
������������������

������������������������ ���������� �������� �� ����

����������� �� ��� ��������� ���������

���������� �������

������ ����

����� ����������

������ �����������

�������� ��� ����� � ����

����� ������� ������� �� ��� � ��� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ����������� ������� � ������

����� �� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ��� ������ ���� ����� ���

�������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� ��������

����������� ���� ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� �� ���� ���� ���� ����

���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ � ������ ������ �����

���������� ������� ���� ��� ��������� � ����������� ���������� ��� ������� ��������

������ ������ ����������� � ���������� ����� ���� �� �������� ������� ���� �� ���� �

���������� ���� ������������ ���� � ���������� ���� ������������ ����������� �������

������� ����� ��� �������� �� �������� ������� � ������� ����������� ������� �������

����� ��� �������� ���������� ������� � ���������� �������������� ������ �� �����

��� ������ ��������� �� ��� ������ ����� �������������� ������� ���� ����� �����

�������� ����� ������� ������ ����� ��� ����� ����� ����� ����� �� �� ����������

����� ���� �������� ��� ����� ������� ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ���

���� ������ ����� �����������

��� �������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ���

��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������� �� ��� �������� ���������

������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� ��� � ��� ����� ������� �� ��� �� ��� ����

��� �������� ���� � ���� �� ��� ���� ����� �� ������� ����� �������� �����

��� �������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ���

�������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ��� ������ ����� ������ ����

��� �� ������ ���������������� ������� ���� ����� ����� �������� ����� �������

������ ����� ��� ����� ����� ����� ����� �� �� ���������� ��� �������� ��� �����

������� ��������

��� ���� ��������� �� ��� ���������� �� ������� ����� �� ��� �������� ��� ��� ���

����� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� ���������� ���� ���

�����������

��������� ������� ��� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ��

���� �� ����� ����� ������ ���� ������ ���� ���� ������� ���� ����� ��� �������� �� ���� �

����� �� ��������� ������� �������� ������� � ���������� ��� ������� ����� �

���������� ������ ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������������ ���� ��������� ����

��� ������������ ���� ��� � ����������� ��������� �� ��� ����� � �������� ��

����� ���� �� ��� ����� � ��� ����� �� ��� ���� � �������� �� ����� ���� �� ���

���� � �������� �� �����������

���������� ������

���� ��������� ���������

����������
��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

���������
����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���������������������
��������������� ������������� ��������������
���������
���������
�����������������
������������������������������������
�������������������������
���������
���������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������� �������������������������
���������������������������

������������������
����������

��������������������������������������������������
������������������������������������������������

������ �������
����� ��� �������� ����

�������



দেশ  রাজ্য ৼ ১১
কলকাতা বুধবার ২ ফেব্রুয়ারর ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ওররয়য়ন্াল কাব্বন অ্ান্ড ফকরিক্ালস রলরিয়েড
CIN: L24297WB1978PLC031539

ফররি.  অরেস:  ৩১, ফনতারি সুভাষ ফরাড, কলকাতা ৭০০০০১
ফোন:   +  ৯১ ৩৩ ২২৩০৬৮৩১, ে্াক্স:  +  ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৭৭২

ই ফিল:  investorfeedback@occlidia.com ওয়য়বসাইে: www.occlidia.com

 ৩১ রডয়সম্বর, ২০২১ পর্বন্ত রতন িায়সর ও নয় িায়সর একক অপরীরষিত আর্্বক েলােয়লর সারাংশ
 ( ফশয়ার রপছ ুফডো বায়ে লাখ োকায়)  

                  ফশষ রতন িাস    ফশষ নয় িাস   বছর ফশষ

ক্রি           রববরণ  ৩১ রডয়সম্বর,  ৩০ সেপ্টেম্বর   ৩১ ডিপ্েম্বর,      ৩১ রডয়সম্বর,      ৩১ ডিপ্েম্বর,  ৩১ মার্চ
নং   ২০২১ ২০২১ ২০২০       ২০২১             ২০২০ ২০২১

    ( অপরীরষিত)  ( অপরীডষিত)  ( অপরীডষিত)      ( অপরীরষিত)      ( অপরীডষিত)      পরীডষিত       

১  কারবাপ্র সমাট আয় ৯,৫৩৯. ০৪ ৯,৯৩২. ৫৬ ১০,৮২২. ৩৭     ২৭,৮৪২. ৯৮       ২৩,৬১২. ৪০ ৩৪,২১৮. ১১

২ কপ্রর পপ্র োধারণ কাপ্ে ডিট লাভ ১,০৫৬.৫৯ ১,২৬২.৯৪ ২,৮৪৪.৮২     ৩,৫৬১. ৭২       ৫,০২৪. ৫২ ৭,৫০০.১৮
৩ সময়াপ্ে সমাট ব্াপক আয় [ সময়াপ্ে 
 কপ্রর ও কপ্রর পপ্র অি্ ব্াপক 
 আপ্য়র পপ্র লাভ/ ( ষিডত) েপ্মত]  ১,০৫৬ .৯২ ১,৩৭৫.৯৮ ২,৭৭৫.৬৮     ৩,৪৬১.০৬       ৪,৯৯৩.১১ ৭,৪৫৫. ৫৬
৪ ইক্্ইটি সেয়ার মূলধি   ৯৯৯. ০১ ৯৯৯. ০১ ১,০০০. ৫৩      ৯৯৯. ০১       ১,০০০. ৫৩ ১,০০০. ৫৩
৫ পূব্চ ডিোব বছপ্রর ব্ালান্স ডেট মাডিক 
 পুিমূ্চল্ায়ি ডরোভ্চ  ছাড়া অি্ ইক্্ইটি  — — — —                       — ৫২,২৫৩.৯৯
৬ সেয়ার ডপছু আয় ( ইডপএে)  
 ( সিে ভ্ালু টাঃ ১০/  এর প্রডতটি) 
 মূল ও   ডমশ্র ১০.৫৮ ১২. ৬৪ ২৮.৪৭ ৩৫. ৬৫        ৫০.২৯ ৭৫. ০৮

 ৩১ রডয়সম্বর, ২০২১ পর্বন্ত রতন িায়সর ও নয় িায়সর একীকৃত অপরীরষিত আর্্বক েলােয়লর সারাংশ
 ( ফশয়ার রপছ ুফডো বায়ে লাখ োকায়)  

    ফশষ রতন িাস     ফশষ নয় িাস    বছর ফশষ

ক্রি           রববরণ  ৩১ রডয়সম্বর,    ৩০ সেপ্টেম্বর   ৩১ ডিপ্েম্বর,      ৩১ রডয়সম্বর,      ৩১ ডিপ্েম্বর,   ৩১ মার্চ
নং   ২০২১   ২০২১ ২০২০       ২০২১       ২০২০   ২০২১

    ( অপরীরষিত)     ( অপরীডষিত)    ( অপরীডষিত)      ( অপরীরষিত)    ( অপরীডষিত)        পরীডষিত       

১  কারবাপ্র সমাট আয় ১০,৯৫১. ৩৯    ১১,৩০৭.৫৩   ১১,৯৪৪. ৯০   ৩১,৭৩১.১০  ২৬,৩৪৪. ৪৩     ৩৮,৩৫৩. ৮১২
 কপ্রর পপ্র োধারণ কাপ্ে ডিট লাভ ১,২০৫.৬১    ১,৪০৫.০৮   ২,৯৫৭.৪৮   ৩,৯৩০.০৮   ৫,২২৩. ৮৯  ৮,২৯৮.৯৫
৩ সময়াপ্ে সমাট ব্াপক আয় 
 [ সময়াপ্ে কপ্রর ও কপ্রর পপ্র অি্
 ব্াপক আপ্য়র পপ্র লাভ/ ( ষিডত) েপ্মত]  ১,২০৯ .৫১    ১,৫১৭.৩৩   ২,৮৮৫.১৮   ৪,০০৯.৯১   ৫,১৯০. ৭৬  ৮,২৫৭.১৩
৪ ইক্্ইটি সেয়ার মূলধি   ৯৯৯. ০১    ৯৯৯. ০১   ১,০০০. ৫৩   ৯৯৯. ০১   ১,০০০. ৫৩  ১,০০০. ৫৩
৫ পূব্চ ডিোব বছপ্রর ব্ালান্স ডেট 
 মাডিক পুিমূ্চল্ায়ি ডরোভ্চ  ছাড়া 
 অি্ ইক্্ইটি  —  —  — —     —            ৫২,৩১৯.৮০
৬ সেয়ার ডপছু আয় ( ইডপএে)  
 ( সিে ভ্ালু টাঃ ১০/  এর প্রডতটি) 
 মূল ও   ডমশ্র ১১.৩২     ১৩. ৩৫   ২৯.০৪ ৩৭.৫০     ৫১.২৯       ৭৯. ০৮

দ্রষ্টব্: 
১.   উক্ত িলািল অডিট কডমটি দ্ারা মূল্াডয়ত ও সবাি্চ অি ডিপ্রক্টরে দ্ারা ০১ সিব্রুয়াডর ২০২২ র েভায় অিুপ্মাডেত 

িপ্য়প্ছ।

২.   উপপ্রাক্ত টি সেডব ( ডলড্টিং অবডলপ্েেিে অ্ান্ড ডিেপ্্াোর ডরপ্কায়্ারপ্মন্টে)  সরগুপ্লেিে ২০১৫ এর সরগুপ্লেি ৩৩ 
এর অধীপ্ি ্টক এক্সপ্রপ্জে িাইল করা  ডতিমাপ্ের ডবেে আড্্চক িলািপ্লর োরািংে।    ডতি মাপ্ের ও িয় মাপ্ের আড্্চক 
িলািপ্লর পূণ্চ বয়াি পাওয়া যাপ্ব ্টক এক্সপ্রপ্জের ওপ্য়বোইট www.bseindia.com/www.nseindia.com  ও 
সকাম্াডির ওপ্য়বোইট www.occlidia.com এ। 

 ফবাড্ব অে রডয়রক্টরয়সর আয়েশ অনুরায়ী
 স্ান:  নয়ডা  ( অররবন্দ ফ�ায়য়ঙ্া) 
তাররখ:  ০১ ফেব্রুয়ারর ২০২২  ি্ায়নরিং রডয়রক্টর

 েি্ব নং:  এনরসএলটি ৩এ
রপটিশয়নর বণ্বনা রেয়য় রবজ্াপন

[ রুল ৩৫ ফেখুন] 
ন্াশনাল ফকাম্ারন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা ফবঞ্চ, 

কলকাতা সিীয়প
রসরপ ( রসএএ)  নং:  ২১৯/ ফকরব/ ২০২১

রার সয়গে সম্রক্বত
রসএ ( রসএএ)  নং:  ৫২/ ফকরব/ ২০২১

ডবষয়: 
সকাম্াডিে অ্াক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ িিং 
ধারাধীি ডবষয়ক

এবিং
ডবষয়:  িুরপোর ওয়া�নস রলরিয়েড, (CIN: 
U35302WB2006PLC110822) সকাম্াডি 
আইি, ১৯৫৬–এর অধীপ্ি স্াডপত একটি সকাম্াডি 
এবিং যার সরডে্টাি্চ অডিপ্ের ঠিকািা:   ৪/ ২ ডমিলটি 
ড্রিট, কলকাতা–৭০০ ০৭১, প. ব.। 

. . .  আপ্বেিকারী/  ট্ান্সিারার/ অ্ামালোপ্মটিিং 
সকাম্াডি

এবিং
কিারশ্বয়াল ইরজিরনয়ারস অ্ান্ড বরড 
রবল্ারস ফকা রলরিয়েড, (CIN: 
L28100MP1979PLC049375 ) সকাম্াডি 
আইি, ১৯৫৬–এর অধীপ্ি স্াডপত একটি সকাম্াডি 
এবিং যার সরডে্টাি্চ অডিপ্ের ঠিকািা:  ৪৮ বন্দিা 
ডবিার, িম্চো সরাি, সোরষিপুর, েবলপুর ৪৮২০০১, 
মধ্প্রপ্েে।

 . . .  ট্ান্সিাডর/ অ্ামালোপ্মপ্টি সকাম্াডি
রপটিশয়নর ফনাটিস

কমাডে্চয়াল ইডজেডিয়ারে অ্ান্ড বডি ডবল্ারে সকা 
ডলডমপ্টি ( ট্ান্সিাডর/ অ্ামালোপ্মপ্টি সকাম্াডি) 
এর েপ্গে েুডপটার ওয়ােিে ডলডমপ্টি ( আপ্বেি
কারী/  ট্ান্সিারার/ অ্ামালোপ্মটিিং সকাম্াডি) –এর  
েিংযুডক্তকরণ ডকিম অিুপ্মােপ্ির েি্ উপডরডলডিত 
আপ্বেিকারীপ্ের তরপ্ি সকাম্াডিে অ্াক্ট, 
২০১৩–এর ২৩০ স্প্ক ২৩২ িিং ধারাধীপ্ি ০৭ 
োিুয়াডর,  ২০২২ তাডরপ্ি একটি ডপটিেি সপে করা 
িপ্য়প্ছ এবিং উক্ত ডপটিেিটি ি্ােিাল সকাম্াডি ল’  
ট্াইবুিাপ্লর কলকাতা সবপ্চে ১৮ সিব্রুয়াডর,  ২০২২ 
তাডরপ্ি শুিাডি িপ্ব বপ্ল ডস্র িপ্য়প্ছ।
উক্ত ডপটিেপ্ি সকািও ব্ডক্ত েম্্চি বা ডবপ্রাডধতা 
করপ্ত রাইপ্ল ডিপ্ের িাম ও ঠিকািার েপ্গে তাঁর ইচ্া 
ডববৃত কপ্র সিাটিে এই ডপটিেিারেপ্ণর প্রডতডিডধর 
কাপ্ছ এমিভাপ্ব পাঠাপ্বি যাপ্ত সেটি এই শুিাডির 
ডিধ্চাডরত তাডরপ্ির কমপপ্ষি দু’ ডেি আপ্ে এই 
ডপটিেিারেপ্ণর প্রডতডিডধর কাপ্ছ েমা পপ্ড়। সকািও 
ব্ডক্ত এই ডপটিেপ্ির ডবপ্রাডধতা করপ্ত রাইপ্ল ডিেস্ব 
এডিপ্িডভট েি ডবপ্রাডধতার কারণ উপ্লেি কপ্র ওই 
সিাটিপ্ের েপ্গে েিংলগ্ন কপ্র সেপ্বি। প্রপ্যাে্ অ্্চাঙ্ক 
আোয় ডেপ্য় সয সকািও ব্ডক্ত ডিম্নস্বাষিরকারীর কাছ 
স্প্ক ওই ডপটিেপ্ির কডপ েিংগ্রি করপ্ত পাপ্রি।

স্বাঃ–
ডে এে শ্রুডত ডেিংিাডিয়া

ডপটিেিারেপ্ণর অিুপ্মাডেত প্রডতডিডধ
ঠিকািা– সেম িাউে, ৫ডব রাপ্েল ড্রিট, 

ইউডিট ৭ডব, কলকাতা–৭০০ ০৭১।           

     ডাক্াররর ভরত্বয়ত
রায়ি্র ফিরডক্াল কয়লিগুরলয়ত ডাক্ারর পড়ার ভরত্বয়ত ফডারিসাইল 
রব বারতল করার োরবয়ত িগেলবার স্াস্্ ভবয়ন বাংলা পয়ষির তরয়ে 
রবয়ষিাভ কি্বসূরি ফনওয়া হয়। তায়ের আয়বেন, বাংলার পড়ুয়ায়ের বাে 
রেয়য় অন্ রায়ি্র ছাত্রছাত্রীয়ের এ রায়ি্র ফিরডক্াল কয়লিগুয়লায় 
রাি্ ফকাোয় ভরত্ব করা রায়ব না। এরেন ��্ব িয়্াপাধ্ায়, ফকৌরশক 
িাইরত– সহ পাঁি িয়নর প্ররতরনরধ েল স্াস্্ েপ্তয়রর শীষ্বকত্বায়ের 
আয়বেনপত্র স্ারকরলরপ আকায়র িিা ফেন। স্াস্্ কত্বারা রবষয়টি 
সহানুভূরতর সয়গে রবয়বিনার আশ্াস রেয়য়য়ছন।

     ওষুধ বারতয়লর প্ররতবাে
২৮৩টি ওষুধ বারতল করার রসদ্ায়ন্তর প্ররতবায়ে রবধানন�র হাসপাতায়ল 
িগেলবার রবয়ষিাভ কি্বসূরি ফনওয়া হয় এসইউরসআই ( করিউরনস্ট) – এর 
পষি ফ্য়ক। কিমীরা িাইক ছাড়াই বক্ব্ রায়খন এবং হ্ান্ডরবল রবরল 
কয়রন। হাসপাতায়লর সুপায়রর কায়ছ স্ারকরলরপ িিা ফেওয়া হয়। 
ফবহালার রবে্াসা�র হাসপাতায়লর সুপায়রর কায়ছও ফেওয়া হয় 
স্ারকরলরপ। েয়লর কলকাতা ফিলা সম্ােক সুব্রত ফ�ৌড়ী–র ফনতৃয়বে 
কি্বসূরি সম্ন্ন হয়।

িীনায়ের নতুন বছয়রর উদ্ রাপন। ফেররটিবািায়র। ছরব: রবিয় ফসনগুপ্ত

সংবাে সংস্া
পােনা, ১ ফেব্রুয়ারর

ঝাড়িপ্ডের ধািবাপ্ের মুেমা কয়লািডিপ্ত দুর্চটিার সেপ্র 
১৬ েি শ্রডমপ্কর মৃতু্ িপ্য়প্ছ বপ্ল আেঙ্কা। ইডতমপ্ধ্ 
উদ্ার করা িপ্য়প্ছ ৬ েপ্ির সেি। ৪ েিপ্ক ভডত্চ করা 
িপ্য়প্ছ স্ািীয় িােপাতাপ্ল। মগেলবার েকাপ্ল পডরত্ক্ত 
ওই সিালামুি িডিপ্ত এই দুর্চটিা রপ্ট। আেঙ্কা, িডিপ্ত 
আরও অপ্িক শ্রডমক রাপা পপ্ড় রপ্য়প্ছি। ভারত সকাডকিং 
সকাল সকাম্াডি এবিং ই্টাি্চ সকালডিল্প্ের ওই সিালামুি 

িডিপ্ত দুর্চটিার িবর সপপ্য় উদ্ারকাপ্ে িাপ্ম পুডলে। 
সেডেডব সমডেি ডেপ্য় িঁুপ্ড় প্রায় ২০ িুট িীর স্প্ক সেিগুডল 
উদ্ার করা িয়। ডবডেডেএল েূপ্রে িবর, অলাভেিক 
সরাডষত িওয়ায় আপ্েই ওই দুটি িডি সবেরকাডর েিংস্াপ্ক 
ডলে সেওয়া িপ্য়ডছল। োিা সেপ্ছ, মগেলবার েকাল োপ্ড় 
৭টা িাোে ১০০ েি শ্রডমক ওই সিালামুি িডিপ্ত িাপ্মি। 
ধে িামার পর অবে্ অপ্িপ্কই সবডরপ্য় আেপ্ত েষিম 
িি। এডেপ্ক, ডবডেডেএল ও ইডেএপ্লর োডব, তারা ওই 
শ্রডমকপ্ের ডিপ্য়াে কপ্রডি। পডরত্ক্ত িডিপ্ত অববধভাপ্ব 
ঢুপ্কডছপ্লি শ্রডমপ্করা।   

আিকায়লর প্ররতয়বেন 
রেরলি, ১ ফেব্রুয়ারর

ডবশ্বগুরু িপ্য় ওঠার স্াোি সেওয়া সমাডে েরকাপ্রর িাোডচে 
ডিমল্চা েীতারামি বাপ্েট সপে করপ্ত ডেপ্য় ভরো করপ্লি 
িতুি প্রডতশ্রুডত, িতুি স্াোপ্ির ওপপ্রই। 

কপ্রািার েমপ্য় সযভাপ্ব অিলাইি পড়াপ্োিাপ্কই অভ্াপ্ে 
পডরণত কপ্রপ্ছ কুিলপড়য়ুারা, তাপ্কই পঁুডে কপ্র িতুি কপ্র 
সির ই–কুিল, ডবশ্বডবে্ালয় রালরু সরাষণা কপ্র ডেপ্লি ডিম্চলা 
েীতারামি। তপ্ব গ্রামাচেপ্ল ডবপ্েষ কপ্র সয েমস্ত এলাকায় 
ইন্টারপ্িট সেভাপ্ব সপৌছঁয়ডি সেিাপ্ি কী িপ্ব, তার সকািও উত্তর 
পাওয়া যায়ডি। রাকডরেীবীরা আয়কর ছাপ্ড়র আো করপ্লও 
কর কাঠাপ্মায় সকািও েুিবর সেিডি সমাডে েরকাপ্রর অ্্চমন্তী। 
গ্রামীণ ভারপ্তর েি্ িয়, কায্চত েিরাচেপ্লর একটি অিংপ্ের 
এবিং ডবপ্েষ কপ্র েরকার রডিষ্ঠ পুডঁেপডতপ্ের েুডবধাপ্ ্্চই এই 
বাপ্েট সপে করা িপ্য়প্ছ বপ্লই মপ্ি করপ্ছ সেপ্ের রােবিডতক 

মিল। টুইটাপ্র রাহুল োন্ী ডলপ্িপ্ছি, ‘ সমাডে েরকাপ্রর েিূ্ 
অপ্ঙ্কর বাপ্েট। রাকডরেীবী, মধ্ডবত্ত, েডরব, যবুক, কৃষক এবিং 
ষুিদ্র ও মাঝাডর ডেল্পপ্ষিপ্রের েি্ ডকছইু সিই এই বাপ্েপ্ট।’  
ডিম্চলা েীতারামপ্ির সরাষণার পপ্রই োিংবাডেক েপ্মেলি কপ্র 
বাপ্েপ্টর েমাপ্লারিা কপ্রপ্ছি কিংপ্গ্রে সিতা এবিং প্রাক্তি 
অ্্চমন্তী ডপ ডরেম্বরম। প্রাক্তি অ্্চমন্তী বপ্লি, ‘ মা্াডপছু আয় 
২০১৯–২০ অ্্চবপ্ষ্চ ১,০৮,৬৪৫ স্প্ক কপ্ম ২০২১–২২ 
অ্্চবপ্ষ্চ িপ্য়প্ছ ১,০৭,৮০১ অ্বা তার কম। মা্াডপছু 
িরর ২০১৯–২০ অ্্চবপ্ষ্চ ৬২,০৫৬ টাকা স্প্ক সবপ্ড় 
২০২১–২২ অ্্চবপ্ষ্চ িপ্য়প্ছ ৫৯,০৪৩ টাকা। প্রায় ৫ সকাটি 
মািুষ ররম েডরদ্রতায় সপৌঁপ্ছপ্ছি। েিরাচেপ্লর সবকারত্ব ৮.২ 
েতািংে এবিং গ্রামাচেপ্লর সবকারত্ব ৫.৮ েতািংে।’  এই েমস্ত 
ডেকগুডলপ্ত সকন্দীয় অ্্চমন্তী সকািও আপ্লাকপাত করপ্ত 
পাপ্রিডি বপ্ল অডভপ্যাে  প্রাক্তি অ্্চমন্তীর। পুঁডেপডতপ্ের 
স্বাপ্্্চ করা এই বাপ্েট মািুষ প্রত্াি্াি করপ্ব বপ্ল োডব 
কিংপ্গ্রপ্ের।  

ধানবায়ে খরন দুর্বেনা,
১৬ িয়নর িৃতু্র শঙ্া

িলয়ছ উদ্ায়রর কাি। ধানবায়ের িু�িা খরনয়ত। শরনবার। ছরব: িন্দন পাল

রবয়রাধীরা বলয়ছন, অসার বায়িে
 ফকাটি ফকাটি

নয়ডায় আয়কর হানায় এক প্রাক্ন 
পরুলশ আরধকাররয়কর বারড় ফ্য়ক 
উদ্ার ন�ে কয়য়কয়শা ফকাটি োকা। 
অরধকাংশই ২০০০ ও ৫০০ োকার 
ফনায়ে। ফসক্টর ৫০–এর বারসন্দা ওই 
প্রাক্ন পরুলশ আরধকাররক অরখয়লশ 
রােয়বর সিািবােী পাটি্বর ররনষ্ঠ। 
তাঁর বারড় ফ্য়ক ওই রবশাল পররিাণ 
োকা উদ্ার হয়য়য়ছ। ক’ রেন আয়�ই 
সপা– ররনষ্ঠ কানপয়ুরর ব্বসায়ী পীরষূ 
জিয়নর বারড়য়ত আয়কর হানায় ২৫৭ 
ফকাটি োকা উদ্ার হয়য়রছল।

আিকায়লর প্ররতয়বেন 
রেরলি, ১ ফেব্রুয়ারর

ডিপ্ের সরকি্চ ভাঙপ্লি। দ্রুত পড়প্লি বাপ্েট। দু’ বছর আপ্ে 
বাপ্েট সপে করপ্ত ডেপ্য় েময় ডিপ্য়ডছপ্লি ২ রণ্ারও সবডে। 
এবার মারে ৯২ ডমডিপ্টই সেষ করপ্লি বাপ্েট!  সকন্দীয় অ ্্চমন্তী 
ডিম্চলা েীতারামি এই ডিপ্য় রার বার বাপ্েট সপে করপ্লি। যার 
মপ্ধ্ েবপ্রপ্য় অল্প েমপ্য় ২০২২– ২৩ অ্্চবপ্ষ্চর বাপ্েট সপে 
করপ্লি ডতডি। মগেলবার েিংেপ্ে ডদ্তীয় সপপারপ্লে বাপ্েট 
সপে কপ্রি েীতারামি। 

েত বছর বাপ্েট সপপ্ে েময় ডিপ্য়ডছপ্লি ১১০ ডমডিট। 
২০২০ োপ্ল সলাকেভায় বাপ্েট সপে করপ্ত েময় ডিপ্য়ডছপ্লি 
১৬০ ডমডিট। সকপ্ন্দর িপ্রন্দ সমাডে েরকাপ্রর অ্্চমন্তী ডিোপ্ব 
েীতারামপ্ির এবার ডছল রতু্্চ বাপ্েট সপে। ২০২০ োপ্লর ডিম্চলা 
েীতারামপ্ির বাপ্েট বক্ততৃা সেপ্ের ইডতিাপ্ে েীর্চতম। সেবাপ্র 

যিি বাপ্েট বকৃ্ততার আরও ২ পাতা বাডক ডছল, তিি অেসু্প্বাধ 
করায় ডতডি বক্ততৃা ্ াডমপ্য় ডেপ্য়ডছপ্লি। ঐডতি্েতভাপ্ব সকন্দীয় 
বাপ্েট োধারণত বডিিাতার মাধ্প্ম প্রকাপ্ে্ আেত। েত বছর 
েীতারামপ্ির িাত ধপ্রই প্র্ম বার সেপ্ে শুরু িপ্য়ডছল ডিডেটাল 
বাপ্েট। এবারও তারঁ অি্্া িল িা।  েীর্চডেি ধপ্র রপ্ল আো 
রামড়ার ডরিি সকে বাডতল কপ্র ডেপ্য়ডছপ্লি। ডিপ্রডছপ্লি স্বপ্েডে 
‘ বডি িাতা’ য়। উপ্লেি্, ২০১৯–এ সকন্দীয় অ্্চমন্তী ডিোপ্ব প্র্ম 
বার বাপ্েট সপে কপ্রডছপ্লি ডিম্চলা েীতারামি। সে বার তারঁ 
েগেী ডছল ‘ বডি িাতা’ । ২০২০–সত বডি িাতার ব্ডতক্রম িয়ডি। 
ডকন্তু ডবশ্ব েুপ্ড় কপ্রািা েিংক্রমণ আছপ্ড় পড়ার পর ২০২১–এ 
বাপ্েট ডছল অি্। এপ্কবাপ্র ডিডেটাল। ২০২১– ২২ অ্্চবপ্ষ্চ 
এবিং এ বছর অ্্চমন্তীর িাপ্ত সেিা সেল লাল িাপ্প সমাড়া 
ট্াব। বাপ্েট সপপ্ের আপ্ে েিংেে রত্বপ্র মন্তপ্কর েিকমমীপ্ের 
ডিপ্য় ছডব সতালার েস্তুর। এবারও তার ব্ডতক্রম িয়ডি। এবারও 
লাল িাপ্প সমাড়া ট্াব িাপ্ত ডিপ্য় ছডব তুলপ্লি েীতারামি।

ফরকড্ব ফভয়ে ৯২ রিরনয়েই...

 রবজ্রপ্ত
েি্ব নং:  আইএনরস–২৬

[ সকাম্াডিে ( ইিকপ্প্চাপ্রেি)  রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০ অিুযায়ী] 
সকন্দীয় েরকার, ( ডরডেওিাল ডিপ্রক্টর) , ই্টাি্চ ডরডেয়ি েমীপ্প।

সকাম্াডিে অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধারা এবিং সকাম্াডিে ( ইিকপ্প্চাপ্রেি)  
রুলে, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর োব রুল ( ৫)–এর ্ে  (  এ) এবিং  ডবষয়ক

ও
ডবষয়: নয়না রডর্রিরবউেরস প্রাইয়ভে রলরিয়েড, যার সরডে্টাি্চ অডিে:  ৬৩ রাধাবাোর 
ড্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১। 

....... আয়বেনকারী
এতদ্দারা েিোধারপ্ণর জ্াতাপ্্্চ োিাপ্িা িপ্চ্ সয, মগেলবার, ০৪ োিুয়াডর, ২০২২  
তাডরপ্ি অিুডষ্ঠত উক্ত আপ্বেিকারী সকাম্াডির ডবপ্েষ োধারণ েভায় েৃিীত একটি 
ডবপ্েষ ডেদ্ান্ত অিুযায়ী সকাম্াডিে অ্াক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীপ্ি ‘পডচিমবগে 
রাে্’ স্প্ক ‘রােস্াি রাে্’সত  এই সকাম্াডির সরডে্টাি্চ অডিে স্ািান্তপ্রর 
উপ্দেপ্ে্ এই সকাম্াডির েঙ্ঘস্ারপ্কর পডরবত্চপ্ির ডবষয়টি ডিডচিত করার েি্ 
আপ্বেিকারী সকাম্াডির তরপ্ি সকন্দীয় েরকাপ্রর কাপ্ছ একটি আডে্চ সপে করার 
প্রস্তাব আিা িপ্য়প্ছ।
এই সকাম্াডির সরডে্টাি্চ অডিপ্ের প্রস্তাডবত উক্ত স্ািান্তপ্র কারও স্বা্্চ ষুিণ্ণ িপ্ল 
বা ষুিণ্ণ িওয়ার েম্াবিা আপ্ছ বপ্ল মপ্ি করপ্ল ডতডি/তাঁরা এিরসএ–২১ ফপাে্বাল 
( www.mca.gov.in )–ফত ইনয়ভস্টর কিয়লেন েি্ব োরখল কয়র ডকিংবা এই ডবজ্ডতি 
েিংবােপপ্রে প্রকাডেত িওয়ার তাডরি স্প্ক সরাদে ডেপ্ির মপ্ধ্ ডরডেওিাল ডিপ্রক্টর, 
ই্টাি্চ ডরডেয়ি, ডিোম প্াপ্লে, ২য় এমএেও ডবডল্িং, রতু্্চ তল, ২৩৪/৪, এ সে 
ডে সবাে সরাি, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাপ্ছ তাঁর ( পুিং/  স্তী)  স্বাপ্ ্্চর ধরি ও 
ডবপ্রাডধতার কারণ উপ্লেি কপ্র ডলডিতভাপ্ব োিাি বা সরডে্টাি্চ িাপ্ক পাঠাি এবিং 
এর েপ্গে একটি িলিিামা দ্ারা বক্তব্ েমড্্চত িওয়া আবে্ক এবিং এর একটি কডপ 
অবে্ই আপ্বেিকারী এই সকাম্াডির উক্ত সরডে্টাি্চ অডিপ্ের ঠিকািায় সপে করপ্ত 
িপ্ব: 

 ফবায়ড্বর পয়ষি  নয়না রডর্রিরবউেরস প্রাইয়ভে রলরিয়েড
স্াাঃ/ –

িয় প্রকাশ ফদ্রারলয়া
রডয়রক্টর [ DIN: 00203461] 

 

 

ঠিকানা:  ই ১৯–২০, আররহান্ 
ফহায়স্টয়লর রপছয়ন, শাস্তীন�র 

রভলওয়াড়া,রািস্ান ৩১১০০১।

নয়না রডর্রিরবউেরস প্রাইয়ভে রলরিয়েড,
রার ফররিস্টাড্ব অরেস:  ৬৩ রাধাবািার র্রিে,
কলকাতা ৭০০ ০০১।

তাররখ:   ০১.  ০২. ২০২২
স্ান:  কলকাতা

  েি্ব ‘ রি’  
আগ্রহ প্রজ্াপয়নর িন্ আিন্ত্রণ

[  ইিেলপ্ভডন্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাটেডে ( ইিেলপ্ভডন্স সরপ্োডলউেি সপ্রাপ্েে ির কপ্প্চাপ্রট পাে্চিে)  সরগুপ্লেিে, 
২০১৬– এর সরগুপ্লেি ৩৬এ( ১) – এর অধীপ্ি]  

েরকারর ত্্াবরল

১. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার িাম শুভলাভ রস্টলস প্রাইয়ভে রলরিয়েড

২. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার প্রডতষ্ঠার তাডরি ০১. ০৮. ১৯৯১

৩. সয কতৃ্চপপ্ষির অধীপ্ি এই কপ্প্চাপ্রট  ঋণগ্রিীতা 
প্রডতডষ্ঠত/ ডিবন্ীকৃত

সরডে্রিার অি সকাম্াডিে–  কলকাতা

৪. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার কপ্প্চাপ্রট আইপ্িিটিটি 
িিং/ ডলডমপ্টি লায়াডবডলটি  আইপ্িিটিডিপ্কেি িিং

U27109WB1991PTC052566

৫. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার সরডে্টাি্চ অডিে এবিং মিু্ 
অডিে ( যডে ্াপ্ক)– এর  ঠিকািা

কষি িিং ২০১, ১, ডরিটিে ইডন্ডয়া ড্রিট, কলকাতা–
 ৭০০০৬৯, পঃবঃ, ভারত

৬. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার ইিেলপ্ভডন্স শুরুর তাডরি ০৯/ ১২/ ২০২১

৭. আগ্রি প্রজ্াপি আমন্তপ্ণর তাডরি ০২/ ০২/ ২০২২

৮. উক্ত সকাপ্ির ২৫( ২)  ( এইর)  ধারাধীপ্ি 
ডরপ্োডলউেি আপ্বেিকারীপ্ের সযাে্তা এিাপ্ি 
উপলব্ধ রপ্য়প্ছ: 

এিাপ্ি ই– সমল কপ্রও েিংগ্রি করা সযপ্ত পাপ্র:  
nbasak2002@yahoo.co.in

৯. ২৯এ িিং  ধারাধীপ্ি প্রপ্যাে্ অপ্যাে্তার েত্চাবডল 
এিাপ্ি উপলব্ধ রপ্য়প্ছ: 

nbasak2002@yahoo.co.in

১০. আগ্রি প্রজ্াপি প্রাডতির সেষ তাডরি ১৭. ০২. ২০২২

১১. েম্াব্ সরপ্োডলউেি আপ্বেিকারীপ্ের অস্ায়ী 
তাডলকা োডরর তাডরি

২৭/  ০২/  ২০২২

১২. অস্ায়ী তাডলকার ডবপ্রাডধতা োডিপ্লর সেষ তাডরি ০৪/ ০৩/ ২০২২

১৩. েম্াব্ সরপ্োডলউেি আপ্বেিকারীপ্ের রূড়ান্ত 
তাডলকা োডরর তাডরি

১৪/ ০৩/ ২০২২

১৪. েম্াব্ সরপ্োডলউেি আপ্বেিকারীপ্ের প্রডত 
ইিিরপ্মেি সমপ্মাপ্রন্ডাম, ইভ্ালুপ্য়েি ম্াট্রিক্স এবিং 
ডরপ্কাপ্য়্ট ির সরপ্োডলউেি প্্ািে োডরর তাডরি

০৪. ০৩. ২০২২

১৫. ডরপ্কাপ্য়্ট ির সরপ্োডলউেি প্্াি, ইভ্ালুপ্য়েি 
ম্াট্রিক্স এবিং ইিিরপ্মেি সমপ্মাপ্রন্ডাম এবিং 
েিংগ্রপ্ির পদ্ডত

সযাে্ ডরপ্োডলউেি আপ্বেিকারী ( আরএ)  ক্রম িিং 
২১– সত সযাোপ্যাে কপ্র ইিিরপ্মেি সমপ্মাপ্রন্ডাম 
( আইএম)  ইভ্ালুপ্য়েি ম্াট্রিক্স এবিং অি্ ত্্ গ্রিণ 
করপ্ত পাপ্রি

১৬. সরপ্োডলউেি প্্াি োডিপ্লর সেষ তাডরি ০৩/ ০৪/ ২০২২ ( সবলা ৫টার মপ্ধ্) 

১৭. সরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাপ্লর কাপ্ছ সরপ্োডলউেি 
প্্াি োডিপ্লর পদ্ডত

ক্রম িিং ২১– সত ডববৃত ঠিকািায় ডপিি/ সরডে্টাি্চ সপা্ট 
মাধ্প্ম বা ই– সমল মাধ্প্ম

১৮. অিুপ্মােপ্ির েি্ ডবরারকারী কতৃ্চপপ্ষির কাপ্ছ 
সরপ্োডলউেি প্্াি োডিপ্লর অিুডমত তাডরি

০৩/ ০৫/ ২০২২

১৯. সরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাপ্লর িাম ও সরডেপ্্রিেি 
িম্বর 

ডিতাই বোক IBB/IPA-003/IP-N00327/2020-
2021/13421 

২০. এই সবাপ্ি্চর কাপ্ছ ডিবন্ি অিুযায়ী সরপ্োডলউেি 
প্রপ্িেিাপ্লর িাম,  ঠিকািা এবিং ই– সমল আইডি

ডিতাই বোক, ফ্্াট িিং ৩ডব েৃেিী অ্াপাট্চপ্মন্ট 
৩৪টি/ ৩এি সক সরাষাল সরাি, কেবা কলকাতা–
 ৭০০০৪২ ই– সমল:  nbasak2002@yahoo.co.in

২১   . সরপ্োডলউেি  প্রপ্িেিাপ্লর েপ্গে সযাোপ্যাপ্ের 
েি্ ব্বিায্চ ঠিকািা এবিং ই– সমল আইডি

ডিতাই বোক, ফ্্াট িিং ৩ডব েৃেিী অ্াপাট্চপ্মন্ট 
৩৪টি/ ৩এি সক সরাষাল সরাি, কেবা কলকাতা–
 ৭০০০৪২ ই– সমল:  nbasak2002@yahoo.co.in

২২  . আরও ডবেে ত্্াবডল এিাপ্ি ডমলপ্ব nbasak2002@yahoo.co.in – সত ই– সমল কপ্র 
পাওয়া যাপ্ব

২৩. িম্চ ডে প্রকােিার তাডরি  ০২/ ০২/ ২০২২
 স্বা/ – 
 ডিতাই বোক
 ডরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাল
 IBBI/IPA-003/IP-N00327/2020-2021/13421 
 ফ্্াট িিং ৩ডব,  েৃেিী অ্াপাট্চপ্মন্ট, ৩৪টি/ ৩ এি সক সরাষাল সরাি, 
স্াি:  কলকাতা কেবা, কলকাতা– ৭০০০৪২
তাডরি:  ০২/ ০২ / ২০২২   শুভলাভ ড্টলে প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি ডেআইআরডপ অধীপ্ি– এর পপ্ষি

  ন্াশনাল ফকাম্ারন ল’ ট্াইবুনাল, 
কলকাতা ফবঞ্চ সিীয়প

রসরপ ( রসএএ)  নং ২০৮/ ফকরব/ ২০২১
সম্রক্বত 

রসরপ ( রসএএ)  নং ১৪৯/ ফকরব/ ২০২১
েম্ডক্চত  ে্ সকাম্াডিে অ্াক্ট ২০১৩ সেকেি 
২৩০ স্প্ক ২৩২

এবিং 
েম্ডক্চত:  সকাম্াডিে ( কপ্প্ামাইপ্েে, 
অ্াপ্রেপ্মন্টে অ্ান্ড অ্ামালোপ্মেিে)  রুলে 
২০১৬

এবিং 
১)  রবধাতা োই আপ প্রাইয়ভে রলরিয়েড
২)  পাররিাত কয়িায়সলস প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৩)  নেরাি গুডস প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৪)  ি্ানকাইন্ড ট্ ্রাকস প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৫) কারয়নশন রবরনিয় প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৬)  িহাবীর রভনকি প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৭)  ড্ায়োরডল গুডস প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৮)  িক্রধারী ফট্ড রলঙ্ প্রাইয়ভে রলরিয়েড
৯)  ফকারহনুর ফট্ডকি প্রাইয়ভে রলরিয়েড
১০)  ট্াইকি ইনয়ভস্টয়িন্স প্রাইয়ভে রলরিয়েড

. . . . আয়বেনকারী�ণ
রবজ্রপ্ত

ে্ সকাম্াডিে অ্াক্ট ২০১৩ সেকেি ২৩০ ( ৬)  
েপ্গে পঠিতব্ ২৩২( ২)  অিুযায়ী আপ্বেিকারী 
সকাম্াডিেমূি ডবধাতা টাইআপ প্রাইপ্ভট 
ডলডমপ্টি, পাডরোত কপ্মাপ্েলে প্রাইপ্ভট 
ডলডমপ্টি, িটরাে গুিে প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি, 
ম্ািকাইন্ড ট্ ্যাকম প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি, 
কারপ্িেি ডবডিময় প্রাইপ্ভট  ডলডমপ্টি, মিাবীর 
ডভিকম প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি, ি্াপ্িাডিল 
গুিে প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি, রক্রধারী সট্ি ডলঙ্ক 
প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি এবিং সকাডিিুর সট্িকম 
প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি আপ্বেিকারী িিং ১, ২, ৩, 
৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ (ট্ান্সিারার সকাম্াডিে)  
প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি, আপ্বেিকারী িিং ১০ 
( ট্ান্সিাডর সকাম্াডি)  এর েপ্গে একরেীকরপ্ণর 
ডকিপ্মর অিুপ্মােপ্ির েি্ মিামাি্ ট্াইবিুাপ্লর 
কাপ্ছ সপে করা িপ্য়প্ছ ২৭. ১২. ২০২১ এবিং 
তা ি্ােিাল সকাম্াডি ল’ ট্াইবিুাল কলকাতা 
রিাচে েমেুপ্ি শুিাডির েি্ ডেি ধায্চ করা িপ্য়প্ছ 
১০. ০২. ২০২২ তাডরপ্ি। 
সকািও ব্ডক্ত উক্ত ডপটিেপ্ির পপ্ষি বা ডবপপ্ষি 
মতামত প্রকাে করপ্ত রাইপ্ল তা ডতডি 
সপ্ররণ করপ্বি মিামাি্ ি্ােিাল সকাম্াডি 
ল’ ট্াইবুিাল, কলকাতা সবচে, ৫ এেপ্্াপ্িি 
সরা, কলকাতা– ৭০০০০১ এবিং আপ্বেিকারীর 
অিুপ্মাডেত প্রডতডিডধ, এমপ্কডব অ্ান্ড 
অ্াপ্োডেপ্য়টে, কম্চরত সকাম্াডি সেপ্ক্রটাডর, 
োডন্তডিপ্কতি ডবডল্িং, ৬ষ্ঠ তল, কষি িিং 
৫১১, ৮ ক্ামাক ড্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৭, 
পডচিমবগে– এর কাপ্ছ, সযিাপ্ি তাঁর িাম– ঠিকািা 
েি স্বাষিডরত উপ্দেে্ ডববৃত করপ্ত িপ্ব এবিং 
তা আপ্বেিকারীর অ্ািপ্ভাপ্কপ্টর কাপ্ছ েমা 
করপ্ত িপ্ব শুিাডির কমপপ্ষি দু’ ডেি আপ্ে। যডে 
ডতডি আপ্বেপ্ির ডবপ্রাডধতা করপ্ত রাি তািপ্ল 
ডবপ্রাডধতার কারণ বা এডিপ্িডভপ্টর কডপ েমা 
করপ্ত িপ্ব। ডিম্নস্বাষিরকারী িরপ্রর ডবডিমপ্য় 
ডপটিেপ্ির কডপ প্রোি করপ্বি সয সকািও 
ব্ডক্তপ্ক। 
 এিয়করব অ্ান্ড অ্ায়সারসয়য়েস 
 ( রপটিশনার�য়ণর অনুয়িারেত প্ররতরনরধ) 
 ৮ ক্ািাক র্রিে, 
 শারন্তরনয়কতন রবরল্ং ৬ষ্ঠ তল, কষি নং ৫১১
তাডরি:  ২৯. ০১. ২০২২ কলকাতা– ৭০০০১৭
স্াি:  কলকাতা  পরচিিবগে

 রবক্রয় রবজ্রপ্ত
এনভায়রন এনারি্ব কয়প্বায়রশন ইরন্ডয়া প্রাইয়ভে রলরিয়েড ( রলকুইয়ডশয়ন ্াকা)

সরডে্টাি্চ অডিে:  ৬০এ, িায়মন্ড িারবার সরাি, ঠাক্রপুক্র, কলকাতা– ৭০০০৬৩
রলকুইয়ডের:  রায়কশ কুিার আ�রওয়াল

ডলক্ইপ্িটপ্রর ঠিকািা: ২০, এি এে সরাি, ডদ্তীয় তল, রুম িিং ১৫, ব্লক ‘এ’, কলকাতা– ৭০০০০১
ই– সমল: rakesh202@hotmail.com; সযাোপ্যাে:  ৪০০৩ ৫৫৩৮;  সমাবাইল: ৯৮৩০১৭০৯৬২

ই– রনলাি
( ইিেলপ্ভডন্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাপডে সকাি, ২০১৬– এর অধীপ্ি পডরেম্েেমিূ ডবডক্র) 

রনলায়ির তাররখ ও সিয়:  ১৯ ফেব্রুয়ারর ২০২২ ( ভারতীয় প্রিাণ সিয় দুপুর ৩. ০০ফে ফ্য়ক রবয়কল ৫. ০০ো) 
( প্রডত সষিপ্রে ৫ ডমডিপ্টর েীমািীি েপ্োরপ্ণ) 

পডরেে্চপ্ির তাডরি:  ২ সিব্রুয়াডর ২০২২ স্প্ক ১৭ সিব্রুয়াডর ২০২২
আইডবডবআই ( ডলক্ইপ্িেি প্রপ্েে)  সরগুপ্লেিে, ২০১৬– এর সরগুপ্লেি ৩৩ েি পঠিীয় আইডবডে ২০১৬– এর ৩৫ 
( এি)  ধারাধীপ্ি ১৯ সম, ২০২১ তাডরপ্ির আপ্েোিুোপ্র মিামাি্ ি্ােিাল সকাম্াডি ল ট্াইবুিাপ্লর কলকাতা সবচে দ্ারা 
ডিপ্য়ােপ্রাতি ডলক্ইপ্িটর দ্ারা েঠিত ডলক্ইপ্িেি এপ্্টপ্টর অিংেরূপ্প ডলক্ইপ্িেপ্ি ্াকা এিভায়রি এিাডে্চ কপ্প্চাপ্রেি 
ইডন্ডয়া প্রাইপ্ভট ডলডমপ্টি– এর স্বত্বাধীি পডরেম্ে ও েম্ডত্তেমূি ডবডক্র।
এই ডবডক্র ডিম্নস্বাষিরকারী দ্ারা https://right2vote.in/eauction/  ই– ডিলাম প্্াটিপ্ম্চর মাধ্প্ম আপ্যাডেত িপ্ব।

পররসম্ে সংরষিণ িূল্ ইএিরড অ্্বাঙ্

অডিপ্ের োমগ্রী, কডম্উটার, সেিাপ্রটর
প্ান্ট অ্ান্ড সমডেিাডর
এিভায়রি সোলার প্রাঃ ডলঃ– এর সপ্রিাপ্রন্স সেয়ার
পাওয়ার ট্াপ্্টর প্রডত স্বল্পপ্ময়াডে ঋণ
অবস্াি: ৬০এ, িায়মন্ড িারবার সরাি, ঠাক্রপুক্র, কলকাতা–
৭০০০৬৩

₹  ১৯৯,৪০,২৮,৫৫২/ – ₹  ১৯,৯৪,০২,৮৫৫/ – 

আগ্রিী িাকোতারা ইএমডি ( সিরতপ্যাে্)  এিইএিটি/ আরটিডেএে/ ডিমান্ড ড্ািপ্টর মাধ্প্ম েব্চপ্েষ ১৭. ০২. ২০২২ 
তাডরপ্কর মপ্ধ্ ‘Environ Energy Corporation India Pvt Ltd in liquidation ’– এর িাপ্ম ‘ ICICI Bank ’ –
 এর অিুকূপ্ল অ্াকাউন্ট িম্বর 000605035841  এবিং আইএিএে সকাি ICIC0000006  বরাবর আোয় সেপ্বি। 
ই– ডিলাম ডবডক্রর ডবেে েত্চ ও ডিয়মাবডলর েি্ অিুগ্রি কপ্র https://right2vote.in/eauction/  ওপ্য়বোইপ্ট 
সেওয়া ডবক্রয় ডবজ্ডতিটি সেিুি।
ই– ডিলাম েম্ডক্চত সকািও প্রপ্নের ব্াি্া সপপ্ত সযাোপ্যাে:  রাপ্কে আেরওয়াল, ডলক্ইপ্িটর, ই– সমল আইডি:  
rakesh202@hotmail.com সমাবাইল:  ৯৮৩০১৭০৯৬২।
ই– ডিলাম সপাট্চাল েম্ডক্চত সকািও প্রপ্নের ব্াি্া সপপ্ত সযাোপ্যাে:  ডমঃ িীরে গুটগুটিয়া, সমাবাইল:  + ৯১ 
৯৯২০৫৯১৩০৬, ই– সমল:  neeraj@right2vote.in
  স্বাঃ
 রাপ্কে ক্মার আেরওয়াল
 ডলক্ইপ্িটর
স্াি:  কলকাতা এিভায়রি এিাডে্চ কপ্প্চাপ্রেি ইডন্ডয়া প্রাঃ ডলঃ ( ডলক্ইপ্িেপ্ি ্াকা) 
তাডরি:   ২ সিব্রুয়াডর ২০২২ আইডবডবআই সরডেঃ িিং:  IBBI/IPA-001/IP-P00443/2017-18/10786 

   েি্ব এ
প্রকাশ্ ফরাষণা

[ ইিেলপ্ভডন্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাটেডে সবাি্চ অি ইডন্ডয়া (ইিেলপ্ভডন্স সরেুপ্লেি প্রপ্েে ির কপ্প্চাপ্রট 
পাে্চিে)   সরগুপ্লেিে, ২০১৬–এর েি্ সরগুপ্লেি ৬ অধীপ্ি]
ফ�ৌরীপুর ফকাং রলরিয়েড– এর ঋণোতা�য়ণর অব�রতর িন্

েরকারী ত্্াবরল
১. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার িাম ফ�ৌরীপুর ফকাং রলরিয়েড

২. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার স্াপপ্ির তাডরি ২৯/ ১০/ ১৯১৮

৩. সয কতৃ্চপপ্ষির অধীপ্ি কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার 
স্পডত/ ডিবন্ীকৃত

সরডে্রিার অি সকাম্াডিে, কলকাতা

৪. কপ্প্চাপ্রট ঋণগ্রিীতার কপ্প্চাপ্রট আইপ্িডন্টটি  িম্বর/ ডলডমপ্টি 
লায়াডবডলটি
আইপ্িডন্টডিপ্কেি িাম্বার

U51109WB1918PLC001029

৫. কপ্প্চাপ্রট সিটপ্রর  সরডে্টাি্চ অডিে এবিং মিু্ অডিপ্ের 
( যডে ্াপ্ক) ঠিকািা

১৮, সিতাডে েুভাষ সরাি, ২য় তল, ্ািা–  সিয়ার ড্রিট, 
কলকাতা– ৭০০ ০০১

৬. কপ্প্চাপ্রট োডমিোপ্রর সোধ– অষিমতা শুরুর তাডরি ৩১. ০১. ২০২২

৭. সোধ– অষিমতা সরপ্োডলউেি প্রডক্রয়া বপ্ন্র অিুডমত তাডরি ৩০/ ০৭/ ২০২২

৮. ইপ্ন্টডরম সরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাল ডিপ্েপ্ব ডক্রয়ােীল 
ইিেলপ্ভডন্স প্রপ্িেিাপ্লর িাম ও সরডেপ্্রিেি িম্বর

েুপ্রেরন্দ পট্টিাপ্য়ক আইডবডবআই সরডে িিং IBBI/IPA-
002/IP-N00759/2018-19/12384 

৯ সবাপ্ি্চর কাপ্ছ ডিবন্ি অিুযায়ী ইপ্ন্টডরম সরপ্োডলউেি 
প্রপ্িেিাপ্লর ঠিকািা এবিং ই– সমল আইডি

েুপ্রেরন্দ পট্টিাপ্য়ক ডে সক ডভ– ৩৮ েডতকৃষ্ণ ডভলো, 
ট্াঙ্কাপাডি সরাি, ভুবপ্িশ্বর, সেলা–  িুরো, ওডড়ো– ৭৫১ ০১৮ 
সমল আইডি:  suresh_pattanayak@yahoo.co.in 

১০ ইপ্ন্টডরম ডরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাপ্লর েপ্গে সযাোপ্যাপ্ের 
েি্ ব্বিায্চ ঠিকািা এবিং ই– সমল আইডি

েুপ্রেরন্দ পট্টিাপ্য়ক ৩৪১, প্র্ম তল, ডবপ্েডবিের, 
ভুবপ্িশ্বর, সেলা–  িুরো, ওডিো, ডপি– ৭৫১  ০১৪, সমল 
আইডি:  goureporecirp@gmail.com

১১. োডব  সপে করার সেষ তাডরি ১৪. ০২. ২০২২

১২. ইপ্ন্টডরম ডরপ্োডলউেি  সপোোর কতৃ্চক ডিধ্চাডরত ২১ ধারার ৬এ 
উপধারার ্ে ( ডব) – এর অধীপ্ি উত্তমণ্চপ্ের সশ্রডণ

প্রপ্যাে্ িয়

১৩. প্রডত সশ্রডণপ্ত ঋণোতাপ্ের অিুপ্মাডেত প্রডতডিডধ ডক্রয়ােীল 
ও ডরডনিত ইপ্ন্টডরম সরপ্োডলউেি প্রপ্িেিালপ্ের িাম ( প্রডত 
সশ্রডণর েি্ ডতিটি িাম) 

প্রপ্যাে্ িয়

১৪. ( ক)  েম্ডক্চত িম্চেমিূ এবিং
( ি)  অিুপ্মাডেত প্রডতডিডধপ্ের ত্্াবডল সযিাপ্ি উপলব্ধ 
িপ্য়প্ছ

 ওপ্য়বডলঙ্ক:  https://www.ibbi.gov.in/home/download  
ব্বিাডরক ঠিকািা–  প্রপ্যাে্ িয়

ডবজ্ডতি প্রোি করা িপ্চ্ সয, ি্ােিাল সকাম্াডি ল’  ট্াইবিুাল ৩১– ০১– ২০২২ তাডরপ্ি সেৌরীপুর সকািং ডলডমপ্টি 
ইিেলপ্ভডন্স ডরপ্োডলউেি প্রপ্েে আরপ্ম্র আপ্েে ডেপ্য়প্ছি সেৌরীপুর সকািং ডলডমপ্টি–এর ঋণোতােণপ্ক োিাপ্িা িপ্চ্ 
সয, তারা য্ায্ প্রমাণ–েি তাপ্ের োডবগুডল ১৪/ ০২/ ২০২২–এর পূপ্ব্চ ক্রম িিং ১০– সত উডলেডিত ঠিকািায় ইপ্ন্টডরম 
ডরপ্োডলউেিাল প্রপ্িেিাপ্লর কাপ্ছ েমা করপ্বি।
আড ্্চক উত্তমণ্চেণ ববদু্ডতি মাধ্প্ম োডব–েি প্রমাণ েমা করপ্বি। বাডক উত্তমণ্চেণ ব্ডক্তেতভাপ্ব িাকপ্যাপ্ে বা ববদু্ডতি 
মাধ্প্ম োডব েমা করপ্বি।
ভুল বা ডম্্া োডব োডস্তপ্যাে্
 স্বা/ – 
ইন্টাডরম ডরপ্োডলউেি প্রপ্িেিাপ্লর িাম ও স্বাষির: েুপ্রেরন্দ পট্টিাপ্য়ক
তাডরি, স্াি:   ১ সিব্রুয়াডর, ২০২২, ভুবপ্িশ্বর 
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