26.08.2022
The Secretary,
BSE Ltd.,
P.J. Towers, Dalal Street,
MUMBAI-400 001.
Scrip Code: 519224

The Secretary,
National Stock Exchange
of India Ltd.,
Exchange Plaza,
5th Floor,
Plot No. C/1,G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051.
Scrip Code: WILLAMAGOR

The Secretary,
The Calcutta Stock
Exchange Ltd.,
7, Lyons Range,
KOLKATA-700 001.
Scrip Code: 33013

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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দেশ রাজ্য
র�োদ্দুরের আবেদন খারিজ

আজকালের প্রতিবেদন

এফআইআর খারিজের জন্য ইউটিউবার র�োদ্দুর রায়ের আবেদন খারিজ করে দিল
কলকাতা হাইক�োর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের একাধিক থানায় এফআইআর দায়ের
হয়েছে। সেগুলি খারিজের আবেদন নিয়ে হাইক�োর্টের দ্বারস্থ হন ইউটিউবার
র�োদ্দুর রায়। কিন্তু তাঁর নিজের আইনজীবীই উপস্থিত না থাকায়, আজ সেই
আবেদন খারিজ করে দিল হাইক�োর্ট। নিম্ন আদালতে জামিন চেয়েছিলেন র�োদ্দুর।
তা খারিজ হয়েছে আগেই। ফের এই আবেদন খারিজ হয়ে গেল। এই মামলায়
র�োদ্দুর নিম্ন আদালতের বিচারককেও পক্ষভুক্ত করেন, যা নিয়ে প্রশ্ন তু লেছে
হাইক�োর্ট। এবার কি সিঙ্গল বেঞ্চ জামিন না দিলে ডিভিশন বেঞ্চের মামলায় সিঙ্গল
বেঞ্চকেও পক্ষভুক্ত করা হবে? প্রশ্ন তু লেছে আদালত। এদিন সরকার পক্ষের
আইনজীবী বেশ কয়েকবার অনির্বাণ রায় সম্বোধন করলেও, বিচারপতি শম্পা
সরকার নিজেই আইনজীবীর কাছে জানতে চান কে এই অনির্বাণ রায়। সরকারি
আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি শম্পা সরকারের উদ্দেশে বলেন,
অনির্বাণ রায় হলেন র�োদ্দুর রায়। তাৎক্ষণিক বিচারপতি শম্পা সরকার জানতে
চান, তিনি কি সাংবাদিক?অমিতেশ জানান, তিনি ইউটিউবার।

ৼ

কলকাতা শুক্রবার ২৬ আগস্ট ২০২২

ময়নাতদন্তে স�োনালির
শরীরে আঘাতের চিহ্ন

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৫ আগস্ট
ক্রমশ জটিল হচ্ছে অভিনেত্রী তথা
হরিয়ানার বিজেপি নেত্রী স�োনালি ফ�োগটের
মৃত্যুরহস্য। বৃহস্পতিবার গ�োয়া মেডিক্যাল
কলেজে স�োনালির দেহের ময়নাতদন্ত হয়।
রিপ�োর্টে জানান�ো হয়েছে, অভিনেত্রীর
শরীরে ভ�োঁতা কিছু দিয়ে আঘাতের
একাধিক চিহ্ন ও ক্ষত পাওয়া গেছে।
স�োনালি ফ�োগট
গত মঙ্গলবার ২ সঙ্গীকে নিয়ে গ�োয়া
বেড়াতে গিয়ে মারা যান স�োনালি। জানান�ো হয়, হৃদর�োগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু
হয়েছে তাঁর। এর পরই এই মৃত্যু ঘিরে বেশ কিছু অভিয�োগ ত�োলে অভিনেত্রীর
পরিবার। স�োনালির ভাই রিঙ্কু ঢাকা দাবি করেন, তাঁর দিদিকে পরিকল্পিতভাবে
খুন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি স�োনালির ব্যক্তিগত সহকারি সুধীর সাংওয়ান
এবং তার বন্ধু সুখবিন্দর ওয়াসির দিকে সরাসরি আঙু ল ত�োলেন। গ�োয়া পুলিশের
কাছে দায়ের করা অভিয�োগে রিঙ্কু জানান, স�োনালিকে ওই ২ ব্যক্তি ধর্ষণ করে
হত্যা করেছে। রিঙ্কুর অভিয�োগ, সুখবিন্দর নাকি একটি আপত্তিকর ভিডিও নিয়েও
স�োনালিকে প্রতারণা করতেন। রিঙ্কুর আরও দাবি, এর আগেও মাদক খাইয়ে তাঁর
দিদিকে একাধিকবার ধর্ষণ করে ওই দুই ব্যক্তি। সুধীর নাকি স�োনালিকে প্রায়ই
হুমকি দিতেন তাঁর রাজনৈতিক এবং অভিনয়ের ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে বলে।
রিঙ্কু জানিয়েছেন, মৃত্যুর দিনও গ�োয়া থেকে ফ�োন করে উত্তেজিত গলায় ওই
২ ব্যক্তির সম্পর্কে বেশ কিছু অভিয�োগ করেছিলেন স�োনালি। কিন্তু আচমকাই
ফ�োন কেটে যায়। বৃহস্পতিবার একটি খুনের মামলা রুজু করেছে গ�োয়া পুলিশ।
মুখ্যমন্ত্রী প্রম�োদ সওয়ান্ত জানিয়েছেন, পুলিশ গ�োটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
কেউ দ�োষী প্রমাণিত হলে শাস্তি দেওয়া হবে।

রাজ্যে কর�োনা চিত্র

নতু ন আক্রান্ত 
ম�োট আক্রান্ত 
নতু ন সুস্থ 
ম�োট সুস্থ 
সুস্থ্ তার হার 
মৃত 
ম�োট মৃত 

২৫২
২১,০৫,৭৮৭
৩৯৪
২০,৮১,১০০
৯৮.৮৩%
২
২১,৪৫১

ন�োটিস
এতদ্বারা জানান�ো যাইতেছে যে, শ্রী রামদূত
র�োলার্স প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রাম ও ম�ৌজা–
নিধিরামপুর, থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জে এল
নং– ০৩৪, খতিয়ান নং– ১১৯৬, জেলা–
বাঁকুড়া, পিন–৭২২ ১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ দুটি
২০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আবেশিত
চু ল্লি (
ইনডাকশন ফার্নেস)এবং একটি
১,৪৮,০০০ টন/
প্রতি বছর ক্ষমতাসম্পন্ন
ঘূর্ণায়মান কল (র�োলিং মিল)–এর সম্প্রসারণ
প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন
ও পরিবেশ দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র
পাইয়াছে (EC22B008WB189036,
dtd.23/08/2022)
। এই ছাড়পত্রের
কপি
ক�োম্পানির
ওয়েবসাইটে
(shreeramdootgroup.com) স্থায়ীভাবে
দেখা যাবে।

উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড
কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর (CIN): L01132WB1949PLC017715
রেজিস্টার্ড অফিস:ফ�োর ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্রম�োহন ঘ�োষ সরণি, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফ�োন: ০৩৩–২২৪৩–৫৩৯১/৫৩৯৩, ২২১০–১২২১, ২২৪৮–৯৪৩৪/৯৪৩৫
ফ্যাক্স: ৯১–৩৩–২২৪৮–৩৬৮৩, ২২৪৮–৮১১৪, ২২৪৮–৬৮২৪
ই–মেল: administrator@mcleorussel.com, ওয়েবসাইট: www.wmtea.com

সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি– ৭ ১তম বার্ষিক সাভারণ সভা ও ই–ভ�োটিং

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ক�োম্পানির সদস্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অ
 ন্য অডিও
ভিস্যুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম)অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ দুপুর ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়)যেখানে ১১ আগস্ট
২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহ আল�োচিত হবে। সভার স্থান মনে করা হবে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে।
এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ ২০২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে ২৫ আগস্ট
২০২২ রেগুলেটরি প্রয়�োজনমত�ো সকল সদস্যগণকে যাঁদের ই–মেল ঠিকানা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার
এজেন্ট/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভু ক্ত রয়েছে, যা দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’)সঙ্গে পঠিতব্য এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারস অনুসারে
হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.wmtea.com এবং
স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse–india.com স্থানে পাওয়া
যাবে ও ডাউনল�োড করা যাবে। এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারস অনুসারে বিজ্ঞপ্তির এবং আর্থিক বর্ষ ২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক
প্রতিবেদনের ব্যাবহারিক কপি সদস্যগণকে প্রেরণ করা হবে না।
সদস্যগণকে জানান�ো হচ্ছে যে, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)
রেগুলেশনস ২০১৫, রেগুলেশন ৪৪ যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত অনুসারে বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহের ওপর সদস্যগণ বৈদ্যুতিন
মাধ্যমে ভ�োট প্রদান (ই–ভ�োটিং)করতে পারবেন যার সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করেছেন। ই–ভ�োটিংয়ের বিশদ নির্দেশাবলি নিম্নে
প্রদত্ত:
১) রিম�োট ই–ভ�োটিং আরম্ভের তারিখ ও সময়:শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ সকাল ৯.০০টা (ভারতীয় সময়)।
২) রিম�োট ই–ভ�োটিং বন্ধের তারিখ ও সময়:স�োমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিকেল ৫.০০টা (ভারতীয় সময়)।
৩)	নির্ণায়ক তারিখ:মঙ্গলবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২।
৪)	নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে সদস্যগণের ইকুইটি শেয়ার ধারণের সংখ্যার অনুপাতে
ভ�োটাধিকার হিসাব করা হবে।
৫) ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বিকেল ৫.০০টার পরে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই–ভ�োটিং স্বীকৃত হবে না। উপর�োক্ত তারিখ ও সময়ের পরে
এনএসডিএল রিম�োর্ট ই–ভ�োটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।
৬)	যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে বিষয়সমূহের ওপর ভ�োট
প্রদান করেননি তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারবেন।
৭) বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি, সহ রিম�োট ই–ভ�োটিং পদ্ধতি এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভ�োটিং এবং ভিসি/ওএভিএম
মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিতির বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.wmted.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে www.
evoting.nsdl.com–এ পাওয়া যাবে।
৮) এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে এবং নির্ণায়ক তারিখের পূর্বে সদস্যগণ যদি শেয়ার ধরে থাকেন তাহলে তাঁরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে
ভ�োট প্রদানের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য এনএসডিএল/ক�োম্পানির সঙ্গে য�োগায�োগ করবেন।
৯) সদস্যগণ ভিসি/ওএডিএম মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন যদিও তাঁরা পূর্বে রিম�োর্ট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে প্রদান
করছেন কিন্তু তাঁরা পুনরায় ভ�োট প্রদান করতে পারবেন।
১০)সদস্যগণের নাম নির্ণায়ক তারিখে সদস্যগণের খাতায় বা ডিপ�োজিটরি নিয়ন্ত্রিত খাতায় লাভজন সদস্য হিসাবে থাকলে তারা
কেবলমাত্র রিজেন্ট ই–ভ�োটিং সুবিধা বা এজিএম চলাকালীন ই–ভ�োটিং সুবিধা পাবেন।
১১) ই–ভ�োটিং সংক্রান্ত অভিয�োগ নিষ্পত্তির জন্য য�োগায�োগ বিশদ
বিবরণ
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রী রবিকুমার বাহল, কমপ্লায়েন্স অফিসার
নাম ও পদ
শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে-সিনিয়র ম্যানেজার	
ঠিকানা	ট্রেড ওয়ার্ল্ড ‘এ’উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস
২৩, আর এন মুখার্জি র�োড, ষষ্ঠ তল,
	কম্পাউন্ড, ল�োয়ার প্যারেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩	কলকাতা–৭০০ ০০১
ই–মেল আইডি	 evoting@nsdl.co.in
mdplc@yahoo.com
ফ�োন নং
১৮০০১০২০৯৯০/১৮০০ ২২৪৪৩০
৭০০৩৪৭৬৪৬৫/০৩৩–২২৪৮২২৪৮
১২)	ক�োম্পানি ই–ভ�োটিং পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রী এ কে লাভ কর্মরত ক�োম্পানি সচিব (সদস্য নং FCS4848/
CP No 3238)–কে স্ক্রুটিনাইজার নিয়�োগ করেছেন।
১৩)স্ক্রুটিনাইজারের রিপ�োর্ট–সহ ভ�োটের ফলাফল, ফলাফল ঘ�োষণার পরে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.wmtea.com এবং
এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হবে, যা স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে, যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার নথিভু ক্ত, জানিয়ে দেওয়া
হবে।
	ব�োর্ডের আদেশানুসারে
ইউলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড
স্থান:কলকাতা
অদিতি দাগা
তারিখ: ২৫.০৮.২০২২ 	ক�োম্পানি সচিব

জাল টাকার কারখানা!
জাল টাকা ছাপান�োর কারখানা খুজে
ঁ
পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল
টাস্কফ�োর্স। ইক�ো পার্ক থানার
হাতিয়াড়া পূর্বপাড়া থেকে পাওয়া গেল
টাকা ছাপান�োর যন্ত্রপাতি। কলকাতা
পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (স্পেশ্যাল
টাস্কফ�োর্স) ভি সল�োমন নেসাকুমার
জানিয়েছেন, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ,
রঙ, কেমিক্যাল, সিকিউরিটি থ্রেড,
ফিল্ম, টাকা ছাপান�োর কাগজ ইত্যাদি
উদ্ধার হয়েছে। তল্লাশিতে ২১ হাজার
টাকার জালন�োটও পাওয়া গেছে।
সম্প্রতি জাল টাকার চক্রে দু’জনকে
কলকাতার টাকি বয়েজ স্কুলের সামনে
থেকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ।
তাদের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকার
জালন�োট পাওয়া যায়। এদের নাম
চেঙ্গিস আলম এবং আফজল আলি।
এদের দু’জনকে জেরা করে টাকা
ছাপান�োর জায়গার কথা জানা যায়।

৯

পর্যাল�োচনা করবে সুপ্রিম ক�োর্ট
l ১ পাতার পর

এদিন সুপ্রিম ক�োর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, বিচারপতি
দীনেশ মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সি টি রবিকুমারের বেঞ্চে
পুনর্বিবেচনার আর্জির শুনানি হয়। মামলাটি ‘ওপেন ক�োর্টে’
শুনানি করেন তিন বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা
মন্তব্য করেন, ‘আমরা ক�োনও বিস্তৃত বিতর্কে যাচ্ছি না। আমরা
অনুভব করছি কিছু বিষয় নতু ন করে দেখার প্রয়�োজন রয়েছে।
কাল�ো টাকা এবং অর্থ তছরুপ প্রতির�োধের পক্ষেই আমরা। দেশ
কখনওই এই ধরনের অপরাধ মেনে নেবে না।’তিনি আরও
বলেছেন, ‘ইসিআইআর প্রদান না করা এবং অভিযুক্তকেই
নির্দোষ প্রমাণ করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলে
আমরাও মনে করি।’মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী কপিল
সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি সওয়াল করেন। অন্যদিকে,
কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তু ষার মেহতা সওয়াল
করেন। তিনি পিএমএলএ মামলায় সুপ্রিম ক�োর্টের রায়ের
আগাগ�োড়া পুনর্বিবেচনার বির�োধিতা করেন। সীমিত ক্ষেত্রে
পুনর্বিবেচনার দাবি জানান মেহতা। এর আগে আদালত বলেছিল,
ক�োনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার আগে তাঁকে ইডির তরফে

ইসিআইআর কপি দেওয়ার ক�োনও বাধ্যবাধকতা নেই। আরও
বলা হয়েছিল অভিযুক্তকে দ�োষী প্রমাণ করার ক�োনও দায় নেই
তদন্তকারী সংস্থার। বরং অপরাধীকেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ
করতে হবে। এই দুটি নির্দেশই পুনরায় বিবেচনা করে দেখা
হবে বলে জানিয়েছেন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।
গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার নিয়ে সরব
বির�োধীরা। বিশেষ করে ইডির সক্রিয়তা বেড়েছে গত কয়েক
বছরে। বির�োধীরা প্রায়ই অভিয�োগ করেন, ইডিকে রাজনৈতিক
স্বার্থে কাজে লাগাতে তার হাতে লাগামহীন ক্ষমতা তু লে দিয়েছে
ম�োদি সরকার। সম্প্রতি ইডির বিস্ত
তৃ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে
সুপ্রিম ক�োর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। সেই মামলার দীর্ঘ শুনানির
পর গত ২৭ জুলাই রায় দেয় সর্বোচ্চ আদালত। রায়ে স্পষ্ট করে
আদালত জানিয়ে দেয়, আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডি গ্রেপ্তার,
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা তল্লাশি চালাতে পারবে। আগের মত�োই
অক্ষু ণ্ণ থাকবে গ্রেপ্তারের অধিকার। আর্থিক নয়ছয় প্রতির�োধ
আইন সংক্রান্ত সুপ্রিম ক�োর্টের সাম্প্রতিক রায়কে ‘বিপজ্জনক’
বলে চিহ্নিত করেছিল বির�োধী নেতারা। সর্বোচ্চ আদালতের
ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেন কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরম।

ফাইল নং MMG/241/TS
ডাক বিভাগ:ভারত
বরিষ্ঠ প্রবন্ধকের অফিস, মেল ম�োটর সার্ভিসেস, কলকাতা–৭০০ ০১৫
সংশ�োধনী

এমএমএস, কলকাতায় কারিগরি আধিকারিকের সরাসরি নিয়�োগের ২৩–০৭–২০২২ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ক্ষেত্রে:
১)ক্রম নং ক:য�োগ্যতামান অধীনে বয়সের সীমা ‘০১–০৭–২০১৮ তারিখের সময়ে ২২ থেকে ৩০’বাক্য
০১–০৭–২০১৮ স্থানে পড়তে হবে ০১–০৭–২০২২
২)ক্রম নং ৭:চয়ন অধীনে বয়স ‘০১–০৭–২০১৯ ক্ষেত্রে ০১–০৭–২০১৯ স্থানে পড়তে হবে ০১–০৭–২০২২’
প্রবন্ধক, এমএমএস, কলকাতা–৭০০০১৫

হাওড়ায় জল
সরবরাহ ব্যাহত

হাওড়ার এফ র�োডে বেলগাছিয়ার
ভূ গর্ভস্থ জলের রিজার্ভারের পাম্পে
বিদ্যুৎ সংয�োগে গ�োলমালের জেরে
বৃহস্পতিবার শহরের ৭ ও ৮ নম্বর
পুর�ো ওয়ার্ডে এবং ৯ ও ৫০ নম্বর
ওয়ার্ডের আংশিক জলসংয�োগ বন্ধ
হয়ে যায়। সকালের দিকে হঠাৎই ওই
ত্রুটি দেখা দেওয়ায় জল সরবরাহ বন্ধ
হয়ে যায়। কেএমডিএ–র পক্ষ থেকে
পাম্পের বিদ্যুতের লাইনে মেরামতির
কাজ চলছে। সকালে জল সরবরাহ
স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে হাওড়া
কর্পোরেশনের তরফে আশা প্রকাশ
করা হয়েছে।

সদ্যোজাতর দেহ

বহুতল আবাসনের নীচে রাস্তার ধার
থেকে উদ্ধার হল সদ্যোজাত এক
কন্যাসন্তানের দেহ। বৃহস্পতিবার
শিবপুরের কাউসঘাট র�োডের ঘটনা।
কন্যাসন্তান হওয়ায় ওই সদ্যোজাতকে
বহুতল আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাট
থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে
অভিয�োগ ওঠে। ওপর থেকে ক�োনও
কিছু নীচে ফেলার আওয়াজ পাওয়ার
পরই সেখান থেকে ওই সদ্যোজাতের
দেহ উদ্ধার হয় বলে প্রতিবেশীদের
দাবি। এই অভিয�োগ তু লে সরব হন
প্রতিবেশীরা। সন্ধ্যায় মা–সহ বাড়ির
দুই সদস্যকে আটক করে জেরা করছে
পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠান�ো
হয়েছে। ওপর থেকে নীচে পড়লে
ময়নাতদন্তে শরীরে আঘাতের চিহ্ন
পাওয়া যাবে। ময়নাতদন্তের রিপ�োর্ট
পেলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে
করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। সম্ভাব্য
সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের
জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা সমীপে
এবং
এলএলপি অ্যাক্ট, ২০০৮ এর ১৩ নং ধারার (৩)নং উপধারা এবং
এলএলপি রুলস, ২০০৯ এর রুল ১৭ সম্পর্কিত বিষয়
সম্পর্কিত বিষয়

শেরাওয়ালি ডেভেলপারস এলএলপি

রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:৫/১, ক্লাইভ র�ো, দ্বিতীয় তল, রুম নং ২৮বি,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০০১
..... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮
এর ১৩(৩)নং ধারাধীনে উক্ত এলএলপি তার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ৫/১, ক্লাইভ র�ো, দ্বিতীয়
তল, রুম নং ২৮বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০০১ (‘পশ্চিমবঙ্গ’ রাজ্য) থেকে ১১০, দ্বিতীয় তল,
এসেল হাউস, ১০, আসফ আলি র�োড, দিল্লি– ১১০০০২ (‘দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল’রাজ্য)
তে পরিবর্তনের জন্য অনুম�োদন চেয়ে রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা সমীপে একটি আবেদন
পেশের প্রস্তাব রাখছে।
এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত পরিবর্তনে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
তিনি/তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ২১ (একুশ)দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার
অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, তৃ তীয় তল, ২৩৪/৪, এজেসি
ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০০২০ সমীপে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ
করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য
সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এলএলপির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড
অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:৫/১, ক্লাইভ র�ো, দ্বিতীয় তল, রুম নং ২৮বি, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০০১।
	শেরাওয়ালি ডেভেলপারস এলএলপির পক্ষে
স্বাঃ–
নরেন্দর কুমার জিন্দাল
তারিখ: ২৬.০৮.২০২২
মন�োনীত অংশীদার
স্থান:কলকাতা
DIN: 00031422

ড্রাগ–সহ গ্রেপ্তার

কলকাতার দুটি আলাদা আলাদা
এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ড্রাগ–সহ
কয়েকজনকে ধরল কলকাতা
পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফ�োর্স। ট্যাংরা
সাব–প�োস্ট অফিসের সামনে থেকে
দু’দিন আগে ধরা হয় মহম্মদ জুনিদ
ওরফে বাবা এবং ফৈজ আলমকে।
তাদের কাছ থেকে লাইসার্জিক
অ্যাসিড ডাইথ্যালামাইড (এলএসডি)
পাওয়া গেছে। এবং বাবাকে জেরা
করে তার গাড়ি থেকে ১৬ গ্রাম
এস্টাসি ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এদের
জেরা করে বৃহস্পতিবার পিকনিক
গার্ডেনের বাসিন্দা ক�ৌস্তভ বিশ্বাস নামে
একজনকে ধরা হয়। তার কাছ থেকে
এলএসডি এবং এমডিএমএ নিষিদ্ধ
ট্যাবলেট পাওয়া গেছে।

বাসের চাকায় মৃত্যু

ভবানীপুরে দুটি বাসের মাঝখানে
স্কুটার থেকে পড়ে যাওয়ায় বাস পিষে
দিল এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে
বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ।
পুলিশ জানিয়েছে, হাজরা ক্রসিংয়ে
নাকতলার বাসিন্দা লক্ষ্মণকুমার
মহারানা স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
একদিকে একটি সরকারি বাস এবং
তার পাশেই বারাসাত–বি গার্ডেন
রুটের বাস আসছিল। দুটি বাসের
মাঝখানে স্কুটার নিয়ে পড়ে যান তিনি।
প্রাইভেট বাসের চাকা তাঁর ওপর দিয়ে
চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
বেসরকারি বাসের চালক পালিয়ে যায়।

রুইডাঙ্গা
গ্রাম–আটপুকুরি, নয়ারহাট,
জেলা– ক�োচবিহার

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১)

যেহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রুইডাঙ্গা ব্রাঞ্চ–
এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(নং ৫৪ অফ ২০০২)ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস
২০০২–এর রুল ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে
দেনদারগণ শ্রী সুজিত সরকার, পিতা–প্রয়াত কৃ ষ্ণচন্দ্র সরকার এবং ভূ পেন্দ্র চন্দ্র সরকার, পিতা–প্রয়াত কৃ ষ্ণচন্দ্র
সরকার উভয়ের নিবাস গ্রাম:মাদারি র�োড (পারেঙ্গার পার)প�োঃ ফালাকাটা, জেলা–আলিপুরদুয়ার, পিন–
৭৩৫২১১–এর প্রতি ৩১.০৫.২০২২ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹ ৪,৭১,২২২.৬৮ (চার লক্ষ একাত্তর হাজার
দুইশ�ো বাইশ টাকা ও আটষট্টি পয়সা মাত্র)৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী সহ ০১.০১.২০১৯ থেকে পুঞ্জিকৃ ত সুদ সহ
আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ মাশুল সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার এবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, অনুম�োদিত আধিকারিক উক্ত রুলসমূহের রুল ৯–এর সঙ্গে পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৩/০৮/২০২২ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির
দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক
করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া ₹ ৪,৭১,২২২.৬৮ (চার
লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশ�ো বাইশ টাকা ও আটষট্টি পয়সা মাত্র)৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী ০১.০১.২০১৯ থেকে
পুঞ্জিতকৃ ত ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রুইডাঙ্গা
ব্রাঞ্চ–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য
বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট
দেনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক–ভূ পেন্দ্র চন্দ্র সরকার, ডিড নং আই ২০৯৯, তারিখ:২৩.১২.২০০৩ ০.০৬ একর বাস্তু জমি সহ বিল্ডিং–
এর সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত ম�ৌজা–ফালাকাটা, জে এল নং ২১, আর এস খতিয়ান নং ৬৩, এল আর
খতিয়ান নং ১৯২৬, আর এস প্লট নং ৮৩৪, এল আর প্লট নং ২৬০২, থানা–ফালাকাটা, জেলা–আলিপুরদুয়ার,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৫ ২১১
সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: উত্তরে–আবদুল মজিদ, দক্ষিণে–রাস্তা, পূর্বে–শ্রীমতী আলপনা বিশ্বাস, পশ্চিমে–পথ।
স্বাঃ/–
তারিখ:২৬.০৮.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:রুইডাঙ্গা 	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রুইডাঙ্গা ব্রাঞ্চ

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

Zonal office Siliguri

সিভিক গ্রেপ্তার

আজাদগড়ের বাসিন্দা দীপঙ্কর সাহাকে
পিটিয়ে মারার অভিয�োগে কলকাতা
পুলিশ গ্রেপ্তার করা হল সিভিক
ভলান্টিয়ার আফতাব মণ্ডলকে। এর
আগে এই ঘটনায় তাকে এবং গলফ
গ্রিন থানার সার্জেন্ট অমিতাভ তামাং
ও কনস্টেবল তৈমুর আলিকে ক্লোজড
করেছিল কলকাতা পুলিশ। ঘটনায়
ইতিমধ্যেই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা
রুজু করেছে পুলিশ।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

[এলএলপি রুলস, ২০১৯ এর রুল ১৭ এর প্রেক্ষিতে]

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
Siliguri 33/11 KV S/S

DATES FOR
SHUTDOWN
11.09.2022

Ujanu 33/11 KV S/S

10.09.2022

Dabgram 33/11 KV S/S

28.08.2022
11.09.2022

Rabindranagar 33/11 KV

03.09.2022

Subhaspally 33/11 KV S/S

27.08.2022
15.09.2022

Housing Board 33/11 KV
S/S

08.09.2022

Jhankar 33/11 KV S/S

04.09.2022

Salbari 33/11 KV S/S

01.09.2022

Deshbandhupara 33/11
KV S/S

06.09.2022

Tinbatti 33/11 KV S/S

13.09.2022

Purba Karaibari 33/11 KV
S/S

02.09.2022

AREAS AFFECTED

Ward No

10,11,12,13,14,16,39,4
Sevoke Road (COSMOS to Skystar Building), Haiderpara
0,41,43,44
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
Ujanu-Shivnagar, Hill Cart Road (Darjeeling More to Mahananda
1,2,3,45,46,47,
Matigara Anchal,
Bridge), Siliguri Junction, Burning Ghat, Pradhannagar,
Patharghata
Anchal
Baghajatin Colony, Nivedita Road, Gurung Basti-Dhup Company,
Patharghata Road, Science City, Paribahannagar,Himachal Vihar,
Uttarayon Township
Bhola More, PC Mittal, Ambika
Dabgram II GP
Nagar,NHPC,PGCIL,Kamrangaguri,Shantipara,Dabgram
Industrial Estate, Satellite Township,Ghoramore, Mamata Para,
Bhalobasa More, Tea Park, Sipahipara, Jalpaiguri PHE-Fulbari,
Basundhara Abasan
Atul Prasad Sarani, Sanghati More, Sukantapally, Ashighar
12,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,37,38,39,
More, Telipara, Farabari, BaruaPara, Nepali Basti, Shibrampally,
Amtala, Nazrul Sarani, New Pal Para, Santinagar, Kankata More, Dabgram I, Dabgram
II GP
Bhabesh More, Ghugumali Main Road, Raja Ram Mohan Roy
Road, EM By Pass, Bholanathpara
Netaji Subhas Road, Bandhab Sangha,AJC Bose Road,
16,17,18,19,20,22,23
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
41,42,43,44,45,46,
Eastern Bypass Road, Pipe Line, BSF Road,Salugara, Raj
Dabgram I GP,
Fafri,PrakashNagar, Bhanunagar(Upper & Lower), NetajiNagar,
Patharghata Anchal
Bhupendranagar, Don Bosco Road, Zila Parishad Road, IG Office,
Champasari More, State Guest House,Debidanga Road.
4,6,7,8,9,10,11,27,28
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.
45,46,Patharghata
Hill Cart Road (Salbari to Darjeeling more- Right side), Siliguri Regulated
Anchal
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
18,20,23,24,25,26,27,2
Deshbandhupara, Dada Bhai Club, Goshala Road, Sabji Khet, YMA
8,29,30,30,34,35
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
3,27,32,33,Fulbari
Naukaghat More to Jhankar More, SF Road, Siliguri P.S,Uttarkanya,
I GP
Teestapally, Laketown, NJP Gatebazar, Nabagram,Shaktigarh Road
1-11,Balaka More
Majua,Uttar-Middle- Dakhin Palas, Debidanga Bazar,Milan More, DJ
Champasari Anchal
More, Gulma,Samarnagar,Pabitranagar,Bottola

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

