডরক্টর মভি�া শম্সার কেতৃত্াধরীে ইভের 
ভবডশষ তদন্ত�াররী দে কসাভেোড� 
এভদে ভিজ্াসাবাদ �ডরে। এর 
আডি ে্াশোে কহরাল্ড মামোে 
কসাভেো–িুত্ রাহুে িান্রীড� িঁাচ 
ভদে ধডর ভিজ্াসাবাদ �ডরভিে 
ইভে। দদভে� ১০– ১২ ঘণ্া �ডর 
কিরা �রা হডেভিে রাহুেড�। 
তডব সদ্ �ডরাো সংক্রমি 
কেড� সুস্থ হডেডিে �ংডরেস 
কেত্রী। কস–�ারডি ভিজ্াসাবাদ 
দরীঘ্সাভেত �ডরভে ইভে।

কসাভেোড� তেডবর ভবরুডধে 
এভদে িডে কেডমভিডেে �ংডরেডসর 
কেতা– �মমী–সমে্সড�রা। শুধু 
ভদভলিডতই েে, কদডশর ভবভিন্ন রাডি্ 
ইভে দপ্তডরর সামডে ভবড্াি 
কদখাে তঁারা। ভদভলিডত সংসদ 
িবে চত্ডর কমাভদ সর�াডরর 
আমডে ইভের অিব্বহাডরর 
ভবরুডধে �ংডরেস সাংসডদরা ভমভিে 
�ডরে। আ�বর করাডের �ংডরেস 
সদর দপ্তডরর সামডে চডে ভবড্াি। এ ভি কি আবদুে 
�াোম করাডে, ইভে দপ্তডরর অদূডরও রাস্াে ভবড্াি কদখাে 
�ংডরেডসর কেতা–�মমীরা। অশাভন্ত এড়াডত �ড়া ভেরািত্ার 
চাদডর মুডড় ক�ো হে িুডরা এো�া। িত�ােই বন্ �ডর 
কদওো হডেভিে আ�বর করাে। এভদে ভদভলির ভশবাভি ভরিি 
করে কস্শডে করে োইডে বডস ভবড্াি কদখাে যুব �ংডরেস। 
যার কিডর সামভে� ব্াহত হে করেে–চোচে। িডর িুভেশ 
ভবড্াি�াররীডদর সভরডে কদে।

�ংডরেস কেতা তো রািস্থাডের মুখ্মন্তরী অডশা� কিহেট 
কেড� মভলি�ািু্সে খাড়ডি, িেরাম রডমশ, অধরীর কচৌধভুর, 
ভবডব� তেখা, রিদরীি ভসং সুরডিওোোডদর আট� �ডর 
ভেউ িুভেশ োইডের ভ�ংসওডে �্াডপে ভেডে যাওো হে। 
শশরী োরুর, শচরীে িাইেটডদর ভেডে যাওো হে ভদভলির মুখাভি্স 
েির োোে। �ংডরেডসর অভিডযাি, প্ভতভহংসার রািেরীভত 
�রডি কমাভদ সর�ার। ভবডরাধরী রািনেভত� কেতাডদর ভেশাো 
�ডর ক�ন্দরীে এডিভসিগুভের অিব্বহার �রডি। �ংডরেস 

কেতা অডশা� কিহেট অভিডযাি �ডরে, ‘ কমাভদ সর�ার 
রািনেভত� স্াে্স চভরতাে্স �রডত কযিাডব ইভেড� ব্বহার 
�রডি, তা অত্ন্ত েজ্ার। কদডশ এখে দুটি আইে!  এ�টি 
কমাভদ সর�ার ও ভবডিভির িে্ আইে, অে্টি ভবডরাধরীডদর 
িে্।’ 

কসাভেো িান্রীড� ইভের তেব ভেডে সরব হডেডিে ভবডরাধরী 
কেতারাও। রাি্সিার ভবডরাধরী দেডেতা মভলি�ািু্সে খাড়ডির 
ঘডর দবঠড� বডসে �ংডরেস–সহ ১৩টি ভবডরাধরী দডের 
কেতারা। হাভির ভিডেে ভশবডসোর মুখিাত্ সঞ্জে রাউত–সহ 

এেভসভি, ভসভিএম, টিআরএস, 
আরডিভে িাড়াও অে্ ভবডরাধরী 
কেতারা। তাৎিয্সিূি্স হে, এভদডের 
ভবডরাধরীডদর দবঠড� প্েমবার 
ক�ভসআর– এর টিআরএস 
অংশ কেে। তডব ২১ িুোইডের 
সিার �ারডি এভদে তৃিমূে 
সাংসডদরা স�ডেই �ে�াতাে 
ভিডেে। সমািবাদরী িাটি্স এবং আম 
আদভম িাটি্সর ক�ােও প্ভতভেভধও 
ভিডেে ো এভদডের দবঠড�। এ� 
কযৌে ভববৃভতডত ভবডরাধরী কেতারা 
কমাভদ সর�াডরর ভবডরাভধতা �ডর 
বডেডিে, ‘ ভবডরাধরীডদর �ণ্ঠডরাধ 
�রডত ক�ন্দরীে তদন্ত�াররী সংস্থাড� 
ব্বহার �রডি ক�ন্দরীে সর�ার। 
ভবডরাধরী দেগুভের প্বরীি কেতাডদর 
এই তদন্ত�াররী সংস্থাগুভেড� 
ভদডে কহেস্থা �রাডো হডছে। 
কমাভদ সর�াডরর িেভবডরাধরী, 
�ৃভষভবডরাধরী এবং সংভবধাে–

ভবডরাধরী েরীভত সামাভি� �াঠাডমাড� ধ্ংস �রডি। এর 
ভবরুডধে ঐ�্বধে িাডব েড়াই চেডব।’  অে্ ভদড�, রাহুে 
িান্রীড� ইভের ভিজ্াসাবাডদর সমে দডের েবরীে– প্বরীি সব 
কেতাড�ই িডে োমডত কদখা ভিডেভিে। ব্ভতক্রম ভিডেে 
গুোম েভব আিাদ, আেন্দ শম্সা ও মিরীশ ভতওোভর। কসাভেো 
িান্রীর ইভেডত হাভিরার ভদে এআইভসভস দপ্তডর কদখা কিে 
গুোম েভব আিাদড�।

এভদড� ইভে সূডত্র উডলিখ �ডর সংবাদ সংস্থা িাভেডেডি, 
কসাভেোর অেুডরাডধই আিড�র মডতা ভিজ্াসাবাডদ ইভত 
কটডেডি ইভে। সংবাদ সংস্থার ওই খবরড� খণ্ডে �ডরডি 
�ংডরেস। দডের কেতা িেরাম রডমশ বডেডিে, ‘ ইভে 
কসাভেোড� আড়াই ঘণ্া কিরা �ডরডি। ইভের �াডি আর 
ক�ােও প্শ্নই ভিে ো। তাই �ংডরেস কেত্রীড� চডে কযডত 
বো হে। তবুও কসাভেো ইভে আভধ�াভর�ডদর িাভেডে কদে, 
আর ভ�িু প্শ্ন ো�ডে �রডত িাডরে। ৮টা–৯টা িয্সন্ত বডস 
ো�ডত িারব।’ 

 ইমে েপ্তডর হামজরা মেডত চডলড�ন প্িামনয়া 
�ান্ী। বৃহপেমতবার। �মব:  মপটিআই

�পথ মনডলন মবক্রিমিডঘে
 িংবাে িংস্া
কলডম্া, ২১ জুলাই

েঙ্াবাসরীর �ষ্ট োঘব �রাই তঁার ে্্। 
ভতভে মােডুষর বনু্। এই বাত্সা ভদডে 
আভে্স� সঙ্ডট িি্সভরত শ্রীেঙ্ার অষ্টম 
কপ্ভসডেন্ট ভহডসডব আি শিে ভেডেে 
রভেে ভবক্রমভসডঘে। তাঁড� শিেবা�্ িাঠ 
�রাে প্ধাে ভবচারিভত িেন্ত িেসযূ্স। 
অেচ কপ্ভসডেডন্টর শিডের সরাসভর 
সম্প্রচার ভবভনিত হে। কপ্ভসডেন্ট হডেই 
মভন্তসিা িঠডের ভদড� েির ভদডত চাে 
রভেে। খবু ভশিভির ৩০ িডের মভন্তসিা 
িঠে �রডবে। ভবডদভশ মদু্ার িাঁড়ার শেূ্। কদশ কদউভেো। 
আভে্স� দুদ্সশার �ারডি খরডচ োিাম ভদডত মভন্তসিার আ�ার 
কিাট রাখডত আরেহরী ভতভে। এভদড� রািািড্ডদর ঘভেষ্ঠ 
হওোে প্ভতবাদ শুরু হডেডি রভেডের ভবরুডধেও। কবিভত� 
কদডখ রািািড্ডদর কেড� দূরত্ দতভরডত মভরো রভেে। রভেে 
কপ্ভসডেন্ট হওোে প্ধােমন্তরী িদ শেূ্। রািনেভত� মহডে 
গুঞ্জে, প্াক্তে মন্তরী তো সু্ডের সহিাঠী দরীডেশ গুিবধ্সডেড� 

প্ধােমন্তরী িডদ বসাডত িাডরে রভেে।
িাে্সাডমন্ট চত্ডর �ড়া ভেরািত্াে তাঁর 

শিেরেহি হে। শুরুডত সম্প্রচার হভছেে। 
কসো কুচ�াওোি কশডষ ভবক্রমভসডঘে এবং 
তাঁর স্তরী দমত্রী িাে্সাডমডন্টর কিতডর প্ডবশ 
�রডতই সম্প্রচার ব্াহত হে। প্ভতর্া 
দপ্তর সডূত্র খবর, কপ্ভসডেডন্টর শিডের 
সম্প্রচার ভবভনিত হওোর �ারি খভতডে কদখা 
হডছে। রািািড্ডদর সডগে তাঁর িুরডো 
বন্তু্। �ডে রভেে–ভবডরাধরী হাওো ক্রমশ 
কিারাডো হডছে শ্রীেঙ্াে। রািািড্ডদর 
কেড� ভতভে ক�ান্  িােিাে আোদা, উঠডি 
কসই প্শ্ন। রভেে বডেডিে, ‘ আমার সডগে 

রািািড্ডদর িরুডো বনু্ত্ হে �রীিাডব?  আভম সব সমে ওঁডদর 
ভবডরাভধতা �ডরভি। আভম মােডুষর বন্.ু . .  আভম আডি প্াক্তে 
কপ্ভসডেন্ট চভন্দ�া কুমারতুগোর সডগে �াি �ডরভি। ভতভে এ�টা 
দডের ভিডেে। আভম আডর�টা দডের ভিোম। অে্ দডের ক�উ 
কপ্ভসডেন্ট হডেতাঁর সডগে �াি �রডেই বো যাে ো আভম 
তাঁর বনু্।’  এ�ই সডগে আভে্স� সঙ্ট �াটিডে কদশবাসরীর চাভহদা 
িরূডির প্ািিি কচষ্টা �রার আশ্াস ভদডেডিে েতুে কপ্ভসডেন্ট।    

শ্রীলঙ্ার নতুন প্রেমিডেন্ট 
রমনল মবক্রিমিডঘে। কলডম্ায়, 

বৃহপেমতবার। �মব:  এমপ

কো�োডম চরীডের রোম: 
েির রাখডি িারত

িংবাে িংস্া
মেমলি, ২১ জুলাই

িারত–চরীে সরীমাডন্তর কো�োডম িুটাডের ভদড� তৃতরীে এ�টি 
রোম দতভর �রডি চরীে। দতভর �রা হডেডি সব র�ম আবহাওোে 
ব্বহাডরর উিডযািরী রাস্াও। মগেেবার এ�টি সংবাদমাধ্ম 
কস–িভব সামডে ভেডে আডস। বৃহস্পভতবার ভবষেটি ভেডে প্ভতভক্রো 
িাভেডেডি ভবডদশ মন্ত�। মন্তড�র মখুিাত্ অভরন্দম বািচরী 
বডেে, িাতরীে ভেরািত্াে প্িাব িডড়, এমে সব ঘটোর 
ভদড� েির রাখা হডেডি। এবং কসই কমাতাডব� িদড্িও 
�রা হডছে। এভদে কো�োডম চরীডের ভেম্সাডির উিরেহ– ভচত্ 
ভেডে প্শ্ন �রা হে তাঁড�। ওই রাস্া ব্বহাডরর সডুযাি কিডে 
কো�োম উিত্�াে গুরুত্িূি্স ভিভরভশরার সভুবধা কিডে যাডব 
চরীে। উিরেহ– ভচত্ সামডে আসার িরই চরীডের কমা�াভবোে 
কমাভদ সর�ার ব্ে্স বডে অভিডযাি �ডর ভবডরাধরী ভশভবর। 

প্িামের উডদ্বাধডনর িাত 
মেন পরই ভাঙল রাতিা

িংবাে িংস্া
লখনউ, ২১ জুলাই

ঘটা �ডর উড্াধে �ডরভিডেে প্ধােমন্তরী েডরন্দ কমাভদ। আর 
উড্াধডের সাত ভদডের মডধ্ই ধস োমে কমাভদ–কযািরীর সাডধর 
বুডন্দেখণ্ড এক্সডপ্সওডেডত। সাডেমিুডরর �াডি ভিভরোে 
ধস কেডম বডস কিডি সদ্ভেভম্সত রাস্া। ওই িােিাডতই িত 
রাডত দুটি িাভড় ও এ�টি বাই� দুঘ্সটোে িডড়ভিে। এভদে 
অরাভরোর অভিতমাডের �াডিও কেডমডি ধস। অেচ ২৯৬ 
ভ�ডোভমটার রাস্া দতভরডত খরচ হডেডি ৮ হািার ক�াটি 
টা�া। উড্াধডের িরই কমাভদ ভেখরচাে করউভড় ভবডোডোর 
প্সগে তুডে ভবডরাধরীডদর �টা্ �ডর বডেভিডেে, সব ভ�ি ু
ভবো িেসাে িাইডে কদওোর প্ভতশ্রুভতডত িুেডে চেডব 
ো। তাহডে ৮ হািার ক�াটির রাস্া িাঙে ক�ে সাত ভদডে? 
ক�ােও উত্র কদেভে হাইওডে �তৃ্সি্।

কবডড়ই 
চডেডি 
সংক্রমি

আজকাডলর রেমতডবেন 
মেমলি, ২১ জুলাই

�ডরাো সংক্রমি কবডড়ই চডেডি। স্াস্থ্ 
মন্তড�র বৃহস্পভতবাডরর ভরডিাট্স, িত ২৪ 
ঘণ্াে আক্রান্ত হডেডিে ২১,৫৬৬। আডির 
ভদডের কেড� এ� হািার কবভশ!  বুধবার এই 
সংখ্া ভিে ২০,৫৫৭। দদভে� সংক্রমডির 
হার ৪ শতাংডশর ওিডর। দদভে� আক্রাডন্তর 
ভেভরডখ শরীডষ্স রডেডি ক�রে, িভচিমবগে, 
মহারাষ্ট্র ও তাভমেোড়।ু িত ২৪ ঘণ্াে 
ক�বে ক�রডেই আক্রান্ত হডেডিে ২,৬৬৭ 
িে। এর িডর রডেডি িভচিমবগে ( ২,৪৫৫) , 
মহারাষ্ট্র ( ২,৩২৫)  ও তাভমেোড় ু( ২,১১৬) । 
িত�ােই ক�ন্দরীে স্াস্থ্ সভচব রাডিশ িূষি 
কদডশর ৯ রাডি্র ১১৫ কিোে �ডরাো 
িভরভস্থভত িয্সাডোচোে দবঠ� �ডরে। 
সংভলিষ্ট রাি্গুভেড� �ডরাো সংক্রমি 
কমা�াভবোে েিরদাভর বাড়াডত বো 
হডেডি। এ�ই সডগে �ডরাো িররী্া, 
টি�া�রডি কিার কদওোর ভেডদ্সশ ভদডেডিে 
স্াস্থ্ সভচব। স্াস্থ্�ত্সাডদর বক্তব্, �ডরাো 
অভতমাভর এখেও কশষ হডে যােভে। �াডিই 
সত�্সতা অবেম্বে িরুভর। ভবডশষ �ডর 
কয এো�াগুভেডত সংক্রমি অডে� কবভশ, 
কসখাডে েিরদাভর বাড়াডত হডব।

এভদড� কদডশ ২০০ ক�াটি কোি 
�ডরাো– টি�া কদওো হডেডি। কদড় 
বিডরর টি�া�রডি অংশরেহি�াররী সমস্ 
স্াস্থ্�মমীড� ধে্বাদ িাভেডে ভচঠি ভেডখডিে 
প্ধােমন্তরী েডরন্দ কমাভদ। স্াস্থ্ মন্ত� সডূত্ 
িাো কিডি, কদডশ �ডরাোর প্েম কোি 
কিডেডিে ৯৮ শতাংশ মােষু। এবং ভ্তরীে 
কোি কিডেডিে ৯০ শতাংশ।

ভসগোিুর স�ডর 
ক�িভরড� ‘ো’

িংবাে িংস্া
মেমলি, ২১ জুলাই

অরভবন্দ ক�িভরওোডের ভসগোিুর যাওোর 
অেমুভত ভদডেে ো ভদভলির উিরাি্িাে। 
তবওু ভতভে যাডবেই ভসগোিুর, িাভেডেডিে 
ক�িভরওোে। ওোল্ড্স ভসটিি সাভমট–এ 
তঁাড� আমন্তি িাভেডেডিে ভসগোিুর 
হাই �ভমশোর সাইমে উেং। ১ আিস্ 
ওই সডমেেডে িাষি কদওোর �ো 
ক�িভরওোডের। ভদভলির উিমখু্মন্তরী 
মিরীশ ভশডশাভদো বডেডিে, ভদভলির 
উিরাি্িাে ক�িভরওোডের ভসগোিুর 
স�র আটড� কদওোর ির ভতভে এবার 
অেমুভত কচডে ভচঠি ভেডখডিে ভবডদশ 
দপ্তডর। এর আডি অেমুভতডত কদভর 
কদডখ প্ধােমন্তরীড�ও ভচঠি ভেডখভিডেে 
ভতভে। উিরাি্িাে ভবেেকুমার সাডক্সোর 
যুভক্ত, এই কসভমোর কমেরডদর �ম্সসভূচ। 
তাডত মখু্মন্তরীর যাওো উভচত েে। 
উত্ডর ক�িভরওোে তাঁর কেখা ভচঠিডত 
িাভেডেডিে, সাংভবধাভে� �তৃ্সডত্ যঁারা 
রডেডিে, যভদ তাঁডদর ভবডদশযাত্ার অেমুভত 
কদওোর ক্ডত্ ক�ান্  ভবষডের কসভমোর 
তা ভবচার �রা হে, তা হডে কবভশর িাি 
ক্ডত্ প্ধােমন্তরীও ক�াোও কযডত িারডবে 
ো। �ারি তাঁর সাংভবধাভে� এভক্তোর ো 
হডেও, অডে� সমে প্ধােমন্তরীড�ও রাি্ 
ভেডেও আডোচো �রডত হে।

িভরভশষ্ট– IV, সডগে িঠিতব্ ভসভ�উভরটি ইন্টাডরস্ ( এেড�াস্সডমন্ট)  রুেস ২০০২ ৮ ( ১)  অেুযােরী
কযডহতু, ব্াঙ্  অ� বডরাদা–এর অেুডমাভদত অভ�সার ভহডসডব ভেম্নস্া্র�াররী, ভসভ�উভরটাইডিশে 
অ্ান্ড ভর�েস্টা�শে অ� ভ�োভসিোে অ্াডসটস অ্ান্ড এেড�াস্সডমন্ট অ� ভসভ�উভরটি ইন্টাডরস্ অ্াক্ট, 
২০০২ (৫৪ অ� ২০০২)  কমাতাডব� এবং ভসভ�উভরটি ইন্টাডরস্ ( এেড�াস্সডমন্ট)  রুেস, ২০০২–এর রুে 
 ৩– এর সডগে িঠেরীে উক্ত অ্াডক্টর ১৩ ( ১২)  ধারাধরীডে তাঁর ওির অভি্সত ্মতাবডে কদেদার শ্রীিতী 
রুপা চক্রবততী, প্িিািকি এ�না এন্টাররোইডজি – এর প্ভত ২১.১২. ২০২১ তাভরখ সংবভেত দাভব ভবজ্ভপ্ত 
ইসু্ �ডরভিডেে, যাডত উক্ত ভবজ্ভপ্ত প্াভপ্তর তাভরখ কেড� ৬০ ভদডের মডধ্ সংভলিষ্ট ভবজ্ভপ্তডত উভলিভখত 
িভরমাি অে্সাঙ্ ₹২০. ০৪ লক্  (কুমি লক্ চার হাজার টাকা িাত্র)  ৩০– ০৬– ২০২১ অেুযােরী–সহ ঋি 
িভরডশাধ িয্সন্ত চুভক্তবধে হাডর সুদ, খরচ, মাশুে সডমত  আদাে কদওোর িে্ তাডঁদর আহ্াে িাোডো 
হডেভিে।
উক্ত কদেদার ওই িভরমাি অে্সাঙ্ আদাে ভদডত ব্ে্স হওোে এতদ্দারা ভবডশষ �ডর ওই কদেদার এবং 
িেসাধারডির জ্াতাডে্স িাোডো হডছে কয, ভেম্নস্া্র�াররী ভসভ�উভরটি ইন্টাডরস্ ( এেড�াস্সডমন্ট)  রুেস, 
২০০২– এর রুে ৮– এর সডগে িঠেরীে উক্ত অ্াডক্টর ১৩ ( ৪)  ধারাধরীডে তাঁর ওির অভি্সত ্মতাবডে ২১ 
জুলাই, ২০২২ তাভরডখ েরীডচ বভি্সত সপেভত্র দখে ভেডেডিে।
ভবডশষ �ডর ওই কদেদার/ িাভমেদার/ বন্�দাতািি এবং িেসাধারিড� এতদ্দারা ভেডম্নাক্ত সপেভত্ ভেডে 
কেেডদে ো �রার িে্ সত�্স �রা হডছে এবং এর িডরও এই সপেভত্ ভেডে কয ক�ােও কেেডদে �রা 
হডে তা বড�ো  ₹ ২০. ০৪/ – লক্  (কুমি লক্ চার হাজার টাকা িাত্র)  ও তার ওির ঋি িভরডশাধ িয্সন্ত 
চুভক্তবধে হাডর সুদ, মাশুে, আ�ভমি� খরচািাভত ইত্াভদ সডমত ব্াঙ্ অ� বডরাদা– এর চাি্স সাডি্ 
হডব।
এর িাশািাভশ উক্ত অ্াডক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উিধারার সংস্থাে কমাতাডব� উিেব্ধ সমডের মডধ্ ব্াডঙ্র 
প্াি্ বড�ো টা�ািেসা আদাে ভদডে ভেম্নভেভখত িাভমেযুক্ত সপেভত্ িাভড়ডে কেওোর ব্বস্থা �রার িে্ 
সংভলিষ্ট কদেদার– এর দৃভষ্ট আ�ষ্সি �রা হডছে।

িম্পমতির মববরণ
‘ক�শব কুঠি’  োভমত অ্ািাট্সডমডন্টর ভ্তরীে তডে ফ্্াট েং ভি ৩, কপ্ভমডসস েং ৩৯, কিোরা বািাে 
িভরভচভত সূয্সসারভে ক্াব িভমর মাি ০৩ �াঠা ০০ িটা� বি্স�ুট ( �মডবভশ)  ওোে্স েং ১১১, োো– ভরডিন্ট 
িা�্স, কিো– দভ্ি ২৪ িরিো, �ে�াতা– ৭০০ ০৮৪, িভচিমবগে প্চৌহমদি মনডনে:  উত্ডর:  কপ্ভমডসস 
েং ৯– ১৬, দভ্ডি:  কপ্ভমডসস েং ৯– ১৮, িূডব্স:  কপ্ভমডসস েং ৯– ০৫, িভচিডম:  ৮ �ুট চওড়া সাধারি 
িভরসর।
তামরখ:  ২১. ০৭. ২০২২   অনুডিামেত আমধকামরক
স্ান:  কলকাতা    ব্াঙ্ অ� বডরাো

এনএিমি প্বাি প্রাে রিাঞ্চ, 
১৩৮২ এনএিমি প্বাি প্রাে, �মিয়া, 
কলকাতা– ৭০০ ০৮৪, পমচিিবঙ্গ, ভারত

 েখল মবজ্মপ্ত 
( স্াবর িম্পমতি িিূডহর জন্)

প্বল�াম�য়া মেমবএিমি রিাঞ্চ ( ০৫৩৬৭) 
েতিবা�ান, মিল্ক কডলামন

কলকাতা– ৭০০০৩৭

স্বণকিালঙ্ার মনলাডির 
প্নাটিি

ভ�িু ব্ভক্ত আমাডদর ভবভিন্ন রিাঞ্চ কেড� কসাোর অেঙ্ার বন্� রাখার ভবভেমডে স্ি্স ঋডির সুভবধা রেহি �ডরভিডেে 
এবং সমেমডতা তা িভরডশাডধ কখোভি হডেডিে। তাঁরা/ তাঁডদর আইভে উত্রাভধ�াররীিি আমাডদর তরড� িাঠাডো 
কোটিস/ কোটিসগুভেডত যোযেিাডব িবাব কদেভে অেবা ওই কোটিসগুভে অভবভে�ৃত অবস্থাে ক�রত এডসডি। এমে 
িভরভস্থভতডত, এমেটাই ভসধোন্ত কেওো হডেডি কয, যভদ ওই স্ি্স ঋি( গুভে)  এখাডে উভলিভখত ভেোডমর তাভরডখর আডির 
ভদে ভবড�ে ৪. ০০টার মডধ্ ভমটিডে ো কদওো হে, কসড্ডত্ েতুে ক�ােও ভবজ্ভপ্ত িাভর ো �ডরই ওই বন্� রাখা 
স্ি্সােঙ্ারগুভে ভেডচ কেখা তাভরখ ও সমডে ভেম্নভেভখত রিাঞ্চ কপ্ভমডসডস/ কিাল্ড হাডব প্�াডশ্ ভেোম �রা হডব। এই 
সপেভ�্সত যাবতরীে খরচািাভত সংভলিষ্ট ঋিরেহরীতাডদরই বহে �রডত হডব। কয ক�ােও সমডে এই ভেোম স্থভিত �রা/
বন্ রাখা এবং ভেোম চো�ােরীেই তা বন্ �ডর কদওোর অভধ�ার এই ব্াডঙ্র ো�ডব। স�ে ভবোররা িুডরা অে্সাঙ্ 
আদাে ভদডে অেঙ্াডরর দখে ভেডত িাডরে অেবা ভেোডমর স্থাডেই প্েডম ভবে অে্সাডঙ্র ২৫%  আদাে ভদডে বাভ� 
অে্সাঙ্ ভেোডমর তাভরখ কেড� ৭ ভদডের মডধ্ আদাে ভদডত িারডবে। ভবে অে্সাঙ্ আদাে ভদডত কখোভি হডে এই ব্াঙ্ 
সংভলিষ্ট ভবোডরর প্ােভম� িমারাভশ বাডিোপ্ত �রডত িাডর।

ক্রি
 নং

গ্রাহডকর নাি মনলাডির
 তামরখ

মনলাডির রেতিামবত 
িিয়

স্বণকিালঙ্াডরর 
গ্রি/ প্নট ওজন 

( গ্রাি)

ে�ার িংখ্া 
( স্বণকিালঙ্ার) 

১ জয়েীপ গুহ ২৯. ০৭. ২০২২ দুপুর ৩. ০০টা প্থডক 
দুপুর ৪. ০০টা

৩৭. ৩৩ গ্রাি ( গ্রি)
৩১. ৭৩ গ্রাি ( প্নট) 

১টি বালা

তামরখ:  ২২. ০৭. ২০২২ , স্ান:  কলকাতা                                         অনডুিামেত আমধকামরক


