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Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining 

to financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019. The adve1tisements were 

published in English and Bengali newspapers on August 1, 2019. 

This is for your information and records. 

This will also be hosted on Company's website at www.tataglobalbeverages.com 

Yours faithfully, 

For Tata Global Beverages Limited 

Neelabja Chakrabarty 

Vice President and Co pany Secretary 

Encl. : as above 
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সংবাদ পতদন, বহৃসতবার ১ আগর ২০১৯রাজয১২

হাউজং যডভলপমে ফাইনযাি কপারশন লঃ
শাখার ঠকানা : বক হাউস, ৩য় তল, ৯ যশকপীয়র সরণী, কলকাতা—৭০০০৭১যফান : ০৩৩—২২৮০১৯৮০; ২২৮১৫৪৯১—৯৪; ২৩০১৮৩০০; ফযাক : ০৩৩—২২৮০৬২৯৫; ওয়ব : www.hdfc.comদখলর যনাটস

দযহতÓ সকউরটাইজশন এে রকনোকশন অফ ফাইনযােয়াল অযাসটস এে এনফাসমন অফ সকউরট ইনারর অযাক, ২০০২—এর অধীন নমসাকরকারী হাউজং দডভলপমন ফাইনযােকপারশন লমটডর অনুমাদত অফসার/গণ হসাব এবং সকউরট ইনারর (এনফাসমন) রলস, ২০০২—এর রল ৩ সহ পঠত ১৩(১২) ধারার অধীন অপত কমতা পয়াগেম উি আইনর১৩(২) ধারার অধীন দনাটসর তারখ দথক ৬০ দনর মধয তাদর নামর সে দনাটস উিখত অথাঙ এবং পযাজয হার সুদ এবং টাকা পরশাধর এবং/অথবা আদায়র তারখ পযন আনুষেক বযয়ও অনযানয খরচ—খরচা ইতযাদ পরশাধর আহান জানয় নমলখত ঋণগহীতা(গণ)/আইন উতরাধকারী(গণ) এবং আইনসমত পতনধ(গণ)—দদর ডমাে দনাটসসমূহ ইসুয করছন।

l* তৎসহ টাকা আদায়র এবং/অথবা পরশাধর তারখ পযন পযাজয হার অতরি সদু, আনষুেক বযয়, অনযানয খরচ—খরচা ইতযাদ। যাই দহাক, উপরাি ঋণগহীতা(গণ)/আইনউতরাধকারী(গণ)/আইনসমত পতনধ(গণ) বকয়া পাওনা পরশাধ বযথ হওয়ায় বশষভাব উপর বণত ঋণগহীতা(গণ)/আইন উতরাধকারী(গণ) এবং আইনসমতপতনধ(গণ)দদর এবং সাধারণভাব জনগণক এতিারা দনাটস দদওয়া হে দয, এইচডএফস বযাঙর অনুমাদত অফসার উপর বণত তারখগলত উি রলর রল ৮ সহপঠত উি আইনর ১৩(৪) ধারার অধীন তার উপর অপত কমতা পয়াগেম এখান উপর বণত সমতর বাসবক দখল নয়ছন।বশষভাব ঋণগহীতা(গণ)/আইন উতরাধকারী(গণ) এবং আইনসমত পতনধ(গণ)দদর এতিারা উি িাবর সমতসমূহ/সুরকত পরসমদ(সমূহ) নয় দকানরকমদলনদন না করত সতক কর দদওয়া হে এবং উি িাবর সমত(সমূহ)/সুরকত পরসমদ(সমূহ) নয় দকানরকম দলনদন করল তা হাউজং দডভলপমন ফাইনযােকপারশন লঃ—র নকট বনকসাপক হব। আইনর ১৩ ধারার ৮ উপধারার বধানানুসার পাপ সময়র মধয সুরকত সমত/সমূহ পুনরায় দকনার জনযঋণগহীতা(গণ)/আইন উতরাধকারী(গণ)/আইনসমত পতনধ(গণ)—দদর দৃষ আকষণ করা হে।পঞনামা এবং ইনভনরর পতলপ নমসাকরকারীর নকট দথক পাওয়া যাব, এবং উি ঋণগহীতা(গণ)/আইন উতরাধকারী(গণ)/আইনসমত পতনধ(গণ)দদর, নজনজ পতলপ নমসাকরকারীর অফস দথক দয দকান কাজর দন অফসর সময়র মধয সংগহ করত অনুরাধ করা হে।হাউজং যডভলপমে ফাইনযাি কপারশন লমটডর পকিান : কলকাতা সাঃ/— আবর কুমার ভটাচাযয (অনুমাদত অফসার)তারখ : ০১.০৮.২০১৯

ক.নং
১

ঋণগহীতা(গণ)/আইনউতরাধকারী(গণ)/আইনসমতপতনধ(গণ)—এর নাম
অনাদায়ী পাওনা*

ডমানযনাটসর তারখ
দখলরতারখ সুরকত সমত(সমূহ)/িাবর

সমত(সমূহ)—র ববরণ
ঋণগহীতা :কুমারী িশলী চেবতী ৩১.০৫.২০১২*তারখ অনুযায়ীটাঃ ৭,৭৪,৩৫২/— 

১৩.০৭.২০১২ ২৬.০৭.২০১৯(বাসবক দখল) (“উি সমত”) বতমান আছ এবং ভবষযত হব এমন নমাণ এবংজমর অবভি সমানুপাতক ভাগসহ, দজলা : উতর ২৪ পরগনা, থানা :দঘালা, দপাঅঃ দঘালা বাজার, দঘালা দচক দপার, পানহাটমউনসপযালটর দহািং নং. ১০, বারাসাত দরাড—এর অধীন, দাগ নং.৩০৮—র, খতয়ান নং : ৯৩২—এর অধীন, দজএল নং : ১৫, দমৗজা :নাটাগড়—এ অবিত জমর ওপর নমত “পাননীড় অযাপাটমন” নামরবাড়ীত, ৩য় তল, আনুমানক ৬৫০ বফÓঃ (৬০.৪১ বমঃ) মাপর, ফযাটনং. ড, এইরপ সমত।

যরজ : অফস : রমন হাউস, এইচট পারখ মাগ, ১৬৯, বযাকব রকামশন, চাচগট, মুমাই—৪০০০২০। কপারট আইডনটটনমর : এল৭০১০০এমএইচ১৯৭৭ পএলস০১৯৯১৬।

হাওড়ায়পরষবাবযাহত,বকাভ

পুরসভায় সারকলপ

অেনওয়াড়র অবিাপরদশন ডএম
দকণ ২৪ পরগনা

পাকন সপএমবধায়কর যযাগপদশবর
নই পাট যথক বহষার

ঋণর নাম বযাঙপতারণা, উধাও৬৮ হাজার টাকা
নজস সংবাদদাতা, হগল: দবসরকারঋণ পদানকারী সংিা ঋণ পাইয়দদওয়ার নাম কর একট রাষ ায়তবযাঙর শাখা দথক পতারণা কর ৬৮হাজার ৫০০ টাকা তÓল নল পতারক।এই ঘটনায় দবকায়দায় পড়ছনউতরপাড়ার শবতলা েটর বযবসায়ীমলন নাথ। তন এ বষয় উতরপাড়াথানা ও ওই রাষ ায়ত বযাঙ একটপতারণার অভযাগ দায়র করছন। পতারত মলন নাথ জানান, তারঋণর পয়াজন ছল। একটদবসরকার সংিা দথক তাক দফানকর ঋণ পাইয় দদওয়ার কথাও বলাহয়। গত ২৬ লাই ওই দবসরকারসংিা দথক এক মহলা কমী তারবাড়ত আসন। ঋণ সংোন যাবতীয়নথ, দশষ ছ’মাসর বযাঙ দরটমন—সহ পয়াজনীয় নথ ওই মহলা মলননাথর কাছ দথক দনন। এরইপাশাপাশ মলনর কাছ দথক ওইমহলা দপন দয় একট কযানসলডদচক ও একট ১৪৯ টাকার দচকলখয় দনয়। তাত মলনবাবু সইকর দদন। দসদন রাত এটএম দথকটাকা তÓলত গয় মলনবাবু দদখন,তার অযাকাউন দথক ৬৮ হাজার৫০০ টাকা উধাও হয় গয়ছ। পরর’দন শন ও রববার বযাঙ বন ছল।তাই দসামবার শখর বাজার শাখার ওই

রাষ ায়ত বযাঙ গয় তন অভযাগদায়র করন। মলনবাবুর অভযাগ,দবয়ারার দচক ভাঙয় পুর তনটরপর দকানও এক বযি তার অযাকাউনদথক ওই টাকা তÓল নয় গয়ছ।মলনবাবুর পশ, তন একটকযানসলড দচক ও আর একট ১৪৯টাকার দচক সই করছলন। দসটা কীকর দতালার সময় ৬৮ হাজার ৫০০টাকা হয় দগল। এছাড়া তন পশতÓলছন যদ দকানও বযি ৫০ হাজারবা তার দবশ টাকা অযাকাউন দথকদতাল তব দসকৈ বযাঙ দথকগাহকক দফান কর নিত হওয়ারপরই তåতীয় বযিক দসই টাকাদদওয়া হয়। একৈ বযাঙ দথক তাকদকানও দফান না করায় বসতহয়ছন। তন এই পতারণার বচারদচয় পুলশর িারি হয়ছন। তারদাব, অসংখয সাধারণ মানুষ বযাঙরউপর বশাস কর তাদর কষাজতটাকা রাখন। দসখান দখাদ বযাঙদথকই যদ এরকমভাব টাকা দলাপাটহয় যায় তব সাধারণ মানুষ কাকবশাস করব। এদক দয বযি তারদচক ভাঙয় টাকা তÓলছ তাকবযাঙর সসটভ কযামরার ফÓটজপরষার দদখা গয়ছ। মলনবাবু দাবকরছন ,ওই ফÓটজ দদখ দদাষীবযিক দগফতার করা দহাক।          

উতরপাড়া থানায় অভযাগ দায়র

যিন—বমান—কপারর টকট জাল, সাতবার সম পাে বদশ পালানার যচষাবহ লক পতারণা, জাল ‘বাে—বাবল’

শীঘই নীললাহতর সষার আবাসনর পাশ নাম বদলর অনষুানসুনীলর নাম সরণ, কৃতজ কবপতী
সাফ রপাটার: পয়াত সামীর নামরাসার নামকরণ হওয়ায় আবগাপুত ওপুরসভার পত আনরকভাব কৃতজকথাসাহতযক সুনীলজায়া  সাতীগোপাধযায়। কলকাতা পুরসভার পতকৃতজতা জানয় কবপতী বুধবারবলছন,“ দযখান বস সুনীল তারঅধকাংশ সৃষ করছ, দবশরভাগউপনযাস—কাবয—গলগে লখছ দসইএলাকার রাসা ওর নাম হল এটা আমারকাছ একইসে গব ও আনের।”বালগের মযােভলা গাডনর রাসারনাম বদল কলকাতা পুরসভারঅধবশন সুনীল গোপাধযায়র নাম

করার সদান পাস হওয়ার খবর বধুবারএমনই পতেয়া জানয়ছন কবপতী। বালগে বজন দসতÓ দথক দনমএকডালয়া এভারগন কাবর পুজারকাছ দযতই ডানদকই পারজাতআবাসন। ওই বাড়র ন’তলার ফযাটথাকতন নীরার সষা। ১৯৭৭ সাল দথকএই ফযাটর চার দদওয়ালর মধযই জননয়ছল নীলোহত, কাকাবাব,ু নীরা’রমো বাংলা সাহতযর অসংখয রত—চরৈ৷ এই রাসা দয়ই নতযদনযাতায়াত করতন ‘পূব পিম’—এর মতাবাংলা সাহতযর কালজয়ী উপনযাসরসষা। বসত এই কারণই অমর

সাহতযকক শদা জানাতই দময়রফরহাদ হাকমর উযযাগ এবারআবাসন সংলগ রাসা মযােভলাগাডের নাম পরবতন কর ‘নীরা’রসষার নাম রাখা হল৷ মেলবারকলকাতা পুরসভায় এই মম একটপসাব পাশ হয়ছ৷ দময়র পারষদ রাসারতন দদ জানয়ছন, “রাসাটর নামবদল হে ‘কথা সাহতযক সুনীলগেপাধযায় সরণ’৷ এমন একজনকালজয়ী সাহতযকর নাম করতপারায় পুরসভা গবত৷” শীঘই বতমানদময়র তথা পুরমি ী ফরহাদ হাকম ওপািন দময়র ও পঞায়ত মি ী সুবত

মুখাপাধযায়ক নয় ওই রাসারনামকরণর অনুষান হব। পুরসভারদসই কমসূচত কবপতীকও বশষঅতথ হসাব আমি ণ জানানা হববল দময়র পারষদ রাসা রতন দদজানয়ছন। থাকবন শহরর সাহতযও সংসåত জগতর বশষরাও।মযােভলার পাশাপাশ পুরসভার মাসকঅধবশন আরও ট রাসা বদলরপসাব পাস হয়ছ৷ এগল হল–কুলয়া টযাংরা ফার দলনর নাম বদলকাকাসাহব দোগশচন মণল সরণএবং আজাদ হে বাগর নাম পরবততহয় হল আজাদ হে দৌজ বাগ ৷

নজস সংবাদদাতা, যতহট : অবশষনানা জলনা ও বতকর অবসান ঘটয়করমপুরর পািন সপএম বধায়কবজপত দোগ দলন। যদও গতন মাস বজপর সে দোগাোগরাখার অভোগ সপএম তাকবহষার কর। আর তা নয় এলাকায়নানা বতক ততর হয়ছল। বুধবারহাওড়ার রামগড়য়া ভবন রাজযবজপ বশষ দোগদান পবরআোজন করছল। বজপর দলীয়সূৈ জানা গয়ছ, দোগদান অনুষানদকন ীয় কমটর সদসয সংগহঅভযানর পমুখ মধযপদশর পািনমুখযমি ী শবরাজ সং দৌহান, রাজযবজপর সহ-সভাপত জয়পকাশমমদার–সহ বজপ দনতåতরউপিতত এই দোগদান পব চল।এই অনুষানই করমপুরর পািনসপএম বধায়ক সমরন নাথ দোষবজপর দলীয় পতাকা হাত নয়নতÓন রাজনতক জীবন শর করলন।চলত বছরর ২৪ ন বজপর সেদোগসাজশর অভোগ দল দথকতাক বহষার করা হয়ছল। তা নয়নানা বতক ততর হয়। অবশষ দসইজলনার অবসান ঘটল। পািন সপএমবধায়ক সমরন নাথ দোষ জানান,“আমাক অনযায়ভাব সপএমবহষার করছল। আম বরাবররাজনতক দলর সে যুি দথকমানুষর দসবা করছ। তাই সাধারণ

মানুষর সে থাকত বাধয হয়ইবজপত দোগ দলাম।” এই বষয়করমপুর এরয়া কমটর ভারপাপসমাদক আসাল খান বলন, “দলরগঠনতি  না দমন ও নীত–আদশবসজন দয় আমাদর দলর পািনবধায়ক সমরন নাথ দোষ বজপরসে দোগাোগ দরখ চলছলন।দসই কারণ তাক বহষার করাহয়ছল। তন দয বজপর সেদোগাোগ দরখছলন দসটাই আজপমাণত হল।”

সাফ রপাটার, হাওড়া: হাওড়াপুরসভায় অবলম নবাচন করা—সহ একাধক দাবত বকাভদদখাল হাওড়া দজলা বামফন।বুধবার পুর হাওড়া ময়দানবঙম দসতÓর নচ এই বকভসমাবশ হয়। এদন বামফনরতরফ দাব দোলা হয়,  হাওড়াপুরসভায় অবলম নবাচত দোডচাই। পাশাপাশ বাম দনতাদরবিবয, অগণতা িকভাব দযউপদষা কমট ততর করছরাজয সরকার তা বাতল করতহব। অনযদক এদন হাওড়াদজলার বাম দনতারা অভযাগকরন, বাড়র কর কংবা দটডলাইসের জনয পুরকর সবইঅনযায়ভাব বাড়ানা হয়ছ।তাদর দাব এই অতরি করঅবলম পুরসভাক বাতল করতহব। পাশাপাশ সাফাই, নকাশ ওরাসাঘাটর দবহাল অবিার দতসংসার করার দাব নয়ও এদনহাওড়া দজলা বামফন বকাভদদখায়। এদক হাওড়া শহরঅনক পুকুরই ভরাট কর দসখানদবআইনভাব বহতল নমাণহে।  এই বষয়টও এদন হাওড়াপুরসভার নজর আনন বামরা।এইসব দাব নয় এদন বামফনরতরফ এক পতনধদল দডপুটকমশনার অরণাভ দাসর হাতসারকলপ তÓল দদন।

সাফ রোটার, বারইপুর : দ¬থাওগাছতলায়, দ¬থাও আবার কাবঘরএইভাব দনর পর দন ধর চলআসছ রাজযর অেনওয়াড় দকনগল।এজনয বভন সময় অেনওয়াড় দকনআসা কমী সহায়কা দথক শশ ওমায়দর বভন সমসযায় পড়ত হয়।অেনওয়াড় দকন দথক দদওয়া পুষকরখাদয বস খাওয়ার দকানও বযবিা দনই।অনক দক নই আবার  খাবার ততরকরার জনয রানা করার জায়গা দনই।দনই উপযুি দৌচালয়ও। অেনওয়াড়দকনগলর এই সমসযা সমাধান এবারউদগী হয়ছ দকণ ২৪ পরগনাদজলা পশাসন। বুধবার দজলাশাসক পউলানাথনর নদশ সডপও দফতর,বক পশাসনর দফতর ও বভন গাম

পঞায়তর পতনধরা অেনওয়াড়দকন গলর হাল হককত খতয়দদখন। ভাঙড়-১, ২, কযানং-১, ২,বাসনী, দোসাবা, জয়নগর, কুলতল—সহদজলার বভন এলাকার অেনওয়াড়দকন গল পরদশন যান সরকারআধকারকরা। দজলায় পায় ১১ হাজার৯০০ট অেনওয়াড় দকন রয়ছ। তারমধয মাৈ চার হাজার অেনওয়াড়দক নর নজস ঘর রয়ছ। বাকদকন গল চলছ অনযর জায়গায়উপর। পশাসনর উদগ দজলারবভন এলাকায় পায় এক হাজারঅেনওয়াড় দক নর নতÓন ঘর ততরহে। দজলার বভন এলাকায় নতÓন৪০০ট অেনওয়াড় দকনর জনয জমচিতকরণ করা হয়ছ। 

সাফ রপাটার : দকদারনাথ দথকদহলকপার কর দফরার জনয লাইনদয়ছলন কলকাতার পযটকরা। কনওঠার আগই কতåপক তাদরদহলকপারর টকট দদখ হতবাক।জানালন, এই টকট সমূণ জাল।মাথায় আকাশ দভঙ পড় পযটকদর।তাদর টাভলং এজনক জানানা পরহতবাক হয় যান তনও। দয দমতটকট কাটার দায়ত ছল, তাদর দফানকরতই দদখা যায়, দমাবাইল দফান বন।কলকাতার উপকণ দলকটাউন বসজাল টকটর কারবার দফদ বসছলবান–বাবল। শহরর বহ ভমণপয়মানষু ও টাভলং এজনক জাল টকটগছয় দয় লাখ লাখ টাকা হাতয়উধাও হয় যায় অভষক দাস ও তার সীসুদীপা। এই বষয় দকণ কলকাতারএকট টাভলং এজন সংিার কণধারনউ আলপুর থানার পুলশর কাছঅভযাগ দায়র করন। পলাতকদমতর সনান পাওয়া খুব সহজ ছলনা। একই দমাবাইল সাতট সমকাডপালানার পরও রকা পায়ন তারা।টাকা হাতয় বদশ পালানার আগই

নউ আলপুর থানার পুলশর হাত ধরাপড় ওই দমত। তাদর কমউটারদথক উদার হয়ছ পচÓর দটন, বমানও বভন ধরনর জাল টকট। বভনবযাঙর ১৩ট অযাকাউন দথক উদারহয়ছ ২০ লাখ টাকা। এখনও পযনঅনত ৪৩ জন নউ আলপুর থানায় ওইবান–বাবলর বরদ অভযাগজানয়ছন।পুলশ জানয়ছ, দলকটাউনর

কযানল দরাড গত  জানুয়ার মাসবযবসা দফদ বস ওই দমত।  খুলদফল ঝা চকচক অফস। বভন জায়গাও দসাশযাল মডয়ায় বজাপন দয়জানায়, তারা খুব তাড়াতাড়, তন দথকচার মনটর মধয দয দকানও দটন ওবমানর টকটর বোবস কর দদয়।ফল তাদর অফস অচরই ভড়বাড়ত শর কর ভমণপয় শহরবাসীর।দবশ টাকা কমশন নয় তারা টকট

দত শর কর। পচÓর টাভলং এজনওদমতর সে দযাগাযাগ কর।রীতমতা সসায় টকট দত শর করতারা। তাদর সে দযাগাযাগ করননউ আলপুরর এক টাভল এজনসাতী দঘাষ। তন কলকাতা দথক ১৬জন পযটকক দকদারনাথ পাঠান।তাদর দসখান দথক দফরার জনয জনযদহলকপারর টকটর বযবিা করন।দমতর সে দযাগাযাগ করা হল তারাদকট দদয় দহলকপারর টকট। তনটকটর দাম বাবদ দমতক ৫ লাখ ২২হাজার ৪৮০ টাকা দদন। দমতদহলকপারর টকটও দদয়। পযটকরাটকট হাত দহলকপার ওঠার সময়জানত পারন দসগল জাল। একই সেআরও দহাটল ও বভন টকট সংোনবষয় অনক পযটক সমসযায় পড়ন।তারা টাভল এজনক বষয়ট জানান।তন ওই দমতর সে দযাগাযাগকরত গয় দদখন, তাদর দমাবাইলদফান বন। তন নউ আলপুর থানায়অভযাগ দায়র করন। পুলশদলকটাউন গয় জানত পার দয, গতদফবয়ার মাসই অফস বন কর উধাও

হয় গয়ছ তারা। বন কর দদওয়াদমাবাইল নমর দঘঁট তাদর আতীয়কশনাি পুলশ। এভাব দদখা যায়, একরপর এক সমকাড পাল চলছ তারা।নজদর মধযও দফান কথা বল পমাণকরত চাইছ দয, তারা আলাদা থাকছ।এর মধযই দসাশযাল মডয়া দথকবান–বাবলর ছব দজাগাড় করপুলশ। দসই সূৈ ধরই তাদর দখঁাজচল। সমত এক পতারত টাভলএজন বরাটত অভযুি অভষককধর দফলন। ধরা পড়ার ভয় নজরদফান নমর দয় দকানওমত পালয়যায় ওই পতারক। এজন অভষককদফান করছলন। পুলশর কাছবষয়ট ধরা পড়। ওই এজনকজজাসা করই পুলশ আধকারকরাজানত পারন দয, বান–বাবলপাসপাট ততর করছ। এবার বদশপালানার দচষা করছ তারা। দসইমতাপুলশ দমদম বমানবেরর কাছ ফাদপাত। পালানার আগই ছব দদখপুলশ তাদর ধর দফল। ধৃতদমতক দজরা করা হে বলজানয়ছ পুলশ।

বযবসা বাড়ালএলাহাবাদ বযাঙ
সাফ রপাটার : বযবসা বাড়ালএলাহাবাদ বযাঙ। ন দশষ তৈমাসকহসাব অনুযায়ী, ১২৮ দকাট টাকালাভ করছ এই বযাঙ। রটলদেডট দবড়ছ ১৩.০৭%। পাশাপাশঅনুৎপাদক সমদ (এনপএ)—এরপরমাণ কমাত দপরছ বযাঙ। বযাঙজমা পড়ছ ২,১৩,০৭৬ দকাট টাকা।সব মলয় বযাঙ বযবসা করছ৩,৭৭,৭৭৮ দকাট টাকা। 

পকাশত হল নতÓন পৈকা
সাফ রপাটার : পকাশ দপল নতÓনিভাষক পৈকা ‘বাতায়ন’। বুধবারঅেলয়ার কনসাল দজনারল অযানুদফাডর হাত ধর পকাশত হল এইপৈকা। বাংলায় বাতায়ন শের অথজানালা। ভারত—অেলয়ারসাংসåতক আদান—পদান নয় দীঘদনধর গবষণা করছন দফাড। দফাডজানয়ছন, এই পৈকার মাধযমইঅেলয়ার সাংসåতক ঐতহয ছয়দদখত পারব বাংলা। টরস দেটআইলযাের শলী—দলখকদরসৃজনশীলতার নমুনার দদখা মলবএই পৈকায়। পৈকা পকাশঅনুষান উপিত ছলন ৈদবচোপাধযায়, ড. মলন ভোচায—সহআরও বশষ বযিত। 

চালু হল হলদয়া যথক এলাহাবাদ পযন ১ নং জাতীয় জলপথ পণয পরবহণ।উোধনী যাতায় হলদয়া যথক পাটনার উেশ রওনা দয়ছ যভাজযতলর৫২ট কেনারবাহী জলযান ‘এমভ ভাবয়া’। যদশর মধয জলপথ এটইবৃহতম কেনার পরবহণ। বধুবার কলকাতার গাডনরচ ২ নং যজটত ‘এমভভাবয়া’-যক সাগত জানাত উপিত কলকাতা বেরর যচয়ারমযান বনীত কমুারও আইডবলুএআই-এর যচয়ারমযান পবীর পাে। 

‘দদক বলা’ কমসূচত বারইপুরর ববকুণপুর জনতার মুখামুখ িবধায়কবমান বেযাপাধযায়। সে উপপুরপধান যগৗতম দাস ও সমতর কানন দাস।

নউটাউন ‘ি লাইের’ উোধন হডকার যচয়ারমযান যদবাশস যসন।বুধবার। –রাজীব দদ

‘দদক বলা’ কমসূচত বরানগর যফান নমর যলখা কাড বল করছনবধায়ক তাপস রায়। রয়ছন কাউিলর দলীপ নারায়ণ বস।ু 

এক ঝলক

অভযুক ই।

বজপত যযাগর পর সমরননাথ যঘাষ।
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