
  

TIL Limited 
CIN : L74999WB1974PLC041725 
Registered Office: 
1, Taratolla Road, Garden Reach 
Kolkata-700 024 

Ph : 6633-2000, 6633-2845 
Fax —_ : 2469-3731/2143 
Website : www.tilindia.in 

17% December, 2021 

The Manager, The Secretary, 

Listing Department Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., BSE Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block - G, P.J. Towers, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), _— Dalal Street, Fort, 
Mumbai 400 051 Mumbai 400001. 

Stock Code: TIL Scrip Code: 505196 

Dear Sir/Madam, 

Re: Newspaper Advertisement for release of Unaudited Financial Results of TIL Limited (the 

Company) for the second quarter and six months period ended 30 September, 2022 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in “Financial Express” (all 
Editions), in English and in “Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali today, 17" December, 2022 
informing about the release of Unaudited Financial Results (both Consolidated and Standalone) of the 
Company for the second quarter and six months ended 30‘ September, 2022 as approved by the Board 
of Directors of the Company at its meeting held on 15 December, 2022. 

Kindly take the same in your records. 

Thanking you, 
For TIL LIMITED 

SE TTACHARJEE 
Cc ANY SECRETARY 

Encl. As above 
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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
কলকাতা শনিবার ১৭ নিসেম্বর ২০২২

স ং ক্ষে ক্ে

দাদার বিরুদ্ধে
বিদ্্ারক হ্াবর
নিটনলিক্স– এর একটি তথ্যনিসরে নরিটিশ 
রাজপনরবার েম্পসককে ন�ালা�নুল কথা 
বলসলি হ্যানর আর তাঁর স্ত্রী নেগাি েসককেল। 
তাঁসের োনব, নরিন্স উইনলয়াে ব্যাপক 
নিিঁাসেনি কসরনিসলি হ্যানরর ওপর। 
তার পরই তাঁরা রাজপনরবাসরর কাসি 
পনরবার িাড়ার রিস্াব নেি। উইনলয়াসের 
আিরণসক হ্যানর ‘ ভয়ঙ্কর’  বসল উসলে� 
কসরসিি। জানিসয়সিি, রাজপনরবার 
িাড়ার জি্য পাঁিটি অপশি নেওয়া 
হসয়নিল হ্যানরসক। তার েস্্য ৩ িম্বরটি 
নবসি নিি তঁারা। নে�াসি বলা হসয়নিল, 
রাজপনরবাসরর েসগে নরিন্স হ্যানরর েম্পককে 
থাকসব িা। হ্যানর বসলসিি, ‘ নে– েেয় 
আোর বাবা এেি নকি ুবলনিসলি, ো 
এসকবাসরই েনত্য িয়। আোর ঠাকুো 
রানি এনলজাসবথ নে�াসি িুপিাপ বসে 
েব নকি ুশুিনিসলি।’ 

মাদ্ক বিদ্ে
স্কু টাদ্র

োসয়র ইচ্াপূরণ করসত তঁাসক সু্টাসর 
িানপসয় িার বির ্সর ভারত ভ্রেণ 
করাসচ্ি নিসল। োদুরাইসয়র নি 
কৃষ্ণকুোসরর ক্রীনতকে। কৃষ্ণকুোসরর ো 
েত্তসরার্কে িূড়ারত্ার ইসচ্ হসয়নিল 
নেসশর েেস্ ত্রীথকেসষেরে ঘুসর নে�ার। 
এর পরই োসক সু্টাসর িানপসয় নবনড়সয় 
পসড়ি নতনি। ঠিক কসরি, শু্ু ত্রীথকেসষেরে 
িয়, নগাটা নেশটাই ঘনুরসয় নে�াসবি 
োসক। নেজি্য নিসড় নেি নলাভি্রীয় 
নবতসির িাকনরও। ২০১৮–র ১৬ 
জািুয়ানর শুরু হসয়নিল ো–নিসলর 
এই োরো। িলনত বিসরর োিকে োে পেকেন্ত 
রিায় ৬১ হাজার ৫২৭ নকসলানেটার পথ 
পানড় নেসয় নেসলসিি তঁারা। নেসশর 
রিনতটি রাজ্য নতা বসটই, নিপাল– ভুটাি 
হসয় োয়ািোরও নগসিি সু্টাসর নিসপ।

ইবি– র তলি
রকুলপ্রীতদ্ক

োেক– েংক্ান্ত আনথকেক তিরুসপর 
োেলায় ইনি– র িাক নপসলি অনভসিরে্রী 
রকুলরি্রীত নেং।  নোেবার, ১৯ নিসেম্বর 
ইনি– র অনেোররা নজরা করসবি তাঁসক। 
একই োেলায় ২০২১–এর নেসটেম্বসরও 
নজরার েুস�ােনু� হসয়নিসলি অনভসিরে্রী। 
২০১৭–নত েগে্রীতনশল্্রী নকলনভি 
ে্যােসিরাসিসের কাি নথসক রিায় ৩০ 
লষে টাকা েসূল্যর োেক উদ্ার হয়। এই 
োেলার তেন্ত করসত নগসয় রকুলরি্রীত–
েহ রনব নতজা, িভে্রীপ, তানিশ, তরুণ, 
েুোইথ �াি, রািা েগ্বুনতর িাে উসঠ 
আসে। ইনি জানিসয়সি, নোট ১২টি োেলা 
োসয়র হসয়সি। তার েস্্য ১১টি োেলার 
িাজকেনশট নেওয়া হসয় নগসি। রকুলরি্রীত 
িাড়াও ভারত্রীয় রাষ্ট্র েনেনতর নব্ায়ক 
নরানহত নরনডিসকও তলব কসরসি ইনি।

‘মারা গেদ্ল
উচ্ছাস করুি’

োহো আনেনির পর োনজসরেজা 
রাহিাওয়ােকে। ইরাি েরকাসরর শনরয়নত 
আইসির নবরুসদ্ রিনতবাে– আস্ালসি 
েুক্ত থাকার অনভসোসগ তঁাসক রিকাসশ্য 
েঁানে নেওয়া হসয়সি। নকন্তু নোশ্যাল 
নেনিয়ায় ভাইরাল হসয় নগসি েৃতু্যর 
আসগর েুহূসতকে তঁার বসল– োওয়া কসয়কটি 
কথা। নশষ ইচ্ায় োনজসরেজা বসলসিি, 
‘ আনে িাই িা আোর েৃতু্যর পর নকউ 
নশাক করুক বা কবসরর োেসি েঁানড়সয় 
নকারাি পাঠ করুক। বরং আি্–েুনতকে 
কসর, গাি বানজসয় আোর েৃতু্যর উদ্ োপি 
করা নহাক।’  গত নোেবারই েৃতু্যেণ্ড 
নেওয়া হয় োনজসরেজাসক। একটি নক্সির 
েসগে ঝুনলসয় নেওয়া হসয়নিল তঁার নেহ।

েশ বির পর নিভকেয়ার ো:  
পনরনথিনত আজ আরও �ারাপ 
ব্রীসরি ভট্ািােকে
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর  

বদিটা এরকমই বিল। ১৬ বিদ্সম্বর। সারা ভারতদ্ক িাব়িদ্ে 
বদদ্েবিল বিভ্ভোর ওপর হওো অত্াচার এিং তাঁদ্ক বিদ্র 
ল়িাই। ১০ িির পর গসই িারকরীে িটিার বিদ্লেষণ শুরু হদ্েদ্ি, 
কতটা িদদ্লদ্ি পবরবথিবত। আজদ্কর বিবজটাল 
ভারত এিং আধকুবিক ভারদ্ত মবহলারা কতটা 
সকুরবষিত, তা বিদ্ে সকাল গেদ্কই সামাবজক 
মাধ্দ্ম শুরু হদ্েদ্ি বিতক্ভ। যবদও গিট িােবরক 
গেদ্ক শুরু কদ্র মবহলা সকুরষিা সংথিা, িািা 
সংেঠদ্ির দাবি, হােরাস, উন্াও, িদাউঁদ্ের 
িটিা প্মাণ কদ্র মবহলাদ্দর সকুরষিা ি্িথিা 
এখিও গযখাদ্ি বিল গসখাদ্িই রদ্েদ্ি। প্শ্ন 
উদ্ঠদ্ি ‘ গিটি িাঁচাও, গিটি প়িাও’  প্কদ্পের 
সাফল্ বিদ্ে। গিট িােবরকদ্দর দাবি, গিটিদ্ক 
যবদ িাঁচাদ্িা িা যাে, তাহদ্ল প়িদ্ি করীভাদ্ি?

গদদ্ে মবহলাদ্দর সকুরষিার খাদ্ত ি্ে করার 
জি্ বিভ্ভোর িটিার পদ্রই ততবর করা হে 
বিভ্ভো ফান্ড। যবদও েত সপ্াদ্হ সামদ্ি আদ্স 
বিভ্ভো ফাদ্ন্ডর অপি্িহাদ্রর খির। মহারাদ্্রে 
ষিমতাসরীি একিাে বেদ্ন্ড বেবিদ্রর বিধােকদ্দর বিরাপত্ার 
জি্ গসই টাকাে কিভদ্ের োব়ি গকিা হদ্েদ্ি। গমদ্েদ্ক 
হারাদ্িার ১০ িির পর একটি সি্ভভারতরীে সংিাদ মাধ্মদ্ক 
গদওো একান্ত সাষিাৎকাদ্র বিভ্ভোর মা জাবিদ্েদ্িি, ‘ পবরবথিবত 
আরও খারাপ হদ্েদ্ি। সাম্প্রবতক িটিাগুবল গদখকুি। গুজরাদ্টর 
বিলবকস িাদ্িা, উত্রপ্দ্দদ্ের হােরাস, উন্াও, বিহাদ্রর 

পকুবি্ভোর িটিাে প্োসি িা রাজিরীবতর ি্ে্ভতা সামদ্ি এদ্সদ্ি। 
সি বকিকুদ্তই রাজিরীবত গদখা যাদ্ছে। ষিকু দ্র লাদ্ভর জি্ সমাজ 
ি্িথিা িরীদ্চ িামদ্ি।’  বিভ্ভো তহবিল অেিা সরকাদ্রর গেদ্ক 
গকািও সাহায্ পািবি িদ্ল জাবিদ্েদ্িি বতবি।

সকাল গেদ্ক টকু ইটাদ্র িব়িদ্ে পদ়্িদ্ি হ্ােট্াে বিভ্ভো। 
সি্ভভারতরীে মবহলা কংদ্রেদ্সর তরদ্ফ টকু ইটাদ্র গলখা হদ্েদ্ি, 

‘ বিভ্ভো কাদ্ডের ১০ িির পর, আজও ধষ্ভণকাররীরা 
স্াধরীিতা পাদ্ছে। বিলবকস িাদ্িা, বকরণ গিবে, 
অবকিতা িা হােরাদ্সর িটিা। গকি ‘ গিটি িচাও, 
গিটি প়িাও’  সরকাদ্রর আমদ্ল বিভ্ভোর সংখ্া 
িা়িদ্ি? বিভ্ভোর পদ্রও গকি মবহলারা ভেমকুক্ত 
িি।’  বেিদ্সিা সাংসদ বপ্োকিা চতকু দ্ি্ভদরী টকু ইটাদ্র 
বলদ্খদ্িি, ‘ এক দেক আদ্ে বিভ্ভোর িটিা সারা 
গদেদ্ক িাব়িদ্ে বদদ্েবিল। আমরা িতকুি অদ্িক 
আইি এিং বিবধ গপদ্ত পাবর। তদ্ি সাজা প্দাদ্ির 
হার এখিও খকুিই সামাি্।’  তৃণমদূ্লর রাজ্সভার 
সাংসদ সকুবমিতা গদি িদ্লি,‘ বিভ্ভো ফাদ্ন্ডর টাকাে 
গকিা োব়ি বেদ্ন্ড বেবিদ্রর বিধােকদ্দর বিরাপত্ার 
দাবেদ্বে োকা পকুবলদ্ের জি্ ি্িহাদ্রই বিভ্ভোদ্ক 
অপমাি করা হদ্েদ্ি। িম্ভা কবমটির বরদ্পাদ্ট্ভ 
মবহলাদ্দর বিরুদ্ধে অপরাধ গমাকাবিলা সস্পদ্ক্ভ 

বিস্াবরত উদ্লেখ করা হদ্েদ্ি।  গকন্দরীে সরকার গসই িম্ভা কবমটির 
সকুপাবরে কতটা কায্ভকর কদ্রদ্ি গসটা বিদ্ে গবেতপত্র প্কাে 
করা গহাক।’  আজ সমস্ আদ্লাচিা িন্ধ গরদ্খ গদদ্ে মবহলাদ্দর 
সকুরষিা বিদ্ে আদ্লাচিার দাবিদ্ত গলাকসভার অধ্ষি এিং 
রাজ্সভার গচোরম্ািদ্ক বচঠি গদি বদবলের মবহলা কবমেদ্ির 
গচোরপাস্ভি স্াতরী মাবলওোল।  

নিভকেয়ার ো আশা নেং

 কািপুসর কার�ািায় 
আগুি, েৃত ৩
উত্তররিসেসশর কািপসুর োইসকসলর 
েন্াংশ ততনরর এক কার�ািায় আগুি 
নলসগ রিাণ হানরসয়সিি ৩ জি শ্রনেক। 
আহত আরও অন্তত ২ জি। কািপরু 
নেন্টাসলর নিপটুি পনুলশ কনেশিার 
রব্রীন্দ্র কুোর জানিসয়সিি, েতৃ ৩ 
শ্রনেসকর নেহ শিাক্ত করা নগসি। তারঁা 
হসলি উন্াওসয়র বানে্া জয়রিকাশ নেং 
( ৫০) , িসরন্দ্র োইনি ওরসে নেিু ( ৪০)  
এবং রিে্রীপ নগৌতে ওরসে রাজু ( ২৮) ।

নরনজজুর বক্তসব্যর নজর 
গকািও মামলাই গিাট 
িে, িলল সকুবপ্ম গকাট্ভ 
 আবু হায়াত নবশ্াে
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর

বিচারপবত বিদ্োে বিদ্ে সকুবপ্ম গকাট্ভ 
ও গকদ্ন্দর মদ্ধ্ তরজা অি্াহত। েত 
বকিকুবদি ধদ্রই গকন্দরীে আইিমন্তরীর েলাে 
উদ্্া সকুর গোিা যাদ্ছে। সম্প্রবত গকন্দরীে 
আইিমন্তরী মন্তি্ কদ্রদ্িি, ‘ আদালদ্ত 
প্চকু র মামলা ঝকু দ্ল রদ্েদ্ি। জাবমদ্ির আবজ্ভ 
ও তকুছে জিস্াদ্ে্ভর মামলার শুিাবি করা 
উবচত িে সকুবপ্ম গকাদ্ট্ভর।’  আইিমন্তরী 
বকদ্রি বরবজজকুর ওই িক্তি্ সামদ্ি 
আসার পদ্রই শুক্রিার তাৎপয্ভপণূ্ভ মন্তি্ 
করদ্লি সকুবপ্ম গকাদ্ট্ভর প্ধাি বিচারপবত 
বি ওোই চন্দচূ়ি। বিদ্্ৎ চকু বর সংক্রান্ত 
এক মামলাে কারািবদি 
এক অবভযকুদ্ক্তর জাবমি 
মঞ্কুর করার পর প্ধাি 
বিচারপবতর মন্তি্, ‘সকুবপ্ম 
গকাদ্ট্ভর কাদ্ি গকািও 
মামলাই গিাট িে। যবদ 
আমরা িােবরদ্কর ি্বক্ত 
স্াধরীিতাই রষিা করদ্ত 
িা পাবর, তাহদ্ল আমরা 
করীদ্সর জি্ এখাদ্ি িদ্স রদ্েবি! ’   গকন্দরীে 
আইিমন্তরীর সাম্প্রবতক মন্তদ্ি্র পদ্র 
সদ্ি্ভাচ্চ আদালদ্তর প্ধাি বিচারপবতর 
এই মন্তি্ তাৎপয্ভপূণ্ভ িদ্লই মদ্ি করদ্ি 
আইিজরীিরী মহল। 

গদদ্ের আদালতগুবলদ্ত বিপকুল 
সংখ্ক মামলা ঝকু দ্ল রদ্েদ্ি, গসকো 
সংসদ্দ জাবিদ্েবিদ্লি বকদ্রি বরবজজকু। 
একই সদ্গে জাবিদ্েবিদ্লি, সকুবপ্ম গকাদ্ট্ভ 
িিদ্র ১৪১ বদি, হাইদ্কাট্ভগুবলদ্ত িিদ্র 
১৫৫ বদি িকুটি োদ্ক। অদ্িক বদি িকুটি 
োকাে মািকুদ্ষর বিচার গপদ্ত সমস্া 
হদ্ছে। কদ্েকজি বিদ্জবপ সাংসদও 
আদালদ্তর লম্বা িকুটি বিদ্ে প্শ্ন গতাদ্লি। 
তাদঁ্দর িক্তি্, অবতবরক্ত িকুটির কারদ্ণ 
মািকুষ বিচার গেদ্ক িবচিত হদ্ছেি। পদ্র 
আইিমন্তরী বরবজজকু সাংসদদ্দর উদ্বেদ্ের 
সদ্গে সহমত গপাষণ কদ্র িদ্লি, 
‘ গদেিাসরীর মদ্ধ্ এমি ধারণা আদ্ি 

গয িকুটির জি্ সমদ্ে আদালদ্তর কাি 
গেদ্ক বিচার পাওো যাে িা।’  গকন্দরীে 
আইিমন্তরীর িক্তদ্ি্র পদ্রই প্ধাি 
বিচারপবত এবদি স্পষ্ট কদ্র জাবিদ্েদ্িি, 
‘ আদালদ্তর েরীতকালরীি িকুটিদ্ত সকুবপ্ম 
গকাদ্ট্ভ গকািও অিকােকালরীি গিচি 
িসদ্ি িা। ১৭ বিদ্সম্বর গেদ্ক গেদ্ক 
টািা দ্’ সপ্াহ িন্ধ োকদ্ি আদালত।’  
প্ধাি বিচারপবতর গিাষণা এমি সমদ্ে 
এদ্সদ্ি যখি গকন্দরীে আইিমন্তরী দরীি্ভ 
িকুটি উপদ্ভাে করাে বিচার বিভােদ্ক 
কটাষি কদ্রদ্িি। 

এবদদ্ক, েত কদ্েকমাস ধদ্রই 
বিচারপবত বিদ্োদ্ে কদ্লবজোম ি্িথিাদ্ক 
বিোিা কদ্রদ্িি আইিমন্তরী বরবজজকু। 

েতকাল বতবি িদ্লবিদ্লি, 
বিচারপবত বিদ্োদ্ের িতকুি 
ি্িথিা ততবর িা হদ্ল উচ্চ 
আদালদ্ত েিূ্ পদ্দর 
সমস্া বমটদ্ি িা। পকুরদ্িা 
মামলার পাহা়িও কমাদ্িা 
যাদ্ি িা। ধারািাবহক 
ভাদ্ি বতবি কদ্লবজোম 
ি্িথিা বিদ্ে প্শ্ন তকু দ্ল 

চদ্লদ্িি। যা বিদ্ে এর আদ্ে অসদ্ন্তাষ 
প্কাে কদ্রবিল সকুবপ্ম গকাট্ভ। সম্প্রবত 
বিচারপবত বিদ্োদ্ের গষিদ্ত্র িত্ভমাি 
কদ্লবজোম প্ো িদলাদ্িার প্স্াি 
বিদ্ে ভািিাবচন্তা করা উবচত িদ্ল মন্তি্ 
কদ্রদ্িি বরবজজকু। িৃহস্পবতিারই সংসদ্দ 
দাবঁ়িদ্ে বতবি দাবি কদ্রদ্িি, ‘িত্ভমাি 
পধেবত বিদ্ে প্শ্ন রদ্েদ্ি। বিচারবিভাদ্ের 
উচ্চ পয্ভাদ্ে বিদ্োে ঝকু দ্ল রদ্েদ্ি। বকন্তু 
গসটা গকন্দরীে সরকাদ্রর জি্ িে। পধেবতর 
জি্।’  উদ্লেখ্, গকদ্ন্দ গমাবদ সরকার 
ষিমতাে এদ্সই ২০১৫ সাদ্ল জাতরীে 
বিচারপবত বিদ্োে কবমেি (এিদ্জএবস) 
আইি এদ্িবিল। বকন্তু েরীষ্ভ আদালদ্তর 
পাচঁ বিচারপবতর গিচি তা অসাংবিধাবিক 
িদ্ল খাবরজ কদ্র কদ্লবজোম ি্িথিা 
িজাে রাখার পদ্ষিই রাে গদে। তার পর 
গেদ্কই বিষেটি বিদ্ে মতবিদ্রাধ চলদ্ি 
গকন্দ ও েরীষ্ভ আদালদ্তর। 

নোনেসক নিসয় েন্তব্য 
নবলাবসলর, ষেবু্ধ নেনলে
আজকাসলর রিনতসবেি 
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর 

প্ধািমন্তরী িদ্রন্দ গমাবদ সম্পদ্ক্ভ পাবকস্াদ্ির বিদ্দেমন্তরী বিলািল ভকু দ্্ার মন্তদ্ি্ 
চরম ষিকু ব্ধ ভারত। বিিৃবত বদদ্ে বিদ্দে মন্তদ্কর তরদ্ফ িলা হদ্েদ্ি, পাবকস্াদ্ির 
অধঃপতদ্ি িতকুি মাত্রা গযাে হল। রা্রেপকুদ্ঞ্ পাক বিদ্দেমন্তরীর মন্তি্ সম্পদ্ক্ভ বিদ্দে 
মন্তদ্কর মকুখপাত্র অবরদিম িােচরী িদ্লদ্িি, ‘ সন্তাসিাদরী এিং তাদ্দর অিকুসাররীদ্দর কাদ্জ 
লাোদ্িার ষিমতা হারাদ্িাে পাবকস্াি এই ধরদ্ির অসভ্ মদ্িাভাি প্কাে কদ্রদ্ি।’ 

পাবকস্ািদ্ক সন্তাসিাদ্দর গকন্দবিদিকু িদ্ল মন্তি্ কদ্রবিদ্লি ভারদ্তর বিদ্দেমন্তরী 
এস জেেকির। একই সদ্গে এক পাক সাংিাবদদ্কর প্দ্শ্নর জিাদ্ি বতবি িদ্লি, ‘ আপবি 
ভকুল গদদ্ের বিদ্দেমন্তরীদ্ক এই প্শ্ন করদ্িি।’  কূটনিবতক মহদ্লর মত, তাদ্তই ষিকু ব্ধ 
হদ্ে িহৃস্পবতিার বিলািল ভকু দ্্া প্ধািমন্তরী গমাবদ সম্পদ্ক্ভ বিতবক্ভত মন্তি্টি কদ্রদ্িি। 
পাক বিদ্দেমন্তরী িদ্লি, ‘ ওসামা বিি লাদ্দি মতৃ। তদ্ি গুজরাদ্টর কোই জরীবিত এিং 
বতবি ভারদ্তর প্ধািমন্তরী।’  গসই মন্তদ্ি্র বিদিা কদ্র আজ সন্ধ্াে বিদ্দে মন্তক বিিবৃত 
বদদ্ে িদ্লদ্ি, ‘পাবকস্াদ্ির বিদ্দেমন্তরী ১৯৭১ সাদ্লর এই বদিটি হেদ্তা ভকু দ্ল বেদ্েদ্িি। 
িাঙাবল এিং বহদিকুদ্দর বিরুদ্ধে পাক োসকরা গয েণহত্া চাবলদ্েবিদ্লি, তারই ফল 
গসই িটিা। দ্ভ্ভাে্িেত, পাবকস্াি তাদ্দর গদদ্ের সংখ্ালিকুদ্দর প্বত আচরণ খকুি 
একটা িদল কদ্রবি।’  বিদ্দে মন্তদ্কর বিিবৃতদ্ত আরও িলা হদ্েদ্ি, ‘ পাবকস্াি এমি 
একটি গদে, যারা ওসামা বিি লাদ্দিদ্ক েবহদ্দর ময্ভাদা গদে, লাকবভ, হাবফজ সইদ, 
মাসকুদ আজাহার, সাবজদ মরীর এিং দাউদ ইব্াবহদ্মর মদ্তা জবগেদ্দর আশ্রে গদে।’ 

রাহুসলর নবশ্াে, 
কংসরেেই হারাসত 
পারসব নবসজনপসক

আজকাসলর রিনতসবেি 
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর

কংদ্রেসই হারাদ্ি বিদ্জবপদ্ক। দাবি করদ্লি রাহুল োন্ধরী। এবদি গফর একিার আচিবলক 
দলগুবলর সদ্গে কংদ্রেদ্সর তকুলিা গটদ্ি রাহুল দাবি কদ্রি, ‘ গকািও আচিবলক দল 
গদেদ্ক বদো গদখাদ্ত পাদ্র িা। তারা গকিল একটি সম্প্রদাে িা রাদ্জ্র জি্ দৃবষ্টভবগে 
উপথিাপি করদ্ত পাদ্র। গোটা গদদ্ের জি্ গসটা করদ্ত পারদ্ি কংদ্রেসই।’  ভারত 
গজাদ়্িা যাত্রার েততম বদদ্ি রাহুল োন্ধরী বিদ্জবপ  ও আরএসএদ্সর বিরুদ্ধে তরীব্ আক্রমণ 
োিাি। তারঁ দাবি, ‘ আমার ভািমবূত্ভ িষ্ট করদ্ত লাোতার অপপ্চার চালাদ্ছে বিদ্জবপ।’  

গসদ্টেম্বদ্রর গো়িাে ভারত গজাদ়্িা যাত্রা শুরু হদ্েবিল কি্াকুমাররী গেদ্ক। গসই 
যাত্রার েততম বদি পূণ্ভ হল শুক্রিার। ভারত গজাদ়্িার ১০০ বদদ্ি বিপকুল জিাসমােম 
হে। এখিও পয্ভন্ত ৮ রাদ্জ্র ৪২ গজলা িকুদঁ্েদ্ি এই পদযাত্রা। কি্াকুমাররী গেদ্ক 
কাশ্রীর সাদ়্ি বতি হাজার বকদ্লাবমটার পদযাত্রার মদ্ধ্ ২৮০০ বকদ্লাবমটার পে 
অবতক্রম কদ্রদ্ি। এবদি সকাদ্ল বহমাচদ্লর িিবিি্ভাবচত বিধােকরা ও মকুখ্মন্তরী ভারত 
গজাদ়্িা যাত্রাে অংে গিি। এবদি সদ্ন্ধে জেপকুদ্র লাইভ কিসাদ্ট্ভর আদ্োজি হদ্েবিল। 
অিকুষ্াদ্ি বিদ্লি সগেরীতবেপেরী সকুবিবধ গচৌহাি। 

এবদদ্ক, ভারত গজাদ়্িা যাত্রাে গকবজএদ্ফর োি ি্িহার করা হদ্েদ্ি িদ্ল 
কবপ রাইট আইদ্ি মামলা হদ্েবিল কংদ্রেস গিতাদ্দর বিরুদ্ধে। এবদি রাহুল োন্ধরী, 
জেরাম রদ্মে ও সকুবপ্ো শ্রীদ্িদ্তর বিরুদ্ধে এফআইআর দাদ্েদ্রর বিদ্দ্ভদ্ে থিবেতাদ্দে 
বদদ্েদ্ি কণ্ভাটক হাইদ্কাট্ভ। 

ভারত গজাদ়্িার েততম বদদ্ি রাজথিাদ্ির মকুখ্মন্তরী অদ্োক গেহলটদ্ক পাদ্ে িবসদ্ে 
শুক্রিার রাহুল দাবি কদ্রি, ‘  কংদ্রেস েণতাবন্তক দল। যতষিণ দদ্লর গকািও ষিবত 
িা হে, আমরা কাউদ্ক িাধা বদই িা।’   গুজরাদ্ট বিধািসভা বিি্ভাচদ্ি দদ্লর ভরািকু বি 
বিদ্ে এক প্দ্শ্ন রাহুল িদ্লদ্িি, আম আদবম পাটি্ভ িা োকদ্ল গুজরাদ্ট বিদ্জবপদ্ক 
হারাদ্িা গযত। উদ্লেখ্, কংদ্রেস গিতারা িরািরই অবভদ্যাে কদ্রদ্ি, গুজরাদ্ট আপ 
বিদ্জবপর বি– টিম বহদ্সদ্ি কাজ কদ্রদ্ি।

ভারত নজাসড়া োরোর শততে নেি। রাহুল গান্্রীর েসগে হাঁটসলি 
নহোিল রিসেসশর েু�্যেন্্রী েু�নব্র নেং েু�ু ও রিসেশ েভাপনত 

রিনতভা নেং। রাজথিাসির নেৌোয়, শুক্বার। িনব: েংগৃহ্রীত

গাহকেথি্য নহংো! ব্রীরভসরের 
পনরবাসরর নবরুসদ্ োেলা

আজকাসলর রিনতসবেি 
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর
বহমাচল প্দ্দে কংদ্রেদ্সর সভাপবত প্বতভা বসং ও তারঁ বিধােক পকুদ্ত্রর বিরুদ্ধে 
োহ্ভথি্ বহংসার মামলা দাদ্ের করদ্লি পকুত্রিধ।ূ মামলার গজদ্র বিপাদ্ক পদ়্িদ্ি 
প্াক্তি মকুখ্মন্তরী িরীরভদ্র বসংদ্ের পবরিার। োহ্ভথি্ বহংসার মামলা দাদ্ের হদ্েদ্ি 
প্বতভা বসং, তারঁ পকুত্র বিক্রমাবদত্ বসং, কি্া অপরাবজতা ও িিদাই অগেদ বসংদ্ের 
বিরুদ্ধে। এই মামলাে ইবতমদ্ধ্ই তাদঁ্দর সমি পাঠাদ্িা হদ্েদ্ি। বহমাচল প্দ্দদ্ের 
বেমলার বিধােক বিক্রমাবদত্ বসং। তাঁর স্তরী সকুদে্ভিা বসং চকু ন্ডাওোত মামলাটি কদ্রদ্িি। 
সকুদে্ভিার অবভদ্যাে ও সমি পাঠাদ্িা বিদ্ে বিক্রমাবদত্ অিে্ গকািও মন্তি্ করদ্ত 
চািবি। জািা বেদ্েদ্ি, ২০১৯ সাদ্ল বিদ্ে হদ্েবিল বিক্রমাবদত্–সকুদে্ভিার। সকুদে্ভিার 
অবভদ্যাে, বহমাচদ্লর প্াক্তি মকুখ্মন্তরী িরীরভদ্র বসংদ্ের মৃতকু ্র পর বিক্রমাবদত্ তাদঁ্ক 
উদেপকুদ্রর িাদ্পর িাব়িদ্ত বফদ্র গযদ্ত িদ্লবিদ্লি। সকুদে্ভিার আরও দাবি, তারঁ 
কাি গেদ্ক ১০ গকাটি টাকা দাবি কদ্রবিদ্লি বেমলার বিধােক। সকুদে্ভিার অবভদ্যাে, 
চডেরীেদ়্ির এক মবহলার সদ্গে সম্পক্ভ রদ্েদ্ি বিক্রমাবদদ্ত্র।

অনতোনর থাকসব িা 
 ২৩–এ, বলসি হু
২০২৩ োসল অনতোনর পেকোসয় আর 
থাকসব িা নকানভি–১৯ েংক্েণ। 
স্াথি্য েংক্ান্ত জরুনর অবথিাও রিত্যাহার 
কসর নিওয়া হসত পাসর। বহৃস্পনতবার 
নজনিভায় নবশ্ স্াথি্য েংথিার রি্াি 
নটস্াে আ্ািে গ্যানরিসয়েেু বসলি, 
‘ শুরুর নেসক কসরািার নে পনরনথিনত 
নিল, এ�ি নতেি আর নিই। আেরা 
েসি করনি, ২০২৩ োসল কসরািা আর 
অনতোনর পেকোসয়র নরাগ থাকসব িা।’ 

মকুবক্তপণ 
কুকুর!  
অপহৃত 
মাবলক

েংবাে েংথিা
িয়িা, ১৬ নিসেম্বর

কুকুর চাই। গয কদ্রই গহাক। তার 
জি্ অপহৃত হদ্লি কুকুদ্রর মাবলক!  
গরেটার িেিার বিটা ২–এর িাবসদিা 
২ ভাই রাহুল এিং শুভদ্মর আদদ্রর 
গপাষ্ একটি গিাদ্ো আদ্জ্ভবটিদ্িা। 
প্বতবদিই সকাদ্ল তাদ্ক বিদ্ে হাঁটদ্ত 
গির হি ২ ভাই। িকুধিার হঠাৎই গসই 
সমে  একটি স্রবপও োব়ি তাদ্দর 
পে আটদ্ক দা়ঁিাে। োব়ি গেদ্ক ৩ 
জি গিদ্ম গসাজাসকুবজ কুকুরটিদ্ক 
গচদ্ে িদ্স। গসটির জি্ গয গকািও 
মূল্ও বদদ্ত রাবজ বিল তারা। বকন্তু 
রাহুল, শুভম তাদ্ত রাবজ িা হওোে 
গিদ্ধ যাে তক্ভাতবক্ভ। এর পরই ওই 
৩ জি রাহুলদ্ক োব়িদ্ত তকু দ্ল বিদ্ে 
চম্পট গদে। তারপর শুভমদ্ক গফাি 
কদ্র তার দাদার মকুবক্তপণ বহদ্সদ্ি 
কুকুরটিদ্ক দাবি কদ্র। বকন্তু 
পকুবলদ্ের ভদ্ে ওইবদি রাত ২গটা 
িাোদ রাহুলদ্ক আবলেদ়্ির রাস্াে 
গিদ়্ি বদদ্ে পালাে অপহরণকাররীরা। 
পদ্ররবদি সকাদ্ল িেিাে গপৌঁিে 
রাহুল। জািা গেদ্ি, অবভযকুক্ত ৩ জি 
হদ্লি বিোল, লবলত, মবটি। তারা 
উত্রপ্দ্দদ্ের আবলে়ি অচিদ্লর 
িাবসদিা। বিটা ২ োিার পকুবলে প্ধাি 
অঞ্বি বসং জাবিদ্েদ্িি, রাহুল 
এিং শুভম ওই ৩ অবভযকুদ্ক্তর 
বিরুদ্ধে োিাে অবভদ্যাে দাদ্ের 
কদ্রদ্িি। তাদ্দর গখাঁদ্জ তলোবে 
শুরু কদ্রদ্ি পকুবলে।    

‘পাঠাি’ নঘসর িলসি 
উসতার–িাপাি

েংবাে েংথিা
নেনলে, ১৬ নিসেম্বর

‘ পাঠাি’  বিদ্ে হইচই চলদ্িই। কলকাতা আন্তজ্ভাবতক চলবচ্চত্র উৎসদ্ি এদ্স িৃস্পবতিার 
গসাে্াল বমবিোর বিষাক্ত হাওো বিদ্ে উষ্া প্কাে কদ্রি োহরুখ খাি। িদ্লবিদ্লি, 
এখি িবির গরেলার িা টিজার প্কাে গপদ্লই সামাবজক মাধ্দ্ম গিবতিাচক মন্তদ্ি্র 
ঢল িাদ্ম। তার গজদ্র বতল গেদ্ক তাল হদ্ে িবি িেকদ্টর িাকও উদ্ঠ যাে। এদ্ত 
আদ্খদ্র ষিবত হে বসদ্িমারই। বকন্তু আোর কো এখিও আপিার, আমার মদ্তা সদে্ভক 
বচন্তাভািিার মািকুষ পৃবেিরীদ্ত রদ্েদ্ি। িবলউি িাদোর এই মন্তি্ ভাইরাল হদ্ে যাওোর 
পরই গসাে্াল বমবিোে গদেজকুদ়্ি ‘ পাঠাি’  গদখার আওোজ ওদ্ঠ। 

এর উদ্্াবদদ্ক, িতকু ি কদ্র ‘ পাঠাি’  িেকদ্টর িাকও গোিা যাদ্ছে। গেরুো বেবিদ্রর 
পর এিার মধ্প্দ্দদ্ের উদ্লমা গিাদ্ি্ভর দাবি, এই িবি মকুসবলমদ্দর ধমমীে ভািাদ্িদ্ে 
আিাত করদ্ত পাদ্র। গিাদ্ি্ভর সভাপবত তসেদ আিাস আবল জাবিদ্েদ্িি, মকুসবলম 
সম্প্রদাদ্ের মদ্ধ্ পাঠািদ্দর বিদ্েষ মাি রদ্েদ্ি। এই িবিদ্ত পাঠািদ্দর ভািমূবত্ভ িষ্ট 
হদ্েদ্ি। যবদ এই িবি যবদ মকুবক্ত পাে, তা হদ্ল িাম িদল করদ্তই হদ্ি। বকন্তু িবির 
বিম্ভাতারা আত্মবিবোসরী। শুক্রিারই িবির অি্ অবভদ্িতা জি আব্াহাদ্মর প্েম লকুক 
প্কাে কদ্রদ্িি তাঁরা৷ 

এবদদ্ক ‘ পাঠাি’  বিতদ্ক্ভ োহরুদ্খর পাদ্ে দাঁ়িাদ্লি বকং খাদ্ির আর এক জিবপ্ে 
িবি ‘রইস’–এর পবরচালক রাহুল গঢালাবকো। গসাজাসকুবজ মন্তি্ কদ্রদ্িি, ‘ পাঠাি’  বিদ্র 
প্বতিাদ, বিতক্ভ আসদ্ল ধম্ভাদ্ন্ধর অদ্যৌবক্তক আ্ালি। ‘ পাঠাি’  বসদ্িমার ‘ গিেরম 
রং’  োদ্ি দরীবপকা পা়িকুদ্কাদ্ির গপাোক বিদ্র বিতদ্ক্ভ মকুখ খকুদ্লদ্িি তৃিমূল গিতা 
সাদ্কত গোখদ্ল। িদ্লদ্িি, মবহলারা বহজাি িা বিবকবি যাই পরুক, সদ্িদ্তই  বিদ্জবপর 
সমস্া। এবদদ্ক বিলবকস িাদ্িার ধষ্ভকদ্দর মালা পবরদ্ে স্ােত জািাে গেরুো বেবির। 


