
 

India Power Corporation Limited  
CIN: L40105WB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited] 
Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector –V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091 

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

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com 

 
 
Ref: IPCL/SE/LODR/2022-23/ 45                        Date: 12th November, 2022 
 
The Secretary, 
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

 The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,                       
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai – 400 098 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

 
Dear Sir(s), 
 
Sub: Financial Results for the quarter ended 30th September, 2022 - Newspaper Publication 

 
Further to Company’s letter bearing reference no. IPCL/SE/LODR/2022-23/43 dated 11th November, 
2022, in connection with submission of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of 
the Company for the quarter ended 30th September, 2022, please find enclosed herewith the copy of the 
advertisement published in “Financial Express” (English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali) on 
Saturday, 12th November, 2022, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 
The copy of the advertisements will also available on the Company’s website www.indiapower.com. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
For India Power Corporation Limited 
 

 
Prashant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl: as above 
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ৼ ৯
কলকাতা শনিবার ১২ িভেম্বর ২০২২

 JAN SHIKSHAN SANSTHAN- BANKURA
Required Director

Applications are invited from eligible candidates for the post of Director, Jan 
Shikshan Sansthan, Bankura
Qualification & Experience: 1. Graduation/Post Graduation from recognized 
University/Institution 2. Minimum seven years experience in supervisory capacity 
in HRD 3. Working knowledge of local language both written and spoken and 
excellent knowledge in English.
Desirable: 1. MBA or MSW- Diploma/Degree
Age: Maximum 55 years as on the date of application.
Emolument: Consolidated emolument of Rs. 30,000/- to 40,000/- per month

Terms and Conditions
The position shall be filled purely on contractual basis for a period of ordinarily 
not exceeding five years, out of which the first year of the first term will be the 
probation period.
The BOM may consider renewal of the contract/extension on the basis of work 
performance of the previous year.
Apply within 30 days after the date of publication of the advertisement, To The 
Chairman, Jan Shikshan Sansthan, Bankura, Vidya Bhaban, 2nd Floor, 
Machantola, P.O + Dist: Bankura, Pin- 722101.
Interested persons will send the complete application with passport size photo 
and self attested documents. Shortlisted candidates called for interview will be 
reimbursed to & fro II AC Rail fair on production of railway journey tickets. 

Sd/- Chairman
Jan Shikshan Sansthan, Bankura (W.B).

অভলাকপ্রসাদ চভ্াপাধ্ায় 
নাটকের দকে োজ েরকে েরকে অভিনয় থেকে 
ব্ােকটেকজ চকে আকেন প্রেূন চক্াপাধ্ায়। থেকেন 
োউন্ড ভিজাইন, েভটেউকের োজ। এিাকবই 
থোহাগ থেকনর ‘ অনেম্বে’ – এ োজ েরকে েরকে 
েকনর েকধ্ ছভবর ভিজাইন তেভর হকয় ওকে। তেভর 
হয় গ্াে থছাঁয়া তেকোকরর বন্ধুকবের গল্প। এবং 
োম্প্রদাভয়েোর অশুি ছায়ার েকধ্ও পোে ও 
েভিকুকের বন্ধুবে গিীর থেকে গিীরের হকয় 
ওকে। োরা ভে জাকন ভহন্ধু, েধুেেোকনর আকদৌ 
থোনও থিদ আকছ ভে না। োরা শুধধু বন্ধুবে জাকন। 
থেই বন্ধুকবের ভেেড় ছধুঁকয় প্রেূন তেভর েকরকছন 
োঁর প্রেে ছভব ‘ থদাস্তজী’ । থে ছভব ২৬টা থদকের 
উৎেকব প্রদভেশিে হকয়কছ, থপকয়কছ থবে েকয়েটি 
আন্তজশিাভেে পধুরস্ার। এই ‘ থদাস্তজী’  েধুভতি থপে 
গেোে।
থদে–ভবকদকে প্রেংভেে হকেও ভনকজর েহকর 
ভেকনো হকে েধুভতি পাওয়া এবং ভনকজকদর 
দেশিেকদর প্রভেভরিয়া এেটা অন্রেে উপেভধির 

ব্াপার। োই নানান পধুরস্ার পাওয়ার পকরও, 
এোকন ছভব ভরভেকজর আকগ থবে থটনেকনই 
ভছকেন প্রেূন।
েকব প্রেূন বেকেন, ‘ এই থটনেনটা অবে্ 
অকনেটাই োটিকয় ভদকয়কছন বধুম্বাদা।’ হ্াঁ, এই 
নবীন পভরচােকের প্রেে ছভবর উপস্াপে 
হকয়কছন প্রকেনভজৎ চক্াপাধ্ায়। এবং ছভব 
ভরভেকজর আকগ প্রকেনভজৎ অকনেটাই আগ্হ 
তেভর েরকে থপকরকছন দেশিেকদর েকধ্। প্রেূন 
বেকেন, এিাকব থে বধুম্বাদা আোকদর ‘ থদাস্তজী’ র 
পাকে দাঁড়াকবন, িাবকে পাভরভন। আেরা েৃেজ্ঞ।
এই ছভবকে থোনও োরো থো থনই– ই, 
েধুভেশিদাবাকদর গ্াকের োনধুষরাই প্রধানে এ ছভবর 
কুেীেব। আর, এ ছভবর দুই ভেকোর পোে আর 
েভিকুকের চভরকরে আকছ আভেে থেে আর আভরি 
থেে, োরা ছভবর শুটিংকয়র আকগ থোনও ভটেে 
ে্াকেরাও থচাকে থদকেভন।
প্রেূন বেকেন, আভে তেেব আঁেকড় বাঁভচ। োই 
তেেকবর গল্পই বেকে থচকয়ভছ ভেেড় েকেে। ১০–
 ১২ বছর ধকর েধুভেশিদাবাকদ োই। আোর েকধ্ও ঢধু কে 

থগকছ অকনেোভন েধুভেশিদাবাদ।
এ ছভবর ভেকনোকটাগ্ািার েধু ভহন ভবশ্াে নভদয়ার 
এে প্রাইোভর স্ধু কের ভেক্ষে। েধু ভহন ছভব থোকেন 
ভটেে ে্াকেরায়। ভেন্তু থেই ছভব প্রেূনকে এেটাই 
েধুগ্ধ েকর থে, েধু ভহনকেই ভেকনোকটাগ্ািাকরর 
দাভয়বে ভদকে হয়। োর আকগ বছরোকনে ধকর 
ভনকজকে তেভর েকরন েধু ভহন।
২০১৮ োকে শুটিং। ১৯– এ থপাটে থপ্রািােেন। 
োরপর অভেোভরর েন্তাে। ভেন্তু আকস্ত আকস্ত 
ভবভিন্ন চেভচিরে উৎেকব ছভবটি পাোকে শুরু েকর 
প্রেূন। এবং েন্ডকন ভবএিআই– থে হয় ‘ থদাস্তজী’ র 
ওয়ার্শি ভপ্রভেয়ার।
ভনকজই প্রকোজকের দাভয়বে ভনকয়ভছকেন প্রেূন। 
েষ্ট েকরই শুরু হয় ছভব তেভরর োজ। পকর পাকে 
থপকয়কছন বন্ধুস্ানীয় আরও দু’জনকে।
এিাকব রিকে তেভর হকয় ওকে ‘ থদাস্তজী’ । েোকে 
থটনেন োেকেও ভবকেকে নন্ন– এ প্রেে থোকয়র 
পর দেশিেকদর অভিবাদন পাকছেন নবীন পভরচােে। 
আো েরা োয়, ‘ থদাস্তজী’ র েকগে বাংোর দেশিেকদর 
থদাভস্ত তেভর হকয় োকব।  

শশশভবর বন্ধুত্ব 
আিভত চচভয়নি 
নশকড় সভেত

বেকেন নবীন পভরচােে 
প্রসূি চভ্াপাধ্ায়। 

প্রকেনভজৎ চক্াপাধ্াকয়র 
ভনকবদকন গেোে েধুভতি 

থপে ‘চদাস্তজী’।

সঙ্কর্ষণ বভ্দ্াপাধ্ায় 
পভরচােে থগৌেে থ�াকষর পধুরে ঈোন থ�াকষর 
প্রেে পভরচাভেে ছভব ‘ভিভলি’ এই বছর ২৭েে 
েেোো আন্তজশিাভেে চেভচিরে উৎেকবর 
আন্তজশিাভেে ভবিাকগ থেরা ছভবর েম্ান 
থপকয়ভছে। এবার থেই ছভব থপ্রক্ষাগৃকহ েধুভতি থপে 
গেোে। থছকের প্রেে ছভব। পভরচােে বাবা 
থগৌেে থ�াষই এই ছভবর প্রকোজে। ভেকনোহকে 
েধুভতি পাওয়ায় েধুভে থগৌেে থ�াষ জানাকেন, ‘ আভে 
চাইভছোে, ভেকনোহকে ‘ভিভলি’  ভরভেজ েরুে। 
দেশিেরা ছভবটা থদেধুন। নেধু ন পভরচােকের োকছ 
এটা েব থেকে বড় প্রাভতি। গোনধুগভেে ধরকনর 
ছভব েকরভন ঈোন। োই বাবা ভহকেকব গভবশিে। 
োঁরা ছভবটা আকগ থদকেকছন, প্রকে্কেই আোকে 
বকেকছন থে অে্ন্ত োহেী অন্ ধরকনর এেটা 
ছভব ‘ ভিভলি’ । ঈোন থেরেে ছভব েরুে আভে 

চাইোে। আভে প্রেে েেন এই ছভবর রাে থদভে 
আোর েকন হে ও থেটা েরকছ থেটা থোনও 
িাজোকো নয়। এর থপছকন এেটা অ্াটিটিউি 
রকয়কছ, এেটা ভেছধু থোঁজার থচষ্টা রকয়কছ। আোর 
এই োজটা থদকে েকন হকয়ভছে থে এেজন নেধু ন 
পভরচােে ভনকজর িাষা েধুঁকজ পাকছে। এবং থেই 
িাষা আহরণ েকরকছ নানান জায়গা থেকে। ভেন্তু 
ছভবকে ভনকজই িাষাটা তেভর েরকছ। এটাই েব 
থেকে িাে থেকগকছ আোর।’ 
পভরচােে ঈোন থ�াষ বকেন, ‘ থে থোনও 
পভরচােকের োকছই োর প্রেে ছভব পদশিায় েধুভতি 
পাওয়াটা স্বকনের েকো। এই ছভবর িাবনাটা 
একেকছ, েেন ২০১৬–র প্রেেভদকে এনভজওর 
হকয় এেটি েে্ভচকরের োজ েরভছোে। োরা 
েয়ো কুকড়ায় োকদর ভনকয়। থেই েেয় থেকেই 
ভবষয়টা োোর ভিেকর ঢধু কে পকড়। ধাপায় থেকে 
শুরু েভর। ওোকন োরা েয়ো কুকড়ায়, োকদর 

েকগে ভেভে। েীিাকব জঞ্াে ভরোইভ্লং হয়, জাভন। 
অকনে েে্ েংগ্হ েভর। ভরোচশি েভর। প্রেকে 
িকুকেন্াভর েরব থিকবভছোে। োরপর এেন 
ভেছধু চভরকরের থদো পাই, আকস্ত আকস্ত ভিচার 
ভিকমের িাবনাটা তেভর হকে োকে। ওোকন 
এেটা ‘থবান ি্াক্টভর’  আকছ, থেোকন  জীবজন্তুর 
হাড় গঁকড়া েরা হয়, ো ওষধুধ তেভরকে োকজ 
োকগ। অদূকর এেটা পােশি তেভর শুরু হয়। 
জানোে, থেটা হকে এই ‘থবান ি্াক্টভর’  বন্ 
হকয় োকব। এই েব েে্ শুধধু শুেকনা েে্ নয়, 
জীবকনর গিীর েোকে োেকন ভনকয় এে আোর। 
েেনই আভে শুরু েকর ভদই আোর োজ। ভিচার 
ভিকমের োজ। ‘ভিভলি’র োজ। আোর ভনকজর 
েহকরর থে বাস্তব, থেটা ভনকয় এেটা ভেছধু েরা েধুব 
ইম্পটশি্ান্ আোর প্রেে োকজর জন্। আভে ছভবটা 
তেভর েভরভন এেজন পভরচােে হওয়ার জন্। 
ভিমে থেভেং এেটা ভেভিয়াে োর োধ্কে আভে 
এেটা ভরয়্াভেটিকে েধু কে ধরার থচষ্টা েকরভছ। থে 
ভজভনেগকো েধুব েহকজ থোনা বা থদো োয় না 
থেটাকেই েধু কে ধরার থচষ্টা েকরভছ। এই ছভবকে 
োরা োজ েকরকছ, োকদর েকধ্ অরণ্ গতি, 
ওকে আভে থছাটকবো থেকেই ভচভন। আোর বন্ধুর 
িাই। আোর েকন হকয়কছ ওর েকধ্ এটা ইনকেন্স 
চাইর্ োইে ব্াপার রকয়কছ। থেটা বেব েরকব, 
আগকনর ওপর ভদকয় িাঁপ ভদকে বেকেও থে থেটা 
েরকব। এেটা ছভবর েকধ্ অকনে পভরশ্রে, অকনে 
থচাকের জে ভেকে োকে। আভে থচষ্টা েকরভছ ভনকজ 
থেকট ভেছধু েরার। আো েভর োনধুকষর এটা িাে 
োগকব।’  ছভবর পভরকবেনায় এেভিএি।

িনব: সঙ্কর্ষণ বভ্দ্াপাধ্ায়                                                                          

নপতা প্রভ�াজক, পধুত্র পনরচালক

ধাপার েয়লা 
চেভক সূচিা
বেকেন থগৌেে থ�াকষর পধুরে 

পভরচােে ঈোন থ�াষ। 
গেোে েধুভতি থপে ‘ভিভলি’ ।

সঙ্কর্ষণ বভ্দ্াপাধ্ায়: এেভদকে প্রকেনভজৎ চক্াপাধ্ায় টভেউকির 
েধুপারটোর, অন্ভদকে ঋেধুপণশিা থেনগতি টভেউি কুইন। বরাবরই ভেকনোর 
পদশিায় এই জধুটি িড় থোকেন।
ছভবর নাে ‘ প্রকেনভজৎ ওকয়িে ঋেধুপণশিা’ । এই ছভবর হাে ধকরই পভরচােে 
ভহকেকব অভিকষে হকছে েম্াট েেশিার। েধুভতি থপে ছভবর থরেোর। এই ছভবর 
হাে ধকর বড়পদশিায় আেকছ নেধু ন জধুটি। ঋষি বেধু আর ঈভসিো েধুকোপাধ্ায়। 
েী িাবকছন এই ছভবকে েকব প্রকেনভজৎ এবং ঋেধুপণশিা োেকবন েীিাকব? 
থোেো েরকেন নবীন পভরচােে েম্াট, ‘ আোর স্বনে ভছে। েেনই ছভব তেভর 
েরব, েেন বধুম্বাদাকে ভনকয়ই েরব থিকবভছোে। এেনও প্রকেনভজৎকে 
ভনকয় অনধুরাগীকদর আকবগ একেবাকর অন্রেে। প্রকেনভজৎ চক্াপাধ্াকয়র 
অভিনকয় থেেন েধুগ্ধ দেশিে, আবার থেেনই োঁকে থেৌেধুে েরকেও ছাকড়ন 
না োঁরা। আর থেই েজাগভেকেই থরেেবভন্ েকর থেই আকবগকে পদশিায় 
িধু টিকয় থোোর থচষ্টা েরভছ এই ছভবকে।’  
‘ শ্শুরবাভড় ভজন্াবাদ’  ছভবর থপাটোর ভদকয় শুরু হকয়কছ ছভবর থরেোর। 
থেোকন থদোকনা হকয়কছ নবভববাভহে দম্পভের েম্পকেশির েো। প্রকেনভজৎ 
চক্াপাধ্ায়ই হাটশিথ্রব েরুণীর। ‘বধুম্বাদা’র একেবাকর অন্ িতি। েকন 
েকন েধুপারটোকরর েকগে �র বাঁধারও স্বনে থদকেন। থেই েরুণীর ভবকয় 
হে প্রকেনভজকের েকগেই। েকব ভেভন অভিকনো নন। োদাোো ছাকপাষা 
েধ্ভবত্ত পভরবাকরর েন্তান। এই েম্পকেশির পভরণভে? ‘ প্রকেনভজৎ ওকয়িে 
ঋেধুপণশিা’  আকদ্াপান্ত েজার এই ছভব থেৌেিাকব ভনকবদন েরকবন প্রকেনভজৎ 
চক্াপাধ্ায় ও ঋেধুপণশিা থেনগতি। ছভবকে োঁরা দুজনই অবে্ রকয়কছন। 
প্রকেনভজৎ ে্াভেও চভরকরে এবং ঋেধুপণশিা অভেভে ভেল্পী হকয়। থরেোর েধুভতি 
অনধুষ্াকন একেভছকেন এই স্বয়ং প্রকেনভজৎ চক্াপাধ্ায়। স্বভস্তে থপ্রািােেনে 
ও এনআইভিয়াে–এর থেৌে প্রকোজনায় ২৫ নকিম্বর েধুভতি পাকব ছভবটি। 

 ‘ প্রকেনভজৎ ওকয়িে ঋেধুপণশিা’ 

চজডওএসএআরনব, কলকাতা
২১এ, সদাি্দ চরাড, ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০০২৬ 

ই–চেল:  armcal@bankofbaroda.com  
চ�াি িং ০৩৩২৪১৯৬৪৩৪

 ই– অকশি 
চসল চিাটিস

পনরনশষ্ট– ‘ এ’ 
স্াবর সম্পনতিসেূহ নবনরির জি্ চসল চিাটিস  পনরনশষ্ট IV-A  [রুল ৬( ২)  ও ৮( ৬) – এর সংস্ািসেূহ দ্রষ্টব্]  

 নসনকউনরটি ইন্াভরস্ট ( এিভ�াস্ষভেন্)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৬( ২)  ও ৮( ৬) – এর সংস্ািসেূহ–সহ পঠিীয় নসনকউনরটাইভজশি অ্ান্ড নরকিস্টাকশি অ� ন�িানসিয়াল অ্াভসটস অ্ান্ড এিভ�াস্ষভেন্ অ� নসনকউনরটি 
ইন্াভরস্ট অ্াক্ট, ২০০২– এর অধীভি স্াবর সম্পনতি নবনরির ই– অকশি চসল চিাটিস।
এেদ্দারা ভবকেষে ভনম্নভেভেে ঋণগ্হীো( গণ)  ও জাভেনদার( গণ)  এবং জনোধারকণর জ্ঞাোকেশি এই থনাটিে জাভর েরা হকছে থে, ভনম্নভেভেে অ্াোউন্গভের থপ্রভক্ষকে এই ব্াককের পাওনা পধুনরুদ্াকরর েকক্ষ্ জাভেনেধুতি 
ঋণদাো রূকপ ব্াকে অি বকরাদার োকছ বন্ে রাো/ দাভেেকোগ্ এবং জাভেনেধুতি ঋণদাো রূকপ এই ব্াককের অনধুকোভদে অভিোর দ্ারা দেে থনওয়া ভনম্নবভণশিে স্াবর েম্পভত্তগভে ‘ চ�খাভি আভি চসখাভি’ , ‘ �া নকিধু আভি 
তা’  এবং ‘ চ�েি আভি চতেিোভব’  ভিভত্তকে ভবভরি েরা হকব। ঋণগ্হীো( গণ) /  জাভেনদার( গণ) /  জাভেনেধুতি পভরেম্পদ( গভে)  /  বকেয়া অেশিাকে/  েংরক্ষণ েূে্/  ই– ভনোকের োভরে ও েেয়, বায়না জো ( ইএেভি)  এবং ভবি 
বাড়াকনার েূে্ ( ভবি গণে)  ইে্াভদ েে্াবভে এোকন নীকচ উকলিে েরা হকয়কছ: 

রিে/ 
লট 
িং

ঋণগ্রহীতা( গণ) /  জানেিদার( গণ) /  
বন্কদাতা( গণ) – এর িাে ও ঠিকািা

জািা দায় ( �নদ োভক)  সভেত স্াবর সম্পনতির 
নবশদ নববরণ

চোট বভকয়া ই– নিলাভের তানরখ 
ও সেয়

সংরক্ষণ েূল্

ইএেনড অে্ষাঙ্ক

নবড গুণক

দখভলর প্রকৃনত 
( ব্বহানরক/ প্রতীকী) 

সম্পনতি পনরদশ্ষভির 
তানরখ ও সেয়

১. চেসাস্ষ এোরনগ্রি কভপ্ষাভরশি, 
অিধুভোনদত আনধকানরক:  
িাে শ্রী সেীর প্রসাদ, 
থিান নং ০৩৩২৪১৯ ৬৪৩৪ 
থোঃ ৯৭১২৯৫৪১৯২

১২১৫ বগশিিধু ট পভরোভপে বােকোগ্ ফ্্াকটর েেে 
অপভরহােশি অংে–েহ ( ‘ েূেশি্ অ্াপাটশিকেন্’  স্াকন 
অবভস্ে জভের অভবিাজ্ অংে, ফ্্াট নং ৫০১ 
( ৬ষ্ েে) ১৪/ ১, ১৪/ ৭ ে্াকেভঞ্ থেন, ওয়ািশি নং 
১৩, োনা– থগাোবাভড়, থজো– হাওড়া, পভচিেবগে, 
ভপন– ৭১১১০১ এবং থচৌহভদি:  উত্তকর থোো পভরের 
ও ভেফ্ট, দভক্ষকণ ে্াকেভঞ্ থেন, পূকবশি ২৮, ২৮/ ৭ এ 
থে আজাদ থরাি, পভচিকে ইউভনট নং ৫০২

₹ ১,৫৬,১০,১৮৭.৮০ 
েহ েম্পূণশি পভরকোধ 
পেশিন্ত আরও েধুদ ও 

েরচ এবং অন্ান্ ব্য়

৩০.  ১১.  ২০২২ থবো 
২টা থেকে ৬টা 

পেশিন্ত ( ১০ ভেভনকটর 
অেীোভয়ে বৃভদ্)

₹ ৭০,০০,০০০/– , 

₹ ৭,০০,০০০/ – /  

₹ ১০,০০০/ –   

ব্বহাভরে ২২.  ১১.  ২০২২, েোে 
১ ১. ০০ থেকে থবো 

২. ০০ পেশিন্ত

 ২. চেসাস্ষ ই্দ এক্সভপা
( ঋণগ্রহীতা:  শ্রী সিৎ চসি এবং 
শ্রীেতী সব্ষাণী চসি) 
অিধুভোনদত আনধকানরক:  
িাে– শ্রী নব এি চবাস, 
থোঃ ৯০৭৩৩৭৭৬৬১,

ভজ+ ৪ েো ভবভর্ংকয়র ৪েশি েকে অভিে স্ান 
নং ৩এ এবং ৩ভব োর থোট পভরোপ ৬৫২ 
বগশিিধু ট ( নাোভকেে েনৎ থেন)  ‘ েৃষ্া প্াজা’  
অবভস্ে থপ্রভেকেে নং ২৬৮এ, ভব ভব গাগেধুভে ভ্রিট, 
েেোো– ৭০০০১২ এবং অভিকের আেবাব।

₹  ১৩,৮৫,২৯,২৯১/ –  
েৎেহ পভরকোধ পেশিন্ত 
আরও েধুদ এবং েরচ 

ও অন্ান্ েরচ

০৯– ১২– ২০২২ 
থবো ২টা থেকে ৬টা 
পেশিন্ত ( ১০ ভেভনকটর 

অেীোভয়ে বৃভদ্ েহ) 

₹  ৫৩,৪০,২০০/ –  
( অভিে আেবাব ₹ 
 ৩৪,৭০০/ –  েধুতি)  

₹  ৫,৩৪,০২০/ –

₹  ১০,০০০/ –

ব্বহাভরে ০২– ১২– ২০২২ 
েোে ১১টা থেকে 

থবো ২টা পেশিন্ত 

ভবভরির ভবেদ েেশি ও ভনয়োবভের জন্ অনধুগ্হ েকর https://www.bankofbaroda.in/ e-auction.htm  এবং https://ibapi.in  ওকয়বোইকট থদওয়া ভেকে থদেধুন। েম্াব্ ভবিাররা দরোকর অনধুকোভদে 
অভিোকরর েকগে থোবাইে নম্বকর থোগাকোগ েরকে পাকরন:

  নবশদ শত্ষাবনলর জি্ এখাভি স্্াি করুি

তানরখ:  ১২.  ১১.  ২০২২   অিধুভোনদত অন�সার
স্াি:  কলকাতা       ব্াঙ্ক অ� বভরাদা
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