
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 

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 

Dear Sir/Madam, 

The Secretary, 

Listing Department 
BSE Ltd., 

P.J. Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai 400001. 

Scrip Code: 505196 

21st November, 2022 

Re: Newspaper Advertisement relating to Notice of Annual General Meeting (AGM) to be held 

through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement published in “Financial 
Express” (all Editions), in English and in “ Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali, today i.e., Tuesday, 224 
November, 2022, relating to intimation of AGM of TIL Limited to be held on Wednesday, 21st December, 
2022 at 10.00 a.m. through VC / OAVM. 

Kindly take the same in your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For TIL LIMITED 

  

Encl. As above 
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রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২২ নভেম্বর ২০২২

৭

ICA- N 585(3)/2022

 ফম্ম নং আইএনসি–২৬
( ক�োম্োনিজ রুল ৩০ ( ইি�র্পোরেশি)  এে 

সনিত সম্ন�পত, রুলস, ২০১৪) 
সরসিওনাল সিভরক্টর ইস্ান্ম সরসিওন, 

কলকাতার িমীভে
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩ এে ধোেো ১৩ে উ্ধোেো ( ৪)  
অিুসোরে এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, 
২০১৪ে ধোেো ৩০ এে উ্ধোেো ( ৫)  অিুসোরে 

এবং
প্রনত:  ট্াসল আে ভেঞ্ারি প্াইভেট সলসমভটি 
[ সিআইএন:  U51909WB2012PTC172722] 
[আরে ‘ ‘ নিয়োেফুল ইমর্ক্স প্রোইরেট নলনমরটড’ ’  িোরম 
্নেনিত]  যোে কেনজস্োডপ অনফস ৭ েরেশ িন্দ্র এনেনিউ, 
৬ষ্ঠ তল, �ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ–৭০০০১৩, েোেত
 . . .  ন্টিশিোে
জিসোধোেের� এতদ্োেো জোিোরিো যোইরতরে কয 
ক�োম্োনিে ২১ নভেম্বর, ২০২২ এে সেোয় ্োস িওয়ো 
কপেশোল কেরজনলউশি অিুসোরে ক�োম্োনিে কেনজস্োডপ 
অনফস েোজ্ েসচিমবঙ্গ ভেভক ন্াশনাল ক্াসেটাল 
ভটসরটসর সিসলিভত স্োিোন্তরেে নবষয়টি ক�ন্দ্র্রীয় সে�োে, 
নেনজওিোল নডরেক্টে, ইস্োিপ নেনজওি, �ল�োতোয় 
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ে ধোেো ১৩ অিুসোরে ক�োম্োনিে 
�িফোরমপশি অফ অল্োরেশি অফ নি কমরমোে্োন্োম অফ 
অ্োরসোনসরয়শি কিরয় এ�টি আরবিি �েো িরয়রে।
উনলিনিত ক�োম্োনিে কেনজস্োডপ অনফস স্োিোন্তরে ক�োিও 
ব্নতিে  স্োরপ নবননিত িরল নতনি এমনসএ–২১ ক্োটপোরল 
( www.mca.gov.in )  কডনলেোে �রে অরবো ইিরেস্ে 
�মরলেি ফমপ ্ ূেে �রে অরবো তঁোে ( ্ ুং/ স্ত্রী)  এনফরডনেট 
সি আ্নতিে �োেে উরলিি �রে তঁোে স্োররপে ধেি এবং 
নবরেোনধতোে �োেে উরলিি �রে নেনজওিোল নডরেক্টে, 
ইস্োিপ নেনজওি, �ল�োতো ঠি�োিো ২৩৪/ ৪, এ কজ নস 
কবোস কেোড, নিজোম ্্োরলস, ২–এমএসও নবন্ডং, িতুরপ 
তল, �ল�োতো, ্ নচিমবঙ্গ–৭০০০২০, েোেরত, নবজ্ো্ি 
প্র�োরশে ১৫ নিরিে মরধ্ আরবিরিে এ�টি �ন্ সি 
নিম্ননলনিত ঠি�োিোয় কেনজস্োডপ অনফরস জমো নিরত িরব।
 ট্াসল আে ভেঞ্ারি প্াাঃ সলাঃ
 স্ো/ 
 কেো্োল ঝো
স্োি:  �ল�োতো  DIN: 08860127
তোনেি:  ২১. ১১. ২০২২   নডরেক্টে

  ফম্ম নং আইএনসি–২৬
( ক�োম্োনিজ রুল ৩০ ( ইি�র্পোরেশি)  এে সনিত 
সম্ন�পত, রুলস, ২০১৪) 

সরসিওনাল সিভরক্টর ইস্ান্ম সরসিওন, 
কলকাতার িমীভে

ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩ এে ধোেো ১৩ে উ্ধোেো 
( ৪)  অিুসোরে এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  
রুলস, ২০১৪ে ধোেো ৩০ এে উ্ধোেো ( ৫)  অিুসোরে 

এবং
প্রনত:  ্ োেনফনশরয়ন্ট ভ্াবাল ভরেসিং প্াইভেট সলসমভটি 
[ সিআইএন:  U37100WB2012PTC172275  ] 
[আরে ‘ ‘ নলনলরেো্ড শ্োসপ প্রোাঃ নলাঃ’ ’  িোরম ্নেনিত]  
যোে কেনজস্োডপ অনফস ৭ েরেশ িন্দ্র এনেনিউ, ৬ষ্ঠ 
তল, �ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ–৭০০০১৩, েোেত

. . .  ন্টিশিোে
জিসোধোেের� এতদ্োেো জোিোরিো যোইরতরে কয 
ক�োম্োনিে ২১ নভেম্বর, ২০২২ এে সেোয় ্োস 
িওয়ো কপেশোল কেরজনলউশি অিুসোরে ক�োম্োনিে 
কেনজস্োডপ অনফস েোজ্ ্নচিমবঙ্গ করর� ি্োশিোল 
�্োন্টোল কটনেটনে নিনলিরত স্োিোন্তরেে নবষয়টি 
ক�ন্দ্র্রীয় সে�োে, নেনজওিোল নডরেক্টে, ইস্োিপ 
নেনজওি, �ল�োতোয় ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ে 
ধোেো ১৩ অিুসোরে ক�োম্োনিে �িফোরমপশি অফ 
অল্োরেশি অফ নি কমরমোরেন্োম অফ অ্োরসোনসরয়শি 
কিরয় এ�টি আরবিি �েো িরয়রে।
উনলিনিত ক�োম্োনিে কেনজস্োডপ অনফস স্োিোন্তরে 
ক�োিও ব্নতিে  স্োরপ নবননিত িরল নতনি এমনসএ–২১ 
ক্োটপোরল ( www.mca.gov.in )  কডনলেোে �রে 
অরবো ইিরেস্ে �মরলেি ফমপ ্ূেে �রে অরবো তঁোে 
( ্ ুং/ স্ত্রী)  এনফরডনেট সি আ্নতিে �োেে উরলিি 
�রে তোঁে স্োররপে ধেি এবং নবরেোনধতোে �োেে 
উরলিি �রে নেনজওিোল নডরেক্টে, ইস্োিপ নেনজওি, 
�ল�োতো ঠি�োিো ২৩৪/ ৪, এ কজ নস কবোস কেোড, 
নিজোম ্্োরলস, ২–এমএসও নবন্ডং, িতুরপ তল, 
�ল�োতো, ্নচিমবঙ্গ–৭০০০২০, েোেরত, নবজ্ো্ি 
প্র�োরশে ১৫ নিরিে মরধ্ আরবিরিে এ�টি �ন্ 
সি নিম্ননলনিত ঠি�োিোয় কেনজস্োডপ অনফরস জমো 
নিরত িরব।

োরসফসশভেন্ট ভ্াবাল ভরেসিং প্াাঃ সলাঃ
স্ো/ 

কেো্োল ঝো
DIN: 08860127

 নডরেক্টে
স্োি:  �ল�োতো
তোনেি:  ২১. ১১. ২০২২ 

িনিাধারভের প্সত সবজ্ঞসতি
ক�ন্দ্র্রীয় সে�োে, ইস্োিপ নেনজওি, 

�ল�োতো সম্রীর্
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ে ধোেো ১৩ে উ্ধোেো 
( ৪)  এে প্রনত এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  
রুলস, ২০১৪ে ধোেো ৩০ এে উ্ধোেো ( ৫)  
অিুসোরে 

এবং
সশবরাি সবল্াি্ম অ্ান্ড ভিভেলোি্ম 
প্াইভেট সলসমভটি (  সিআইএন:  
U04520WB2005PTC116640 )  এে প্রনত 
যোে কেনজস্োডপ অনফস নদ্ত্রীয় তল, ১এ, ৩২ 
কজ্োনতষ েোয় কেোড �ল�োতো ্াঃবাঃ ৭০০০৫৩

. . .  ন্টিশিোে
জিসোধোেের� এতদ্োেো জোিোরিো যোইরতরে কয 
ক�োম্োনিে ভিামবার ২১ নভেম্বর, ২০২২ এে 
নবরশষ সেোয় ্োস িওয়ো কপেশোল কেরজনলউশি 
অিুসোরে ক�োম্োনিে কেনজস্োডপ অনফস ‘ ‘ রাি্ 
েসচিমবঙ্গ’ ’  করর� ‘ ‘ রাি্ মহারাষ্ট্র’ ’ কত 
স্োিোন্তরেে নবষয়টি ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ে 
ধোেো ১৩ অিুসোরে ক�োম্োনিে �িফোরমপশি 
অফ অল্োরেশি অফ নি কমরমোরেন্োম  অফ 
অ্োরসোনসরয়শি কিরয় এ�টি আরবিি ক�ন্দ্র্রীয় 
সে�োরেে �োরে �েো িরয়রে।
উনলিনিত ক�োম্োনিে কেনজস্োডপ অনফস স্োিোন্তরে 
ক�োিও ব্নতিে  স্োরপ নবননিত িরল নতনি 
এমনসএ–২১ ক্োটপোরল ( www.mca.gov.in )  
কডনলেোে �রে অরবো ইিরেস্ে �মরলেি ফমপ 
্ূেে �রে অরবো তঁোে ( ্ ুং/ স্ত্রী)  এনফরডনেট সি 
আ্নতিে �োেে উরলিি �রে তঁোে স্োররপে ধেি 
এবং নবরেোনধতোে �োেে উরলিি �রে নেনজওিোল 
নডরেক্টে, ইস্োিপ নেনজওি, নিজোম ্্োরলস, ২ 
এমএসও নবন্ডং, িতুরপ তল, ২৩৪/ ৪ এ কজ নস 
কবোস কেোড, �ল�োতো–৭০০০২০ (rd.east@
mca.gov.in  )  কত নবজ্ো্ি প্র�োরশে ১৫ নিরিে 
মরধ্ আরবিরিে এ�টি �ন্ সি নিম্ননলনিত 
ঠি�োিোয় কেনজস্োডপ অনফরস জমো নিরত িরব।

ভমিাি্ম সশবরাি সবল্াি্ম অ্ান্ড ভিভেলোি্ম 
প্াইভেট সলসমভটভির ্রষে

স্ো/ 
( বষপো ক� �িম) 

 নডরেক্টে
( DIN: 02878209) 

স্োি:  �ল�োতো
তোনেি:  ২১. ১১. ২০২২    

ভকচুোিাঙ্গা  ব্াঞ্
গ্াম ও ভোাঃ ভকচুোিাঙ্গা , োনা কসরমেুর, ভিলা নিীো, সেন–৭৪১১৫৮

কযরিতু: 
কানাড়া  ব্াঙ্ক, ভকচুোিাঙ্গা  ব্াঞ্–এে অিুরমোনিত আনধ�োনে� নিরসরব নিম্নস্োষেে�োে্রী নসন�উনেটি 
ইন্টোরেস্ ( এিরফোসপরমন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩  সি ্ঠি্রীয় নসন�উনেটোইরজশি অ্োন্ নে�িস্টো�শি 
অফ নফিোনসিয়োল অ্োরসটস অ্োন্ এিরফোসপরমন্ট অফ নসন�উনেটি ইন্টোরেস্  অ্োক্ট , ২০০২ (  অ্োক্ট 
৫৪/ ২০০২)     –এে ১৩( ১২)  ধোেোধ্রীরি তোঁে ও্ে অন প্ত ষেমতোবরল ঋেগ্হীতা শ্রী শ্ামল সিংহ–এে প্রনত 
০৮. ০৬. ২০২২ তোনেি সংবনলত এ�টি িোনব নবজ্নতি জোনে �রেনেরলি, যোে মোধ্রম উতি নবজ্নতি প্রোনতিে 
তোনেি করর� ৬০ নিরিে মরধ্ উতি নবজ্নতিরত িোনব�ৃত অরপোঙ্ক অরপোৎ, ₹১১,৮২,১৫৭. ০৬ ( এেোরেো লষে 
নবেোনশ িোজোে এ�রশো সোতোন্ন টো�ো এবং েয় ্য়সো মোত্র)   ৩১. ০৫. ২০২২ অিুযোয়্রী আিোয় কিওয়োে জি্ 
তোঁরিে প্রনত আহ্োি জোিোরিো িরয়নেল।
উতি ঋেগ্রি্রীতো উতি িোনব�ৃত অরপোঙ্ক ্নেরশোরধ ব্রপ িওয়োয় এতদ্দোেো নবরশষত উতি ঋেগ্রি্রীতো/ 
 জোনমিিোে/  বন্ধ�িোতো এবং জিসোধোেরেে জ্োতোররপ জোিোরিো যোরছে কয, নিম্নস্োষেে�োে্রী নসন�উনেটি 
ইন্টোরেস্ ( এিরফোসপরমন্ট)  রুলস, ২০০২–এে রুল ৮ ও ৯ সি ্ঠি্রীয় উতি  অ্োরক্টে ১৩( ৪)  ধোেোধ্রীরি 
তোঁে ও্ে অন্পত ষেমতোবরল ১৮ নভেম্বর, ২০২২ তোনেরি এিোরি ি্রীরি বনেপত সম্নতিে িিল নিরয়রেি।
নবরশষত ওই ঋেগ্রি্রীতো এবং জিসোধোেের� এতদ্দোেো উতি সম্নতি নিরয় ক�োিও প্র�োে কলিরিি িো 
�েোে জি্ সত�প �েো িরছে এবং উতি সম্নতি নিরয় ক�োিও প্র�োে কলিরিি ₹১১,৮২,১৫৭. ০৬ ( এেোরেো 
লষে নবেোনশ িোজোে এ�রশো সোতোন্ন টো�ো এবং েয় ্য়সো মোত্র)   ৩১. ০৫. ২০২২ অিুযোয়্রী ও   এে এ্ে 
০১. ০৬. ২০২২ করর� বর�য়ো সুি সরমত কানাড়া ব্াঙ্ক, ভকচুোিাঙ্গা  ব্াঞ্–এে িোয় সোর্ষে িরব।
উতি অ্োরক্টে ১৩( ৮)  িং ধোেোে সংস্োি অিুযোয়্রী প্রো্্ কময়োরিে মরধ্ এই জোনমিযুতি সম্নতিগুনল 
েোড়োরিোে ব্বস্ো গ্রিরেে জি্ সংনলিষ্ট ঋেগ্রি্রীতোে মরিোরযোে আ�ষপে �েো িরছে।
স্াবর িম্পসতির সববরে:  শ্রী শ্ামল সিংহ ( ঋেগ্হীতা ও বন্ধকিাতা)–এে সম্নতিে সমগ্র অংশ, মো্ 
�মরবনশ ০৮ কডনসরমল, কমৌজো িং ৮৮, উতিম্ুে, িনতয়োি িং আে এস ৭২২, িোল িং ৪২৪, িোে িং ৫২০, 
িোল ৬২৮, এনডএসআে �নেম্ুে, রোিো �নেম্ুে, কজলো িি্রীয়ো, ন্ি ৭৪১১৫২। িম্পসতির ভচৌহসদি:  
উতিে– তুলস্রী নবশ্োরসে সম্নতি;  িনষেে– ্ঞ্োরয়রতে নসরমন্ট েোস্ো;  ্ূবপ–সুশ্রীল সে�োরেে বোনড়;  ্নচিম– 
নবদ্্ৎ সে�োরেে বোনড়।

তাসরখ:  ১৮.১১. ২০২২ অনুভমাসিত আসধকাসরক
স্ান:  ভকচুোিাঙ্গা  কানাড়া ব্াঙ্ক  

 েসরসশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১)  দ্রষ্টব্] 
িখল সবজ্ঞসতি
[ ১৩( ৪)  নং ধারা] 

( স্াবর িম্পসতির িন্)   

 আইসন সবজ্ঞসতি
এতদ্োেো স�লর� জোিোরিো যোইরতরে কয িনলল িং ০৩৪৭২ সি ২০১৩ নডএসআে ১, িোওড়োয় কেনজনস্ট�ৃত, বু� িং 
১ এে কে�ডপেুতি, নসনড েলুম িং ১১ সি ২০১৩, ্োতো ৫০৩৩ করর� ৫০৬৬ এএআে ইএসএস কিোমস প্রোাঃ নলাঃ এে 
তেরফ কমসোসপ ক� ক� ইিফ্োপ্ররমোটোেস প্রোইরেট নলনমরটড দ্োেো সম্োনিত এ�টি মূল নবক্রয় িনলল এবং অ্ে মূল নবক্রয় 
িনলল িং (  কিি নডড)  িং ৫৮০৪ সি ২০১১ নডএসআে িোওড়োয় কেনজনস্ট�ৃত ব�ু িং ১ এে কে�ডপেুতি, নসনড েলুম িং 
১৫ সি ২০১৩, ্োতো ১৩০৪ করর� ১৩২৫ যোরত উেয় জনমে মো্ ৬৫ ( ্ ঁয়ষট্টি)  কডনসরমল সি ৪০০০ বেপফুট নস আই 
কশড �োঠোরমো যোে মরধ্ ১১ কডনসরমল জনম যোে আে এস িোে িং ৩৮৮ এবং এল আে িোে িং ৬৫৫, এ� কডনসরমল 
জনম যোে আে এস িোে িং ৭০০ এবং এল আে িোে িং ৬৫৯, সোত কডনসরমল জনম যোে আে এস িোে িং ৭০৩ এবং 
এল আে িোে িং ৬৫৮ এবং ৪৬ কডনসরমল জনম যোে আে এস িোে িং ৭০৪ এবং এল আে িোে িং ৬৬৯ এবং ৫ 
কডনসরমল কডোবোে সমগ্র অংশ যোে আে এস িোে িং ৭০৯ এবং এল আে িোে িং ৬৫৭, সমস্গুনলে বতপমোি এল আে 
িনতয়োি িং ১৫৯৪ এবং আে এস িনতয়োি িং ৩১২, ২৩৩, ৫৯২ এবং ৫৯৭, কমৌজো নমজপো্ুরেে অধ্রীরি, কজ এল িং 
২৬, রোিো সঁো�েোইল, কজলো িোওড়ো, মোনশলো গ্রোম ্ঞ্োরয়রতে অধ্রীরি কযটি এলআইনস, এইিএফএল, এ�টি িি ব্োনঙ্কং 
নফিোনসিয়োল �র্পোরেশি যোে অনফস নিন্ুস্োি নবন্ডং, এ�তল, �ল�োতো ৭০০০৭২ কত বন্ধ�্রী�ৃত সি ্েিো, নমউরটশি, 
�িেোসপি সোটিপনফর�ট এবং ট্োক্স নেনসট সি বতপমোরি ্োওয়ো যোরছে িো এবং বউবোজোে রোিোয় নজনডই িং ১৪১৮ তোনেি 
১৯. ১০. ২০২২ এ ডোরয়নে �েো িরয়রে, যনি ক�ি ক্রয় রোর�ি অরবো উনলিনিত ডকুরমরন্টে ক�োিও িোনব �োেও রোর� 
তোিরল ১৫ নিরিে মরধ্ নিম্নস্োষেে�োে্রীে �োরে জোিোরত িরব অি্রোয় ক�োিও িোনব গ্রোি্ িরব িো এবং উনলিনিত ২০১১ 
সোরলে মূল িনলল িং ০৫৮০৪ নডএসআে িোওড়োয় কেনজনস্ট�ৃত এবং ২০১৩ সোরলে ০৩৪৭২ নডএসআে ১ িোওড়োয় 
কেনজনস্ট�ৃত, ্িপো, নমউরটশি, �িেোসপি সোটিপনফর�ট এবং ট্োক্স নেনসট িোনেরয় নেরয়রে বরল ধরে কিওয়ো িরব। কজিোরেল 
ডোরয়নে সি সোটিপনফর�রটে জন্ এবং ্িপো, নমউরটশি, �িেোসপি সোটিপনফর�ট এবং ট্োক্স নেনসরটে অ্োরটরস্ড �ন্ মূল 
বনলয়ো ধেো িরব।

ভকৌসশক চ্াটাসি্ম, অ্ািভোভকট, রুম নং ৩সব, ভিল্া হাউি,
৪ গেন্মভমন্ট ভলেি ( উতির) , কলকাতা ৭০০ ০০১

ভমা:  ৯৮৩১০৯৭১৩০, ই ভমল–koushikvision1@gmail.com 

িংভশাধনী
২০. ১১. ২০২২ তোনেরি প্র�োনশত উইোরসল িুট 
সমলি প্াইভেট সলসমভটি এে প্র�োশ্ ক�োষেোে 
কিোটিরস উরলিি �েো নেল ‘ প্রমোে সি তোঁরিে 
িোনবগুনল ৩০ িরেম্বে, ২০২২ তোনেরিে মরধ্ ক্শ 
�েরত িরব।’  উ্নেনলনিত তোনেিটি ৩০ িরেম্বে, 
২০২২ এে ্নেবরতপ ১ সিভিম্বর, ২০২২ ্ড়রত 
িরব।
অনিছেো�ৃত েুরলে জি্ দ্াঃি প্র�োশ �েো িরছে।
তাসরখ:  ২২. ১১. ২০২২

 আই এ আর সি
ইন্টারন্াশনাল অ্াভিট সরকনস্টাকশন ভকাম্পাসন প্াাঃ সলাঃ

CIN: U74999DL 2002PTC117357
 এ/ ৬০১/ ৬০২/ ৬০৫, ৭ম তল, ২১৫ আটিপয়োম, আরন্ধে্রী কুেলো কেোড, আরন্ধে্রী ( ই) , মুম্বই ৪০০০৯৩

কফোি:  ৯১ ২২ ৬৭৩৬৩০০০, ফ।আক্স:  ৯১ ২২ ৬৭৩৬৩০২২, ওরয়বসোইট: www.iarc.co.in 
ঋেগ্হীতা/  িাসমনিার( গে) –এর জ্ঞাতাভে্ম সিসকউসরটি ইন্টাভরস্ ( এনভফাি্মভমন্ট)  রুলি ২০০২–এর 

রুল ৮( ৬)  ও ৯( ১)  িহ েঠনীে স্াবর িম্পসতি সবসরির ভনাটিি।
১.  স্োেলোইট নডল–�ম প্রোইরেট নলনমরটড, ৫২এ, ৪০১নস, ৫ম তল, কশক্স্্রীয়ে সেনে, �ল�োতো 

৭০০০১৭।
২.  ডোাঃ মলয় েট্োিোযপ, ফ্্োট ৫ই, ব্ল� নস, আইনডয়োল টোওয়োে, ৫৭, ডোয়মন্িোেবোে কেোড, �ল�োতো 

৭০০০২৩।
৩.  ডোাঃ শুভ্রি্রী্ কিৌধুে্রী, নস–১২, জলবোয়ু নবিোে, ব্ল� এলনব, কসক্টে–৩, সল্ কল� নসটি, �ল�োতো 

৭০০০৯৮।
৪.   ডোাঃ আয়ুষ েোটিয়ো, নব–১১৬, ৩য় তল, সোলব্ িেে, নিউ নিলি্রী ১১০০১৭।
৫.  শ্রী অে্রী� �োনন্ত ্োল, েেৎ অ্ো্োটপরমন্ট, ফ্্োট নস–২, ১২১, কসনলম্ুে কেোড, �ল�োতো ৭০০০৩১।

স্ারলাইট সিল–কম প্াইভেট সলসমভটি–এর িাসমন স্াবর িম্পসতি সবসরি। 
িসম ও সবসল্ং কলকাতাে।

১.  এলোিোবোি ব্োরঙ্কে অিুরমোনিত অনফসোে নসন�উনেটোইরজশি অ্োন্ নে�িস্টো�শি অফ নফিোনসিয়োল 
অ্োরসটস অ্োন্ এিরফোসপরমন্ট অফ নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ অ্োক্ট, ২০০২ ( সোেফোরয়নস অ্োক্ট)  ও 
নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ ( এিরফোসপরমন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ( রুল ২০০২)  অিুযোয়্রী তোঁে ও্ে 
অন্পত ষেমতোবরল  সোেফোরয়নস অ্োরক্টে ১৩( ২)  ধোেোয় স্োেলোইট নডল–�ম প্রোইরেট নলনমরটড, 
কেনজস্োডপ অনফস ৫২এ, কশক্স্্রীয়ে সেনে, ৫ম তল, ( ৪০১নস) , রোিো কশক্স্্রীয়ে সেনে, �ল�োতো 
৭০০০১৭ ও ডোাঃ মলয় েট্োিোযপ, ডোাঃ শুভ্রি্রী্ কিৌধুে্রী, ডোাঃ আয়ুষ েোটিয়ো, শ্রী অে্রী� �োনন্ত ্োল, 
জোনমিিোে (কিিিোেেে ) –এে প্রনত িোনব নবজ্নতিসমূি ইসু্ �রেি, যোরত উতি নবজ্নতিসমূি প্রোনতিে 
তোনেি করর� ৬০ নিরিে মরধ্ সংনলিষ্ট নবজ্নতিরত উনলিনিত ্নেমোে অরপোঙ্ক ২৪ িরেম্বে, ২০১১ 
অিুযোয়্রী ₹ ৪,৮০,১৯,৬৩৯/ – (িোে ক�োটি আনশ লোি উনিশ িোজোে েয়রশো উিিনলিশ টো�ো মোত্র)  ও ২৫ 
িরেম্বে, ২০১১ করর� িুনতিে িোরে সিু, মূল্ ্ নেরশোধ �েোে জি্ সংনলিষ্ট কিিিোেরিে আহ্োি জোিোরিো 
িরয়নেল।

২.  এলোিোবোি ব্োঙ্ক (ইনন্য়োি ব্োঙ্ক–এে সরঙ্গ সংযুতি )  কিিিোেেে  –এে �োরে বর�য়ো ঋরেে িোয় 
ইন্টোেি্োশিোল অ্োরসট নে�িস্টো�শি ক�োম্োনি প্রোাঃ নলাঃ–ক�  আই এ আে নস ৩০–এে / ১৩–১৪ 
ট্োস্ (  আই এ আে নস) সম প্ে �রেরে, যোে িুনতি ১১ কফব্রুয়োনে, ২০১৪–এ ও �োযপ�ে ২৬ নডরসম্বে, 
২০১৩–এ।

৩.  উতি কিিিোেেে নবজ্নতিরত উনলিনিত ্নেমোে অরপোঙ্ক ্নেরশোরধ ব্রপ িওয়োয় এতদ্দোেো নবরশষত 
ওই কিিিোেেে এবং জিসোধোেের� জোিোরিো যোরছে কয, আই এ আে নস–ে অিুরমোনিত অনফসোে 
সোেফোরয়নস অ্োরক্টে ১৩( ২)  ধোেোয় কিোটিস মোনফ� সোেফোরয়নস অ্োরক্টে ১৩( ৪)  ধোেোয় তোঁে ও্ে 
অন প্ত ষেমতোবরল ০৫ িরেম্বে, ২০১৫ তোনেরি জোনমি সম্নতিগুনলে িিল নিরয়রেি।

৪.  আ্িোেো কিোটিসপ্রোতি কিিিোেেে নবজ্নতিরত উনলিনিত ্নেমোে অরপোঙ্ক ্নেরশোরধ ব্রপ িওয়োয় 
আমেো জোনমি সম্নতি ২৬ কফব্রুয়োনে, ২০১৬, ১৭ জুি, ২০১৬ ও ১৫ অরক্টোবে, ২০২০–কত নিলোম 
�রেনেলোম। নিরি সংরষের্ বনেপত জোনমি সম্নতিে নিলোম নবরডে অেোরব ব্রপ িরয়নেল।

৫.  আ্িোেো কিোটিসপ্রোতি কিিিোেেে নবজ্নতিরত উনলিনিত ্ নেমোে অরপোঙ্ক এিিও ্ নেরশোরধ ব্রপ িরয়রেি 
বরল আমেো নিরি সংরষের্ বনেপত জোনমি সম্নতি নবনক্র �েব ০৮ নডরসম্বে, ২০২২–এ বো তোে ্রে 
�ম্রষে ₹ ২,০০,০০,০০০/ – (দ্ই ক�োটি টো�ো মোত্র)  টো�োয়। এ নবষরয় রুলস ৮( ৬)  সি ্ঠি্রীয় 
সোেফোরয়নস অ্োরক্টে ৯(১)  ধোেোয় ১৫ নিরিে কিোটিস আ্িোরিে জোনে �েো িল।

৬.  আ্িোেো কিোটিসপ্রোতি কিিিোেেের� সোেফোরয়নস অ্োরক্টে ১৩(৮)  ধোেোয় প্রোতি সমরয় ঋে ২৪ িরেম্বে, 
২০১১ মোনফ� ০৮ নডরসম্বে, ২০২২–এ বো তোে আরে ₹ ৪,৮০,১৯,৬৩৯/ – (িোে ক�োটি আনশ লোি 
উনিশ িোজোে েয়রশো উিিনলিশ টো�ো মোত্র)  ও ২৫ িরেম্বে, ২০১১ করর� িুনতিে িোরে সুি, মূল্ ্ নেরশোধ 
�েোে জি্ কশোধ �রে জোনমি সম্নতি িোলোস �রে নিরত আহ্োি জোিোরিো িরছে।

৭.  এই কিোটিস জোনে �েো িল বর�য়ো উশুরলে জি্ আইনি অনধ�োে প্ররয়োরেে নিের্ষেতো বজোয় কেরি 
ও বর�য়ো উশুরলে জি্ কডট নে�েোনে ট্োইবুিোরল আন্রলে অনধ�োে সি।

স্ো/ – অনুভমাসিত অসফিার
ইন্টারন্াশনাল অ্াভিট সরকনস্টাকশন ভকাম্পাসন প্াাঃ সলাঃ
আই এ আে নস ৩০–এে / ১৩–১৪ ট্োনস্ নিরসরব �মপেত

িূসচ
িম্পসতির সববরে

স্াবর িম্পসতি ( িসম, সবসল্ং, কাঠাভমা) 
৪ �োঠো জনমরত ৫/ ৬ কশয়োে বো স্োরপ–এে সমগ্র অংশ, সঠি� মো্ ৪. ৭৫ �োঠো �মরবনশ সি নতিতলো নবন্ডং 
ও আংনশ� িোেতলো নবন্ডং, কমোট ১২০০০ বেপফুট তদ্্নে, যোে কপ্রনমরসস িং ১/ ২ ডো.  ধ্রীরেি কসি সেনে, 
মোনি�তলো, রোিো বড়তলো, �ল�োতো ৭০০০০৬, ক� এম নস ওয়োডপ িং ২৭, কেনজস্টোে অফ অ্োসুে ্যোরসিস, 
�ল�োতোয় সি �মি ্্োরসরজ প্ররবশোনধ�োে। িীমানা– উতির:  ১/ ২ই ডো.  ধ্রীরেি কসি সেনে;  িসষিে:  
�মি ্্োরসজ ও ১/নজ ডো.  ধ্রীরেি কসি সেনে, েূব্ম:  ইউরেো ন�ডস সু্ল, েসচিম:  ডো.  ধ্রীরেি কসি সেনে।

তাসরখ:  ১৮ নভেম্বর, ২০২২

[ রুল 8(6) এে সংস্োিসমূি দ্রষ্টব্] 
স্াবর েসরিম্পিিমূহ সবসরির িন্ সবজ্ঞসতি

নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ ( এিরফোসপরমন্ট)  রুলস, 2002 এে রুল 8(6)  এে সংস্োিসমূি সি ্ঠি্রীয় নসন�উনেটোইরজশি অ্োন্ নে�িস্টো�শি অফ নফিোনসিয়োল 
অ্োরসটস অ্োন্ এিরফোসপরমন্ট অফ নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ অ্োক্ট, 2002 অধ্রীরি স্োবে ্নেসম্িসমূি নবনক্রে জি্ ই–নিলোম নবক্রয় নবজ্নতি।
এতদ্দোেো জিসোধোেে এবং নবরশষত সংনলিষ্ট ঋেগ্রি্রীতো( েে)  ও জোনমিিোে( েে)  এে জ্োতোররপ জোিোরিো যোরছে কয, আইনসআইনসআই কিোম নফিোসি ক�োম্োনি 
নলনমরটড এে অিুরমোনিত আনধ�োনে� দ্োেো প্তীকী িখল কিওয়ো ও সুেনষেত ঋেিোতোে  �োরে বন্ধ� েোিো/  িোনিলরযোে্ নিম্নবনেপত স্োবে সম্নতি ‘ কযিোরি 
আরে’ , ‘ যো ন�েু আরে’  এবং ‘ কযমি আরে’  নেনতিরত নবনক্র �েো িরব যোে সংনষেতি তর্ এিোরি ি্রীরি কিওয়ো িরয়রে: –

রিম 
নং

ঋেগ্হীতা  / িহ– ঋেগ্হীতা/  
িাসমনিারগে /  আইসন 

উতিরাসধকারীগভের নাম এবং 
ভলান অ্াকাউন্ট নম্বর

িানা িাে ( যসি োভক) 
িভমত িুরসষিত

েসরিম্পভির সববরে

বভকো
অে্মাঙ্ক
(₹ )

িংরষিে মূল্ িম্পসতি  
েসরিশ্মভনর 

তাসরখ ও িমে

সনলাভমর 
তাসরখ ও 

িমেবােনা িমা

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
1 �োল্রীিোস কিবিোর ( ঋেগ্রি্রীতো) /  

শনমপষ্ঠো কিবিোর ( সি–ঋেগ্রি্রীতো)  
/ কলোি অ্ো�োউন্ট িং:  
LHKJB 00001363277/ 
LHKB00001363197

গ্রোম– শেৎ ্লি্রী, নিন�ে্োড় ্নচিম, 
ক্োাঃঅাঃ– �্োনিং, রোিো– �্োনিং, 
নিন�ে্োড়ো গ্রোম ্ঞ্োরয়রতে 
এলো�োধ্রীি, �্োনিং, কজলো– িনষেে 24 
্েেিো, ্নচিমবঙ্গ, ন্ি– 743329।

 ₹
12,15,395.26/ –

(18   িরেম্বে,  
2022  অিুযোয়্রী) 

₹
17,92,800/ –

₹
1,79,280 / –

14  নডরসম্বে, 
2022

স�োল 11:00টো
করর�

দ্্ুে 3:00টো

22  নডরসম্বে, 
2022 

দ্্ুে 2:00  কটো
করর�

দ্্ুে 3:00 টো
2 আনজজুল সিপোে ( ঋেগ্রি্রীতো) /  

কেনলমো সিপোে ( সি–ঋেগ্রি্রীতো)  
/ কলোি অ্ো�োউন্ট িং:  
LHKJB 00001335382

গ্রোম– িোেড়ো ্োড়ো, সোরেঙ্গোবোি, 
ক্োাঃঅাঃ– জ্রীবিতলো সোরেঙ্গোবোি, 
রোিো– জ্রীবিতলো, সোরেঙ্গোবোি গ্রোম 
্ঞ্োরয়রতে এলো�োধ্রীি, কজলো– 
িনষেে 24 ্েেিো, ্নচিমবঙ্গ, ন্ি– 
743376।

 ₹
8,81,246.00/ –

(18   িরেম্বে,  
2022  অিুযোয়্রী) 

₹
15,02,580/ –

₹
1,50,258 / –

14  নডরসম্বে, 
2022

স�োল 11:00 টো
করর�

দ্্ুে 3:00টো

22  নডরসম্বে, 
2022 

দ্্ুে 2:00  কটো
করর�

দ্্ুে 3:00 টো

অিলোইি  নিলোম প্রনক্রয়োটি আমোরিে নিলোম এরজনসি অ�শি টোইেোে ( ইউআরএল সলঙ্ক: https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC /   )   এে 
ওরয়বসোইরটে মোধ্রম  আরয়োনজত িরব। এতদ্দোেো সংনলিষ্ট বন্ধ�িোতোেে/ নবজ্নতি গ্রি্রীতোেের� 2 1  সিভিম্বর, 2022   তাসরভখ  সবভকল 5: 00টাে মরধ্ সম্ূেপ 
বর�য়ো অরপোঙ্ক সিুসরমত ্নেরশোরধে জি্ কশষ সুরযোে কিওয়ো িল, অি্রোয় নিধপোনেত সূনি অিুযোয়্রী এই সুেনষেত ্নেসম্ি নবনক্র �েো িরব।
সম্োব্ ডো�িোতো( েে) ক� অবশ্ই ও্রে উনলিনিতমরতো (ও্রেে কটবরলে �লোম িং ‘E  ’ দ্রষ্টব্)   বোয়িো জমো বোবি অরপোঙ্ক ( ইএমনড)  আেটিনজএস/  নডমোন্ 
ড্োফ্  ট (  নডনড)  রূর্ আইসিআইসিআই ভহাম সফনান্স ভকাম্পাসন সলসমভটি, 8/1A, ভ্ার নং 2, ি্ার উইসলোম ভিানি িরসে ( েূব্মতন 8/1, সমিলটন 
ভরা) , কলকাতা– 700071  ঠি�োিোনস্ত অনফরস 21  সিভিম্বর, 2022   তাসরভখ  সবভকল 4: 00টাে মরধ্ জমো নিরত িরব। অিুগ্রি �রে কিয়োল েোিরবি, সম্োব্ 
ডো�িোতো( েে)  ওরয়বসোইরটে মোধ্রম িেপ্রস্োব জমো নিরত িো ্োেরল কটন্োে ডকুরমরন্টে স্োষেনেত �ন্ স্্োি �নেরয় সবপরশষ 21  সিভিম্বর, 2022   তাসরভখ 
 সবভকল 5: 00টাে মরধ্ আইসিআইসিআই ভহাম সফনান্স ভকাম্পাসন সলসমভটি, 8/1A, ভ্ার নং 2, ি্ার উইসলোম ভিানি িরসে ( েূব্মতন 8/1, সমিলটন 
ভরা) , কলকাতা– 700071  ঠি�োিোয় জমো কিওয়ো যোরব । ইএমসি বাবি অে্মাঙ্ক ভকানও রাষ্ট্রােতি/তফসিলেুক্ত ব্াঙ্ক ভেভক ‘আইসিআইসিআই ভহাম সফনান্স 
ভকাম্পাসন সলসমভটি – অকশন’ এর অনুকূভল কাটা ও South 24 Parganas –   ভত প্ভিে সিমান্ড ড্াফ্ টরূভে িমা সিভত হভব।
সম্নতি ্নেিশপি, নিলোরমে শতপ ও নিয়মোবনল অরবো কটন্োে জমো কিওয়ো সংক্রোন্ত প্ররনেে ্নেষ্োে উতিে ক্রত অিুগ্রি �রে আইসিআইসিআই ভহাম সফনান্স 
ভকাম্পাসন সলসমভটি  এে সরঙ্গ 7021072869  িম্বরে কযোেোরযোে �েরবি।
ক�োিও �োেে িো কিনিরয় কয ক�োিও অরবো সমস্ িেপ্রস্োব বোনতল �েোে অনধ �োে অিুরমোনিত আনধ�োনের�ে রো�রব। নবনক্রে শতপ ও নিয়মোবনল নবশরি 
জোিরত অিুগ্রি �রে এই ওরয়বসোইট কিিুি:  www.icicihfc.com । 

তাসরখ: 22  নভেম্বর, 2022  অনুভমাসিত আসধকাসরক
স্ান: িসষিে 24  েরগনা আইসিআইসিআই ভহাম সফনান্স ভকাম্পাসন সলসমভটি 

 কভে্মাভরট অসফি:  আইনসআইনসআই কিোম নফিোসি ক�োম্োনি নলনমরটড, আইনসআইনসআই 
এইিএফনস টোওয়োে, আরন্ধনে–কুেলো কেোড, আরন্ধনে ( ইস্) , মুম্বই–400059 ,  েোেত

ব্াঞ্ অসফি:  8/1A, কফ্োে িং 2, স্োে উইনলয়োম কজোিস সেনে ( ্ ূবপতি 8/1, নমডলটি কেো) , �ল�োতো– 700071 

সরভটল অ্াভিটি অ্ান্ড স্মল অ্ান্ড সমসিোম এন্টারপ্াইি সিটি ভরিসিট ভিন্টার
এিসবআই সিটি ভিন্টার ব্াঞ্ কম্পাউন্ড

তৃতীে তল, সিটি ভিন্টার, দুগ্মােুর, েসচিমবঙ্গ, সেন–৭১৩২১৬

িখল সবজ্ঞসতি ( স্াবর িম্পসতির িন্)  েসরসশষ্ট IV  [ ( রুল ৮( ১) ] 
কযরিতু,
ভস্ট ব্াঙ্ক অফ ইসন্ডো, সরভটল অ্াভিটি অ্ান্ড স্মল অ্ান্ড সমসিোম এন্টারপ্াইি সিটি ভরিসিট ভিন্টার ( এিোরি ্রে আেএএসএমইনসনসনস–দ্েপো্ুে)  
এে অিুরমোনিত আনধ�োনে� নিরসরব নিম্নস্োষেে�োে্রী নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ ( এিরফোসপরমন্ট)  রুলস ২০০২ এে রুল ৩ সি ্ঠি্রীয় নসন�উনেটোইরজশি অ্োন্ 
নে�িস্টো�শি অফ নফিোনসিয়োল অ্োরসটস অ্োন্ এিরফোসপরমন্ট অফ নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ অ্োক্ট, ২০০২( ২০০২ এে ৫৪)  এে ১৩( ১২)   ধোেোধ্রীরি তোঁে ও্ে 
অন প্ত ষেমতোবরল ি্রীরি কলিো ঋেগ্রি্রীতোেে/ জোনমিিোতোে প্রনত নিম্ননলনিত তোনেরি এ�টি িোনব নবজ্নতি জোনে �রেনেরলি যোে মোধ্রম উতি নবজ্নতি প্রোনতিে 
তোনেি করর� ৬০ নিরিে মরধ্ কিোটিরস বনেপত অরপোঙ্ক আিোয় কিওয়োে জি্ তঁোরিে প্রনত আহ্োি জোিোরিো িরয়নেল। উতি ঋেগ্রি্রীতো উতি িোনব�ৃত অরপোঙ্ক 
আিোয় নিরত ব্রপ িওয়োয় এতদ্দোেো নবরশষত ওই ঋেগ্রি্রীতো এবং জিসোধোেরেে জ্োতোররপ জোিোরিো যোরছে কয, নিম্নস্োষেে�োে্রী উতি রুলসমরূিে রুল ৮ ও ৯ সি 
্ঠি্রীয় উতি অ্োরক্টে ১৩( ৪)  ধোেোধ্রীরি তোঁে ও্ে অন্পত ষেমতোবরল ১৯ িরেম্বে, ২০২২ তোনেরি ি্রীরি বনেপত সম্নতি( গুনল) ে িিল নিরয়রেি। নবরশষত ওই 
ঋেগ্রি্রীতোেে/ জোনমিিোতো এবং জিসোধোেের� এতদ্দোেো নিম্ননলনিত সম্নতি( গুনল)  নিরয় ক�োিও প্র�োে কলিরিি িো �েোে জি্ সত�প �েো িরছে এবং এই 
সম্নতি( গুনল)  নিরয় কয ক�োিও কলিরিি উনলিনিত অরপোঙ্ক সি তোে ও্ে সিু সরমত কস্ট ব্োঙ্ক অফ ইনন্য়ো, আেএএসএমইনসনসনস–দ্েপো্ুরেে িোয় সোর্ষে 
িরব। উক্ত অ্াভক্টর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উেধারার িংস্ান অনুযােী প্াে্ ভমোভির মভধ্ এই িুরসষিত েসরিম্পিগুসল ছাড়াভনার ব্বস্া গ্হভের িন্ 
িংসলিষ্ট ঋেগ্হীতাগে/ িাসমনিাতাগভের মভনাভযাগ আকর্মে করা হভছে।

ঋেগ্হীতা/ িাসমনিাতার নাম 
এবং ঠিকানা

স্াবর িম্পসতির সববরে ১)  সিমান্ড সবজ্ঞসতির তাসরখ
২)  িখল সবজ্ঞসতির তাসরখ
৩)  বভকো অে্মাঙ্ক

ঋেগ্হীতাগে: 
১)  শ্রী শুভ্র শঙ্খ ভ�ার
২)  শ্রীমতী অসনতা ভ�ার
অেত ্োড়ো, ক্োাঃ–উিড়ো
রোিো–অণ্োল, কজলো–্নচিম বধপমোি,
্নচিমবঙ্গ, ন্ি–৭১৩৩৬৩

আবোনস� সম্নতিে সম্ূ্েপ এবং অনবরছেি্ অংশ কযমি:  ফ্্োট এইি তৃত্রীয় 
তরল, ১৭৯ েব্রীন্দ্র ্নলি, স্োই বোডপ কলি, নেরজন্ট ্ো�প, কজলো–িনষেে ২৪ 
্েেিো, কমৌজো–ব্রহ্ম্ুে গ্রোম, কজ এল িং–৪৮, আে এস িং ১৬৯, আে এস 
লেট িং ৬৪০, িনতয়োি ৪৭৮, �ল�োতো–৭০০০৯৬ �ল�োতো নমউনিনস্্োল 
�র্পোরেশরিে অধ্রীরি ওয়োডপ িং ১১১ ( ক্োস্োল ঠি�োিো নব/ ৩৪ েব্রীন্দ্র্লি্রী, 
�ল�োতো ৭০০০৯৬) । সম্নতিে িতুস্রীমো নিম্ননলনিত ( নডড অিুসোরে) – 
উতিরে:  ১২ ফুট �মি ্্োরসজ এবং িোে িং ৩৭৩৫, িনষেরে:  িোে িং 
৩৭৪২, ্ূরবপ:  অি্োি্রিে ্ুকুে অরবো িোে িং ৩৭৫৬, ্নচিরম:  িোে িং 
৩৭৩৪ এে জনম।

১)  ২২. ০৪. ২০২২
২)  ১৬. ১১. ২০২২
৩)  ₹ ১৬,৩৭,৬২৫. ০০ ( কষোল লষে 
সোঁইনত্রশ িোজোে েয়শত ্ঁনিশ টো�ো 
মোত্র)  ২২. ০৪. ২০২২ অিুসোরে সি 
২২. ০৪. ২০২২ করর� ্ুিেোয় সুি 
সি আিুষনঙ্গ� িেি, মূল্, িোজপসমিূ 
ইত্োনি।

তাসরখ:  ২২. ১১. ২০২২ স্ান:  দুগ্মােুর                                                        অনভুমাসিত অসফিার, ভস্ট ব্াঙ্ক অফ ইসন্ডো, আরএএিএমইসিসিসি–দুগ্মােুর

ভিাহম ভিনগুতি

দ্ষৃ্ত্রীরিে েুনেে আ�োরত মতুৃ্ িল তৃেমলূ �মমী নমজোি 
কেজো কিৌধনুে (৪০)–ে। টোিো দ্’ নিি মতুৃ্ে সরঙ্গ লড়োই 
�েোে ্ ে েনববোে েোরত �ল�োতোে এ�টি কবসে�োনে 
িোস্োতোরল মতুৃ্ িয় তোঁে। কসোমবোে এই িুরি মলূ 
অনেযুতি আমজোি আনলর� কগ্রতিোে �রে কিেঙ্গো রোিোে 
্নুলশ। জোিো কেরে, এনিি কিেঙ্গোে কলবতুলো করর� 
আমজোি আনল ওেরফ সুকুে আনলর� কগ্রতিোে �েো 
িয়। ্নুলশ জোনিরয়রে, ১৮ িরেম্বে সন্ধ্োয় কিেঙ্গোে 
কেোসোইঁ্ুে বোজোরে নমজোরিে ও্ে িড়োও িয় দ্ষৃ্ত্রীেো। 
নমজোির� মোেধরেে ্ ে তোঁে ক্রট আমজোি েনুে ঢুন�রয় কিয় বরল অনেরযোে। েতিোতি 
অবস্োয় তোঁর� উদ্োে �রে প্রররম বোেোসত িোস্োতোরল নিরয় যোয় স্োি্রীয়েো। তোেঁ 
শোে্রীনে� অবস্োে অবিনত িওয়োয় কসিোি করর� তোঁর� �ল�োতোে এ�টি িোস্োতোরল 
স্োিোন্তনেত �েো িয়। এে্ে কসিোরিই মৃতু্ িয় নমজোরিে। জিনপ্রয় এই তৃেমলূ �মমীে 
মৃতু্ে িবে ক্ৌেঁরতই কশোর�ে েোয়ো কিরম আরস কিেঙ্গোয়। তৃেমলূ সরূত্র জোিো কেরে, 
সম্র�প কিেঙ্গোে িোঁ্ োতলো গ্রোম্ঞ্োরয়রতে প্রধোি হুমোয়িু কেজো কিৌধনুেে েোই নেরলি 
নমজোি কেজো কিৌধনুে। কবশ ন�েনুিি ধরেই এলো�োয় সমোজনবরেোধ্রী �োরজেও প্রনতবোি 
�েনেরলি নতনি। কসই �োেরেই নমজোির� িিু �েো িরয়রে ন�িো িনতরয় কিিরে ্ নুলশ।

ভিগঙ্গাে তৃেমূল কমমী খুন

সমিান ভরিা ভচৌধুসর 

 যািবেভুর েরীষিা দুনমীসত,
ক্াি না করার অসেভযাগ

ভনৌভিনা হত্াকাণ্ড

েকুুর ভেভক উদ্ার করাত 
ভগৌতম চরিবতমী

বোরুই্ুরে প্রোতিি কিৌরসিো �মমী উজ্জ্বল িক্রবতমী িত্ো�োরণ্ উদ্োে �েো িল কসই 
�েোত। ্ুকুে করর� উদ্োে িয় িুরি ব্বহৃত �েোতটি। কসোমবোে অনেযুতি জয় 
িক্রবতমীর� নিরয় আরে� িফো ্ ুনলশ ক্ৌঁেয় বোরুই্ুরেে মনলি�্ুরেে নডনি মিি মোরল্ে 
্ুকুরে। অনেযুতি ্ ুনলশর� ্ ুকুরেে নিনিপষ্ট জোয়েো কিনিরয় কিওয়োে ্ ে ডুবুনের� 
িোমোরিো িয় কসিোরি। আে 
কসিোি করর�ই কমরল �েোত। 
তরব কয কঝোর্ে মরধ্ �োটো 
িোতগুনল েোিো নেল কসই কঝোর্ে আশ্োরশ নবস্ে কিোঁজোিুঁনজে ্েও এিিও 
্যপন্ত �োটো িোত দ্টিে ক�োিও কিোঁজ ্োইনি ্ুনলশ। এনিি অনেযতুি উজ্জ্বল 
িক্রবতমীে কেরল জয় এবং স্ত্রী শ্োমনলর� কবশ �রয়� প্রস্ কজেো �রে ্ুনলশ। 
সোংবোনি�রিে প্ররনেে উতিরে এনডনজ নসনদ্িোর গুতিো বরলি, ‘তিন্ত িুব দ্রুত 
এরেোরছে। িুব নশেনেেই িোজপনশট নিরয় কিরব ্ুনলশ।’     

আিকাভলর প্সতভবিন

যোিব্ুে নবশ্নবি্োলরয় ্ে্রীষেো ও ফলপ্র�োরশ দ্িমীনত ও 
নবনধবনিেূপত �োযপ�লোর্ে অনেরযোে তুরল উ্োিোযপ সেুঞ্জি 
িোসর� স্োে�নলন্ নিল আবুটোে নবশ্নবি্োলয় শোিো। আবুটোে 
অনেরযোে এে সরঙ্গ জনড়ত েরয়রেি সি–উ্োিোযপ নিেঞ্জ্রীব 
েট্োিোযপ। অি্নির� অনেরযোে�োে্রী নশষে� সংেঠরিে কিতো, 
লোইরব্রনে সোরয়রসিে নশষে� কেৌতম মোইনতে নবরুরদ্ আবোে 
নবশ্নবি্োলরয় িো আসোে অনেরযোে উরঠরে। আবুটোে অনেরযোে 
সি–উ্োিোযপ সোনলেরমন্টোনে ্ে্রীষেো েোড়োই ্ড়ুয়োরিে ্োশ 
�নেরয়রেি। �টিোে তিন্ত এবং অনেযুতিরিে শোনস্ে িোনব �েো 
িরয়রে।  এ নিরয় উ্োিোযপ বরলি, ‘ এমি অনেরযোে অত্ন্ত 

দ্েপোে্জি�। সি–উ্োিোরযপে নবরুরদ্ দ্িমীনতে অনেরযোে 
মোরি নবশ্নবি্োলরয়ে কেোটো প্রশোসির�ই অনেযতুি �েো। যো 
সম্ূেপ অিো�োন্ষিত।  প্ররোেত নিয়রমে বোইরে �োজ আে 
দ্িমীনত এ� িয়। ক�োনেড ্নেনস্নতরত প্ররোেত নিয়রমে 
বোইরে নেরয় েোত্র স্োররপ ন�েু যনি সি–উ্োিোযপ �রে রোর�ি 
তোে িোয় শুধু তোঁে িয়, সমগ্র প্রশোসরিে।’  জুটোে সোধোেে 
সম্োি� ্োরপপ্রনতম েোয় বরলি, ‘ ্ ে্রীষেো নিরয় প্রশোসনি� 
ব্রপতো েরয়রে ন�ন্তু সি–উ্োিোযপ দ্িমীনত �রেরেি, এই ে�ম 
ক�োিও তর্ জোিো কিই।’  তোঁে নবরুরদ্ ওঠো অনেরযোে নিরয় 
কেৌতম মোইনত বরলি, ‘ নেনতিি্রীি। আনম কযরিতু অনেরযোে 
তুরলনে তোই নবষয়টি �ুনেরয় নিরত আমোে নবরুরদ্ এসব 
বলো িরছে।’    

িাসলেভমন্টাসর 
চাি্মসশট ভেশ
বগটুই কাভণ্ড িাসলেভমন্টাসর চাি্মসশট 
ভেশ করল সিসবআই। ভকন্দীে 
তিন্তকারী িংস্া এই �টনাে 
প্েম চাি্মসশট ভেশ কভরসছল ২০ 
িুন। ভিামবার ভফর রামেুরহাট 
মহকুমা আিালভত মুখবন্ধ খাভম 
িাসলেভমন্টাসর চাি্মসশট ভেশ করল। 
এই চাি্মসশভট ৮ িভনর সবরুভদ্ 
খুভনর অসেভযাগ আনা হভেভছ 
বভল িানা ভগভছ। সবসকর আসল, 
িাসমরুল ভশখ, নুর আসল–িহ ভয 
৮ িভনর নাম এসিভনর চাি্মসশভট 
রভেভছ, তারা িবাই �টনার িভঙ্গ 
প্ত্ষিোভব িসড়ত সছল বভল 
চাি্মসশভট উভলিখ করা হভেভছ।


