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রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২০ ডিসেম্বর ২০২২

৭

মহামান্য ন্যাশনাল ককাম্াডন ল 
ট্াইবুনাল, কলকাতা কবঞ্চ েমীসে

পিটিশনের পিশদ পিিরণ পদনে পিজ্ঞািে
ককাম্াডন ডেটিশন ( ডেএএ)  নং ১৩৩/(  ককডব) / ২০২২

যঞার সনগে সম্পর্কযুক্ত
ককাম্াডন অ্যাডলিসকশন ( ডেএএ)  নং 

৬৬/ ( ককডব) / ২০২২
করঞাম্পঞাপেজ অ্ঞাক্ট, ২০১৩ ধঞারঞা ২৩০( ৬)  সহ িঠেীে ধঞারঞা 
২৩২( ৩)  পিষে সম্পপর্কত

এিং
েম্ডককিত ডবষয়: 
শাডি হাউে প্াইসেট ডলডমসটি, এরটি 
করঞাম্পঞাপে যঞার রনি্কঞানরট আইনেপটিপিনরশে েং 
U17119WB1997PTC086156  এিং ইহঞার করপজস্ঞাে্ক 
অপিস পি–১৬ রঞালঞারঞার প্রিট, চতুর্ক তল, রলরঞাতঞা 
৭০০০০৭; 

এিং
েম্ডককিত ডবষয়: 
অ্যাসেে কনস্টাকশনে প্াইসেট ডলডমসটি, এরটি 
করঞাম্পঞাপে যঞার রনি্কঞানরট আইনেপটিপিনরশে েং 
U51909WB1994PTC065220   এিং ইহঞার করপজস্ঞাে্ক 
অপিস পি–১৬ রঞালঞারঞার প্রিট, চতুর্ক তল, রলরঞাতঞা 
৭০০০০৭; 

এিং
েম্ডককিত ডবষয়: 
১)  শাডি হাউে প্াইসেট ডলডমসটি
২)  অ্যাসেে কনস্টাকশনে প্াইসেট ডলডমসটি

. . .  পিটিশেঞারগণ
ডেটিশসনর কনাটিে

করঞাম্পঞাপেজ ( রমন্ঞামঞাইনজস, অ্ঞানরঞ্জনমটিস অ্ঞান্ড 
অ্ঞামঞালগঞানমশেস)  রুলস, ২০১৬ সহ িঠেীে করঞাম্পঞাপেজ 
অ্ঞাক্ট, ২০১৩ এর ২৩০ করনর ২৩২ েং ধঞারঞাধীনে 
অ্যাসেে কনস্টাকশনে প্াইসেট ডলডমসটি ( ‘ ‘ ট্ঞান্সনিরর 
করঞাম্পঞাপে’ ’ )  এর সপহত শাডি হাউে প্াইসেট ডলডমসটি 
( ‘ ‘ ট্ঞান্সনিপর করঞাম্পঞাপে’ ’) র সংযুপক্তররণ ্রল্প 
সম্পপর্কত পিষনে এরটি পিটিশে পিটিশেঞারগনণর তরনি 
২৪. ১১. ২০২২ তঞাপরনে কিশ ররঞা হনেপিল কযটি মহঞামঞাে্ 
ে্ঞাশেঞাল করঞাম্পঞাপে ল ট্ঞাইিুেঞানলর রলরঞাতঞা কিনচে 
০২. ০১. ২০২৩ তঞাপরনে শুেঞাপের জে্ পেধ্কঞাপরত হনেনি। 
করঞােও ি্পক্ত উক্ত পিটিশে/  আনিদে/  করিঞানরন্স সমর্কে 
িঞা পিনরঞাপধতঞাে আগ্রহী হনল পেনজর েঞাম ও ঠিরঞােঞার সনগে 
তঞঁার অরিঞা তঞঁার অ্ঞােন�ঞানরনটর স্ঞাক্ষর সনমত ইচ্ঞা পিিৃত 
রনর ে্ঞাশেঞাল করঞাম্পঞাপে ল ট্ঞাইিুেঞাল, রলরঞাতঞা কিচে, 
৫, এসপ্ঞানেে করঞা ( িপচিম) , রলরঞাতঞা–৭০০০০১ এিং 
পিটিশেঞানরর অেুনমঞাপদত ্পতপেপধর রঞানি এমে�ঞানি 
কেঞাটিস িঞাঠঞানিে যঞানত কসটি এই পিটিশে/  আনিদে/  
করিঞানরন্স শুেঞাপের পেধ্কঞাপরত তঞাপরনের রমিনক্ষ  ৭ ( সঞাত)  
পদে   আনগ পিটিশেঞানরর অ্ঞােন�ঞানরনটর রঞানি জমঞা িনে। 
করঞাে রঞারনণ ওই ি্পক্ত এই পিটিশে/  আনিদে/  করিঞানরন্স 
পিনরঞাপধতঞা ররনত আগ্রহী, তঞার ক্পক্ষত উপলিপেত পিিৃপত িঞা 
হলিেঞামঞাও ওই কেঞাটিনসর সনগে জুনে পদনত হনি। ্নযঞাজ্ 
অর্কঞাঙ্ক আদঞাে পদনে কয করঞােও ি্পক্ত পেম্নস্ঞাক্ষররঞারীর 
করনর এই পিটিশে/  আনিদে/  করিঞানরন্স এর রপি সংগ্রহ 
ররনত িঞানরে।
 তঞাপরে:  ২৪. ১১. ২০২২

স্ঞাাঃ–
ডেএ শশী আগরওয়াল

পিটিশেঞার করঞাম্পঞাপেগুপলর তরনি অেুনমঞাপদত ্পতপেপধ
২১এে, ব্লর–১, পেউ আপলিুর, রলরঞাতঞা–৭০০ ০০১

ই কমল:  shashiag@rediffmail.com

 ন্যাশনাল ককাম্াডন ল ট্াইবুনাল,
কলকাতা কবঞ্চ েমীসে

এলএলডে ডেডে ( ডেএএ)  নং ১৭০/ ককডব/ ২০২২
যার েসঙ্গ েম্ককিযুক্ত

এলএলডে ডেএ (  ডেএএ)  নং ১৭৫/ ককডব/ ২০২১
সম্পপর্কত পিষে: 
এলএলপি অ্ঞাক্ট, ২০০৮

এিং
সম্পপর্কত পিষে: 
ধঞারঞা ৬০–৬২ এিং পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি 
িঞাট্কেঞারপশি অ্ঞাক্ট, ২০০৮ এর অে্ঞাে্ ্নযঞাজ্ 
শত্কঞাধীনে।

এিং
সম্পপর্কত পিষে:
নাো কনোলট্যান্টে এলএলডে, ( ট্ান্সসেডর 
এলএলডে) , পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি িঞাট্কেঞারপশি 
অ্ঞাক্ট, ২০০৮ এর শত্কঞাধীনে ২৭ জুে, ২০১৯ গঠিত 
পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি িঞাট্কেঞারপশি যঞার করপজস্ঞাে্ক 
অপিস পি–২, পেউ পসআইটি করঞাে, আরঞাধেঞা পিপ্ডং, 
তৃতীে তল, ইউপেট–২০১, রলরঞাতঞা–৭০০০৭৩, 
িপচিমিগে, উপলিপেত এলঞারঞাধীনে।
এলএলপিআইএে:  AAP-7689
 ি্ঞাে:  AAQFN8054R
  ই কমল:  napallp19@gmail.com

এিং
সম্পপর্কত পিষে:
োয়নম কনস্টাকশনে এলএলডে ( ট্ান্সসেরর 
এলএলডে) , পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি িঞাট্কেঞারপশি 
অ্ঞাক্ট, ২০০৮ এর শত্কঞাধীনে ১৮ জুে, ২০১৮ গঠিত 
পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি িঞাট্কেঞারপশি যঞার করপজস্ঞাে্ক 
অপিস এ–১, ৪০৪, প�আইপি এেনলে�, রঘেুঞারিুর, 
রলরঞাতঞা–৭০০০৫৯, িপচিমিগে, উপলিপেত 
এলঞারঞাধীনে।
এলএলপিআইএে:  AAM-8278
 ি্ঞাে:  ADTFS3918D
 ই কমল:  sanyamconstruction@gmail.com 
১)  নাো কনোলট্যান্টে এলএলডে
২)  োয়নম কনস্টাকশনে এলএলডে

. . . .  ডেটিশনারগণ
কনাটিে [  েমকি এনডেএলটি ৩এ] 

 সঞােেম রে্রিঞারশেস এলএলপি ( ট্ঞান্সনিরর 
এলএলপি) –এর সনগে েঞািঞা রেসঞালট্ঞাটিস 
এলএলপি ( ট্ঞান্সনিপর এলএলপি)  –এর এিং তঞানদর 
িঞাট্কেঞারগণ এিং করেপেটরগনণর
্স্ঞাপিত সংযুপক্তররণ ্রল্প অেুনমঞাদনের জে্ 
উিপরেঞাপমত পিটিশেঞারগণ দ্ঞারঞা ৭ েন�ম্বর, ২০২২ 
তঞাপরনে পলপমনটে লঞােঞাপিপলটি িঞাট্কেঞারপশি অ্ঞাক্ট, 
২০০৮ ধঞারঞা ৬০–৬২ এর ধঞারঞাধীনে এরটি পিটিশে 
কিশ ররঞা হনেনি, ইহঞার আনদশ সুস্পষ্ট ররঞা হনেনি 
২৪ েন�ম্বর, ২০২২ তঞাপরনে, কযটি উপলিপে এিং 
সংনশঞাপধত আনদশ ২ পেনসম্বর, ২০২২ তঞাপরনে 
িঞাস হনেনি। কযটি মহঞামঞাে্ ে্ঞাশেঞাল করঞাম্পঞাপে ল 
ট্ঞাইিুেঞানলর রলরঞাতঞা কিনচে ১১ জঞােুেঞাপর, ২০২৩ 
তঞাপরনে শুেঞাপের জে্ পেধ্কঞাপরত হনেনি। করঞােও 
ি্পক্ত উক্ত পিটিশে সমর্কে িঞা পিনরঞাপধতঞা ররনত 
চঞাইনল পেনজর েঞাম ও ঠিরঞােঞার সনগে তঞাঁর অরিঞা 
তঞাঁর অ্ঞােন�ঞানরনটর স্ঞাক্ষর সনমত ইচ্ঞা পিিৃত 
রনর পিটিশেঞারগনণর অেুনমঞাপদত ্পতপেপধর রঞানি 
এমে�ঞানি িঞাঠঞানিে যঞানত কসটি এই শুেঞাপের 
পেধ্কঞাপরত তঞাপরনের রমিনক্ষ দু’ পদে আনগ পেপদ্কষ্ট 
ঠিরঞােঞাে জমঞা িনে। করঞােও ি্পক্ত এই পিটিশনের 
পিনরঞাপধতঞা ররনত চঞাইনল পেজস্ হলিেঞামঞা সহ 
পিনরঞাপধতঞার রঞারণ উনলিে রনর ওই কেঞাটিনসর সনগে 
সংলগ্ন রনর কদনিে। ্নযঞাজ্ অর্কঞাঙ্ক আদঞাে পদনে কয 
করঞােও ি্পক্ত পেম্নস্ঞাক্ষররঞারীর করনর ওই পিটিশনের 
রপি সংগ্রহ ররনত িঞানরে।

তাডরখ:  ২০. ১২. ২০২২    সাাঃ– ডবষু্ কক তুলডেয়ান
স্ান:  কলকাতা চাটকিািকি অ্যাকাউন্ট্যান্ট

উপিরেঞাপমত পিটিশেঞারগনণর জে্
পি–২, পেউ পসআইটি করঞাে, আরঞাধেঞা পিপ্ডং,

রলরঞাতঞা–৭০০০৭৩, িপচিমিগে

কগৌতম চক্রবততী

্স্তুপত তুনগে। আগঞামী িুধিঞার রঞানজ্র 
মুে্মন্তী মমতঞা ি্ঞােঞাপজ্কর গগেঞাসঞাগর 
কমলঞা পেনে ্শঞাসনের আপধরঞাপররনদর 
সনগে জরুপর বিঠর ররঞার ররঞা। কমলঞার 
সি পিষে পেনেই কসেঞানে আনলঞাচেঞা হনি 
িনল মনে ররঞা হনচ্। অে্পদনর, এিিরই 
্রম গগেঞাসঞাগর কমলঞাে আসঞা পশশুনদর 
পচপরৎসঞা িপরনষিঞার পিনশষ ি্িস্ঞা ররঞা 
হনচ্। কজলঞা স্ঞাস্্ দপ্তনরর তরনি পিনশষ 
ইউপেট কেঞালঞা হনচ্। এই ইউপেনট শুধমুঞাত্র 
পশশুনদর পচপরৎসঞার জে্ ৫০ শয্ঞার ি্িস্ঞা 
রঞারনি। কমলঞাে করঞােও পশশু অসসু্ কিঞাধ 
ররনল তঞানর তেেই এই পিনশষ ইউপেনট 
করনে পচপরৎসঞা িপরনষিঞা কদওেঞা হনি। শুধু 
পশশু েে, এিঞার কগঞাটঞা গগেঞাসঞাগর কমলঞাে 
আগত দশ্কেঞারথীনদর জে্ও পচপরৎসঞা 
িপরনষিঞাে পিনশষ কজঞার কদওেঞা হনেনি। 

আর রনেরটঞা পদনের িনরই জঞােেুঞাপরর 
্রম পদনরই শুরু হনচ্ গগেঞাসঞাগর 
কমলঞা ২০২৩। কমলঞানর মঞারঞাে করনে 
এরঞাপধর বিঠর হনেনি কজলঞা ্ শঞাসনের 
আপধরঞাপররনদর মনধ্। এমেপর কমলঞার 
্স্তুপত কদেনত কিশ রনেরিঞার তঞঁারঞা 
কমলঞা ্ ঞাগেনণ ঘনুর কগনিে। ৯ করনর ২৩ 

জঞােেুঞাপরর মনধ্ সঞাগর কমলঞা উিলনক্ষ 
১০৩ জে কমপের্ঞাল অপিসঞার উিপস্ত 
রঞারনিে। তঞানঁদর মনধ্ ১৮ জে রঞারনিে 
পিনশষজ্ পচপরৎসর। এিঞােঞাও ্ নেঞাজনে 
অে্ঞাে্ স্ঞাস্্ কজলঞা করনর আেঞা হনি 
অপতপরক্ত পচপরৎসর। লট েং ৮, রচুনিপেেঞা, 
েঞারঞােণিুর পিএইচপস, কিণুিে, সঞাগর কমলঞা 
গ্রঞাউনন্ড রঞারনি পিনশষ স্ঞাস্্ করন্দ্র। এিঞারই 
্রম পশশুনদর জে্ রঞারনি পিনশষ ইউপেট। 
৫০ শয্ঞার এই ইউপেট শুধমুঞাত্র পশশুনদর 
পচপরৎসঞা িপরনষিঞা কদওেঞার জে্ ি্িহঞার 

ররঞা হনি। এিঞােঞাও গুরুতর করঞাগীনদর জে্ 
রঞারনি আলঞাদঞা ি্িস্ঞা। পরেটির্ঞাল করেঞার 
ইউপেট। সংরেঞামর করঞাগীনদর জে্ রঞারনি 
৬০ শয্ঞার আইনসঞানলশে ওেঞাে্ক। রঞারদ্ীি 
ও েঞােমন্ড হঞারিঞার সিুঞার কস্পশ্ঞাপলটি 
হঞাসিঞাতঞানল সঞাগর কমলঞার তীর্কযঞাত্রীনদর 
জে্ আলঞাদঞা�ঞানি কিে সংরক্ষনণরও 
ি্িস্ঞা রঞারনি।  কমলঞা গ্রঞাউনন্ড আসঞার 
িনর এরঞাপধর জঞােগঞাে রঞারনি িঞাস্্ক এইে 
ি্িস্ঞাও। রঞারনি এেঞার পলিনটর সপুিধঞাও ।                                                 
ছবি:  প্রবিবিদক

অংশু চক্রবততী

রৃষরনদর আপর্কর এিং পিপ�ন্ন ধরনের সনুযঞাগ–সুপিধঞা যঞানত তঞারঞা িঞাে রঞাজ্ 
সররঞার রৃপষ িপররঞাঠঞানমঞা উন্নেে তহপিল গঠে রনরনি। রৃপষনত আধপুের ্ যপুক্ত 
ি্িহঞার ররঞা হনেনি। রৃষরনদর আে এেে যনরষ্ট �ঞাল। আর্ক সঞামঞাপজর পিরঞাশ 
হনেনি। রৃপষর িপররঞাঠঞানমঞা উন্নেে তহপিল েতুে িনরর পদশঞাপর।

্রনল্পর মূল উনদেশ্ হল রৃপষনক্ষনত্র পেত্েতুে উদ্ঞািে িৃপধি ররঞা। সঠির সমনে 
রৃপষিণ্ িঞাজঞারজঞাত রনর যঞানত কিপশ দঞাম িঞাে রৃষররঞা। িপররঞাঠঞানমঞা উন্নেনের 
মঞাধ্নম উৎিঞাপদত রৃপষিণ্ সনিরই ওির পিনশষ সুরক্ষঞা কদওেঞা হনেনি। িসনলর 
ক্ষপত রমঞানেঞা মূল লক্ষ্। কসই সনগে আধুপের িধিপতনত উৎিঞাপদত িসল গুদঞানম 
রঞােঞার ি্িস্ঞা ররঞা, েতুে উনদ্ঞাগিপতনদর রৃপষর উন্নপতনত শঞাপমল ররঞার কক্ষনত্র 
এই তহপিল উনলিেনযঞাগ্ �ূপমরঞা কেনি। এই ্ রনল্পর সপুিধঞা িঞাওেঞার জে্ রৃষর, 
েিীে উনদ্ঞাগিপত, রৃপষ উনদ্ঞাগিপত, কযৌর দঞােিধি কগঞাষ্ী, স্পে�্কর কগঞাষ্ী, রৃপষ 
উৎিঞাদে সংস্ঞা, সমিঞাে সংস্ঞাগুনলঞা আনিদে ররনত িঞারনিে। matirkatha.net 
কিঞাট্কঞানল পগনে agriinfra.dac.gov.in – এ আনিদে ররঞা যঞানি। ্ রনল্পর মঞাধ্নম 
২ করঞাটি টঞারঞা িয্কন্ত ঋনণ ি্ঞানঙ্কর পেধ্কঞাপরত সুনদর ওির ৩ শতঞাংশ িঞাে িঞাওেঞা 
যঞানি। ২ করঞাটি টঞারঞা িয্কন্ত ঋনণর কক্ষনত্র করঞােও করঞাল্ঞাটঞারঞাল পসপরউপরটি লঞাগনি 
েঞা। এ িঞােঞা আনি অে্ঞাে্ সুনযঞাগ–সুপিধঞা। ্ রনল্পর অে্ঞাে্ পদর হনচ্ গুদঞানম িল 
িঞারঞানেঞার ঘর, ফু্ট রঞাইনিপেং কচম্বঞার, ি্ঞার হঞাউস, পহমঘর, রৃপষ যন্তিঞাপত �ঞােঞা 
করন্দ্র, ই– মঞানর্কটিং প্্ঞাটিম্ক, িঞািঞাই করন্দ্র, কগ্রপেং, ্ঞাইমঞাপর ্নসপসং কসটিঞার। 
রৃপষ িপররঞাঠঞানমঞা উন্নেনের কক্ষনত্র গুদঞাম ঘর অিপরহঞায্ক। রৃষররঞা উৎিঞাপদত 
িসল মজুত রঞােনত িঞারনিে গুদঞাম ঘনর। িঞাশঞািঞাপশ িীজ ্পরেেঞাররণ ইউপেট 
গনে কতঞালঞা হনি। কসেঞানে ধঞাে, আলু, সনষ্ক, মসুর, রঞানলঞা কিঞালঞা, পতনলর িীজ 
সংগ্রহ রনর রঞােঞা যঞানি।

আজকাসলর প্ডতসবদন 

িরির ৪ সঞারনমের পেরর কদহ িনে রনেনি এলঞারঞাে। আর এই মম্কঞাপন্তর 
দৃশ্ কদনে এলঞারঞার মঞােুনষর মনধ্ চঞাচেল্ িপেনে িনে। অপ�নযঞাগ, গ্রঞানমর 
িঞাপসন্ঞা এর চঞাপষ তঞাঁর চঞানষর জপম পিদু্নতর তঞার পদনে পঘনর করনেনিে। ওই 
তঞানরই পিদু্ৎস্পৃষ্ট হনে মঞারঞা কগনি ৪ সঞারনমে। সঞারনমেনদর কমনর কিলঞার 
অপ�নযঞাগ উনঠনি ওই জপমর মঞাপলনরর পিরুনধি। রপিিঞার এই ঘটেঞাটি ঘনটনি 
কুলতপল রঞােঞার জঞালঞানিপেেঞা–২ িচেঞানেনতর গঞািতলঞার পসপররহঞাট এলঞারঞাে৷ 
স্ঞােীে সূনত্র জঞােঞা কগনি, ওই এলঞারঞাে ৪টি িরকুকুর পিদু্ৎস্পৃষ্ট হনে মঞারঞা 
কগনি৷ পিদু্নতর তঞার পদনে জপম পঘনর রঞােঞানতই ওই সঞারনমেনদর মৃতু্ হনেনি 
িনলই অপ�নযঞাগ স্ঞােীে িঞাপসন্ঞানদর৷ এরঞাপধর অিলঞা সঞারনমেনর মঞারঞার 
অপ�নযঞাগ উনঠনি স্ঞােীে িঞাপসন্ঞা �িপসনু্ মণ্ডনলর পিরুনধি। যপদও অপ�যুক্ত 
ওই সঞারনমেনদর মঞারঞার ররঞা িুপলনশর রঞানি স্ীরঞার রনরপে িনলই েির। 
তনি স্ঞােীে িঞাপসন্ঞারঞা এই ঘটেঞাে �িপসনু্ মণ্ডনলর েঞানমই কুলতপল রঞােঞাে 
অপ�নযঞাগ জঞােঞাে৷ তঞাঁনদর অপ�নযঞানগর প�পতিনত িুপলশ অপ�যুক্তনর আটর 
রনর কজরঞা ররনি। কগঞাটঞা ঘটেঞার তদন্ত শুরু রনরনি কুলতপল রঞােঞার িুপলশ৷ 
স্ঞােীে সূনত্র জঞােঞা কগনি, কেনতর িসল রক্ষঞা ররঞার জে্ গ্রঞানমর িঞাপসন্ঞা �িপসনু্ 
মণ্ডল তঞার জপমর চঞারিঞাশ তঞার পদনে পঘনর কদে৷ করেেঞা, রেেও গ্রঞানমর মঞােুষ 
সিপজ তুনল পেনে যঞাে। আিঞার রেেও কুকুর, গরু, িঞাগলও ঢুনর সিপজ েষ্ট 
রনর কদে িনল দঞাপি৷ তঞাই পিদু্নতর তঞার পদনে কিেঞা রনরপিল৷ আর তঞানত 
পিদু্ৎ সংনযঞাগ ররঞা হে িনলও অপ�নযঞাগ স্ঞােীেনদর৷  

কুলতডলসত ডবদ্্যৎস্পৃষ্ট 
হসয় ৪ েথকুকুসরর মপৃতু্য

আটক েবডেনু্ মণ্ডল। ছডব: কগৌতম চক্রবততী

কপৃ ডষ েডরকাঠাসমা উন্নয়সন
তহডবল গিসছ রাজ্য

 আজকাসলর প্ডতসবদন

মৃত ি্পক্তর েঞানম রনেনি জি রঞাে্ক। আর কসই রঞানে্কই ১০০ পদনের ্রনল্প টঞারঞা 
উঠনি ্পত মঞানসই। এিঞার এই পেনে রঞানজ্র রঞানি পরনিঞাট্ক তলি ররল ্ধঞাে 
পিচঞারিপতর পেপ�শে কিচে। ঘটেঞাটি েপদেঞা কজলঞার রল্ঞাণী ব্লনরর। এই পেনে 
৩ মঞানসর মনধ্ েপদেঞার কজলঞাশঞাসরনর ি্িস্ঞা পেনত পেনদ্কশ পদনেনি আদঞালত। 
মঞামলঞারঞারীর অপ�নযঞাগ, মৃত ি্পক্তনদর েঞানম জি রঞাে্ক রনেনি। মূলত রল্ঞাণী ব্লনর 
১০০ পদনের রঞাজ ররনিে এেেও ২০১১, ২০১৪ িঞা ২০১৫ সঞানল মৃত ি্পক্তরঞা। 
্মঞাণ দঞাপেল রনর তঞঁারঞা দঞাপি রনরে, অমল আচঞায্ক ২০১৫ সঞানল মঞারঞা কগনিে, 
অরচ পতপে ২০১৯ সঞানল িুকুর েেনের রঞাজ রনরনিে িনল টঞারঞা কতঞালঞা হনেনি। 
মনেঞারঞ্জে পিশ্ঞাস মদেিুর িুকুর েুঁনেনিে। অরচ পতপে মৃত ২০১৪ সঞানল। তঞঁার 
েঞানম ি্ঞাঙ্ক অ্ঞারঞাউনটি টঞারঞা জমঞা িনেনি। এমেরী িুপলনশ রম্করত ি্পক্তরঞাও এই 
্রনল্প টঞারঞা তুলনিে, কসই েপরও রঞাজ্নর কদওেঞা হনেনি। পরন্তু মঞামলঞারঞারীর 
দঞাপি, এইসি অপ�নযঞাগ পেনে রঞাজ্ পরিু রনরপে।  

গঙ্গাোগর কমলায় এবার ডশশুসদর 
জন্য ডবসশষ ডচডকৎো েডরসষবা

গঙ্গাোগসর কমলার প্স্তুডত েডরদশকিসন কজলাশােক েুডমত গুপ্া।

মপৃত ব্যডক্তর নাসম জব কািকি, 
ডরসোটকি তলব করল ককাটকি

ডদ ইনডটিটিউট অে কটি অ্যাকাউসন্টন্টে অে ইডডিয়া– র েূবকিাঞ্চলীয় েংেসদর 
উইসমন এমোওয়ারসমন্ট কডমটির উসদ্যাসগ েম্প্রডত অনু্ডঠিত হল একটি 

কেডমনার। দডষিণ কলকাতার হডরশ মুখাডজকি করাসির ডেএমএ েবসন। ডবষয় 
ডছল:  ‘ অ্যান ওোরডেউ অে অ্যাডলিসকশন েফ্ টঅয়্যার ের কিটা অ্যানাডলডেে’  

এবং টিুডিও োইথন। প্দীে জ্াডলসয় অনুঠিাসনর েূচনা কসরন ইনডটিটিউসটর 
প্াক্তন েবকিোরতীয় েোেডত মসহশ শাহ, ডেএমএ– র আডশে ব্যানাডজকি এবং 

উইসমন এমোওয়ারসমন্ট কডমটির কচয়ারোেকিন অরুন্তী বেু। উেডস্ত 
ডবডশষ্টসদর মস্্য ডছসলন ডেএমএ–র ডবশ্বরূে বেুও। অনুঠিাসনর মূল বক্তা 
ডছসলন কগৌতম ব্যানাডজকি। েূবকিাঞ্চলীয় েংেসদর েসষি প্সত্যকসক অডেনন্দন 

জানান অরুন্তী বেু ও আডশে ব্যানাডজকি। ছবি:  আজকাল

 দাডব
ডবজ্ঞডপ্

নারসকলিাঙা ব্াঞ্চ
‘ েত্য োটিকা’  প্থম তল, কদাকান নং ৬ এবং ৭

১৫৯, রাজা রাসজন্দ্রলাল ডমত্র করাি, কলকাতা– ৭০০ ০১০
পসপরউপরটঞাইনজশে অ্ঞান্ড পররে্রিঞারশে অি পিেঞাপন্সেঞাল অ্ঞানসটস অ্ঞান্ড এেনিঞাস্কনমটি অি পসপরউপরটি ইটিঞানরস্ অ্ঞাক্ট, ২০০২– এর ১৩ ( ২)  ধঞারঞাধীনে 
পেম্নপলপেত ঋণগ্রহীতা ও জাডমনদাসরর ্পত জঞাপমেযুক্ত ঋণদঞাতঞা পহনসনি ি্ঞাঙ্ক অি িনরঞাদঞা দ্ঞারঞা জঞাপররৃত দঞাপি পিজ্পপ্ত: 

ডবজ্ঞডপ্র তাডরখ/ অ্যাকাউসন্টর 
নাম/ এনডেএ–র তাডরখ

ঋণগ্রহীতা এবং জাডমনদাসরর 
নাম ও ঠিকানা

েুডব্ার ্রন ও প্কপৃ ডত/ েীমা/ েুসদর 
হার/ বসকয়া অথকিাঙ্ক

জাডমনচুডক্ত–েহ জাডমনগুডলর 
েংডষিপ্ ডববরণ

১৩ ( ২)  ডবজ্ঞডপ্র তাডরখ:  
০৮. ১২. ২০২২/ 
শ্রী ্নঞ্জয় কয়াল এবং শ্রীমতী 
মডন্দরা কয়াল ( েহঋণগ্রহীতা) / 
এনডেএ তাডরখ: 
২৪. ০৩. ২০২২

শ্রী ্নঞ্জয় কয়াল এবং শ্রীমতী মডন্দরা 
কয়াল ( েহঋণগ্রহীতা) 
উ�নেরই ক্পমনসস েং ৬এ, 
রঞাপে রঞাসমপণ গঞানে্কে কলে ( িূনি্কর 
িপরপচপত ৬পস পহসঞানি)  কুপলেঞা 
ট্ঞাংরঞা কিঞার্ক কলে, রঞােঞা–  ট্ঞাংরঞা, 
রলরঞাতঞা– ৭০০ ০১৫

বসরাদা কহাম কলান 
অ্ঞারঞাাঃ েং ৪৪০৭০৬০০০০০২৬৬/ 
েীমা:  ₹  ১৮,৩০,০০০. ০০ 
েুসদর হার: ৮. ৮০%  /  
বসকয়া: ₹  ১৭,৭০,৮৪৫/ –  ( সনতনরঞা 
লক্ষ সতির হঞাজঞার আটনশঞা িেতঞাপলিশ 
টঞারঞা মঞাত্র)  ০৭. ১২. ২০২২ অেযুঞােী 
( সদু ্যকু্ত ০৭. ১২.  ২০২২ িয্কন্ত)  সহ 
সদু ও ্নযঞাজ্ অে্ঞাে্ মঞাশুলসমহূ।

িঞাসনযঞাগ্ ফ্্ঞাট অিপস্ত ক্পমনসস 
েং ৬এ রঞাপে রঞাসমপণ গঞানে্কে কলে 
( িূনি্কর িপরপচপত ৬পস পহসঞানি) , 
কুপলেঞা ট্ঞাংরঞা কিঞার্ক কলে, রঞােঞা– 
 ট্ঞাংরঞা, রলরঞাতঞা– ৭০০ ০১৫

ওিনর উপলিপেতমনতঞা আমঞানদর ব্ঞাচে করনর চুপক্তমঞাপির হঞানর িরিতথী সুদ সনমত ওিনর কলেঞা র্ঞাশ করেপেট এিং এিআইটিএল করঞাপ�ে ( টঞাম্ক কলঞাে) – এর 
সুপিধঞা িঞািদ িনরেঞা অর্কঞাঙ্ক িপরনশঞানধ আিেঞারঞা ি্র্ক হনেনিে। ওিনরর কটপিনল উনলিেমনতঞা িনরেঞা অর্কঞাঙ্ক িপরনশঞানধর জে্ উক্ত অ্ঞানক্টর অধীনে এই 
ি্ঞাঙ্ক আিেঞানদর ্পত পিজ্পপ্ত জঞাপর রনরপিল। করপজস্ঞাে্ক কিঞানস্র মঞাধ্নম আিেঞানদর ্পত ক্পরত দঞাপি পিজ্পপ্তগুপল কিপশর�ঞাগ ঠিরঞােঞা করনরই অপিপলরৃত 
অিস্ঞাে কিরত এনসনি। এই রঞারনণ এতদ্দঞারঞা এই পিজ্পপ্ত ্রঞানশর তঞাপরে করনর ৬০ পদনের মনধ্ সুদসনমত িনরেঞা অর্কঞাঙ্ক িপরনশঞানধর জে্ আিেঞানদর 
্পত আহ্ঞাে জঞােঞানেঞা হনচ্, যঞার অে্রঞা হনল এেঞানে ওিনর কলেঞা জঞাপমেযুক্ত সম্পপতিগুপলর পিরুনধি পসপরউপরটঞাইনজশে অ্ঞান্ড পররে্রিঞারশে অি পিেঞাপন্সেঞাল 
অ্ঞানসটস অ্ঞান্ড এেনিঞাস্কনমটি অি পসপরউপরটি ইটিঞানরস্ অ্ঞাক্ট, ২০০২– এর তিশীনল ্দতি সংস্ঞাে কমঞাতঞানির রঞাইট অি এেনিঞাস্কনমটি অি পসপরউপরটি 
ইটিঞানরস্ ্নেঞাগ ররনত এই ি্ঞাঙ্ক িঞাধ্ হনি। আইনের কয করঞােও সংস্ঞানের অধীনে এরইসনগে এই ি্ঞানঙ্কর অপধরঞার রক্ষঞাে করঞােও পরেেঞার শুরু িঞা আইপে 
্পরেেঞা শুরু ররঞার ্পত িক্ষিঞাতদুষ্ট েঞা হনে এই পিজ্পপ্ত ্রঞাশ ররঞা হল।
্রঞানশর তঞাপরে: ২০. ১২. ২০২২, স্ঞাে:  রলরঞাতঞা অেুনমঞাপদত আপধরঞাপরর, ি্ঞাঙ্ক অি িনরঞাদঞা 

জাডমনযুক্ত েম্দেমূহ  /  স্াবর েম্ডতিেমূহ /  বন্ক রাখা েম্ডতিেমূসহর ডববরণ:  স্ঞাির 
সম্পপতির সরল অিপরহঞায্ক অংশ যঞা দপক্ষণ পদনর তৃতীে তনল অিপস্ত ফ্্ঞাট েং পি– ২ যঞার 
সুিঞার পিল্টআি িপরমঞাি রমনিপশ ৯১০ িগ্কিুট, কযেঞানে পতেটি কশঞািঞার ঘর, এরটি িসিঞার 
ও েঞািঞার ঘর, এরটি রঞান্নঞাঘর, দুটি টেনলট রনেনি। ওই ফ্্ঞাট পজ +  ৩ পিপ্ডংনে অিপস্ত 
তৎসহ ওই েতুে পেপম্কত পিপ্ডংনের জপমর অপি�ঞাজ্ আেুিঞাপতর স্ঞার্ক, অপধরঞার যঞার িুরস�ঞা 
ক্পমনসস েং ৬২ই /  ৫৪এ, রঞাজঞা সুনিঞাধচন্দ্র মপলির করঞাে, যঞার েঞারনযঞানগর ঠিরঞােঞা– পে/ ৮২, 
িঞািুপজ েগর, রঞােঞা–  যঞাদিিুর, রলরঞাতঞা– ৭০০ ০৯২ রলরঞাতঞা িুরস�ঞার ওেঞাে্ক েং ৯৬, 
এপেএসআর অপিস– আপলিুর, কজলঞা–  দপক্ষণ ২৪ িরগেঞা। জপমর িপরমঞাি রমনিপশ ৪ 
রঞাঠঞা–সহ তদুিপর পজ +  ৩ পিপ্ডং অিপস্ত কমৌজঞা–  কিদপরেঞািুর, কজ এল েং ৩৪ অন্তগ্কত 
ই/ পি েং ৫৪, এসপি ২১২, সম্পপর্কত পসএস প্ট েং ৫২৩( পি),  ৫২৪( পি),  ৫৩২( পি) , 
৫৩৩( পি) , রলরঞাতঞা িুরস�ঞার ওেঞাে্ক েং ৯৬, যঞার কচৌহপদে: উতিনর–  ৬ িুট চওেঞা রনলঞাপে 
রঞাস্ঞা, দপক্ষনণ–  ১৬ িুট ৬ ইপচে চওেঞা রনলঞাপে রঞাস্ঞা, িূনি্ক–  ইপি েং–  ৫০, ৫১ এিং ৫৬, 
িপচিনম–  ৭ িুট চওেঞা রনলঞাপে রঞাস্ঞা।

   টাটা ক্যাডেটাল হাউডজং ডেনান্স ডলাঃ
করডজাঃ অডেে:  ১২তম তল, টাওয়ার ‘ এ’ , কেডননেুলা ডবজসনে োককি, 

গণেতরাও কদম মাগকি, কলায়ার ে্যাসরল, মুম্বই– ৪০০ ০১৩। 
CIN No.: U67190MH2008PLC187552

  দাডব ডবজ্ঞডপ্
ডেডকউডরটি ইন্টাসরটি ( এনসোেকিসমন্ট)  রুলে, ২০০২ ( ‘ রুলে’ ) – এর রুল ৩–েহ েঠনীয় 
ডেডকউডরটাইসজশন অ্যাডি ডরকনস্টাকশন অে ডেনাডন্সয়াল অ্যাসেটে অ্যাডি এনসোেকিসমন্ট অে 
ডেডকউডরটি ইন্টাসরটি অ্যাক্ট, ২০০২ ( ‘ অ্যাক্ট’ ) – এর ১৩ ( ২)  ্ারা্ীসন
কযনহতু টঞাটঞা র্ঞাপিটঞাল হঞাউপজং পিেঞান্স পলপমনটে ( টিপসএইচএিএল) – এর অেুনমঞাপদত 
আপধরঞাপরর পহনসনি পেম্নস্ঞাক্ষররঞারী উক্ত রুলনসর রুল ৩–সহ িঠেীে উক্ত অ্ঞানক্টর ১৩ 
( ১২)  ধঞারঞাধীনে তঁঞার ওির অপি্কত ক্ষমতঞািনল এেঞানে েীনচর তঞাপলরঞা�ুক্ত ঋণগ্রহীতঞা( গণ)  /  
সহঋণগ্রহীতঞা( গণ)  /  জঞাপমেদঞার( গণ)  [  এেঞানে সরলনর এরর�ঞানি পরংিঞা সপমিপলত�ঞানি 
‘ দঞােিধিগণ’  পহনসনি উনলিে ররঞা হনেনি]  /  আইপে উতিরঞাপধরঞারী( গণ)  /  আইপে ্পতপেপধ( গণ) –
 এর ্পত উক্ত অ্ঞানক্টর ১৩( ২)  ধঞারঞাধীনে েীনচ কলেঞা তঞাপরে সংিপলত পিশদ দঞাপি পিজ্পপ্তগুপল 
ইপতমনধ্ই জঞাপর রনরপিনলে, যঞার মঞাধ্নম সংপলিষ্ট পিজ্পপ্তর তঞাপরে করনর ৬০ পদনের মনধ্ 
উক্ত পিজ্পপ্তনত উপলিপেত অর্কঞাঙ্ক িপরনশঞানধর জে্ তঞঁানদর ্পত আহ্ঞাে জঞােঞানেঞা হনেপিল। 
্ঞাপপ্তস্ীরঞারিত্র–সহ করপজস্ঞাে্ক কিঞানস্র মঞাধ্নম িঞাঠঞানেঞা উক্ত পিজ্পপ্তগুপলর রপি 
পেম্নস্ঞাক্ষররঞারীর রঞানি উিলব্ধ রনেনি এিং উক্ত দঞােিধি( গণ)  /  আইপে উতিরঞাপধরঞারী( গণ)  /  
আইপে ্পতপেপধ( গণ)  আগ্রহী রঞারনল কয করঞােও রঞানজর পদনে অপিস চলঞার স্ঞা�ঞাপির কমেঞানদ 
পেম্নস্ঞাক্ষররঞারীর রঞাি করনর সংপলিষ্ট পিজ্পপ্তর রপি সংগ্রহ রনর পেনত িঞানরে।
ওিনর কলেঞা পিষে সম্পনর্ক, সংপলিষ্ট দঞােিধি( গণ)  /  আইপে উতিরঞাপধরঞারী( গণ)  /  আইপে 
্পতপেপধ( গণ) – এর ্পত আরও এরিঞার এই পিজ্পপ্ত কদওেঞা হনচ্ যঞানত তঁঞারঞা সংপলিষ্ট 
দঞােিধি( গণ)  দ্ঞারঞা স্ঞাক্ষপরত ঋণচুপক্ত এিং অে্ঞাে্ েপর /  পলপেত চুপক্ত–সহ িঠেীে েীনচর 
কটপিনল রলঞাম ( ঘ) – কত উপলিপেত তঞাপরে করনর িরিতথী সুদ সনমত তঞঁানদর েঞানমর িঞানশ উপলিপেত 
অর্কঞাঙ্ক সংপলিষ্ট পিজ্পপ্তর তঞাপরে করনর ৬০ পদনের মনধ্ টিপসএইচএিএল– কর ্দঞাে রনরে। 
যরঞাসমনে উক্ত ঋনণর িপরনশঞাধ পেপচিত ররঞার জে্ জঞাপমে পহনসনি উক্ত দঞােিধি( গণ)  পেম্নপলপেত 
জঞাপমেযুক্ত িপরসম্পদ( গুপল)  টিপসএইচএিএনলর রঞানি িন্র করনেপিনলে।

চুডক্তর নম্বর দায়বদ্ধ( গণ)  /  আইডন 
উতিরাড্কারী( গণ)  /  আইডন 

প্ডতডনড্( গণ) – এর নাম

ডনম্নডলডখত তাডরসখ 
কমাট অনাদায়ী 
বসকয়া*  ( ₹ ) 

দাডব  
ডবজ্ঞডপ্র তাডরখ

এনডেএ–র তাডরখ
১০৫৮৪৩৬৮ শ্রীমতী সীমঞা মপলির ( ঋণগ্রহীতঞা)  

এিং শ্রী রঞাজঞা মপলির ( সহঋণগ্রহীতঞা)  
এিং শ্রী সুিীর শূর ( সহঋণগ্রহীতঞা) 

₹  ৩৭,২৫,৯৩৮. ৭৭/ –  
১৩. ১২. ২০২২ 

অেুযঞােী

১৩. ১২. ২০২২

০৪. ১২. ২০২২ 

জাডমনযুক্ত েম্দেমূহ /  স্াবর েম্ডতিেমূহ /  বন্ক রাখা েম্ডতির ডববরণ:  পদ্তীে তনল, 
িূি্কপদনর িঞাসনযঞাগ্ ফ্্ঞাট েং ২পি–এর সরল অিপরহঞায্ক অংশ, যঞার সুিঞার পিল্টআি িপরমঞাি 
৭৫৮ িগ্কিুট–সহ জপমর অপি�ঞাজ্ আেুিঞাপতর অংশ–সহ সঞাধঞারণ স্ঞাে ও সুপিধঞাপদ ি্িহঞানরর 
অপধরঞার অিপস্ত িুরস�ঞা কহঞাপ্ডং েং আরপজএম /  এএম /  ২৯৩ /  ২০০৭, বরেঞাপল কমইে 
করঞাে, রলরঞাতঞা, পিপ্ডংনের িপরপচপত রপক্তমঞা অ্ঞািঞাট্কনমটি পহনসনি, কমৌজঞা–  বরেঞাপল, 
কজএল েং ৫, রঞাজঞারহঞাট–কগঞািঞালিুর িুরস�ঞার ওেঞাে্ক েং ২৭, কজলঞা–  ২৪ িরগেঞা ( উতির) , 
িপচিমিগে– ৭০০ ০৫২

৯৯০
৫৯১

০

শ্রী শঙ্কর দঞাস ( ্ েঞাত)  ( ঋণগ্রহীতঞা)  এিং শ্রীমতী 
কমৌসুপম দঞাস ( সহঋণগ্রহীতঞা)  এিং শঙ্কর দঞানসর 
( ্ েঞাত)  সরল উতিরঞাপধরঞারীগণ ( সহঋণগ্রহীতঞা)

₹  ২৩,৪৭,১৮৮. ৫১/ – 
১৩. ১২. ২০২২

অেুযঞােী

১৩. ১২. ২০২২

০৮. ০৯. ২০২০

TCHIN0500000100
092605, 10296267, 

10295605 

  অপি্কতঞা মণ্ডল ( ঋণগ্রহীতঞা)  এিং
শ্রী ইন্দ্রপজৎ �ট্ঞাচঞায্ক 
( সহঋণগ্রহীতঞা) 

₹  ৩৩,৭৫,২৬০. ১৪/ – 
১২. ১২. ২০২২ 

অেুযঞােী

১২. ১২. ২০২২

০৩. ১১. ২০২২

জাডমনযুক্ত েম্দেমূহ  /  স্াবর েম্ডতিেমূহ /  বন্ক রাখা েম্ডতিেমসূহর ডববরণ:  স্ঞাির 
সম্পপতির সরল অিপরহঞায্ক অংশ যরঞা কসঞাজঞা পতেতলঞা পিপ্ডংনের সমগ্র পদ্তীে তনলর িঞাসনযঞাগ্ 
ফ্্ঞাট, যঞার সিুঞার পিল্ট িপরমঞাি ৮৯৫ িগ্কিুট ( কযেঞানে পতেটি কশঞািঞার ঘর, এরটি িসিঞার ও 
েঞািঞার ঘর, এরটি রঞান্নঞাঘর, এরটি টেনলট, এরটি েপব্লউ পস এিং এরটি িঞারঞান্ঞা রনেনি, তৎসহ 
িঞানদর সঞাধঞারণ অংশ, অে্ঞাে্ সঞাধঞারণ অপধরঞার, সঞাধঞারণ স্ঞাে ও সপুিধঞার অপধরঞার এিং রমনিপশ 
২ রঞাঠঞা ৩ িটঞার ২২ িগ্কিুট জপমর অপি�ঞাজ্ আেুিঞাপতর অপধরঞার যঞার িুরস�ঞা ক্পমনসস েং 
১০৫পি, শরৎ কঘঞাষ গঞানে্কে করঞাে, রলরঞাতঞা, িুরস�ঞার ওেঞাে্ক েং ৯১, রঞােঞা–  রসিঞা, কজলঞা–  ২৪ 
িরগেঞা ( উতির) 

 *  অর্কঞাঙ্ক ্দঞাে এিং/ িঞা িুেরুধিঞানরর তঞাপরে িয্কন্ত িরিতথী সুদ, ্নযঞাজ্মনতঞা হঞানর (  সংপলিষ্ট 
দঞাপি পিজ্পপ্তনত আরও পিশনদ িপণ্কত)   অপতপরক্ত সুদ, রনর কিলঞা িঞা ররঞা হনত িঞানর এমে 
আেুষপগের েরচ, মঞাশুল, চঞাজ্ক ইত্ঞাপদ সনমত। যপদ উিনরঞাক্ত দঞােিধি(  গণ)   টিপসএইচএিএল–
 কর ওিনর উনলিেমনতঞা অর্কঞাঙ্ক ্দঞানে ি্র্ক হে, কসনক্ষনত্র উক্ত অ্ঞানক্টর ১৩ (  ৪)   ধঞারঞা এিং 
্নযঞাজ্ রুলসমূনহর সংস্ঞাে অেুযঞােী উিপরপলপেত জঞাপমেযুক্ত িপরসম্পদ(  সমূহ)   /  স্ঞাির 
সম্পপতি(  সমূহ)  – এর পিরুনধি টিপসএইচএিএল যরঞাযর িদনক্ষি গ্রহণ ররনি, যঞার ঝঁুপর, মঞাশুল 
ও িপরণপত সম্পূণ্কত সংপলিষ্ট দঞােিধি (  গণ)   /  আইপে উতিরঞাপধরঞারী (  গণ)   /  আইপে ্পতপেপধ(  গণ)  –
 এর ওিনরই িত্কঞানি।
উক্ত অ্ঞানক্টর অধীনে টিপসএইচএিএনলর আগঞাম পলপেত অেুমপত িঞােঞা উক্ত দঞােিধি 
(  গণ)   /  আইপে উতিরঞাপধরঞারী(  গণ)   /  আইপে ্পতপেপধ (   গণ)  – কর উিপরপলপেত জঞাপমেযুক্ত 
িপরসম্পদ(  সমূহ)   /  স্ঞাির সম্পপতি(  সমূহ)   পিপরে, পলজ িঞা অে্ করঞােও উিঞানে হস্ঞান্তনর পেনষধ 
ররঞা হনচ্। করঞােও ি্পক্ত উক্ত অ্ঞাক্ট িঞা এর অধীনে গঠিত রুলসমূনহর সংস্ঞাে উলিঙ্ঘে িঞা অমঞাে্ 
ররনল উক্ত অ্ঞানক্টর সংস্ঞােঞাধীনে তঞাঁর কজল এিং /  িঞা জপরমঞােঞা হনত িঞানর।

তাডরখ:  ২০. ১২. ২০২২ স্ঞাাঃ অেুনমঞাপদত আপধরঞাপরর
স্ান:  রলরঞাতঞা টঞাটঞা র্ঞাপিটঞাল হঞাউপজং পিন্সঞাস পলপমনটে– এর িনক্ষ,  


