
 
 

 
 

 

 
 

26.08.2022 
 

 
The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 

BSE Ltd.,                         National Stock Exchange         The Calcutta Stock  

P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange  Ltd.,  
MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 

Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 
          Plot No. C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 

          Bandra (E), 
          MUMBAI-400 051. 

     Scrip Code: WILLAMAGOR 
 

Dear Sir / Madam, 

Sub. : Submission of newspaper publication -71st Annual General Meeting  
 
With reference to the captioned subject, we would like to inform you that the Company has 
published advertisement in all editions of Financial Express (English) and Aajkal (Bengali) newspapers 
on 25th August, 2022 regarding Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on 
Tuesday, 20th September, 2022 at 03.00 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual 
Means. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you.  
Yours faithfully, 
For Williamson Magor & Co. Ltd. 

 

ADITI DAGA 

Company Secretary 

  

Encl: as above 
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৯

 ফাইল নং MMG/241/TS 
ডাক ববভাগ:  ভারত

ববরষ্ঠ প্রবন্ধককর অবফস, মেল মোটর সাবভভিকসস, কলকাতা– ৭০০ ০১৫

সংক�াধনী
এেএেএস, কলকাতায় কাবরগবর আবধকাবরককর সরাসবর বনকয়াকগর ২৩– ০৭– ২০২২ সম্পবকভিত ববজ্ঞবতি মষেকরে: 
১)  ক্রে নং ক:  ম�াগ্যতাোন অধীনে বয়কসর সীো ‘ ০১– ০৭– ২০১৮ তারিনেি সমনে ২২ থেনে ৩০’  বাে্য 
০১– ০৭– ২০১৮  স্ানে পড়নত হনব ০১– ০৭– ২০২২
২)  ক্রম েং ৭:  চেে অধীনে বয়স ‘ ০১– ০৭– ২০১৯ থষেনরে ০১– ০৭– ২০১৯ স্ানে পড়নত হনব ০১– ০৭– ২০২২’ 

প্রবন্ধক, এেএেএস, কলকাতা– ৭০০০১৫  

[ এলএলবি রুলস, ২০১৯ এর রুল ১৭ এর মপ্রবষেকত] 
এে িাজ্য থেনে অে্য িানজ্য থোম্ারেি থিরজস্ার্ড অরিস স্াোন্তনিি 

জে্য সংবাদপনরে প্রোরিতব্য রবজ্াপে
থিরজস্টাি অি থোম্ারেজ, েলোতা সমীনপ

এবং
এলএলরপ অ্যাক্ট, ২০০৮ এি ১৩ েং ধািাি ( ৩)  েং উপধািা এবং 

এলএলরপ রুলস, ২০০৯ এি রুল ১৭ সম্রে্ডত রবষে
সম্রে্ডত রবষে

ম�রাওয়াবল মডকভলিারস এলএলবি
থিরজস্ার্ড অরিনসি ঠিোো:  ৫/ ১, ক্াইভ মরা, ববিতীয় তল, রুে নং ২৮বব, 

কলকাতা, িবচিেবঙ্গ– ৭০০০০১
..... আকবদনকারী

এতদ্দািা জেসাধািনেি জ্াতানে্ড জাোনো হনছে থে, রলরমনের লাোরবরলটি পাে্ডোিরিপ অ্যাক্ট, ২০০৮ 
এি ১৩( ৩)  েং ধািাধীনে উক্ত এলএলরপ তাি থিরজস্ার্ড অরিনসি ঠিোো ৫/ ১, ক্াইভ মরা, ববিতীয় 
তল, রুে নং ২৮বব, কলকাতা, িবচিেবঙ্গ– ৭০০০০১ ( ‘ পরচিমবঙ্গ’  িাজ্য)  থেনে ১১০, ববিতীয় তল, 
একসল হাউস, ১০, আসফ আবল মরাড, বদবলি– ১১০০০২ ( ‘ রদরলিি জাতীে িাজধােী অঞ্চল’  িাজ্য)  
থত পরিবত্ডনেি জে্য অেুনমাদে থচনে থিরজস্টাি অি থোম্ারেজ, েলোতা সমীনপ এেটি আনবদে 
থপনিি প্রস্াব িােনে।
এলএলরপি থিরজস্ার্ড অরিনসি প্রস্ারবত উক্ত পরিবত্ডনে োিও স্াে্ড ষুেণ্ণ হওোি সম্াবো োেনল 
রতরে/তাঁিা এই রবজ্রতি সংবাদপনরে প্রোরিত হওোি তারিে থেনে ২১ ( একুি)  রদনেি মনধ্য থিরজস্টাি 
অি থোম্ারেজ, েলোতা, রেজাম প্যানলস, ২ে এমএসও রবর্ডং, তৃতীে তল, ২৩৪/ ৪, এনজরস 
থবাস থিার, েলোতা– ৭০০০২০ সমীনপ তাঁি ( পুং/  স্তী)  স্ানে্ডি ধিে ও রবনিারধতাি োিে উনলিে 
েনি রলরেতভানব জাোে বা থিরজস্ার্ড রানে পাঠাে এবং এি সনঙ্গ এেটি হলিোমা দ্ািা বক্তব্য 
সমরে্ডত হওো আবি্যে এবং এি এেটি েরপ অবি্যই আনবদেোিী এলএলরপি রেম্নরলরেত থিরজস্ার্ড 
অরিনসি ঠিোোে থপি েিনত হনব: 
থিরজস্ার্ড অরিনসি ঠিোো:  ৫/ ১, ক্াইভ মরা, ববিতীয় তল, রুে নং ২৮বব, কলকাতা, 
িবচিেবঙ্গ– ৭০০০০১।
 ম�রাওয়াবল মডকভলিারস এলএলবির পনষে
 সাাঃ–
 নকরন্দর কুোর বিন্দাল
তাবরখ:  ২৬. ০৮. ২০২২  মনোেীত অংিীদাি
স্ান:  েলোতা  DIN: 00031422

থেনহতু, থস্ে ব্যাঙ্ক অি ইরডিো, রুইরাঙ্গা ব্াঞ্চ– এি অেুনমারদত অরিসাি রহনসনব রেম্নস্াষেিোিী  
রসরেউরিোইনজিে অ্যাডি রিেেস্টােিে অি রিোরসিোল অ্যানসেস অ্যাডি এেনিাস্ডনমন্ট অি রসরেউরিটি 
ইন্টানিস্ অ্যাক্ট, ২০০২(েং  ৫৪ অি ২০০২)  থমাতানবে এবং রসরেউরিটি ইন্টানিস্ ( এেনিাস্ডনমন্ট)  রুলস 
২০০২– এি রুল ৯– এি সনঙ্গ পঠেীে উক্ত অ্যানক্টি ১৩( ১২)  ধািাধীনে তাঁি ওপি অরপ্ডত ষেমতাবনল 
থদেদািগে শ্রী সুরজত সিোি, রপতা–  প্রোত েৃষ্ণচন্দ্র সিোি এবং ভূনপন্দ্র চন্দ্র সিোি, রপতা–  প্রোত েৃষ্ণচন্দ্র 
সিোি উভনেি রেবাস গ্াম:  মাদারি থিার ( পানিঙ্গাি পাি)  থপাঃ িালাোো, থজলা–  আরলপুিদুোি, রপে–  
৭৩৫২১১– এি প্ররত ৩১. ০৫. ২০২২ তারিে সংবরলত দারব রবজ্রতি ইসু্য েনিরেনলে োনত উক্ত রবজ্রতিি তারিে 
থেনে ৬০ বদকনর মনধ্য সংরলিষ্ট রবজ্রতিনত উরলিরেত পরিমাে অে্ডাঙ্ক ₹  ৪,৭১,২২২. ৬৮ ( চাি লষে এোত্তি হাজাি 
দুইনিা বাইি োো ও আেষট্টি পেসা মারে)  ৩১. ১২. ২০১৮ অেুোেী সহ ০১. ০১. ২০১৯ থেনে পুরজিেৃত সুদ সহ 
আেুষরঙ্গে েিচ, েিচ মাশুল সনমত আদাে থদওোি জে্য তাঁনদি আহ্াে জাোনো হনেরেল।
উক্ত থদেদাি ওই পরিমাে অে্ডাঙ্ক আদাে রদনত ব্যে্ড হওোে এতদ্দািা রবনিষ েনি ওই থদেদাি এবং 
জেসাধািনেি জ্াতানে্ড জাোনো হনছে থে, অেুনমারদত আরধোরিে উক্ত রুলসমূনহি রুল ৯– এি সনঙ্গ পঠেীে 
উক্ত অ্যানক্টি ১৩( ৪)  ধািাধীনে তাঁি ওপি অরপ্ডত ষেমতাবনল ২৩/ ০৮/ ২০২২ তারিনে রেনচ বরে্ডত সম্রত্তি 
দেল রেনেনেে।
রবনিষ েনি ওই থদেদাি এবং জেসাধািেনে এতদ্দািা রেনম্নাক্ত সম্রত্ত রেনে থলেনদে ো েিাি জে্য সতে্ড 
েিা হনছে এবং এি পনিও এই সম্রত্ত রেনে থে থোেও থলেনদে েিা হনল তা বনেো ₹  ৪,৭১,২২২. ৬৮ ( চাি 
লষে এোত্তি হাজাি দুইনিা বাইি োো ও আেষট্টি পেসা মারে)  ৩১. ১২. ২০১৮ অেুোেী ০১. ০১. ২০১৯ থেনে 
পুরজিতেৃত ও তাি ওপি সুদ, মাশুল, আেরমিে েিচাপারত ইত্যারদ সনমত মস্টট ব্যাঙ্ক অফ ইবডিয়া, রুইডাঙ্গা 
ব্াঞ্চ– এি চাজ্ড সানপষে হনব।
এর িা�ািাব� উক্ত অ্যাকটের ১৩ ধারার ( ৮)  উিধারার সংস্ান মোতাকবক উিলব্ধ সেকয়র েকধ্য ব্যাকঙ্কর প্রাি্য 
বককয়া টাকািয়সা আদায় বদকয় বনম্নবলবখত িাবেন�ুক্ত সম্পবতি ছাবিকয় মনওয়ার ব্যবস্া করার িন্য সংবলিষ্ট 
মদনদারগকের দৃবষ্ট আকরভিে করা হকছে।

স্াবর সম্পবতির বববরে
োবলক–  ভূকিন্দ্র চন্দ্র সরকার, ররর েং আই ২০৯৯, তারিে:  ২৩. ১২. ২০০৩ ০. ০৬ এেি বাস্তু জরম সহ রবর্ডং–
 এি সেল অপরিহাে্ড অংি অবরস্ত থমৌজা–  িালাোো, থজ এল েং ২১, আি এস েরতোে েং ৬৩, এল আি 
েরতোে েং ১৯২৬, আি এস প্লে েং ৮৩৪, এল আি প্লে েং ২৬০২, োো–  িালাোো, থজলা–  আরলপুিদুোি, 
পরচিমবঙ্গ, রপে–  ৭৩৫ ২১১
সম্পবতির মচৌহবদি:  উত্তনি–  আবদুল মরজদ, দরষেনে–  িাস্া, পূনব্ড–  শ্রীমতী আলপো রবশ্াস, পরচিনম–  পে।
 সাাঃ/ – 
তাবরখ:  ২৬. ০৮. ২০২২   অনুকোবদত আবধকাবরক
স্ান:  রুইডাঙ্গা   মস্টট ব্যাঙ্ক অফ ইবডিয়া, রুইডাঙ্গা ব্াঞ্চ

মস্টট ব্যাঙ্ক অফ ইবডিয়া
রুইডাঙ্গা 
গ্াে–  আটিুকুবর, নয়ারহাট, 
মিলা–  মকাচববহার

 দখল ববজ্ঞবতি
( স্াবর সম্পবতির িন্য) 

িবরব�ষ্ট– IV , রুল ৮( ১) 

 West Bengal State Electricity Distribution Company Limited 
(A Government of West Bengal Enterprise)

Zonal office Siliguri
2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, Darjeeling, Pin-734001

E-mail:zm.siliguri@wbsedcl.in
Shutdown Schedule for Pre Puja Maintenance 2022 under the jurisdiction of SILIGURI TOWN DIVISION

TIME: 11:00AM TO 04:00PM
Name of Feeding 

Sub-Station
DATES FOR 
SHUTDOWN

AREAS AFFECTED Ward No

Siliguri 33/11 KV S/S 11.09.2022 Sevoke Road (COSMOS to Skystar Building), Haiderpara 
Market Complex, Fish Market, Udham Singh Sarani, ITI 

Road,Ashrafnagar,Durganagar,P.C Mittal Bus Terminus, Siliguri 
Industrial Estate, Bidhan Market (Panitanki More to Kanchenjunga 
Stadium), Iskcon Road, Jyotinagar, Ektiasal Hat, Pranami Mandir 

Road, Punjabi Para 

10,11,12,13,14,16,39,4
0,41,43,44

Ujanu 33/11 KV S/S 10.09.2022 Ujanu-Shivnagar, Hill Cart Road (Darjeeling More to Mahananda 
Bridge), Siliguri Junction, Burning Ghat, Pradhannagar, 

Baghajatin Colony, Nivedita Road, Gurung Basti-Dhup Company, 
Patharghata Road, Science City, Paribahannagar,Himachal Vihar, 

Uttarayon Township

1,2,3,45,46,47, 
Matigara Anchal,  

Patharghata Anchal

Dabgram 33/11 KV S/S 28.08.2022
11.09.2022

Bhola More, PC Mittal, Ambika 
Nagar,NHPC,PGCIL,Kamrangaguri,Shantipara,Dabgram 

Industrial Estate, Satellite Township,Ghoramore, Mamata Para, 
Bhalobasa More, Tea Park, Sipahipara, Jalpaiguri PHE-Fulbari, 

Basundhara Abasan

Dabgram II GP

Rabindranagar 33/11 KV 03.09.2022 Atul Prasad Sarani, Sanghati More, Sukantapally, Ashighar 
More, Telipara, Farabari, BaruaPara, Nepali Basti, Shibrampally, 

Amtala, Nazrul Sarani, New Pal Para, Santinagar,  Kankata More, 
Bhabesh More, Ghugumali Main Road, Raja Ram Mohan Roy 

Road, EM By Pass, Bholanathpara

12,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,37,38,39, 
Dabgram I, Dabgram 

II  GP

Subhaspally 33/11 KV S/S 27.08.2022      
15.09.2022

Netaji Subhas Road, Bandhab Sangha,AJC Bose Road, 
Khelaghar More, Sarat Bose Road, Vivekananda School, Netaji 

Subhas Road, Suryanagar,Dabgram Women’s College,Head Post 
Office,SMC,Bagrakot, Baghajatin Park,Dsiliguri District Hospital, 

BD Chatterjee Road

16,17,18,19,20,22,23

Housing Board 33/11 KV 
S/S

08.09.2022 Eastern Bypass Road, Pipe Line, BSF Road,Salugara, Raj 
Fafri,PrakashNagar, Bhanunagar(Upper & Lower), NetajiNagar, 

Bhupendranagar, Don Bosco Road, Zila Parishad Road, IG Office, 
Champasari More, State Guest House,Debidanga Road.

41,42,43,44,45,46,
Dabgram I GP, 

Patharghata Anchal

Jhankar 33/11 KV S/S  04.09.2022 Burdwan Road (Jhankar More to Jalpai More- Left side), Nehru Road, 
Paramount Hospital, SP Mukherjee Road , Khalpara TOP, Mahabirsthan, 

Siliguri Town Station, Tumalpara, Jhankar More -Airview More- Venus 
More, Gandhi Maidan, Seth Srilal Market, Govt.Saw Mill.

4,6,7,8,9,10,11,27,28

Salbari 33/11 KV S/S 01.09.2022 Hill Cart Road (Salbari to Darjeeling more- Right side), Siliguri Regulated 
Market,Tea Auction Road, Dagapur, Sinclairs Hotel, Darjeeling More to 
Champasari More- Left Side,Salbari Bazar, Pintal Village,Law College, 

SIEM, SIT, Methibari, Sukna TE, Gulma TE,Simulbari,Rohini,Panikumari

45,46,Patharghata 
Anchal

Deshbandhupara  33/11 
KV S/S

06.09.2022 Deshbandhupara, Dada Bhai Club, Goshala Road, Sabji Khet, YMA 
Club, Surya Sen Colony A,B,C,D,E Block, Indoor Stadium, NTS More, 
Milanpally, Bharatnagar, Bhaktinagar, Shantinagar Bour Bazar, Netaji 

More, IOCL,BPCL, NJP Railway Station

18,20,23,24,25,26,27,2
8,29,30,30,34,35

Tinbatti 33/11 KV S/S 13.09.2022 Naukaghat More to Jhankar More, SF Road, Siliguri P.S,Uttarkanya, 
Teestapally, Laketown, NJP Gatebazar, Nabagram,Shaktigarh Road 

1-11,Balaka More

3,27,32,33,Fulbari 
I GP

Purba Karaibari 33/11 KV 
S/S

02.09.2022 Majua,Uttar-Middle- Dakhin Palas, Debidanga Bazar,Milan More, DJ 
More, Gulma,Samarnagar,Pabitranagar,Bottola

Champasari Anchal

NOTE: ANY CHANGE IN SHUTDOWN SCHEDULE DUE TO BAD WEATHER CONDITIONS OR ANY OTHER IMPORTANT 
REASON WILL BE NOTIFIED LOCALLY.

Zonal Manager
Siliguri Zone, WBSEDCL

l ১ িাতার ির
এরদে সুরপ্রম থোনে্ডি প্রধাে রবচািপরত এেরভ িামাো, রবচািপরত 
দীনেি মানহশ্িী এবং রবচািপরত রস টি িরবকুমানিি থবনঞ্চ 
পুেরব্ডনবচোি আরজ্ডি শুোরে হে। মামলাটি ‘ওনপে থোনে্ড’  
শুোরে েনিে রতে রবচািপরত। প্রধাে রবচািপরত এেরভ িামাো 
মন্তব্য েনিে, ‘ আমিা থোেও রবস্ৃত রবতনে্ড োরছে ো। আমিা 
অেুভব েিরে রেেু রবষে েতুে েনি থদোি প্রনোজে িনেনে। 
োনলা োো এবং অে্ড তেরুপ প্ররতনিানধি পনষেই আমিা। থদি 
েেেওই এই ধিনেি অপিাধ থমনে থেনব ো।’  রতরে আিও 
বনলনেে, ‘ ইরসআইআি প্রদাে ো েিা এবং অরভেুক্তনেই 
রেনদ্ডাষ প্রমাে েিাি রবষেটি পুেরব্ডনবচো েিা উরচত বনল 
আমিাও মনে েরি।’  মামলাোিীনদি তিনি আইেজীবী েরপল 
রসবাল ও অরভনষে মেু রসংরভ সওোল েনিে। অে্যরদনে, 
থেনন্দ্রি তিনি সরলরসেি থজোনিল তুষাি থমহতা সওোল 
েনিে। রতরে রপএমএলএ মামলাে সুরপ্রম থোনে্ডি িানেি 
আগানগাড়া পুেরব্ডনবচোি রবনিারধতা েনিে। সীরমত থষেনরে 
পুেরব্ডনবচোি দারব জাোে থমহতা। এি আনগ আদালত বনলরেল, 
থোেও ব্যরক্তনে থগ্তিাি েিাি আনগ তাঁনে ইররি তিনি 

ইরসআইআি েরপ থদওোি থোেও বাধ্যবাধেতা থেই। আিও 
বলা হনেরেল অরভেুক্তনে থদাষী প্রমাে েিাি থোেও দাে থেই 
তদন্তোিী সংস্াি। বিং অপিাধীনেই রেনজনে রেনদ্ডাষ প্রমাে 
েিনত হনব। এই দুটি রেনদ্ডিই পুেিাে রবনবচো েনি থদো 
হনব বনল জারেনেনেে রতে রবচািপরতি থবঞ্চ।

গত েনেে বেনি থেন্দ্রীে সংস্াি অপব্যবহাি রেনে সিব 
রবনিাধীিা। রবনিষ েনি ইররি সরক্রেতা থবনড়নে গত েনেে 
বেনি। রবনিাধীিা প্রােই অরভনোগ েনিে, ইররনে িাজনেরতে 
স্ানে্ড োনজ লাগানত তাি হানত লাগামহীে ষেমতা তুনল রদনেনে 
থমারদ সিোি। সম্প্ররত ইররি রবসৃ্ত ষেমতানে চ্যানলজি েনি 
সুরপ্রম থোনে্ড দানেি হনেরেল মামলা। থসই মামলাি দীর্ড শুোরেি 
পি গত ২৭ জুলাই িাে থদে সনব্ডাচ্চ আদালত। িানে স্পষ্ট েনি 
আদালত জারেনে থদে, আরে্ডে তেরুনপি মামলাে ইরর থগ্তিাি, 
সম্রত্ত বানজোতি বা তলিারি চালানত পািনব। আনগি মনতাই 
অষুেণ্ণ োেনব থগ্তিানিি অরধোি। আরে্ডে েেেে প্ররতনিাধ 
আইে সংক্রান্ত সুরপ্রম থোনে্ডি সাম্প্ররতে িােনে ‘ রবপজ্জেে’  
বনল রচরনিত েনিরেল রবনিাধী থেতািা। সনব্ডাচ্চ আদালনতি 
ওই িােনে চ্যানলজি েনিে েংনগ্স থেতা োরত্ড রচদম্বিম।

ি�ভিাকলাচনা করকব সুবপ্রে মকাটভিিাল টাকার কারখানা! 
িাল টাকা ছািাকনার কারখানা খুকঁি 
মিল কলকাতা িুবলক�র মপে�্যাল 
টাস্ককফাসভি। ইককা িাকভি থানার 
হাবতয়ািা িবূভিিািা মথকক িাওয়া মগল 
টাকা ছািাকনার �ন্ত্রিাবত। কলকাতা 
িবুলক�র �ুগ্ম নগরিাল ( মপে�্যাল 
টাস্ককফাসভি) বভ সকলােন মনসাকুোর 
িাবনকয়কছন, ল্যািটি, মিনড্াইভ, 
রঙ, মকবেক্যাল, বসবকউবরটি মরেড, 
বফল্ম, টাকা ছািাকনার কাগি ইত্যাবদ 
উদ্ার হকয়কছ। তলিাব�কত ২১ হািার 
টাকার িালকনাটও িাওয়া মগকছ। 
সম্প্রবত িাল টাকার চকক্র দু’ িনকক 
কলকাতার টাবক বকয়ি সু্ককলর সােকন 
মথকক মগ্তিার ককর এসটিএফ। 
তাকদর কাছ মথকক ৭০ হািার টাকার 
িালকনাট িাওয়া �ায়। একদর নাে 
মচবঙ্গস আলে এবং আফিল আবল। 
একদর দু’ িনকক মিরা ককর টাকা 
ছািাকনার িায়গার কথা িানা �ায়।

 আিকাকলর প্রবতকবদন

এিআইআি োরিনজি জে্য ইউটিউবাি থিাদ্ুি িানেি আনবদে োরিজ েনি রদল 
েলোতা হাইনোে্ড। তাঁি রবরুনধে িানজ্যি এোরধে োোে এিআইআি দানেি 
হনেনে। থসগুরল োরিনজি আনবদে রেনে হাইনোনে্ডি দ্ািস্ হে ইউটিউবাি 
থিাদ্ুি িাে। রেন্তু তাঁি রেনজি আইেজীবীই উপরস্ত ো োোে, আজ থসই 
আনবদে োরিজ েনি রদল হাইনোে্ড। রেম্ন আদালনত জারমে থচনেরেনলে থিাদ্ুি। 
তা োরিজ হনেনে আনগই। থিি এই আনবদে োরিজ হনে থগল। এই মামলাে 
থিাদ্ুি রেম্ন আদালনতি রবচািেনেও পষেভুক্ত েনিে, ো রেনে প্রশ্ন তুনলনে 
হাইনোে্ড। এবাি রে রসঙ্গল থবঞ্চ জারমে ো রদনল রররভিে থবনঞ্চি মামলাে রসঙ্গল 
থবঞ্চনেও পষেভুক্ত েিা হনব? প্রশ্ন তুনলনে আদালত। এরদে সিোি পনষেি 
আইেজীবী থবি েনেেবাি অরেব্ডাে িাে সনম্বাধে েিনলও, রবচািপরত িম্া 
সিোি রেনজই আইেজীবীি োনে জােনত চাে থে এই অরেব্ডাে িাে। সিোরি 
আইেজীবী অরমনতি বন্দ্যাপাধ্যাে রবচািপরত িম্া সিোনিি উনদ্নি বনলে, 
অরেব্ডাে িাে হনলে থিাদ্ুি িাে। তাৎষেরেে রবচািপরত িম্া সিোি জােনত 
চাে, রতরে রে সাংবারদে?  অরমনতি জাোে, রতরে ইউটিউবাি।

সংবাদ সংস্া
বদবলি, ২৫ আগস্ট

ক্রমি জটিল হনছে অরভনেরেী তো 
হরিোোি রবনজরপ থেরেী থসাোরল থিাগনেি 
মৃতু্যিহস্য। বৃহস্পরতবাি থগাো থমররে্যাল 
েনলনজ থসাোরলি থদনহি মেোতদন্ত হে। 
রিনপানে্ড জাোনো হনেনে, অরভনেরেীি 
িিীনি থভাঁতা রেেু রদনে আরানতি 
এোরধে রচনি ও ষেত পাওো থগনে। 
গত মঙ্গলবাি ২ সঙ্গীনে রেনে থগাো 
থবড়ানত রগনে মািা োে থসাোরল। জাোনো হে, হৃদনিানগ আক্রান্ত হনে মৃতু্য 
হনেনে তাঁি। এি পিই এই মৃতু্য ররনি থবি রেেু অরভনোগ থতানল অরভনেরেীি 
পরিবাি। থসাোরলি ভাই রিঙ্কু ঢাো দারব েনিে, তাঁি রদরদনে পরিেরপিতভানব 
েুে েিা হনেনে। এই ব্যাপানি রতরে থসাোরলি ব্যরক্তগত সহোরি সুধীি সাংওোে 
এবং তাি বন্ু সুেরব্দি ওোরসি রদনে সিাসরি আঙুল থতানলে। থগাো পুরলনিি 
োনে দানেি েিা অরভনোনগ রিঙ্কু জাোে, থসাোরলনে ওই ২ ব্যরক্ত ধষ্ডে েনি 
হত্যা েনিনে। রিঙ্কুি অরভনোগ, সুেরব্দি োরে এেটি আপরত্তেি রভররও রেনেও 
থসাোরলনে প্রতািো েিনতে। রিঙ্কুি আিও দারব, এি আনগও মাদে োইনে তাঁি 
রদরদনে এোরধেবাি ধষ্ডে েনি ওই দুই ব্যরক্ত। সুধীি োরে থসাোরলনে প্রােই  
হুমরে রদনতে তাঁি িাজনেরতে এবং অরভেনেি ে্যারিোি েষ্ট েনি থদনব বনল। 
রিঙ্কু জারেনেনেে, মৃতু্যি রদেও থগাো থেনে থিাে েনি উনত্তরজত গলাে ওই 
২ ব্যরক্তি সম্নে্ড থবি রেেু অরভনোগ েনিরেনলে থসাোরল। রেন্তু আচমোই 
থিাে থেনে োে। বৃহস্পরতবাি এেটি েুনেি মামলা রুজু েনিনে থগাো পুরলি। 
মুে্যমন্তী প্রনমাদ সওোন্ত জারেনেনেে, পুরলি থগাো রেোি তদন্ত শুরু েনিনে। 
থেউ থদাষী প্রমারেত হনল িারস্ থদওো হনব।

রাকি্য ককরানা বচরে
নতুন আক্রান্ত   ২৫২
মোট আক্রান্ত   ২১,০৫,৭৮৭
নতুন সসু্  ৩৯৪
মোট সসু্  ২০,৮১,১০০
সুস্্তার হার     ৯৮. ৮৩%
েতৃ  ২
মোট েতৃ  ২১,৪৫১

  েয়নাতদকন্ত মসানাবলর 
�রীকর আঘাকতর বচহ্ন

মনাটিস
এতদ্ািা জাোনো োইনতনে থে, শ্রী িামদূত 
থিালাস্ড প্রাইনভে রলরমনের, গ্াম ও থমৌজা– 
 রেরধিামপুি, োো–  গঙ্গাজলরাটি, থজ এল 
েং–  ০৩৪, েরতোে েং–  ১১৯৬, থজলা– 
 বাঁকুড়া, রপে– ৭২২ ১৩৩, পরচিমবঙ্গ দুটি 
২০ থমট্রিে েে ষেমতাসম্ন্ন আনবরিত 
চুরলি ( ইেরােিে িানে্ডস)  এবং এেটি 
১,৪৮,০০০ েে/ প্ররত বেি ষেমতাসম্ন্ন 
রূে্ডােমাে েল ( থিারলং রমল) – এি সম্প্রসািে 
প্রেনপিি জে্য পরচিমবঙ্গ সিোনিি বে 
ও পরিনবি দতিনিি পরিনবিগত োড়পরে 
পাইোনে ( EC22B008WB189036, 
dtd.  23/08/2022) । এই োড়পনরেি 
েরপ থোম্ারেি ওনেবসাইনে 
( shreeramdootgroup.com )  স্ােীভানব 
থদো োনব। 

মরাদিুকরর আকবদন খাবরি

মসানাবল মফাগট

হাওিায় িল 
সরবরাহ ব্যাহত
হাওিার এফ মরাকড মবলগাবছয়ার 
ভূগভভিস্ িকলর বরিাভভিাকরর িাকম্প 
ববদু্যৎ সংক�াকগ মগালোকলর মিকর 
বৃহপেবতবার �হকরর ৭ ও ৮ নম্বর 
িকুরা ওয়াকডভি এবং ৯ ও ৫০ নম্বর 
ওয়াকডভির আংব�ক িলসংক�াগ বন্ধ 
হকয় �ায়। সকাকলর বদকক হঠাৎই ওই 
ত্রুটি মদখা মদওয়ায় িল সরবরাহ বন্ধ 
হকয় �ায়। মকএেবডএ–র িষে মথকক 
িাকম্পর ববদু্যকতর লাইকন মেরােবতর 
কাি চলকছ। সকাকল িল সরবরাহ 
সাভাববক হকয় �াকব বকল হাওিা 
ককিভিাকর�কনর তরকফ আ�া প্রকা� 
করা হকয়কছ।

সকদ্যািাতর মদহ
বহুতল আবাসকনর নীকচ রাস্ার ধার 
মথকক উদ্ার হল সকদ্যািাত এক 
কন্যাসন্তাকনর মদহ। বৃহপেবতবার 
ব�বিকুরর কাউসঘাট মরাকডর ঘটনা। 
কন্যাসন্তান হওয়ায় ওই সকদ্যািাতকক 
বহুতল আবাসকনর বতনতলার ফ্্যাট 
মথকক নীকচ মফকল মদওয়া হকয়কছ বকল 
অবভক�াগ ওকঠ। ওির মথকক মকানও 
বকছ ুনীকচ মফলার আওয়াি িাওয়ার 
িরই মসখান মথকক ওই সকদ্যািাকতর 
মদহ উদ্ার হয় বকল প্রবতকব�ীকদর 
দাবব। এই অবভক�াগ তুকল সরব হন 
প্রবতকব�ীরা। সন্ধ্যায় ো–সহ বাবির 
দুই সদস্যকক আটক ককর মিরা করকছ 
িবুল�। েতৃকদহ েয়নাতদকন্ত িাঠাকনা 
হকয়কছ। ওির মথকক নীকচ িিকল 
েয়নাতদকন্ত �রীকর আঘাকতর বচহ্ন 
িাওয়া �াকব। েয়নাতদকন্তর বরকিাটভি 
মিকলই ববরয়টি পেষ্ট হকব বকল েকন 
করকছন তদন্তকারী অবফসাররা। সম্াব্য 
সেস্ বদকই খবতকয় মদখা হকছে। 

বসবভক মগ্তিার
আিাদগকির বাবসন্দা দীিঙ্কর সাহাকক 
বিটিকয় োরার অবভক�াকগ কলকাতা 
িবুল� মগ্তিার করা হল বসবভক 
ভলাবটিয়ার আফতাব েণ্ডলকক। এর 
আকগ এই ঘটনায় তাকক এবং গলফ 
বগ্ন থানার সাকিভিটি অবেতাভ তাোং 
ও কনকস্টবল ততেুর আবলকক মক্ািড 
ককরবছল কলকাতা িবুল�। ঘটনায় 
ইবতেকধ্যই অবনছোকৃত খকুনর োেলা 
রুিু ককরকছ িবুল�। 

ড্াগ– সহ মগ্তিার
কলকাতার দুটি আলাদা আলাদা 
এলাকা মথকক বনবরদ্ ড্াগ– সহ 
ককয়কিনকক ধরল কলকাতা 
িবুলক�র মপে�্যাল টাস্ক মফাসভি। ট্যাংরা 
সাব– মিাস্ট অবফকসর সােকন মথকক 
দু’ বদন আকগ ধরা হয় েহম্মদ িুবনদ 
ওরকফ বাবা এবং তফি আলেকক। 
তাকদর কাছ মথকক লাইসাবিভিক 
অ্যাবসড ডাইথ্যালাোইড ( এলএসবড)  
িাওয়া মগকছ। এবং বাবাকক মিরা 
ককর তার গাবি মথকক ১৬ গ্াে 
এস্টাবস ট্যাবকলট িাওয়া �ায়। একদর 
মিরা ককর বৃহপেবতবার বিকবনক 
গাকডভিকনর বাবসন্দা মকৌস্ভ ববশ্াস নাকে 
একিনকক ধরা হয়। তার কাছ মথকক 
এলএসবড এবং এেবডএেএ বনবরদ্ 
ট্যাবকলট িাওয়া মগকছ। 

 বাকসর চাকায় েতুৃ্য
ভবানীিকুর দুটি বাকসর োঝখাকন 
সু্কটার মথকক িকি �াওয়ায় বাস বিকর 
বদল এক ব্যবক্তকক। ঘটনাটি ঘকটকছ 
বৃহপেবতবার দুিুর আিাইকট নাগাদ। 
িবুল� িাবনকয়কছ, হািরা ক্রবসংকয় 
নাকতলার বাবসন্দা লক্ষ্মেকুোর 
েহারানা সু্কটার চাবলকয় �াবছেকলন। 
একবদকক একটি সরকাবর বাস এবং 
তার িাক�ই বারাসাত– বব গাকডভিন 
রুকটর বাস আসবছল। দুটি বাকসর 
োঝখাকন সু্কটার বনকয় িকি �ান বতবন। 
প্রাইকভট বাকসর চাকা তারঁ ওির বদকয় 
চকল �ায়। ঘটনাস্কলই বতবন োরা �ান। 
মবসরকাবর বাকসর চালক িাবলকয় �ায়।  

 উইবলয়ােসন ে্যাগর অ্যাডি মকাং বলবেকটড
েনপ্ডানিে পরিরচরত েম্বি (CIN): L01132WB1949PLC017715

থিরজস্ার্ড অরিস:  থিাি ম্যানঙ্গা থলে, সুনিন্দ্রনমাহে থরাষ সিরে, েলোতা– ৭০০ ০০১
থিাে:  ০৩৩– ২২৪৩– ৫৩৯১/ ৫৩৯৩, ২২১০–১২২১, ২২৪৮– ৯৪৩৪/ ৯৪৩৫

ি্যাক্স:  ৯১– ৩৩– ২২৪৮– ৩৬৮৩, ২২৪৮–৮১১৪, ২২৪৮– ৬৮২৪
 ই–থমল:  administrator@mcleorussel.com,  ওনেবসাইে:  www.wmtea.com

 সদস্যগকের প্রবত ববজ্ঞবতি–  ৭১তে বাবরভিক সাভারে সভা ও ই–মভাটিং
রবজ্রতি প্রদাে েিা হনছে থে, থোম্ারেি সদস্যগনেি বারষ্ডে সাধািে সভা ( এরজএম)  রভররও েেিানিরসিং ( রভরস) / অে্য অররও 
রভসু্যোল মাধ্যনম ( ওএরভএম)  অেুরঠিত হনব মঙ্গলবাি, ২০ থসনটেম্বি ২০২২ দুপুি ৩. ০০োে ( ভািতীে সমে)  থেোনে ১১ আগস্ 
২০২২ তারিনেি রবজ্রতিনত রববৃত রবষেসমূহ আনলারচত হনব। সভাি স্াে মনে েিা হনব থোম্ারেি থিরজস্ার্ড অরিনস। 
এরজএম আহ্ােে রবজ্রতি এবং ৩১ মাচ্ড ২০২২ সমনেি বারষ্ডে প্ররতনবদে ববদু্যরতে মাধ্যনম থপ্রিে েিা হনেনে ২৫ আগস্ 
২০২২ থিগুনলেরি প্রনোজেমনতা সেল সদস্যগেনে োঁনদি ই–থমল ঠিোো থোম্ারেি থিরজস্টাি অ্যাডি থিোি ট্াসিিাি 
এনজন্ট/ ররনপারজেরি পাটি্ডরসনপনন্টি োনে েরেভুক্ত িনেনে, ো রদ থোম্ারেজ অ্যাক্ট ২০১৩ থসরব ( রলরস্ং অবরলনগিেস অ্যাডি 
ররসন্াজাি রিনোোিনমন্টস)  থিগুনলিেস ২০১৫ ( ‘ রলরস্ং থিগুনলিেস’ )  সনঙ্গ পঠিতব্য এমরসএ এবং থসরব সাকু্ডলািস অেুসানি 
হনেনে। রবজ্রতি এবং আরে্ডে বষ্ড ২০২১– ২২ সমনেি বারষ্ডে প্ররতনবদে থোম্ারেি ওনেবসাইে www.wmtea.com  এবং 
স্ে এক্সনচজিসমূনহি ওনেবসাইে www.bseindia.com , www.nseindia.com এবং www.cse–india.co m   স্ানে পাওো 
োনব ও রাউেনলার েিা োনব। এমরসএ এবং থসরব সাকু্ডলািস অেুসানি রবজ্রতিি এবং আরে্ডে বষ্ড ২০২১– ২২ সমনেি বারষ্ডে 
প্ররতনবদনেি ব্যাবহারিে েরপ সদস্যগেনে থপ্রিে েিা হনব ো। 
সদস্যগেনে জাোনো হনছে থে, থোম্ারেজ অ্যাক্ট ২০১৩ থসেিে ১০৮ সনঙ্গ পঠিতব্য থোম্ারেজ ( ম্যানেজনমন্ট অ্যাডি 
অ্যাররমরেনস্টিে)  রুলস ২০১৪ ো সমনে সমনে পরিমারজ্ডত এবং থসরব ( রলরস্ং অবরলনগিেস অ্যাডি ররসন্াজাি রিনোোিনমন্টস)  
থিগুনলিেস ২০১৫, থিগুনলিে ৪৪ ো সমনে সমনে পরিমারজ্ডত অেুসানি রবজ্রতিনত রববৃত রবষেসমূনহি ওপি সদস্যগে ববদু্যরতে 
মাধ্যনম থভাে প্রদাে ( ই– থভাটিং)  েিনত পািনবে োি সুরবধা এেএসররএল প্রদাে েনিনেে। ই– থভাটিংনেি রবিদ রেনদ্ডিাবরল রেনম্ন 
প্রদত্ত: 

১)   রিনমাে ই– থভাটিং আিনম্ি তারিে ও সমে:  শুক্রবাি, ১৬ থসনটেম্বি ২০২২ সোল ৯. ০০ো ( ভািতীে সমে)। 
২)   রিনমাে ই– থভাটিং বনন্ি তারিে ও সমে:  থসামবাি, ১৯ থসনটেম্বি ২০২২ রবনেল ৫. ০০ো ( ভািতীে সমে)।  
৩)   রেে্ডােে তারিে:  মঙ্গলবাি, ১৩ থসনটেম্বি ২০২২।
৪)   রেে্ডােে তারিে অে্ডাৎ মঙ্গলবাি, ১৩ থসনটেম্বি ২০২২ সমনে সদস্যগনেি ইকুইটি থিোি ধািনেি সংে্যাি অেুপানত 

থভাোরধোি রহসাব েিা হনব। 
৫)   ১৯ থসনটেম্বি, ২০২২ রবনেল ৫. ০০োি পনি ববদু্যরতে মাধ্যনম ই– থভাটিং স্ীেৃত হনব ো। উপনিাক্ত তারিে ও সমনেি পনি 

এেএসররএল রিনমাে্ড ই– থভাটিং মররউল রের্রিে েিা হনব। 
৬)   থে সেল সদস্য রভরস/ ওএরভএম মাধ্যনম এরজএনম উপরস্ত োেনবে এবং রিনমাে ই– থভাটিং মাধ্যনম রবষেসমূনহি ওপি থভাে 

প্রদাে েনিেরে তাঁিা এরজএম চলাোলীে ই– থভাটিং মাধ্যনম থভাে প্রদাে েিনত পািনবে। 
৭)   বারষ্ডে সাধািে সভাে রবজ্রতি, সহ রিনমাে ই– থভাটিং পধেরত এবং এরজএম চলাোলীে ই– থভাটিং এবং রভরস/ ওএরভএম 

মাধ্যনম এরজএনম উপরস্রতি রবিদ থোম্ারেি ওনেবসাইে www.wmted.com  এবং এেএসররএনলি ওনেবসাইনে www.
evoting.nsdl.com–এ পাওো োনব। 

৮)   এরজএম রবজ্রতি থপ্রিনেি পনি এবং রেে্ডােে তারিনেি পূনব্ড সদস্যগে েরদ থিোি ধনি োনেে তাহনল তাঁিা ববদু্যরতে মাধ্যনম 
থভাে প্রদানেি জে্য ইউজাি আইরর এবং পাসওোনর্ডি জে্য এেএসররএল/থোম্ারেি সনঙ্গ থোগানোগ েিনবে। 

৯)   সদস্যগে রভরস/ ওএররএম মাধ্যনম এরজএনম উপরস্ত োেনত পািনবে েরদও তাঁিা পূনব্ড রিনমাে্ড ই– থভাটিং মাধ্যনম প্রদাে 
েিনেে রেন্তু তাঁিা পুেিাে থভাে প্রদাে েিনত পািনবে। 

১০)  সদস্যগনেি োম রেে্ডােে তারিনে সদস্যগনেি োতাে বা ররনপারজেরি রেেরন্তত োতাে লাভজে সদস্য রহসানব োেনল তািা 
থেবলমারে রিনজন্ট ই– থভাটিং সুরবধা বা এরজএম চলাোলীে ই– থভাটিং সুরবধা পানবে। 

১১)   ই– থভাটিং সংক্রান্ত অরভনোগ রেষ্পরত্তি জে্য থোগানোগ রবিদ

    বববরে  ন্যা�নাল বসবকউবরটিি বডকিাবিটবর বলবেকটড োকহশ্রী ডাটাকেটিক্স প্রাইকভট বলবেকটড

োম ও পদ শ্রীমতী পলিবী মানরে- রসরেেি ম্যানেজাি শ্রী িরবকুমাি বাহল, েমপ্লানেসি অরিসাি 

ঠিোো থট্র ওো্ড্ড ‘ এ’  উইং, ৫ম তল, েমলা রমলস ২৩, আি এে মুোরজ্ড থিার, ষঠি তল,
 েম্াউডি, থলাোি প্যানিল, মুম্বই– ৪০০ ০১৩ েলোতা–৭০০ ০০১

ই–থমল আইরর evoting@nsdl.co.in mdplc@yahoo.com

থিাে েং ১৮০০১০২০৯৯০/ ১৮০০ ২২৪৪৩০ ৭০০৩৪৭৬৪৬৫/ ০৩৩– ২২৪৮২২৪৮

১২)   থোম্ারে ই– থভাটিং পধেরত স্ছে ও সুঠিুভানব পরিচালোি জে্য শ্রী এ থে লাভ েম্ডিত থোম্ারে সরচব ( সদস্য েং FCS4848/
CP No 3238)– থে সু্কটিোইজাি রেনোগ েনিনেে। 

১৩)  সু্কটিোইজানিি রিনপাে্ড–সহ থভানেি িলািল, িলািল থরাষোি পনি থোম্ারেি ওনেবসাইে www.wmtea.com এবং 
এেএসররএনলি ওনেবসাইনে প্রদাে েিা হনব, ো স্ে এক্সনচজিসমূনহ, থেোনে থোম্ারেি থিোি েরেভুক্ত, জারেনে থদওো 
হনব। 

 মবাকডভির আকদ�ানুসাকর 
 ইউবলয়ােসন ে্যাগর অ্যাডি মকাং বলবেকটড
স্ান:  কলকাতা   অবদবত দাগা
তাবরখ:  ২৫. ০৮. ২০২২     মকাম্পাবন সবচব


