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[১০] ১১ নভেম্বর ২০২২ বর্তমান

Midnapore Municipality has declared themselves as Open Defecation and 
Open urination free Municipality and a preliminary Resolution passed by 
the BoC on 9th November 2022 in this regard.
The Municipality is hereby inviting public feedback in writing with 15 
days' timeline from 11th November 2022 to 25th November 2022. After 
resolving all the concerns received within stipulated time period the BOC 
of the Municipality will finally adopt the resolution to declare itself as ODF 
plus Municipality.
The BoC has adopted Service level Benchmark on Water Supply Services, 
Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Storm Water Drainage.

Sd/-
Chairman

Midnapore Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLOR
Midnapore Municipality

সুরিনা ইমপেক্স প্াইপেট রিরমপটপেি সম্পরতিসমূহ রিক্রপেি জন্য জনসাধািপেি প্রি ঘ�াষো (ইনসিপেরসি অ্যান্ড 
ি্যাঙ্কিারসি ঘিাে্ড অি ইরন্ডো (রিকুইপেশন প্পসস) ঘিগুপিশনস, ২০১৬ অধীপন সম্পরতিসমূহ রিক্রপেি জন্য)

ই-অকশন ঘসি ঘনাটটশ
সুরিনা ইমপেক্স প্াইপেট রিরমপটে (ইন রিকুইপেশন)

(CIN: U51909WB2005PTC102526)
ঘিরজ. অরিস: ঘো.অ. নািােেেুি, ঘমৌজা- নািােেেুি িা�িাটি, দাগ নং. ৯২৭১৩১, দরষিে ২৪ েিগো, 

নািােেেুি, ে.ি.- ৭৪৩৫০২, আইএন
কপেপাপিট ঘেটপিি সম্পরতিসমূহ ‘‘ঘেমন আপে ঘেখাপন আপে রেরতিপি’’, ‘‘ঘেমন আপে োরকেু আপে 

রেরতিপি’’, ‘‘ঘসখাপন ো রকেু আপে রেরতিপি’’ এিং ‘‘অন্য ঘকানও উোে ি্যিীি রেরতিপি’’ এিং ঘেমন উক্ত 
ি্যিস্া ঘকানও প্কাি ওোি্যারটি এিং ষিরিেূিে ি্যিীি’’ রেরতিপি রিক্রে কিা হপি

সম্পরতিি রিিিে সংিরষিি
মূি্য (টা.)

ইএমটে @ ১০% 
(টা.)

২০০৬ সালের জন্য ডিি নং. I ৮৯১৮ সালেলষে ম�ৌজা কসবা, থানা- 
কসবা, মজো ২৪ েরগণা, কেকাতা, ে.ব. স্থিত ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ 
বগ্গফু. অথবা ৪.৪৬৯ মিস্সল�ে েস্র�ােীয় (ক� বা মবস্ি) জস্� 
সম্বস্েত মজো ২৪ েরগণা (দস্ষেণ), কেকাতা- ৭০০০৩৯ অন্তগ্গত 
৪২/২২৩, মবস্দয়ািাঙ্া ২য় মেন, (বত্ত�ালন স্নউ বাস্েগঞ্জ) থানা কসবা 
স্থিত জস্� এবং স্বস্্ডং (মবস্দয়ািাঙ্া মো.অ.-এর স্নকলট)

১,০৮,০০,০০০/- ১০,৮০,০০০/-

দ্রষ্টি্য: ১- অন্যান্য আইপটমসমূহ েথা, িারনপচাি এিং রিক্সচাি, ইপি�রনক ঘগপজট/ ইসিটপিশন, টেরজ ঘসট এিং 
ঘপ্রমপসপসি মপধ্য অিরস্ি অন্যান্য অস্ািি আইপটমসমূহ ই-অকশন েদ্ধরিি অংশ টহসাপি রিপিটচি হপি না।

ম�াগ্যতািত্ত অনু�ায়ী সম্াব্য স্বিার কত্্তক আগ্রহ জ্ােনী (ইওআই), মসকিন ২৯এ ডিললেয়ালরিন, কনস্ফলিস্সিয়াস্ে 
আন্ারলটস্কং এবং অন্যান্য নস্থস�ূহ জ�ার মিষ তাস্রখ- ২৫.১১.২০২২ তাস্রলখর স্বকাে ৬.০০টা বা তার েূলব্গ।

ম�াগ্য স্বিার ম�াষণার মিষ তাস্রখ- ২৫.১১.২০২২

ইএ�ডি জ�ার মিষ তাস্রখ: ০৫.১২.২০২২ িারিপখ িা িাি েূপিপ সন্্যা ৬.০০টাে

অকিলনর অন্তগ্গত সম্পস্তিস�ূলহর �থা�থ মিস্েলজসি অথবা েস্রদি্গলনর মিষ তাস্রখ: ২৬.১১.২০২২ ঘথপক 
০২.১২.২০২২

স্বি বস্্্গত অথ্গরাস্ি: টা. ২,০০,০০০/-

অকিলনর তাস্রখ এবং স�য়: ০৭.১২.২০২২ তাস্রলখর মবো ১১.০০টা মথলক দুেুর ১.০০টার �ল্্য

সম্পস্তির স্বিদ, আগ্রহ জ্ােনী (ইওআই) িাউনলোলির জন্য অনুগ্রহ কলর ওলয়বসাইট: https://ncltauction.
auctiontiger.net মদখুন,
মকানরূে স্জজ্ালস্যর মষেলরে অনুগ্রহ কলর ম�াগাল�াগ করুন: শ্রী োথপ ঘ�াষ (৮১০০৯২৯২০২)

সাাঃ/-
সঞ্জে কুমাি গুপ্া,

সুরিনা ইমপেক্স প্া. রি.-এি িিপি রিকুইপেটি
ঘিরজ নং. আইরিরিআই/আইরেএ-০০১/আইরে-রে০০৫৯২/২০১৭-১৮/১১০৪৫

এএফএ: এএ১/১১০৪৫/০২/০৪০১২৩/১০৩৭১৪, বৈধতা: ০৪.০১.২০২৩
ইপমি: casanjaigupta@gmail.com; surina.liquidator@gmail.com

ঘোগাপোপগি টিকানা: ১০৪, এস.রে. মুখারজপ ঘিাে, হাজিা এরিো, 
িারিখ: ১১/১১/২০২২ সাগি ঘরেে রকউি, ৩ে িি, কিকািা-৭০০০২৬

Notice Inviting Tender
Online Tenders are invited by 
E.O. Pandaveswar Panchayat 
Samity vide memo No. 513 
dated 10.11.2022. Last Date of 
closing of submission of 
Technical & Financial bid is 
16.11.2022 at 11.00 A.M.
For details contact with Office of 
the Pandaveswar Panchayat Samity, 
Pandaveswar, P.O:- Pandaveswar, 
Dist:- Paschim Bardhaman.

Sd/-
Executive Officer

Pandaveswar Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ননজস্ব প্রনরনননি, নয়ানিনলি: 
আত্মনির্ভরতায় মগ্ন হতত নিতয় 
যেতোিও েুদ্ধ পনরনথিনতর যমাোনিলায় 
যেি অত্াধুনিে অত্রের অরাি িা হয়। 
যমানি সরোরতে এই মতমমেই সতে্ভ 
েরল সংসিীয় েনমটি। অ্রে রাণ্ার 
িাড়াতত যিশীয় োরখািায় ততনরতত 
যোর নিতয় ‘আত্মনির্ভর’ হতত চাইতে 
রারত। সরোর সম্প্রনত সংসতি 
োনিতয়তে, ২০১৮-১৯ যেতে 
২০২০-২১,িত নতি িেতর যিতশ 
ততনর অ্রেশ্রে যেিার ওপর যোর 
নিতয়তে যেন্দ্র। আতি ো টেল ৫৪ 
শতাংশ, এখি তা হতয়তে ৬৪ শতাংশ। 
চলনত িেতর তা আরও িাটড়তয় িাতিমেি 
৬৮ শতাংশ। সরোনর িনেতত িলা 
হতয়তে, ২০১৭-২১, এই পাঁচ িেতর 
নিতিশ যেতে অ্রে যেিার হার টেল 
৩৩.৯৭ যেতে ৪১.৬০ শতাংশ। 

ক্রমশ যিশে অ্রে ততনরতত যোর 
নিতত সরোর ৪৯৮ যোটি িাো 

অিুতমািি েতরতে। প্রনতরক্া সংক্রান্ত 
িতিষণা এিং উদ্ািিীতত ো খরচ েরা 
হতি। যিশীয় যোম্ানির ততনর অ্রে, 
যিালািারুি, যরোি, িুতলি প্রুফ 
ে্াতেতির মততা প্রনতরক্ার 
প্রতয়ােিীয় সামগ্ী নেিতত সরোর 
িত েুলাই মাতসই অিুতমািি েতরতে 
২৮ হাোর ৭৩২ যোটি িাো। 

তাই যিশীয় অ্রে ততনরর োরখািার 
েী অিথিা, তার মাি টিে মততা িোয় 
রাখা হতছে নেিা, ইত্ানি োিতত 
যিতশর টচফ অি টিতফন্স স্াফ 
(নসটিএস) যেিাতরল অনিল 
যচৌহািতে যিতে পাটিতয়টেল সংসিীয় 
পািনলে অ্াোউন্টস েনমটি। যেন্দ্রীয় 

সরোতরর নিনরন্ন মন্ত্রে যেসি প্রেল্প 
যিয়, তার েি্ যে খরচপানত হয়, 
ে্াতির (েম্তরোলার অ্ান্ড অটিির 
যেিাতরল) নরতপাতি্ভর ওপর নরনতি 
েতর তার পেমোতলাচিা, খুঁটিিাটি নিষতয় 
সরোতরর েিািনিটহ চায় এই েনমটি।

নিশ্বস্ত সূতরে খির, তিিতে অি্ভি্ান্স 
ফ্াক্টনরগুনলর মততা প্রনতরক্া সংক্রান্ত 
রাষ্টায়তি সংথিায় ততনর অ্রেশ্রে, যিালা 
িারুি, নিতফোরতের মাি নিতয়ই 
যেিাতরল যচৌহাতির োতে োিতত চাি 
েনমটির যচয়ারম্াি অধীররঞ্জি 
যচৌধুরী। িলা হয়, এখি যেতহতু 
‘নেতয়িার েমান্ড’ অেমোৎ এে নিতিমেতশ 
োে েরতে আনমমে, যিনর, এয়ারতফাসমে, 
তাই যেতোিও েুদ্ধ পনরনথিতত যেি 
আধুনিে অত্রের অরাি িা হয়। 
আত্মনির্ভরতার লতক্্ যিশে অত্রে 
যোর যিওয়া রাতলা, নেন্তু নিতিতশর 
যচতয় তা যেি হয় উন্নত। নসটিএসও এ 
ি্াপাতর সহমত যপাষণ েতরতেি।

আত্মননে্তররা ননভয় কেন্দ্রভে 
সরে্তবার্তা সংসিীয় েনমটির

যুদ্ধ পনরনথিনরভর কযন অভ্রের অোব না হয়

নয়ানিনলি: জ্ািিাপী মসনেতি নশিনলঙ্গ 
উদ্ধাতরর িানিতে নিতর ওই এলাোর 
নিরাপতিা যোরিার েরার নিতিমেশ 
নিতয়টেল সুনপ্রম যোি্ভ। শানন্তশৃঙ্খলা 
িোয় রাখা এিং পরিততী তিতন্তর 
সময় এলাোয় িেরিানরও িৃনদ্ধ েরা 
হতয়টেল। নিরাপতিা সংক্রান্ত যসই 
সময়সীমা যশষ হতছে আিামী ১২ 
িতরম্বর। তা িাড়াতত যফর সতিমোচ্চ 
আিালতত িানি োনিতয়তেি টহন্ু 
রক্তরা। যসই মামলার শুিানিতত যিঞ্চ 
িিতির েো যিাষণা েরতলি প্রধাি 
নিচারপনত টি ওয়াই চন্দ্রচূড়। আে, 
শুক্রিার যিলা নতিতি িািাি যসই 
যিঞ্চ যিাষণা হতি। িৃহস্পনতিার টহন্ু 
মামলাোরীতির তরতফ নিষ্ণুশঙ্কর 
তেি আতিিি োনিতয়টেতলি, শীঘ্র 
মামলার শুিানি যহাে।

জ্ািিাপী োতণ্ 
আে যিঞ্চ িিি

ননজস্ব প্রনরনননি, নয়ানিনলি: হাতত 
রতয়তে মারে এেটি যিািা িের। অেচ 
এখিও িানে রতয়তে প্রায় ১২ হাোর 
রুি নেতলানমিার (আরতেএম) 
যরললাইতির তিিু্নতেরতণর োে। 
যলােসরা নিিমোচতির আতি আতিৌ নে 
১০০ শতাংশ যরলওতয় রে্াতের 
তিিু্নতেরণ সম্ভি হতি? আপাতত 
এই প্রতনেই প্রিল সংশয় িািা যিঁতধতে 
িয়ানিনলির যরল রিতির অন্তর। 
োরণ, ইতলন্রিফতেশি সম্ূণমে িা হতল 
নেেুিা হতলও েমতে োতি িূরপালিার 
যমল, এক্সতপ্রস যরেতির িণ্ায় িনত 
িৃনদ্ধর মততা পনরেল্পিা। োর অেমে, যরল 
োরেীতির আতির তুলিায় দ্রুত িন্ততি্ 
যপঁেতিা সম্ভি হতি িা। ফতল 
সামনগ্েরাতি যিড় িেতরর মাোয় 
যলােসরা নিিমোচতি তা স্ারানিে 
োরতণই নিতরাধীতির অি্তম যরাি 
এতেন্ডা হতয় ওিার প্রিল সম্ভািিা 
রতয়তে। োর যেতর অনিলতম্ব এই োতে 
িনত িৃনদ্ধ েরতত উতি্ািী হতছে যেতন্দ্রর 
যমানি সরোর।

যরল সূতরের খির, ২০২৩-২৪ 
আনেমেে িেতরর িাতেি প্রস্তাতি 
যরললাইি তিিু্নতেরণ খাতত তুলিায় 
অতিে যিনশ অেমে িরাদ্দ েরা হতত 

পাতর। েনিও যরল যিাতি্ভর পক্ যেতে 
োিাতিা হতয়তে, নিধমোনরত সময়সীমার 
মতধ্ই যরলওতয় রে্াতের সম্ূণমে 
তিিু্নতেরণ েতর যফলা হতি। যরতলর 
২০২২-২৩ আনেমেে িেতরর টিমান্ডস 
ফর গ্ান্টতস উতলিখ েরা হতয়তে যে, 
২০২৩ সাতলর টিতসম্বর মাতসর মতধ্ই 
ব্রি যিে রুতির ১০০ শতাংশ 
তিিু্নতেরতণর োে সম্ূণমে েতর 

যফলা হতি। অেমোৎ, লক্্ যসই ২০২৪ 
সাতলর যলােসরা নিিমোচি। নেন্তু 
নিধমোনরত লক্্মারো অিুসাতর হাতত 
এখি মারে এে িের িানে োেতলও 
যেরাতি েতয়ে হাোর রুি 
নেতলানমিাতরর ইতলন্রিনফতেশতির 
োে িানে রতয়তে, মূলত যসটিই এখি 
রানিতয় তুতলতে যরল যিাতি্ভর শীষমে 

আনধোনরেতির। িৃহস্পনতিার অিশ্ 
যরলমন্ত্রে োনিতয়তে, ইনতমতধ্ই 
যরলওতয় যিিওয়াতে্ভর ব্রি যিে 
রুতির ৮২.০৮ শতাংশ যরললাইতির 
তিিু্নতেরতণর োে যশষ হতয় 
নিতয়তে। অেমোৎ, অনধোংশ যক্তরেই 
োে প্রায় যশতষর পতে।

যরল োনিতয়তে, িত ৩১ অতক্টাির 
পেমেন্ত ৫৩ হাোর ৪৭০ রুি 
নেতলানমিার ব্রি যিে রুতির 
তিিু্নতেরতণর োে হতয় নিতয়তে। 
সিনমনলতয় ব্রি যিে রুতির পনরমাণ 
৬৫ হাোর ১৪১ আরতেএম। 
যরলমন্ত্রতের পক্ যেতে এও িানি েরা 
হতয়তে যে, ২০২১-২২ আনেমেে 
িেতরর তুলিায় ২০২২-২৩ 
অেমেিতষমের অতক্টাির পেমেন্ত এতক্তরে 
৩৬.৬৪ শতাংশ যিনশ তিিু্নতেরতণর 
োে হতয়তে। সূতরে খির, যরললাইতির 
তিিু্নতেরণ ইসু্তত ইনতমতধ্ই 
এোনধেিার গুরুত্বপূণমে তিিে েতরতে 
যরল যিাি্ভ। খুি শীঘ্রই সমস্ত যোি 
এিং টিনরশিতে নিতয় আলািারাতিও 
এই সংক্রান্ত তিিতে িসতত পাতরি 
মন্ত্রতের শীষমে আনধোনরেরা। সমস্ত 
যোিতে আিারও যিঁতধ যিওয়া হতত 
পাতর িাতিমেি।

ট্র্াভের ববিুর্নরেরণ ২৪-এর 
আভে কেষ হভব নে, সংেভয় করল

কপাি্ত কলেয়ার: িৃহস্পনতিার যগ্প্ার 
হতলি িণধষমেণ মামলায় অনরেুক্ত 
আন্ামাি ও নিতোির দ্ীপপুতঞ্জর 
প্রাক্তি মুখ্সটচি নেততন্দ্র িারায়ণ। 
এনিি তাঁতে নেজ্াসািাতির েি্ যপাি্ভ 
যলেয়াতর যিতে পািাতিা হয়। তারপরই 
যগ্প্ার হি ১৯৯০-এর ি্াতচর এই 
আইএএস আনধোনরে। োনমতির 
আতিিি োিাতলও যসটি খানরে হতয় 
োয়। িত অতক্টািতরই নেততন্দ্রর 
নিরুতদ্ধ চােনরর যিাপ নিতয় িণধষমেণ ও  
যোর েতর যিহ ি্িসায় িামাতিার 
অনরতোি োনিতয়টেতলি িের 
এেুতশর এে তরুণী। অনরতোি 
উিততই এই আইএএস অনফসারতে 
সাসতপন্ড েতর স্রাষ্ট মন্ত্রে। সংনলিষ্ট 
িিিার তিতন্তর িানয়তত্ব রতয়তে 
আন্ামাি ও নিতোির পুনলতসর এেটি 
নিতশষ তিন্তোরী িল। নেততন্দ্র 
সাসতপন্ড হওয়ার পরই তাঁর িাটড়তত 
তলিানশ চালায় নিনলি ও আন্ামাি 
পুনলতসর যেৌে িল। োিা নিতয়তে, 
প্রাক্তি মুখ্সটচতির িাটড় যেতে যিশ 
নেেু তে্প্রমাণ নমতলতে।

নররুবনন্তপুরম:  িনেরনিহীি রাে্ ও 
রাে্পাল সংিাত। এেটি 
নিশ্বনিি্ালতয়র আচােমে পি যেতে 
রাে্পাল আনরফ মহম্মি খািতে 
হটিতয় নিল যেরতলর িাম সরোর। 
িুধিারই রাতে্র নিশ্বনিি্ালয়গুনলর 
আচােমে পি যেতে রাে্পালতে 
অপসারতণর েি্ অটি্ভি্ান্স োনরর 
নসদ্ধান্ত যিয় এলটিএফ সরোর। 
এরপর িৃহস্পনতিার যেরালা 
েলামন্ডলম নিশ্বনিি্ালতয়র আচােমে 
পি যেতে সরাতিা হল আনরফতে। 
রাে্ যিাষণা েতরতে, রাে্পাতলর 
পনরিতত্ভ যোিও নিনশষ্ট ি্নক্ততে 
আচােমে েরতত ওই নিশ্বনিি্ালতয়র 
আইি িিল েতরতে। নশক্াতক্তরে 
হস্ততক্তপর অনরতোি নিতয় নপিারাই 
নিেয়তির সরোর ও রাে্পাতলর 
তিিনন্ি তাল যিাোিুনে চলতে যিশ 
নেেুনিি ধতরই। তার পনরতপ্রনক্তত 
রাতে্র এই নসদ্ধাতন্ত সংিাত আরও 
যিারাল হতয় উিতত িতলই অিুমাি 
রােনিনতে মহতলর। 

আচাতেমের পি 
যেতে সরাতিা 
হল যেরতলর 
রাে্পালতে

যগ্প্ার আন্ামাি 
ও নিতোিতরর 
প্রাক্তি মুখ্সটচি

েণিষ্ষণ মামলা


