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Headlines :
(ৌ) রাজ্যের ভস্ত াপাতাজ্ের অন্তর্ফি বাজ্ে র্ির্িৎার্িন ররােহজ্ের

যনে ৎৎৎ িরজ্নর রযজ্নর্রি রভর্ির্ন র্ফনাভজ্েে রফরা শুরু জ্েজ্ে|
(্) আোভহ ্ৌরে র্িজ্ম্বর আোরাভ ফার্ি প্রাথর্ভি স্বাস্থ্ে রিজ্ের
র্েোনো িরা জ্ফ|
(ৎ) প্রিানভন্ত্রহ নজ্রে রভার্ে ফজ্েজ্েন, ের্রদ্র যনেজ্ের ভস্ত িার্ো
পরজ্ে ও ভো রভািাজ্ফোর েজ্্ে রিার িায িজ্র িজ্েজ্ে|
() গুযরাজ্ে র্ফিানবা র্নফি ািজ্নর র্িতহে তথা রেল পর্ি াজ্ের রবাে
গ্রে আোভহিাে|
**********************************************
স্বাস্থ্ে :
রাজ্যের স্ত াোাতাজ্ে অন্তর্্িৎাজ্ে র্ির্িৎার্িন ররােজ্ের যনে ৰৰৰ
িরজ্নর রযজ্নর্রি রর্ির্ন র্্নাঢ়জ্েে র্রা শুরু জ্েজ্ে| স্বাস্থ্ে র্ি্
রর্যৎ রৎৌর্ি আয ািরজ্ে াাং্ার্েি জ্েেজ্ন এখ্র যানান|
র্তর্ন যানান, াোাতাজ্ে ররােজ্ের োজ্ে আর্ র্জ্জ্্ র্ি রেো শুরু

জ্েজ্ে| তাোড়া, িোন্সার ও টি র্্ আক্রান্ত ররােজ্ের রেজ্ে এিটি িজ্র
অর্তর্রক্ত র্ি ও আড়াই র্র্ের্েটার অর্তর্রক্ত েড়ি রেো শুরু জ্েজ্ে|
শ্রী রৎৌর্ি যানান, রাজ্যে ্তি াজ্ন ৳টি রেত াোাতাে, ৳টি রযো
াোাতাে, ৯৯টি ির্উর্নটি রেে রন্টার,

৮৭৳টি প্রাের্ি স্বাস্থ্ে

রিন্দ্র, ৮ াযার ্ রন্টার রজ্েজ্ে|
***************************
প্রাথর্ভি স্বাস্থ্ে রিে :
উোযার্ত িেোে ন্ত্র অজ্ ার রে্্িা আয েড়োড়জ্র রখাোইজ্ের আারা
্ার্ড়জ্ত এিটি প্রাের্ি স্বাস্থ্ে রিন্দ্র র্নিাজ্ের যনে যােো োর্রেিন
িজ্রন| আারা ্ার্ড় দ্বাে রেে র্্েোেজ্ের োাজ্ আারা ্ার্ড় এ
র্ি র্ র্ৎজ্েজ্যর রোেজ্ন িার এির যােোে েজ্ড় উঠজ্্ আারা ্ার্ড়
প্রাের্ি স্বাস্থ্ে রিন্দ্র| ৱ রিাটি টািা ্েজ্ে ৮৭ য্োর প্রাের্ি স্বাস্থ্ে
রিন্দ্র র্নিাে িরা জ্্| তাজ্ত ৮৭টি রিার আ্া ও েি োিজ্্|
ন্ত্রর ৌরঙ্গ র্েজ্েন রখাোই রযো স্বাস্থ্ে আর্িিার্রি ৌর্নন্দ্র কুার
যড়োর, কুা াি প্রড়ন রে, োঢ়তি েপ্তজ্রর ্াস্তুিার র্েেো িন্দ্র
রে্নাে  অনোনেরা| ন্ত্র শ্রী রে্্িা যানান, আারা ্ার্ড় এোিার
ানড়জ্র ে ির্েজ্নর ো্ র্েে প্রাের্ি স্বাস্থ্ে রিজ্ন্দ্রর| এই ো্ আো
৯৮র র্িজ্ম্বর আারা ্ার্ড় প্রাের্ি স্বাস্থ্ে রিজ্ন্দ্রর র্োনোজ্র িে
র্েজ্ে োঢ়রে জ্ত িজ্েজ্ে|
**************************
র্প্রভজ্িােি :

আোিাে ড়র্প্রজ্িাজ্টি রাজ্যের ৮৭ াযার ৰ৯ৰযন র্েজ্ির িাকুরর
রোে ্র্ির াোর শুনার্ন জ্্| এিই াজ্ে ৮৯ াযার অর্েি োজ্ে
রোি র্নজ্োজ্ে রাযে রিাজ্রর র্্রুজ্ি আোেত অ্াননা াোরও
শুনার্নর িো রজ্েজ্ে|
******************************
পাওোরটিো র্ফতরে :
রাযনের ি র্ কুার উজ্েোজ্ে আয রাযনের ্াযার প্রাঙ্গজ্ে র
্োনাযী স্মর্ ত ড়ক্ত জ্ে রাযনের ব্লজ্ির র্্র্ৎ

োোজ্েত ও র্ৎজ্েজ্যর

ি িজ্ের জ্িে ৎতড়ি ি ঢ়জ্েে ৴ৱটি োাওোরটিোর র্্তরে িরা ে|
অনড়ষ্ঠাজ্ন প্রিান অর্তর্ে র্াজ্্ উোর্স্থ্ত র্েজ্েন র্্িােি ড়িন ো|
র্তর্ন ্জ্েন, ানড়জ্র িার্োর জ্ঙ্গ ঙ্গর্ত ররজ্খ ি র্র উৎোােন ্াড়াজ্ত
জ্্| জ্ের জ্ঙ্গ তাে র্র্েজ্ে র্্জ্ঞান র্ৎর্িি িা িরজ্ত জ্্|
অনড়ষ্ঠাজ্ন অনোনেজ্ের জ্িে উোর্স্থ্ত র্েজ্েন র্যো োর্রজ্ের ৎার্িোর্ত
র্াাংশু রাে, র্যো োর্রজ্ের ি র্ র্্েি স্থ্াে ির্টির ৎাোর্ত
্া্ড়ে রে্নাে, ৎারত িন্দ্র নের োোজ্েত র্র্তর রিোরোন র্নিে
রৎৌর্ি, রাযনের োোজ্েত র্র্তর রিোরোন রত্না ো ও িাাঁঠার্েো
োোজ্েত র্র্তর রিোরোন ির্র র্ঞা| স্বােত ৎাে রেন ি র্
আর্িিার্রি অযে ির| ৎাোর্তত্ব িজ্রন রাযনের োোজ্েত র্র্তর
ি র্ র্্েি স্থ্াে ির্টির ৎাোর্ত ্াড়জ্ে্ রে্নাে|
****************************
র্ফ রয র্প :

রাজ্যে ার্ন্ত র্্নে িরার রিষ্টা িেজ্ে ্জ্ে র্্ রয র্ো রাযে ৎাোর্ত
র্্প্ল্ কুার রে্ অর্ৎজ্য্াে িজ্রজ্েন| আয এি াাং্ার্েি েেজ্ন র্তর্ন
র্ র্ো আই এ েজ্ের িাযিজ্ির াজ্োিনা িজ্রন| রাজ্যে রিান িরজ্নর
উ েন ে র্ন ্জ্ে র্তর্ন অর্ৎজ্য্াে িজ্রন| রাজ্যে িীে প্রর্তষ্ঠান ৎাঙ্গার
নাজ্ অোপ্রিার িাোজ্না জ্ে ্জ্েও অর্ৎজ্য্াে িজ্রন র্তর্ন|
******************************
TECC :
র্েোড়রা িিিার ন্বে ির্টি H. B. ররাজ্ির োে রেজ্ি আয ৴ েৌা
ো্জ্ত

কিোজ্র

র্র্েে

ও

োড়র

ৎ্জ্নর

াজ্ন

াজ্্

ে|

ো্গুর্ের জ্িে রজ্েজ্ে দ্র্ে ঢ়েে ্র্ি ররাি িরা, রাষ্ট্রােত্ব াংস্থ্া ও
োর্রজ্্া রেজ্ে র্রিার্রিরে ্

িরা ইতোর্ে| াজ্্জ্ াংেঠজ্নর

রিন্দ্রে ািারে ম্পােি অ োাে, কুা ম্পােি র্নরঞ্জন রাে
প্রড়খ ্ক্ত্ে রাজ্খন|
********************************
পার্নাের :
োার্নাের োোজ্েত র্র্ত জ্ে ৎে েপ্তজ্রর উজ্েোজ্ে আয ৯ৰ৲ যন
ৎে িাজ্ি াে িরার যাে র্্তরে িরা ে| অনড়ষ্ঠাজ্ন োার্নাের
োোজ্েত র্র্তর রিোরোন তে ো, ৎাই রিোরোন আশুজ্তা
িা, ৎে তত্বা্িােি অর্নজ্ িািা প্রড়খ উোর্স্থ্ত র্েজ্েন|
***************************
খােে পর্রলে :

র্নর্খে ৎারত র্ো খােে োর্রজ্ের, রাযে াখার উজ্েোজ্ে েতিাে
ইন্দ্রনের এোিার ্নো প্লার্্ত ৰ৭টি েড়ুঃস্থ্ োর্র্ারজ্ি এিটি িজ্র ার্র
র্্তরে িরা ে| এই উোেজ্েে আজ্োর্যত অনড়ষ্ঠাজ্ন রোৌরর্তে িজ্র
স্বােত ৎাে রেন র্নর্খে ৎারত র্ো খােে োর্রজ্ের রাযে াখার
রিোরোন ্ানা রে্নাে| অনড়ষ্ঠাজ্ন প্রিান অর্তর্ে র্জ্জ্্ াাংে ঙ্কর
প্রাে েি, র্্জ্ োর্নত অর্তর্ে র্জ্জ্্ র্্িােি রোোাে িন্দ্র রাে,
োড়র োার্রে র্ান রে্্িা ও র্্র্ষ্ট াযজ্্ আর্ে্া র্ো
র্র্তর রজ্ক্রটার্র র্রতা রাে প্রড়খ উোর্স্থ্ত র্েজ্েন|
***************************
রাযস্ব েপ্তর :
তেে অর্িিার আইন অনড়য্াে রাযস্ব েপ্তজ্রর এ. র্ো. আই. ও এ্াং এ.
এ. র্ো. আই. ও এর না র াো িরা জ্েজ্ে| রাযস্ব েপ্তজ্রর
এ.র্ো.আই.ও িরা জ্েজ্ে য্ড়গ্ম র্ি্ এ. িক্র্জ্ি| তাাঁর োড়জ্রা ঠিিানা
জ্ো এ. িক্র্তী, য্ড়গ্ম র্ি্, র্েোড়রা রিার, রাযস্ব েপ্তর| রা্াইে
নম্বর ৶ৱৰ৳৮৯৶৲৳৴|
এ এ.র্ো.আই.ও িরা জ্েজ্ে র্েনাো রেব্বিাজ্ি| তাাঁর োড়জ্রা ঠিিানা
জ্ো র্েনাো রে্্িা, রিন অর্ৌার, রাযস্ব েপ্তর| রা্াইে নম্বর
ে ৶ৱৰ৳৲৳ৰ৭৳৴|
**********************************************
প্রিানভন্ত্রহ :
প্রিানন্ত্র নজ্রন্দ্র রার্ে ্জ্েজ্েন, ের্রদ্র যনেজ্ের স্ত িার্ো োঢ়রজ্েও
ো রািাজ্্োর েজ্েে রিার িায িজ্র িজ্েজ্ে| আয নতড় ন র্েল্লর

র্্জ্ঞান ৎ্জ্ন The Fedaration of Indin Chambers of commerce &
Industries, FICCI-এর ্ার্িি ািারে ৎাে র্তর্ন ্ক্ত্ে রাখর্েজ্েন|
প্রিানন্ত্র ্জ্েন, রিার এিটি ্ে্স্থ্াোনা গ্রে িরজ্ে, য্া শুিড়াে স্বেই
নে ের্রদ্র যনেজ্ের প্রর্ত ানড়ৎঢ়র্তও| র্তর্ন ্জ্েন, য্ড়্ াজ্যর
িার্ো োঢ়রজ্েও রিার র্্র্ৎ

োেজ্েো গ্রে িরজ্ে| প্রিানন্ত্র রযার র্েজ্ে

্জ্েন রয্, ্োজ্ঙ্ক যনেজ্ের যাি ত অেি ও এিাউন্টিারজ্ের স্বােি রোে
আজ্রা

অর্িি

ড়রোর

্ে্স্থ্া

িরজ্ে

রিার|

শ্রী

রাে

Financial

Resolution & Deposit Insurance Bill, 2017 র্্জ্ে ভ্র েঢ়র িরজ্ত
র্ৌর্ির জ্য্ার্েতা িান|
***************************
গুযরাে র্নফি ািন :
গুযরাজ্ট র্্িানৎা র্ন্িািজ্নর র্দ্বতে তো র েৌার রৎাট গ্রে িরা
জ্্ আোিাে িাে ৵টা রেজ্ি র্্জ্িে ৲টা োয্িন্ত| এই োজ্্ি উির ও
িে গুযরাজ্ট ৶ৰটি আজ্ন ৵৲৮ যন প্রর্তদ্বন্দ্বর ৎােে র্নিিারে িরজ্্ন
৯ রিাটি ৯৯ েে রৎাটার| র্দ্বতে েৌার রৎাজ্ট উজ্ল্লখজ্য্ােে প্রােীরা জ্েন
রাজ্যের উোড়খেন্ত্র নর্তন োোজ্টে, িাংজ্গ্রজ্র অজ্ে ঠাকুর এ্াং র্নেি ে
প্রােী র্যজ্ে রওোন| ৯৲ াযাজ্ররও র্র্ রৎাট রিজ্ন্দ্র EVM ও
VVPAT-এর ািেজ্ রৎাট রনো জ্্| ড়ষ্ঠড়ৎাজ্্ রৎাট গ্রজ্ের যনে িজ্ঠার
র্নরাোিা ্ে্স্থ্া ের্ত জ্েজ্ে| ৮ েজ্েরও র্র্ োড়র্ে িী র্নজ্োে িরা
জ্েজ্ে| প্রে োয্িাজ্ে ৵৶টি রিজ্ন্দ্র েত ৶ই র্িজ্ম্বর রৎাট রনো ে| েড়ই
োয্িাজ্ের রৎাট েেনা জ্্ ৮৵ই র্িজ্ম্বর|
******************************
ফি েেহে বফঠি :

াংজ্ের আ
্িেেে

তিােন অর্িজ্্জ্নর প্রাক্কাজ্ে রিার আোিাে এি

ক্ঠি

আহ্বান

িজ্রজ্ে|

াংজ্ের

অর্িজ্্ন

আো

৮৲ই

র্িজ্ম্বর শুরু জ্ে| িেজ্্ ৲ই যানড়োর োয্িন্ত| এর আজ্ে াংে
র্্েিন্ত্র অনন্ত কুার াংজ্ের িাযিি ড়ষ্ঠড়ৎাজ্্ ম্প

িরার যনে

ও অর্িজ্্ন ৌেপ্রড় িরার উজ্েজ্ে র্্জ্রাি েে স্ত রাযননর্তি
েজ্ের প্রর্ত জ্য্ার্েতার আহ্বান যার্নজ্েজ্েন| এ্াজ্রর অর্িজ্্জ্ন র্তন
তাোি র্্েি র্্ে এ্াং র্োর্েজ্ে োড়া যার্ত ির্জ্নর াাংর্্িার্নি
অ্স্থ্ান ম্ব ে আইন র্নজ্ে আজ্োিনা জ্ত োাজ্র| এ্াজ্রর অর্িজ্্জ্ন
৮ৱর্েন িায জ্্|
*******************************
েহে স্মরজ্ে :
৯৭৭৮ াজ্ের আযজ্ির র্েজ্ন ন্ত্রা্াে াোর াত রেজ্ি াংেজ্ি রো
িরজ্ত র্েজ্ে য্ারা ে জ্ের্েজ্েন, আয তাাঁজ্ের েিা যানাজ্না ে|
উোরাষ্ট্রোর্ত এ. রৎঙ্কাইো নাইিড় , প্রিানন্ত্র নজ্রন্দ্র রার্ে, রোিৎার
অিেে ড়র্ো াযন, প্রাক্তন প্রিানন্ত্র ি: নজ্ান র্াং, র্্র্ৎ
রিন্দ্রে

ন্ত্র, াংে ও র্্র্ৎ

েজ্ের রনত ্ন্দ

আয াংে ৎ্জ্ন

েজ্ের উজ্েজ্ে োড়ষ্পাঞ্জে অোিে িজ্রন| রাষ্ট্রোর্ত রানাে রিার্্ন্দ এি
টড় েইট

্াতি াে

েজ্ের

প্রর্ত

েিা

যার্নজ্ে

্জ্েন,

ন্ত্রা্াে

র্ক্ত

ৎারত্ার যনে ্িাইজ্ত োনযনি ৎারতে েেতার্ন্ত্রি ঢ়েেজ্্ািজ্ি
আ াত িরজ্ত িাইজ্েও ৌে জ্ত োাজ্রর্ন|
টড় েইট্াতি াে প্রিানন্ত্র নজ্রন্দ্র রার্ে ্জ্েন, রে আয েেতজ্ন্ত্রর র্ন্দরজ্ি
রোিার েজ্ের স্মরে িরজ্ে| তাজ্ের এই আত্মতোে িখজ্না রৎাোর
নে| রিন্দ্রে তেে ও ম্প্রিারন্ত্র স্মর্ত ইরার্ন টড় েইট্াতি াে ্জ্েন,

েেতজ্ন্ত্রর র্ন্দজ্রর রো িরজ্ত র্েজ্ে য্ারা ে জ্েজ্েন রে িখজ্না
তাজ্ের ৎড় েজ্্ না|
৯৭৭৮ াজ্ের আযজ্ির র্েজ্ন াংজ্ের রাযেৎা ড়রো র্া র্্ৎাজ্ের ৯
যন, র্েল্ল োড়র্েজ্র ৲ যন এ্াং CRPF-এর ৮ যন র্ো িনজ্ে্ে
ন্ত্রা্ােজ্ের াংজ্ে প্রজ্্জ্ ্ািা র্েজ্ত র্েজ্ে প্রাে ারান| এই াোে ৮
যন ােরও তড়ে ে|
*************************
স্ততাাঁত ফস্ত্রজ্ভো:
আো ৮৳ র্িজ্ম্বর রখাোইজ্ের ড়ৎা োাজ্িি র্্জ্ স্ততাাঁত ও ্্ত্রমজ্ো
শুরু জ্্| ৮ৱ র্েন্োো এই রো িেজ্্ ৯৶ র্িজ্ম্বর োয্িন্ত| রাযে
রিজ্রর স্ততাাঁত, স্তিারু ও রর র্ে েপ্তর
্্ত্রম ন্ত্রনােে

রয্ৌে ৎাজ্্

এই রোর

এ্াং ৎারত রিাজ্রর

আজ্োযন িরজ্ে|এই রোজ্ি

ৌে িরজ্ত আয রখাোই োোজ্েত র্র্তর ৎািজ্ে এি প্রস্তুর্ত

ৎা

অনড়র্ষ্ঠত ে|
***********************************
এ র্ির্বেন :
িন্দ্র স্মর্ত

জ্রাো প্রে র্ির্ৎন ৌড় ট্জ্ের ড়োার নি আউজ্টর র্দ্বতে

রখোে ব্লাি াউে ক্লা্ যেোৎ িজ্রজ্ে| উািান্ত র্র্ন রের্িোজ্
অনড়র্ষ্ঠত রখোে আয ব্লাি াউে রোনার্ি শুেট আউজ্ট ৱ-৯ রোজ্ে
যড়জ্েে এজ্ার্জ্েনজ্ি োরার্যত িজ্র| র্নিি ার্রত ও অর্তর্রক্ত জ্ের
রখোে রিান েেই রোে িরজ্ত োাজ্র র্ন| োজ্র, রোনার্িজ্ত োজ্ির
ৌেো ে| আো ৮৲ই র্িজ্ম্বর ব্লাি াউে ড়োার নি আউজ্টর

ত তে রখোে রনন ্ড়জ্েট ক্লাজ্্র ড়জ্খাড়র্খ জ্্| ওই োজ্ির েে
ৌাইনোজ্ে এর্েজ্ে িজ্ো াংজ্ র র্্রুজ্ি রখতা্ েখজ্ের যনে রখেজ্্|
********************************
আফাওো :
আো ৱ৵

ন্টাে রাজ্যের র্্র্ৎ

স্থ্াজ্ন

ন কুোার তিি তা যার্র

িজ্রজ্ে আ্াওো েপ্তর| আয র্েজ্নর জ্্িাচ্চ তাোাো ৯৴.৲ র্িগ্র
রের্ো ও ্ির্নম্ন তাোাো র্েে ৮৴ র্িগ্র রের্ো|
****************************

