


  

Extracts of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30° June, 2022 

(Rs. In lacs 
  

  

  

  

  

  

  

              

Standalone Consolidated 
Particulars Quarter ended|/Quarter ended) Year ended |Quarter ended|Quarter ended] Year ended 

30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/03/2022 

Total income from operations (net) 60.00 60.00 240.00 391.87 522.45 2033.26 

aan Es aaa (57.44) (39.89) | (1g6.3s) | (8498) | (67.40) | (152.56) 

ic ee cednael after | 157.44) (39.89) (186.35} (84.98) (67.40) (152.56) 

Equity Share Capital 600.99 600.99 600.99 600,99 600.99 600.99 

Earnings Per Share (before 

Sheeaiely items) of Rs.10/- each (0.96) (0.66) (3.10) (1.41) (1.21) (2.54) 

Diluted: 

Earnings Per Share (after 
ee items} of Rs.10/- each (0.96) (0.66) (3.10) (1.41) (1.21) (2.54) 

Diluted:       

Mote: 

(URL: http: www.bseindia.com/corporates/annaspx fscrip=5194942.durs 

Date: 2™ August, 2022 
edabad   The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB! (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Unaudited een Financial results are available on the Stock Exchange websites. 

For and on behalf of Board of Directors 

N. K. Industries Limited 

Sd/- 
Mr. Hasmukhbhai K Patel 

Whole Time Director 
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SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED 
Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan) 

S U { le GIN: LIP T24R2005PLO020827 Tel (OT4aae22052/82 
textiles and industries limited Email: stil investor_gnevancedisullejtextiles.com , Websile: www.sullejtextiles.carn 
  

    

Registered Office 
web : www.saregama.com, E-mail id : co.s 
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: : ees a EPR She Ree 
SUR CUME EU Reise trcT Unaudited ae reat jeg ir Ended 30 June, ay) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33-Eamings Per Share 

consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2022, 

Place | Mumbai 
Date : 02 August, 2022 

(Ra in Lakhs accep! as olhenatee saled| 

Standalone Consolidated 

Sr No Particulars mia re Ae oes sie rl hae Priraipir 
| (Unaudited) (Unaudited (Audited (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

1. | Total Income from Operations 15,764 10,505 60,172 17,915 10,776 61,554 

2. | Net Profit'(Loss) for the period (befare Tax, Exceptional 5,508 3,709 20,199 Sort 3,679 20,444 

| and/or Extraordinary items) 

&. Net Profit(Loss) for the period before tax (after 5,588 3.709 20,199 Sor 3.679 20,441 

| Exceptional and/or Extraordinary items) 

4. | Net Profit!(Loss) for the period after tax (after Exceptional 4,161 2.F Bd 15,042 4.143 Z,fad 15,265 

| and/or Extraordinary items) 

5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising 3,168 6,019 18,257 3,133 6,564 19,108 

| Profit / (Loss) for the period (after tax) and other 

| Comprehensive Income (after tax}] 

6. | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/¢ each) (Refer Note 2) 1,528 1743 1928 1,928, 1,743 1.928 

7. | Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 124,168 1,24, 754 

| Audited Balanee Sheet of the previous year 

fh. Eamings Per Share (of Re. 1/- each) (Not annualised 

| except for year ended 31 March, 2022) (Refer Note 2} 

Basic (Rs.) 2.16 1.60 A397 2.15 1.57 £.43 

Diluted (Fis.) 2.16 1.59 4.30 2.15 1.56 8.42 

Notes: 

1. The aboveis an extract of the defailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended an 30 June, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 
of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The full format of Quarterly Financial Results for the quarter ended on 30 June, 222 
are available on stock exchange websites (Www.nselndia.cam and www.seiindia.com) and on the Company's website (www. sareqama.com). 

2. Pursuantto the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company 
has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs. 10/-fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 
2022. Hence, shares have now baen adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has aiso been considered for calculating weightad 

3. The above unaudited standalone/consolidated financial results for the quarter anded 30 June, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit 
Committee in their meeting held on 02 August, 2022 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have 
been subjected to “limited review" by the Statutory Auditors of the Gampany who have issued an unmodified review report on the unaudited standalone and 

NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH 
VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE 

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting (AGM') of Sutlej Textiles and Industries Limited (‘the 
Company’) will be held on Tuesday, 30" August, 2022 at 03.00 p.m, (IST) throwgh Video Conference (‘VC') / Other Audio Visual 

Means (OAV) to transact the business set out in the Notice of the AGM. 

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 (‘the Act) and the Rules made 
ihereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India (SEB) (Listing Obligations and Disclosures Requirements) 

Regulations, 2075 (‘Listing Regulations’) and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05° May, 2020 read with 

General Circular No. 14/2020 dated 08° April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13° April, 2020, General Circular No. 
Oef2021 dated 13° January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08° December, 2021, General CircularNo. 21/2021 dated 

14" December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05° May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, 
Government of India (MGA') and Circular No. SEBVHO/CPO/CMD1/CIR/P/202079 dated 12° May, 2020, Circular No. 
SEBIHO/CFO/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15° January, 20217 and Circular No SEBWHO!CRD/COMD2/CIR/P/2022/62 dated 13° 

May, 2022 issued by SEBI and other applicable circulars issued by MCA! SEBL Members participating thraugh VC / OAVM shall 
be reckoned forthe purpose of quorum under Section 103 of the Act. 
In compliance with above circulars, the Notice of the AGH together with the Annual Report will be sent to the Members 

electronically to the email IDs registered by them with the Depository Participants,’ the Company. 
The Notice of 17" AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website 
www. sutlejtexiles.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at 

ww. bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at 

ww. evobing. salcom, 

1. Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user 

id and password and registration of e-mail ids for e-Voting for the resolutions set outin AGM notice: 

al Incase shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy ofthe share certificate 
(front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar 

Gard) by email to mt.helpdeska@linkintime.co.in 

b) «Incase shares are held in damat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID}, 

name, client master ar copy of Consolidated Account statement, PAN (seli-attested copy) and AADHAR (self-attested 
copy} to mthelpdeskiqHinkintime.co.in 

c) Alternatively Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by 

provding the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be, 
2. Manner of casting vole through e-Voling: 

a} Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through 

remote e-Voting facility atthe AGN. 

bi In terns. of SEB! Circular No, SEBHO/CFOCMOCIR Pele 242 dated 09° December, 2020, e-Voting process will 
also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat 

accounts, websites of NSOL and, or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participani(s). 

c) Instructions. on the process of remote e-Voting and e-Voting atthe AGM is provided as partof the Notice ofthe 17th AGM 
qd) Members attending the AGM whe have not cast vote(s) by remote €-Voting will be able to vole electronically al te AGM. 

e) Members will be able to attend the AGM through WG / OAVM or view the live webcast of AGM at 
https; wwwevoting.nsdl.com. The detailed procedure for attending the AGM through VC! OAVM is explained in the 

Notice of the AGM. 
4. Dividend: 

a} = Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Monday, 29" August, 20¢? as the Record 

Date forthe purpose of determining eligibility forthe payment of dividend, 
b) «The Board of Directors have at their meeting held on 09° May, 2022 recommended dividend at the rate of Rs. 1.85 per 

equity share having nominal value of Re. 1/- each for the financial year ended 31" March, 2022. The dividend, as 

recommended, approved atthe AGM, will be paid to eligible Members an or after 4" September, 2022. 
¢)) Payment of Dividend wall be made electronically to the Members who have registered their bank account details with the 

Company: Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not 

registered their bank accounts details 
4. Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS facility): 

a) = Members holding shares in dematerialized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) 

update their bank details by contacting their Depository Participant, 
b)) = Members holding shares in physical fonm are requested to download the ECS mandate form from the website of the 

Company and send the duly filled up form, along with a photo copy of a cancelled chaque, to the Company's ATA viz. 

Link intime India Private Limited 
c) Members are also informed that in terms of provisions of the Income Tax Act. 1961, as amended by the Finance Act, 

2020, dividend paid or distributed bya Company on or afterO7” April, 2020 will be taxable inthe hands ofthe Members. 

Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website 
WwW. Sutiejtextiles.com 

Members are requested to carefully read all tha Notes set outin the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, 

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting oF through e-Voting facility atthe AGM, 

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED 

Manoj Contractor 
Company Secretary and Compliance Officer 

Place : Mumbai 

Date: 02° August , 2022     

      
  

  

SIL INVESTMENTS LIMITED 
Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082: 

Email: investor. grevances@silinvestments.in ; Website : www.silinvesiments.in CIN : L17301RJ1934PLC002761 

   Why Shrab Thang.co.0 

  

GLAND PHARMA LIMITED 
Regd, Office: Survey No. 149-146. 150.4 151, Near Gandimasanma * Roads, 

OP. Pally, Dundigal, Dundigal-Gandimesamma Mandal, Medchal-flatkajgiri 

i 

captain), 
CAPTAIN POLYPLAST LTD. 

email : infogicaptainpolyplast.in 
web > waww.ocaptainpolyplast.com 

CIN No. : L2S208G1 S57 PL0031985 

NOTICE 
Notice is hereby given pursuant 
to regulation 29 of the SEBI 
LODR Regulations 2015, the 
meeting of board of directors of 
the company will be held on 

Saturday, 13TH AUGUST, 2022 
interalia, 

*To consider and approve the 

standalone & consolidated 
unaudited financial results for the 

quarter ended on 30thJune, 2022 

The said notice can be accessed 
on the website of the company at 

www. captainpolyplast.com 
and may also be accessed on the 
stock exchange website at 

www.bseindia.com. 
Place : Rajkot 

Date : 02/08/2022 

For, Captain Polyplast Ltd 
sd/ 

Khyati Mehta 
(Company Secretary)       

  

apis 
APIS INDIA LIMITED 

CIN: LS1900DL1983PLC14048 
Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, 

New Delhi-170008 
Tel: 011-43206650 | Fax: 011°257123631; 

E-mailmail@apisindia.com 
Website: www.apisindia.com   

NOTICE 
  

Notice is hereby given that pursuant to 
the regulation 29 read wath regulation 

47 oof the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements} Regulations, 

2075, the meeting of the Board of 
Directors of the Company will be held 
on Saturday, the 13th day of August, 
2022, at the Registered Office of the 

Company at 16/22. East Patel Magar New 

Delhi-110008, inter alia to transact the 
following busines oes 

A To ¢onseder approve amd take orn 

record the unaudited financial results 
(Standalone & Consolidated) of the 

company for the quarter ended June 
30, 2022 

B. Any other business with the permission 
of chair 

Further for the purpose of above and in 

terms of Company's Code of Conduct 

for Prevemtion oof Insider Trading, the 

ntimation regarding the closure of 
trading window fie, fromm Friday, July 01, 

2022 till Forty Eight (48) hours post the 
date of Board Meeting] for dealing in the 
securities of the Company has already 
Deen submitted to the Stock Exchange. 

The said omotice is also available 
on the We psite of the company At 

wawapisindia.com and on the website 
of the Steck Exchange viz. BSE Limited at 

ww bselndia.com. 

For APIS India Limited       

  

address wih the Depostory Paricpant with wham fhe demat accound|s) & maintained, 

For Gland Pharma Limited 

LANOM District, Ayderabad — $09 043, Telangana, CIN: L24239TG1978PLON02276 Amit Ananel 
Tel: #91 84556 09009, email: investorsiiglandphanma.com (Managing Director) 
Websile: wave. glandgharma.com x cele 

NOTICE FOR ATTENTION OF THE MEMBERS OF GLAND PHARMA LIMITED Date: August 02, 2022 
In order ip send the notices of Genera! Meetings. Annual Report and olher statutory communications Place: New Delhi 
to the shareholders in electronic form, we request tha shareholders of the Company who hawa not yet 
ragistered/updaled Heir e-mail address, to regisleriupdals the e-tnail in the manner as mentioned 
below’ 

a) Members holding shares in physical mode and who have noi registerediupdated their e-mail 
address wilh the Company are requested to regester/update with Link Intime India Private Limied, — 
Company's Regitrer and Rees Ae by ae an e-maé at mihelodeskiiilinkinlime.ca.in ar © Kothari ALBE RT 

by sending an e-mail lo te Company al invesioesiglandpharma.cam atong with Falia No, and vale Gnu) ermal adgess a ee DANID 
bh) Members holding share in Demalerialised mode are requested to ragisteriupdate their e-mail ALBERT DAVID LIMITED a 

CIM : LoT109V8 1848PLC008490 
Regd. Offica :‘O' Block, 3nd Ficor, Gilander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - TO0001 

Sdi- Tal: (033) 2262-34 aR RAO? 2250-2900, Fax : (03) 2262-84 
Ernail : adidavidiaidataone.in, Website : www-alberidavidindia.com 

  

NOTICE OF THE EIGHTY EIGHT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH 
VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE 

Notice is hereby giventhatthe Eighty Eight Annual General Meeting (AGM) of SIL Investments Limited (‘the Company’) will be held on 
Tuesday, 30° August, 2022 at 17.00 aum. (IST) through Video Conference (ViC')' Other Audio Visual Means (‘O.AVNM") to transact the 

Place: Hyderabad 
Date: 02-08-2022 

Sampath Kumar Palleramudi   Company Secretary     

indianexpress.com 

NOTICE 

Nolica is hereby given pursuant to Regulation 23 1)fa) raad wilh Regulation 47 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Raquirements| Regulations, 2015, thal a meebng of the 

Board of Directors of the Company ts scheduled to be held on Tuesday, Augus! 09, 2022. infer- 

alia, bo consider, aporove and take on record the Unaudited Financial Results of the Company 

for the first quarter ended on June 30, 2022 along wilh the Limited Rewew Report thereon 

business set outin the Notice of the AGM, 

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of tha Companies Act, 2073 (the Act) and the Rules made 
thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) 
Regulations, 2015 (Listing Regulations’) and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05" May, 2020 read with 

General Circular No. 14/2020 dated 08° April, 2020; General Circular No. 17/2020 dated 13° April, 2020, General Clecular Na. 
02/2021 dated 13° January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08° December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 

14" December, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 05° May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, 
Government of India (MCA and Circular No. SEBVHO/CROCMDLCIRP2020/79 dated 12° May, 2020, Circular No. 

SEBIHOCFOCMD2/CIR/P/2021/11 dated 15° January, 2021 and Circular No, SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 
13" May, 202? issued by SEBI and other applicable circulars issued by MGA! SEBI. Members participating through VC! OAM 
Shall be reckoned forthe purpose of quorum under Section 103 of the Act 

incompliance with above circulars, the Notice of he AGM together with the Annual Report will be sent tothe liembers electronically to 

the anvil IDs registered by tham with the Depository Participants,'the Company 

The Notice of 86° AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's websile 
wwwi.silinvesiments.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at 

www. bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at 
Ww WEVotng nSsalcorn. 

1. Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id 

and password and registration of e-mailids for e-Voting forthe resolutions set out in AGM notice: 

a} Incase shares are held in physical mode please provide folio n0.. name of Member, scanned copy of the share certificate 
(front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (selt-attested scanned copy of Aadhar 
Card) by email to rt. helpdeskainkintime.co.in 

b) = Incase shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID of 16 digit beneficiary ID), name 
clent master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attasted copy) and AADHAR (self-attested copy) to 
mt.nelpdeskiplinkintime.co.in 

¢) Alternatively Members may send an e-mail request to evotingg@nsdl.ca.in for obtaining User ID and Password by 
providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be, 

2. Mannerof casting vote through e-Voting: 

a) Members will have an opportunily to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote 
e-Voting facility atthe AGM, 

b) Interns of SEBI Circular No. SEBVHO!CFO/CMB/CIR/P/2020/242 dated 09° December, 2020, e-Voting process will also 
be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts ; 

websites of NSDL and/or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s). 

c) Instructions onthe process of remote e-Voting and e-Voting atthe AGM is provided as partofthe Notice ofthe 82" AGM, 
di) Members attending the AGM wio have notcast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically atthe AGM. 

This said Notice may be accessed on the Company's website al www.albertdavidindla.com 
and may also be accessed on Stock Exchanges’ website al www.bseladia.com and 
wew.neeindia.cam. 

For Albert David Limited 
Sd! 

Chirag A. Vora 
Company Secretary & Compliance Officer 

Place : Mumaai 

Date : August 02, 22     
  

“FORM A" 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

[Unecher 7 bes G oot thee ingolve ney oand Bankrupt 
enc 

Boord of nals 
‘eon ia esolution Process foe Ct orporote Persons) Requiotions, 2 J 

ree a atace   

1.) Nome of corporate debtor EUROLIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED 
2.| Date of incorporation of 0?" April 19B7 

corporate de 
a Authority under which corporate debtor|/FOeO - MUMBAI 

is incerporahed | registered 

a,c te Identity Mo. | Limited Liabilit 
Rdereieation No’ of corporate debtor [US| 90OMH 1 9B7PTCO43 106 

5. | Address of the registered office and 
principal office (if any) of corporate 
debtor 

  

  

  

  

Regd. Office:Flot 21, Flat 1045, Sector - 
16 Keperkeirane - 400707 Mavi Mumbai 
Thone Mh 40009 In 

  

cm
 é. | Insolvency commencement date in 20° July 2072 

respect of corporate debter mu (As per_order of Hon, MCL, Mumbai 
dotee 20° July 2022 in C.F Mo.932 BC ! 

oz 
(rele received ff) Ol upg uae D022) 

7. [Extinnated date of closure of insalvency 14° January 2023 
resolution process 

&. Nome ond registration number of the 
insolvency professional acting as interim 
resolution pr 

9. (Address and e-mail of the inferim 
resolution professional, a4 registered 
with the Board 

  

  

Vishal Ghiselal Jain 

IBS, 1FA—O0 1 J1P-POO4 J o/20 1f-18,10742 

Ca. Vishal Ghisulal Jain 
D-1902, Polm Beach Residency, Amey 

CHS Le, Plot No24-29, Sector4, Merul 
Wiest, Mavi Mumboi-4é00706 
E.Moil: visholifticovisholjaincom 

CA. Vishal Ghisulal Jain 
c/o Resole-IFE Private Limited,| 003, Satea 
Plaza, Sector 19-3, Venki, Noi Mumnboi-400 703 
E-Mail: eurclifaitresolvegreup.es.in 

15° August 2022 
Mante the clase(es} 
MOT APPLICABLE 

    

  
10) Address and e-mail to be used for 

correspondence with the interim 
resolution professional 
  
11) Lost dote for submission of claims 

12) Clatces of crediters, if any, under 

larrive ataconclusion &: 

  

21, ascertained by the interim resolution 
professional 
  

  

e) Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of AGM at re Sr nee ener’ oressionme: | (BOT: ARPLIGABLE 
httos2/wiww. evoting sd. com. The detailed procedure for attending the AGM through VC! OAVM is explained in the Notice - Representative of creditors i in eclass 
ofthe AGM | | ree names. Feoch closs 

14) (a)Relevant F id Web link: 
4. Dividend: Nn O a Nn a tS iE 1 p : O Nn \ Secale oe a ahetecd represen- https tf ksi ovin /downloodformhtml 

a) = Pursuantto Regulation 4? of the Listing Regulations, the Company has fixed Friday, 26" August, 2022 as the Record Date tatives are available at: byaleal Addrests         As in (10) abowe 

Plone refer Note 1 for-applicable Form 

Notice Is harehy ate that the Merional Company Law Tribunal bas ordered the 
Commencement of =o rporate insolvency resolution Process of the Eurolife Healthcare 

Private Limitedon 20" uly 2022 (Order received on OF" August 2022). The creditors 
of Eurolife Healthcare Private Limited ore hereby called wpen to submit their claims 
with proof on or before] 5 August 2022 tothelnterim Resolution Professional ot the | 
oddress mentioned agoinst entry Ma.l 
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic meons only. All 
other creditors moy submit the claims with proof in person, by post or by electronic 
ime cans. 
Note I: The submission of claim is to be made in accordance with Chapter 4 of the 
eben: and Bonkruptey Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate | 
Persea) beaulsitions, S01 6. The cloim with proofs is to be submitted in the following 
spadiiad forms along with decumentary proof insupport of the claim 

  for the Purpose of Getermining elegibility tortie payment of dredend. 

b) = The Board of Directors have at their meeting held on 13° May, 2022 recommended dividend at the rate of Ris. 2.50 per 

equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the: financial year endad 31° March, 2022. The dividend, as 
recommended, it approved atthe AGM, will ba paid to eligible Members on or after 04" September, 2022. 

ci) = Payment of Dividend will be made electronically to the Members who have registered their bank account details with the 

Company. Dividend warrants will be dispatched through post to the registered address of the Members who have not 
ragisteread their bark accounts details. 

4. Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS tacility): 
a) Members holding shares in dematenalized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) update 

  Inform your opinion with 
detailed analysis. 

their bank details by contacting their Depository Participant, CRRA Ba Claim by operational creditors except workmen and employees 
6) = Members holding shares in physical form are requested to download the ECS mandate form from the website of the FORM D, Claim by Sc face pecnsawisictyws 

Company and send the duly tilled up form, along with a photo copy of a cancelled cheque, to tha Company's ATA viz. Link FORM E: Claim submitted by an authorised representative of workmen or 
: cei aor mployees Intime india Private Limited, FORM Claim by creditors other than financial creditors and operational creditars | 

c) = Members are alo informed thatin terms of provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended bythe Finance Act, 2020, 
dividend paid of distributed by a Company on or after 01" April, 2020 will be taxable in the hands of the Members. 
Communication in this regard forms part of the AGM notice which will be also available on the Company's website 

www. sllinvestments. in 

Members are raquested to carefully read all the Notes sat out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, 
Instructions for joineng the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGN. 

Seeaesich of false or misleading proofs of clair shall attract penalties. 

CA. Vishal Ghisulal Jain 
nsolvency Professiono 
IBBI Registration MoiBBI /IPA-O01 /1F-PO0419/ 2017-20118, 10742 
IBBI Regd. Address:D-1902, Folm Beoch Residency, Amey CHS Leel, Plot Mo.24-29, 
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রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা বুধবার ৩ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 টাটা ক্াপিটাল হাউপিং পিনান্স পলপিটটড
ররপিস্টাড্ড অপিস:  ফ্লোর নং ১১, টলোওয়লোর ‘এ’ , ফেনননসুললো নিজননস েলোর্ক,
গণেত রলোও রদম মলোগ্ক, ফললোয়লোর েনরল, মুম্বই–৪০০০১৩
CIN No.: U67190MH2008PLC187552    

  দখল পবজ্ঞপতি ( স্াবর সম্পপতির িন্) 
[ পসপকউপরটি ইন্াটরস্ট এনটিাস্ডটিন্ রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ১)  সহ িঠনীয় িপরপিষ্ট IV  অনুযায়ী] 

ফেনেতু, ননম্নস্লোক্ষররলোরী টলোটলো র্লোনেটলোল েলোউনজং নিনলোন্স নলনমনটড–এর অননুমলোনদত আনিরলোনরর 
নেনসনি নসনরউনরটি ইন্লোনরস্ট ( এননিলোস্কনমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সে েঠনীয় 
নসনরউনরটলোইনজশন অ্লোন্ড নররনস্টলোরশন অি নিনলোনন্সয়লোল অ্লোনসটস অ্লোন্ড এননিলোস্কনমন্ 
অি নসনরউনরটি ইন্লোনরস্ট অ্লোক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)   িলোরলোিীনন অনে্কত ক্ষমতলোিনল নননম্নলোক্ত 
ঋণগ্রেীতলোগনণর প্রনত নীনে ফলখলো তলোনরখ সংিনলত দলোনি নিজ্ঞনতিগুনল জলোনর রনরনিনলন েলোর মলোি্নম 
ওই নিজ্ঞনতির তলোনরখ ফেনর ৬০ নদননর মনি্ নিজ্ঞনতিনত উনলিনখত অে্কলোঙ্ক েনরনশলোনির জন্ তলঁোনদর 
প্রনত আহ্লোন জলোনলোননলো েনয়নিল।
উক্ত ঋণগ্রেীতলো সংনলিষ্ট েনরমলোণ অে্কলোঙ্ক েনরনশলোনি ি্ে্ক েওয়লোয় এতদ্দলোরলো নিনশষত ওই ঋণগ্রেীতলো 
এিং জনসলোিলোরনণর প্রনত এই নিজ্ঞনতি জলোনর ররলো েনছে ফে, ননম্নস্লোক্ষররলোরী উক্ত রুলসমনূের রুল 
নং ৮ সে েঠনীয় উক্ত অ্লোনক্টর ১৩( ৪)   িলোরলোিীনন অনে্কত ক্ষমতলোিনল  এখলোনন নীনে িনণ্কত সম্পনতির 
দখল নননয়নিন।
নিনশষত ওই ঋণগ্রেীতলো এিং জনসলোিলোরণনর এতদ্দলোরলো উক্ত সম্পনতি নননয় ফলননদন নলো ররলোর জন্ 
সতর্ক ররলো েনছে এিং উক্ত সম্পনতি নননয় ফে–ফরলোনও ফলননদন নীনে উনলিখ ররলো অে্কলোঙ্ক সে এর 
ওের সুদ, জনরমলোনলো সুদ, েলোজ্ক, মলোসুল ইত্লোনদ সনমত টলোটলো র্লোনেটলোল েলোউনজং নিনলোন্স নলনমনটড–এর 
েলোজ্ক সলোনেক্ষ েনি।
উক্ত অ্লোনক্টর ১৩ নং িলোরলোর (৮)  নং উেিলোরলোর সংস্লোন অনেুলোয়ী প্রলোে্ ফময়লোনদর মনি্ এই জলোনমনেুক্ত 
েনরসম্পদগুনল িলোড়লোননলোর ি্িস্লো গ্রেনণর জন্ সংনলিষ্ট ঋণগ্রেীতলোর মননলোনেলোগ আরষ্কণ ররলো েনছে।

রলান 
অ্াকাউন্ নং

দায়ট�াগী( গণ) /  আইপন 
উতিরাপধকারী( গণ) /  আইপন 
প্রপতপনপধ( গণ) –এর নাি

দাপব পবজ্ঞপতি 
অনুযায়ী দাপবকৃত 

অর্ডাঙ্ক

দখটলর 
তাপরখ

TCHHF0500000
100065254, 

TCHHF0500000
100008668, 

TCHIN0500000
100008948 

রিঃ ওঙ্কারনার হাড্ডওয়্ার 
রস্টারস, িাট্ডনার– অপিতা 

নন্দন ও রুিা নন্দন, অপিতা 
নন্দন, রুিা নন্দন, অপিতা 

নন্দন, প্রদীি নন্দন, 

₹৪৫,০৫,৮৩৪/ – 
( েঁয়তলোনলিশ লক্ষ 

েলোঁে েলোজলোর আটনশলো 
ফেৌনরিশ টলোরলো মলোরি) , 

২৬. ০৪. ২০২২ 
অনুেলোয়ী

২৯. ০৭. ২০২২

িাপিনযুক্ত িপরসম্পদ/  স্াবর সম্পপতিগুপলর পববরণ:  উেনরনস্ত ফদলোতললো নিন্ডং, প্রনত তনল 
৪৫০ িগ্কিুট, ফমলোট ৯০০ িগ্কিুট িলোনড় সনমত নননম্নলোক্ত সলোমলোন্ রমনিনশ ৪ রলোঠলো মলোনের জনম 
নিনশষ্ট স্লোির সম্পনতি ও প্রনিশলোনিরলোনরর অেনরেলোে্ক সমগ্র েনরমলোণ– আর এস দলোগ নং ১০৪২, 
আর এস খনতয়লোন নং ১২৩, ফমৌজলো–েনরনদিেুর, ফজ এল নং২৫, ফতৌনজ নং ৩৩৫৮, আর এস নং 
৩৫, েলোনলো–ঠলোকুরেুকুর, েরগনলো– খলোসেুর, এনডএসআরও ফিেলোললো, ফর এম নস ওয়লোড্ক নং ১২২, 
ফজললো– দনক্ষণ ২৪ েরগনলো, রলরলোতলো েুর ননগম। সীমলোনলো– উতির– দলোগ নং ১০৪২, দনক্ষণ–দলোগ নং 
১০৩৬, ১০৪০, েূি্ক– নি প্লট ও ১০ িুট েওড়লো রমন ে্লোনসজ, েনচিম– দলোগ নং ১০৪১।

10291735 
পিঃ পবপ্লব বসু ও পিস 

িপণদীিা চক্রবততী
₹ ১৭,২২,৬৭৩/ – (সনতনরলো 
লক্ষ িলোইশ েলোজলোর িয়নশলো 
নতয়লোতির টলোরলো মলোরি) , 
১৩. ০৫. ২০২১ অনুেলোয়ী

৩০. ০৭. ২০২২

িাপিনযুক্ত িপরসম্পদ/  স্াবর সম্পপতিগুপলর পববরণ:  ্্লোট নং ৪নি, ৫ম তল, দনক্ষণ েনচিনম, 
নিন্ডং ২৮ নি, দলোগ নং ৯৬৭, ৯৬৭/ ৪৪৬০, ৯৬৭/ ৪৪৬১, ৯৬৭/ ৪৪৬২, খনতয়লোন নং ৩০৭, 
ফমৌজলো– নডগললো, েরগনলো– রনলরলোতলো, ফজ এল নং ১৮, ফর সলো নং ১৬১,  ফতৌনজ নং ১৭৩, ফেলোন্ডং 
নং ২৮নি, দুগ্কলোিলোনড় ফরলোড, দমদম েুরসভলোর ওয়লোড্ক নং ১৭, ফজললো–উতির ২৪ েরগনলো, রলরলোতলো, 
েি, ৭০০০২৮। সুেলোরনিল্ট মলোে ৬৩৪ িগ্কিুট সে রমন সুনিিলো দনলল মলোনির।
 সাঃ– 
তাপরখ:   ০৩. ০৮. ২০২২  অনুটিাপদত আপধকাপরক
 স্ান:  কলকাতা  টাটা ক্াপিটাল হাউপিং পিনান্স পলপিটটড   –এর িটষে 

পরপিওনাল অপিস:  দুগ্ডািুর
পিন্া এনটলে�, রডয়াপর রিাড় পনকটট, 
সাগরডাঙ্া, দুগ্ডািুর, পিন ৭১৩২১১

দখল পবজ্ঞপতি 
[ রসকিন ১৩( ৪) ]  

( স্াবর সম্পপতির িন্)

ফেনেতু, কানাড়া ব্াঙ্ক– এর অননুমলোনদত অনিসলোর নেনসনি ননম্নস্লোক্ষররলোরী, নসনরউনরটলোইনজশন অ্লোন্ড নররনস্টলোরশন অি নিনলোনন্সয়লোল অ্লোনসটস 
অ্লোন্ড এননিলোস্কনমন্ অি নসনরউনরটি ইন্লোনরস্ট অ্লোক্ট, ২০০২ ( অ্লোক্ট ৫৪ অি ২০০২)  ফমলোতলোনির এিং নসনরউনরটি ইন্লোনরস্ট ( এননিলোস্কনমন্)  রুলস, 
২০০২– এর রুল ৩– এর সনগে েঠনীয় উক্ত অ্লোনক্টর ১৩( ১২)  িলোরলোিীনন তলঁোর ওের অনে্কত ক্ষমতলোিনল ফদনদলোরগণ/ জলোনমনদলোরগণ– এর প্রনত দলোনি 
নিজ্ঞনতি ইসু্ রনরনিনলন, েলোনত উক্ত নিজ্ঞনতির তলোনরখ ফেনর ৬০ নদননর মনি্ সংনলিষ্ট নিজ্ঞনতিনত উনলিনখত েনরমলোণ অে্কলোঙ্ক  আদলোয় ফদওয়লোর জন্ 
তলোঁনদর আহ্লোন জলোনলোননলো েনয়নিল। 
উক্ত ফদনদলোরগণ ওই েনরমলোণ অে্কলোঙ্ক আদলোয় নদনত ি্ে্ক েওয়লোয় এতদ্দলোরলো নিনশষ রনর ওই ফদনদলোরগণ এিং জনসলোিলোরনণর জ্ঞলোতলোনে্ক জলোনলোননলো েনছে 
ফে, ননম্নস্লোক্ষররলোরী উক্ত রুলসমূনের রুল ৮ এিং ৯–  এর সনগে েঠনীয় উক্ত অ্লোনক্টর ১৩( ৪)  িলোরলোিীনন তলঁোর ওের অনে্কত ক্ষমতলোিনল ননম্ননলনখত 
তলোনরনখ নীনে িনণ্কত সম্পনতির দখল নননয়নিন।
নিনশষ রনর ওই ফদনদলোরগণ  এিং জনসলোিলোরণনর এতদ্দলোরলো নননম্নলোক্ত সম্পনতি নননয় ফলননদন নলো ররলোর জন্ সতর্ক ররলো েনছে এিং এর েনরও এই 
সম্পনতি নননয় ফে  ফরলোনও ফলননদন ররলো েনল তলো িনরয়লো ও তলোর ওের সুদ, মলোশুল সনমত কানাড়া ব্াঙ্ক– এর েলোজ্ক সলোনেক্ষ েনি।
এর েলোশলোেলোনশ উক্ত অ্লোনক্টর ১৩ িলোরলোর ( ৮)  উেিলোরলোর সংস্লোন ফমলোতলোনির উেলব্ধ সমনয়র মনি্ ি্লোনঙ্কর প্রলোে্ িনরয়লো টলোরলোেয়সলো আদলোয় নদনয় 
ননম্ননলনখত জলোনমনেুক্ত সম্পনতি িলোনড়নয় ফনওয়লোর ি্িস্লো ররলোর জন্ সংনলিষ্ট ফদনদলোনরর দৃনষ্ট আরষ্কণ ররলো েনছে।

ক্রি 
নং

ক)  িাখার নাি
খ)  ঋণগ্রহীতার নাি

বন্ধপককৃত স্াবর সম্পপতির পববরণ ক)  দাপব পবজ্ঞপতির তাপরখ
খ)  বটকয়া অর্ডাঙ্ক
গ)  দখটলর তাপরখ

১ ক)  িুরুপলয়া িাখা

খ)  শ্রীিতী অপনতা ব্ানাপি্ড স্লোমী শ্রী 
মৃতু্ঞ্জয় ি্লোনলোনজ্ক

িাপিনদার: 
শ্রী িৃতু্ঞ্জয় ব্ানাপি্ড উ�টয়ই:  ফর 
ফর রলোয় ফলন, ননদেলোেলোড়লো েুরুনলয়লো, 
দুলনম ননদেলোেলোড়লো, ফজললো েুরুনলয়লো, 
নেন ৭২৩১০২, েনচিমিগে

‘ আনন্দপ্ললোজলো’  ভিননর েতুে্ক তনল ি্িসলোনয়র ইউননট/  ফদলোরলোনঘর 
নং ১৭, সেুলোর নিল্ট েনরমলোে ১৭৮ িগ্কিুট–সে ১২ রলোঠলো ৪ িটলোর 
িলোস্তু জনমর অনিভলোজ্, আনুেলোনতর নেননিত অংশ অিনস্ত ফজললো 
েুরুনলয়লো, ফজ এল নং ২৯২/ ২, ফেৌরসভলো ওয়লোড্ক নং ০৩, ফেলোন্ডং 
নং ৯৩৪, ৯৩৪/ ১, ৯৩৪/ ২, ৯৩৪/ ৩ ননেভুক্ত খনতয়লোন নং ১৫৫৩, 
আর এস প্লট নং ৬৯৯০, সরলোিনন্দ সররলোর নস্টট, অিীনস্ অঞ্চল 
মনুন্সডলোগেলো, ফমৌজলো েুরুনলয়লো, েলোনলো– েুরুনলয়লো ( টলোউন) , েুরুনলয়লো 
ফেৌরসভলো অিীনন ফজললো েুরুনলয়লো, েনচিমিগে নলোমলোনঙ্কত শ্রীমতী 
অননতলো ি্লোনলোনজ্ক। ভিননর ফেৌেনদি:  উতিনর:  ফমলোটলো আনল, দনক্ষনণ:  
সরলোিনন্দ সররলোর নস্টট, েূনি্ক:  এইে/ ও শ্রী ফেলোনটল এিং আর এস 
প্লট নং ৬৯৮৫, েনচিনম:  ড.  িসন্ত গুতি এর িলোনড় এিং আর এস প্লট 
নং ৬৯৯১। ি্িসলোনয়র ইউননট/ ফদলোরলোনঘর এর ফেৌেনদি:  উতিনর:  ৮ 
িুট েওড়লো রনরডর দনক্ষনণ:  ফদলোরলোন নং ১৬, েূনি্ক:  ফখলোললো জলোয়গলো 
েনচিনম:  ৮ িুট েওড়লো রনরডর ( সম্পনতিটি প্রতীরী দখনল রনয়নি)  । 

ক)  ১১. ০৫. ২০২২

খ)  ₹  ৫,৭৭,৮৭৮. ১৮
৩১. ০৭. ২০২২ অনুেলোয়ী এিং 
তদুেনর সুদ

গ)  ০১. ০৮. ২০২২

২ ক)  রাপনগঞ্জ– ২ িাখা

খ)  রিসাস্ড পবিয় ি’ পিল
সত্া:  শ্রী ববিনার পসং

িাপিনদার:  শ্রী রগৌতি িাপি
উ�টয়ই:  জলোমুনড়য়লো েলোনলো ফমলোড়
ফেলোঃ জলোমুনড়য়লো েলোট, ফজললো– িি্কমলোন
নেন ৭১৩৩৩৬

০. ০৮ ফডনসনমল জনম েলোর আর এস প্লট নং ১৩৯০ এিং ০. ০২ 
ফডনসনমল জনম েলোর আর এস প্লট নং ১৩৯০/ ৩১৪৬, জনমর 
ফমলোট েনরমলোে ০. ১০ ফডনসনমল এিং ভিন েলোর আর এস 
খনতয়লোন নং ২২৩১, এল আর খনতয়লোন ৫০৭, ফজ এল নং ২১, 
ফমৌজলো– জলোমুনড়য়লো, জলোমনুড়য়লো ফেৌরসভলো অিীনন, েলোনলো– জলোমুনড়য়লো, 
ফজললো িি্কমলোন নলোমলোনঙ্কত বিজনলোে নসং। অঞ্চনলর ফেৌেনদি:  উতিনর:  
ফদলোনমলোেনন ফরলোড দনক্ষনণ:  সলোনির আনল এিং জুনিদ আনল েূনি্ক:  
িলোিুললোল ফগলোয়লোললো েনচিনম বিজনলোে নসং ( বিজনলোে নসং এর এইে 
নে ফেন্লোল েলোম্প) 
( সম্পনতিটি প্রতীরী দখনল রনয়নি) 

ক)  ০৫. ০৫. ২০২২

খ)  ₹  ৩২,৩৬, ৬৫০. ৪৪
২৬. ০৭. ২০২২ অনুেলোয়ী এিং 
তদুেনর সুদ

গ)  ২৮. ০৭. ২০২২

তাপরখ:  ০৩. ০৮. ২০২২  অনুটিাপদত আপধকাপরক
স্ান:  দুগ্ডািুর  কানাড়া ব্াঙ্ক

পদটব্নু্দ র�ৌপিক ও প্রটসনপিৎ িীল
রকাচপবহার, ২ আগস্ট

‘ ফভলোনল িলোিলো েলোর রনরগলো।’ এই ধ্বনন নদনত নদনতই রনিিলোর জনপেশ 
মনন্দনরর উনদিনশ রওনলো েনয়নিনলন তঁলোরলো। নরন্তু েনল ফগল ১০টি 
তলোজলো প্রলোণ। শীতলকুনে ব্লনরর ফগলোনলনলোওেলোটি গ্রলোনম এখন শুিু 
েলোেলোরলোর, রলোন্লো, আত্কনলোদ। েঁলোরলো মলোরলো ফগনিন, তঁলোনদর রলোরও িয়স 
১৭, ফরউ িলো সদ্ ২০–ফত েলো নদনয়নিন। ফসলোমিলোর নিনরনলই 
ফেলোনখর জনল তলঁোনদর ফশষ নিদলোয় জলোনলোয় তঁলোনদর েনরিলোর। মগেলিলোর 
সরলোনল মন্তী অরূে নিশ্লোস রলোজ্ সররলোনরর েক্ষ ফেনর ১০ মনৃতর 
েনরিলোনরর েলোনত ২ লক্ষ টলোরলো রনর আনে্কর অনদুলোন তুনল ফদন। 
সনগে নিনলন ফরলোেনিেলোর ফজললোশলোসর েিন রলোনদয়লোন, উতিরিগে 
উন্য়ন েষ্কনদর ফেয়লোরম্লোন রিীন্দ্রনলোে ফঘলোষ, নসতলোই নিিলোনসভলো 
ফরনন্দ্রর নিিলোয়র জগদীশেন্দ্র রলোয় িসনুনয়লো, প্রলোক্তন মন্তী নিনয় 
িম্কন ও নেনতন িম্কন, ফজললো তৃণমলূ সভলোেনত অনভনজৎ ফদ 
ফভৌনমর। ফরন্দ্রীয় সররলোনরর তরনিও মতৃনদর েনরিলোর নেিু ২ 
লক্ষ টলোরলো ও জখমনদর েনরিলোর নেি ু৫০ েলোজলোর টলোরলো ফদওয়লোর 
রেলো ফঘলোষণলো ররলো েনয়নি।

ঘটনলোটি ঘনট রনিিলোর মলোঝরলোনত শীতলকুনে ব্লনরর ে্লোংরলোিলোন্লোর 
িরললো ফসতু েলোর রনর ময়নলোগুনড়–মলোেলোভলোঙলো সড়নর। নডনজ িলোজলোননলোর 
জন্ ফজনলোনরটর ফেনর েুনরলো গলোনড় শট্ক সলোনর্কট েনয় মতুৃ্র ফরলোনল 
ঢনল েনড়ন সুব্রত িম্কন, স্েন িম্কন, িলোদল িম্কন, নিশলোল নতরনর–সে 
১০ তরুণ। প্রনত্নররই িলোনড় শীতলকুনে ব্লনরর ফগলোনলনলোওেলোটি 
গ্রলোনম। ফসলোমিলোরই মখু্মন্তীর নননদ্কনশ এনসনিন মন্তী অরূে নিশ্লোস। 
প্রেনম ফগনিন জলেলোইগুনড় সুেলোর ফপেশ্লোনলটি েলোসেলোতলোনল। 
ফসখলোনন দুঘ্কটনলোয় জখমনদর সনগে ফদখলো রনরনিন। এর ের রলোনতই 

সড়রেনে ফেৌঁনিলোন ফরলোেনিেলোনর। মগেলিলোর সরলোল সলোনড় ১০টলোয় 
শীতলকুনে নিনডও অনিস েত্বনর মতৃনদর েনরিলোনরর েলোনত ২ 
লক্ষ টলোরলো রনর আনে্কর অনদুলোন তুনল ফদন নতনন। মন্তী িনলন, 
‘ অত্ন্ত মম্কলোনন্তর ঘটনলো। সমনিদনলোর ফরলোনও ভলোষলো ফনই। আনম 
ফসলোমিলোর জলেলোইগুনড় েলোসেলোতলোনল নগনয় জখমনদর সনগে ফদখলো 
রনর। রলোনত ফরলোেনিেলোর েনল আনস। আজ শীতলকুনেনত এনসনি। 
আমরলো সিলোই েনরিলোরগুনললোর েলোনশ আনি। সন্তলোন েলোরলোননলোর ক্ষনত 
ফরলোনওভলোনিই েরূণ ররলো েলোয় নলো। মখু্মন্তী, নডএম, এসনে সিলোই 
আনি। সি নরিু এরটু শলোন্ত ফেলোর, তলোর ের িলোনর নিষয় আমরলো 
ফদখি।’ মন্তী িনলন, ‘ প্রশলোসননর তৎেরতলো নিল িনলই িলোনরনদর 
সুস্ রনর ফতলোললো ফগনি। সময়মনতলো ি্িস্লো নলো নননত েলোরনল, 
আমরলো েয়নতলো আরও অননরনর েলোরলোতলোম।’ 

উনলিখ্, ২০১৭ সলোনল জলোতীয় েনরনিশ আদলোলনতর নননদ্কনশরলোর 
ের, ফগনজট ফনলোটিনিনরশন রনর সলোউন্ড নলনমটলোর িলোড়লো নডনজ এিং 
সলোউন্ড নসনস্টনমর ি্িেলোর নননষদ্ধ রনরনিল রলোজ্ সররলোর। রলরলোতলো 
েলোইনরলোট্কও রলোনজ্ ফরলোনও িরননর প্রনসশনন নডনজ ি্িেলোর নননষদ্ধ 
রনরনিল। তলো সন্বেও িটেুনজলো, নশিরলোনরিনত নডনজর ি্িেলোর েনয়ই 
েনলনি। তনি রনিিলোর রলোনতর ঘটনলোর ের উতিরিনগের সমস্ত ফজললোর 
েনুলশনর সতর্ক রনরনিন আইনজ ( উতিরিগে)  ফদনিন্দ্রপ্রতলোে 
নসং। ফসই মনতলো এনদন ফেনরই রড়লো নজরদলোনর শুরু েনয়নি। 
অনতনরক্ত েুনলশ সুেলোর (মলোেলোভলোঙলো) অনমত িম্কলো িনলনিন, ‘ ফে 
১৪ জন জলেলোইগুনড় ফজললো েলোসেলোতলোনল ভনত্ক নিনলন, তঁলোনদর 
মনি্ ১২ জন আজ িলোড়লো ফেনয়নিন। িনরননসর টিমনর নদনয় 
গলোনড়টিনর েরীক্ষলো ররলো েনছে। সংনলিষ্ট সলোনজ্কন জলোনননয়নিন, শট্ক 
সলোনর্কট ফেনরই ১০ জননর মতুৃ্ েনয়নি। ফমখনলগঞ্জ েলোনলোর েুনলশ 
এরটি সুনয়লোনমলোনটলো মলোমললো রুজু রনরনি।’ 

রকাচপবহাটরর িতৃ ১০ িণু্ারতীর
িপরবারটক ষেপতিূরণ রাটি্র

িতৃটদর িপরবাটরর হাটত ২ লষে টাকা কটর ষেপতিূরণ তুটল পদটলন িন্তী অরূি পবশ্াস। ছপব: প্রটসনপিৎ িীল

আিকাটলর প্রপতটবদন

রলোজ্ স্লোস্্ দতিরনর শত্কসলোনেনক্ষ শূন্েনদ 
নননয়লোগ ররনত অনুমনত নদল রলরলোতলো 
েলোইনরলোট্ক। তনি এই নননয়লোগগুনলর 
েলোরনরর ভনিষৎ ননভ্কর ররনি 
আদলোলনতর রলোনয়ই িনল জলোনননয় নদল 
প্রিলোন নিেলোরেনতর নডনভশন ফিঞ্চ। রলোজ্ 
স্লোস্্ দতিনর ১১,৫২১টি শূন্েদ বতনর 
েনয়নি। গ্রুে নস, গ্রুে নড, ফডটলো এন্রি 
অেলোনরটর–সে নিনভন্ ফক্ষনরি েুনক্তনভনতির 
ও েলোট্ক টলোইম রমমী নেনসনি এই শূন্েনদ 
নননয়লোগ েনি। নরন্তু অনভনেলোগ, প্রনতটি 
রনমটির ফেয়লোরম্লোন নেনসনি ফনতলো, মন্তী 
ও শলোসর দল ঘননষ্ঠনদর নননয়লোগ ররলো 
েনয়নি। অনভনেলোগ, মলোলদলো িলোড়লো ফরলোেলোও 
নসনলরশন রনমটিনত নেনরৎসর ফনই। 
এই রনমটি নননয়লোগ প্রনরিয়লো সম্পন্ ররনল 
তলো স্ছে েনি নলো িনল দলোনি ররলো েনয়নি। 
এই অনভনেলোনগ রনমটি িলোনতনলর দলোনি 
তুনল মলোমললো েয়। এই মলোমললোয় রলোজ্ 
সররলোনরর রলোনি দু’ সতিলোনের মনি্ নরনেলোট্ক 
তলি ররল প্রিলোন নিেলোরেনতর নডনভশন 
ফিঞ্চ। ৫ ফসনটেম্বর এই মলোমললোর শুনলোনন 
েনি। এর মনি্ ফরলোনও নননয়লোগ েনল 
মলোমললোর রলোনয়র ওের ওই নননয়লোনগর 
ভনিষ্ৎ ননভ্কর ররনি িনলও নননদ্কনশ 
জলোনননয়নি ফিঞ্চ।  

সাস্্ দতিরটক 
িত্ডসাটিটষে 
পনটয়াটগর 
অনুিপত

িহটর িীণ্ড ২ িলাধার 
র�টে রদটব িুরস�া
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শেনরর েুরননলো, প্রলোয় অনরনজলো েনয় েনড় েলোরলো ওভলোরনেড জললোিলোরগুনল ফভনঙ 
ফদনি রলরলোতলো েুরসভলো। ফসখলোনন নতুন রনর জললোিলোর বতনরর নসদ্ধলোন্ত নননয়নিন 
েুর রতৃ্কেক্ষ। আেলোতত দুটি ওভলোরনেড জললোিলোর ফভনঙ ফিললোর নসদ্ধলোন্ত নননয়নি 
েুর প্রশলোসন। 

েুরসভলো সনূরি জলোনলো ফগনি, সম্প্রনত েলোটুনলনত ৩০ িিনরর েুরননলো েুরসভলোর 
ওভলোরনেড জললোিলোর ফভনঙ েনড়। আেত েন এর রমমী। এই ঘটনলোর ের েুর প্রশলোসন 
শেনরর ওভলোরনেড জললোিলোরগুনলর স্লোস্্ েরীক্ষলোর রলোজ শুরু রনর। রলরলোতলোর 
উতির ফেনর দনক্ষণ, ১৫ ফেনর ১৬টি ওভলোরনেড জললোিলোর েরীক্ষলো রনর ফদনখন েুর 
ইনঞ্জননয়লোররলো। েুরননলো এিং জীণ্ক জললোিলোরগুনলর ওের নিনশষ ফজলোর ফদওয়লো েনছে। 
এর মনি্ সেল এিং অনরনজলো, অে্কলোৎ ফেগুনললো ফিশ নরিুনদন িনর ি্িেলোনরর 
অনুেেুক্ত, ফসগুনললো খনতনয় ফদখলো েনছে। ইনঞ্জননয়লোরনদর প্রলোেনমর েনরদশ্কননর 
ের দুটি ওভলোরনেড জললোিলোরনর ফভনঙ ফিললোর নসদ্ধলোন্ত ফনওয়লো েনয়নি। ফেগুনল 
ফিেলোল অিস্লো। রলোজও ররনি নলো। তলোই ওগুনললোনর ফভনঙ ফিললো েনি। ফসখলোনন 
আিলোর নতুন রনর জললোিলোর বতনরর েনররপেনলো রনয়নি। িলোনর জললোিলোরগুনললোর 
মনি্ ফেগুনললো খলোরলোে অিস্লো ফসগুনল ফমরলোমত রনর ফিললো েনি। েুনজলোর আনগই 
এরলোজ ফশষ রনর ফিললোর ভলোিনলো েুর প্রশলোসননর।  
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রলোনজ্ সলোম্প্রনতররলোনল ঘনট েলোওয়লো এরলোনির িষ্কণ ও গণিষ্কণ নননয় দলোনয়র েওয়লো 
জনস্লোে্ক মলোমললোগুনল মগেলিলোর ননষ্পনতি রনর নদল রলরলোতলো েলোইনরলোনট্কর প্রিলোন 
নিেলোরেনতর নডনভশন ফিঞ্চ। আদলোলনত রলোজ্ জলোনননয়নি, অনিরলোংশ ফক্ষনরিই রলোজ্ 
সররলোর ননে্কলোনততলোর েনরিলোরগুনলর েলোনত ক্ষনতেূরনণর অে্ক তুনল নদনয়নি িনল 
জলোনলোন অ্লোডনভলোনরট ফজনলোনরল ফসৌনমন্দ্রনলোে মুখলোনজ্ক। েলোশলোেলোনশ নতনন জলোনলোন, 
সি র’ টি মলোমললোর তদন্ত ররনিন আইনেএস দময়ন্তী ফসননর ফনতৃনত্ব েলোরলো েুনলশ 
আনিরলোনরনররলো। অন্নদনর, মলোমললোরলোরীনদর নতুন রনর ফরলোনও অনভনেলোগ ফনই। 
তলোই মলোমললোগুনলর ননষ্পনতি ররলো েল িনল জলোনননয়নি েলোইনরলোট্ক। তনি নলোমখলোনলোর 
ঘটনলোয় দলোনয়র েওয়লো মলোমললোটি এখনও েলোইনরলোনট্কর নিেলোরলোিীন রইল। নলোমখলোনলো, 
ফনরিলো, নেংললো, শলোনন্তনননরতন–সে আরও রনয়রটি মলোমললোর ফক্ষনরি এরমলোরি ফনরিলো 
িলোদ নদনয় সি ননে্কলোনততলোর েনরিলোনরর েলোনত ক্ষনতেূরণ তুনল নদনয়নি রলোজ্ িনল 
আদলোলনত জলোনলোননলো েনয়নি। ফনরিলোর ফক্ষনরি নরিু অনিনসয়লোল রলোরনণ ক্ষনতেূরণ 
এখনও ফেৌঁিয়নন েনরিলোনরর েলোনত। ফনরিলোর স্লোনীয় প্রশলোসননর ক্ষনতেূরনণর ি্িস্লো 
ররলোর নননদ্কশ নদনয়নি প্রিলোন নিেলোরেনতর নডনভশন ফিঞ্চ। আগলোমী ফসলোমিলোর নলোমখলোনলো 
মলোমললোর েরিতমী শুনলোনন েনি। 

িপহলাটদর পনগ্রহ পনটয় 
িনসার্ড িািলার পনষ্পপতি

রঞ্জন লাপহড়ী

শুনভন্দু অনিরলোরীনর মূল সলোরদলো মলোমললোয় নসনিআই িলোড় 
ফদওয়লোয় রলরলোতলো েলোইনরলোনট্ক মলোমললো দলোনয়র েল। এই মলোমললোয় 
মগেলিলোর প্রিলোন নিেলোরেনতর নডনভশন ফিনঞ্চ শুনলোনন েয়। 
অন্নদনর, রলঁোনে েুরসভলো ফেনর সলোরদলোর ননে তদনন্ত নসনিআই 
ফেনয় প্রেম মলোমললো েয়। প্রিলোন নিেলোরেনতর নডনভশন ফিঞ্চ 
েুনলনশর রলোনি তদনন্তর ফরস ডলোনয়নর তলি রনরনি। দুটি 
মলোমললোর এরসনগে ফির শুনলোনন েনি আগলোমী শুরিিলোর। প্রেম 
মলোমললোরলোরী আইনজীিী রমলোপ্রসলোদ সররলোনরর অনভনেলোগ, 
সলোরদলোর রণ্কিলোর সুদীতি ফসন এর নেঠিনত উনলিখ রনরনিন, 
শুনভন্দু অনিরলোরী তলোঁর রলোি ফেনর টলোরলো নননয়নিনলন। রলোঁনের 
জন্ এই টলোরলো ফনওয়লো েনয়নিল। নগনদ টলোরলো ফনওয়লো েয়। 
নরন্তু দীঘ্কনদন িনর নসনিআই তদন্ত েলোনলনয় েলোনছে, অেে 
শুনভন্দু অনিরলোরীনর তলোরলো নজজ্ঞলোসলোিলোদ ররনি নলো। তলোঁর 
প্রশ্ন, ফেখলোনন সলোরদলো রত্কলো নননজই শুনভন্দুর নিরুনদ্ধ টলোরলো 
ফনওয়লোর অনভনেলোগ আননিন, তনি নতনন রীভলোনি তদনন্তর 
িলোইনর েলোনরন?  এ নিষনয় আদলোলনতর েস্তনক্ষে ফেনয় নতনন 

আনিদন রনরনিন। েলোল্টলো শুনভন্দুর আইনজীিী রলোজদীে 
মজুমদলোর দলোনি রনরন, সলোরদলোর ঘটনলো নজনর আসলোর ের এর 
িির েুনলশ তদন্ত রনরনিল। তখন েুনলনশর তদনন্তই শুনভন্দু 
অনিরলোরীর নলোম উনঠ আনসনন। েরিতমী রলোনল সুনপ্রম ফরলোনট্কর 
নননদ্কনশর নসনিআই তদনন্তর রলোজ শুরু রনর। ইনতমনি্ 
নসনিআই ৭টি েলোজ্কনশট ফেশ রনরনি। শুনভন্দুর আইনজীিীনর 
সমে্কন রনর নসনিআইনয়র আইনজীিী িীরলোজ নবিনিদী জলোনলোন, 
এই আনিদন গ্রেণনেলোগ্ নয়। নসনিআই ইনতমনি্ তদন্ত 
রনরনি, আিলোর তদন্ত ররনিও। এমতলোিস্লোয় এই িরননর 
আনিদন আদলোলনত রখনওই গ্রেণনেলোগ্ েনত েলোনর নলো। 
অন্নদনর, েৃের এরটি মলোমললোয় আইনজীিী অননন্দ্সুন্দর দলোস 
অনভনেলোগ রনরন, সুদীতি ফসননর নেঠিনত উনলিখ রনয়নি রলোঁনে 
েুরসভলো সংরিলোন্ত নিষনয় শুনভন্দু অনিরলোরী টলোরলো নননয়নিনলন। 
েলোর তদন্ত ররনি রলোজ্ েুনলশ। আনিদনরলোরী অননন্দ্সুন্দর 
দলোনসর দলোনি, সুনপ্রম ফরলোনট্কর নননদ্কনশ ইনতমনি্ সলোরদলোর 
তদন্ত ররনি নসনিআই। এনদন এই মলোমললোয় তদনন্তর ফরস 
ডলোনয়নর রলোখনয়র রলোনি তলি রনরনি প্রিলোন নিেলোরেনত 
নডনভশন ফিঞ্চ। 

শুট�নু্দটক রকন পসপবআইটয়র 
ছাড়, হাইটকাটট্ড িািলা দাটয়র

রদবব্রত র�াষ
আসানটসাল, ২ আগস্ট

রয়ললো েুনরনত অনভেকু্ত সঞ্জয় মলোনলরনর 
েনরয়লোনলো ফেনর িনর আনল নসআইনড। 
মগেলিলোর ফিললো ১২টলো নলোগলোদ সঞ্জয়নর 
আসলোননসলোনল এনন আদলোলনত ফেশ 
রনর নসআইনড। নিেলোরর ১২ নদননর 
নসআইনড ফেিলোজনতর নননদ্কশ ফদন। 
সম্প্রনত রলরলোতলোয় নসআইনড আিদুল 
িলোনরর নিশ্লোস নলোনম এর ি্নক্তনর ফগ্রতিলোর 
রনর। তলোনর নজজ্ঞলোসলোিলোদ রনর নসআইনড 
জলোননত েলোনর ২০১৯ সলোনল েনচিম িি্কমলোননর 
িলোরলোিননর ফরলোল সলোইনডং ফেনর ১০০০ 
ফমট্রির টন রয়ললো েুনর েনয় েলোয়। ঘটনলোর 
ের েুনলশ রয়ললো উদ্ধলোর ররনলও এর 

মলূ েলোন্ডলোনর িরনত েলোনরনন। ি্লোেলোরটলো 
নসআইনডর েলোনত আসলোর ের িরলো েনড় 
আিদুল িলোনরর নিশ্লোস। তলোর ফেনরই জলোনলো 
েলোয় নদনলির প্রতলোেেুনরর িলোনসন্দলো সঞ্জয় 
মলোনলর এখন েনরয়লোনলোয় তলোর িলোম্ক েলোউনস 
েলোনর। নসআইনড ওই িলোম্কেলোউস ফেনর 
সঞ্জয়নর ফগ্রতিলোর রনর ্লোননজট নরমলোনন্ড 
প্রেনম রলরলোতলো, েনর  আসলোননসলোনল 
নসআইনডর আদলোলনত  ফেশ রনর। সঞ্জনয়র 
আইনজীিী ফশষলোনরি দুনি িনলন, ‘ ২০১৯ 
সলোনলর ঘটনলো। ওই েুনরর সমস্ত রয়ললোই 
উদ্ধলোর েনয় ফগনি। এরেরও আমলোর 
মনকেনলর নিরুনদ্ধ নসআইনড ৩৭৯, ৪১১, 
৪১৩ এিং ৪২০ িলোরলোয় মলোমললো রনরনি। 
আনম জলোনমননর জন্ আনিদন রনরনিললোম। 
নিেলোরর িলোনরলোনদননর নরমলোন্ড নদনয়নিন।’ 

রয়ললো েুনর: নসআইনডর 
েলোনত মলূ অনভেুক্ত 

সঞ্জয় িাপলকটক আসানটসাল আদালটত রতালা হটছে। ছপব:  প্রপতটবদক

 আি িার্ড, অপি্ডতাটক
পসপবআই আদালটত রিি
আিকাটলর প্রপতটবদন

আজ, িুিিলোর েলোে্ক ে্লোটলোনজ্ক ও অনে্কতলো মুখলোনজ্কনর নিনশষ নসনিআই আদলোলনত ফেশ 
ররলো েনি। এজন্ েুনলশ সি িরননর ি্িস্লো নননয়নি। ননরলোেতিলো আঁটসলোঁট ররলো েনয়নি 
আদলোলত েত্বনর। ফরলোনও অিলোনছিত ঘটনলো েলোনত নলো ঘনট, ফসজন্ সতর্ক রনয়নি 
েুনলশ। মগেলিলোর সরলোনল েলোে্ক ে্লোটলোনজ্ক ও অনে্কতলো মুখলোনজ্কনর ফজলোরলো ইএসআই 
েলোসেলোতলোনল নননয় েলোওয়লো েয়। এনদন েলোে্ক ে্লোটলোনজ্ক সংিলোদমলোি্নম ফরলোনও রেলো 
িনলননন। তনি, অনে্কতলো িনলনিন, ওই টলোরলো আমলোর নয়। আমলোর অনুেনস্নত, 
অজলোনন্ত টলোরলো ফঢলোরলোননলো েনয়নি। এই সময় আমতললোর িলোনসন্দলো শুভ্লো ফঘলোড়ুই ওই 
েলোসেলোতলোনল নেনরৎসলো ররলোনত আনসন। েঠলোৎই নতনন েলোে্ক ে্লোটলোনজ্কর গলোনড় লক্ষ্ 
রনর েটি িুনড় মলোনরন। েরের দুটি েটিই নতনন িুনড় ফমনরনিন। সলোংিলোনদররলো তলঁোনর 
নঘনর িরনল নতনন িনলনিন, এিলোর আনম খলোনল েলোনয় িলোনড় েলোি। স্লোস্্েরীক্ষলোর 
ের েলোে্ক, অনে্কতলোনর ফির নসনজও রমনপ্লনসে নিনরনয় আনলো েয়। এনদনর, এনদন 
নিিলোনসভলোয় এর প্রনশ্নর উতিনর নপেরলোর নিমলোন ি্লোনলোনজ্ক িনলন, েলোে্ক ে্লোটলোনজ্কর ঘর 
এখনও রলোরওর জন্ িরলোদি ররলো েয়নন। ফেমন নিল, ফতমনই আনি।   

বপধ্ডত হাটর রবতন,  
িিুপর  চালু চা–বাগাটন

আিকাটলর প্রপতটবদন
আপলিুরদুয়ার, ২ আগস্ট

উতিরিনগের েলো–িলোনগেলো শ্রনমরনদর বদননর েলোনজরলো ২০২ টলোরলো ফেনর ফিনড় 
২৩২ টলোরলো েনয়নি। সররলোনরভলোনি িলোে্ক ফসই মজুনর এিলোর েলোেলোড় ও সমতনলর 
েলো–িলোগলোনগুনল ফদওয়লো শুরু রনরনি। েলো–মলোনলরনদর সংগঠনগুনলর সনগে 
ফেলোগলোনেলোগ রনর জলোনলো ফগনি, দলোনজ্কনলং েলোেলোড় ও সমতনলর আনলেুরদুয়লোর, 
জলেলোইগুনড়–সে ৩০০–র ফিনশ েলো–িলোগলোনন ইনতমনি্ই নতুন েলোনর বদননর 
মজুনর ফদওয়লো শুরু রনরনি। 

প্রলোয় ৯৯ শতলোংশ িলোগলোনন িনি্কত মজুনর ফদওয়লো েনছে। মলোরি এরটি িলো দু টি িলোগলোনন 
নরিু জটিলতলো েলোরলোয় ফসখলোনন েলো–মলোনলর িনি্কত মজুনর নদনত েলোনরননন িনল 
জলোনলো ফগনি। েনদও সমস্লোর দ্রুত সমলোিলোন েনি িনল জলোনননয়নিন েলো–মলোনলরনদর 
অনননরই। এ– ও জলোনলো ফগনি, শুিু িনি্কত েলোনর মজুনর ফদওয়লোই নয়, ২০২২–এর 
জলোনুয়লোনর ফেনর এর নরনস্ত এনরয়লোনরর টলোরলোও েলোনত ফেনয়নিন েলো–শ্রনমররলো। 
েলোশলোেলোনশ নতুন ফিতন েুনক্ত অনুসলোনর িলোগলোননর স্টলোিনদরও িনি্কত েলোনর ফিতন 
ফদওয়লো শুরু েনয়নি। েলো–মলোনলরনদর সংগঠন আইটিনেএ ডুয়লোস্ক শলোখলোর সনেি 
রলোম অিতলোর শম্কলো িনলনিন, ‘ আমলোনদর সংগঠনভুক্ত সি িলোগলোননই নতুন েুনক্ত 
ফমনন িনি্কত েলোনর ফিতন ফদওয়লো শুরু েনয়নি।’  টি অ্লোনসলোনসনয়শন অি ইনন্ডয়লোর 
উতিরিনগের ফেয়লোরম্লোন নেন্ময় ির িনলন, ‘ নননদ্কষ্ট ননয়ম ফমনন িলোগলোনন িলোগলোনন 
ফিতননর টলোরলো েলোনছেন েলো–রমমীরলো।’ 

উনলিখ্, েলো–শ্রনমরনদর জন্ এ িির ফররড্ক েনরমলোণ প্রলোয় ৩০ টলোরলো বদননর েলোনজরলো 
িৃনদ্ধ েনয়নি। সলোত মলোনস অননরটলোই েলোগেলো েনয়নি েলো–নশপে। জলোনলো ফগনি, আড়লোই 
িিনর উতিরিনগে ৪৪টি েলো–িলোগলোন খুনলনি রলোজ্ সররলোর। িত্কমলোনন আনলেুরদুয়লোর, 
জলেলোইগুনড়, দলোনজ্কনলনঙ মলোরি ৫টি েলো–িলোগলোন িন্ আনি। খুি দ্রুত আরও দু টি িন্ 
েলো–িলোগলোন খুনল ফেনত েলোনর িনল মনন ররনিন ওয়লোনরিেলোল মেল। 

ভুনয়লো অনিসলোর
আিকাটলর প্রপতটবদন: মখু্মন্তীর দতিনরর 
অনিসলোর েনরেয় নদনয় িরলো েড়ল এর 
ি্নক্ত। বশিলোল রলোয় নলোনম ওই ি্নক্তনর 
ফগ্রতিলোর রনরনিন ললোলিলোজলোনরর ফগলোনয়ন্দলোরলো। 
অনভনেলোগ, সররলোনর ফলটলোরনেনড এরটি 
রনলনজর অি্ক্ষনর নেঠি নলনখ মখু্মন্তীর 
দতিনরর অনিসলোর েনরেয় নদনয়নিল। এিং 
এর জননর ভনত্কর ি্লোেলোনর জলোনলোননলো 
েনয়নিল ওই নেঠিনত। রনলজ রতৃ্কেনক্ষর 
নিষয়টিনত সনন্দে েনল েুনলনশ অনভনেলোগ 
ররলো েয়। ফদখলো েলোয়, ওই ি্নক্ত রলোজ্ 
সররলোনরর অন্ এরটি দতিনরর ফসরশন 
অনিসলোর। েনর অিশ্ শত্কসলোনেনক্ষ ওই 
ি্নক্তনর জলোনমন ফদয় আদলোলত। 

অস্ত্র ব্বসায়ী ধৃত
আিকাটলর প্রপতটবদন: ৪টি ফদনশ 
নসগেল শটলোর, ৪০ ৮এমএম রলোউন্ড তলোজলো 
গুনল–সে এর অস্ত্র ি্িসলোয়ীনর ফগ্রতিলোর 
ররল এসটিএি। মগেলিলোর দুেুনর েলোওড়লো 
নব্রনজর রলোি ফেনর তলোনর ফগ্রতিলোর ররলো 
েয়। নলোম সমীরকুমলোর েটনলোনয়র। িলোনড় 
েনচিম ফমনদনীেনুরর দলোতঁনন। এসটিএি 
জলোনননয়নি, এই অস্ত্রগুনল সরিরলোে ররলোর 
জন্ সমীর রলরলোতলোয় এনসনিল।
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