
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29th November, 2022 
 
The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block – G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai 400 051 
 
Stock Code: TIL 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400001.  
 
Scrip Code: 505196 

 
Dear Sir/Madam, 
 
 

Dear Sir/Madam, 
 
 
 

Re:  Newspaper Advertisement for dispatch of Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) 
of TIL Limited (the Company)   

 

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, 29th November, 2022 
pertaining to Notice of the EGM of the Company to be held on Friday, 23rd December, 2022 through 
Video Conferencing or Other Audio Visual Means, which was sent on 28th November, 2022, through 
email only, to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Company or Registrar 
and Share Transfer Agent viz., Messrs. C B Management Services (P) Ltd. or Depository Participants. 
 
The copies of the said advertisements are also available on the Company’s website, www.tilindia.in. 
 
Kindly take the same in your records. 
 
 

Thanking you, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encl. As above 
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দেশ ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২৯ নভেম্বর ২০২২

৯

 ফম্ম নং:  আইএনসি ২৬
[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, 

২০১৪ এে রুল ৩০ অিুযোয়ী] 
ককন্দ্রীয় িরকার,    সরসিওনাল সিভরক্টর, ইস্ান্ম সরসিয়ন 
সমসনস্রি অফ কভ্্মাভরট অ্াভফয়াি্ম, কলকাতা িম্রীভ্
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩ এে ১৩ িং ধোেোে ( ৪) িং 
উ্ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, 
২০১৪ এে রুল ৩০ সোব রুল ( ৫) ক্লজ ( এ)   সম্ন�পত 
নবষয়

~ এবং ~ 
নবষয়: অসনশা এভস্টি প্াইভেট সলসমভটি ( CIN: 
U70101WB1981PTC033335 )  ( আরে অনিশো 
এরটেটস নলনিরটড িোরি ্নেনিত)  যোে কেনজটেোডপ 
অনিস ২, ব্োরবোিপ কেোড �ল�োতো ্নচিিবঙ্গ 
৭০০০০১, ভোেত

..... আভবদনকার্রী
সবজ্ঞসতি

এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে 
কয, ১৮ নভেম্বর, ২০২২ তাসরভে আভয়াসিত উক্ত 
ককাম্াসনর সবভশষ িাধারণ িোয় েৃহীত এ�টি 
নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩ 
এে ১৩  িং ধোেোধীরি ‘্সচিমবঙ্গ রাি্’  ক্র� 
‘সদসলির এনসিটিভত’  কত ক�োম্োনিে কেনজটেোডপ 
অনিস স্োিোন্তরেে উরদেরশ্ ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োে� 
্নেবতপরিে নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্ আরবদি�োেী 
ক�োম্োনিে তেরি ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি 
আনজপ ক্শ �েোে প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজটেোডপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরে �োেও স্ো্প কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো ্ো�রল 
নতনি/তোঁেো এমসিএ–২১ ক্াট্মাল ( www.mca.
gov.in ) কত ইিরভটেে �িরলেি িিপ দোনিল �রে 
ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে 
তোনেি ক্র� ১৪ ( ক�াদ্দ)  সদভনর মভধ্ সরসিওনাল 
সিভরক্টর ( ইস্ান্ম সরসিয়ন) , নিনিন্রি অি �র্পোরেট 
অ্োরিয়োসপ, �ল�োতো ঠি�োিো ২ এমএিও সবস্ডং, 
�তুর্ম তল, ২৩৪/ ৪ এ কি সি কবাি করাি, সনিাম 
্্াভলি, কলকাতা ৭০০০২০ সিীর্ তোঁে ( ্ ুং/  
স্তী)  স্োর্পে ধেি ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেি �রে 
নলনিতভোরব জোিোি বো কেনজটেোডপ ডোর� ্োঠোি এবং 
এে সরঙ্গ এ�টি হলিিোিো দ্োেো বক্তব্ সিন্পত হওয়ো 
আবশ্� এবং এে এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োেী 
এই ক�োম্োনিে এই কেনজটেোডপ অনিরসে ঠি�োিোয় 
ক্শ �েরত হরব:  
করসিস্াি্ম অসফভির ঠিকানা:  ২, ব্োরবোিপ কেোড, 
�ল�োতো, ্নচিিবঙ্গ ৭০০০০১

আভবদনকার্রীর তরভফ এবং ্ভষে
অসনশা এভস্টি প্াইভেট সলসমভটি

স্া/ –
মধুশ্রী রািগসরয়া

সিভরক্টর
DIN : 01161109 

স্োি:  নিউ নদনলে
তোনেি:  ২৮. ১১. ২০২২

  ই–সনলাম সবক্রয় সবজ্ঞসতি
উরাল ইসডিয়া সলসমভটি– সলকুইভিশভন রাকা ( কভ্্মাভরট ঋণগ্রহ্রীতা) 

CIN-U50200WB2003PLC096006 
 করসিস্াি্ম অসফি:  ১, অকল্াডি কলেি কলকাতা ্সচিমবঙ্গ ৭০০০১৭ ইন

ইনিলভেসসি অ্াডি ব্াঙ্করা্সি ককাি, ২০১৬–এর অধ্রীভন সবক্রভয়র িন্ ই–সনলাম সবজ্ঞসতি
সনলাভমর তাসরে ও িময়:  ১৪ সিভিম্বর, ২০২২ কবলা ১২টা করভক কবলা ১টা োরত্রীয় িময়

( প্রনত কক্ররে ৫ নিনিরটে সীিোহীি সম্প্রসোেরে) 
ইউসনট ্সরদশ্মভনর তাসরে:  প্রনতটি নবডোরেে এ�জরিে জি্ ই–নিলোরিে ্ূরবপ

 নবজ্নতি প্র�োরশে ৪৮ ঘণ্ো ্ে কয ক�োিও নদি
িহোিোি্ ি্োশিোল ক�োম্োনি ল ট্োইবুিোল, �ল�োতো কবঞ্চ, �ল�োতো দ্োেো প্রদত্ত ১৫ জোিুয়োনে, ২০২১ তোনেরিে 
আরদশিোিো অিুসোরে নিরয়োেপ্রোতি নলকুইরডটরেে দিলোধীি উেোল ইনডিয়ো নলনিরটড– নলকুইরডশরি ্োর� –এে নতিটি 
( ৩)  অব্বহৃত ট্ো� ( ্ ুেোতি)  কযগুনল �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে ি্োক্টনে কপ্রনিরসরসে বোইরে ্ রে েরয়রে কসগুনল ‘ কযিোরি 
আরে কসিোরি’ , ‘ কযিি আরে কতিি’ , ‘ যো ন�েু আরে তো’  এবং ‘ নের�োসপ েোেো’  নভনত্তরত নবনরি �েো হরব।
নিম্নস্োক্ে�োেীে দ্োেো ই–অ�শি লেোটিিপ https://ncltauction.auctiontiger.net  এে িোধ্রি নবরিয় সম্ন্ন হরব।
নবরিরয়ে জি্ সম্রদে িূল নববেে: 

ক্রম 
নং

কভ্্মাভরট ঋণগ্রহ্রীতার 
িম্ভদর সববরণ

এলাকা িংরষেণ মূল্ 
( টাকায়) 

ইএমসি মূল্ 
( িংরষেণ মূভল্র 
১০% )  ( টাকায়) 

১. ফ্াক্টসর কপ্সমভিভি ্ভে 
রাকা সতনটি অব্বহৃত 
ট্াক ( ্ ুরাতন)  সবক্রয়

ক�োম্োনিে ি্োক্টনে কিৌজো–
নদঘোনস্ুে, ক্োঃ–ভবোিী্ুে, 

হলনদয়ো, কজলো–্ূবপ কিনদিী্ুে 
( ্ নচিিবঙ্গ) 

₹ ৩,৭৯,৫০০/ – ₹৩৭,৯৫০/ –

বর�য়ো কিটোরিোে ্ে কয ক�োিও আগ্রহী নবডোে নবড জিো নদরত ্োরেি।
আগ্রহী নবডোেেে ইএিনড ( কিেতরযোে্)  এিইএিটি/ আেটিনজএস/ নডিোডি ড্োিট এে আ�োরে ১০. ১২. ২০২২ এ অ্বো 
তোে আরে ‘ ‘ উেোল ইনডিয়ো নলনিরটড–নলকুইরডশরি’ ’  অ্ো�োউন্ট িম্বে ৭০১৫১৪২০৩১ এবং আইএিএসনস ক�োড 
IDIB000S769  ক্রত ্োরেি।
এই নবরিয় নবজ্নতিটি ্ূেপোঙ্গ নববেে https://ncltauction.auctiontiger.net ্োওয়ো যোরব। ই–নিলোি সংরিোন্ত ক�োিও 
অিুসন্োরিে জি্ নিঃ প্রবীে কুিোে ন্বে, কিোি ০৯৭২২৭৭৮৮২৮/ ০৭৯৬৮১৩৬৮৫৪, অ্বো ই–কিল:  nclt@
auctiontiger.net  এ কযোেোরযোে �রুি।
 স্া/ 

িসজিত কুমার নায়ক
উরাল ইসডিয়া সলসমভটি–সলকুইভিশভনর সলকুইভিটর

আইসবসবআই করসিভ্রিশন নম্বর:  IBBI/IPA-003/IP-N00079/2017-18/10702 
করসিস্াি্ম ঠিকানা:  ৩০ই, হরভমাহন ক�াষ কলন ‘ ‘ িূর্মদ্রী্’ ’ , 

ফ্্াট–২সব, কবভল�াটা, কলকাতা–৭০০০৮৫ কমাবাইল নং:  ৯৯৩২০০২২৩৪
কবাভি্ম করসিস্রিকৃত সলকুইভিটভরর ই–কমল:  sknayak31@gmail.com

 তোনেি:  ২৯. ১১. ২০২২
স্োি:  �ল�োতো

 আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি
( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর িভঙ্গ িংরুক্ত এবং বত্মমাভন আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি সহভিভব ্সরস�ত)
CIN: L65110TN2014PLC097792 
করসিস্াি্ম অসফি:  ক�আেএি টোওয়োেস, িবি তল, হ্োনেংটি কেোড, কিটর্ট, কিন্নোই–৬০০০৩১
কিোি:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ি্োক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

সিসকউসরটাইভিশন অ্াডি সরকন্রিাকশন অফ সফনাসসিয়াল অ্াভিটি অ্াডি এনভফাি্মভমন্ট 
অফ সিসকউসরটি ইন্টাভরস্ অ্াক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধ্রীভন সবজ্ঞসতি

নিম্ননলনিত ঋেগ্রহীতোেে এবং সহ–ঋেগ্রহীতোেে আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি ( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর 
িভঙ্গ িংরুক্ত এবং বত্মমাভন আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি রূভ্ ্সরস�ত) –এে ক্র� নিম্ননলনিত জোনিিযুক্ত ঋরেে সনুবধো গ্রহে �রেনেরলি। নিরম্নোক্ত 
ঋেগ্রহীতোেে এবং সহ–ঋেগ্রহীতোেরেে ঋেগুনল তোঁরদে সম্নত্তসিূহ বন্� েোিোে িোধ্রি জোনিিযুক্ত নেল। কযরহতু তোঁেো নিজ নিজ ঋেিুনক্তে শতপ ও 
নিয়িোবনল কিরি িলরত ব্্প হরয়রেি এবং অনিয়নিত হওয়োে �োেরে তোঁরদে ঋেগুনল আেনবআই–এে নিরদপনশ�ো অিুসোরে অিুৎ্োদ� ্নেসম্দ ( এিন্এ)  
নহরসরব করেনেবদ্ হরয়রে। তোঁরদে ক্র� আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি ( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর িভঙ্গ 
িংরুক্ত এবং বত্মমাভন আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি রূভ্ ্সরস�ত)–এে ্োওিো এবং সংনলিষ্ট তোনেি ক্র� িুনক্তিোনি� হোরে এে ও্ে প্ররযোজ্িরতো 
্েবততী সুদ বোবদ প্ররদয় অ্পোঙ্ক তোঁরদে প্রনত জোনে �েো দোনব নবজ্নতিে ্োশো্োনশ এিোরি িীরিে কটনবরল নিনদপষ্টভোরব উরলেি �েো হরয়রে।

ক্রম 
নং

কলান 
অ্াকাউন্ট

 নম্বর

ঋভণর ধরন ঋণগ্রহ্রীতাগণ এবং 
িহ–ঋণগ্রহ্রীতাগভণর 

নাম

১৩( ২)  ধারাধ্রীভন 
সবজ্ঞসতির তাসরে

১৩( ২)  ধারাধ্রীভন 
সবজ্ঞসতি অনরুায়্রী 
বভকয়া অর্মাঙ্ক

িম্সতির ঠিকানা

১ ২৬৩৫৬৮০১ সম্নত্তে 
নবনিিরয় 

ঋে

১.  কুতুবউনদেি 
েহিোি
২.  তুনহিো ্োেনভি

২১. ০৯. ২০২২ ₹১১,৯৮,০৪০. ০৬/ – ২. ৩১২১ শত� জনিে সম্ূেপ এবং অনবরছেদ্ অংশ 
সহ তোে উ্ে �োঠোরিো কযটি আে এবং এল আে 
দোে িং ১০৬ এে অংরশ ততনে এল আে িনতয়োি 
িং ২১, ৮৩, ১৯৯, ৫৯৮, ৮০৫, ১০৯০, ১১০৮, 
১২৪৩ এবং ১৪২৫ ( নডড অিুসোরে)  এবং এল 
আে িনতয়োি িং ২২৬২ ( ্ েিো অিুসোরে)  এে 
অন্তেপত, কজ এল িং ১২৫, কতৌনজ িং ১২ ( হোল)  
কিৌজো িোলনদ দত্ত্ুকুে ্োিোে অধীরি কজলো উত্তে 
২৪ ্েেিো ক�োতেো অঞ্চল ্ঞ্চোরয়রতে এলো�োে 
িরধ্, ন্ি ক�োড–৭৪৩২৪৮। এবং ক�ৌহসদ্দ:  ্ূব্ম– 
আশরফ আসল;  ্সচিম– অন্ান্ভদর িসম;  উতির– 
অন্ান্ভদর িসম;  দসষেণ– ২০ ফুট �ওো রাস্া।

এতদ্দোেো এই নবজ্নতি প্র�োরশে তোনেি ক্র� ৬০ নদরিে িরধ্ নিধপোনেত তোনেি ক্র� িুনক্তিোনি� হোরে প্ররদয় সুদ, িোসুল ও িোজপ ইত্োনদ সরিত ও্রেে কটনবরল নবশরদ 
উনলেনিত অ্পোঙ্ক আইনডএিনস িোটেপ ব্োঙ্ক নলনিরটড ( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর িভঙ্গ িংরুক্ত এবং বত্মমাভন আইসিএফসি 
ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি রূভ্ ্সরস�ত) –ক� আদোয় কদওয়োে জি্ আ্িোরদে প্রনত আহ্োি জোিোরিো হরছে, যোে অি্্ো হরল আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি ( ্ ূব্মতন 
ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর িভঙ্গ িংরুক্ত এবং বত্মমাভন আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি রূভ্ ্সরস�ত) –এে ্োওিো ্ুিরুদ্োরেে 
জি্ নিম্নস্োক্ে�োেী এিোরি ও্রে বনেপত সম্নত্তে নবরুরদ্ সোেিোরয়নস অ্োক্ট–এে ১৩( ৪)  ও ১৪ িং ধোেোধীরি আইনি �োযপোবনল শুরু �েরত বোধ্ হরবি। ্োশো্োনশ, 
উক্ত অ্োরক্টে ১৩( ১৩)  ধোেোধীরি উক্ত জোনিিযুক্ত ্নেসম্দগুনল নবনরি, নলজ বো অি্ ক�োিও উ্োরয় হস্োন্তরে আ্িোরদে প্রনত নিরষধোজ্ো জোনে �েো হরছে।
 স্াাঃ–
 অনুভমাসদত আসধকাসরক
 আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি
তাসরে:  ২৯. ১১. ২০২২  ( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি, আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি–এর িভঙ্গ িংরুক্ত
স্ান:  ্সচিমবঙ্গ এবং বত্মমাভন আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি রূভ্ ্সরস�ত)                

 ফম্ম নং– আইএনসি– ২৫এ
সরসিওনাল সিভরক্টর, ইস্ান্ম সরসিয়ন, 

কভ্্মাভরট সবষয়ক মন্ত্রক িম্রীভ্ 
ক�োম্োনি আইি ২০১৩, ক�োম্োনি আইি ২০১৩– এে 
১৪ ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, 
২০১৪– এে রুল ৪১ অিুসোরে, 
নবষয়: সবকাশভি্াসত কমাি্ম সলসমভটি, নদ ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট ১৯৫৬ অধীরি প্রনতনঠিত এ�টি ক�োম্োনি যোে 
কেনজটেোডপ অনিস �ক্ িং ১৫, ২য় তল, ৮, �্োিো� ন্রিট, 
�ল�োতো– ৭০০ ০১৭, ্নচিিবঙ্গ

. . . আভবদনকার্রী
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে প্রনত নবজ্নতি জোনে �েো হরছে 
কয, ্োবনল� ক�োম্োনি ক্র� প্রোইরভট ক�োম্োনিরত 
বদরলে উরদেরশ্ শনিবোে ১২ িরভম্বে ২০২২ তোনেরি 
নবরশষ সোধোেে সভোয় েৃহীত নবরশষ প্রস্োব অিুযোয়ী 
ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োের�ে েদবদরলে অিুরিোদি প্রো্পিো 
�রে ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩– এে ১৪ ধোেো অিুসোরে 
ক�ন্দীয় সে�োে– এে �োরে সংনলিষ্ট ক�োম্োনি এ�টি 
আরবদি �েোে প্রস্োব �রেরে। 
ক�োম্োনিে কেনজটেোডপ অনিরসে প্রস্োনবত টে্োটোস 
্নেবতপরিে িরল স্ো্প কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো আরে 
এিি ক�োিও ব্নক্ত এই নবজ্নতি প্র�োরশে তোনেি ক্র� 
কিোরদেো নদরিে িরধ্ িহোিোি্ নেনজওিোল নডরেক্টে, ইটেোিপ 
নেনজয়ি,  �র্পোরেট নবষয়� িন্ত্র�, ২৩৪/৪, এরজনস 
কবোস কেোড,  নিজোি ্্োরলস, ২য় এিএসও নবন্ডং, ৪্প 
তল,  �ল�োতো–৭০০ ০২০–এে �োরে তোঁে/ তোঁরদে ( স্তী/
্ুং)  স্োর প্ে ধেি এবং নবরেোনধতোে �োেে  উরলেি  �রে 
এ�টি হলিিোিো দ্োেো সিন্পত আ্নত্তসিূহ কেনজটেোডপ 
ডো�রযোরে ্োঠোরত ্োরেি, তৎসহ িীরি বনেপত 
ঠি�োিোরত অবনস্ত অনিরস আরবদি�োেী ক�োম্োনিে 
�োরেও এ�টি �ন্ ্োঠোরত ্োরেি।  যোে ঠি�োিো নিরম্ন, 
কষে নং ১৫, ২য় তল, ৮, ক্ামাক স্রিট, 
কলকাতা– ৭০০ ০১৭, ্সচিমবঙ্গ

আভবদনকার্রী: সবকাশভি্াসত কমাি্ম সলসমভটি– এর ্ভষে
স্াাঃ 

সিভতন্দ কুমার নাহাটা
( সিভরক্টর) 

 DIN: 00025488
তোনেি:  ২৯/ ১১/ ২০২২
   স্োি:  �ল�োতো

   আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি
( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি এবং আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি– এর িভঙ্গ িংরুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792
করসিস্াি্ম অসফি:  ক� আে এি টোওয়োেস, ক্োে িং ৮, হ্োনেংটি কেোড, কিটর্ট, কিন্নোই– ৬০০০৩১
কিোি:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০। ি্োক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

্সরসশষ্ট– IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দেল সবজ্ঞসতি

( স্াবর িম্সতির িন্) 
কযরহতু, আইনডএিনস িোটেপ ব্োঙ্ক নলনিরটড ( ্ ূবপতি �্োন্টোল িোটেপ নলনিরটড এবং আইনডএিনস ব্োঙ্ক নলনিরটড– এে সরঙ্গ সংযুক্ত)– এে 
অিুরিোনদত আনধ�োনে� নহরসরব নিম্নস্োক্ে�োেী নসন�উনেটি ইন্টোরেটে ( এিরিোসপরিন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩ সহ ্ঠিীয় নসন�উনেটোইরজশি 
অ্োডি নে�ি্রিো�শি অি নিিোনসিয়োল অ্োরসটস অ্োডি এিরিোসপরিন্ট অি নসন�উনেটি ইন্টোরেটে অ্োক্ট, ২০০২– এে ১৩( ১২)  ধোেোধীরি তঁোে ও্ে 
অন্পত ক্িতোবরল ঋেগ্রহীতো, সহ– ঋেগ্রহীতোেে এবং জোনিিদোেেে:  ( ১)  মদন কমাহন মাল ( ২)  কমৌসমতা মাল – এর প্সত ০৮.০৭. ২০২২ তাসরে 
িংবসলত একটি দাসব সবজ্ঞসতি িাসর  কভরসিভলন রার মাধ্ভম উক্ত সবজ্ঞসতি প্াসতির তাসরে করভক ৬০ সদভনর মভধ্ ওই সবজ্ঞসতিভত উসলিসেত অর্মাঙ্ক 
০৫.০৭. ২০২২ অনুরায়্রী ₹  ২৮,৬৬,২২৬. ৭১ ( আটাশ লষে কিষট্টি হািার দুইভশা িাসবিশ টাকা ও একাতির ্য়িা মাত্র)   ্নেরশোরধে জি্ তঁোরদে প্রনত 
আহ্োি জোিোরিো হরয়নেল।
উক্ত ঋেগ্রহীতোেে এই অ্পোঙ্ক ্নেরশোরধ ব্্প হওয়োয় এতদ্দোেো নবরশষত ওই ঋেগ্রহীতো এবং জিসোধোেরেে প্রনত নবজ্নতি জোনে �েো হরছে কয, 
নিম্নস্োক্ে�োেী ২৩ নভেম্বর, ২০২২ তোনেরি উক্ত রুলসিূরহে রুল ৮ সহ ্ঠিীয় উক্ত অ্োরক্টে ১৩ িং ধোেোে ( ৪)  িং উ্ধোেোধীরি তঁোে ও্ে অন্পত 
ক্িতোবরল এিোরি িীরি বনেপত সম্নত্তে প্রতী�ী দিল নিরয়রেি।
নবরশষত ওই ঋেগ্রহীতোেে এবং জিসোধোেের� এতদ্দোেো নিরম্নোক্ত সম্নত্ত নিরয় কলিরদি িো �েোে জি্ সত�প �েো হরছে এবং এই সম্নত্ত নিরয় 
কয–ক�োিও কলিরদি   ₹  ২৮,৬৬,২২৬. ৭১ ( আটাশ লষে কিষট্টি হািার দুইভশা িাসবিশ টাকা ও একাতির ্য়িা মাত্র)   এবং ্রবততী িুদ িভমত 
আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি ( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি এবং আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটি– এর িভঙ্গ িংরুক্ত) – এে িোজপসোর্ক্ হরব।
উক্ত অ্োরক্টে ১৩ িং ধোেোে ( ৮)  উ্ধোেোে সংস্োি অিুযোয়ী প্রো্্ কিয়োরদে িরধ্ এই জোনিিযুক্ত ্নেসম্দগুনল েোেোরিোে ব্বস্ো গ্রহরেে জি্ 
সম্ন�পত ঋেগ্রহীতোে িরিোরযোে আ�ষপে �েো হরছে।

স্াবর িম্সতির সববরণ
স্য়ংসমূ্েপ ্্োট িং এি– ২ যোে সু্ োে নবল্ট ্নেিো্ �িরবনশ ৫৩৮ বেপিুট, নবন্ডং–এে ২য় তরল অবনস্ত যো নিনিপত ১ �োঠো ০৮ েটো� ৩০০ 
বেপিুট �িরবনশ জনিে ও্ে অবনস্ত কিৌজো–  ি’ ্ োেো এবং অন্তেপত নসএস ও আেএস দোে িং ২৮২ অধীিস্ নসএস ও আেএস িনতয়োি িং ৭১২, 
কজএল িং ৯, ্ুেসভো কহোন্ডং িং ৩০৪/ ২ ( বতপিোরি ৩৮৬)  নবং কপ্রনিরসস িং ১৪/ ২ শীতলো িোতো কলি, বেোিেে, ্ুেসভোে ওয়োডপ িং ১৭, ্োিো–  
বেোিেে, কজলো–  উত্তে ২৪ ্েেিো, �ল�োতো– ৭০০০৯০ এবং উক্ত ্্োরটে কিৌহনদে: — উত্তরে:  নবন্ডং–এে ন্েরিে অংশ, দনক্রে:  ্ুেসভোে 
েোস্ো, ্ূরবপ:  ৪ িুট িওেো ্নেসে ও কিোলো জোয়েো, ্নচিরি:  শুভঙ্কে কবেো–ে ্্োট।

অনুভমাসদত আসধকাসরক
আইসিএফসি ফাস্্ম ব্াঙ্ক সলসমভটি

( ্ ূব্মতন ক্াস্টাল ফাস্্ম সলসমভটি এবং আইসিএফসি ব্াঙ্ক সলসমভটভির িভঙ্গ িংরুক্ত)

    তাসরে:  ২৩. ১১. ২০২২
স্ান:  কলকাতা 
কলান অ্াকাউন্ট নং  ১১৫৫৪৯৫০, ১১৬০৪৩২৩ এবং ৩৩৬৪১০৫১  

 িাভক্মল শস্ত্র (  েড়্গ্ুর)  , সবই– ১, সবধাননগর, কস্শন করাি, কমসদন্রী্ুর, ্াঃ বাঃ ৭২১১০১, কটসল–  ০৩২২২- ২৬১২০৫

িংভশাধন্রী
এই ্ নরে�োয় ২০. ১১. ২০২২ তোনেরি প্র�োনশত ই– অ�শি নবরিয় নবজ্নতি রিি িং ৬ ঋিগ্রহীতোে সম্নত্তসিূহ 
অ্ো�োউন্ট ব্জ নবরিোদ ক�ব্ ল কিটওয়ো�প, শোিো কেোরলগ্রোি কক্ররে সম্নত্ত সিূরহে অ�শরিে তোনেি নস্ে 
নেল ২৬. ১২. ২০২২ তো প্রত্োহোে ও বোনতল �েো হল। অি্ ঋেগ্রহীতোে সম্নত্ত সিূহ নবজ্নতিরত উরলেনিত 
তোনেরি অ�শি অিুনঠিত হরব।
 সবদ্ানন্দ সমত্র
তাসরে:  ২৯. ১১. ২০২২   অনুভমাসদত আসধকাসরক, ্াজিাব ন্াশনাল ব্াঙ্ক,
স্ান:  কমসদন্রী্ুর    সি ও:  েড়্গ্ুর, িাসমনমুক্ত উতিমণ্ম

  ফম্ম ‘ সব’ 

প্কাশ্ ক�াষণা
[ ইিসলরভনসি অ্োডি ব্োঙ্কেো্নস কবোডপ অি ইনডিয়ো (নলকুইরডশি কপ্রোরসস)  কেগুরলশিস, ২০১৬–এে 

কেগুরলশি ১২ অধীরি] 
শুেলাে সস্লি প্াইভেট সলসমভটি  এর অংশ্রীদারভদর অবগসতর িন্

ক্রম                            সববরণ                      সববরণ
নং

১ �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে িোি কগৌর্রী আয়রণ সস্লি প্াইভেট সলসমভটি 
২ �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে প্রনতঠিোে তোনেি ১৪. ০৩. ২০০২
৩ কয �তৃপ্রক্ে অধীরি এই �র্পোরেট ঋেগ্রহীতো 
 প্রনতনঠিত/  নিবন্ী�ৃত কেনজ্রিোে অি ক�োম্োনিজ, �ল�োতো
৪ �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে �র্পোরেট আইরডনন্টটি িম্বে  U27101WB2002PTC094371 
 ৫ �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে কেনজটেোডপ অনিস এবং িুি্  ১, নব্টিশ ইনডিয়ো ন্রিট, �ল�োতো ৭০০০৬৯,   
 অনিরসে ঠি�োিো কেনজটেোডপ অনিস:  ্নচিিবঙ্গ
৬ ইিসলরভনসি কেরজোনলউশি কপ্রোরসস বরন্ে তোনেি ১৪. ০৪. ২০২২
৭ �র্পোরেট ঋেগ্রহীতোে নলকুইরডশি শুরুে তোনেি ২৪. ১১. ২০২২
৮  নলকুইরডটে নহরসরব নরিয়োেত ইিসলরভনসি  নাম:  সমাঃ উতিম কটকসরওয়াল IBBI/IPA-001/ 
 কপ্রোরিশিোরলে িোি এবং কেনজর্রিশি িম্বে IP-P02192/ 2020-21/133 65 
৯  কবোরডপে �োরে নিবন্ি অিুযোয়ী নলকুইরডটরেে  ৩৫,ঢোকুনেয়ো কটেশি কেোড, �ল�োতো–৭০০০৩১।
 ঠি�োিো এবং ই–কিল আইনড কেনজটেোডপ অনিস:   কেনজটেোডপ ই–কিল আইনড:  ip.uttamtekriwal@gmail.com 
১০  নলকুইরডটরেে সরঙ্গ কযোেোরযোরেে জি্ ব্বহোযপ  ৩৫,ঢোকুনেয়ো কটেশি কেোড, �ল�োতো–৭০০০৩১।
 ঠি�োিো এবং ই–কিল আইনড কেনজটেোডপ ই–কিল আইনড:  ip.uttamtekriwal@gmail.com  

১১  দোনব ক্রশে কশষ তোনেি ২৩. ১২. ২০২২

এতদ্দোেো এই কিোটিস জোনে �েো হরছে কয, িহোিোি্  ি্োশিোল ক�োম্োনি ল ট্োইবুিোরলে �ল�োতো কবঞ্চ ( ক�োটপ–২)  ২৪ 
নভেম্বর, ২০২২ তাসরভে কগৌর্রী আয়রণ সস্লি প্াইভেট সলসমভটি –এে নলকুইরডশি শুরুে আরদশ জোনে �রেরেি।
কগৌর্রী আয়রণ সস্লি প্াইভেট সলসমভটি   –এে স্ো্পধোে�রদে প্রনত আহ্োি জোিোরিো হরছে যোরত তোঁেো ও্রে দিো িং 
১০–কত উরলেি �েো ঠি�োিোয় নলকুইরডটরেে �োরে ২৩ সিভিম্বর,  ২০২২ তোনেরিে িরধ্ তোঁরদে দোনবে অিুকূরল প্রিোে 
ক্শ �রেি।
আন্প� ঋেদোতোেো ক�বলিোরে ইরল�ট্নি� উ্োরয় তোঁরদে দোনবে অিুকূরল প্রিোে দোনিল �েরবি। বোন� স�ল ঋেদোতো 
তোঁরদে দোনবে অিুকূরল প্রিোে নিরজেো এরস, ডো� িোধ্রি বো ইরল�ট্নি� উ্োরয় দোনিল �েরত ্োেরবি।
দোনবে অিুকূরল নি্্ো বো নবভ্োনন্ত�ে প্রিোে দোনিল �েরল জনেিোিো হরত ্োরে।
�ের্োরেট ইিসলরভনসি কেরজোনলউশি কপ্রোরসসঋেদোতোেো তোঁরদে দোনবে অিুকূরল প্রিোে দোনিল িো �েরল ইিসলরভনসি 
নেরজোনলউশি কপ্রোরসস  িে �ের্োরেট ্োসপিস)  কেগুরলশিস, ২০১৬–এে ৩৮ ধোেোে অধীরি তো জিো েরত হরব। 
 স্োঃ–
 উতিম কটকসরওয়াল, 

নলকুইরডটে, কেনজ িং– IBBI/IPA-001/ IP-P02192/ 2020-21/133 65 
   এএিএ তবধ ০৬. ০৩. ২০২৩ ্যপন্ত 
তোনেি:  ২৮.১১. ২০২২
স্োি:  �ল�োতো

 আসদত্ সবেলা হাউসিং সফনাসি সলসমভটি
করসিস্াি্ম অসফি:  ইসডিয়ান করয়ন কম্াউডি, কেরােল, গুিরাট– ৩৬২২৬৬

ব্াঞ্চ অসফি:  সি কভ্্মাভরশন কটক ্াক্ম, কািারেিােসল, ক�ােবন্দর করাি, ঠাভন– ৪০০৬০৭ ( মহারাষ্ট্র) 

দাসব সবজ্ঞসতি
[ সিসকউসরটি ইন্টাভরস্ ( এনভফাি্মভমন্ট)  রুলি, ২০০২ এর রুল ৩( ১)  অনুরায়্রী] 

সিসকউসরটাইভিশন অ্াডি সরকন্রিাকশন অফ সফনাসসিয়াল অ্াভিটি অ্াডি এনভফাি্মভমন্ট অফ সিসকউসরটি ইন্টাভরস্ অ্াক্ট, ২০০২ এর
 ১৩( ২)  ধারাধ্রীভন কনাটিভির সবকল্প ্সরভষবা। 

এতদ্োেো নিম্ননলনিত ঋেগ্রহীতোেরেে প্রনত কিোটিস জোনে �েো হরছে, কযরহতু তোঁেো আসদত্ সবেলা হাউসিং সফনাসি সলসমভটি ( এস্এই�এফএল) –এে ক্র� েৃহীত 
ঋরেে সুনবধো ্নেরশোরধ কিলো্�োেী হরয়রেি, কসই �োেরে তোঁরদে কলোি অ্ো�োউন্টগুনল আেনবআই নিরদপনশ�ো অিুযোয়ী ক�োম্োনিে নহসোবিোরতে বইরত অিুৎ্োদ� 
্নেসম্দ নহরসরব করেনেবদ্ হরয়রে। ্েবততীরত উক্ত ঋেগ্রহীতোেরেে সবপরশষ জ্োত ঠি�োিোয় নসন�উনেটোইরজশি অ্োডি নে�ি্রিো�শি অি নিিোনসিয়োল অ্োরসটস 
অ্োডি এিরিোসপরিন্ট অি নসন�উনেটি ইন্টোরেটে অ্োক্ট, ২০০২ ( সোেিোরয়নস অ্োক্ট)  এে ১৩( ২)  ধোেোধীরি এনবএইিএিএল দোনব নবজ্নতি জোনে �রেনেল যোে িধ্োরি উক্ত 
দাসব সবজ্ঞসতিগুনলরত উরলেিিরতো আিুষনঙ্গ� িেি, িোশুল, িোজপ ইত্োনদ–সহ যোবতীয় বভকয়া অর্মাঙ্ক িুনক্তিোনি� হোরে বর�য়ো সুদ সরিত আদোয় কদওয়োে জি্ তোঁরদে 
প্রনত আহ্োি জোিোরিো হরয়নেল। অবশ্, নসন�উনেটি ইন্টোরেটে ( এিরিোসপরিন্ট)  রুলস, ২০২২ ( সোেিোরয়নস রুলস) –এে রুল ৩ অিুযোয়ী উক্ত দোনব নবজ্নতি প্র�োরশে 
িোধ্রি ্নেরষনবত �েো হরছে: 

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহ্রীতা/ িহ– ঋণগ্রহ্রীতা, িাসমনদার/ িহ– িাসমনদাভরর নাম 
ও ঠিকানা এবং কলান অ্াকাউন্ট নম্বর

এনস্এ– র 
তাসরে

দাসব 
সবজ্ঞসতির 
তাসরে

দাসব সবজ্ঞসতি/ িব্মভশষ 
তাসরে অনুরায়্রী বভকয়া 

অর্মাঙ্ক
১   ১.অসনতা সিং ( িহঋণগ্রহ্রীতা) নিবোস ১১৯, শেৎ ি্োটোনজপ কেোড, দনক্ে দিদি, শ্োি 

কল� েোরডপি নি�রট, কল� টোউি এস. ও.  ( উত্তে ২৪ ্েেিো)  ্নচিিবঙ্গ ৭০০০৮৯
২. অসনতা সিং, অেনবন্দ কুিোে নসং–এে ( প্রয়োত সহঋেগ্রহীতো)  উত্তেোনধ�োেী ্্োট 
িং ই– ১ এবং ই– ২, ৩য় তল, উত্তে– ্ ূবপ নদর� এবং উত্তে– ্ নচিি নদর� সুশীল ভবি, 
কিৌজো– ্ োিনশলো েভঃ �রলোনি, কজএল িং ৬, কেসো ১০৩, কতৌনজ িং ১৫৫, নসএস দোে 
িং ২০০ ( ন্) , ২৮৩ ( ন্)  আেএস ও এলআে দোে িং ৫৫২, এলওন্ িং ২২, িনতয়োি 
িং ১১২৫, ১৩১৬, ্োিো– িেদহ, ্োনিহোটি ্ুেসভোে ওয়োডপ িং ১৯, কজলো–  উত্তে ২৪ 
্েেিো, ্োিনশলো এস. ও.  ্োিনশলো উত্তে ২৪ ্েেিো, ্নচিিবঙ্গ, ভোেত ৭০০১১২
কলান অ্াকাউন্ট নং LNKOLPHL-12210110350  এবং 
LNKOLPHL-12210110351 

০১. ১১. ২০২২ ২৪. ১১. ২০২২ ₹  ৩৪,৯২,২২৩/ –  ( কিৌনরেশ 
লক্ নবেোিব্বই হোজোে 

দুইরশো কতইশ টো�ো িোরে)  
িূল বর�য়ো ( ্ ুঞ্ী�ৃত সুদ 
জনেিোিো–সহ)  এবং সুদ 

০৭. ১১. ২০২২ ্যপন্ত

বন্ধক্রীকৃত স্াবর িম্সতি/ িম্সতিিমূভহর সববরণ:  দাসেলভরাগ্ িাসমনরুক্ত িম্ভদর সবশদ উ্ভরাক্ত প্রম িূস� ( উক্ত কপ্সমভিি)  :  প্ায় ৪ কাঠা িসম–িহ তদু্সর সি+ ৩ 
সবস্ডং, ্সরস�সত ‘  িুশ্রীল েবন ’  সহভিভব ( সলফট িুসবধা ব্সতভরভক/ ব্বস্া কনই)  অবনস্ত কিৌজো– ্ োিনশলো, কজএল িং ৬, এলওন্ িং ২২, নসএস দোে িং ২০০ ( ন্) , ২৮৩ 
( ন্) , আেএস ও এলআে দোে িং ৫৫২, এলআে িনতয়োি িং ১১২৫, ১৩১৬, কহোন্ডং িং ২৮, ্োিনশলো েভঃ �রলোনি, ্োনিহোটি ্ুেসভোে ওয়োডপ িং ১৯, ্োিো–  িেদহ, 
কজলো–  ২৪ ্েেিো ( উঃ) , ন্ি ৭০০১১২ যোে ক�ৌহসদ্দ: — উতিভর:  এলওন্ িং ৯, েোজকুিোে িরিবততীে সম্নত্ত, দসষেভণ:  ১৪ িুট িওেো ্োিনশলো েভঃ �রলোনি েোস্ো, ্ূভব্ম:  
এলওন্ িং ২১ উর্ন্দিো্ িজুিদোরেে সম্নত্ত, ্সচিভম:  এলওন্ িং ২৩, ঊষোেোনি দরত্তে সম্নত্ত।
উ্ভরাক্ত সবিত্রীয় িূস�:  ( উক্ত ্্োটসিূহ)  দুইটি স্য়ংসম্ূেপ বোসরযোে্ ্্োট  ১)  নবং িং ই–১ অবনস্ত তৃতীয় তরল ( উত্তে– ্ ূবপ নদর�)  যোে সু্োেনবল্ট ্নেিো্ �িরবনশ ৬৯৫ 
বেপিুট এবং  ২)  নবং িং ই–২ তৃতীয় তরল ( উত্তে–্নচিি নদর�)  যোে সু্োেনবল্ট ্নেিো্ �িরবনশ ৭৫৫ বেপিুট অবনস্ত ‘ সুশীল ভবি ’  নজ+ ৩ নবন্ডং– এ এবং প্রনতটি ্্োরট 
২ ( দুই) টি কশোবোে ঘে, ১ ( এ�) টি িোবোে ঘে, ১ ( এ�) টি েোন্নোঘে, ১ ( এ�) টি টয়রলট এবং ১ ( এ�) টি বোেোন্দো েরয়রে সহ প্র্ি সূনিরত নববৃত জনিে অনবভোজ্ আিু্োনত� অংশ 
অবনস্ত কহোন্ডং িং ২৮ ্োিনশলো েভঃ �রলোনি, ্োনিহোটি ্ুেসভোে ওয়োডপ িং ১৯, ্োিো–  িেদহ কজলো–  ২৪ ্েেিো ( উঃ)  ন্ি– ৭০০১১২ সহ অি্োি্ স�ল সোধোেে স্োি
 ও্রে নববৃত তৃতীয় সূনি ( সোধোেে স্োি ও সুনবধোনদ)  ১)  প্ররবশ ও বনহেপিি, ২)  সীিোিোে ্োঁনিল, নবন্ডং ও ্োঁনিরলে িোরেে স্োি, নবন্ডং–এে কিোলো জোয়েো উক্ত কপ্রনিরসরসে, 
প্রধোি কেট, অি্ কেট যনদ ্োর� উক্ত কপ্রনিরসরসে, ৩)  িদপিো, বৃনষ্টে জরলে ্োই্, নি�োনশ িোলোে ব্বস্ো এবং এে জি্ প্রযুনক্তেত স্ো্ি ( অি্ ্্োরটে এবং বো ব্বহোরেে  
ব্তীত) , ৪)  সোধোেে নবদু্রতে তোে, নিটোে, কিইি সুইি এবং অি্োি্ স্ো্ি ( অি্ ্্োরটে এবং বো ব্বহোরেে ব্তীত) , ৫)  নসঁনে, লনব, প্র্ি তল ক্র� েোদ ্যপন্ত নসঁনে উক্ত 
নবন্ডং– এে, ৬)  প্ররবশ ্্, প্ররবশ ্নেসে, লনব, সোধোেে স্োি, নবন্ডং– এে ্োঁনিল–সহ বোইরেে নদর�ে অংশ, স্ো্ি, �লি, নবি, সোর্োটপোে ইত্োনদ, ভূেভপস্ জলোধোে, 
েোরদ জরলে ট্োঙ্ক, কস্টি� ট্োঙ্ক, নবদু্রতে ঘে, ্োরম্ে ঘে, অনিস ঘে যো অ্োরসোনসরয়শি বো কসোসোইটি ব্বহোে �েরব, ৭)  জরলে ব্বস্ো–সহ �রলে জল, িদপিো ও 
নি�োনশ ব্বস্ো।

এতদ্দোেো এই নবজ্নতি প্র�োরশে তোনেি ক্র� ৬০ নদরিে িরধ্ সবপরশষ তোনেি ্যপন্ত বর�য়ো সুদ, িোশুল, িোজপ ও িেিো্োনত সরিত ্ুরেো বর�য়ো অ্পোঙ্ক ্নেরশোধ 
�েোে জি্ সংনলিষ্ট ঋেগ্রহীতোে প্রনত আহ্োি জোিোরিো হরছে, যোে অি্্ো হরল উ্নেনলনিত জোনিিযুক্ত ্নেসম্রদে দিল কিওয়ো ও নবনরি–সহ এে নবরুরদ্ 
জোনিিস্ো্প প্ররয়োরে আিেো বোধ্ হব যোে েুঁন� ও দোয় আ্িোরদে ও্রেই বতপোরব। অিুগ্রহ্ূবপ� কিয়োল েোিরবি, সোেিোরয়নস অ্োরক্টে ১৩( ১৩)  িং ধোেোধীরি 
আ্িোরদে স�রলে প্রনত উক্ত জোনিিযুক্ত ্নেসম্দগুনল ক�োম্োনিে আেোি নলনিত অিুরিোদি েোেো নবনরি, ইজোেো বো অি্ ক�োিও উ্োরয় হস্োস্রে নিরষধোজ্ো 
জোনে �েো হরছে। আ্িোেো উক্ত ধোেো ক�োিও প্র�োরে উলেঙ্ঘি �েরল সোেিোরয়নস অ্োরক্টে ২৯ িং ধোেো এবং / বো এই সম্ন�পত অি্ ক�োিও আইনি সংস্োি 
আ্িোরদে নবরুরদ্ প্ররয়োে �েো হরত ্োরে। অিুগ্রহ্ূবপ� কিয়োল েোিরবি, সম্নত্ত নবনরি বো হস্োস্রেে নিধপোনেত তোনেরিে আরে কয–ক�োিও সিরয় যোবতীয় 
িোশুল, িোজপ ও এনবএইিএিএল দ্োেো �ৃত িেিো্োনত সরিত এনবএইিএিএল– এে যোবতীয় বর�য়ো নিটিরয় নদরত ্োেরল উক্ত অ্োরক্টে ১৩ িং ধোেোে ( ৮)  িং 
উ্ধোেোে সংস্োি অিুযোয়ী এনবএইিএিএল দ্োেো উ্নেনলনিত জোনিিযুক্ত ্নেসম্দ নবনরি বো হস্োন্তে �েো হরব িো এবং উক্ত জোনিিযুক্ত ্নেসম্দ হস্োন্তে বো 
নবনরিে জি্ এনবএইিএিএল দ্োেো ক�োিও ্দরক্্ কিওয়ো হরব িো।

তাসরে:  ২৯. ১১. ২০২২   স্াাঃ–  অনুভমাসদত আসধকাসরক
স্ান:  কলকাতা      ( আসদত্ সবেলা হাউসিং সফনাসি সলসমভটি) 

আিকাভলর প্সতভবদন 
 সদসলি, ২৮ নভেম্বর

ভয় বো কলোভ কদনিরয় কজোে �রে 
ধিপোন্তে�েে গুরুতে নবষয় বরলই 
িরি �রে ক�ন্দীয় সে�োে। সুনপ্রি 
ক�োরটপে নিরদপরশ ক�ন্দীয় সে�োে 
আদোলরত হলিিোিো ক্শ �রেরে। 
কসই হলিিোিোয় উরলেি �েো হরয়রে, 
কদরশে ৯টি েোজ্ ধিপোন্তে�েে রুিরত 
আইি ততনে �রেরে। এই ধেরিে আইি 

ধম্মান্তরকরণ: ককভন্দর 
উভবিগ শ্রীষ্ম আদালভত

জরুনে হরয় ্ রেরে। ধিপোন্তে�েে রুিরত 
ক�ন্দীয় সে�োেও প্ররয়োজিীয় ্ দরক্্ 
গ্রহে �েরব। সুনপ্রি ক�োরটপে এ�টি ্ ুেরিো 
েোরয়ে উরলেি �রে ক�ন্দ বরলরে, ‘ ধিপ 
প্রিোে �েো এ�টি কিৌনল� অনধ�োে, ন�ন্তু 
�োেও ধিপ ্নেবতপি �েোে অনধ�োে 
িয়।’ সুনপ্রি ক�োরটপে নবিোে্নত এি আে 
শোরহে কিতৃত্োধীি ২ নবিোে্নতে কবরঞ্চ 
অববধ ধিপোন্তে�েে রুিরত �েো আইি 
ততনেে আনজপ সংরিোন্ত এ�টি িোিলোে 
শুিোনি িলরে। েত শুিোনিরত আদোলরতে 
্যপরবক্রে উরঠ এরসনেল, এই ধেরিে 
ধিপোন্তে�েে কদরশে নিেো্ত্তোে জি্ 
নব্জ্জি�। ধিপোন্তে�েে রুিরত �ী 
্দরক্্ নিরয়রে ক�ন্দ, জবোব তলব 
�রেনেল সরবপোচ্চ আদোলত। েত ১৪ 
িরভম্বরেে শুিোনিরত আদোলরতে 
বক্তব্ নেল, ভয় ন�ংবো কলোভ কদনিরয় 
ধিপোন্তে�েে ক�বল ধিতীয় স্োধীিতোেই 
নবরেোধী িয়, বেং এটো কদরশে নিেো্ত্তোে 
জি্ও নিন্তোে নবষয়।  


