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আিু হায়াত বিশ্াস
বিবলি, ২৪ জুলাই

পাঞ্াবের পর এোর রাজস্ান। দবের ননতাবদর অন্তঃকেহ 
নেটাবত উবদযাগী কংবরেস শীর্ষ ননতৃত্ব। শশগশগরই রাজস্াবনর 
েুখযেন্তী অবশাক নগহেবটর েশন্তসভায় হবে রদেদে। আর 
নসই রদেদবে েশন্তসভায় ঠাঁই নপবত চবেবেন শচীন পাইেবটর 
অনুগােী শেধায়করা। পাইেট অনুগােীবদর জায়গা নদওয়া হবে 
দেীয় সংগঠবনও। রাজস্াবন দেবক আস্ত রাখার জনয পাইেট 
শশশেবরর ন্াভ সাোে নদওয়া জরুশর হবয় পবেবে।

পাঞ্াবের েুখযেন্তী কযাবটেন অেশরন্দর শসংবয়র সবগে নভবজযাৎ 
শসং শসধুর দ্বন্দ্ব আপাতত শেবটবে। পাঞ্াে শেধানসভা নভাবটর 
আবগ দবের ননতাবদর ঐকযেদ্ধ হবয় েোর োত্ষা শদবয়বে 
হাইকোন্ড। একইভাবে রাজস্াবন শচীন পাইেট শশশেবরর 
ন্াভ নেটাবনার প্রশরিয়া শুরু কবর শদবয়বে কংবরেস ননতৃত্ব। 
শশনোর কংবরেবসর হাইকোবন্ডর শনবদ্ষবশ রাজস্াবনর জয়পুবর 
নপৌঁবেবেন দবের ননতা নক শস নেণুবগাপাে, রাজস্ান কংবরেবসর 
পর্ষবে্ক অজয় োবকন। রাজস্ান কংবরেস ননতৃবত্বর পাশাপাশশ 
শচীন পাইেট, অবশাক নগহেবটর সবগে তাঁরা কথা েেবেন। 
সূবরের খের, আগােী সপ্াবহই নগহেট েশন্তসভায় রদেদে 

হবত চবেবে। এই েুহূবত্ষ রাজস্ান সরকাবরর ৯ জন েন্তীর 
পদ খাশে রবয়বে। নসগুশের অন্ত ৬–  ৭টিবত পাইেট অনুগােী 
শেধায়কবদর জায়গা নদওয়ার দাশে নজারাবো হবয় উবঠবে।   

এেশনবতই রাজয রাবজয অন্দ্ব্ষবন্দ্ব নজরোর কংবরেস। নজতা 
রাজযগুশেবতও ভুগবে ননতৃবত্বর নকান্দবে। এেন পশরশস্শতবত 
দে োেবেন অবনক ননতাই। রাজস্াবন কংবরেস নজতার পর 
শচীন পাইেট– অবশাক নগহেবটর ঠান্ডা েোই শুরু হয়। েের 
খাবনক আবগ শেব্াহ কবরশেবেন নখাদ শচীন পাইেট ও তাঁর 
অনুগােী শেধায়করা। সেসযা সোধাবনর আশ্াস নদয় শীর্ষ কংবরেস 
ননতৃত্ব। তারপর েের নপশরবয়বে। দীর্ষ সেয় শীর্ষ ননতৃত্বও 
শেরয়টি শনবয় োথা রাোয়শন। ওশদবক শকেুশদন ধবর পাঞ্াবে 
কংবরেবসর কেহ োরো োশেবয় রাশছিে। এেন পশরশস্শতবত 
শীর্ষ ননতৃত্ব দবের ননতাবদর নকান্দে নেটাবত উবদযাগী হবয়বে। 
পাঞ্াবে েুখযেন্তী কযাবটেন অেশরন্দর শসং ও শসধুর সবগে দফায় 

দফায় বেঠবকর পর শসধুবক রাজয কংবরেবসর দাশয়ত্ব শদবয়বে 
শীর্ষ ননতৃত্ব। একই সবগে অেশরন্দর শসংবয়র োনভঞ্বন অনুগােী 
চারজনবক কার্ষকারী সভাপশতর পবদ েশসবয়বে। শসধু ও অেশরন্দর 
ঐকযেদ্ধ হবয় নভাবট েোইবয়র ডাক শদবয়বেন। একইভাবে 
রাজস্াবন পাইেট– নগহেবটর দ্বন্দ্ব শেটিবয় নফেবত উবদযাগী 
হবয়বে শীর্ষ ননতৃত্ব।

২০১৯ নোকসভা শনে্ষাচবনর পর কংবরেবসর অন্তঃকেবহর 
নজবর শভন্ন শভন্ন রাবজয এবকর পর এক ননতা শেবরাধী শশশেবর 
নাে নেখাবছিন। েধযপ্রবদবশর ননতা নজযাশতরাশদতয শসশধিয়া 
শেবজশপ– নত নাে শেশখবয়বেন। উত্তরপ্রবদবশ  শজশতন প্রসাদ 
দে নেবেবেন। দে নেবেবেন শপ্রয়াঙ্া চতুবে্ষদী। েহারাব্রের 
রুে ননতা শেশেন্দ নদওরা অনয দবে নরাগ না শদবেও সশরিয় 
নন। রাবজয রাবজয অন্তঃকেবহ নজরোর কংবরেস। এেন অেস্ায় 
রাজস্াবনর নেীন প্রজবমের ননতা শচীন পাইেটবক দবে ধবর 
রাখবত েশরয়া কংবরেস শীর্ষ ননতৃত্ব। রুে ননতারা দে োোয় 
গত েের উবদ্বগ প্রকাশ কবরশেবেন কংবরেবসর েরষীয়ান ননতা 
কশপে শসোে। এক টুইবট শেবখশেবেন, ‘দবের জনয শচন্া 
হবছি। নরাো আস্তােে নেবে পাশেবয় নগবে তবেই শক রুে 
ভাঙবে আোবদর?’  শসোবের ওই টুইবটর েের নপশরবয় এোর 
রুে ভাঙবে শীর্ষ ননতৃবত্বর।    

গেহলটের মব্রিসভায় 
পাইলে– সঙ্গীটির ঠাইঁ? 

এিার রাজস্াটে ঘর সামলাটত ি্যস্ত কং

 কড়াকবড় বিবিল
রাজধােগীটত
যত আসে ততজে যাত্গী বেটয়ই 
বিবলিটত চলটি গমট্া ও িাস। 
গসামিার গিটক। ৫০ িতাংি িি্শক 
বেটয় খলুটি বসটেমা হল, গরেক্ােহৃ। 
আেন্দ অেুষ্াে, গিষকৃটত্য ৫০ 
জটের জায়োয় ১০০ জে উপবস্ত 
িাকটত পারটিে। ৫০ িতাংি যাত্গী 
বেটয় ৭ জুে গিটক বিবলিটত গমট্া 
পবরটষিা চাল ুহটয়টে। এবরেটলর 
গিটষ রাজধােগীটত সংক্রমটের হার 
বেল ৩৬ িতাংি। এখে কটম হটয়টে 
০. ০৯ িতাংি। তাই আমজেতার 
স্াটি্শ কড়াকবড় বিিল করটে আম 
আিবম পার্্শর সরকার।     

 জবঙ্ বেটকি
জমু্–কাশ্গীটরর িাবন্দটপারা 
গজলায়। গযৌিিাবহেগীর সটঙ্ সঙ্ঘটষ্শ 
খতম হটয়টে দুই জবঙ্। আহত 
বতে জওয়াে। িবেিাটরর ঘেো। 
িাবন্দটপারার গিাকিািা জঙ্টল 
কটয়কজে জবঙ্রা লবুকটয়। জােটত 
গপটর গভাটর গসোিাবহেগী ও জমু্–
কাশ্গীর পুবলি অবভযাে শুরু কটর। 
বেহত হয় দুই জবঙ্। তাটির পবরচয় 
অজাো। আহত বতে জওয়ােরা 
হাসপাতাটল ভবত্শ। 

 এিার করে
সলমে েে। বিে িস ওর্র্–র 
সঞ্ালো করটিে করে গজাহর। 
িবেিার বেটজই গস কিা জাবেটয়টেে 
করে। বিে িস শুরুর আটেই গক 
সঞ্ালো করটিে তা বেটয় বিতক্শ 
ততবর হটয়বেল। এিারই রেিম  বিে 
িস গেবলবভিটের আটে েয় সপ্াহ 
ওর্র্ প্্যােফটম্শ চলটি। তখে গিাো 
বেটয়বেল ওর্র্–র সঞ্ালো করটিে 
বসদ্াি্শ শুক্া। বকন্তু সি জল্পোয় জল 
গেটল করে জাবেটয় বিটলে বেটজর 
কিা। ৮ আেস্ট গিটক Voot–এ শুরু 
হটত চটলটে বিে িস।

 িলটলে মুটকি
আটমবরকা–চগীটের মটতা ধেগী হটত 
পারটি ভারতও। বিখর গোয়ঁার হবিি 
বিটলে মটুকি আম্াবে। িটলটেে, 
ভারটত অি্শনেবতক সংস্াটরর 
ফায়িা সমাটজর সি গরেবের ওপটর 
পটড়বে। গিটির অি্শনেবতক মটেল 
এমে হটত হটি যাটত িবরদ্ররাও এর 
গিটক উপকৃত হটত পাটর। িটলটেে, 
আোমগী ৩০ িেটর পৃবিিগীটত গয 
পবরিত্শে আসটত চটলটে তা েত 
৩০০ িেটরও আটসবে। 

 বিতবক্শত
পাক অবধকৃত কাশ্গীটর বেি্শাচটের 
আটে রেচাটর এটস গফর কাশ্গীর 
‘তাস’ গখলটলে পাক রেধােম্রিগী 
ইমরাে খাে। জাোটলে, কাশ্গীটরর 
মােুষটিরই বসদ্ান্ত বেটত গিওয়া 
গহাক, তারঁা পাবকস্তাটের অংি হটত 
চাে োবক ‘স্াধগীে গিটি’র িাবসন্দা 
হটিে। ভারত িরািরই জাবেটয় 
এটসটে জম্ ুও কাশ্গীর বচরকালই 
ভারটতরই অংি ‘বেল, আটে ও 
িাকটি’। আজ, রবিিার পাক অবধকৃত 
কাশ্গীটরর তরল খল অঞ্টল বেি্শাচে।

 সম্পগীবত
আিালটত েবড়টয়টে জবম বিতক্শ। 
তার মটধ্যই সম্পগীবতর েবি কািগীটত। 
জবম অিল িিল কটর বেল কািগীর 
বিশ্োি মবন্দর ও জ্ােি্যাপগী মসবজি 
কতৃ্শপক্। কািগী বিশ্োি ধাম কবরের 
েড়ার জে্য মসবজি লাটোয়া ১ হাজার 
৭০০ িে্শফুটের একর্ জবম মবন্দর 
কতৃ্শপটক্র হাটত তুটল বিটয়টেে 
মসবজি কতৃ্শপক্। পবরিটত্শ মসবজি 
কতৃ্শপক্টক ১ হাজার িে্শফুটের একর্ 
জবম বিটয়টে মবন্দর ্াস্ট।

 কৃবত্ম িৃবটি
গকার্পবত গিটি জটলর আকাল। 
গ্াে আর েুে বিটয় গমঘটক িাটয়স্তা 
কটর িৃবটি আেল আবমরিাবহ। 
মার্ খুঁড়টলই গতল বমলটে। অিচ 
জটলর হাহাকার। পােগীয় জল 
িলটত সমুটদ্রর লিোক্ত জলই 
ভরসা। িড় অটকের োকা খরটচর পর 
পবরটিাধে কটর গখটত হয় গসই 
জল। িৃবটি েেে্য। গিটড় চটলটে 
তাপমাত্াও। তাই গ্াটে ইটলকট্রিক 
চাজ্শ বেে্শতকারগী য্রি বিটয় আয়টের 
ভারসাটম্যর গহরটফর ঘর্টয় িৃবটি 
োমাল এই গিি।

 ভুটয়া আইেজগীিগী
আইেজগীিগী গসটজ দু’িের 
আিালটত কাজ! অবভটযাে 
উঠটতই পলাতক মবহলা। গকরটলর 
আলাপ্ুঝার আিালটতর ঘেো। 
গিি বকে ুমামলাও লটড়টেে ওই 
মবহলা। িার অ্যাটসাবসটয়িটের 
গভাটেও গজটতে। লাইটরেবরয়াে 
বহটসটি তাঁটক বেি্শাবচতও করা 
হয়। িার অ্যাটসাবসটয়িটের কাটে 
পাঠাটো একর্ গিোবম বচঠিটত 
অবভটযাে জাোটো হয়, ওই 
আইেজগীিগী ভুটয়া। তারপরই তিটন্ত 
উটঠ আটস সত্য ঘেো। 

আজকাটলর রেবতটিিে
বিবলি, ২৪ জুলাই
নোটবদর জনয নকাভযাশসিন টিকার ট্ায়াে চেবে নদবশ। নসবটেম্ববরই 
চূোন্ ফে জানা রাবে। এেনটাই জানাবছিন এইেস প্রধান রণদীপ 
গুবেশরয়া। নকাভযাশসিন টিকার চূোন্ অনুবোদবনর পর নসবটেম্ববরই 
নদবশ শশশুবদর টিকাকরণ শুরু হবয় রাওয়ার েযাপাবর আশাোদী 
গুবেশরয়া। কবরানা সংরিেবণর তৃতীয় নেউবয়র আশঙ্ার োবে 
শশশুবদর জনয টিকার ট্ায়াবের কাজ চেবে দ্রুত গশতবত। কবরানার 
তৃতীয় নেউ রাবত শশশুবদর ওপর প্রভাে শেস্তার করবত না পাবর, 
তার জনয তাবদর দ্রুত টিকাকরবণর আওতায় আনবত চাইবে নকন্দ্র। 
এইেস প্রধান জানান, সে ঠিকঠাক থাকবে নসবটেম্বর নথবকই শশশুবদর 
ভযাকশসন নদওয়া রাবে েবে আশা করা রায়। 

গুবেশরয়া েবেন, নকাশভড শেশধ োনবত হবে। ননওয়া চাই 
ভযাকশসনও। তবেই র্া কবরানার তৃতীয় নেউ নথবক। আগােী 
শদবন নকাশভবডর তৃতীয় নেউ অেশযম্ােী। আরও নেশশ সংখযক 
োনুরবক টিকা নদওয়া না হবে এই নেউ নথবক র্া পাওয়া েুশশকে। 

চতুথ্ষ নসবরা শরবপাট্ষ অনুরায়ী, নদবশর জনসংখযার ৬৭ শতাংবশর 
শরীবর অযাশটিেশড বতশর হবয়বে। নসশদক নথবক ৪০ নকাটি নোবকর 
এখনও আরিান্ হওয়ার সম্ােনা রবয়বে। সংরিেবণর শৃঙ্খে ভাঙবত 
টিকার ওপর নজার শদবয়বেন এইেস প্রধান।

আগােী কবয়ক োবসর েবধয ভারত োবয়াবটবকর নকাভযাশসিবনর 
পাশাপাশশ ফাইজার ও জাইডাস কযাশডোর ভযাকশসনও ১২–১৭ 
েের েয়শসবদর জনয পাওয়া রাবে েবেই েবন করবেন শেবশরজ্ঞরা। 
এইেস প্রধান জাশনবয়বেন,  শদশলিবত ২ নথবক ৬ েের েয়শস 
শশশুবদর ওপর টিকার পরী্ার কাজ শুরু হবয়বে। গত ৭ জুন 
শদশলি এইেবসর তত্তােধাবন টিকা প্রস্তুতকারক সংস্া ভারত 
োবয়াবটক নোটবদর জনয টিকার পরী্া শুরু কবরবে। গুবেশরয়া 
জাশনবয়বেন, ২ নথবক ১৭ েের েয়শস শশশু ও শকবশারবদর ওপর 
শতনটি পর্ষাবয় টিকার প্রভাে পরী্ার পর নসই টিকা েযেহাবরর 
োেপরে নদওয়া হবে। রণদীপ গুবেশরয়া জানান, ‘ আোর েবন 
হয়, জাইডাবসর ট্ায়াে ইশতেবধযই নশর হবয় শগবয়বে এেং 
তারা েত্ষোবন জরুশর অনুবোদবনর জনয অবপ্া করবে। ভারত 
োবয়াবটবকর নকাভযাশসিবনর ট্ায়ােও আগস্ট ো নসবটেম্ববরর 
েবধযই নশর হবয় রাওয়া উশচত, নসই সেবয়র েবধয অনুবোদনও 

নপবয় রাবে। অনযশদবক, ফাইজাবরর ভযাকশসনবক ইশতেবধযই 
অনুবোদন শদবয়বে এফশডএ। আশা করশে, নসবটেম্ববরর েবধযই 
আেরা শশশুবদর টিকাকরণ শুরু করবত পারে।’  শশশুবদর টিকাকরণ 
শুরু হবে সংরিেবণর শৃঙ্খে ভাঙার কাজ আরও গশত পাবে 
েবেই স্াস্যকত্ষারা েবন কবরবেন। স্াস্য েন্তবকর তরবফ জানাবনা 
হবয়বে নদবশ এখনও পর্ষন্ ৪২ নকাটি ৭৮ েব্র নেশশ নডাজ 
টিকা নদওয়া হবয়বে।

এশদবক, গত ২৪ রণ্ায় নদবশ ৩৯,০৯৭ জন আরিান্ হবয়বেন। 
রার েবধয প্রায় ৪৫ শতাংশ নকরবে। গত ২৪ রণ্ায় নস রাবজয 
আরিান্ ১৭,৫১৮ জন। েহারাব্রে বদশনক সংরিেণ সাোনয কবে 
সাবে ৬ হাজাবরর কাবে ননবে এবসবে। কণ্ষাটক, তাশেেনােু এেং 
অন্ধ্রপ্রবদবশ সংরিেণ দু’হাজাবরর নীবচ রবয়বে গত কবয়ক শদন 
ধবরই। েশণপুবরর পশরশস্শত খারাপ। নোট্ট ওই রাবজয একশদবন 
আরিান্ প্রায় ১,৩০০। উত্তর–পূবে্ষর নেশ কবয়কটি রাবজযর কবরানা 
পশরশস্শতর অেনশত হবয়বে। বদশনক সংরিেণ ৫০০–র আশপাবশ 
থাকবেও সংরিেণ নেবেবে শেবজারাে, নেরােয়, অরুণাচে প্রবদবশর 
েবতা রাজযগুশেবত। গত ২৪ রণ্ায় েৃতুয হবয়বে ৫৪৬ জবনর। গত 
৩৩ শদন ধবর বদশনক সংরিেবণর হার ৩ শতাংবশর নীবচ রবয়বে।  

গোেটির র্কা গসটটেম্টরই:  গুটলবরয়া

সংিাি সংস্া
সাও পাওটলা, ২৪ জুলাই

ব্াশজবে নকাভযাশসিন দুনষীশতকাবডে রীশতেবতা 
চাবপ এই টিকার শনে্ষাতা সংস্া ভারত 
োবয়াবটক। আবয়র নোেবসানাবরার নদবশ 
২ নকাটি নডাজ নকাভযাশসিন সরেরাবহর 
জনয ৩০ নকাটি ডোবরর চুশতি কবরশেে 
ভারত োবয়াবটক। চুশতিবত টিকার দাে 
শনবয় শেপুে দুনষীশতর অশভবরাগ ওঠায় 
৩০ জুন চুশতি োশতে কবর ব্াশজে। 

এতশদন নসশেরবয় েখু নখাবেশন ভারত 
োবয়াবটক কতৃ্ষপ্। শকন্তু নসবদবশর 
সংসদীয় তদন্ কশেশন নজারদার তদন্ 
শুরু করায় অস্শস্ত নেবেবে নকাভযাশসিন 
শনে্ষাতা সংস্ার। শুরিোরই ব্াশজবের 
প্রশতশনশধ সংস্া নপ্রশসসা নেডকাবেবটিাস 
এেং দুোইবয় নশথেদ্ধ সংস্া এনশভশসিয়া 
ফারোটিউশসকযােবসর সবগে স্া্র করা েউ 
খাশরজ কবরবে ভারত োবয়াবটক। তবে এই 
দুই সংস্া এত সহবজ ভারত োবয়াবটকবক 
শনষৃ্শত নদবে না েবেই আশঙ্া। 

ব্াশজবের টিকা দুনষীশত
চাটপ ভারত িাটয়াটেক

সংিাি সংস্া
    মুম্ই, ২৪ জুলাই

পবন্ষারোশফ নয়, ইবরাটিকা–  র সম্প্রচার হত হটশট অযাপ োরফত। দু’ নটার তফাত 
আবে। নীে েশে নকবেঙ্াশরবত জশেত স্ােী রাজ কুন্দ্রার হবয় এই সাফাই শদবেন 
অশভবনরেী স্তী শশল্া নশট্টি। রাজ নয়, েযেসায় তাঁর অংশীদার প্রদীপ েশসিবকই 
প্রকারান্বর নগাটা রটনায় দুবরবেন শতশন। শশল্া এ–  ও জাশনবয়বেন, ঠিক কী ধরবনর 
েশে হটশট–  এ সম্প্রচার হত, তা তাঁর আবদৌ জানা ননই। 

নীে েশে নকবেঙ্াশরর েূে চাঁই শহবসবে শচশনিত েযেসায়ী শরপুসূদন কুন্দ্রা ওরবফ 
রাজবক ১৯ জুোই নরেপ্ার করা হয়। গতকাে তাঁর পুশেশশ নহফাজবতর নেয়াদ নশর 
হওয়ার কথা শেে। তবে আরও নজরা করবত ২৭ জুোই অেশধ নহফাজবতর নেয়াবদর 
আবেদন োশেবয়বে েুম্বইবয়র এক নেবট্াপশেটন েযাশজব্রেট আদােত। গতকাে 
রাজ এেং শশল্ার োশেবত 
তলিাশশ চাোয় পুশেশ। 
োবজয়াপ্ হবয়বে রাবজর 
েযাপটপ এেং ৫১টি নীে 
েশের নপন–  ড্াইভ। 

গতকাে শশল্াবকও 
নজরা কবর পুশেশ। এ পর্ষন্ 
তাঁবক সেন পাঠাবনার েবতা 
নকানও তথয নেবেশন েবে 
খের। রাজ কুন্দ্রার েযাবঙ্র 
নেনবদবনর শকেু তথয 
নপবয়বে পুশেশ। ইবয়স 
েযাঙ্ এেং ইউনাইবটড 
েযাঙ্ অফ আবেশরকায় 
তাঁর দুটি অযাকাউবটি শেপুে অথ্ষ নেনবদবনর হশদশ শেবেবে। পুশেবশর অনুোন, 
পবন্ষারোশফক েশে নথবক োবভর টাকা নেটিং চবরি খাটাবতন রাজ। সাবে ৭ নকাটি 
টাকা োবজয়াপ্ হবয়বে এ রােৎ।

রাবজর োশে নথবক নীে েশের নপন–  ড্াইভ োবজয়াবপ্ তাঁর আইনজীেী আোদ 
পডোর রুশতি শেে, রা উদ্ধার হবয়বে তা পবন্ষারোশফ শহবসবে েযাখযা করা রায় না। 
তা তথযপ্ররুশতি আইবনর ৬৭ ধারার আওতায় পবে না, নর জাশেন রোহয হবে না। 
েরং তা ভারতীয় দডেশেশধর ২৯২ ধারার আওতায় পবে রা ‘ কাবোদ্ীপক’  শেরয় 
সংরিান্। নসব্বরে আর নহফাজবতর প্রবয়াজন হয় না।

নহফাজবত োরোর শনবজবক শনবদ্ষার েবেবেন রাজ। নদার চাশপবয়বেন অংশীদার 
এেং ভশগনীপশত প্রদীপ েশসির ওপর। 

শকন্তু পুশেশ সূবরের খের, ওই অযাপ োরফত রা নরাজগার হবয়বে, তার শহবসে 
নরবখবেন রাজ। একটি নহায়াটস্ অযাপ গ্রুপ বতশর, নীে েশে বতশর, প্রবরাজনা, 
সম্প্রচার শনবয় নরাজ আবোচনা কবরবেন। 

      নীে েশে নকবেঙ্াশর

রাজ বেটি্শাষ,
সাফাই বিল্পার

রাজ কুন্দা ও বিল্পা গিঠি। ফাইল েবি

 সাটরোমা ইবডিয়া বলবমটেে
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

গরবজস্টাে্শ অবফস:  ৩৩, যটিার গরাে, িমিম, কলকাতা–৭০০০২৮
গফাে:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–গমল:  co.sec@saregama.com 

ওটয়িসাইে:  www.saregama.com 

৭৪ তম অ্যােুয়াল গজোটরল বমর্ং ও 
ই গভার্ং ও িই িন্ধ বিষয়ক বিজ্বপ্

নকাম্াশনজ ( েযাবনজবেটি অযান্ড অযাডশেশনব্রেশন)  রুেস ২০১৪ সংবশাশধত 
( রুেস) –এর সহ পঠনীয় নকাম্াশন আইন ২০১৩ (আইন ) –এর ৯৬ ধারা 
োশফক  সাবরগাো ইশন্ডয়া শেশেবটড–এর ৭৪ তে অযানুয়াে নজনাবরে শেটিং 
(এশজএে )  শভশডও কনফাবরশ্সং ( ‘ শভশস’ ) /  অনয অশডও শভসুযয়াে পদ্ধশত 
( ‘ ওএশভএে’ ) –এর োধযবে এশজএে–এর ননাটিবস উবলিখেবতা নসােোর, 
১৬ আগস্ট ২০২১ তাশরখ নেো ১২. ০০টায় ( ভারতীয় সেয়)  আবয়াশজত 
হবে।
নদবশ নকাশভড ১৯ জশনত অশতোরী পশরশস্শতবত শেশনশ্রে অফ কবপ্ষাবরট 
অযাবফয়াস্ষ দ্বারা জাশরকৃত রথারিবে ৮ এশপ্রে ২০২০, ১৩ এশপ্রে ২০২০ 
ও ৫ নে ২০২০, ১৩ জানুয়াশর, ২০২১ তাশরখ সংেশেত নজনাবরে সাকু্ষোর 
নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ এেং ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১ ( ‘ এেশসএ 
সাকু্ষোরসেূহ)  এেং শসশকউশরটিজ অযান্ড এসিবচঞ্ নোড্ষ অফ ইশন্ডয়া 
দ্বারা জাশরকৃত ( নসশে সাকু্ষোর)  সাকু্ষোর োশফক ২০২১ েেবর শভশডও 
কনফাবরশ্সং ( ‘ শভশস’ ) /  অনয অশডও শভসুযয়াে পদ্ধশত ( ‘ ওএশভএে’ ) –এর 
োধযবে এশজএে–এর অনুবোদন শেবেবে। এেশসএ সাকু্ষোর এেং  নসশে 
( শেশস্টং অেশেবগশনস অযান্ড শডসব্াজার শরবকায়ারবেটিস) নরগুবেশনস  
২০১৫ (নসশে এে ও শড আর নরগুবেশনস )  সাকু্ষোর অনুরায়ী ৭৪ তে 
অযানুয়াে নজনাবরে শেটিং শভশস/   ওএশভএে –এর োধযবে হবে।
নর সকে সদবসযর ই–নেে ঠিকানা এই নকাম্াশন/   শডবপাশজটশর 
পাটি্ষশসপযাটি–এর কাবে শনেধিীকৃত রবয়বে, নকেেোরে ই–নেবের োধযবে 
তাঁবদর প্রশত ২৩ জুোই, ২০২১ এ নশর আশথ্ষক েেবরর আশথ্ষক খশতয়ান  
সবেত এশজএে–এর ননাটিস পাঠাবনা হবয়বে। এশজএে–এর ননাটিস এেং 
২০২০–২১–এর অযানুয়াে শরবপাট্ষ এই নকাম্াশনর ওবয়েসাইট 
www.saregama.com –এর সবগে স্টক এসিবচঞ্ নযাশনাে স্টক এসিবচঞ্ 
www.nseindia.com  ও শে এস ই শেশেতঃর www.bseindia.com –এ 
নদওয়া আবে। পাশাপাশশ নযাশনাে শসশকউশরটিজ শডবপাশজটশর শেশেবটড 
( এন এস শড এে) –এর www.evoting.nsdl.com –এও তা পাবেন।
োস্তশেক নশয়ারধারী নর সকে সদবসযর ই–নেে ঠিকানা এই নকাম্াশনর 
কাবে শনেধিীকৃত নয়, তারা নকাম্াশনর  co.sec@saregama.com –এ 
 শনব্াতি গুশে পাঠান:  নাে, ঠিকানা, স্প্রতযশয়ত পযান কাড্ষ কশপ, ঠিকানার 
সেথ্ষবন স্প্রতযশয়ত ( ড্াইশভং োইবস্স/ পাসবপাট্ষ/ নভাটার কাড্ষ)  প্রোণপরে। 
বেদুযশতন ফবে্ষ নশয়ার ধবর রাখা সদসযরা ই নেে স্ায়ী ভাবে নশথভুতি 
করবত শনবজবদর  শডবপাশজটশর অংশীদাবরর কাবে শনবজর ই–নেে আইশড 
আপবডট কশরবয় শনবত পাবরন। ই–নেে ঠিকানা শনেধিীকৃত করবত সেসযা 
হবে নকাম্াশনর  co.sec@saregama.com –এ শেখুন। েযাঙ্ শেশদ 
শনেধিীকৃত করার জনয সদসযবদর শদবত হবে: 
❄ েযাঙ্ ও শাখা 
❄ েযাঙ্ অযাকাউটি ধরন
 ❄ েযাঙ্ অযাকাউটি নং
❄ এে আই শস আর
❄ আই এফ এস শস
❄ োশতে নচক
কাট–অফ তাশরখ ৯ আগস্ট ২০২১ অনুরায়ী োস্তশেক ও শডেযাট নশয়ারধারী 
 এন এস শড এে–এর বেদুশতন নভাটিংবয়র োধযবে ( শরবোট ই–নভাটিং)  
নভাটাশধকার প্রবয়াবগর সুবরাগ পাবেন। সদসযবদর জানাবনা হবছি নর,
১)  এশজএে–এর ননাটিবসর শেরবয় শরবোট ই–নভাটিংবয়র োধযবে ও 

এশজএে–এ ই–নভাটিংবয়র োধযবে নভাট নদওয়া রাবে।
২)   শরবোট ই– নভাটিং োধযবে নভাট শুরু শুরিোর, ১৩ আগস্ট, ২০২১, 

ভারতীয় সেয় সকাে ৯ টায়, নশর রশেোর, ১৫ আগস্ট, ২০২১ ভারতীয় 
সেয় নেো ৫ টায়। এই সেবয় োস্তশেক ও শডেযাট নশয়ারধারী বেদুশতন 
নভাটিংবয়র োধযবে নভাটাশধকার প্রবয়াবগর সুবরাগ পাবেন। এর পর 
এনএসশডএে–এর দ্বারা নভাটিং েধি করা হবে।

৩)  কাট–অফ তাশরখ ৯ আগস্ট ২০২১ অনুরায়ী শরবোট ই– নভাটিং ও 
এশজএে–এ ই– নভাটিং হবে।

৪) এশজএে ননাটিস পাঠাবনার পর শনণ্ষায়ক তাশরবখ নশয়ার থাকবে 
এনএসশডএে–এর evoting@nsdl.co.in–এ অনুবরাধ পাঠাবে েগ 
ইন আইশড ও পাসওয়াড্ষ পাওয়া রাবে। 

৫)   শভশস/   ওএশভএে –এর োধযবে এশজএে–এ নরাগ শদবয় ই– নভাটিং 
সুশেধা নসই সদসযবদর নদওয়া হবে, রারা শরবোট ই– নভাটিং সুশেধায় 
নভাট নদনশন।

৬)   শরবোট ই– নভাটিংবয় নভাট না শদবে এশজএে–এ নরাগ শদবয় ই– নভাটিং 
সুশেধা শেেবে।

৭)   শরবোট ই–নভাটিং ও এশজএবে ই–নভাটিং– এর পদ্ধশত এশজএে–এর 
ননাটিবস নদওয়া আবে।   

৮) নকাম্াশন আইন ২০১৩–এর ৯১ ধারা রা রুে ১০ ও নসশে শেশস্টং 
নরগুবেশনস–এর নরগুবেশন ৪২–এর সহ পঠনীয় তা োশফক 
নকাম্াশনর নশয়ার হস্তান্র েই ও সদসয নশথ েগেেোর, ১০ আগস্ট, 
২০২১ নথবক নসােোর, ১৬ আগস্ট, ২০২১ ( উভয় শদন সহ)  েধি 
থাকবে।

৯)  শরবোট ই–নভাটিং/  ই–নভাটিং এ নকানও প্রবনের েযাখযার প্রবয়াজন হবে 
আপনারা www.evoting.nsdl.comএ–নত নদওয়া ‘Frequently 
Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting 
user manual for Shareholders ’  ডাউনবোডস  অংশটি নদখবত 
পাবরন অথো ১৮০০ ২২২ ৯৯০ শনতঃশুল্ক নম্ববর নফান করবত পাবরন 
অথো evoting@nsdl.co.in –নত অনুবরাধ পাঠাবত পাবরন অথো 
এই েযশতির সবগে এখাবন নরাগাবরাগ করবত পাবরন:  শেস পলিেী োবরে, 
েযাবনজার, এন এস শড এে , নট্ড ওয়ার্্ষ, ‘ এ’  উইং, কেো শেেস 
কম্াউন্ড, নসনাপশত েযাপাট োগ্ষ, নোয়ার পবরে , েুম্বই–৪০০ ০১৩।  
ই–নেে আইশড evoting@nsdl.co.in ো co.sec@saregama.
com –নতও শেবখ জানাবত পাবরন।

 নোবড্ষর তরবফ
 কামো গোটয়কো
তাশরখ:  ২৪ জুোই, ২০২১  নকাম্াশন নসবরিটাশর
স্ান:  েুম্বই   নেম্বারশশপ নং:  এ৩৫১৬১  

রোঞ্ অবফস:  গজাোল সস্ত্র, কলকাতা গজাে, ইউোইটেে োওয়ার, চতুি্শ তল, ১১, গহমন্ত িসু সরবে, 
কলকাতা–৭০০০০১। গমািাইল:  ৯৬৭৪৬৫৭৪৮৭;  ই–গমল:  zs8350@pnb.co.in  

স্াির সম্পবতিসমূহ বিবক্রর 
জে্য বিক্রয় বিজ্বপ্

বসবকউবরর্ ইন্াটরস্ট ( এেটফাস্শটমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ােসমূহ সহ পঠেগীয় বসবকউবরোইটজিে অ্যাডি বরকেস্টাকিে অফ 
বফোবসিয়াল অ্যাটসেস অ্যাডি এেটফাস্শটমন্ অফ বসবকউবরর্ ইন্াটরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধগীটে স্াির পবরসম্পিসমূহ বিবক্রর জে্য ই–বেলাম বিক্রয় বিজ্বপ্।
এতদ্দারা জনসাধারণ এেং শেবশর কবর সংশলিষ্ট ঋণরেহীতা( গণ)  ও জাশেনদার( গণ) –এর জ্ঞাতাবথ্ষ এই শেজ্ঞশপ্ জাশর করা হবছি নর,  জাশেনরুতি ঋণদাতার কাবে 
েধিক রাখা/  চাজ্ষ করা শনব্াতি শেেরণরুতি এেং  জাশেনরুতি ঋণদাতার অনুবোশদত অশফসার দ্বারা গঠনেূেক/  েযেহাশরক/  প্রতীকী দখে ননওয়া শন্শেশখত 
স্াের সম্শত্তগুশে সংশলিষ্ট ঋণরেহীতা( গণ)  ও জাশেনদার( গণ) –এর নথবক েযাঙ্/ জাশেনরুতি ঋণদাতার পাওনা অথ্ষাঙ্ পুনরুদ্ধাবরর জনয নীবচ নেখা তাশরবখ 
‘ গযখাটে আটে গসখাটে’ , ‘ যা বকে ুআটে তা’  এিং ‘ গযমে আটে গতমেভাটি’  শভশত্তবত শেশরি করা হবে। নীবচর নটশেবে প্রশতটি সম্শত্তর শনধ্ষাশরত সংর্ণ 
েূেয ও োয়না জো ( ইএেশড)  উবলিখ করা হবয়বে।

স্াির পবরসম্পটির বিিরে

লে 
েং

রোটঞ্র োম 

অ্যাকাউটন্র োম 

ঋেগ্রহগীতা/  জাবমেিাটরর 
অ্যাকাউটন্র োম ও ঠিকাো

িন্ধক রাখা স্াির 
সম্পবতিগুবলর
বিিরে এিং 

স্ত্াবধকারগীর োম 
( সম্পবতির িন্ধকিাতা) 

ক)  সারফাটয়বস অ্যাক্ট, ২০০২–
এর ১৩( ২)  ধারাধগীটে িাবি 
বিজ্বপ্র তাবরখ 
খ)  ৩০. ০৯. ২০২০ মাবফক িটকয়া 
ে)  সারফাটয়বস অ্যাক্ট, ২০০২–এর 
১৩( ৪)  ধারাধগীটে িখটলর তাবরখ 
ঘ)  িখটলর ধরে 
রেতগীকগী/ িাস্তবিক/ েঠেমূলক

ক)  সংরক্ে মূল্য 
( লক্ োকায়)  

খ)   ইএমবে 
( ইএমবে জমার গিষ 

তাবরখ)  

ে)  বিে গুেক

ই–বেলাটমর 
তাবরখ ও সময় 

জাবমেযুক্ত 
ঋেিাতার জাো 
িাটয়র বিিরে

১ বপএেবি– গজাোল সস্ত্র 
কলকাতা। মূল রোঞ্:  বপএেবি 
ওভারবসজ কলকাতা রোঞ্। 

গমসাস্শ অঙ্কুর উজ্শা বলঃ। 
৩ এ, ম্যাটঙ্া গলে, ৫ম তল, 
কলকাতা–৭০০০০১।

বেটরক্টর ও জাবমেিার

১.  বম.  ধগীরাজ কুমার িাে্শ, শপ 
৬৪ ব্াইট শ্রেট, ৪ তো, োশেগঞ্, 
কেকাতা ৭০০০১৯ ো ৩৭, েজে 
পাো নেন, োঁধারাট, হাওো 
৭২২২০৬।

২.  বম.  সুষমা িাে্শ, শপ ৬৪ ব্াইট 
শ্রেট, ৪ তো, োশেগঞ্, কেকাতা 
৭০০০১৯ ো ৩৭, েজে পাো 
নেন, োঁধারাট, হাওো ৭২২২০৬।

৩.  বম.  গসামোি গঘাষ, ১৫৪, শে 
নক পাে এশভশনউ, শযােোজার, 
কেকাতা ৭০০০০৫।

করটপাটরে জাবমেিার

৪.  গমসাস্শ বিশ্রুপা গরেেস রোঃ 
বলঃ, ৩এ, েযাবগো নেন, ৫ে তে, 
কেকাতা–৭০০০০১।

৫.  গমসাস্শ সটি্শাতিম ঘর বেম্শাে 
রোঃ বলঃ, ৩এ, েযাবগো নেন, ৫ে 
তে, কেকাতা–৭০০০০১।
 ৬.  গমঃ সটি্শাতিম ঘর বেম্শাে রোঃ 
বলঃ, ৩এ, েযাবগো নেন, ৫ে তে, 
কেকাতা–৭০০ ০০১

২৫০০ েগ্ষফুবটর সম্ূণ্ষ 
৪ তো ও ২০০০ 
েগ্ষফুবটর ৫ তোয় োদ 
ও একতোয় ২০০ 
েগ্ষফুবটর কার পাশক্ষং 
নপেবসর অপশরহার্ষ সেরে 
পশরোণ:  দশেে নং আই 
০০৪৭৬, ের্ষ ২০০৮, 
তাশরখ ০৫. ১২. ২০০৭, 
েুক নং১, ভেুে নং ১, 
পৃষ্া ১ নথবক ১৬, নক 
এে শস ওয়াড্ষ নং ৬১, 
পুর নপ্রশেবসস নং শপ 
৬৪, ব্াইট শ্রেট, থানা 
কবেয়া, নপাতঃ োশেগঞ্, 
নজো ২৪ পরগণা দশ্ণ, 
কেকাতা ৭০০০১৯, 
গমসাস্শ বিশ্রুপা গরেেস 
রোঃ বলঃ–এর োটম।  
গচৌহবদি:  
উতির– পুপে অযাপাট্ষবেটি;  
িবক্ে– অবনযর সম্শত্ত;  
পূি্শ– ব্াইট শ্রেট;  
পবচিম– অযাপাট্ষবেটি।

ক)  ২৪. ১২. ২০১৩ ( বপএেবি)   
০৮. ০১. ২০১৪ ( এসবিআই) খ)  
₹ ২৩,৭৯,৪৯,৯৫২. ০০ ( বপএেবি) 
 ₹ ১২,৩৯,৮৫,৮৭১. ৮৮ 
(এসশেআই)  ( ও োেশত সুদ, খরচ, 
চাজ্ষ, সারফাবয়শস অযাক্ট, ২০০২–
এর ১৩( ২)  ধারাধীবন দাশে শেজ্ঞশপ্ 
োশফক) 
ে)  ২১. ০৬. ২০১৪
ঘ)  ি্যিহাবরক িখল

ক)  ₹ ১৭২.৮০ লক্ 

খ)  ₹১৭. ২৮ লক্ 
( ১০. ০৮. ২০২১)  

ে)  ₹ ১. ০০ লক্

১২. ০৮. ২০২১ 
গিলা ১১. ০০ো 

গিটক দুপুর 
৩. ৩০ো। 

িূে্য

ই বেলাটমর িত্শ ও বেয়মািবল
এই শেশরি শসশকউশরটি ইটিাবরস্ট ( এনবফাস্ষবেটি)  রুেস, ২০০২–নত শনধ্ষাশরত শত্ষ ও শনয়োেশের পাশাপাশশ োেশত শত্ষসাবপ্ হবে। শেশরির শেশদ 
শত্ষ ও শনয়োেশের জনয অনুরেহ কবর www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, এেং www.pnbindia.in ওবয়েসাইটগুশে নদখুন।
সম্শত্তগুশে ‘ গযখাটে আটে গসখাটে’ , ‘ যা বকে ুআটে তা’  এিং ‘ গযভাটি আটে গসভাটি’  শভশত্তবত শেশরি করা হবছি।

 সারফাটয়বস অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)   অধগীটে বিবধিদ্ বিক্রয় বিজ্বপ্ 
তাবরখ:  ২৫. ০৭. ২০২১;  স্াে:  কলকাতা                                                                  অেুটমাবিত অবফসার, পাঞ্াি ে্যািোল ি্যাকে 

িৃন্দািটে িাঁটক বিহারগী মবন্দটর ভক্তটির বভড় গুরু পূবে্শমা উপলটক্ ( িাঁবিটক) । অে্যবিটক, উতিররেটিটিরই ফটতপুটর লাইে র্কা গেওয়ার। িবেিার। েবি:  বপর্আই

পুে্য র্কা

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand
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