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NOTICE TO SHAREHOLDERS 

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (“IEPF”) 
 

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor 
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the 
Rules").  
 
The dividend declared during the financial year 2014-15, which remained unpaid or unclaimed for a period of seven years is due for 
credit to the IEPF account on 15th October, 2022. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven 
consecutive years will also be transferred to the IEPF Authority as per the procedure set out in the Rules. The Company will not transfer 
such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/Tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are 
hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996. 
 
In compliance to the said Rules, the Company has send individual communication to the concerned shareholders and the details of the 
shareholders, unencashed dividend and the shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the Company’s Website 
www.indiapower.com. Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2014-15 and onwards before 
the same is transferred to the IEPF i.e. on or before 14th October, 2022. 
 
The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the 
Company would be issuing new share certificate(s) in, lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of 
shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share 
certificate(s) into Demat form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original 
shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details made 
available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share 
certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF. 
 
In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 10th October, 2022, the 
Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. 15th, October, 
2022. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred by the due date i.e. 
15th, October, 2022 without any further notice. 
 
Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. 
Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, 
from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules available at www.iepf.gov.in. 
 
A copy of this notice shall be made available on the website of the Company and on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares 
of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and www.msei.in. 
 
In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company at 
corporate@indiapower.com or Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s. C B Management Services (P) Ltd. at P-22, 
Bondel Road, Kolkata 700 019, Tel:  033-4011 6700/6724, Fax: 033-40116739, Email: rta@cbmsl.com. 
 

 
 
 
Place: Kolkata  
Date: 11.07.2022 

For India Power Corporation Limited 
sd/- 

Prashant Kapoor 
Company Secretary 

ACS15576 
 
 
 
 
 

mailto:corporate@indiapower.com
http://www.indiapower.com
http://www.indiapower.com.
http://www.iepf.gov.in.
http://www.nseindia.com
http://www.msei.in.
mailto:corporate@indiapower.com
mailto:rta@cbmsl.com.


 
 
 
 

INDIA POWER CORPORATION  LIMITED 
[Details of Members and Shares For Transfer to Investor Education and Protection Fund] 

FOLIO_NO/ CLIENT ID SHARES NAME ADDRESS 
000393 4600 ABC INVESTMENT & 

CONSULTANCY CES 
PVT. LTD. 

'CENTRE POINT BUILDING, '28/2, 
SHAKESPEARE SARANI, 

'CALCUTTA 700 017 

000770 92000 OM PRAKASH  SONI 'SUNARO KA VASS, 'BEHIND S B B J, 
'BARMER 344 001, 'RAJASTHAN 

001443 23000 DIPALI  SEN '18/1A VIDYA SAGAR STREET, 
'KOLKATA 700 009 

001767 60 TAPENDRA KRISTO 
DUTT 

GOSTO BHAWAN, '2 MITRA LANE, 
'KOLKATA- 700007 

1202300000590004 230 GIRIJA RAMANA 
KATTA 

'H NO 1-3-123 SADDALGUNDU, 
'BAYAMMA THOTA , 

'MAHABOOBNAGAR TELANGANA-
509001 

1203000000606817 300 NISHAN SINGH HNO.402 'VILLAGE SAKRA , 
'KAITHAL HARYANA-136027 

1204470005793649 1 AHALYA SAHA 'KARTICK PUR DEGANGA 1, 
'DEGANGA NORTH 24 PARGANAS, 
KOLKATA WEST BENGAL -743423 

IN30021412897569 230 PRANAB SHENDE 'RIDDI SIDDI SADAN R H PLOT 73 
SECTOR, '4 KOPARKHAIRANE, 

NAVIMUMBAI MAHARASHTRA-
'400701 

IN30026310105538 460 SUKANTA 
CHATTERJEE 

LAXMI NARAYAN COLONY, 'PO - 
NABAPALLY, BARASAT-700124 

IN30044110264761 115000 RANJIT C VORA 17 RAM MOHAN DUTT ROAD, 4TH 
FLOOR, 'ELGIN ROAD, CALCUTTA-

700020 

IN30051316360219 
 

1150 ASHOK KUMAR 
 

'H NO 246 38 RAJEEV COLONY 
NAHARPUR, 'RUPA ROAD NH 8, 
'GURGAON, HARYANA-'122002 
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৯

সেনড�াজ ইমডেক্স লললমডে�
নলিভুক্ত অলিে:  সুট ৬৩৪, মার্াল হাউস, ৩৩/ ১, 

এন এস র�াড, কলকাতা পব–৭০০০০১
করডোডরে েলরলিলত নম্বর– 

U52321WB1994PLC064327 
র�ান নং ০৩৩ ৪০০৮ ১৫০৯

িরম নং লেএএ ২
(রকাম্াননজ অ্াক্ট, ২০১৩–এ� ২৩০(৩)  ধা�া ও 

রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী  ) 
মান্য ন্যাশনাল সকাম্ালন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা 

সবঞ্চ েমীডে
লেএ ( লেএএ)  নং:  ৪২/ সকলব/ ২০২২

নবষয়:  রকাম্াননজ ( কমপ্ামাইজ, অ্াপ�ঞ্জপমন্টস 
অ্ান্ড অ্ামালগাপমরনস) রুলস, ২০১৬ সহ 
পঠনীয় রকাম্াননজ অ্াক্ট, ২০১৩ ও রকাম্াননজ 
অ্াক্ট, ২০১৩–এ� ধা�া ২৩০ রেপক ২৩২।

ও
নবষয়:  সংযুনতিক�পে� নকিম যাপে� মপধ্: 
১.  এভারলরিন মাইলনং অ্যান্ড 
লমনাডরলে প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U29249WB2003PTC096674  ) 
২.  মঙ্গলম ইনডভস্টডমন্ট 
কনোলে্যান্টে প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U67190WB2009PTC132396  ) 
৩.  সমেল সট্কম প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U51909WB2008PTC130312) 
৪.  েম্ক্ক ইনডভস্টডমন্ট 
অ্যা�ভাইেলর প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U67100WB2009PTC132307  ) 
৫.  ওয়াশডকা প্ডজক্টে প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U14299WB2004PTC098632  ) 
৬.  সেনড�াজ সমোললকে প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U27109WB2004PTC098965  ) 
৭.  শ্রী েঞ্চমুখী লমনাডরলে সকা প্াইডভে লললমডে� 
(CIN:U51420WB2004PTC098031  ) 
৮.  সেনড�াজ ইমডেক্স লললমডে� 
(CIN:U52321WB1994PLC064327   ) 

......আডবদনকারীগণ
  ট্ান্সিালর সকাম্ালনর ঋণদাতাগডণর 

েভা আহ্ায়ক লবজ্ঞলতি
এতদ্দা�া নবজ্ানপত ক�া যাপছে রয, ২৭ জুন, 
২০২২ তান�খ সংবনলত আপেরনামা রমাতাপবক 
ন্ারনাল রকাম্ানন ল’  ট্াইবুনাল,  কলকাতা রবঞ্চ, 
কলকাতা এই ননপে্রনামা জান� কপ�পেন রয, 
রসনপডাজ ইমপপক্স নলনমপটড (   ট্ান্স�ান� রকাম্ানন) 
(CIN:U52321WB1994PLC064327   )   –এ� 
ঋেোতাগপে� সভা� আপয়াজন ক�পত হপব, 
রযখাপন রসনপডাজ ইমপপক্স নলনমপটড (   ট্ান্স�ান� 
রকাম্ানন/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন নং ৮)–
এ� সপগে এভা�নরিন মাইননং অ্ান্ড নমনাপ�লস 
্াইপভট নলনমপটড (   ট্ান্স�া�া� রকাম্ানন ১/  
আপবেনকা�ী রকাম্ানন ১), মগেলম ইনপভস্টপমন্ট 
কনসালট্ান্টস ্াইপভট নলনমপটড (   ট্ান্স�া�া� 
রকাম্ানন ২/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন ২), 
রমপল রট্কম ্াইপভট নলনমপটড (   ট্ান্স�া�া� 
রকাম্ানন ৩/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন ৩), সম্ক ্
ইনপভস্টপমন্ট অ্াডভাইসন� ্াইপভট নলনমপটড 
(   ট্ান্স�া�া� রকাম্ানন ৪/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন 
৪), ওয়ারপকা ্পজক্টস ্াইপভট নলনমপটড 
(   ট্ান্স�া�া� রকাম্ানন ৫/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন 
৫), রসনপডাজ রমটানলকস ্াইপভট নলনমপটড 
(   ট্ান্স�া�া� রকাম্ানন ৬/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন 
৬), শ্রী পঞ্চমুখী নমনাপ�লস রকা ্াইপভট নলনমপটড 
(   ট্ান্স�া�া� রকাম্ানন ৭/  আপবেনকা�ী রকাম্ানন 
৭) –এ� ও তাপে� ঋেোতা, ররয়া�পহাল্া�গপে� 
এই ্স্ানবত সংযুনতিক�পে� ( নকিম)  এ� ব্াপাপ� 
নবপবচনা ক�া হপব এবং ে�কা� মপন ক�পল 
পন�বত্ন সপমত বা অপন�বত্নীয়ভাপব তা 
অনুপমােন ক�া হপব।
উতি আপেপর নবজ্নতি জান� হপছে রয ট্ান্স�ান� 
রকাম্ানন� এই উত্তমে্পে� সভা বাস্নবকভাপব 
ট্ান্স�ান� রকাম্ানন� ননেভুতি অন�স সুট ৬৩৪, 
মারা্ল হাউস, ৩৩/ ১, এন এস র�াড, কলকাতা 
পব–৭০০০০১–এ শুক্রবা�, ১২ আগস্ট, ২০২২–এ 
ননপচ� সময় মান�ক হপব রযখাপন উতি জানমনযুতি 
ও জানমনহীন উত্তমে্পে� অংর ননপত অনুপ�াধ 
ক�া হপছে।
১.  ট্ান্স�ান� রকাম্ানন� জানমনযুতি ঋেোতাগপে� 
সভা রবলা ১১. ০০ টা ও 
২.  ট্ান্স�ান� রকাম্ানন� জানমনহীন ঋেোতাগপে� 
সভা রবলা ১২. ০০ টায়।
রকাম্াননজ অ্াক্ট, ২০১৩–এ� ধা�া ২৩২ সহ 
পঠনীয় ২৩০ ধা�ায় সংযুনতিক�পে� ( নকিম) , নববৃনত 
নবনামপূল্ নমলপব আপবেনকা�ী রকাম্াননগুনল� 
ননেভুতি অন�পস বা অ্াডপভাপকট নবনধ পাট্না�স, 
চ্াটানজ্ ইন্টা�ন্ারনাল রসন্টা�, অন�স নং ১৩, 
১৯ তল, ৩৩ এ, রজ এল রনহরু র�াড, কলকাতা 
৭০০০৭১–এ। সভায় রযাগ নেপত ্নক্স ননপয়াগ ক�া 
যাপব। তপব ননধ্ান�ত ্নক্স ��ম সভা� কমপপষে 
৪৮ ঘন্টা আপগ আপবেনকা�ী রকাম্ানন� ননেভুতি 
অন�পস জমা নেপত হপব।
 ট্াইবুনাল শ্রী নবপবক রনওয়াটিয়াপক উতি সভাগুনল� 
রচয়া�পাস্ন ও শ্রী �ীপতর আগ�ওয়ালপক উতি 
সভাগুনল� প�ীষেক ননযুতি কপ�পে। উনলিনখত এই 
সংযুনতিক�ে, যনে এই সভাগুনলপত অনুপমানেত 
হয়, তাহপল তা ট্াইবুনাল–এ� প�বততী অনুপমােন 
সাপপষে হপব।
১১ জুলাই, ২০২২।
স্ান:  কলকাতা

স্া/ –
লবডবক সনওয়াটিয়া

উক্ত েভাগুললর জন্য লনযুক্ত সিয়ারোে্কন

লপ্য়দশশী বড্দ্যাোধ্যায় 

রনপাল রেপক পানলপয় আসা ৫ নাবালক কুিল পড়য়ুাপক হাওড়া রস্টরন রেপক উদ্া� ক�ল 
র�ল পনুলর। রসামবা� রস্টরপন� ৮ নম্ব� প্াট�পম ্ওই ৫ পড়য়ুাপক উপদের্হীনভাপব 
রঘা�াঘনু� ক�পত রেপখ কতব্্�ত পুনলরকমতীপে� সপদেহ হয়। নাবালকপে� নজজ্াসাবাে 
ক�পতই তা�া জানায় ননপজপে� ভাপলা রকন�য়া� ততন�� লপষে্ বানড় রেপক কলকাতায় 
যানছেল তা�া। তপব তাপে� কোবাতা্য় নবস্� অসগেনত �পয়পে। ৫ জনপকই আটক কপ� 
তাপে� বানড়� রলাপকপে� খব� রেওয়া হপয়পে। তা�ঁা এপলই ওই ৫ জনপক তাপে� 
পন�বাপ�� রলাপকপে� হাপত তুপল রেওয়া হপব বপল জাননপয়পেন হাওড়া নজআ�নপ� 
ওনস নসদ্াে ্�ায়। অষ্টপম� োত্র ওই ৫ নকষানগঞ্জ রস্টরন রেপক হাওড়াগামী কামরূপ 
এক্সপ্পস উপঠ এনেন হাওড়ায় এপস নাপম।

হাওড়া সস্টশন সিডক উদ্ার 
সনোডলর ৫ নাবালক েড়ুয়া

লপ্য়দশশী বড্দ্যাোধ্যায়

হাওড়ায় পু�পভাট েমপক োকায় 
�াজ্পালপক ননরানা কপ� কড়া 
সমাপলাচনা ক�পলন পু�মন্তী ন��হাে 
হানকম। রসামবা� হাওড়ায় নবরূপপ 
সনজিত টাউন হপল� উপ্াধন ক�পত 
এপস  পু�মন্তী বপলন, ‘হাওড়াবাসী� 
কাপে আনম ষেমা্ােতী। মন্তী হপয়ও 
আনম হাওড়ায় পু�পভাট ক�াপত পা�নে 
না। �াজ্পাল হাওড়া পু� নবপল সই 
না ক�ায় অপনক রচষ্টা কপ�ও রভাট 
ক�াপনা যাপছে না। তবুও হাওড়া� 
উন্নয়ন রেপম োকপব না।’ নতনন আ�ও 
বপলন, হাওড়ায় পু�পভাট ক�াপনা� 
জন্ আম�া অপনক রচষ্টা ক�নে। নকন্তু 
�াজ্পাল হাওড়া কপপ্াপ�রপন� রোট্ট 
একটি সংপরাধনী নবপল সই না কপ� 
আটপক �াখায় আম�া রভাট ক�াপত 
পা�নে না। আনম অপনক রচষ্টা 
কপ�নে। ব্নতিগতভাপব একানধকবা� 
�াজ্পাপল� সপগে রেখা কপ� অনুপ�াধ 
কপ�নে। নকন্তু নতনন রকন সই ক�পেন না 
জানন না। বানলপত পু� পন�পষবা� মান 
উন্নত ক�পত আম�া হাওড়া রেপক বানল 
আলাো পু�সভা কপ�নে। এ�প� সমস্ 
নকেু �াজ্পালপক পাঠাপনা সপ্বেও উনন 
অজ্াতকা�পে সই না কপ� পু�পভাট 

হাওড়ায় েুরডভাে না হওয়ায় 
রাজ্যোলডক লনশানা েুরমন্তীর

আটপক র�পখপেন। পু�সভা োকপব 
নকন্তু কাউনন্সল� োকপব না এটা সনত্ই 
লজিা�। তপব এ� জন্ উন্নয়ন রেপম 
োকপব না। হাওড়া� উন্নয়ন রযমন চলপে 
রতমনই চলপব। রকউ বাধা নেপত পা�পব 
না। হাওড়ায় দ্রুত রভাট ক�াপনা� জন্ 
আমাপে� উপে্াগ চালু আপে। �াজ্পাল 
পু�নবপল� সংপরাধনীপত সই ক�পলই 
হাওড়া� পু�পভাট ক�াপনা� ্নক্রয়া 
শুরু হপয় যাপব।’  এনেপক এনেনই 
নতুন রূপপ রসপজ ওঠা রহন�পটজ 
তকমা পাওয়া হাওড়া� টাউন হল 
র�� যাত্রা শুরু ক�ল। উপনথিত নেপলন 
সমবায়মন্তী অরূপ �ায়, নবধায়ক ননদেতা 

রচৌধুন�, রগৌতম রচৌধুন�, সাংসে ্সূন 
বপদে্াপাধ্ায়, সানহনত্ক ষষ্ীপে 
চপট্টাপাধ্ায়–সহ আ�ও অপনপক। 

হাওড়া োউন হডলর উড্াধন করডলন েুরমন্তী লিরহাদ হালকম। 
োডশ েমবায়মন্তী অরূে রায়। সোমবার। ছলব:  প্লতডবদক

নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড ন�কনস্টাকরন অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট অ্াক্ট, ২০০২ এ� ১৩( ২)  ধা�াধীপন 
ননম্ননলনখত ঋেরিহীতাগে/  জানমনো�গপে� ্নত সু�নষেত ঋেোতা নহপসপব ব্াঙ্ক অ� বপ�াো ্া�া জান�কৃত োনব নবজ্নতি: 

দালব
লবজ্ঞলতি

কলুডোলা ব্াঞ্চ
৩৯, রবীন্দ্র েরলণ, কলকাতা– ৭০০০৭৩

ই–সমল:  calcbs @bankofbaroda.com 

লবজ্ঞলতির তালরখ/  অ্যাকাউডন্টর 
নাম/  এনলেএর তালরখ

ঋণরিহীতা/  জালমনদাডরর 
নাম ও ঠিকানা

েুলবধার ধরন ও প্কৃলত/  েীমা/  
েুডদর হার/  বডকয়া অি্কাঙ্ক

জালমনিুলক্ত েহ জালমনেমূডহর েংলষিতি লববরণ

১৩( ২)  লবজ্ঞলতির তালরখ: 
১৬. ০৬. ২০২২ / 
লমঃ লক্ষীন্দ্র নাি মালডি / 
এনলেএর তালরখ: 
২৮. ১০. ২০২১

লমঃ লক্ষীন্দ্র নাি মালডি
রমৌজা– ইটাচুনা, প্ট নং 
২৯২, উটাচুনা খন্ান রিাম 
পঞ্চাপয়ত, পাণ্ুয়া, রজলা– 
হুগনল, পনচিমবগে, নপন– 
৭১২১৪৯

োম্ক সলান এবং লবওলব সহাম সলান
 অ্যাকাউন্ট নম্বর:  

২৮৬৭০৬০০০০০৪৭৫/ 
েীমা:  ₹ ১৪. ৪ লষে / 

েুডদর হার:  ৭. ৩৫%  / 
বডকয়া অি্কাঙ্ক: 

₹ ১৩,৭১,১০৬. ৩৯
১৩. ০৬. ২০২২ অনুযায়ী এবং 

১৩. ০৬. ২০২২ রেপক বপকয়া সুে 
ও অন্ান্ চাজ্

ননপম্নাতি সম্নত্ত� সমবন্ধক:  রমৌজা– ইটাচুনা, রজ 
এল নং ১২৪, আ� এস খনতয়ান নং ১৮৯, এল আ� 
খনতয়ান নং ৪১৪, আ� এস এবং এল আ� োগ নং 
২৯২, ইটাচুনা খন্ান রিাম পঞ্চাপয়পত� এলাকাধীন, 
োনা– পাণ্ুয়া, রজলা– হুগনল। রচৌহনদে:  উত্ত�– 
সুবল ননপয়াগী� বানড়;  েনষেে– বরুে রঘাপষ� 
�াঁকা জনম;  পূব–্ ১০ �ুট চওড়া কাঁচা �াস্া;  
পনচিম– মনেরঙ্ক� রূপ�� জনম, নপন– ৭১২১৪৯। 
এনডএসআ�– পাণ্ু্য়া, হুগনলপত র�নজস্টাড্ 
কনপভয়ান্স েনলল নং ৩৮২২/ ১৫ অনুযায়ী।

ওপপ� উনলিনখতমপতা চুনতিমান�ক হাপ� প�বততী সেু সপমত আমাপে� ব্াঞ্চ রেপক রনওয়া উপন�নলনখত ঋপে� (টা�ম রলান এবং নবওনব রহাম রলান)  বপকয়া অে্াঙ্ক 
পন�পরাপধ আপনা�া ব্ে্ হপয়পেন। ওপপ�� রটনবপল উপলিখমপতা বপকয়া অে্াঙ্ক পন�পরাপধ� জন্ উতি অ্াপক্ট� অধীপন এই ব্াঙ্ক আপনাপে� ্নত নবজ্নতি জান� 
কপ�নেল। র�নজস্টাড্ রপাপস্ট� মাধ্পম ঋেরিহীতা ও জানমনো�গপে� ্নত পাঠাপনা োনব নবজ্নতি অনবনলকৃত অবথিায় র��ত এপসপে। এই কা�পে এতদ্দা�া আপনাপে� 
এই নবজ্নতি ্কাপর� তান�খ রেপক ৬০ নেপন� মপধ্ সুেসপমত বপকয়া অে্াঙ্ক পন�পরাপধ� জন্ আপনাপে� ্নত আহ্ান জানাপনা হপছে যা� অন্ো হপল এই ব্াঙ্ক 
এখাপন ওপপ� রলখা জানমনযুতি পন�সম্েগুনল� নবরুপদ্ নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড ন�কনস্টাকরন অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� নসনকউন�টি 
ইন্টাপ�স্ট অ্াক্ট, ২০০২–এ� ত�নসপল ্েত্ত সংথিান রমাতাপবক জানমনস্াে্ ্পয়াপগ� অনধকা� ্পয়াপগ এই ব্াঙ্ক বাধ্ হপব। আইপন� রয রকানও সংথিাপন� অধীপন 
একইসপগে এই ব্াপঙ্ক� অনধকা� �ষোয় রকানও নক্রয়া শুরু বা আইনন ্নক্রয়া শুরু ক�া� ্নত পষেপাতনবহীনভাপব এই নবজ্নতি ্কার ক�া হল।

 অনুডমালদত আলধকালরক
তালরখ: ১২. ০৭. ২০২২;  স্ান:  কলকাতা  ব্যাঙ্ক অি বডরাদা    

�ম্ নং:  আইএননস– ২৬
[ রকাম্াননজ ( ইনকপপ্াপ�রন)  রুলস, ২০১৪– � রুল 

৩০ অনুযায়ী] 
রকন্দীয় স�কা�, ইস্টান ্ন�নজয়ন সমীপপ

রকাম্াননজ অ্াক্ট, ২০১৩–� ১৩ নং ধা�া� ( ৪)  নং 
উপধা�া এবং রকাম্াননজ ( ইনকপপ্াপ�রন)  রুলস, 
২০১৪–� রুল ৩০ সাব রুল ( ৫)  ক্লজ ( এ) সম্নকত্ 
নবষয় 

এবং
নবষয়: মাডহশ লভনডট্� প্াইডভে লললমডে� ( CIN: 
U52190WB2010PTC147980)   যা� র�নজস্টাড ্
অন�স:  ৪৬, স্ট্ান্ড র�াড, ৪ে্ তল, কলকাতা, পঃবঃ 
৭০০০০৭, ভা�ত

. . . নপটিরনা�
এতদ্দা�া জনসাধা�পে� জ্াতাপে্ জানাপনা যাপছে রয, 
১৪ জুন ২০২২ তান�পখ আপয়ানজত উতি রকাম্ানন� 
নবপরষ সাধা�ে সভায় গৃহীত একটি নবপরষ নসদ্ান্ত 
অনুযায়ী রকাম্াননজ অ্াক্ট, ২০১৩–� ১৩ নং ধা�াধীপন 
‘ পনচিমবগে �াজ্’  রেপক ‘�াজথিান �াজ্’ – রত এই 
রকাম্ানন� র�নজস্টাড ্ অন�স থিানান্তপ�� উপদেপর্ এই 
রকাম্ানন� সঙ্ঘস্া�ক পন�বত্পন� নবষয়টি নননচিত 
ক�া� জন্ আপবেনকা�ী রকাম্ানন� ত�প� রকন্দীয় 
স�কাপ�� কাপে একটি আনজ ্ রপর ক�া� ্স্াব আনা 
হপয়পে।
এই রকাম্ানন� র�নজস্টাড ্ অন�পস� ্স্ানবত উতি 
থিানান্তপ� কা�ও স্াে্ ষুেণ্ণ হপল বা ষুেণ্ণ হওয়া� সম্াবনা 
আপে বপল মপন ক�পল নতনন/ তা�ঁা এমনসএ– ২১ রপাট্াল 
( www.mca.gov.in) –এ ইনপভস্ট� কমপপ্ইন্ট �ম ্
োনখল কপ� নকংবা এই নবজ্নতি সংবােপপত্র ্কানরত 
হওয়া� তান�খ রেপক রচাপদো নেপন� মপধ্ ন�নজওনাল 
নডপ�ক্ট�, ইস্টান ্ন�নজয়ন, কপপ্াপ�ট নবষয়ক মন্তক, ননজাম 
প্াপলস, ২য় এমএসও নবনল্ং, চতুে্ তল, ২৩৪/ ৪, 
এপজনস রবাস র�াড, কলকাতা– ৭০০০২০  সমীপপ তা�ঁ 
( পুং/ স্তী)  স্াপে্� ধ�ন ও নবপ�ানধতা� কা�ে উপলিখ কপ� 
নলনখতভাপব জানান বা র�নজস্টাড ্ ডাপক পাঠান এবং 
এ� সপগে একটি হল�নামা ্া�া বতিব্ সমনে্ত হওয়া 
আবর্ক এবং এ� একটি কনপ অবর্ই আপবেনকা�ী 
এই রকাম্ানন� র�নজস্টাড ্ অন�পস� ঠিকানায় রপর 
ক�পত হপব: ৪৬, স্ট্ান্ড র�াড, ৪ে্ তল, কলকাতা, পঃবঃ 
৭০০০০৭, ভা�ত।

মাপহর নভনপট্ড ্াইপভট নলনমপটড– এ� জন্ ও পপষে
স্াঃ 

ন�চা মাপহশ্ব�ী
 নডপ�ক্ট�  

(DIN: 02482774)
  তান�খ:  ১ ২/ ০৭/ ২০২২
   থিান:  কলকাতা

আইনবনড ব্াঞ্চ, ১৪/ ১৫, ওল্ রকাট্ হাউস নস্টট, কলকাতা–৭০০০০১
র�ান:  ( ০৩৩)  ২২৪৮ ২০৫৩/  ২২৬২ ৪৪৯৩;  ই–রমল:  idb.kolkata@yahoo.co.in ,  c0562@psb.co.in 

স্াবর েম্লতিেমূহ লবলরির জন্য ই–লনলাডমর প্কাশ্য লবজ্ঞলতি
ইএমল� এবং নলিেত্র জমার সশষ তালরখ ও েময়:  ২৭. ০৭. ২০২২, লবডকল ৫: ০০ো

ইএম�লম জমার অ্যাকাউন্ট:  অ্যাকাউডন্টর নাম– ই–অকশন,  অ্যাকাউন্ট নং ০৫৬২১১০০০০০৮৯০, আইএিএে সকা�:  PSIB0000562 
নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড ন�কনস্টাকরন অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট অ্াক্ট, ২০০২ অনুযায়ী ্াতি ষেমতাবপল 
অনুপমানেত আনধকান�ক নীপচ� রটনবপল উনলিনখত ঋেরিহীতাগপে� ( এখাপন এ� পপ� ‘ ঋণরিহীতাগণ’  নহপসপব উনলিনখত)  ্নত মঞ্জু�কৃত ঋপে� সুনবধা� 
র্নষেপত ননম্নবনেত্ জানমনযুতি পন�সম্েগুনল� েখল ননপয়পেন এবং সংনলিষ্ট ঋেরিহীতাগপে� রেপক চূড়ান্ত পন�পরাপধ� তান�খ পয্ন্ত ভনবষ্পত� সুে ও 
ব্াপঙ্ক� ত�প� কৃত আনুষনগেক চাজ্ানে সপমত পাঞ্জাব অ্ান্ড নসন্ধ ব্াপঙ্ক� পাওনা অে্াঙ্ক পুনরুদ্াপ�� জন্ এখাপন নীপচ বনে্ত সম্নত্তগুনল ‘ সযখাডন আডছ’ , 
‘ যা লকছ ুআডছ’  এবং ‘ সযমন আডছ’  নভনত্তপত ২৮. ০৭. ২০২২ তান�পখ ই–ননলাপম� মাধ্পম নবনক্র� নসদ্ান্ত রনওয়া হপয়পে।

রিম 
নং

ক)  ঋণরিহীতার নাম
খ)   জালমনদাডরর নাম
গ)   ব্াডঞ্চর নাম, সিান নম্বর এবং ই–

সমল আইল�
ঘ)   অনুডমালদত আলধকালরডকর নাম 

এবং সযাগাডযাডগর নম্বর

েম্লতির লববরণ

ক)  দালব লবজ্ঞলতির তালরখ
খ)  দালব লবজ্ঞলতি অনুযায়ী 
বডকয়া অি্কাঙ্ক
গ)  দখডলর প্কৃলত

ক)  েংরষিণ মূল্য
খ)  বায়না জমা ( ইএমল�) 
গ)  লব� বাড়াডনার মূল্য

১ ক)   সমোে্ক রক্সেন ইডলকট্লনক্স প্াঃ 
ললঃ, ১৩১/ ১৬, এনএসনস রবাস 
র�াড, �াননকুঠি, কলকাতা– 
৭০০০৪০

শ্রী  আলদত্য লবরিম আগরওয়াল 
( ল�ডরক্টর) , নপতা– ্বীে কুমা� 
আগ�ওয়াল

খ)   শ্রী আলদত্য লবরিম আগরওয়াল, 
১৬নব, রডাভা� রলন, র�ৎ রবাস 
র�াড, কলকাতা– ৭০০০২৯

 নবকল্প ঠিকানা:  আ�বানা, টাওয়া� 
নং ৩, র্া� নং ৩৯, ্্াট নং 
৩৯০২, কলকাতা– ৭০০১০৭

গ)   আইলবল� ব্াঞ্চ, র�ান:  
০৩৩–২২৪৮ ২০৫৩, ই–রমল:  
idb.kolkata@psb.co.in 

ঘ)   শ্রী রাজীব কুমার, এনজএম, 
রমাবাইল:  ৮৯৮৭৪২৮১০০

ননপম্নাতি সম্নত্ত� অপন�হায্ সমরি পন�মাে যা� 
নথিনত ও নবব�ে: র্া� নং ১ ও ২ এ� আবানসক 
্্াট, র্নমপসস নং ১৬/ ২রজ, রডাভা� রলন, 
োনা– গনড়য়াহাট, কলকাতা পু�ননগপম� ৮৬ নং 
ওয়াড্, কলকাতা– ৭০০০২৯, র্া� নং ১ এ� 
্্াপট� নবল্ট আপ এন�য়া ৮৭০ বগ্�ুট এবং র্া� 
নং ২ এ� ্্াপট� নবল্ট আপ এন�য়া ৬৭৮ বগ্�ুট, 
সব্পমাট নবল্ট আপ এন�য়া ১৫৪৮ বগ্�ুট, তৎসহ 
র্া� নং ২ রত ্ায় ১৬৫. ৪৪ বগ্�ুট মাপপ� 
একটি ওপপন রটপ�স, এআ�এ–I ,  কলকাতায় 
রত বই নং I , ভনলউম নং ১৯০১–২০১৬, পৃষ্া 
নং ১৯৭৭৭৬ রেপক ১৯৭৭৯০ রত ০৫. ০৮. ২০১৬ 
তান�পখ র�নজস্টাড্ ২০১৬ সাপল� নডক্লাপ�রন 
েনলল নং ১৯০১০৫৮৬৯ এবং নডএসআ�–I ,  
কলকাতায় রত বই নং I , নসনড ভনলউম নং ৮, 
পৃষ্া নং ২৬০৪ রেপক ২৬২১ রত ২২. ০৫. ২০০৯ 
তান�পখ র�নজস্টাড্ ২০০৯ সাপল� কনপভয়ান্স 
েনলল নং I –০১৭৩৭ অনুযায়ী সম্নত্ত� র�নজস্টাড্ 
স্ত্ানধকা�ী শ্রী ্বীে কুমা� আগ�ওয়াল, নপতা– 
�াজ কুমা� আগ�ওয়াল। সম্নত্ত� রচৌহনদে:  
উত্ত�– র্নমপসস নং ১৬/ ২নব, রডাভা� রলন;  
েনষেে– র্নমপসস নং ১৬নপ, রডাভা� রলন;  পূব্– 
�াস্া;  পনচিম– নতনতলা বানড়।

ক)  ২৯. ০১. ২০২২
খ)  ₹৭,২২,৪৮,৫৪১. ০০ 

( সাত রকাটি বাইর 
লষে আটচনলির হাজা� 
পাঁচপরা একচনলির টাকা 
মাত্র)  +  সব্পরষ তান�খ 
পয্ন্ত বপকয়া সুে, মাসুল 
ও খ�চ

গ)  প্তীকী দখল

ক)  ₹১৮৮. ০০  লষি

খ)  ₹ ১৮. ৮০ লষি

গ)  ₹ ২৫,০০০/ –

২ ক)   সমোে্ক দীষিা লরিনে লললমডে�
খ)   লমঃ রাডজশ কুমার লেডরালগওয়াল
 নমপসস সুনীতা নপপ�ানগওয়াল
গ)   আইলবল� ব্াঞ্চ, র�ান:  

০৩৩–২২৪৮ ২০৫৩, ই–রমল:  
idb.kolkata@psb.co.in 

ঘ)   শ্রী রাজীব কুমার, এনজএম, 
রমাবাইল:  ৮৯৮৭৪২৮১০০

েম্লতি নং ১:  বাউন্ডান� ওয়াল নেপয় রঘ�া 
�্াক্টন�, ররড ও অন�স নবনল্ং সপমত ননপম্নাতি 
জনম� প্পট� সমবন্ধক, র্নমপসস নং ১৭৪/ নজ/ ১, 
এন টি র�াড, তবে্বাটি, ওয়াড্ নং ২২, োনা– 
শ্রী�ামপ�ু, হুগনল, নপন– ৭১২২২২। এই 
সম্নত্তটি ননম্ননলনখত স্ত্েনললগুনল অনুযায়ী:  
( ১)  ২০০৪ সাপল� েনলল নং I –৭৬৯৮ অনুযায়ী 
১০ কাঠা ০৫ েটাক ৩৬ বগ্�ুট মাপপ� জনম 
যা� স্ত্ানধকা�ী শ্রী �াপজর নপপ�ানগওয়াল;  ( ২)  
২০০৪ সাপল� েনলল নং I –০৭৬৯৬ অনুযায়ী ০১ 
নবঘা ০৫ েটাক ১৫ বগ্�ুট এবং ২০০৭ সাপল� 
েনলল নং I –০৩৫৪৯ অনুযায়ী ০৬ কাঠা মাপপ� 
জনম যা� স্ত্ানধকা�ী শ্রী �াপজর নপপ�ানগওয়াল ও 
শ্রীমতী সুনীতা নপপ�ানগওয়াল;  ( ৩)  ২০০৭ সাপল� 
েনলল নং ০৩৫৪৯ অনুযায়ী ০৬ কাঠা মাপপ� জনম 
যা� স্ত্ানধকা�ী শ্রী �াপজর নপপ�ানগওয়াল;  ( ৪)  
২০০৮ সাপল� েনলল নং I –০৩১৪৮ অনুযায়ী 
১৫ কাঠা ১৩ েটাক ২০ বগ্�ুট মাপপ� জনম 
যা� স্ত্ানধকা�ী রমসাস ্ েীষো টিম্বা�স ্াঃ নলঃ 
( সব্পমাট জনম =  ্ায় ৫২ কাঠা ৩৮৬ বগ্�ুট) ।
েম্লতি নং ২:  �্াক্টন� ররড, অন�পস� নবনল্ং, 
প্্ান্ট অ্ান্ড রমনরনান� সপমত জনম যা� অবথিান:  
রমৌজা– ্া�বানসনী, রজ এল নং ৮৯, এল আ�/  
আ� এস োগ নং ৪৭০১, ৪৭০১ ( অংর) , ৪৭০৪, 
৪৭০২, ৪৭০৫, ৪৭১৫, ৪৭২৪, ৪৭১১, ৪৭১৯, 
৪৭০৭, ৪৭১২, ৪৭১৭, ৪৭১৩, ৪৭৩৮, ৫৪২০, 
৪৭২৩, ৪৭১৪, ৪৭০৯, ৪৭২১, ৪৭২২, ৪৭১০, 
৪৭২৫, ৪৭১৬, ৫৪২১, আ� এস খনতয়ান নং 
২২২, ২২৭, ১৬৯৩, ১০৬৯, ১০৬৬, এল আ� 
খনতয়ান নং ৭৯৩, ২৭৪/ ১, ৮৯১/ ১, ১১৬৫/ ১, 
১১৯৬/ ১, ১৩২৩, ১৭০৩/ ১, ১৭০৯/ ১, ২৩৪৪, 
২৩৪৬, ২৩৪৭, ২৩৪৮, ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২, 
জপয়� ্া�বানসনী রিাম পঞ্চাপয়ত, রপাঃঅঃ– 
্া�বানসনী, োনা– পাণ্ুয়া, রজলা– হুগনল, 
নপন–৭১২১৪৯।

ক)  ২৪. ০২. ২০২২
খ)  ₹৩২,৪৮,৫৮,১৬১. ০০ 

( বনত্রর রকাটি আটচনলির 
লষে আটান্ন হাজা� 
একপরা একষট্টি টাকা  
মাত্র), ৩১. ১০. ২০২১ 
অনুযায়ী [ নসনস– 
₹ ২৫,৭০,২৯,২৭৫. ০০ 
এবং টিএল– 
₹ ৬,৭৮,২৮,৮৮৬. ০০)   
+  সব্পরষ তান�খ পয্ন্ত 
বপকয়া সুে, মাসুল 
ও খ�চ

গ)  প্তীকী দখল

েম্লতি নং ১

ক)  ₹৫০৪. ০০  লষে

খ)  ₹ ৫০. ৪০ লষে

গ)  ₹ ৫০,০০০/ –

েম্লতি নং ২

ক)  ₹১৭৬৭. ৪৭  লষে

খ)  ₹ ১৭৬. ৭৫ লষে

গ)  ₹ ১,০০,০০০/ –

৩ ক)   সমোে্ক নূেুর লবলনডয়াগ প্াঃ ললঃ
খ)   ল�ডরক্টর/ জালমনদারগণ: 
১.   লেনালক দাশগুতি
২.   নীরজ খলতয়ান
গ)  আইলবল� ব্াঞ্চ, র�ান:  

০৩৩–২২৪৮ ২০৫৩, ই–রমল:  
idb.kolkata@psb.co.in 

ঘ)   শ্রী রাজীব কুমার, এনজএম, 
রমাবাইল:  ৮৯৮৭৪২৮১০০

েম্লতি নং ১:  ্্াট নং ১০২, রিাউন্ড র্া�, 
নবনল্ং নং ১২, ল্ান�কা টাউননরপ, রহানল্ং 
নং ২৯৫, বালুন�য়া উত্ত� ( টানলপখালা) , োনা– 
বা�াসত, উত্ত� ২৪ প�গনা।
েম্লতি নং ২:  ্্াট নং ৪০৭, ৩ নং র্া�, নবনল্ং 
নং ৩৭, ল্ান�কা টাউননরপ, রহানল্ং নং ২৯৫, 
বালুন�য়া উত্ত� ( টানলপখালা) , োনা– বা�াসত, 
বা�াসত পু�সভা� ৫ নং ওয়াপড্� এলাকাধীন, 
উত্ত� ২৪ প�গনা।
েম্লতি নং ৩:  রহাম স্টুনডও নং ৬৩৩, র্া� 
নং ৬, জানাডু, নমউনননসপ্াল র্নমপসস নং 
এএস/ ২৭৫, ব্লক ‘ এ’ , �াজা�হাট রমন র�াড, 
রমৌজা– রগাপালপু�, োনা– এয়া�পপাট্, 
নবধাননগ� নমউনননসপ্াল কপপ্াপ�রপন� ৫ নং 
ওয়াপড্� এলাকাধীন, কলকাতা– ৭০০১৩৬।
েম্লতি নং ৪:  র্নমপসস নং ১১০, ডায়মণ্ 
হা�বা� র�াড, োনা– ঠাকু�পুকু�, কলকাতা 
নমউনননসপ্াল কপপ্াপ�রপন� ১২৪ নং ওয়াপড্� 
এলাকাধীন, রজলা– েনষেে ২৪ প�গনা, 
কলকাতা– ৭০০০৬৩।

ক)  ০৩. ০৬. ২০১৯
খ)  ₹৬,৪৯,৩১,৯২০. ৯৮  

( েয় রকাটি উনপঞ্চার 
লষে একনত্রর হাজা� 
নপরা কুনড় টাকা এবং 
আটানব্বই পয়সা মাত্র)  
+  সব্পরষ তান�খ পয্ন্ত 
বপকয়া সুে, মাসুল 
ও খ�চ

গ)  প্তীকী দখল

েম্লতি নং ১
ক)  ₹১৫. ২০  লষে
খ)  ₹ ১. ৫২ লষে
গ)  ₹১০,০০০/ –

েম্লতি নং ২
ক)  ₹৯. ৬৭  লষে
খ)  ₹ ০. ৯৭ লষে
গ)  ₹১০,০০০/ –

েম্লতি নং ৩
ক)  ₹৩১. ৪৫  লষে
খ)  ₹ ৩. ১৫ লষে
গ)  ₹১০,০০০/ –

েম্লতি নং ৪
ক)  ₹১৩৬. ০০  লষে
খ)  ₹ ১৩. ৬০ লষে
গ)  ₹১০,০০০/ –

েম্লতি েলরদশ্কডনর তালরখ ও েময়:  ২৫. ০৭. ২০২২ ( েকাল ১০: ০০ো সিডক দুেুর ৩: ০০ো) 

ই–লনলাডমর তালরখ ও েময়:  ২৮. ০৭. ২০২২ ( দুেুর ২: ০০সো সিডক লবডকল ৪: ০০ো) 
ই–ননলাম বন্ধ হওয়া পয্ন্ত ্নত রষেপত্র ৫ নমননপট� সীমাহীন সম্প্রসা�ে সপমত

লবলরির লবশদ শত্ক ও লনয়মাবললর জন্য অনরুিহ কডর এই ওডয়বোইেগুললডত সদওয়া ললঙ্ক সদখুন: 
 ১.  https://www.bankeauctions.com;  ২.  https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list 

এই লনলাম https://www.bankeauctions.com  ওডয়বোইডের মাধ্যডম েলরিাললত হডব

তালরখ:  ১২. ০৭. ২০২২  অনুডমালদত আলধকালরক
স্ান:  কলকাতা োঞ্াব অ্যান্ড লেন্ধ ব্যাঙ্ক

ই–লনলাম 
লবলরির লবজ্ঞলতি

  কণ্কােক ব্যাঙ্ক লললমডে�
আেনাডদর োলরবালরক ব্যাঙ্ক। োরা ভারত জুডড়।

লরলজওনাল অলিে কলকাতা
ল্তীয় তল, অলিে নং ১১১, �ায়মডি সপ্লস্টজ
নং ৪১এ, এডজলে সবাে সরা�, কলকাতা–৭০০০১৭

ললগ্যাল অ্যান্ড লরকভালর ল�োে্কডমন্ট

সিান:  ০৩৩ ২২২৬ ৮৫৮১/ ৮২/ ৮৩
ই–সমল:  kolkata.ro@ktkbank.com 
ওডয়বোইে:  www.karnatakabank.com 
CIN: L85110KA1924PLC001128 

( ১)   লমঃ মডনাজ কুমার ভাগালদয়া, লেতা 
লষিীকান্ত ভাগালদয়া
( ২)  লমডেে আশা মডনাজ ভাগালদয়া, স্ামী 
মডনাজ কুমার ভাগালদয়া
( ৩)   লমঃ শুভাং ভাগালদয়া, লেতা মডনাজ কুমার 
ভাগালদয়া

( ১) , ( ২) ও ( ৩)  েকডলর ঠিকানা:  ২৪/ এ, 
হলরশ মুখালজ্ক সরা�, ভবানীেুর, কলকাতা–
৭০০০২৫।

মহারয়/ মহারয়া,
আপনাপে� মপধ্ নং ( ১)  লমঃ মডনাজ কুমার ভাগালদয়া ঋণরিহীতা রূডে ও ( ২)   লমডেে আশা মডনাজ ভাগালদয়া 
এবং নং ( ৩)  লমঃ শুভাং ভাগালদয়া যুগ্ম ঋেরিহীতা রূপপ ভবানীপু� ব্াঞ্চ–কলকাতা রেপক ওভারড্াফ্ ে 
অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৯৭০০০১০০০০১১০১১ এর সপ্লষিডত ১৬. ০৩.  ২০১৭ তান�পখ ₹ ২৩,০০,০০০. ০০ 
ঋপে� সুনবধা রিহে কপ�নেপলন, যা ৩০. ০৫. ২০২০ তালরডখ অনুৎোদক েলরেম্দ নহপসপব ররেনেবদ্ হপয়পে 
এবং ব্াপঙ্ক� অনুপমানেত আনধকান�ক ২৪. ১২. ২০২১ তান�পখ নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড ন�কনস্টাকরন 
অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট অ্াক্ট, ২০০২–এ� ১৩( ২)  
ও ( ৩)  ধা�াধীপন সংনলিষ্ট পষেগপে� ্নত একটি নবরে োনব নবজ্নতি জান�� মাধ্পম সা��াপয়নস অ্াপক্ট� 
অধীপন পেপষেপ রিহে শুরু কপ�পেন। উপন�নলনখত ঠিকানায় ্ানতিস্ীকা�পত্র সহ নপিড রপাপস্ট� মাধ্পম 
র্ন�ত উতি োনব নবজ্নতিটি অনবনলকৃত অবথিায় র��ত এপসপে। এই কা�পে, সা��াপয়নস অ্াক্ট, ২০০২–
রত ননধ্ান�ত পদ্নত অনুস�পে উতি োনব নবজ্নতি� নবষয়বস্তু এই নবজ্নতিপত ্কার ক�নে। উতি নপএস– 
ওভারড্াফ্ ে অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৯৭০০০১০০০০১১০১১–এর সপ্লষিডত ৩০. ১১. ২০২১ তান�পখ� নভনত্তপত 
অনাোয়ী বপকয়া �পয়পে ₹ ২৯,৯৭,৪৪২. ৩৮, তৎসহ ০১. ১২. ২০২১ রেপক এ� ওপ� ১৪. ০৫%  মানসক 
চক্রবনৃদ্ হাপ� সেু ধায্ হপব। সংবােপপত্র এই নবজ্নতি ্কাপর� তান�খ রেপক ৬০ নেপন� মপধ্ উতি অে্াঙ্ক 
আোয় রেওয়া� জন্ আপনাপে� ্নত আহ্ান জানাপনা হপছে।

বন্ধক রাখা েম্লতিগুললর েংলষিতি লববরণ
ননপম্নাতি সম্নত্ত� অপন�হায্ সমরি পন�মাপে� সমবন্ধক, যা� নথিনত ও নবব�ে:  চা�তলা নবনল্ংপয় একটি 
অন�স র্নমপসস সহ কা� পানক্ং এসনবএ ৩৮৫ বগ্�ুট, একতলা, ৭২ ই, হন�র মুখানজ্ র�াড, োনা কালীঘাট, 
ওয়াড্ নং ৭৩, ২৪ প�গনা ( ে) , কলকাতা–৭০০০২৫, েম্লতির স্ত্ালধকারী লমঃ মডনাজ কুমার ভাগালদয়া।
অনুরিহ কপ� রখয়াল �াখপবন রয, এই নবজ্নতিটি ্কাপর� তান�খ রেপক ৬০ নেপন� মপধ্ আপনাপে� োয় 
পপু�াপুন� পন�পরাপধ আপনা�া ব্ে্ হপল আনম, জানমনযুতি ঋেোতা ব্াপঙ্ক� অনুপমানেত আনধকান�ক রূপপ 
উপন�নলনখত জানমনযতুি সম্নত্তগুনল� েখল ননপত আরিহী।
 স্াঃ–
স্ান:  কলকাতা কণ্কােক ব্যাঙ্ক লললমডে�–এর েডষি
তালরখ:  ১১. ০৭. ২০২২  লিি ম্যাডনজার এবং অনডুমালদত আলধকালরক  

রযপহতু,   ব্যাঙ্ক অি বডরাদা  , আরওএেএআরলব–এ� অনুপমানেত আনধকান�ক নহপসপব 
ননম্নস্াষে�কা�ী নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট ( এনপ�াস্পমন্ট)  রুলস, ২০০২– এ� রুল ৩  সহ পঠনীয় 
লেলকউলরোইডজশন অ্যান্ড লরকনস্টাকশন অি লিনালন্সয়াল অ্যাডেেে অ্যান্ড এনডিাে্কডমন্ট অি 
লেলকউলরটি ইন্টাডরস্ট  অ্যাক্ট , ২০০২  ( নং ৫৪/ ২০০২) –এ� ১৩(১ ২)  ধা�াধীপন তাঁ� ওপ� অনপ্ত 
ষেমতাবপল ঋেরিহীতা অ্াকাউন্ট সমোে্ক কলকাতা টিলভএে, স্ত্া– লমডেে কল্পনা োল, ৪১৫/ ১, 
ব্া�াকপু� র�াড, বা�াসাত, রহলা বটতলা রমাড় সংলগ্ন, বা�াসাত, রজলা উত্ত� ২৪ প�গো, 
নপন– ৭০০১২৭, জালমনদার শ্রী সদবব্ত োল, নপতা নননখল চন্দ পাল, ৯৪/ ১৩, স্ামী নবপবকানদে 
স�নে,  নবপবকানদে কুিল সংলগ্ন, বা�াসাত, রজলা উত্ত� ২৪ প�গো, নপন– ৭০০১২৪, ( এ/ নস নং 
২৭৪০০৫০০০০৬২৩৪) –এ� ্নত ২০. ১২. ২০২১ তান�খ সংবনলত একটি োনব নবজ্নতি জান� 
কপ�নেপলন, যা� মাধ্পম উতি নবজ্নতি ্ানতি� তান�খ রেপক ৬০ লদডনর মপধ্ উতি নবজ্নতিপত 
উনলিনখত অে্াঙ্ক অে্াৎ, ১৩. ১২. ২০২১ অনুযায়ী ₹৫৯,৬৫,৬০৮. ৩৮ ( উনষাে লষি েঁয়ষট্টি হাজার 
ছয়ডশা আে োকা এবং আেলত্রশ েয়ো মাত্র) আোয় রেওয়া� জন্ তাঁপে� ্নত আহ্ান জানাপনা 
হপয়নেল।
উতি ঋেরিহীতা উতি অে্াঙ্ক পন�পরাপধ ব্ে্ হওয়ায় এতদ্দা�া নবপরষত উতি ঋেরিহীতা/ জানমনো� 
এবং জনসাধা�পে� জ্াতাপে্ জানাপনা যাপছে রয, ননম্নস্াষে�কা�ী নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট 
( এনপ�াস্পমন্ট)  রুলস, ২০০২–এ� রুল ৮ সহ পঠনীয় উতি  অ্াপক্ট� ১৩( ৪)  নং ধা�াধীপন তাঁ� 
ওপ� অনপ্ত ষেমতাবপল ১১ জুলাই, ২০২২ তান�পখ এখাপন নীপচ বনে্ত সম্নত্ত � েখল ননপয়পেন।
নবপরষত ওই ঋেরিহীতা/  জানমনো� এবং জনসাধা�েপক এতদ্দা�া উতি সম্নত্ত ননপয় রকানও 
্কা� রলনপেন না ক�া� জন্ সতক্ ক�া হপছে এবং উতি সম্নত্ত  ননপয় রকানও ্কা� রলনপেন 
১৩. ১২. ২০২১ অনুযায়ী ₹৫৯,৬৫,৬০৮. ৩৮ ( উনষাে লষি েঁয়ষট্টি হাজার ছয়ডশা আে োকা এবং 
আেলত্রশ েয়ো মাত্র), তৎসহ প�বততী সুে, আনুষনগেক খ�চ, মাসুল ও চাজ্ ইত্ানে সপমত ব্যাঙ্ক 
অি বডরাদা, আরওএেএআরলব–এ� চাজ ্সাপপষে হপব।
উতি অ্াপক্ট� ১৩ নং ধা�া� ( ৮)  নং উপধা�া� সংথিানাধীপন ্াপ্ রময়াপে� মপধ্ এই জানমনযতুি 
পন�সম্েগুনল োড়াপনা� ব্বথিা রিহপে� জন্ সংনলিষ্ট ঋেরিহীতা� মপনাপযাগ আকষ্ে ক�া হপছে।

বন্ধক রাখা স্াবর েম্লতির লববরণ ( ব্যাঙ্ক সরক�্ক মালিক) 
১.  নবনল্ংপয়� একতলায় সুপা�নবল্ট আপ ৪৯৫ বগ্�ুট রোকান কাম গুোম ও একটি টয়পলট ও 
ননম্ননথিত সামান্ কমপবনর ১ কাঠা ৮ েটাক ২২ বগ্�ুট মাপপ� জনম� অনবভতি সমানুপানতক অংর 
পন�মাে যা� নথিনত ও নবব�ে:  রমৌজা–নাওপাড়া, রজ এল নং ৮৩, র� সু নং ১৩৭, রতৌনজ নং ১৪৬, 
নস এস প্ট নং ১৬০৬, এল ও নপ নং ১৪৭, লট নং ১৩২, রলআউট নং ৪, োনা– বা�াসাত, পু� 
রহানল্ং নং ৪১৫, ওয়াড ্নং ২২, ব্া�াকপু� বা�াসাত র�াড, বা�াসাত পু�সভা, রজলা– উত্ত� ২৪ 
প�গনা, কলকাতা–৭০০১২৪, ননবন্ধীকৃত ২০০৫ সাপল� েনলল নং I –১৩১৪, ভলুম নং ১, পৃষ্া ১ 
রেপক ২০। সম্নত্ত� স্ত্ানধকা�ী শ্রী রেবব্ত পাল, নপতা নননখল চন্দ পাল।
েম্লতির সিৌহলদি:  উতির– শমু্ রায় সিৌধুরীর জলম;  দলষিণ– ৪ �ুট রখালা থিান ও ররেন;  েূব্ক– ৬ �ুট 
চওড়া প্াপসজ ও রোবস্ী অ্াপাট্পমন্ট;  েলচিম– ররেন ও ধ্রুব �ায় রচৌধ�ুী।
তালরখ:  ১১. ০৭. ২০২২;  স্ান:  কলকাতা     অনুডমালদত আলধকালরক, ব্যাঙ্ক অি বডরাদা      

দ্রষ্টব্য:  ১৩( ৪)  নং ধারাধীডন ০২. ০৫. ২০২২–এর  দখল লবজ্ঞলতি প্ত্যাহার ও বালতল করা হল ও 
 এই নতুন লবজ্ঞলতি জালর হল।

 আরওএেএআরলব লজডকাল
ল�এন–১৪, লবষু্ োওয়ার, সেক্টর–৫,
েল্ট সলক, কলকাতা–৭০০০৯১

েলরলশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
 দখল লবজ্ঞলতি

[  স্াবর েম্লতির জন্য] 

যাদবেুর ব্াঞ্চ, ৯ এবং ১০ রাজা এে লে মললিক সরা�, ২য় তল, ৮লব বাে স্ট্যান্ড 
লনকডে, কলকাতা– ৭০০০৩২, সযাগাডযাগ নং+ ৯১৮৩৩৪৯৯৯৩১০

েলরলশষ্ট–১০ 

দখল লবজ্ঞলতি [ সেকশন ১৩( ৪) ]  ( স্াবর েম্লতির জন্য)
রযপহতু, 
কানাড়া ব্যাঙ্ক– এ� অনুপমানেত অন�সা� নহপসপব ননম্নস্াষে�কা�ী, নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড 
ন�কনস্টাকরন অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট 
অ্াক্ট, ২০০২ (অ্াক্ট  ৫৪ অ� ২০০২) ( প�বততীকাপল ‘ নে অ্াক্ট’  নহসাপব নববৃত)   রমাতাপবক 
এবং নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট ( এনপ�াস্পমন্ট)  রুলস, ২০০২– এ� রুল ৩– এ� সপগে পঠনীয় উতি 
অ্াপক্ট� ১৩( ১২)  ধা�াধীপন তাঁ� ওপ� অনপ্ত ষেমতাবপল সদনদার সমোে্ক দাে এন্টারপ্াইজ 
স্ত্ানধকা�ী শ্রী সুকুমা� োস কমানর্য়াল হাউস, ২এ গপেরচন্দ অ্ানভননউ, ্েম তল, কষে 
নং ১২, কলকাতা– ৭০০০১৩, শ্রী সুকুমা� োস নপতা শ্রী নপে োস, ১৩৮ বাঘাযতীন রপ্স, 
কলকাতা– ৭০০০৮৬, শ্রীমতী ্নতমা োস স্ামী শ্রী সুকুমা� োস ১৩৮ এ বাঘাযতীন রপ্স 
কলকাতা– ৭০০০৮৬– এ� ্নত  ০২. ০৫. ২০২২ তালরখ েংবললত দালব লবজ্ঞলতি ইসু্ 
কপ�নেপলন, যাপত উতি নবজ্নতি� তান�খ রেপক ৬০ নেপন� মপধ্ সংনলিষ্ট নবজ্নতিপত উনলিনখত 
পন�মাে অে্াঙ্ক ₹  ১,১৯,৯৯,৩৪২. ৭৩ ( এক রকাটি উননর লষে নন�ানব্বই হাজা� নতনপরা 
নবয়ানলির টাকা ও নতয়াত্ত� পয়সা মাত্র) আোয় রেওয়া� জন্ তাঁপে� আহ্ান জানাপনা হপয়নেল। 
উতি রেনো� ওই পন�মাে অে্াঙ্ক আোয় নেপত ব্ে্ হওয়ায় এতদ্দা�া নবপরষ কপ� ওই রেনো� 
এবং জনসাধা�পে� জ্াতাপে্ জানাপনা হপছে রয, ননম্নস্াষে�কা�ী উতি রুলসমূপহ� রুল ৮ এবং 
৯–  এ� সপগে পঠনীয় উতি অ্াপক্ট� ১৩( ৪)  ধা�াধীপন তাঁ� ওপ� অনপ্ত ষেমতাবপল ০৭ জুলাই 
২০২২ তান�পখ নীপচ বনে্ত সম্নত্ত� েখল ননপয়পেন।
নবপরষ কপ� ওই রেনো�  এবং জনসাধা�েপক এতদ্দা�া ননপম্নাতি সম্নত্ত ননপয় রলনপেন না 
ক�া� জন্ সতক্ ক�া হপছে এবং এ� পপ�ও এই সম্নত্ত ননপয় রয  রকানও রলনপেন 
ক�া হপল বপকয়া ₹  ১,১৯,৯৯,৩৪২. ৭৩ ও তা� ওপ� সেু সপমত কানাড়া ব্াঙ্ক– এ� চাজ্ 
সাপপষে হপব।              
এ� পারাপানর উতি অ্াপক্ট� ১৩ ধা�া� ( ৮)  উপধা�া� সংথিান রমাতাপবক উপলব্ধ সমপয়� 
মপধ্ ব্াপঙ্ক� ্াপ্ বপকয়া টাকাপয়সা আোয় নেপয় ননম্ননলনখত জানমনযুতি সম্নত্ত োনড়পয় 
রনওয়া� ব্বথিা ক�া� জন্ সংনলিষ্ট রেনো�– এ� দৃনষ্ট আকষ্ে ক�া হপছে।
 স্াবর েম্লতির লববরণ: ১)  সম্নত্ত� সকল অপন�হায্ অংর রযখাপন কমাস্ হাউপস� 
্েম তপল রোকান নং ১২ এ� নপেন নেপক ২১০ বগ্�ুট নবল্ট আপ পন�মাপপ� ব্বসানয়ক 
রোকানঘ� �পয়পে। কলকাতা রপৌ�সভা� র্নমপসস নং ২এ গপের চন্দ অ্ানভননউ, রবৌবাজা�, 
োনা– রবৌবাজা�, কলকাতা– ৭০০০১৩ যা� সিৌহলদি:  উত্তপ�:  গপের চন্দ অ্ানভননউ, েনষেপে:  
ন্পন্সপ নস্টট, পূপব্:  ২ গপের চন্দ অ্ানভননউ পনচিপম:  রবনন্টঙ্ক নস্টট।
২)  ‘ নবনায়ক অ্াপাট্পমন্ট’  নানমত নজ+ ৩ ভবপন� ্েম তপল ঢাকা থিান ব্বসানয়ক থিান 
নহসাপব ব্বহাপ�� জন্ যা� নবল্ট আপ পন�মাপ ৪১৬ বগ্�ুট ( সুপা� নবল্ট আপ পন�মাপ 
৪৯৯. ২ বগ্�ুট)  নননম্ত ্ায় ০১ কাঠা ০৮ েটাক ০৪ বগ্�ুট জনম� উপ� অবনথিত রমৌজা–
 চকমাগু�, রজ এল নং ৩০, প�গনা– খাসপু� রতৌনজ নং ১৫১, আ� এস নং ২১/ ১/ ২ অন্তগ্ত 
নস এস আ� এস োগ নং ৫৩, অধীনথি আ� এস খনতয়ান নং ১৪ এবং ১৫ সম্নক্ত নস 
এস খনতয়ান নং ১, এ নড এস আ� আনলপু� োনা– যােবপু� বত্মাপন পাটুনল, কলকাতা 
রপৌ�সভা� র্নমপসস নং ৩৭০ বাঘাযতীন রপ্স ( ডাকপযাপগ� ঠিকানা ১৩৮ বাঘাযতীন রপ্স)  
ওয়াড্ নং ১০১, রজলা েনষেে ২৪ প�গনা, কলকাতা– ৭০০০৮৬ যা� সিৌহলদি:  উত্তপ�:  ১৪ �ুট 
চওড়া রক এম নস র�াড, েনষেপে:  ই�া স�কাপ�� বানড় পূপব্:  এস রক মজুমোপ�� জনম পনচিপম:  
১০ �ুট চওড়া রক এম নস র�াড। 

তালরখ:  ০৭. ০৭. ২০২২   অনুডমালদত আলধকালরক
স্ান:  কলকাতা   কানাড়া ব্যাঙ্ক        

েলরলশষ্ট IV  [ লেলকউলরটি ইন্টাডরস্ট ( এনডিাে্কডমন্ট)  রুলে, ২০০২–এর   
রুল ৮( ১)]  দখল লবজ্ঞলতি ( স্াবর েম্লতির জন্য) 

রযপহতু, আলদত্য লবড়লা হাউলজং লিনান্স লললমডে�–এ� অনুপমানেত আনধকান�ক নহপসপব 
ননম্নস্াষে�কা�ী নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট ( এনপ�াস্পমন্ট)  রুলস, ২০০২–এ� রুল ৩ সহ পঠনীয় 
নসনকউন�টাইপজরন অ্ান্ড ন�কনস্টাকরন অ� ন�নানন্সয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্পমন্ট অ� 
নসনকউন�টি ইন্টাপ�স্ট অ্াক্ট, ২০০২ ( ৫৪/ ২০০২)  –এ� ১৩( ১২)  ধা�াধীপন অনপ্ত ষেমতাবপল 
ঋণরিহীতা রলঞ্ত কুমার োহা, অলভলজত কুমার োহা, েুলজত োহা, মডনালজত োহা, ক্যালকাো 
সেকডনা লহোরে ইলন্ডয়া প্াঃ ললঃ –এ� ্নত ১১. ০৪. ২০২২ তালরখ েংবললত একটি দালব লবজ্ঞলতি জান� 
কপ�নেপলন যা� মাধ্পম উতি নবজ্নতি ্ানতি� তান�খ রেপক ৬০ নেপন� মপধ্ নবজ্নতিপত উনলিনখত অে্াঙ্ক 
অে্াৎ, ₹৬৭,২৫,৯৪২. ০০ ( োতষট্টি লষি েঁলিশ হাজার নয়ডশা লবয়াললিশ োকা মাত্র)  আোয় রেওয়া�  
জন্ তাঁপে� ্নত আহ্ান জানাপনা হপয়নেল।
উতি ঋেরিহীতা ওই নবজ্নতিপত উনলিনখত পন�মাে অে্াঙ্ক আোয় নেপত ব্ে্ হওয়ায় এতদ্দা�া নবপরষত 
উতি ঋেরিহীতা এবং জনসাধা�পে� ্নত নবজ্নতি জান� ক�া হপছে রয, ননম্নস্াষে�কা�ী ০৮ জুলাই, 
২০২২ তান�পখ উতি রুলসমপূহ� রুল ৮ সহ পঠনীয় উতি অ্াপক্ট� ১৩( ৪)  ধা�াধীপন তাঁ� ( পুং/ স্তী)  
ওপ� অনপ্ত ষেমতাবপল এখাপন নীপচ বনে্ত সম্নত্ত� েখল ননপয়পেন।
নবপরষত ওই ঋেরিহীতা এবং জনসাধা�েপক এতদ্দা�া উতি সম্নত্ত ননপয় রলনপেন না ক�া� জন্ 
সতক্ ক�া হপছে এবং উতি সম্নত্ত ননপয় রয–রকানও রলনপেন ₹৬৭,২৫,৯৪২. ০০ ( োতষট্টি লষি 
েঁলিশ হাজার নয়ডশা লবয়াললিশ োকা মাত্র)  এবং এ� ওপ� সেু সপমত  আনেত্ নবড়লা হাউনজং ন�নান্স 
নলনমপটড–এ� চাজ ্সাপপষে হপব।
 উতি অ্াপক্ট� ১৩ ধা�া� ( ৮)  নং উপধা�া� সংথিান অনুযায়ী ্াপ্ রময়াপে� মপধ্ ননম্ননলনখত জানমনযুতি 
পন�সম্ে োড়াপনা� ব্বথিা রিহপে� জন্ সংনলিষ্ট ঋেরিহীতা� মপনাপযাগ আকষ্ে ক�া হপছে।

স্াবর েম্লতির লববরণ
ননপম্নাতি সম্নত্ত� অপন�হায্ সমরি পন�মাে যা� নথিনত ও নবব�ে: ৫ কাঠা ৪ েটাক ২ বগ্�ুট জনমপত 
 লাবে্ ্ভা নবনল্ংপয় ্্াট নং ১, ( সুপা� নবল্ট আপ এন�য়া)  ১৮৩৩ বগ্�ুট, ২য় তপল ( েনষেে পূপব্) , 
োগ নং ৩৪৮, খনতয়ান নং ৯৩০, রমৌজা বনহুগনল, রজ এল নং ৬, রতৌনজ নং ৩০২৭, োনা ব�ানগ�, 
রজলা– উত্ত� ২৪ প�গনা, পু� রহানল্ং নং ১৪৪, অপরাকগড়, কলকাতা–৭০০১০৮, ব�ানগ� পু�সভা� 
১৯ নং ওয়াপড্� এলাকাধীন। সিৌহলদি:  উতির–ে্ সাউে;  েূব্ক– োগ নং ৩৬৪;  দলষিণ–পু� �াস্া;  
েলচিম– োগ নং ৩৬৭ ( নপ)  ও ৩৬৬ ( নপ) ।

তালরখ:  ০৮. ০৭. ২০২২ স্াঃ– অনুডমালদত আলধকালরক
স্ান:  অডশাকগড় ( কলকাতা)  আলদত্য লবড়লা হাউলজং লিনান্স লললমডে�  

 আলদত্য লবড়লা হাউলজং লিনান্স লললমডে�
সরলজস্টা�্ক অলিে:  ইলন্ডয়ান সরয়ন কম্াউন্ড, সভরাভল, গুজরাে–৩৬২২৬৬

ব্াঞ্চ অলিে:  ৩য় তল, বাঙ্গুর লবএিএল এডস্টে, ৩১, সিৌরঙ্গী সরা�, 
কলকাতা–৭০০০১৬


