
Ref: IPCUSE/LODR/2022-23/33 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051 
Scrip Symbol: DPSCL TD 

Dear Sir(s ), 

INDIA 

23rd August, 2022 

The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400098 
Scrip Symbol: DPSCL TD 

Sub: Newspaper advertisements pertaining to the 102nd Annual General Meeting of the Company 

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, pl~ find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published on 23rd August, 2022 in 
"Financial Express" (English) (all editions) and "Aajkaal" (Bengali), in compliance with the General Circulars 
No.20/2020 dated May 5, 2020, No.02/2021 dated January 13, 2021 and No.2/2022 dated May 5, 2022, issued 
by the Ministry of Corporate Affairs. 

The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at www.indiapower.com 

This is for your infollllation and records. 

Thanking you 
Yours faithfully Fr Power Corporation Limited 

Prashant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L40105WB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited) 
Registered Office: Plot No. X 1, 2&3, Block-EP, Sector -V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 

Tel.:+ 91 33 6609 4308/09/10, Fax:+ 9133 2357 2452 
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E: corporate@indiapower.com w: www.indiapower.com 
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দেশ  রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২৩ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৯

 RECRUITMENT NOTICE
New Town Kolkata Development Authority invites 
application from eligible Medical Practitioners for 
engagement of Medical Officer on retainer basis vide no. 
6797/NKDA/Admin-372/12 (Pt.II), dated 18/08/2022. Last 
date of submitting application on 05/09/2022. For other 
details please visit our website at www.nkdamar.org and 
the notice board at Plot No. DG/13, Premises No. 04-
3333, AA-1D, New Town, Kol-156.

CEO
New Town Kolkata

Development Authority 

জ�ানাল অফিস, কলকাতা ৩ এবং ৪ ফিফি ব্লক, ২য় তল, 
জসক্টর– ১, সল্টললক ফসটি, কলকাতা– ৭০০ ০৬৪ 

শকুন্তলা পাক্ক অঞ্চল এবং ফশয়ালদহ 
অঞ্চলল জরেফমলসস রেলয়া�ন।

শকুন্তলা পাক্ক [ বীরেন োয় রোড ( পশ্চিম) ]  
স্ারন নতুন শাখা খুলবাে জন্য এবং শ্শয়ালদহ 
শাখা ( ১০৫৬)  স্ানান্তেরেে জন্য ১০০০– ১২০০ 
বগ্কিুট কারপপেট পশ্েমাপ যা প্রথম তরল অবশ্স্ত 
হরত হরব এবং ৪০– ৬০ বরপেফুট এটিএম স্ান 
ভাড়া শ্ভশ্তিরত প্ররয়াজন।
শ্বশদ প্ররয়াজনীয়তা এবং প্রস্াবপত্র ( সমূহ) – এে 
আকারেে জন্য রদখুন www.ucobank.
com । শ্নরপোশ্েত আকারে মুখবন্ধ খারম প্রস্াব 
জমা কেবাে রশষ তাশ্েখ ০৬.  ০৯.  ২০২২ জবলা 
৪. ০০টা পর্কন্ত
তাফরখ:  ২৩.  ০৮.  ২০২২        জ�ানাল অফিস, কলকাতা

ঋলে শত্ক, কৃফতত্ব
ফদলত হলব জকন্দ্রলক

l ১ পাতার পর
রসটি বন্ধ কেরত চায় রকন্দীয় সেকাে। ২০২২–২৩ অথপেবরষপেে জন্য এখনও পযপেন্ত 
োজ্যগুশ্লে জন্য ৩০ হাজাে রকাটি টাকাে অনুরমাদন শ্দরয়রে রকন্দীয় সেকাে। 
দু টি শ্কশ্স্রত এই টাকা োজ্যগুশ্লরক রদওয়া হরব। তরব অনুরমাদরনে পরেও 
যশ্দ মরন হয়, রসই োজ্য রকন্দীয় সেকারেে কৃশ্তত্ব স্ীকাে কেরব না, তাহরল 
সংশ্লিষ্ট োজ্য রকানও টাকা পারব না। রকন্দীয় সেকাে মরন কেরে রসরটেম্বরেে 
মরর্য ৬০ হাজাে রকাটি এবং শ্ডরসম্বরেে মরর্য সমস্ োজ্যরকই সুদমুক্ত ঋরেে 
পুরো টাকাই বোদ্দ কো যারব। 

োজ্যগুশ্লে ঋে পাওয়াে সমস্ শতপে রত এশ্প্ররল প্রকাশ করে অথপে মন্ত্রক। ব্যয় 
সংক্ান্ত শ্বভাররে তেরফ জানারনা হয়, প্রকরপেে নাম, মলূরনী ব্যয়, প্রকরপেে কাজ 
রশষ কোে রময়াদ জানারত হরব রকন্দরক। রমাট ১ লক্ষ রকাটি টাকাে মরর্য ৮০ 
হাজাে রকাটি টাকা পশ্েকাঠারমা ততশ্েে জন্য সংেশ্ক্ষত। তাে মরর্য অগ্াশ্রকাে শ্দরত 
হরব প্ররানমন্ত্রী রশ্তশশ্ক্ত মাস্াে প্্যান প্রকপেরক। করোনাে রাক্া কাটিরয় োজ্যগুশ্ল 
যারত পশ্েকাঠারমা–সহ শ্বশ্ভন্ন রক্ষরত্র ব্যয় কেরত পারে, তাে জন্য রকরন্দে তেরফ 
োজ্যগুশ্লরক এই শ্বরশষ সহায়তা রদওয়া হরছে বরল রকরন্দে তেরফ জানারনা হয়। 

সংরফুতি ঐফছিক
l ১ পাতার পর
শ্বরোরীরদে প্রবল সমারলাচনা এবং 
আপশ্তিরত পাল্া আইনমন্ত্রী জানান, 
এখারন রকানও বার্যবারকতা রনই, 
পুরো শ্বষয়টি ঐশ্ছেক োখা হরয়রে।

ইন্ােরনট শ্রিডম ফাউরডেশন 
জাশ্নরয়রে, সম্প্রশ্ত ফমপে ৬ সংরশারন 
করে ফমপে ৬শ্ব চালু কো হরয়রে। এই 
৬শ্ব ফরমপে আরারেে সরগে রভাটাে কারডপেে 
সংযুশ্ক্তকেে বার্যতামূলক কো হরয়রে। ১ 
আরস্ আরাে ও রভাটাে কারডপেে সংযুশ্ক্তে 
প্রচাে শুরু কো হরয়রে। এে জন্য শ্বশ্ভন্ন 
জায়রায় শ্শশ্বে কোে পাশাপাশ্শ বাশ্ড় 
বাশ্ড় ঘুরে তথ্য সংগ্হ কো শুরু হরয়রে। 
১১ আরস্ পযপেন্ত রমাট ২.৫ রকাটি তথ্য 
সংগ্হ কো হরয়রে। রকন্দীয় আইনমন্ত্রী 
সংসরদ শ্নবপোচন আইন সংরশারনী শ্বরলে 
পরক্ষ বরলন, রভাটাে তাশ্লকা সংরশারন 
করে ভুরয়া রভাটাে শ্চশ্নিত কোে কারজ 
এই সংরশারনী প্ররয়াজন। সংশ্লিষ্ট শ্বশ্ভন্ন 
মহরলে উরবের, এে ফরল রভাটােরদে 
ব্যশ্ক্তরত তথ্য ফাঁস হরয় যারব এবং 
রসই তথ্যরক হাশ্তয়াে করে রভাটােরদে 
প্রভাশ্বত কোে রচষ্টা হরব। 

ট্াক থাফমলয় লঠু
l ১ পাতার পর
েঞ্াে জগেল রথরক রবশ্েরয় মালবাহী ট্াক, লশ্ে োস্াে ওপে থাশ্মরয় শুঁড় বাশ্ড়রয় 
খাবারেে সন্ধান চালায়। করয়কটি রেশনসামগ্ী রবাঝাই লশ্ে যাশ্ছেল। পুরো োস্া 
জুরড় আড়াআশ্ড় ভারব দাঁশ্ড়রয় রতালা রতালাে কায়দায় আটরক রদয় চলন্ত রাশ্ড়। 
আত্মসমপপেে কেরত হয় রাশ্ড়ে চালকরদে। রকানও রাশ্ড়ে কাচ রভরে , রকানও 
রাশ্ড়ে কারঠে ডালা রভরে চারলে বস্া, ররমে বস্া শুঁড় শ্দরয় রটরন োস্াে 
ওপে রখরত থারক। 

োমলারলে এরহন দাদাশ্রশ্ে রদখরত শ্ভড় করেন স্ানীয় রলাকজন। বনকমমীো 
তাঁরদে হটিরয় রদন। সাফ জাশ্নরয় রদওয়া হয়, দাঁতালরক উতি্যক্ত কেরল কড়া ব্যবস্া 
রনওয়া হরব। কােে, এরক উতি্যক্ত কোে মাশুল শ্দরয়রেন ঝাড়গ্ারমে ২ তরুে। 
তাঁরদে খুন করেরে এই োমলাল। ররায়ালরতাড়, শ্পড়াকাঠা োস্ায় করয়ক ঘণ্া 
এভারব দাশ্পরয় রবশ্ড়রয় েঞ্াে রভীে জগেরল শ্মশ্লরয় যায়। এশ্দরক, োমলারলে 
হাত রথরক বাঁচরত রবশ শ্কেু লশ্ে, ট্াক, অন্য রাশ্ড়ে পথ ঘুশ্েরয় রদওয়া হয়। 

পাহালে ঝন্কা জদখলত ফগলয়
l ১ পাতার পর
েুটিে শ্দন েশ্ববাে শ্বরকরল ওো যায় রসবক পাহাড় হরয় ওই কমলা ফলস 
রদখরত। রবশ শ্কেুশ্দন ররে অফশ্বট জায়রা শ্হরসরব পশ্েশ্চশ্ত রপরয়রে এই 
কমলা ফলস। শ্শশ্লগুশ্ড়ে কারে কালীরঝাোে এই কমলা ফলরস পাহাশ্ড় পরথ 
রট্শ্কং করে যাওয়া যায়। এশ্দন শ্বপজ্জনক পাহাশ্ড় পরথ ওই ৮ জন ঠিকঠাক 
রপৌঁেরলও আচমকা কালীরখালা নদীে জল রবরড় যায়। এ সময় নদীগুরলারত 
সকারল শ্বরকরল জল বারড়। পাহারড় বৃশ্ষ্টে ওপে শ্নভপেে করে নদীে জল বৃশ্ধি। 
আে এরতই তাো আটরক যায় নদীে ওপারে। এশ্দরক োত হরয় যায়। উৎকণ্ায় 
পরড় যান পশ্েবারেে সদস্যোও। তঁাো পুশ্লরশে সরগে রযারারযার করেন। রশরষ 
ফঁাশ্ড়ে পুশ্লশ তারদে উধিাে কেরত ঘটনাস্রল যাওয়াে শ্সধিান্ত রনয়। শ্কন্তু 
নদীে জল এতটাই রবশ্শ শ্েল শ্করশাে–শ্করশােীরদে উধিাে কেরত ব্যথপে হয় 
পুশ্লশ। এেপে তলব কো হয় শ্বপযপেয় রমাকাশ্বলা দল এবং দমকল শ্বভাররক। 
শ্কন্তু কালীরখালা নদীে জল ক্মশ বাড়রত থাকায় শ্করশাে–শ্করশােীরদে উধিাে 
কেরত সমথপে হয়শ্ন তাোও।

এেপে রসভ লাইভ অপারেশরন নারম রসবক ফঁাশ্ড়ে পুশ্লরশে একটি শ্বরশষ 
দল রসখারন যাওয়াে শ্সধিান্ত রনয়। স্ানীয়রদে সহরযাশ্রতায় কালীরখালা নদী 
এবং রভীে জগেরলে শ্বপজ্জনক পাহাশ্ড় পথ শ্দরয় প্রায় ৩ ঘণ্া হঁাটাে পে মূল 
জায়রায় রপৌেঁয় তাো। দশ্ড় শ্দরয় শ্জপ লাইন ততশ্ে করে এরক এরক উধিাে কো 
হয় শ্করশাে–শ্করশােীরদে। তখন োত সওয়া ৪রট। োতভে এভারব রচষ্টাে পে প্রাে 
শ্ফরে পায় শ্করশাে–শ্করশােীো। রসামবাে রভারেে আরলা রফাটাে পে তারদে উধিাে 
করে শ্নোপরদ শ্ফশ্েরয় আনা হয় রসবক পুশ্লশ ফঁাশ্ড়রত। এই অপারেশন চালারত 
শ্ররয় জখম হন রসবক ফঁাশ্ড়ে শ্সশ্ভক ভলাশ্ন্য়াে রোশন োই, প্রভাস োই এবং 
স্ানীয় করয়কজন যুবক। সাক্ষাৎ মৃতু্যে হাত রথরক রবঁরচ শ্ফরে এরস পুশ্লশকমমী 
এবং স্ানীয়রদে রন্যবাদ জাশ্নরয়রেন শ্করশাে–শ্করশােীরদে অশ্ভভাবরকোও।

পাহাফে ঝন্কা জদখলত ফগলয় আটলক পো ৮ ফকলশার–ফকলশারী। ছফব:  আ�কাল

কচুগালছ জিফঙ্গর মশা
l ১ পাতার পর
১০৬ নম্বে ওয়ারডপে কচুরারেে ররাড়ায় 
মশাে লাভপো শ্মরলরে। ওখারন বাশ্ড়রত 
৮–১০ ফুট উঁচু কচুরারেে ররাড়ায়, পাতায় 
মশাে লাভপো রপরয়রেন পুে স্াস্্য কমমীো। 
বাশ্সন্ারদে বশু্ঝরয় রসই কচুরােগুরলা 
রকরট রফলরত বলা হরয়রে।

এ শ্নরয় কলকাতা পুেসভাে মুখ্য 
পতগেশ্বদ ডাঃ রদবাশ্শস শ্বশ্াস জানান, 
১০৬ নম্বে ওয়ারডপে রডশ্গেে খবে শ্মরলরে। 
ওই এলাকায় অশ্ভযান চালারনা হয়। রদখা 
রররে, কচু ও কলাপাতাে পত্রকরক্ষ জল 
জরম আরে। এবং রসখারনই এশ্ডস 

ইশ্জটোই মশাে শ্ডম পাওয়া রররে। 
রারেে ররতপে জমা জরলও শ্মলরে মশাে 
লাভপো। পান্থপাদক রারেে পত্রকরক্ষ ১ 
শ্লটাে পযপেন্ত জল থারক। রসখারনও শ্মরলরে 
রজশ্গেে প্ররান বাহন এশ্ডস ইশ্জটোই 
মশাে লাভপো। 

রডশ্গে রমাকাশ্বলায় কলকাতা পুেসভা 
কড়া নজে োখরে। অতীন রঘারষে কথায়, 
এোড়া পেু এলাকায় রডশ্গে রমাকাশ্বলায় 
রচন শ্সরস্রম অশ্ভযান চালারনা হরছে। 

ওয়ারডপেে কারজে ওপে বরো, বরোে 
কারজে ওপে প্ররান কাযপোলয় নজে 
োখরে। সমন্বয় রেরখ কাজ কো হরছে। 
পুেসভা সরূত্র জানা রররে, শহরেে ১৩টি 
ওয়াডপে রডশ্গেপ্রবে শ্হরসরব শ্চশ্নিত। রসই 
ওয়াডপেগুরলাে রডশ্গে পশ্েশ্স্শ্তে ওপে কড়া 
নজেদাশ্ে োখা হরছে। সপ্ারহ ২–৩ শ্দন 
এইসব ওয়ারডপেে খবে শ্নরত ভাচুপেয়াশ্ল 
তবঠরক বসরেন রময়ে পাশ্েষদ এবং পুে 
স্াস্্য দপ্রেে আশ্রকাশ্েরকো।   

 আ�কাললর রেফতলবদন 
ফদফলি, ২২ আগস্ট
কংরগ্রসে ‘ ভােত রজারড়া যাত্রা’  শুরু 
হরছে আরামী ৭ রসরটেম্বে। তাে আরর 
রসামবাে শ্দশ্লিে কনশ্স্টিউশন ক্ারব এ 
শ্বষরয় তবঠক ডারকন নারশ্েক সমারজে 
শ্বশ্শষ্টো। তাঁরদে মরর্য অন্যতম রযাররন্দ 
যাদব তবঠক পশ্েচালনা করেন। কংরগ্স 
রনতা োহুল রান্ধীও ওই তবঠরক রযার 
রদন। তবঠরক োহুল নারশ্েক সমারজে 
শ্বশ্শষ্টরদে শ্বশ্ভন্ন প্ররনেে জবাব রদন। 
সরূত্রে খবে, োহুল তাংরদে জানান, ঘেৃা 
ও শ্বভাজনকােী োড়া সকলরকই এই 
যাত্রায় স্ারত জানারব কংরগ্স।

কংরগ্স রনতা জয়োম েরমশ তবঠরকে 
শুরুরতই স্পষ্ট করে রদন, ‘ ভােত রজারড়া 
যাত্রা অবশ্যই োজননশ্তক। কংরগ্স এই 
যাত্রাে আরয়াজক। োহুল রান্ধী পদযাত্রায় 
রনতৃত্ব রদরবন। তরব আমো সকলরক 
শ্নরয়ই চলরত চাই। তাই সমমনস্ক 
দলরকও আমন্ত্রে জাশ্নরয়শ্ে।’  নারশ্েক 
সমারজে প্রশ্তশ্নশ্ররদে তেরফ রযাররন্দ 
যাদব জাশ্নরয়রেন, ‘ দীঘপে আরলাচনাে পে 
সবপেসম্মশ্তক্রম ‘ ভােত রজাড়ও যাত্রা’ রক 
আমো স্ারত জানাশ্ছে।’

 ভারত জ�ালো 
রাত্ায় শাফমল 

করা হলছি 
ফবফশষ্টলদর

 ফতস্া মামলায় গু�রাটলক জনাটিস
ফতস্া শীতলাবালদর �াফমলনর আলবদন উলঠলছ সফুরেম জকালট্ক। এব্াপালর 
গু�রাট সরকারলক জনাটিস ফদল সুফরেম জকাট্ক। ফবচারপফত ইউ ইউ লফললতর 
জনতৃত্বাধীন একটি জবঞ্চ আগামী বৃহস্পফতবার পরবততী শুনাফনর ফদন ধার্ক 
কলরলছ। শীর্ক আদালত �াফনলয়লছ, জনাটিসটির �বাব বৃহস্পফতবালরর মলধ্ 
ফদলত হলব গু�রাট সরকারলক।

আসাফমর �ন্মফদন পুফললশর গাফেলতই
পুফললশর গাফের মলধ্ই জকক জকলট �ন্মফদন পালন করল খলুনর আসাফম। 
মহারাল্রের কল্ালের ঘটনা। অফভরুতি জরাশন ঝালক একটি খলুনর ঘটনায় ৪ 
বছর আলগ জরেপ্ার কলরফছল পুফলশ। শফনবার পুফললশর ভ্ালন কলর তালক 
একটি শুনাফনলত ফনলয় রাওয়া হফছিল। তখনই ভ্ালনর �ানলা ফদলয় বনু্লদর 
আনা জকক হাত বাফেলয় জনয় জরাশন। ভ্ালন বলসই কালট জককটি। ফভফিও 
ভাইরাল হলতই শুরু হলয়লছ সমাললাচনা। 

  আইফিএিফস িাস্ট্ক ব্াঙ্ক ফলফমলটি
( পবূ্কতন ক্াফপটাল িাস্ট্ক ফলফমলটি এবং আইফিএিফস ব্াঙ্ক ফলফমলটলির সলঙ্গ সংরতুি) 
CIN: L65110TN2014PLC097792
  রেশ্জস্াডপে অশ্ফস:  রক আে এম টাওয়ােস, র্াে নং ৮, হ্যাশ্েংটন রোড, রচটরপট, রচন্নাই– ৬০০০৩১
রফান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০।  ফ্যাক্স:  +  ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পফরফশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দখল ফবজ্ঞফপ্

( স্াবর সম্পফতির �ন্) 
রযরহতু, আইশ্ডএফশ্স ফাস্পে ব্যাঙ্ক শ্লশ্মরটড ( পূবপেতন ক্যাশ্পটাল ফাস্পে শ্লশ্মরটড এবং আইশ্ডএফশ্স ব্যাঙ্ক শ্লশ্মরটরডে সরগে সংযুক্ত) –
এে অনুরমাশ্দত আশ্রকাশ্েক শ্হরসরব শ্নম্নস্াক্ষেকােী শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ ( এনরফাসপেরমন্)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩ সহ পঠনীয় 
শ্সশ্কউশ্েটাইরজশন অ্যাডে শ্েকনস্টাকশন অফ শ্ফনাশ্সিয়াল অ্যারসটস অ্যাডে এনরফাসপেরমন্ অফ শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ অ্যাক্ট, ২০০২– এে ১৩ 
( ১২)  রাোরীরন তাঁে ওপে অশ্পপেত ক্ষমতাবরল ঋেগ্হীতা, সহ– ঋেগ্হীতারে এবং জাশ্মনদােরে:  ১)  োজকুমাে োউত ২)  রেখা োউরতে 
প্রশ্ত ২১. ০৫. ২০২২ তাশ্েখ সংবশ্লত একটি দাশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্ জাশ্ে করেশ্েরলন যাে মার্যরম উক্ত শ্বজ্ঞশ্প্ প্রাশ্প্ে তাশ্েখ রথরক ৬০ শ্দরনে মরর্য 
ওই শ্বজ্ঞশ্প্রত উশ্লিশ্খত অথপোঙ্ক অথপোৎ, ১৯. ০৫. ২০২২  অনুযায়ী ₹  ২১,৫৮,১৪৫. ৪০ ( একুশ লক্ষ আটান্ন হাজাে একরশা পঁয়তাশ্লিশ টাকা ও 
চশ্লিশ পয়সা মাত্র)  পশ্েরশাররে জন্য তঁারদে প্রশ্ত আহ্ান জানারনা হরয়শ্েল।
উক্ত ঋেগ্হীতারে এই অথপোঙ্ক পশ্েরশারর ব্যথপে হওয়ায় এতদ্দাো শ্বরশষত ওই ঋেগ্হীতা এবং জনসারােরেে প্রশ্ত শ্বজ্ঞশ্প্ জাশ্ে কো হরছে 
রয, শ্নম্নস্াক্ষেকােী ১৭ আরস্ ২০২২  তাশ্েরখ উক্ত রুলসমূরহে  রুল ৮  সহ পঠনীয় উক্ত অ্যারক্টে ১৩ নং রাোে (৪)  নং উপরাোরীরন তাঁে 
ওপে অশ্পপেত ক্ষমতাবরল এখারন নীরচ বশ্েপেত সম্পশ্তিে দখল শ্নরয়রেন।
শ্বরশষত ওই ঋেগ্হীতারে এবং জনসারােেরক এতবোো শ্নরম্নাক্ত সম্পশ্তি শ্নরয় রলনরদন না কোে জন্য সতকপে কো হরছে এবং ওই সম্পশ্তি 
শ্নরয় রয রকানও রলনরদন ₹  ২১,৫৮,১৪৫. ৪০ ( একুশ লক্ষ আটান্ন হাজাে একরশা পঁয়তাশ্লিশ টাকা ও চশ্লিশ পয়সা মাত্র)   এবং পেবতমী 
সুদ সরমত আইশ্ডএফশ্স ফাস্পে ব্যাঙ্ক শ্লশ্মরটড ( পূবপেতন ক্যাশ্পটাল ফাস্পে শ্লশ্মরটড এবং আইশ্ডএফশ্স ব্যাঙ্ক শ্লশ্মরটরডে সরগে সংযুক্ত) – এে 
চাজপেসারপক্ষ হরব। 
উক্ত অ্যারক্টে ১৩ নং রাোে ( ৮)  নং উপরাোে সংস্ান অনুযায়ী প্রাপ্য রময়ারদে মরর্য এই জাশ্মনযুক্ত পশ্েসম্পদগুশ্ল োড়ারনাে ব্যবস্া গ্হরেে 
জন্য সম্পশ্কপেত ঋেগ্হীতাে মরনারযার আকষপেে কো হরছে। 

স্াবর সম্পফতিগুফলর ফববরে
০৫ কাঠা খাফল বাস্তু�ফমর সকল অপফরহার্ক অংশ নফথভুতি আর এস খফতয়ান নং ১৮৬/ ৮ সম্পফক্কত এল আর খফতয়ান নং ২১৫৯ এবং 
২১৬০ আর এস প্লট নং ৪০৯–এর অংশ, সম্পফক্কত এল আর প্লট নং ৫৮৯, অবফস্ত  জমৌ�া–  ফবন্াগুফে, িুলবাফে রোমপঞ্চালয়ত, জ� 
এল নং ০৩, ফশট নং ১১ থানা–  ভফতিনগর, জ�লা– �লপাইগুফে, পফচিমবঙ্গ রা�্, উতি �ফমর জচৌহফদি:  পূলব্ক– মহঃ ফপয়ারউফদিলনর 
ফবফরিত �ফম, পফচিলম–  রদুলমাহন রায় ও অন্লদর �ফম, উতিলর–  �য়া সরকার ও অন্লদর �ফম, দফষিলে–  ১০ িুট নন জমটাল রাস্ায়

তাফরখ:  ১৭.  ০৮.  ২০২২  অনুলমাফদত অফিসার
স্ান:  �লপাইগুফে  আইফিএিফস িাস্ট্ক ব্াঙ্ক ফলফমলটি
জলান অ্াকাউন্ট নং ১৫৩০০৮২৯   ( পূব্কতন ক্াফপটাল িাস্ট্ক ফলফমলটি এবং আইফিএিফস ব্াঙ্ক ফলফমলটলির সলঙ্গ সংরুতি)         

শ্বোটি ব্াঞ্চ, ৭৬ এম শ্ব রোড, শ্বোটি, কলকাতা– ৭০০ ০৫১, পঃ বঃ, রফান:  ২৫১৪০২০৪, ই–রমল:  iob3558@iob.in

 ফসফকউফরটি ইন্টালরস্ট ( এনলিাস্কলমন্ট)  রুলস, ২০০২ ( ‘ রুলস’ ) –এর রুল ৩( ১) সহ পঠনীয় ফসফকউফরটাইল�শন অ্ান্ড ফরকনস্টাকশন 
অি ফিনাফসিয়াল অ্ালসটস অ্ান্ড এনলিাস্কলমন্ট অি ফসফকউফরটি ইন্টালরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ (‘  সারিালয়ফস অ্াক্ট’ ) – এর ১৩ ( ২)  ধারাধীলন
( ১) রযরহতু ইফন্ডয়ান ওভারফস� ব্ালঙ্কর অনুরমাশ্দত আশ্রকাশ্েক শ্হরসরব শ্নম্নস্াক্ষেকােী সােফারয়শ্স অ্যারক্টে অরীরন এবং উক্ত অ্যারক্টে রুল ৩ সহ পঠনীয় ১৩ 
(১ ২)  রাোরীরন তাঁে ওপে অশ্পপেত ক্ষমতাবরল উক্ত অ্যারক্টে ১৩ ( ২)  রাো রমাতারবক নীরচে তাশ্লকাভুক্ত ঋেগ্হীতারে/  বন্ধকদাতারে/  জাশ্মনদােরে ( এখারন 
এেপরে ‘ উক্ত ঋেগ্হীতারে’  শ্হরসরব উশ্লিশ্খত) –এে প্রশ্ত দাশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্সমূহ ইসু্য করেশ্েরলন, যা প্রাশ্প্ে তাশ্েখ রথরক ৬০ শ্দরনে মরর্য ওই শ্বজ্ঞশ্প্গুশ্লরত 
( এখারন নীরচ শ্বশরদ বশ্েপেত)  উশ্লিশ্খত অথপোঙ্ক আদায় রদওয়াে জন্য তঁারদে প্রশ্ত আহ্ান জানারনা হরয়শ্েল।
( ২)  ওই শ্বজ্ঞশ্প্গুশ্ল হয় ডাক কতৃপেপক্ষ বোো অশ্বশ্লকৃত অবস্ায় রফেত এরসরে অথবা সংশ্লিষ্ট ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােরে রসগুশ্ল 
গ্হে করেনশ্ন।*  রসই কােরে এই ব্যাঙ্ক যথাযথ সতকপেতাে সরগে এই দাশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্টি প্রকারশে ব্যবস্া গ্হে কেল। তদনুযায়ী, শ্নম্নস্াক্ষেকােী সংশ্লিষ্ট 
ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােররেে সবপেরশষ জ্ঞাত ঠিকানাগুশ্লরত উক্ত অ্যারক্টে সংস্ান রমাতারবক এই শ্বজ্ঞশ্প্গুশ্ল সঁাটিরয় রদওয়াে বরন্াবস্ 
করেরেন। ওই শ্বজ্ঞশ্প্ে কশ্প শ্নম্নস্াক্ষেকােীে অশ্ফস রথরক সংগ্হ কো যারব এবং এগুশ্ল রয রকানও কারজে শ্দরন অশ্ফস চলাে রময়ারদ সংশ্লিষ্ট 
ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােরে শ্নম্নস্াক্ষেকােীে অশ্ফস রথরক সংগ্হ কেরত পােরবন, অবশ্য যশ্দ এমনটা কেরত তঁাো ইছেুক থারকন।
( ৩)  ওপরে রলখা কােেগুশ্লে পশ্েরপ্রশ্ক্ষরত, এতদ্দাো রফে একবাে ওপরে রলখা ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােররেে প্রশ্ত এই শ্বজ্ঞশ্প্ জাশ্ে কো হরছে, 
যারত তঁাো এই শ্বজ্ঞশ্প্ প্রকাশ্শত হওয়াে তাশ্েখ রথরক ৬০ শ্দরনে মরর্য নীরচে সােশ্েরত উশ্লিশ্খত ঋে ও অন্যান্য নশ্থ রমাতারবক প্ররদয় অথপোঙ্ক ইশ্ডেয়ান ওভােশ্সজ 
ব্যাঙ্করক আদায় রদন। উক্ত ঋরেে যথাসমরয় পশ্েরশার শ্নশ্চিত কোে জন্য জাশ্মন শ্হরসরব শ্নম্নশ্লশ্খত পশ্েসম্পদগুশ্ল ইশ্ডেয়ান ওভােশ্সজ ব্যারঙ্কে কারে সংশ্লিষ্ট 
পক্ষররেে তেরফ বন্ধক োখা আরে।

ঋেরেহীতাগে/ বন্কদাতাগে/ 
�াফমনদারগলের নাম ও ঠিকানা

৩১. ১০. ২০২১
জমাট বলকয়া অথ্কাঙ্ক ( ₹ )  * 

 �াফমনরুতি পফরসম্পদগুফলর ফববরে ক)  দাফব ফবজ্ঞফপ্র তাফরখ
খ)  এন ফপ এ তাফরখ

১)  জমসাস্ক জ�্াফত উলদ্াগ ( ঋেরেহীতা)  
স্বত্বাফধকারী শ্রীমতী জ�্াফত চরিবততী 
৩০৮, শেৎ রবাস রোড, রপাস্– 
 োজবাশ্ড়, থানা–  এয়ােরপাটপে, উতিে ২৪ 
পেরনা, কলকাতা– ৭০০ ০৫১
২)  শ্রীমতী জ�্াফত চরিবততী ( বন্কদাতা) , 
স্ামী শ্রী জয়ন্ত চক্বতমী, ৩০৮, 
শেৎ রবাস রোড, রপাস্–  োজবাশ্ড়, 
থানা–  এয়ােরপাটপে, উতিে ২৪ পেরনা, 
কলকাতা– ৭০০ ০৫১

₹  ৭,৪৬,২০০. ০০ ( সাত 
লক্ষ রেচশ্লিশ হাজাে দু’ রশা 
টাকা মাত্র) 

দায়বন্ন:  রলাহাে েড, রলাহাে শ্শট, রলাহাে শ্গ্ল, রলাহাে 
ররট এবং সম্পশ্কপেত বস্তুসমূহ মজুরতে দায়বন্ধন
বন্ক:  কমরবশ্শ ৩ কাঠা খাশ্ল জশ্ম অবশ্স্ত রমৌজা–  
ররৌেীপুে, রজ এল নং ৬, রতৌশ্জ নং ৬৩, আে এস নং 
১২১, আে এস খশ্তয়ান নং ৩১৪, হাল ( এল আে)  খশ্তয়ান 
নং ৭৮/ ১, ৩৮৪/ ২, ১০০০/ ১, ৮৮/২, ১৬৩/ ১, ৬২০/ ১, 
৫২৪/ ১, ৯৪৪/ ১, ৭৪৯/ ১, ৯৪২/ ১, ৩৭৫/ ১, আে এস দার 
নং ২৩৯, রহাশ্্ডং নং ৩২৭/ ২৬৭, থানা–  এয়ােরপাটপে, 
শেৎ রবাস রোড, উতিে দমদম পুেসভাে ওয়াডপে নং ১৬, 
শ্পন– ৭০০ ০৮১

ক)  ০১. ১১. ২০২১ 
খ)  ৩০. ০৬. ২০২১

*  ওপরে রলখা তাশ্েখ রথরক আদারয়ে তাশ্েখ পযপেন্ত চুশ্ক্তমরতা হারে/  শ্কশ্স্রত পেবতমী সুদ প্ররদয়।
( ৪)  যশ্দ উক্ত ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােরে ওপরে উশ্লিশ্খতমরতা অথপোঙ্ক ইশ্ডেয়ান ওভােশ্সজ ব্যাঙ্করক আদায় শ্দরত ব্যথপে হন, রসরক্ষরত্র ইশ্ডেয়ান 
ওভােশ্সজ ব্যাঙ্ক ওপরে রলখা জাশ্মনযুক্ত পশ্েসম্পদগুশ্লে শ্বরুরধি সােফারয়শ্স অ্যারক্টে ১৩( ৪)  রাো ও প্ররযাজ্যমরতা রুলসমূহ রমাতারবক ব্যবস্া রনওয়াে পরথ 
এররারব যাে ঝুঁশ্ক, মাশুল ও পশ্েোম পুরোপশু্ে সংশ্লিষ্ট ঋেগ্হীতারে/  বন্ধকদাতারে/জাশ্মনদােররেে ওপেই বতপোরব।
( ৫)  পাশাপাশ্শ, উক্ত অ্যারক্টে ১৩ রাোে ( ৮)  নং উপরাোে সংস্ানগুশ্লে প্রশ্তও সংশ্লিষ্ট ঋেগ্হীতারে/ বন্ধকদাতারে/ জাশ্মনদােররেে দৃশ্ষ্ট আকষপেে কো হরছে যারত 
তঁাো উপলব্ধ সমরয়ে মরর্য উপশ্েশ্লশ্খত জাশ্মনযুক্ত পশ্েসম্পদগুশ্ল োশ্ড়রয় রনওয়াে ব্যবস্া গ্হে করেন।
( ৬)  সােফারয়শ্স অ্যাক্ট অনুযায়ী উপরোক্ত ঋেগ্হীতারে/  জাশ্মনদােরে/ বন্ধকদাতারেরক এতদ্দাো উপশ্েশ্লশ্খত জাশ্মনযুক্ত,সম্পশ্তি শ্নরয় ইশ্ডেয়ান ওভােশ্সজ 
ব্যারঙ্কে শ্লশ্খত অনুরমাদন োড়া রকানও প্রকাে রলনরদন বা শ্বক্য়, বন্ধক, শ্লজ বা অন্য রকানওভারব হস্ান্তে কো শ্বেত থাকরত বলা হরছে। যশ্দ রকানও ব্যশ্ক্ত 
উক্ত অ্যাক্ট বা রুলসমরূহে শতপোশ্দ প্রশ্তপালরন অন্যথা বা সংস্ারনে শ্বরোশ্রতামূলক রকানও কাজ করেন, তাহরল উক্ত অ্যারক্টে রাো নং–২৯ রমাতারবক তঁাে রজল 
এবং/ বা জশ্েমানা হরত পারে।

তাফরখ: ২০. ০৮. ২০২২  অনুলমাফদত আফধকাফরক
স্ান: ফবরাটি  ইফন্ডয়ান ওভারফস� ব্াঙ্ক            

দাফব 
ফবজ্ঞফপ্

 িম্ক নং:   আইএনফস  ২৫এ
ফরফ�ওনাল ফিলরক্টর, ইস্টান্ক ফরফ�য়ন, কলপ্কালরট 

ফবরয়ক মন্ত্রক সমীলপ 
রকাম্পাশ্ন আইন ২০১৩, রকাম্পাশ্ন আইন, ২০১৩–
 এে ১৪ রাো রকাম্পাশ্নজ ( ইনকরপপোরেশন)  রুলস, 
২০১৪– এে রুল ৪১ অনুসারে,  

এবং 
শ্বষয়: মীনাক্ষী রপ্রারজক্টস শ্লঃ রকাম্পাশ্ন অ্যাক্ট 
১৯৫৬ অনুযায়ী রকাম্পাশ্ন, যাে রেশ্জস্াডপে অশ্ফস:  
১০, ক্াইভ রো, কলকাতা– ৭০০ ০০১, পশ্চিমবগে, 
ভােত

. . . আলবদনকারী
এতদ্দাো জনসারােরেে প্রশ্ত শ্বজ্ঞশ্প্ জাশ্ে কো হরছে 
রয, পাবশ্লক রকাম্পাশ্ন রথরক প্রাইরভট রকাম্পাশ্নরত 
বদরলে উরদ্দরশ্য শুরিবার, ১২ আগস্ট ২০২২ তাফরলখ 
শ্বরশষ সারােে সভায় রৃহীত শ্বরশষ প্রস্াব অনুযায়ী 
রকাম্পাশ্নে সঙ্ঘস্ােরকে েদবদরলে অনুরমাদন প্রাথপেনা 
করে রকাম্পাশ্নজ অ্যাক্ট, ২০১৩– এে ১৪ রাো অনুসারে 
রকন্দীয় সেকারেে কারে সংশ্লিষ্ট রকাম্পাশ্ন একটি 
আরবদন কোে প্রস্াব করেরে। 
রকাম্পাশ্নে রেশ্জস্াডপে অশ্ফরসে প্রস্াশ্বত স্্যাটাস 
পশ্েবতপেরনে ফরল স্াথপে কু্ষণ্ণ হওয়াে সম্াবনা আরে 
এমন রকানও ব্যশ্ক্ত এই শ্বজ্ঞশ্প্ প্রকারশে তাশ্েখ রথরক 
রচারদ্দা শ্দরনে মরর্য শ্েশ্জওন শ্ডরেক্টে, ইস্ানপে শ্েশ্জয়ন, 
২৩৪/৪, এ রজ শ্স রবাস রোড, শ্নজাম প্যারলস, ২য় 
এম এস ও শ্বশ্্ডং, ৪থপে তল,  কলকাতা–৭০০ ০২০–
এে কারে তাঁে/ তারঁদে ( স্তী/পুং)  স্ারথপেে রেন এবং 
শ্বরোশ্রতাে কােে  উরলিখ  করে একটি হলফনামা বোো 
সমশ্থপেত আপশ্তিসমূহ রেশ্জস্াডপে ডাকরযারর পাঠারত 
পারেন, তৎসহ নীরচ বশ্েপেত ঠিকানায় অবশ্স্ত অশ্ফরস 
আরবদনকােী রকাম্পাশ্নে কারেও একটি কশ্প পাঠারত 
পারেন।  যাে ঠিকানা শ্নরম্ন:  

১০ ক্াইভ জরা, কলকাতা– ৭০০ ০০১, পফচিমবঙ্গ, 
ভারত

 মীনাষিী জরোল�ক্টস ফলঃ– এে পরক্ষ,
 স্াঃ
 সুরফভ বাল�াফরয়া
 ( ফিলরক্টর) 
 ( DIN: 02186211)
   ৭৬ গালি্কনফরচ জরাি, কলকাতা– ৭০০ ০৪৩
  তাশ্েখ:  ২৩/ ০৮/ ২০২২
স্ান:  কলকাতা    

ভবানীপুর ব্াঞ্চ 
১৩ আনু্ল রা� জরাি, ২য় তল, 

কলকাতা– ৭০০ ০২৬
রযরহতু, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ে অনুরমাশ্দত অশ্ফসাে শ্হরসরব শ্নম্নস্াক্ষেকােী, শ্সশ্কউশ্েটাইরজশন অ্যাডে 
শ্েকনস্টাকশন অফ শ্ফনাশ্সিয়াল অ্যারসটস অ্যাডে এনরফাসপেরমন্ অফ শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ অ্যাক্ট, ২০০২ 
রমাতারবক এবং শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ ( এনরফাসপেরমন্)  রুলস ২০০২–এে রুল ৯– এে সরগে পঠনীয় উক্ত 
অ্যারক্টে ১৩ ( ১২)  রাোরীরন তাঁে ওপে অশ্পপেত ক্ষমতাবরল রদনদাে শ্রী তপনকুমাে মাইশ্ত এবং শ্রীমতী 
রলাপামুদ্া মাইশ্তে প্রশ্ত ১৪.০৬. ২০২২ তাশ্েখ সংবশ্লত দাশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্ ইসু্য করেশ্েরলন যারত উক্ত 
অ্যারক্টে ১৩ ( ২)  রাোরীরন শ্বজ্ঞশ্প্ প্রাশ্প্ে তাশ্েখ রথরক ৬০ শ্দরনে মরর্য সংশ্লিষ্ট শ্বজ্ঞশ্প্রত উশ্লিশ্খত 
পশ্েমাে অথপোঙ্ক ₹  ২,২৮,১২১. ২৩/ –  (দুই লক্ষ আঠাশ হাজাে একরশা একুশ টাকা ও রতইশ পয়সা মাত্র) –
সহ দুটি টামপে রলান অ্যাকাউন্ ১৩. ০৬. ২০২২ রথরক অরাযপেকৃত সুদ–সহ তদুপশ্ে পুঞ্ীকৃত সুদ, আনুষশ্গেক 
খেচ এবং খেচ সরমত আদায় রদওয়াে জন্য তাঁরদে আহ্ান জানারনা হরয়শ্েল।
উক্ত রদনদাে ওই পশ্েমাে অথপোঙ্ক আদায় শ্দরত ব্যথপে হওয়ায় এতদ্দাো শ্বরশষ করে ওই রদনদাে/ জাশ্মনদাে 
এবং জনসারােরেে জ্ঞাতারথপে জানারনা হরছে রয, শ্নম্নস্াক্ষেকােী শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ ( এনরফাসপেরমন্)  
রুলস ২০০২– এে উক্ত রুলসমরূহে রুল ৯– এে সরগে পঠনীয় উক্ত অ্যারক্টে ১৩ ( ৪)  রাোরীরন তাঁে ওপে 
অশ্পপেত ক্ষমতাবরল ১৮ আরস্, ২০২২ তাশ্েরখ নীরচ বশ্েপেত সম্পশ্তিে দখল শ্নরয়রেন।
শ্বরশষ করে ওই রদনদাে/ জাশ্মনদাে এবং জনসারােেরক এতদ্দাো শ্নরম্নাক্ত সম্পশ্তি শ্নরয় রলনরদন না 
কোে জন্য সতকপে কো হরছে এবং এেপরেও এই সম্পশ্তি শ্নরয় রয রকানও রলনরদন কো হরল তা 
বরকয়া ₹  ২,২৮,১২১. ২৩/ –  (দুই লক্ষ আঠাশ হাজাে একরশা একুশ টাকা ও রতইশ পয়সা মাত্র)–সহ টামপে 
রলান অ্যাকাউন্ ১৩. ০৬. ২০২২ রথরক অরাযপেকৃত সুদ ১৩. ০৬. ২০২২ অনুযায়ী ও তাে ওপে সুদ, মাশুল, 
আকশ্স্ক খেচাপাশ্ত ইত্যাশ্দ সরমত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ভবানীপুে ব্ারঞ্চে চাজপেসারপক্ষ হরব।
এে পাশাপাশ্শ উক্ত অ্যারক্টে ১৩ রাোে ( ৮)  উপরাোে সংস্ান রমাতারবক উপলব্ধ সমরয়ে মরর্য ব্যারঙ্কে 
প্রাপ্য বরকয়া টাকাপয়সা আদায় শ্দরয় শ্নম্নশ্লশ্খত জাশ্মনযুক্ত সম্পশ্তি োশ্ড়রয় রনওয়াে ব্যবস্া কোে জন্য 
সংশ্লিষ্ট রদনদাে– এে দৃশ্ষ্ট আকষপেে কো হরছে।

স্াবর সম্পফতির ফববরে 
তৃতীয় তরল সুপােশ্বল্ পশ্েমাশ্পত ৬৫৩ বরপেফুরটে বাসরযার্য ্্যাট নং ২ শ্স– এে সকল অপশ্েহাযপে অংশ 
এবং সারােে স্ান ও সশু্বরাশ্দ–সহ জশ্মে অশ্বভাজ্য আনুপাশ্তক অংশ যাে রপ্রশ্মরসস নং ৪২৩এ মশ্তলাল 
গুপ্ রোড, কলকাতা– ৭০০ ০৮২, থানা–  ঠাকুেপুকুে, কলকাতা পুেসভাে অরীরন, সাব রেশ্জশ্স্ট অশ্ফস–  
রবহালা, রজলা–  দশ্ক্ষে ২৪ পেরনা, যাে আংশ্শক দার নং ৬৭৭/ ৮১০, খশ্তয়ান নং ৩১৫, রজ এল নং 
১১, রমৌজা–  শ্রীটি এবং জচৌহফদি:  উতিরে–  বীরেন োয় রোড ( পূঃ) , দশ্ক্ষরে–  শ্রীমতী শীলারদবীে সম্পশ্তি, 
পূরবপে–  ভুবনরমাহন দারসে সম্পশ্তি, পশ্চিরম–  ১০ ফুট রযাররশ্ে রাঁশ্তে জশ্ম।

তাফরখ:  ১৮.  ০৮.২০২২ অনুলমাফদত আফধকাফরক
স্ান:  কলকাতা    ব্াঙ্ক অি বলরাদা

 পফরফশষ্ট– IV, রুল ৮ ( ১)

দখল ফবজ্ঞফপ্
( স্াবর সম্পফতির �ন্)

সালক্কল অফিস, পফচিম জমফদনীপুর, শফহদ ষিুফদরাম জবাস জরাি,  বা�্ক টাউন, জমফদনীপুর–  ৭২১১০১, 
পফচিমবঙ্গ, ই– জমল আইফি:  copaschimmedinipur@pnb.co.in

দখল ফবজ্ঞফপ্ ( স্াবর সম্পফতির �ন্) 
রযরহতু, পাঞ্াব ন্যাশনাল ব্যারঙ্কে অনুরমাশ্দত অশ্ফসাে শ্হরসরব শ্নম্নস্াক্ষেকােী  
শ্সশ্কউশ্েটাইরজশন অ্যাডে শ্েকনস্টাকশন অফ শ্ফনাশ্সিয়াল অ্যারসটস অ্যাডে এনরফাসপেরমন্ অফ 
শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ অ্যাক্ট, ২০০২  রমাতারবক এবং শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ ( এনরফাসপেরমন্)  
রুলস ২০০২– এে রুল ৩– এে সরগে পঠনীয় উক্ত অ্যারক্টে ১৩ রাোরীরন তাঁে ওপে অশ্পপেত 
ক্ষমতাবরল রদনদাে শ্রী জদবাফশস জসনাপফত এবং শ্রী মৃতু্ঞ্জয় জসনাপফতর রেফত ২০. ০৫. ২০২২ 
তাশ্েখ সংবশ্লত দাশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্ ইসু্য করেশ্েরলন যারত উক্ত শ্বজ্ঞশ্প্ে তাশ্েখ রথরক ৬০ শ্দরনে 
মরর্য সংশ্লিষ্ট শ্বজ্ঞশ্প্রত উশ্লিশ্খত পশ্েমাে অথপোঙ্ক ₹  ৫০,৬৪,০৩৯, ৩৪. ০০ ( পঞ্চাশ লষি জচৌরট্টি 
হা�ার ঊনচফলিশ টাকা ও জচৌফত্শ পয়সা মাত্)  +  ০১. ০৪. ২০২২ রথরক সুদ শ্বযুক্ত উধিাে হওয়া 
অথপোঙ্ক সরমত আদায় রদওয়াে জন্য তাঁরদে আহ্ান জানারনা হরয়শ্েল।
উক্ত রদনদাে ওই পশ্েমাে অথপোঙ্ক আদায় শ্দরত ব্যথপে হওয়ায় এতদ্দাো শ্বরশষ করে ওই 
রদনদাে এবং জনসারােরেে জ্ঞাতারথপে জানারনা হরছে রয, শ্নম্নস্াক্ষেকােী শ্সশ্কউশ্েটি ইন্ারেস্ 
( এনরফাসপেরমন্)  রুলস ২০০২– এে রুল ৮– এে সরগে পঠনীয় উক্ত অ্যারক্টে ১৩( ৪)  রাোরীরন 
তাঁে ওপে অশ্পপেত ক্ষমতাবরল ১৭ আগস্ট ২০২২ তাশ্েরখ নীরচ বশ্েপেত সম্পশ্তিে দখল শ্নরয়রেন।
শ্বরশষ করে ওই রদনদাে এবং জনসারােেরক এতদ্দাো শ্নরম্নাক্ত সম্পশ্তি শ্নরয় রলনরদন না 
কোে জন্য সতকপে কো হরছে এবং এেপরেও এই সম্পশ্তি শ্নরয় রয রকানও রলনরদন কো হরল 
তা বরকয়া ₹  ৫০,৬৪,০৩৯, ৩৪. ০০ ( পঞ্চাশ লক্ষ রচৌষট্টি হাজাে ঊনচশ্লিশ টাকা ও রচৌশ্ত্রশ পয়সা 
মাত্র)  + ০১. ০৪. ২০২২ রথরক সুদ শ্বযুক্ত উধিাে হওয়া অথপোঙ্ক সরমত পাঞ্াব ন্যাশনাল ব্যারঙ্কে 
চাজপেসারপক্ষ হরব।
এর পাশাপাফশ উতি অ্ালক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংস্ান জমাতালবক উপলব্ধ সমলয়র মলধ্ 
ব্ালঙ্কর রোপ্ বলকয়া টাকাপয়সা আদায় ফদলয় ফনম্নফলফখত �াফমনরুতি সম্পফতি ছাফেলয় জনওয়ার 
ব্বস্া করার �ন্ সংফলিষ্ট জদনদান/ �াফমনদার/ বন্কদাতাগলের দৃফষ্ট আকর্কে করা হলছি।

 স্াবর সম্পফতির ফববরে: 
ক)  বাসরযার্য জশ্ম ও শ্বশ্্ডংরয়ে সমবন্ধক যাে প্ট নং আে এস ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৪৯/ ৫১৫ রজ 
এল নং ১০৩, খশ্তয়ান নং ১৯৪, রমৌজা–  জামুয়া, থানা–  রবশ্লয়ারবো, রজলা–  পশ্চিম রমশ্দনীপুে, 
পশ্েমাপ ০. ২৮ রডশ্স তদুপশ্ে শ্বেতল আেশ্সশ্স শ্নমপোে যাে পাটিপেশন শ্ডড নং ৯২৮/ ১৯৭১ নশ্থভুক্ত 
এশ্ডএসআে ররাপীবলিভপুে, বুক নং আই ভশ্ল নং ১২ পৃষ্া ২৩৭– ২৫২ এম রজ। মাফলক:  শ্রী 
মৃতু্ঞ্জয় জসনাপফত। উক্ত সম্পশ্তিে রচৌহশ্দ্দ:   উতিরে–  োস্া, দশ্ক্ষরে–  অশ্ময়া রসনাপশ্তে জশ্ম, 
পূরবপে–  সনৎ রসনাপশ্তে জশ্ম, পশ্চিরম–  োমজীবন শীরটে জশ্ম।
খ)  খাশ্ল বাসরযার্য জশ্মে সমবন্ধক যাে প্ট নং আে এস ৩৯৯, রজ এল নং ১০৩, খশ্তয়ান নং 
৩১৭, রমৌজা–  জাশ্ময়া, থানা–  রবশ্লয়ারবো, রজলা–  পশ্চিম রমশ্দনীপুে, পশ্েমাপ ০. ৯৩ রডশ্স 
রৃহীত শ্রফট শ্ডড নং ২২৪০/ ২০১৪, এশ্ডএসআে ররাপীবলিভপুে, বুক নং ১, শ্সশ্ড ভশ্ল নং ১৩, 
পৃষ্া নং ৭০৬– ৭২১। মাফলক:  শ্রী জদবাফশস জসনাপফত
উক্ত সম্পশ্তিে রচৌহশ্দ্দ:   উতিরে–  োস্া, দশ্ক্ষরে–  খাল, পূরবপে–  চন্দরশখে রসনাপশ্তে জশ্ম, 
পশ্চিরম–  োস্া।

তাফরখ:  ১৭. ০৮. ২০২২  সুবীর দাস
স্ান:  পাঞ্জাব ন্াশনাল ব্াঙ্ক, ঝােরোম ব্াঞ্চ  ফচি ম্ালন�ার অনলুমাফদত আফধকাফরক, পাঞ্জাব ন্াশনাল ব্াঙ্ক
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