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রাজ্য
রাজ্যের বন্ধ চটকল দ্রুত 
খুলজত নিজ্দেশ শ্রমমন্ত্রীর

আ্কাজলর প্রনতজব্ি

রাজ্যের সমস্ত বন্ধ চটকল দ্রুত খ�ালার নিজ্দেশ ন্জলি শ্রমমন্ত্রী 
খবচারাম মান্া। পুজ্ার আজে শ্রনমকজ্র খবািাস–সহ সমস্ত 
পাওিা েন্াও নমটিজে খ্ওোর ্ িযে চটকল মানলকজ্র নিজ্দেশ 
ন্জেজেি মন্ত্রী। শুক্রবার চটনশজপের নবনিন্ নবষে নিজে শ্রমমন্ত্রী 
খবচারাম মান্া একটি নরিপানষিক ববঠক কজরি।

আজলাচিাে মূলত উজঠ আজস চটকল শ্রনমকজ্র নপএফ 

অযোকাউন্ট িম্বজরর সজগে আধার িম্বর সংজ�াে করা, চটকজল 
নিরবনছিন্ নশফজট কা্, রানরি কাল্রীি নশফজট মনহলা শ্রনমকজ্র 
নিজোে, শ্রনমকজ্র বাসস্াি এবং স্াে্রী ও নবজশষ ব্নল শ্রনমকজ্র 
৯০ শতাংশ খেজক ২০ শতাংশ হাজর নিজোজের খষিজরি  নতি 
স্জসযের কনমটি র নরজপাটদে প�দোজলাচিা করা। এরই পাশাপানশ 
নবনিন্ শ্রনমক প্রনতনিনধ চটকল শ্রনমকজ্র খবতি বৃনধি, নপএফ, 

গ্যোচুইটি, খবািাস, েুটির খবতি ইতযোন্ নবষেগুনল নিজেও 
আজলাচিা হে। ্্রীরদে আজলাচিা খশজষ নসধিান্ত হে খ�, শ্রনমক 
সংেঠিগুনল তাঁজ্র মতামত নলন�ত আকাজর শ্রমমন্ত্রীর কাজে 
নশেনেরই খপশ করজবি। 

শ্রমমন্ত্রী ্ ািাি, চটকলগুনলজক চাগো করজত রা্যে সরকাজরর 
পষি খেজক নবনিন্ প্জষিপ খিওো হজেজে। প্রনশষিণ ন্জে 
প্রাে ৭০ হা্ার শ্রনমকজক নমজলর কাজ্ নিজোজের বযেবস্া 
করা হজেজে। এোড়াও নমজলর পনরকাঠাজমা উন্নতজত 

একানধক প্জষিপ খিওো হজছি। 
খসইসজগে পাট্াত ন্নিসপজরির 
নবপণজিও নবজশষ প্জষিপ নিজছি 
রা্যে সরকার। ইনতমজধযেই রা্যে 
সরকাজরর উজ্যোজে হাওড়া, উত্তর 
২৪ পরেিা ও হুেনলজত একানধক 
চটকল �ুজলজে। শ্রমমন্ত্রী খবচারাম 
বজলি, ‘ আমরা মানলকজ্র 
বজলনে, আপিারা দ্রুত নমল 
�ুলুি। উৎপা্ি শুরু করুি। 
এরপর খকািও সমসযো োকজল 
আজলাচিার মাধযেজম তা সমাধাি 
করা হজব।’  মন্ত্রী ্ ািাি, খকন্দ্রীে 
শ্রনমক সংেঠিগুনলর উপনস্নতজত 
২৫ অজ্াবর কাঁকুড়োনেজত 
উৎসব মজচে সারান্িবযোপ্রী এক 
আজলাচিা সিা হজব। খস�াজিই 

সমাধাজির পে খবনরজে আসজব বজল আশা প্রকাশ কজরজেি মন্ত্রী।  
ববঠজক নেজলি শ্রম কনমশিার ্ াজি্ আ�তার, অনতনরক্ত 

শ্রম কনমশিার ত্রীেদেঙ্কর খসিগুপ্ত, আইএিটিটিইউনস– র রা্যে 
সিাপনত ঋতব্রত বযোিান দ্ে, মানলক পজষির তরজফ নেজলি 
সঞ্জে কা্ানরো, ন্ল্রীপ িট্াচা�দে, েজণশ সরকার, খ্বানশস 
্ত্ত, রারজবন্দ গুপ্ত প্রম�ু।   

কলকাতা শনিবার ২৫ সেজটেম্বর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
৩

মরজ্হ নিজে নমনিল, ৪ নবজ্নি 
সিতার নবরুজধে মামলা িুনলজশর
আ্কাজলর প্রনতজব্ি

মু�যেমন্ত্রী মমতা বযোিান্দের বানড়র নকেুটা দূজর নবজ্নপ কমমীর মরজ্হ নিজে নবজষিাি 
খ্�াজিার রটিাে ৪ নবজ্নপ খিতার নবরুজধি স্বতঃপ্রজণান্ত মামলা রু্ু করল 
কলকাতা পুনলশ। িারত্রীে ্ণ্ডনবনধর ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ২৮৩ এবং ৩৫৩ 
ধারাে িবাি্রীপুর নবধািসিা নিবদোচজি নবজ্নপ প্রােমী নপ্রোঙ্কা টিবজরওোল, নবজ্নপ 
রা্যেসিাপনত সুকান্ত ম্ুম্ার, খ্যোনতমদেে নসং মাহাজতা এবং সাংস্ অ্ুদেি 
নসং– সহ আরও কজেক্জির নবরুজধি মামলা শুরু কজরজে। নবজ্নপ কমমী মািস 
সাহার মৃতজ্হ নিজে হঠাৎ হনরশ চযোটান্দে ন্রিজটর কাজে নবজ্নপ কমমীরা �াি। 
পুনলশ বাধা ন্জল মৃতজ্হ নিজে বজস পজড়ি। েত নবধািসিা খিাজট ্নষিণ চনবিশ 
পরেিা মেরাহাট পনচিম নবধািসিা খকজন্দর প্রােমী নেজলি মািসবাবু। অনিজ�াে, 
খিাজটর ফল প্রকাজশর ন্ি তাঁর ওপর আক্রমণ হজেনেল। ্্রীরদেন্ি নচনকৎসাধ্রীি 
নেজলি। পজর, আবার হাসপাতাজল িনতদে হি। খস�াজিই প্রোত হি।

ভবাি্রীিুর উিনিবদোচি মামলাে 
রাে্াি স্থনিত হাইজকাজটদে

 আ্কাজলর প্রনতজব্ি

িবাি্রীপুর উপনিবদোচি নিজে ্াজের হওো মামলাে রাে্াি খরাষণা স্নেত 
রা�ল কলকাতা হাইজকাটদে। কনমশজির নবজ্ঞনপ্তজত খকি সাংনবধানিক সঙ্কজটর 
উজলে� কজর উপনিবদোচি করা হজছি একটি মারি খকজন্দ, তা নিজে নিবদোচি 
কনমশজির কাজে হলফিামা খচজেনেল হাইজকাটদে। শুক্রবার কনমশি হলফিামা 
্মা ন্জলও হাইজকাটদে তাজত সন্তুষ্ট িে। িারপ্রাপ্ত প্রধাি নবচারপনত রাজ্শ 
নবন্াল ও নবচারপনত রা্নষদে িরদ্াজ্র নিনিশি খবচে ্ািাে, হলফিামাে 
এই নবষজে খকািও আজলাকপাত করা হেনি। খ� নবষজে হলফিামা চাওো 
হজেজে, তার সদুত্তর আমাজ্র ্ািাজিা খহাক। নিবদোচি কনমশজির আইি্্রীব্রী 
আরও শুিানির আজব্ি ্ািাি, নতনি অনতনরক্ত হলফিামা খ্ওোর অিুমনত 
খচজেনেজলি। আ্ালত খসই আজব্ি �ানর্ কজর খ্ে। আোম্রী ৩০ খসজটেম্বর 
ওই খকজন্দ উপনিবদোচি রজেজে।  

  এেএফআই
রা্যে কনমটি
শুক্রবার সশষ হল এেএফআইজের 
৩৭তম রা্যে েজমেলি। িন্োর 
িবদ্্রীজি শ্রীচচতিযে েভাকজষে ২২ 
সেজটেম্বর বুধবার েজমেলি শুরু 
হজেনিল। রা্যে েভািনত এবং 
রা্যে েম্া্ক িজ্ িুিনিদেবদোনচত 
হজলি প্রনতকুর রহমাি এবং 
েৃ্ি ভট্াচারদে। িতুি ৯৯ ্জির 
রা্যে কনমটি িঠি করা হজেজি। 
েম্া্কমণ্ডল্রীজত আজিি ২৭ ্ি। 
মুখিত্র িাত্র েংগ্াম–এর েম্া্ক 
হজেজিি ্্রীপ্তন্ৎ ্াে। এবাজরর 
রা্যে কনমটিজত ৬০ শতাংশই িতুি 
মুখ। িাত্র্রী আজিি ১৮ ্ি। বুধবার 
প্রকাশযে েমাজবজশ বক্তবযে সিশ 
কজরি বামফ্রজটের সচোরমযোি নবমাি 
বেু, নেনিএম সিতা েু্ি চক্রবততী, 
এেএফআইজের েবদেভারত্রীে 
োধারণ েম্া্ক মেুখ নবশ্াে, রুগ্ম 
োধারণ েম্া্ক ্্রীনসিতা ধর, রা্যে 
েম্া্ক েৃ্ি ভট্াচারদে প্রমুখ।

   সোিা িাপু্ ধৃত
কেবা এলাকার কুখযোত দুষ্তৃ্রী নবশ্ন্ৎ 
সিাদ্ার ওরজফ সোিা িাপু্জক 
সগ্প্তার করল কলকাতা িনুলশ। 
এক বযেবোে্রীজক হুমনক স্ওোর ির 
্্রীরদেন্ি িলাতক নিল। এ িাড়াও 
তার নবরুজধে নবনভন্ন মামলা রজেজি। 
েম্প্রনত সপ্রনেজেনসি স্ল সেজক 
িাড়া িাওো মুন্না িাজডের ওিজর ্ল 
সবজঁধ হামলা চালাজিার িনরকল্পিা 
কজর েশস্ত্র অবস্থাে ্জড়া হজেনিল। 
িনুলশ তৎিরতার েজগে সেখাি সেজক 
২৫ ্িজক সগ্প্তার কজরনিল। ওই 
রটিাে সোিা িাপ্ ু্নড়ত বজল ত্জতে 
্ািজত িাজর িনুলশ। বহৃস্পনতবার 
িভ্রীর রাজত ককখানলর েপ্তি্্রী 
আবােজির একটি রর সেজক তাজ্র 
সগ্প্তার করা হে। তার নবরুজধে অস্ত্র 
আইি– েহ িাচঁটি ধারাে মামলা শুরু 
কজরজি িনুলশ। ৯ অজ্াবর িরদেতে 
িাপ্জুক িনুলশ সহিা্জত রাখার 
নিজ্দেশ ন্জেজি আ্ালত।  

 নেমবক্স কাজণ্ড
নেমবজক্সর সবআইনি বযেবোে ্নড়ত 
েজদেজহ অনমত গুপ্তাজক সগ্প্তাজরর 
ির তাজক স্রা কজর বরািির 
সেজক কলকাতা িুনলজশর সস্পশযোল 
টাস্কজফােদে প্র্রীতম ্ত্ত িাজম আর এক 
বযেনক্তজক সগ্প্তার করল। নকিনু্ি 
আজিই কেবা সেজক সবআইনিভাজব 
সটনলকম বযেবো চালাজিার ্িযে 
অনমতজক সগ্প্তার করা হে। বহু 
েরঞ্াম উধোর হে তার বানড় সেজক। 
ওই বযেবো চালাজিার ্িযে তার 
নবরুজধে ইনডেোি সটনলগ্াফ অযো্ 
এবং ইনডেোি অেযোরজলে সটনলগ্ানফ 
অযোজ্ মামলা শুরু হজেনিল।  

 ২ নশষেক সবকেুর
বানলিজঞ্র একটি সু্কজল এক 
িাত্রজক মারধর করার মামলাে 
সবকেুর খালাে সিজলি দুই নশষেক। 
আনলিুজরর নেজ্এম আ্ালজতর 
নবচারক েুব্রত মুখান্দে ওই রাে 
স্ি। বানলিজঞ্র একটি ইংজরন্ 
মাধযেম সু্কজল অষ্টম সশ্রনণর এক 
িাত্রজক মারধজরর ্িযে ওই সু্কজলর 
দুই নশষেক ইন্দ্রি্রীল রাে বেু এবং 
েুব্রত োধুর নবরুজধে মামলা হে। ৯ 
বির আজির রটিা। আ্ালজত ১৯ 
্ি োষে্রী ন্জেনিজলি। নশষেকজ্র 
আইি্্রীব্রী ন্জবযেদুে ভট্াচারদে ্ািাি, 
দু’ ্ িজকই সবকেুর খালাে সরাষণা 
কজরজি আ্ালত।

  সবঙ্কজটশ্র সবকেরু
বনদে মাওবা্্রী সিতা সতলুগু ্্রীিক 
ওরজফ  সবঙ্কজটশ্র সরনডিজক 
রাষ্ট্রজ্ানহতা মামলা সেজক সবকেুর 
খালাে করল আনলিুর আ্ালত। 
এ বযোিাজর বনদেমুনক্ত কনমটির 
তরজফ ্ািাজিা হজেজি নবিা কারজণ 
রা্চিনতক প্রনতনহংোর স্জরই 
স্জল আটজক রাখা হজেনিল। 
নিজ্দোষ িািনরকজক স্জল আটজক 
রাখার ষেনতিূরণ ্ানব করা হজেজি। 
বনদেমুনক্ত কনমটি েমস্ত রা্চিনতক, 
মািবানধকার ও েংসৃ্কনত কমতীজ্র 
নিঃশতদে মুনক্তর ্ানব কজরজি।  

 নিলাজর ধাক্া
েকাজল নিজকা িাজকদের কাজি সমজ্া 
সরজলর নিলাজর ধাক্া সমজর উজটে 
সিল িানড়। ্খম চালক– েহ 
৫ ্ি। নচংনড়হাটার ন্ক সেজক 
েটেজলক বাইিাে সরাে ধজর নিউ 
টাউজির ন্জক রানছিল ওই সিাট 
িানড়টি। িানড়জত নিজলি ৫ ্ি। 
িানড়টি নিমন্তণ হানরজে নিজকা 
িাজকদের কাজি সমজ্া সরজলর নিলাজর 
ধাক্া সমজর উজটে রাে। চালক– েহ 
আহত ৫ ্িজক উধোর কজর স্থাি্রীে 
একটি সবেরকানর হােিাতাজল 
নিজে রাওো হে। দুরদেটিাে িানড়টির 
বযোিক ষেনত হজেজি। চালজকর 
আরাত গুরুতর। ্ািা সিজি, 
চালক িাড়াও এক তরুণ্রী– েহ ৪ 
রাত্র্রী নিজলি িানড়জত। তিনেো ও 
নখন্রিুর এলাকার বানেদো তাঁরা। 

চটনশল্প নিজে নত্রিানষেক কবঠজক শ্রমমন্ত্রী সবচারাম মান্না। রজেজিি 
আইএিটিটিইউনে–র রা্যে েভািনত ঋতব্রত বযোিান্দে। িনব: আ্কাল

নবশ্বনব্যোলে ও বনণকসিা কমদেশালা করুক:  নশষিামন্ত্রী

সকনরোর সিাটদোল চালু হজছি ৫ অজ্াবর
আ্কাজলর প্রনতজব্ি

উচ্চনশষিাে কমদেসংস্ািমু�্রী পাঠযেক্রম বতনর করজত রাজ্যের নবশ্বনব্যোলেগুনল 
বনণকসিার সজগে খ�ৌে উজ্যোজে কমদেশালা করুক এমিটাই চাি নশষিামন্ত্রী ব্রাতযে 
বসু। একই সজগে নতনি ্ািাি, পড়ুোজ্র খকনরোর সংক্রান্ত একটি খপাটদোল চালু 
করজত চজলজে নশষিা ্ প্তর। ৫ অজ্াবর এই খপাটদোজলর আিুষ্ানিক 
উজদ্াধি করা হজব। ্প্তর সূজরি �বর, খকনরোর োইজিন্স িামক 
এই খপাটদোজল নবশ্ব, খ্শ এবং রাজ্যের নবনিন্ নশষিা প্রনতষ্াজি ক্রী 
পড়াজিা হজছি খস সম্পজকদে �াবত্রীে তেযে োকজব।

 নশষিার সজগে নশজপের খমলবন্ধি েজড় তুলজত উচ্চনশষিা ্প্তজরর 
অধ্রীিস্ উচ্চনশষিা সংস্ ও বনণকসিা নসআইআই–এর উজ্যোজে 
দু’ ন্জির একটি ওজেনবিাজরর আজো্ি করা হজেজে। শুক্রবার 
�ার উজদ্াধি কজরি নশষিামন্ত্রী। নতনি বজলি, ‘প্রজতযেক নবশ্বনব্যোলে 
বনণকসিাগুনলর সজগে খ�ৌে উজ্যোজে কমদেশালা করুক। খস�াি খেজক খ� 
গুরুত্বপূণদে মতামত উজঠ আসজব তা ্ প্তজর পাঠাক। আমরা ম�ুযেমন্ত্রী মমতা 
বযোিান্দের সজগে আজলাচিা কজর এ বযোপাজর পরবতমী প্জষিপ খিব।’ 

এই ওজেনবিাজর দুেদোপুর এিআইটি– র অনধকতদো অিুপম বসু 
খকনরোর সংক্রান্ত খপাটদোল বতনরর কো বজলি। �ার উত্তজর নশষিামন্ত্রী ্ ািাি, ‘ এই 
সংক্রান্ত একটি খপাটদোল বতনর করা হজছি। ৫ অজ্াবর �া উজদ্াধি করা হজব।’  ্ প্তর 
সজূরি ্ ািা খেজে, ‘ খকনরোর োইজিন্স’  িামক এই খপাটদোলটিজত রা্যে োড়াও খ্শ 

ও নবজ্জশর নবনিন্ নশষিা প্রনতষ্াজির তেযে োকজব। খকাোে ক্রী খকাসদে পড়াজিা হে, 
খসই খকাসদেটি পড়জত খেজল নিন্দেষ্ট পড়ুোটি খকাি পজে এজোজব, ক্রী নিজে পড়জব 
তার নবশ্ নববরণ োকজব। পাশাপানশ প্রনতটি নশষিাপ্রনতষ্াজির নবনিন্ খকাজসদের 
নলঙ্কও খ্ওো োকজব। সব নমনলজে ৫০০টি খকাজসদের তেযে োকজব। এক্ি পড়েুা খ� 
খকাসদেটি পড়জত চাইজে আজ্ৌ খস খসটা পড়জত পারজব নকিা তা োইি করার ্ িযে 

মজিানব্রাও এই খপাটদোজলর সজগে �ুক্ত োকজবি। প্রজতযেক পড়ুোর 
্িযে নি্স্ব লেইি পাসওোিদে োকজব। নবিামূজলযে খপাটদোলটি বযেবহার 
করা �াজব। সু্জলর পড়ুোরাও এটি বযেবহার করজত পারজব। �াজত 
সু্লস্তর খেজকই িনবষযেজত খস ক্রী নিজে পড়জত চাে খস বযোপাজর 
আোম নসধিান্ত নিজে এজোজত পাজর। প্রসগেত, খসজটেম্বজরর খোড়াে 
মাধযেনমক, উচ্চমাধযেনমক ও মাদ্াসার পড়ুোজ্র সংবধদেিা অিুষ্াজি 
এই খপাটদোল বতনরর কো ্ানিজেনেজলি মু�যেমন্ত্রী।

এন্ি তাঁর বক্তজবযে নশষিামন্ত্রী আরও বজলি, ‘  নশষিাজক 
কমদেসংস্ািমু�্রী করজত হজল নশষিার সজগে নশজপের সমন্বে �ুবই 
্রুনর। এই লজষিযেই ধারাবানহক আজলাচিা চজক্রর কো িাবা 
হজেজে। স্াতক স্তজরর একটা অংজশর পড়ুোজ্র কমদেজষিজরি প্রজবজশ 
সমসযো হজছি। কারণ কমদেজষিজরির উপ�ুক্ত প্রনশষিণ তাঁরা পাজছিি িা। 

নশষিা �ন্ নশজপের চানহ্া মজতা নববনতদেত িা হে তাহজল কমদেসংস্ািও উপ�ুক্ত হজব 
িা। নশষিা ও নশপেজক তাই হাত ধরাধনর কজর চলজত হজব।’  িাচুদেোল অিুষ্ািটিজত  
উপাচা�দে, অধযেষি এবং োরিোরি্রীজ্র একাংশ খ�াে খ্ি। 
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 োজরিামা ইনডেো নলনমজটে
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

খরন্স্ািদে অনফস:  ৩৩, �জশার খরাি, ্ম্ম, কলকাতা–৭০০০২৮
খফাি:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–খমল:  co.sec@saregama.com , ওজেবসাইট:  www.saregama.com 

নবজশষ োধারণ েভা ও নরজমাট ই সভাটিং তেযে
১.  খকাম্পানি আইি ২০১৩ (আইি) –এরধারা মানফক খকাম্পানির ইন্এম নিনিও কিফাজরনন্সং ( ‘ নিনস’ ) /  অিযে 
অনিও নিসুযেোল পধিনত ( ‘ ওএনিএম’ ) –এর মাধযেজম মগেলবার, ১৯ অজ্াবর ২০২১ তানর� খবলা ১১. ০০টাে ( িারত্রীে 
সমে)  আজোন্ত হজব স্সযেজ্র হান্রা োড়াই নমনিন্রি অফ কজপদোজরট অযোজফোসদে দ্ারা ্ানরকৃত �োক্রজম ৮ এনপ্রল 
২০২০, ১৩ এনপ্রল ২০২০, ১৫ ্ুি ২০২০, ২৮ খসজটেম্বর ২০২০, ৩১ নিজসম্বর ২০২০, ও ২৩ ্ুি, ২০২১ তানর� 
সংবনলত খ্িাজরল সাকুদেলার িং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১ ( ‘ এমনসএ 
সাকুদেলারসমূহ)  এবং নসনকউনরটি্ অযোন্ এক্সজচঞ্জ খবািদে অফ ইনন্ো দ্ারা ্ানরকৃত ( খসনব সাকুদেলার)  সাকুদেলার িং 
১২ খম, ২০২০–এর SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79  ও সংজশানধত ১৫ ্ািুোনর ২০২১–এর SEBI/
HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11  অিু�াে্রী খসনব ( নলনস্ং অবনলজেশিস অযোন্ নিসজ্া্ার নরজকাোরজমন্টস) 
খরগুজলশিস ২০১৫ ও খকাম্পানি আইি ২০১৩ (আইি) –এর ধারা মানফক �া খ�ােযে অিুজমা্ি, অিুমনত সাজপজষি 
নবনধ অিু�াে্রী প্রাইজিট খলেসজমন্ট বা খপ্রফাজরন্শোল ইসু বা পাবনলক ইসু বা অিযে খ�ােযে সংস্ােত খলেসজমন্ট দ্ারা টাঃ 
৭৫০ খকাটি অিনধক নসনকউনরটি মারফত পঁুন্ আহরজণর উজদেজশ।

২.  খ� সকল স্জসযের ই–খমল ঠিকািা এই খকাম্পানি/ খকাম্পানি আর টি এ/   নিজপান্টনর পাটিদেনসপযোন্ট–এর কাজে 
নিবন্ধ্রীকৃত রজেজে, খকবলমারি ই–খমজলর মাধযেজম তাঁজ্র প্রনত ২৪ খসজটেম্বর, ২০২১ এ ইন্এম–এর খিাটিস পাঠাজিা 
হজেজে। ইন্এম–এর খিাটিস এই খকাম্পানির ওজেবসাইট www.saregama.com –এর সজগে স্ক এক্সজচঞ্জ িযোশিাল 
স্ক এক্সজচঞ্জ www.nseindia.com  ও নব এস ই নলনমঃর www.bseindia.com –এ খ্ওো আজে। পাশাপানশ 
িযোশিাল নসনকউনরটি্ নিজপান্টনর নলনমজটি ( এি এস নি এল) –এর www.evoting.nsdl.com –এও তা পাজবি। 
খসনব ও এমনসএ সাকুদেলার অিু�াে্রী ইন্এজমর খিাটিস বাস্তনবক িাজব খ্ওো হজব িা।

৩.  সমোন্তজর সংজশানধত ইিনস্টিউট অফ খকাম্পানি খসজক্রটানর্ অফ ইনন্ো দ্ারা ্ানর খ্িাজরল নমটিং ( এস এস–২)  
সাজপষি খকাম্পানি্ ( মযোজি্জমন্ট অযোন্ অযোিনমনিজ্রিশি)  রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ র সজগে পঠি্রীে অযোজ্র ১০৮ 
ধারাে ও খসনব ও এমনসএ সাকুদেলার–এর সহ পঠি্রীে খসনব  এল ও নি আর খরগুজলশিস–এর খরগুজলশি ৪৪ মানফক 
এন্এম–এর খিাটিজস নস্র নবষজে খকাম্পানি স্সযেজ্র ইন্এম–এ নিজ্জ্র খিাটানধকার প্রজোজের ্িযে  ববদুযেনতি 
িাজব খিাটিং–এর সুজ�াে খ্জব। ইন্এম–এর খিাটিজস স্সযেজ্র প্রনত ই ন্ এজম ই–খিাটিং ও নরজমাট ই–খিাটিং–
এর   নবশ্ শতদোবল্রী খ্ওো হজেজে। 

৪.  নরজমাট ই– খিাটিং মাধযেজম খিাট শুরু ১৬ অজ্াবর ২০২১, িারত্রীে সমে সকাল ৯ টাে, খশষ ১৮ অজ্াবর ২০২১ 
িারত্রীে সমে খবলা ৫ টাে। এই সমজে কাট–অফ তানর� ১২ অজ্াবর ২০২১ অিু�াে্রী বাস্তনবক ও নিমযোট খশোরধার্রী 
ববদুনতি খিাটিংজের মাধযেজম খিাটানধকার প্রজোজের সুজ�াে পাজবি। এর পর এিএসনিএল–এর দ্ারা খিাটিং বন্ধ 
করা হজব।

৫.  নিধদোনরত কাট–অফ তানর� মগেলবার, ১২ অজ্াবর ২০২১–এর নিনরজ� খকাম্পানির ইকুযেইটি খশোর মূলধজির 
অিুপাজত স্সযেজ্র খশোর সাজপজষি ই–খিাটিংজের সুজ�াে খ্ওো হজব। একবার নবজশষ খকািও নসধিাজন্তর ওপর 
খকািও স্সযে খিাটানধকার ন্জল পজর তাঁজক তা ব্লাজিার সুজ�াে খ্ওো হজব িা। নিধদোনরত কাট–অফ তানর� স্সযে 
িা হজল নতনি এই ইন্এম নবজ্ঞনপ্ত তেযে নহজসজব খিজবি। খ� সকল স্সযে নরজমাট ই–খিাটিংজের মাধযেজম নিজ্র 
খিাটানধকার প্রজোে কজর খফলজবি,  তাঁরা ইন্এজম খ�াে ন্জত পারজলও ইন্এম চলাকাল্রীি তাঁজ্রজক পুিরাে 
খিাটানধকার প্রজোজের সুজ�াে খ্ওো হজব িা।

৬.  বাস্তনবক খশোরধার্রী ও অবযেনক্ত ইন্এম খিাটিস পাঠাজিার পর নিধদোনরত কাট–অফ তানরজ� স্সযে হজল 
এিএসনিএল–এর evoting@nsdl.co.in–এ বা Issuer/RTA –খত অিুজরাধ পাঠাজল লে ইি আইনি ও পাসওোিদে 
পাওো �াজব। অবশযে, খকািও বযেনক্ত নরজমাট ই–খিাটিংজের ্িযে ইনতমজধযেই এি এস নি এল–এর কাজে নিবন্ধ্রীকৃত 
োকজল নিজ্র খিাট খ্ওোর ্িযে নব্যেমাি ইউ্ার আইনি ও পাসওোিদে বযেবহার করজত পারজবি। পাসওোিদে 
িুজল খেজল পাসওোিদে নরজসট করা �াজব www.evoting.nsdl.com –এ ফরেট ইউ্ার নিজটলস/ পাসওোিদে বা 
নফন্কযোল ইউ্ার নরজসট  পাসওোিদে–এ, বা নিঃশুল্ক িং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২৪৪৩০–এ খফাি করুি।

৭.  ইন্এজম মত ন্জত হজল মত বা প্রশ্ন পাঠাি িাম, নিনপ আই নি ও ্ াজেন্ট আইনিিং/ খফানলও িং, ই খমল, খমাবাইল 
িং সহ খকাম্পানির  co.sec@saregama.com –এ বুধবার, ১৩ অজ্াবর ২০২১–এ িারত্রীে সমে খবলা ৫ টার 
মজধযে। বক্তা নহজসজব িনেিুক্ত হজলই সিাে বলা �াজব।

৮.  বাস্তনবক খশোরধার্রী খ� সকল স্জসযের ই–খমল ঠিকািা এই খকাম্পানির কাজে নিবন্ধ্রীকৃত িে, তারা িনেিুক্ত হজে 
নরজমাট ই খিাটিং দ্ারা খিাট ন্জত ও ইন্এম খিাটিস ও লে ইি আইনি ও পাসওোিদে খপজত ও  নিনস/  ওএনিএম–এর 
মাধযেজম ই খিাটিং দ্ারা খিাট ন্জত খকাম্পানির  আরটিএ mcssta@rediffmail.com  বা খকাম্পানির co.sec@
saregama.com –এ  নিজ্াক্ত গুনল পাঠাি:  ক)  িাম, ঠিকািা, খফানলও িং �)  স্বপ্রতযেনেত পযোি কািদে কনপ, ঠিকািার 
সমেদেজি স্বপ্রতযেনেত ( ড্াইনিং লাইজসন্স/ পাসজপাটদে/ খিাটার কািদে)  প্রমাণপরি। ববদুযেনতি ফজমদে খশোর ধজর রা�া স্সযেরা 
ই খমল স্াে্রী িাজব িনেিুক্ত করজত নিজ্জ্র  নিজপান্টনর অংশ্রী্াজরর কাজে নিজ্র ই–খমল আইনি আপজিট 
কনরজে নিজত পাজরি।

৯.  নরজমাট ই–খিাটিং/  ই–খিাটিং এ খকািও প্রজশ্নর বযো�যোর প্রজো্ি হজল আপিারা www.evoting.nsdl.comএ–
খত খ্ওো ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for 
Shareholders ’  িাউিজলািস  অংশটি খ্�জত পাজরি অেবা ১৮০০ ২২২ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২৪৪৩০–নিঃশুল্ক িম্বজর 
খফাি করজত পাজরি অেবা evoting@nsdl.co.in –খত অিুজরাধ পাঠাজত পাজরি অেবা এই বযেনক্তর সজগে এ�াজি 
খ�াোজ�াে করজত পাজরি: নমঃ অনমত নবশাল, নসনিের মযোজি্ার/  নমস পলেব্রী মাজরি, মযোজি্ার, এি এস নি এল, খরেি 
ওোর্দে, ‘ এ’  উইং, কমলা নমলস কম্পাউন্, খসিাপনত বযোপাট মােদে, খলাোর পজরল, মুম্বই–৪০০ ০১৩।   ই–খমল 
আইনি evoting@nsdl.co.in বা co.sec@saregama.com –খতও নলজ� ্ািাজত পাজরি।
এমনসএ সাকুদেলার ও খসনব সাকুদেলার অিু�াে্রী খকাম্পানির সকল স্জসযের জ্ঞাতাজেদে উক্ত তেযোন্ খপশ করা হল।

 সবাজেদের আজ্শািুরাে্রী
 স্া/ –
 নবক্রম সমজহরা
তানরখ:  ২৪ সেজটেম্বর, ২০২১   মযোজিন্ং নেজর্র
স্থাি:  মুম্বই    নে আই এি:  ০৩৫৫৬৬৮০

েজতযেন্দ্রিাে সটজিার নেনভল োনভদেে স্ানে সেটোর 
সেজক ইউনিএেনে–সত েফল বাংলার নরনক, মেূর্রী

আ্কাজলর প্রনতজব্ি

শুক্রবার ইউনপএসনস নসনিল সানিদেস পর্রীষিার খর্াল্ট 
প্রকানশত হজেজে। খমাট ৭৬১ ্ি সফল পর্রীষিােমীর 
মজধযে পনচিমবগে খেজক ২ ্ি োরি প্রেম ২০০ ্জির 
মজধযে রজেজেি বজল ্ািা খেজে। রা্যে সরকার 
পনরচানলত সজতযেন্দিাে খটজোর নসনিল সানিদেস 
স্ানি খসন্টার খেজক ওই ২ পড়ুো সফল হজেজেি। 
নশনলগুনড়র নরনক আেরওোল খপজেজেি ৮৭তম 
স্াি এবং মেূর্রী মু�ান্দে খপজেজেি ১৬৯তম স্াি। 

নরনক আেরওোল �ড়্গপুর আইআইটি খেজক ইি্ুরিজমিজটশি ইনঞ্জনিোনরংজে 
নব খটক কজরজেি। নতনি এ�ি ইনন্োি নসনিল অযোকাউন্ট সানিদেজস কমদেরত। 
২০১৮ সাল খেজক নতনি রা্যে সরকাজরর সজতযেন্দিাে খটজোর নসনিল 
সানিদেস স্ানি খসন্টার খেজক ইউনপএসনস–র ্িযে প্রনশষিণ নিনছিজলি। 

তাঁর লষিযে এক্ি আইএএস নহজসজব মািুজষর 
্িযে কা্ করা।

মেূর্রী মু�ান্দে খবলরনরো মহাকাল্রী োলদেস 
হাইসু্ল খেজক দ্া্শ খশ্রণ্রী উত্ত্রীণদে হজে ২০১৩ সাজল 
খপ্রনসজিনন্স কজল্ খেজক বটানিজত সাম্ানিক– সহ 
স্াতক হি। ২০১৫–খত স্াতজকাত্তর পাঠ সম্পূণদে 
কজরি ন্নলে নবশ্বনব্যোলে খেজক।  ্�ল কজরি 
প্রেম স্াি। এবেজরর আেস্ মাজসই �া্বপুজরর 
ইনন্োি ইিনস্টিউট অফ খকনমকযোল বাজোলন্জত 
তাঁর েজবষণাপরি ্মা ন্জেজেি। এই নিজে তৃত্রীেবার 

নতনি ইউনপএসনস–খত বজসজেি। মেূর্রী ্ানিজেজেি, রা্যে সরকাজরর 
প্রনতষ্াি খেজক নতনি িািািাজব সাহা�যে খপজেজেি। নবজশষ কজর, আইএএস 
অনফসারজ্র নবনিন্ ্াস তাঁজক সমৃধি কজরজে।

উজলে�যে, ২০১৯ সাজল সজবদোচ্চ ১২ ্ি এ রা্যে খেজক সফল হজেনেজলি।  

নরনক আিরওোল মেূর্রী মুখান্দে

রনববার সেজক বৃনষ্ট, 
মগেলবার শহজর ভার্রী

আ্কাজলর প্রনতজব্ি

নি্চাপ ও রূণদোবজতদের খ্জর দুজ�দোে খমাকানবলাে তৎপর প্রশাসি। উপকূলবতমী 
এলাকাে পুনলশ ও মৎসযে ্ প্তজরর পষি খেজক মাইজক প্রচার শুরু হজেজে। শুক্রবার 
সজন্ধর মজধযে সব মৎসযে্্রীব্রী রেলারজক বন্জর নফজর আসার নিজ্দেশ খ্ওো হজেজে। 
িারত্রীে উপকূল রষি্রী বানহি্রীর পষি খেজকও মৎসযে্্রীব্রীজ্র সতকদে করা হজেজে। 
২৯ খসজটেম্বর প�দেন্ত মৎসযে্্রীব্রীজ্র সমুজদ্ িা খ�জত অিুজরাধ করা হজেজে।  

বজগোপসােজর ্ািা বাঁধা নি্চাজপর প্রিাজব রনববার খেজক ্নষিণবজগে খফর 
একবার ্নমজে বৃনষ্ট হজব। চলজব মগেলবার প�দেন্ত। রনববার পূবদে খমন্ি্রীপুজর িার্রী 
বৃনষ্ট হজত পাজর। খসামবার দুই খমন্ি্রীপুর এবং ্নষিণ ২৪ পরেিার দু–এক 
্ােোে িার্রী বনৃষ্ট, ্নষিণবজগের বানক খ্লাে হালকা খেজক মাঝানর। মগেলবার 
বৃনষ্ট বাড়জব। িার্রী বৃনষ্ট হজত পাজর দুই খমন্ি্রীপুর, দুই 

২৪ পরেিা, কলকাতা, হাওড়া, হুেনল, ঝাড়গ্াম, বাঁকুড়া ও পুরুনলোে। 
উপকূজল শনিবার খেজক বইজত পাজর রণ্াে ৪৫ নকজলানমটার খবজে খঝাজড়া হাওো। 
মৎসযে্্রীব্রীজ্র তাই শনিবার খেজক সােজর মাে ধরজত খ�জত বারণ করা হজেজে। 
টািা বৃনষ্টজত খফর একবার ্ লমগ্ন হজত পাজর ি্রীচু এলাকাগুনল। �াি্জটর সম্াবিা 
োকজে।  আবহাওো ্ প্তর ্ ানিজেজে, নি্চাপটি রনববার ওনিশা উপকূজলর কাজে 
চজল আসজব। ওই ন্ি পূবদে–মধযে বজগোপসােজর একটি রূণদোবতদে ্ ািা বাঁধজত চজলজে। 
খসটি মগেলবার িাো্ এ রাজ্যের উপকূজল খপৌজঁে খ�জত পাজর। এর প্রিাজব 
্নষিণবজগের আকাজশ প্রচুর ্ল িরা খমর ঢুজক আসজব। হজব ্ফাে ্ফাে বৃনষ্ট। 
খমৌসম িবি সূজরি �বর, বষদো নব্াজের সমে মাজঝমজধযে নি্চাজপর খ্াসর হে 
রূণদোবতদে। এবারও খতমিটাই হজছি।

শুক্রবার দুপজুর েগোসােজর ্নষিণ ২৪ পরেিার খ্লাশাসক নপ উলোিােি 
খসচ, পতূদে, ্িস্বাস্যে কানরেনর, পচোজেত ্প্তজরর আনধকানরকজ্র সজগে ববঠক 
খসজরজেি। সমস্ত ্প্তজরর আনধকানরকজ্র সতকদে োকার নিজ্দেশ খ্ওো হজেজে। 
সুন্রবি উন্েি মন্ত্রী বনঙ্কমচন্দ হা্রাও সব মহকুমাশাসক, ্িপ্রনতনিনধজ্র 
নিজে ববঠক খসজরজেি। প্রজতযেক নবনিও অনফজস নরিপল, শুকজিা �াবার ম্ুত 
রা�জত বলা হজেজে। রা্যে ও ্াত্রীে নবপ�দেে খমাকানবলা ্ল এজস খপৌঁজেজে 
সুন্রবজির উপকূল এলাকাে। মাইনকং কজর উপকূল এলাকার বানসন্াজ্র সতকদে 
কজরি এিনিআরএফ ্ জলর স্সযেরা। দুজ�দোজের আজে সকলজক কাঁচা বানড় খেজড় 
নিকটবতমী সাইজ্াি খসন্টাজর চজল �াওোর আজব্ি কজরি তাঁরা। আ্, শনিবার 
খেজক ি্রীচু এলাকার বানসন্াজ্র নিরাপ্ স্াজি সনরজে নিজে �াওো হজব। 
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