
  

 
 

 
   

Phillips Carbon Black Limited 
Corporate Office  
RPSG House, 2/4 Judges Court Road, 
4th Floor, Kolkata - 700 027, India.  
T: +91 33 4087 0500/ 0600 
 

Phillips Carbon Black Limited 
Registered Office  
Duncan House, 31 Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001, India 
T: +91 33 6625 1461-64. Fax: +91 33 2248 0140/ 2243 6681 
E-mail: pcbl@rpsg.in. U: www.pcblltd.com 
CIN: L23109WB1960PLCO24602 

 

3rd November, 2021 

The Manager,                The General Manager, 
Listing Department,               Department of Corporate Services, 
National Stock Exchange of India Ltd,                                    BSE Ltd., 
Exchange Plaza,               1st Floor, New Trading Ring, 
Plot No. – C – 1, G Block,              Rotunda Building, 
Bandra – Kurla Complex,              P.J. Towers, 
Bandra (East),                Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400051                Mumbai – 400001 
 
 
Dear Sir, 
 
Sub:- Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)   
 
Pursuant to Regulation 30 read and Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we enclose herewith the 
copies of the newspaper advertisement published today, i.e. Wednesday, 3rd November, 2021, in English in 
Business Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata) edition, both having electronic editions, 
regarding completion of dispatch of the Postal Notice of the Company in compliance with MCA Circulars and 
SEBI Circulars.  
 
The afore-mentioned Postal Ballot is also uploaded in the website of the Company at www.pcblltd.com .   
 
You are requested to take the afore-mentioned information in record and oblige.  
 
 
Yours faithfully, 
For PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED 
 
 
 
 
K. Mukherjee 
Company Secretary and Chief Legal Officer 
 
Enclo: As above 

http://www.pcblltd.com/
http://www.pcblltd.com/
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Camp : Ayodhya
nd

Date : 2 November, 2021

YASH PAKKA LIMITED

(Formerly Yash Papers Limited)

Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur –208001, Uttar Pradesh

Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya – 224135, Uttar Pradesh

CIN: L24231UP1981PLC005294 I T: +91 7800008301

E:secretarial@yashpakka.com I Website : www.yashpakka.com

For Yash Pakka Limited
(formerly Known as Yash Papers Limited)

Sd/-
Jagdeep Hira

Managing Director
DIN No. 07639849

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2021

Consolidated

Half Year Half Year Year ended Half Year ended

30.09.21 30.06.21 30.09.20 30.09.21 30.09.20 31.03.21 30.09.21

Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed Audited Audited

1 Total Income from Operations 7,136.05 6,191.79 4,166.34 13,327.84 7,463.59 19,497.96 13,327.84

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional

and/or Extraordinary items )

1,491.71 1,478.00 450.58 2,969.71 615.11 2,293.12 2,960.87

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional

and/or Extraordinary items)

1,491.71 1,478.00 450.58 2,969.71 615.11 2,293.12 2,960.87

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional

and/or Extraordinary items)

1,051.39 1,035.03 317.59 2,086.42 432.17 1,672.11 2,077.58

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising

Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax)]

1,009.69 1,009.95 327.33 2,019.64 433.69 1,694.73 2,010.76

6 Equity Share Capital 3,524.00 3,524.00 3,524.00 3,524.00 3,524.00 3,524.00 3,524.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the

Audited Balance Sheet of the previous year

9,481.32 9,481.32 8,138.99 9,481.32 8,138.99 9,481.32 9,481.32

Earnings Per Share (of Rs. /- each) (for continuing and

discontinued operations)

1. Basic 2.98 2.94 0.90 5.92 1.23 4.74 5.90

2. Diluted: 2.98 2.94 0.90 5.92 1.23 4.74 5.90

ParticularSr. No.

8

Standalone

Quarter ended

(Rs. In Lakhs)

1) The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 31st October, 2021 and approved by the Board of Directors at
their meeting held on 1st November 2021

2) The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together
with the Companies (IndianAccounting Standard) Rules, 2015 (as amended)

3) The Company has analysed all parameters associated with this risk due to Covid-19 and has assessed that Covid-19 and the business changes thereafter will have no
material impact on the going concern of the company.

4) "The Scheme of merger of Yash Compostables Limited ("YCL") with the Company effective 1st April, 2020 has been approved by the Board of Directors in their
meeting on 20th June, 2020. The same is subject to approval by Shareholders in the General Meeting and subsequent regulatory approvals. In view of the pending approvals from
various regulatory authorities, no effect ofYCLfinancials are given in the above results.

5) Company has established their 100% Subsidiary in United States of America in April, 2021, by the name Yash Pakka Inc. The Company has started its activity from
July 2021. These financial statement is after consolidating the results ofYash Pakka Inc for the half year ended as on 30th September, 2021.

6) The results of the company are available on the company's website www.yashpakka.com and on BSE website at www.bseindia.com.

Notes :

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]

Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place,

New Delhi- 110 019
Corporate Office : C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.,

India - 201 307; Tel : +91 120 4303500;

Website : www.rsystems.com; Email : rsil@rsystems.com

DECLARATION OF SECOND INTERIM DIVIDEND 2021 AND RECORD DATE

Notice is hereby given that pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Board of Directors at its meeting held on November 02, 2021, has

declared Second Interim Dividend for the year 2021 of Rs. 3.20/- per equity share of Re. 1/-

each. The Second Interim Dividend will be paid by Friday, November 26, 2021 to all the

shareholders of the Company, whose names appear in the Register of Members or in the

records of the Depositories as beneficial owners of shares as on Friday, November 12, 2021,

being the Record date fixed for the purpose.

This information is also available on the Company's website i.e. www.rsystems.com and also

on the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed i.e. National

Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com & BSE Limited - www.bseindia.com.

By Order of the Board

For R Systems International Limited
Sd/-

Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date : November 02, 2021
Place : NOIDA, (U.P.)

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board
of Directors of the Company will be held on Thursday,
November 11, 2021 at Mumbai to interalia, consider and
approve the Unaudited Financial Results and Limited Review
Report of the Company for the quarter and half year ended
September 30, 2021.
The trading window under the SEBI (Prohibition of Insider
Trading) Amendment Regulations, 2018 has been closed
from October 01, 2021 till 48 hours after declaration of
Financial Results.

For FDC Limited
Sd/-

Date : 03.11.2021 Varsharani Katre
Place : Mumbai Company Secretary

FDC LIMITED
Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate,
Waluj-431136, Dist. Aurangabad, Maharashtra

Tel: +91 240 255 4407;
Website: www.fdcindia.com, Email: investors@fdcindia.com

(CIN: L24239MH1940PLC003176)

NOTICE



রাজ্য ১০
কলকাতা বুধবার ৩ নভেম্বর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

টাললগঞ্জ ও যাদবপভুরর লবলেন্ন ওযাভ ড্ে কালীপভু�ার উভ্াধভন 
মন্তী অরূপ লবশ্াস। লিভলন দুই বভরা ককাঅল্ডেভনটর তপন 
দাশগুপ্ত, তারভকশ্র চক্রবততী, ওযা ড্ে ককাঅল্ডেভনটর অলনতা 

কর ম�ুমদার, লমতালল ব্ানাল�ডে ও অরূপ চক্রবততী। ্ানলদভক, 
কবভলঘাটা সুোষ পল্ীর যুবক বনৃ্দ– র প্্াটিনাম বভষডের কালীপভু�া 
উভ্াধন কভরন সাংসদ– অলেভনত্ী লমলম চক্রবততী। ছবি: আজকাল

আ�কাভলর প্রলতভবদন

গল্প করে, আড্ডা মেরে খুশি হরেই বে মেরব ভূরেে েডাজডা। উপহডাে পডাওয়ডা মেরে 
পডারে শেশটি বডা েইরয়ে হডাঁশি!  ভূেচেুে্দিী উপেরষে ৩০ অর্ডাবে মেরক শুরু হরয়রে 
জনশরিয় মের্ডােডাঁ ‘ ভূরেে েডাজডা শেে বে’ –এে এই শবরিষ ব্যবস্ডা। চেরব ৭ নরভম্বে 
পে্দন্ত। ব্রহ্মদেে্যে েডাশে, িডাঁকচুশনিে েডাশে, ডডাশকশন–মেডাশগনীে েডাশেে পডািডাপডাশি েডাকরে 
ভূেচেুে্দিীে শবরিষ েডাশেও। এই েডাশেরে েীশে মেরন েডাখডা হরছে মচডার্ডা িডাক ভডাজডা।  
েডােবপেু, সল্টরেক এবং চন্দননগরে েরয়রে এই মের্ডােডাঁে িডাখডা। শেন িডাখডারেই 
েডাকরে এই সুরেডাগ। মের্ডােডাঁে েেরে েডাজীব পডাে বরেন, ‘ হ্যডারেডাইরনে উচ্ছডারস এখন 
অরনক বডাঙডাশেই ভূেচেুে্দিী ভুেরে বরসরেন। এই শেনটিরক শবরিষ করে মেডােডাে 
জন্য আেডারেে এই আরয়ডাজন।’ 

খলুশ হভলই 
৩ করভ্ারাঁয 
লমলটি, দইভযর 
হালঁি কদভব 
েূভতর রা�া

 লিললপস কাবডেন ব্্াক লললমভট্
CIN: L23109WB1960PLC024602

  মেশজঃ অশেস:  ৩১, মনেডাশজ সুভডাষ মেডাড, কেকডােডা– ৭০০ ০০১
মেশে:  + ৯১ ৩৩ ৬৬২৫ ১৪৪৩, ে্যডাক্স:  + ৯১ ৩৩ ২২৩০ ৬৮৪৪ /  ২২৪৩ ৬৬৮১

করপ্দডারেে অশেস:  আেশপএসশজ হডাউস, ২/ ৪, জডারজস মকডাে্দ মেডাড, ৫ে েে, কেকডােডা– ৭০০ ০২৭, 
মেশে:  +৯১ ৩৩ ৪০৮৭ ০৫০০/ ০৬০০

ই–মেে:  pcbl@rpsg.in,  ওরয়ব:    www.pcbltd.com

কপাস্াল ব্ালট লবজ্ঞলপ্ত
১  শে মকডাম্ডাশনজ অ্যডা্ ২০১৩ মসকিন ১১০–এে সরগে পঠিেব্য মকডাম্ডাশনজ 

( ে্যডারনজরেন্ট অ্যডান্ড অ্যডাডশেশনর্রেিন)  রুেস ২০১৪, রুে ২০ েডা সেরয় 
সেরয় পশেেডাশজ্দে ( ে্যডারনজরেন্ট রুেস)  সরগে পঠিেব্য করপ্দডারেে শবষয়ক 
েন্ত্ররকে সডার্্দেডাে ( এেশসএ)  নং ১৪/ ২০২০ েডাশেরখ ৮ এশরিে ২০২০, 
সডার্্দেডাে নং ১৭/ ২০২০ েডাশেখ ১৩ এশরিে ২০২০ সডার্্দেডাে নং ২২/ ২০২০ 
েডাশেখ ১৫ জুন ২০২০, সডার্্দেডাে নং ৩৩/ ২০২০ েডাশেখ  ২৮ মসরটেম্বে 
২০২০, সডার্্দেডাে নং ৩৯/ ২০২০ েডাশেখ ৩১ শডরসম্বে ২০২০ এবং সডার্্দেডাে 
নং ১০/ ২০২১ েডাশেখ ২৩ জুন ২০২১ ( একশরিেভডারব এেশসএ সডার্্দেডােস 
শহসডারব শববৃে)  এবং শসশকউশেটিজ অ্যডান্ড এক্সরচঞ্জ মবডাড্দ অে ইশন্ডয়ডা ( শেশ্টং 
অবশেরগিনস অ্যডান্ড শডসর্ডাজডাে শেরকডায়ডােরেন্টস)  মেগুরেিনস ২০১৫ 
মেগুরেিন ৪৪ েডা সেরয় সেরয় পশেেডাশজ্দে ( মসশব শেশ্টং মেগুরেিনস)  
এবং শে অ্যডার্ে অন্যডান্য রিরেডাজ্য ধডােডা অনুসডারে ( সহ শবশধবদ্ধ পশেেডাজ্দন, 
সেরয় সেরয়)  শেশেপস কডাব্দন ব্্যডাক শেশেরেড ( শে মকডাম্ডাশন) –এে 
সেস্যগণরক শবজ্ঞশতি রিেডান কেডা হরছে মে মিয়ডােরহডাল্ডােগরণে অনুরেডােন 
গ্রহণ কেরে হরব মপডা্টডাে ব্যডােে েডাধ্যরে ববদ্্যশেন েডাধ্যরে মভডাটিং দ্ডােডা 
( শেরেডাে ই–মভডাটিং)  রি্ডাশবে শেরজডাশেউিনসেূরহে জন্য ক)  মকডাম্ডাশনে  
নডাে ‘ শেশেপস কডাব্দন ব্্যডাক শেশেরেড’  মেরক ‘ শপশসশবএে শেশেরেড’ –এ 
পশেবে্দরনে জন্য খ)  শ্রী মকৌশিক েডারয়ে ে্যডারনশজং শডরে্ে শহরসরব পুনেডায় 
শনরয়ডাগ গ)  শ্রী আে মক আগেওয়ডারেে শবশনরয়ডাগ নন এশক্সশকউটিভ স্ডাধীন 
শডরে্ে শহরসরব ঘ)  শ্রী টি শস সিুীে র্েডারেে শনরয়ডাগ নন এশক্সশকউটিভ 
স্ডাধীন শডরে্ে শহরসরব। 

২ মপডা্টডাে ব্যডােে শবজ্ঞশতি মরিেণ কেডা হরয়রে ববদ্্যশেন েডাধ্যরে সকে 
মিয়ডােরহডাল্ডােগণরক েডাে ই–মেে ঠিকডানডা মকডাম্ডাশন বডা মকডাম্ডাশনে 
মেশজ্রেডাে অ্যডান্ড মিয়ডাে ট্ডান্সেডাে এরজন্ট শেঙ্ক ইন েডাইে  ইশন্ডয়ডা রিডাইরভে 
শেশেরেড ( আেটিএ)  বডা শডরপডাশজেশে পডাটি্দশসরপন্ট ( শডরপডাশজেশে) –এে 
কডারে নশেভুক্ত েরয়রে শুক্রবডাে, ২৯ অর্ডাবে ২০২১ েডাশেরখ ( ‘ শনণ্দডায়ক 
েডাশেখ’ ) এেশসএ এবং মসশব সডার্্দেডােসেূহ অনুসডারে মিয়ডােরহডাল্ডােগণরক 
মপডা্টডাে ব্যডােে শবজ্ঞশতিে ব্যডাবহডাশেক কশপ মরিেরণে রিরয়ডাজন মনই। 

৩ এেশসএ সডার্্দেডােসেূহ অনেুডায়ী মকডাম্ডাশন মপডা্টডাে ব্যডােে জেডাে পশেবরে্দ 
শেরেডাে ই– মভডাটিং সুশবধডা রিেডান করেরেন সেস্যগণরক। সেস্যগরণে 
েরনডাভডাব মকবেেডারি শেরেডাে ই– মভডাটিং েডাধ্যরে রিকডাশিে হরব। মসই 
কডােরণ মকডাম্ডাশন সেস্যগরণে ববদ্্যশেন েডাধ্যরে মভডাে রিেডারনে জন্য 
এনএসশডএরেে সরগে চুশক্তবদ্ধ হরয়রেন।

৪ মপডা্টডাে ব্যডােে শবজ্ঞশতিরে শেরেডাে ই– মভডাটিংরয়ে সমূ্ণ্দ পদ্ধশে রিেত্ত। 
শেরেডাে ই– মভডাটিং শুরু হরব ৩ নরভম্বে, ২০২১ সকডাে ৯. ০০েডায় ( ভডােেীয় 
সেয়)  এবং মিষ হরব বৃহস্পশেবডাে, ২ শডরসম্বে ২০২১ মবেডা ৫. ০০েডায় 
( ভডােেীয় সেয়)  এই সেরয় মে সকে সেরস্যে নডাে শনণ্দডায়ক েডাশেখ 
শুক্রবডাে, ২৯ অর্ডাবে ২০২১ সেরয় সেস্যগরণে খডােডায় েরয়রে এবং 
মিয়ডাে বডা্শবক/ শড মেটিশেয়ডােইজড আকডারে ধরে মেরখরেন েডাঁেডা মপডা্টডাে 
ব্যডােে শবজ্ঞশতিরে রিেত্ত পদ্ধশেরে ন্যডািনডাে শসশকউশেটিজ শডরপডাশজেশে 
শেশেরেড ( এনএসশডএে)  েডাধ্যরে ববদ্্যশেন েডাধ্যরে মভডােরিেডান কেরে 
পডােরবন। শনণ্দডায়ক েডাশেরখ সেস্যগরণে মিয়ডারেে অনুপডারে মভডােডাশধকডাে 
শহরসব কেডা হরব। মভডাটিংরয়ে পে এনএসশডএে মভডাটিং েশডউে শনশ্রিয় 
করে মেরবন। সেস্যগণ একটি শেরজডাশেউিরনে ওপে মভডােরিেডান কেরে 
েডা পশেবে্দন কেরে পডােরবন নডা। েশে একশরিে মিয়ডােধডােক হরয় েডারকন 
মসরষেররি েডাঁে নডাে ওপরে শেশনই মকবে মভডাে রিেডান কেরে পডােরবন।

৫ এেশসএ সডার্্দেডাে এবং মসশব সডার্্দেডাে অনেুডায়ী মকডাম্ডাশনে মপডা্টডাে ব্যডােে 
শবজ্ঞশতি মকডাম্ডাশনে ওরয়বসডাইে www.pcbltd.com –এ আপরেডাড 
কেডা হরয়রে। মকডাম্ডাশনে মপডা্টডাে ব্যডােে শবজ্ঞশতি ্টক এক্সরচঞ্জসেূরহে 
ওরয়বসডাইে www.nse india.com  এবং বরম্ব ্টক এক্সরচঞ্জ ( শবএসই)  
ওরয়বসডাইে www.bse india.com–এরে পডাওেডা েডারব এবং এনএসশডএে 
ওরয়বসডাইে ( শেরেডাে ই– মভডাটিং সুশবধডারিেডানকডােী সংস্ডা)  www.evoting.
nsdl.com–এ পডাওয়ডা েডারব।

৬ বডা্শবক আকডারে মিয়ডাে ধরে েডাখডা সেস্যগণ মেডাশেও নম্বে, মিয়ডােরহডাল্ডােরেে 
নডাে, সম্ূণ্দ ঠিকডানডা, মেডাবডাইে নম্বে, ই–মেে ঠিকডানডা েডা নশেভুক্ত হরব সহ 
প্যডারনে স্্যডান কেডা কশপ সহ মে মকডানও নশে ( ড্ডাইশভং েডাইরসন্স, পডািরপডাে্দ, 
ব্যডাঙ্ক শববেণী, আধডাে)  ঠিকডানডাে রিেডাণ শহরসরব ই–মেে কেরবন মেশজ্রেডাে অ্যডান্ড 
মিয়ডাে ট্ডান্সেডাে এরজন্ট ( আেটিএ) –এে ই–মেে kolkata@ linkintime.
co.in –এ। মিয়ডাে ধডােকগণ শডে্যডাে আকডারে মিয়ডাে ধরে েডাখরে ই–মেে 
ঠিকডানডা আপরডে কেরবন েডাঁরেে শডরপডাশজেশে পডাটি্দশসরপন্ট েডাধ্যরে। ই–মেে 
নশেভুক্ত হওয়ডাে পে মপডা্টডাে ব্যডােে শবজ্ঞশতি সহ ই– মভডাটিং ইউজডাে আইশড 
এবং পডাসওয়ডাড্দ অনুরেডাধক্ররে মরিেণ কেডা হরব।

শ্রী অঞ্জনর্েডাে েডায় রি্যডাশ্শসং মকডাম্ডাশন মসরক্রেডাশে ( সেস্য নং FCS5684)  এই 
মপডা্টডাে ব্যডােে পদ্ধশে শেরেডাে ই– মভডাটিং েডাধ্যরে স্ছে ও সুষ্ুভডারব পশেচডােনডাে 
জন্য ্ুরিটিনডাইজডাে শহরসরব শনরয়ডাশজে হরয়রেন। মপডা্টডাে ব্যডােে েেডােে সহ 
্ুরিটিনডাইজডারেে শেরপডাে্দ মপডা্টডাে ব্যডােে পদ্ধশে সেডাশতিে ২টি কডারজে শেরনে 
েরধ্য মঘডাশষে হরব এবং মকডাম্ডাশনে মেশজ্টডাড্দ অশেস ৩১ এন  এস মেডাড, 
কেকডােডা– ৭০০ ০০১–এ রিেডান কেডা হরব। েেডােে মকডাম্ডাশনে ওরয়বসডাইে 
www.pcbltd.com,  ন্যডািনডাে ্টক এক্সরচঞ্জ অে ইশন্ডয়ডা শেশেরেড ( এনএসই) , 
বরম্ব ্টক এক্সরচঞ্জ শেশেরেড ( শবএসই) ( পেবেতী সেরয় ‘ ্টক এক্সরচঞ্জ’  শহরসরব 
শববেৃ)  এবং এনএসশডএরেে ওরয়বসডাইরে পডাওয়ডা েডারব। মকডানও রিরনেে জন্য 
মিয়ডােরহডাল্ডােগরণে শরিরকডারয়ন্টশে আস্ড মকডারচেনস ( এেএশকউস)  এবং 
ই– মভডাটিং ইউজডাে ে্যডানুয়ডাে মেখুন, েডা পডাওয়ডা েডারব www.evoting.nsdl.com 
–এে ডডাউনরেডাড শবভডারগ বডা মেডান করুন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০  এবং ১৮০০ ২২৪ 
৪৩০  বডা অনুরেডাধ জেডা করুন শ্রী অশেে শবিডাে শসশনয়ে ে্যডারনজডাে/ শ্রীেেী পল্লবী 
েডাররি, ে্যডারনজডাে এনএসশডএে মট্ড ওয়ডাল্্দ, ‘ এ’  উইং, ৫ে েে, কেেডা শেেস 
কম্ডাউন্ড, মেডায়ডাে প্যডারেডাে, েুম্বই–৪০০ ০১৩, ই–মেে:  evoting@nsdl.
co.in  েডাধ্যরে। উক্ত েে্য মকডাম্ডাশনে সকে সেস্যগরণে সশুবধডাে জন্য জডাশে কেডা 
হে েডা এেশসএ এবং মসশব সডার্্দেডাে অনুেডায়ী।
 লিললপস কাবডেন ব্্াক লললমভটভ্র পভষে
স্ডান:  কেকডােডা ককৌলশক মুখাল�ডে
েডাশেখ:  ০২. ১১. ২০২১  মকডাম্ডাশন মসরক্রেডাশে

 লবক্রয লবজ্ঞলপ্ত

লপ্র�ম ইনফ্াকন লললমভট্ ( ললকুইভ্শন অধীভন) 
শের্ইরডেে:  শ্রী বীরেন্দ্র র্েডাে শরিপডাঠী

শের্ইরডেরেে ঠিকডানডা:  ৬০/ ২/ ১, হশেপে েত্ত মেন, গেে শভউ অ্যডাপডাে্দরেন্ট, কেকডােডা–৭০০০৩৩
ই– মেে আইশড:  prisminfraconliq idation@gmail.com, bkt9000@gmail.com, মেডাগডারেডাগ নং +৯১৯৪৩৩৬০২৭৪৬

ই– অকশন
ইনসেরভশন্স অ্যডান্ড ব্যডাঙ্কেডাপশস মকডাড ২০১৬ অধীরন সম্েসেূরহে শবক্রয়

ই– অকশভনর তালরখ ও সময:  ০৩. ১২. ২০১২, কবলা ৩. ০০টা – লবভকল  ৫. ০০টা ( সহ রিশে মষেররি ৫ শেশনরেে অসীেডাশয়ে বৃশদ্ধ)  
েহডােডান্য ন্যডািনডাে মকডাম্ডাশন ে’ ট্ডাইবুনডাে, কেকডােডা মবঞ্চ– এে ৯ নরভম্বে ২০১৯ েডাশেরখে আরেিডানুসডারে গঠিে শের্ইরডেে এবং শের্উরডিন এর্টে অধীরন লপ্র�ম 
ইনফ্াকন লললমভট্ ( ললকুইভ্শন অধীভন) – এে েডাশেকডানডাধীরন েডাকডা সম্শত্ত ও সম্ে শবক্রয়। শনম্নস্ডাষেেকডােী দ্ডােডা ই– অকিন প্্যডােেে্দ https://ncltauction.
auctiontiger.net  েডাধ্যরে শবক্রয় অনুশষ্ে হরব।     

দ্রটিব্:  শডড অে কনরভয়ডান্স স্ডাষেশেে হরব ে্যডাগনডাে মবগেে এর্টে এেএেশপ এবং অকিন মক্রেডা দ্ডােডা
শের্ইরডেে অনুরেডাশেে ব্যশক্ত হরবন
ইএেশড এবং মেডাগ্যেডা রিডােডাণ্য নশে জেডাে মিষ েডাশেখ:  ২৭/ ১১/ ২০২১
েে্য শবশনেরয়ে এবং স্ডান পশেেি্দরনে মিষ েডাশেখ:  ২৬/ ১১/ ২০২১
ই– অকশন শতডোবলল লনভনে: 
১) ই– অকিন ‘ মেখডারন মেেন আরে, েডা আরে েডা আরে, মেখডারন মেভডারব আরে এবং অন্য মকডানও উপডায় ব্যেীে’ শভশত্তরে অনুরেডাশেে সডাশভ্দস মরিডাভডাইডডাে 

এে/ এসই–মরিডাশকওেরেন্ট মেকরনডােশজস শেশেরেড ( অকিন েডাইগডাে)  েডাধ্যরে অনুশষ্ে হরব।
২) সমূ্ণ্দ ই– অকিন পদ্ধশে নশে মেখডারন সম্েসেূরহে শববেণ, অনেডাইন ই– অকিন শবড েে্দ, মঘডাষণডাপরি এবং আন্ডডােরেশকং েে্দ, ই– অকিরনে িে্দডাবশে েরয়রে, 

েডা পডাওয়ডা েডারব https://ncltauction.auctiontiger.net –এ। মেডাগডারেডাগ:  শ্রী রিভীন র্েডাে মেবে, ৯৭২২৭৭৮৮২৮, ০৭৯৬৮১৩৬৮৫৪/ ৫৫/ ৫১
  ই– কমল: praveen.thevar@auctiontiger.net  বা https://ncltauction.auctiontiger.net
  স্ডাঃ
 বীরেন্দ্র র্েডাে শরিপডাঠী
 শের্ইরেডে
 শরিজে ইনরিডাকন শেশেরেড – শের্ইরডিন অধীরন
 আইশবশবআই মেশজঃ নং IBBI/IPA-003/IP-N00229/2019-20/12679
েডাশেখ:  ০৩. ১১. ২০২১  ঠিকডানডা: ৬০/ ২/ ১, হশেপে েত্ত মেন,  গেে শভউ অ্যডাপডাে্দরেন্ট, কেকডােডা–৭০০০৩৩
স্ডান:  কেকডােডা ই– মেে আইশড:   prisminfraconliqidation@gmail.com, bkt9000@gmail.com

সম্পদ সংরলষেত মূল্
( ককাটিভত) 

ইএমল্ অরডোঙ্ক
(  ককাটিভত) 

বৃলধির অরডোঙ্ক
 ( লাভখ) 

১)  প্ে নং ২এে/ ও৪, শ্রেে নং ৩৭২, অ্যডাকিন এশেয়ডা  ২এে, শনউ েডাউন ( বে্দেডারন মজ্যডাশে বসু নগে) , 
কেকডােডা– ৭০০১৫৬– মে পশচেে অংরি “ েডাশন–ক্যডাসডারডডানডা” – মে ১০ে েরে ইউশনে ৯ডশব্উ৩, 
েডাে শবল্ট পশেেডাপ ৬৮১০ বগ্দেুে– সহ ৯ সংখ্যক গডাশি েডাখডাে অশধকডাে।
২)  প্ে নং ২এে/ ও৪, শ্রেে নং ৩৭২, অ্যডাকিন এশেয়ডা ২এে, শনউ েডাউন ( বে্দেডারন মজ্যডাশে বসু 
নগে) , কেকডােডা–  ৭০০১৫৬– মে পশচেে অংরি “   েডাশন ক্যডাসডারডডানডা” – মে ১০ে েরে ইউশনে নং 
৯ডশব্উ৪, েডাে শবল্ট আপ পশেেডাপ ৮৪২৩ বগ্দেুে– সহ ১০ সংখ্যক গডাশি েডাখডাে অশধকডাে।

২. ৬০ মকডাটি

৩. ২০ মকডাটি

০. ২৬ মকডাটি

০. ৩২ মকডাটি

৫

৫

রামলাল বা�ার ব্াঞ্চ
২১ গিিা কমইন করা্
কলকাতা– ৭০০ ০৭৮

মেরহেু, ব্যডাঙ্ক অে বরেডােডা–এে অনুরেডাশেে অশেসডাে শহরসরব শনম্নস্ডাষেেকডােী শসশকউশেেডাইরজিন অ্যডান্ড শেকন্রেডাকিন অে শেনডাশন্সয়ডাে অ্যডারসেস অ্যডান্ড 
এনরেডাস্দরেন্ট অে শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট অ্যডা্, ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২)  মেডােডারবক এবং শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট ( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস, ২০০২– এে রুে 
৩–এে সরগে পঠনীয় উক্ত অ্যডার্ে ১৩( ১২)  ধডােডাধীরন েডাঁে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে মেনেডাে–  এে রিশে েডাশব শবজ্ঞশতি ইসু্য করেশেরেন, েডারে উক্ত শবজ্ঞশতিে 
েডাশেখ মেরক ৬০ শেরনে েরধ্য সংশলিটি শবজ্ঞশতিরে উশল্লশখে পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক– সহ চুশক্তবদ্ধ হডারে সুে– সহ খেচ েডাশুে এবং ব্যয় ঋণ পশেরিডাধ পে্দন্ত সেরয় 
সরেে আেডায় মেওয়ডাে জন্য েডাঁরেে আহ্ডান জডানডারনডা হরয়শেে।
উক্ত মেনেডাে  ওই পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক আেডায় শেরে ব্যে্দ হওয়ডায় এেদ্দডােডা শবরিষ করে ওই মেনেডাে  এবং জনসডাধডােরণে জ্ঞডােডারে্দ জডানডারনডা হরছে মে, শনম্নস্ডাষেেকডােী 
শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট ( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস ২০০২– এে রুে ৮– এে সরগে পঠনীয় উক্ত অ্যডার্ে ১৩ ( ৪)  ধডােডাধীরন েডাঁে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে শনম্নবশণ্দে 
েডাশেরখ শনরচ বশণ্দে সম্শত্তে েখে শনরয়রেন।
শবরিষ করে ওই মেনেডাে/ জডাশেনেডাে/ বন্ধকেডােডা এবং  জনসডাধডােণরক এেদ্দডােডা শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত শনরয় মেনরেন নডা কেডাে জন্য সেক্দ কেডা হরছে এবং এে 
পরেও এই সম্শত্ত শনরয় মে মকডানও মেনরেন কেডা হরে েডা উক্ত শবজ্ঞশতিরে উশল্লশখে বরকয়ডা ও েডাে ওপে পশেরিডাধ পে্দন্ত চুশক্তবদ্ধ হডারে সুে, েডাশুে, 
আকশমিক খেচডাপডাশে ইে্যডাশে সরেে ব্যডাঙ্ক  অে বরেডােডা–এে চডাজ্দ সডারপষে হরব।      
এে পডািডাপডাশি উক্ত অ্যডার্ে ১৩ ধডােডাে ( ৮)  উপধডােডাে সংস্ডান মেডােডারবক উপেব্ধ সেরয়ে েরধ্য ব্যডারঙ্কে রিডাপ্য বরকয়ডা েডাকডাপয়সডা আেডায় শেরয় শনম্নশেশখে 
জডাশেনেুক্ত সম্শত্ত েডাশিরয় মনওয়ডাে ব্যবস্ডা কেডাে জন্য সংশলিটি মেনেডারেে দৃশটি আকষ্দণ কেডা হরছে।                       

দখল লবজ্ঞলপ্ত  
( স্াবর সম্পলতির �ন্) 

পলরলশটি– IV, সভগে পঠিতব্ লসলকউলরটি ইন্াভরস্ 
( এনভিাসডেভমন্)  রুলস ২০০২,  রুল ৮( ১) , 

ক্রম
নং

ঋণগ্রহীতার
নাম

১)  দালব লবজ্ঞলপ্তর তালরখ
২)  দখভলর তালরখ
৩)  বভকযা অরডোঙ্ক

স্াবর সম্পলতি সমূভহর লববরণ

১ শ্রী অনুপ কুমার কবাস ১)  ০৭. ০৭. ২০২১
২)  ২৮. ১০. ২০২১
৩)  ₹  ১৪,৮৪,৭০২. ৯৯ ( মচডা্ েষে চুেডাশি 
হডাজডাে সডােরিডা দ্ই েডাকডা ও শনেডানব্বই পয়সডা 
েডারি) সহ চুশক্তবদ্ধ হডারে সুে, সহ খেচ, 
েডাশুে ও ব্যয় ঋণ পশেরিডাধ পে্দন্ত সেরয়

সম্শত্তে সকে অপশেহডাে্দ অংি মেখডারন ‘ েবীন্দ্র অ্যডাপডাে্দরেন্ট’  
নডাশেে শজ+ ৩ ভবরনে উত্তে– পশচেেশেরক শদ্েীয় েরে ফ্্যডাে নং 
১– সহ রিেে েরে একটি ঢডাকডা গডাশি েডাখডাে জডায়গডা– সহ রিডায় ৬ 
কডাঠডা ১১ েেডাক ১০০ বগ্দেুে জশেে অশবভডাজ্য আনুপডাশেক অংি 
েডা অবশস্ে মেৌজডা–  গিেডা, মজ এে নং ১৯, মে সডা নং ২, মেৌশজ 
নং ১০, ১২৭, ১৩ সম্শক্দে আে এস েডাগ নং ২২২৫, অধীন্ 
আে এস খশেয়ডান নং ১৭৩২ েডাে মরিশেরসস নং ৭৯/ ১ েরহন্দ্র েণ্ডে 
মেডাড, কেকডােডা– ৭০০ ০৭৮, কসবডা েডানডা অধীরন, মকএেশস ওয়ডাড্দ 
নং ১০৬, মজেডা েশষেণ ২৪ পেগনডা েডাশেকডানডা শ্রী অনুপ র্েডাে বসু। 
সম্শত্তে মচৌহশ্:  উত্তরে:  শ্রী েণবীে েজুেেডারেে জশে েশষেরণ:  ৭৯ 
েরহন্দ্র েণ্ডে মেডাড, পূরব্দ:  ১২ েুে চওিডা মকএেশস মেডাড, পশচেরে;  
আেএস েডাগ নং ২২২৬।

২ শ্রী মহাভদব প্রামালণক
এবং শ্রীমতী পুতুল প্রামালণক

১)  ০৭. ০৭. ২০২১
২)  ২৮. ১০. ২০২১
৩)  ₹ ২১,৫৫,৮২৬. ৩৬
( এর্ি েষে পঞ্চডানি হডাজডাে আেরিডা েডাশব্বি 
েডাকডা ও েশরিি পয়সডা েডারি)  ০৬. ০৭. ২০২১ 
অনুেডায়ী সুেসহ খেচ, েডাশুে এবং ব্যয় ঋণ 
পশেরিডাধ পে্দন্ত সেরয়।

সম্শত্তে সকে অপশেহডাে্দ অংি মেখডারন সম্ূণ্দ রিেে েরে একটি 
ফ্্যডাে অবশস্ে মেৌজডা–  কসবডা, মজ এে নং ১৩, অন্তগ্দে ইশপ নং 
২৪, এস শপ নং ২৩, েডাগ ( প্ে)  নং ৩০৮৭ বে্দেডারন মকএেশস 
ওয়ডাড্দ নং ১০৫, মপৌেসভডা মরিশেরসস নং ২২, সুরচেডা নগে– ১, 
েডাে ডডাকরেডারগে ঠিকডানডা ১/ ২৪, সুরচেডা নগে– ১, েডানডা–  কসবডা, 
বে্দেডারন গিেডা, কেকডােডা– ৭০০ ০৭৮, মজেডা েশষেণ ২৪ পেগনডা 
েডাশেকডানডা শ্রী েহডারেব রিডােডাশণক এবং শ্রীেেী পুেুে রিডােডাশণক। 
সম্শত্তে মচৌহশ্:  উত্তরে:  ১২ েুে চওিডা করেডাশন পে, েশষেরণ:  
ইশপ নং ২৫, পূরব্দ:  ইশপ নং ২৪এ, পশচেরে:  ইশপ নং ২৭।

৩ শ্রীমতী স্াতী কবাস 
ও শ্রী অনুপ কুমার কবাস

১)  ০৭. ০৭. ২০২১
২)  ২৮. ১০. ২০২১
৩)  ₹ ৩৪,৭৬,৩০৪. ৯২
( মচৌশরিি েষে শেয়ডাত্তে হডাজডাে শেনরিডা 
চডাে েডাকডা ও শবেডানব্বই পয়সডা েডারি)  
০৬. ০৭. ২০২১ অনুেডায়ী সহ চুশক্তবদ্ধ হডারে 
েদ্পশে সুে, সহ খেচ, েডাশুে ও ব্যয় ঋণ 
পশেরিডাধ পে্দন্ত সেরয়।

সম্শত্তে সকে অপশেহডাে্দ অংি মেখডারন ‘ েবীন্দ্র অ্যডাপডাে্দরেন্ট’  
নডাশেে শজ+ ৩ ভবরনে উত্তে পশচেেশেরক েৃেীয় েরে ফ্্যডাে নং 
৫– সহ রিেে েরে একটি ঢডাকডা গডাশি েডাখডাে জডায়গডা– সহ রিডায় ৬ 
কডাঠডা ১১ েেডাক ১০ বগ্দেুে জশেে অশবভডাজ্য আনুপডাশেক অংি েডা 
অবশস্ে মেৌজডা–  গিেডা, মজ এে নং ১৯, মে সডা নং ২, মেৌশজ 
নং ১০, ১২৭, ১৩ সম্শক্দে আে এস েডাগ নং ২২২৫, অধীন্ 
আে এস খশেয়ডান নং ১৭৩২ েডাে মরিশেরসস নং ৭৯/ ১ েরহন্দ্র েণ্ডে 
মেডাড, কেকডােডা– ৭০০ ০৭৮, কসবডা েডানডা অধীরন, মকএেশস ওয়ডাড্দ 
নং ১০৬, মজেডা েশষেণ ২৪ পেগনডা েডাশেকডানডা শ্রী অনুপ র্েডাে 
বসু এবং শ্রীেেী স্ডােী বসু সম্শত্তে মচৌহশ্:  উত্তরে:  শ্রী েণবীে 
েজুেেডারেে জশে েশষেরণ:  ৭৯ েরহন্দ্র েণ্ডে মেডাড, পূরব্দ:  ১২ েুে 
চওিডা মকএেশস মেডাড, পশচেরে;  আেএস েডাগ নং ২২২৬।

তালরখ:  ০৩. ১১. ২০২১ অনুভমালদত  আলধকালরক
স্ান:  কলকাতা  ব্াঙ্ক অি বভরাদা 

 অরলবন্দ সরলণ ব্াঞ্চ
২১৫লব, অরলবন্দ সরলণ
কলকাতা–  ৭০০০০৬

ই– কমল:  arobin@bankofbaroda.com
শকেু ব্যশক্ত আেডারেে শবশভনি ব্রডাঞ্চ মেরক মসডানডাে অেঙ্কডাে বন্ধক েডাখডাে শবশনেরয় স্ণ্দ ঋরণে সুশবধডা গ্রহণ করেশেরেন এবং সেয়েরেডা েডা পশেরিডারধ মখেডাশপ হরয়রেন। েডাঁেডা/ েডাঁরেে 
আইশন উত্তেডাশধকডােীগণ আেডারেে েেরে পডাঠডারনডা মনডাটিস/ মনডাটিসগুশেরে েেডােেভডারব জবডাব মেনশন অেবডা ওই মনডাটিসগুশে অশবশেকৃে অবস্ডায় মেেে এরসরে। এেন পশেশস্শেরে, 
এেনেডাই শসদ্ধডান্ত হরয়রে মে, েশে ওই স্ণ্দ ঋণ( গুশে)  এখডারন উশল্লশখে শনেডারেে েডাশেরখে আরগে শেন শবরকে ৪. ০০েডাে েরধ্য শেটিরয় নডা মেওয়ডা হয়, মসরষেররি নেুন মকডানও শবজ্ঞশতি 
জডাশে নডা করেই ওই বন্ধক েডাখডা স্ণ্দডােঙ্কডােগুশে শনরচ মেখডা েডাশেরখ ও সেরয় শনম্নশেশখে ব্রডাঞ্চ মরিশেরসরস/ মগডাল্ হডারব রিকডারি্য শনেডাে কেডা হরব। এই সম্শক্দে েডাবেীয় খেচডাপডাশে 
সংশলিটি ঋণগ্রহীেডারেেই বহন কেরে হরব। মে মকডানও সেরয় এই শনেডাে স্শগে কেডা/ বন্ধ েডাখডা এবং শনেডাে চেডাকডােীনই েডা বন্ধ করে মেওয়ডাে অশধকডাে এই ব্যডারঙ্কে েডাকরব। সেে 
শবডডােেডা পুরেডা অে্দডাঙ্ক আেডায় শেরয় অেঙ্কডারেে েখে শনরে পডারেন অেবডা শনেডারেে স্ডারনই রিেরে শবড অে্দডারঙ্কে ২৫%  আেডায় শেরয় বডাশক অে্দডাঙ্ক শনেডারেে েডাশেখ মেরক ৭ শেরনে 
েরধ্য আেডায় শেরে পডােরবন। শবড অে্দডাঙ্ক আেডায় শেরে মখেডাশপ হরে, এই ব্যডাঙ্ক সংশলিটি শবডডারেে রিডােশেক জেডােডাশি বডারজয়ডাতি কেরে পডারে।
  

 স্ণডোলঙ্কার 
লনলাভমর কনাটিস

ক্রম 
নং

শাখার নাম/ 
অকশভনর স্ান

অ্াকাউভন্র 
নাম

অ্াকাউন্ নং বভকযা অরডোঙ্ক প্রারম লবজ্ঞলপ্তর 
তালরখ/ 

অকশভনর �ন্ 
লবজ্ঞলপ্তর তালরখ

অকশভনর 
তালরখ

অকশভনর 
প্র্ালবত সময

স্ণডোলঙ্কাভরর 
গ্রস ও�ন 
( গ্রাভম) 

দিার 
সংখ্া

১ অেশবন্দ সেশণ িডাখডা
কেকডােডা

মধু বাভনডেওযাল ৪৮৯২০৬০০০০০৩৩২ ₹  ৩৬০০০০/ – ২৯. ০৯. ২০২১ ১৬. ১১. ২০২১ মবেডা ২. ৩০ মেরক 
৩. ৩০ পে্দন্ত

১১৫. ৬৫ ৩০

তালরখ:  ০৩. ১১. ২০২১ অনভুমালদত আলধকালরক, অরলবন্দ সরলণ শাখা

আধার হাউল�ং লিনান্স লললমভট্
কভপডোভরট অলিস:  ইউশনে নং ৮০২, নেেডাজ রু্েশজ, ওরয়্টডান্দ এক্সররিস
হডাইওরয় এবং এে শভ মেডাড, আরন্ধশে ( ই্ট) , েুম্বই–৪০০০৬৯
হাওিা ব্াঞ্চ:  েডাড্দ মফ্ডাে, কৃষ্ডা এনর্ভ, ২০১, ভজনেডাে মেডাশহয়ডা মেন, এশস েডারক্দরেে কডারে, হডাওিডা–৭১১১০১ ( পশচেেবগে) 

দখল লবজ্ঞলপ্ত [ পলরলশটি–IV ] ( স্াবর সম্পলতির �ন্)
মেরহেু, আধার হাউল�ং লিনান্স লললমভট্ ( এএইচএিএল) – এে অনুরেডাশেে আশধকডাশেক শহরসরব শনম্নস্ডাষেেকডােী শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট 
( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস, ২০০২– এে রুে ৩ সহ পঠনীয় শসশকউশেেডাইরজিন অ্যডান্ড শেকন্রেডাকিন অে শেনডাশন্সয়ডাে অ্যডারসেস অ্যডান্ড এনরেডাস্দরেন্ট অে 
শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট অ্যডা্, ২০০২–এে ১৩( ১২)  ধডােডাধীরন েডঁাে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে এখডারন নীরচ উশল্লশখে ঋণগ্রহীেডা( গণ) /  জডাশেনেডাে( গণ) –
এে রিশে এই মকডাম্ডাশনে অনুরেডাশেে আশধকডাশেক শহরসরব েডাশব শবজ্ঞশতি( সেূহ)  ইসু্য করেশেরেন েডাে েডাধ্যরে উক্ত শবজ্ঞশতি রিডাশতিে েডাশেখ মেরক 
৬০ শেরনে েরধ্য সংশলিটি শবজ্ঞশতিরে উশল্লশখে পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক আেডায় মেওয়ডাে জন্য েডঁারেে রিশে আহ্ডান জডানডারনডা হরয়শেে। উক্ত ঋণগ্রহীেডা ওই 
পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক আেডায় শেরে ব্যে্দ হওয়ডায় এেদ্দডােডা শবরিষ করে ওই ঋণগ্রহীেডা( গণ) /  জডাশেনেডাে( গণ) এবং জনসডাধডােরণে জ্ঞডােডারে্দ জডানডারনডা হরছে 
মে, শনম্নস্ডাষেেকডােী শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট ( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস, ২০০২–এে রুে ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যডার্ে ১৩ ধডােডাে ( ৪)  নং উপধডােডাধীরন েডাঁে 
ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে এখডারন নীরচ বশণ্দে সম্শত্তে েখে শনরয়রেন। এেদ্দডােডা উক্ত অ্যডার্ে ১৩ ধডােডাে ( ৮)  নং উপধডােডাে সংস্ডান মেডােডারবক রিডাপ্য 
মেয়ডারেে েরধ্য শনম্নশেশখে জডাশেনেুক্ত পশেসম্েগুশে েডাশিরয় মনওয়ডাে জন্য সংশলিটি ঋণগ্রহীেডাে েরনডারেডাগ আকষ্দণ কেডা হরছে। শবরিষ করে উক্ত 
ঋণগ্রহীেডা এবং জনসডাধডােণরক এেদ্দডােডা শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত শনরয় মকডানও রিকডাে মেনরেন নডা কেডাে জন্য সেক্দ কেডা হরছে এবং উক্ত সম্শত্ত শনরয় মে 
মকডানও মেনরেন নীরচ উশল্লশখে পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক ও েদ্পশে সুে সরেে এএইচএেএে– এে চডাজ্দ সডারপষে হরব।

ক্রম 
নং

ব্াভঞ্চর নাম /  
ঋণগ্রহীতা ( গণ) /  সহ–

ঋণগ্রহীতা( গণ)  এর নাম

�ালমনযুক্ত পলরসম্পভদর লববরণ
( স্াবর সম্পলতি) 

দালব লবজ্ঞলপ্তর
তালরখ এবং

দালবকৃত অরডোঙ্ক

দখভলর তালরখ

১ [অ্যডাপ.  নং:  ০০০৪০৮০৯ 
এবং ০০০৯৫৪৫৬/  
হডাওিডা ব্রডাঞ্চ]
মেডাশহনী েঞ্জন জডানডা 
( ঋণগ্রহীেডা) 
অংশুেডান জডানডা
( সহ–ঋণগ্রহীেডা) 
েুষডােকডাশন্ত শসংহ এবং সঞ্জয় 
েডায় ( জডাশেনেডাে) 

শনরম্নডাক্ত সম্শত্তে অপশেহডাে্দ সেগ্র পশেেডাণ:  ২. ৬৬৬ 
মডশসরেে েডারপে জশে, েৎসহ ২০০ বগ্দেুে েডারপে আেটি 
মিড মেওয়ডা কডাঠডারেডা, মেৌজডা– েশষেণ েয়নডা, েডানডা– েয়নডা, 
প্ে নং– সডারবক ১৩৮০, হডাে ১৫১০, মজ এে নং ২১১, এে 
আে খশেয়ডান নং ৯০৯, পশচেেবগে, পূব্দ মেশেনীপুে, মেশেনীপুে, 
পশচেেবগে–৭২১৬২৯।
মচৌহশ্:  পূব্দ– েডােডাকডানডাধীন পুর্ে;  পশচেে– ভগে বডারগে 
জশে;  উত্তে– কডানডাই জডানডাে েডাঁকডা জশে;  েশষেণ– গরণি জডানডাে 
বডাশি।

১৫. ০৪. ২০২১
এবং

₹ ৪,৪৪,১১০/ –
এবং

₹ ১,১৫,৫০৭/ –

০২. ১১. ২০২১

২ [ অ্যডাপ.  নং:  ০০১৮৮৩৯/  
হডাওিডা ব্রডাঞ্চ] 
আশেে্য খডান ( ঋণগ্রহীেডা) 
ভডাশ্বেী খডান 
( সহ–ঋণগ্রহীেডা) 
সুেশজৎ খডান ( জডাশেনেডাে) 

শনরম্নডাক্ত সডােডান্য কেরবশি ৭. ৫ মডশসরেে জশেে অপশেহডাে্দ 
সেগ্র পশেেডাণ েডাে শস্শে ও শববেণ:  মেৌজডা– জগেেপডািডা, 
েডাগ নং ২৭৪১ ও ২৭৪২, খশেয়ডান নং ১৬৯, েডানডা– পুেশুিডা, 
পুেশুিডা ১ নং গ্রডাে পঞ্চডারয়রেে এেডাকডাধীন, মজেডা– হুগশে, 
মচৌহশ্:  পবূ্দ– েডা্ডা;  পশচেে– গ্রডাহরকে শনজস্ জশে;  উত্তে– 
েবীন্দ্রনডাে খডারনে সম্শত্ত;  েশষেণ– েক্ষীকডান্ত খডারনে সম্শত্ত।

১২. ০৭. ২০২১
এবং

₹ ৪,৯৩,৩৩৪/ –

০১. ১১. ২০২১

স্ান:  হাওিা অনভুমালদত আলধকালরক
তালরখ:  ০৩. ১১. ২০২১  আধার হাউল�ং লিনান্স লললমভট্  

কৃষ্ণনগর ব্াঞ্চ
‘ পাত্ মাভকডেট’ , এম এম কঘাষ ল্রিট,

কৃষ্ণনগর–৭৪১১০১, ক�লা– নলদযা, পঃবঃ

দখল লবজ্ঞলপ্ত
( স্াবর সম্পলতির �ন্)

[ লসলকউলরটি ইন্াভরস্ ( এনভিাসডেভমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ১)  সহ পঠনীয পলরলশটি IV   অনুযাযী] 

মেরহেু, ব্যডাঙ্ক অে বরেডােডা –এে অনরুেডাশেে আশধকডাশেক শহরসরব শনম্নস্ডাষেেকডােী শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট ( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস, ২০০২–এে রুে ৩ সহ 
পঠনীয় শসশকউশেেডাইরজিন অ্যডান্ড শেকন্রেডাকিন অে শেনডাশন্সয়ডাে অ্যডারসেস অ্যডান্ড এনরেডাস্দরেন্ট অে শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট অ্যডা্, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)   –
এে ১৩( ১২)  ধডােডাধীরন অশপ্দে ষেেেডাবরে েডাশব শবজ্ঞশতি ইসু্য করেশেরেন, েডাে েডাধ্যরে উক্ত শবজ্ঞশতিে েডাশেখ মেরক ৬০ শেরনে েরধ্য সংশলিটি শবজ্ঞশতিরে 
উশল্লশখে অে্দডাঙ্ক, েৎসহ পেবেতী সুে, েডাসুে ইে্যডাশে সরেে পশেরিডারধে জন্য সংশলিটি ঋণগ্রহীেডাে রিশে আহ্ডান জডানডারনডা হরয়শেে।
সংশলিটি ঋণগ্রহীেডা উক্ত অে্দডাঙ্ক পশেরিডারধ ব্যে্দ হওয়ডায় এেদ্দডােডা শবরিষ করে উক্ত ঋণগ্রহীেডা এবং জনসডাধডােরণে রিশে শবজ্ঞশতি জডাশে কেডা হরছে মে, 
শনম্নস্ডাষেেকডােী নীরচ উশল্লশখে েডাশেরখ উক্ত রুেসেূরহে রুে নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যডার্ে ১৩ নং ধডােডাে (  ৪) নং উপধডােডাধীরন েডাঁে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে 
এখডারন নীরচ উশল্লশখে সম্শত্তে েখে শনরয়রেন।
উক্ত অ্যডার্ে ১৩ নং ধডােডাে ( ৮)  নং উপধডােডাে সংস্ডান মেডােডারবক রিডাপ্য মেয়ডারেে েরধ্য এই জডাশেনেুক্ত পশেসম্েগুশে েডািডারনডাে ব্যবস্ডা গ্রহরণে জন্য সংশলিটি 
ঋণগ্রহীেডাগরণে েরনডারেডাগ আকষ্দণ কেডা হরছে।
শবরিষ করে উক্ত ঋণগ্রহীেডা/  জডাশেনেডাে এবং জনসডাধডােণরক এেদ্দডােডা শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত শনরয় মকডানও রিকডাে মেনরেন নডা কেডাে জন্য সেক্দ কেডা হরছে এবং উক্ত 
সম্শত্ত শনরয় মে–মকডানও রিকডাে মেনরেন শনরম্নডাক্ত অে্দডাঙ্ক এবং এে ওপে সুে সরেে ব্যডাঙ্ক অে বরেডােডা, কৃষ্নগে মেন ব্রডাঞ্চ, নশেয়ডা–এে চডাজ্দ সডারপষে হরব।

ক্রম 
নং ঋণগ্রহীতা/  �ালমনদাভরর নাম

  ১) দালব লবজ্ঞলপ্তর তালরখ
 ২) দখভলর তালরখ
 ৩) বভকযা অরডোঙ্ক

স্াবর সম্পলতির লববরণ

১ কমসাসডে নন্দমাতা অভটাভমাবাইল,
মরিডাঃ– শেঃ েডারজন্দ্র সেকডাে, শপেডা– 
রিয়ডাে েরেি সেকডাে, ঠিকডানডা:  
আন্দুেরপডােডা, মপডাঃঅঃ– চিুইটিশপ, 
েডানডা– ভীেপুে, মজেডা– নশেয়ডা, 
পশচেেবগে–৭৪১১২৩;  এবং
�ালমনদার:  লমঃ ররীন্দ্র নার সরকার, 
শপেডা– েডারজন্দ্র সেকডাে, ঠিকডানডা:  
আন্দুেরপডােডা, মপডাঃঅঃ– চিুইটিশপ, 
েডানডা– ভীেপুে, মজেডা– নশেয়ডা, 
পশচেেবগে–৭৪১১২৩।

১)  ০৮. ০৪. ২০২১      ২)  ২৯. ১০. ২০২১
৩)  ₹৩২,৭২,৬৬৬. ৪২ ( বশরিি েষে বডাহডাত্তে 
হডাজডাে েরিডা মেষট্টি েডাকডা এবং শবয়ডাশল্লি 
পয়সডা েডারি) , ৩১. ০৩. ২০২১ অনুেডায়ী 
( ৩১. ০৩. ২০২১ অবশধ অরিেুক্ত সুে ধরে) 
বতডেমাভন বভকযা: 
₹ ২৭,৮৩,০৫৮. ২৬ ( সডােডাি েষে 
শেেডাশি হডাজডাে আেডানি েডাকডা এবং েডাশব্বি 
পয়সডা েডারি) , এবং এে ওপে পুরেডাপুশে 
পশেরিডারধে েডাশেখ পে্দন্ত চুশক্তেডাশেক হডারে 
সেু +  েডাসুে, চডাজ্দ ও খেচডাপডাশে

শনরম্নডাক্ত জশে ও বডাশি শবশিটি স্ডাবে সম্শত্তে সেবন্ধক েডাে 
শস্শে ও শববেণ: েডাগ নং– আে এস ২৬৫১, এে আে ২৫৩৩, 
খশেয়ডান নং– আে এস ৬০৯, এে আে ২১, হডাে ২৫৩৩, মজ 
এে নং ৪০, মেৌজডা– পূব্দ খডােডাে শিেুশেয়ডা, মপডাঃঅঃ– বডাের্ল্লডা, 
েডানডা– হডঁাসখডাশে, বে্দেডারন েডারহেপুে, মজেডা– নশেয়ডা, 
বডাের্ল্লডা ১ নং গ্রডাে পঞ্চডারয়রেে এেডাকডাধীন, এশডএসআেও– 
হডাঁসখডাশে–মে মেশজ্টডাড্দ ২০১৬ সডারেে শবক্রয় েশেে নং 
I •১৩১২০১০৫৬ অিউেআয়ঈ সম্শত্তে স্ত্ডাশধকডােী শেঃ 
েডারজন্দ্র সেকডাে, শপেডা– রিয়ডাে েরেি সেকডাে। মচৌহশ্:  
উত্তে– অনুকূে শবশ্বডারসে সম্শত্ত;  েশষেণ– এস–এে সম্শত্ত;  
পূব্দ– শবশ্বনডারেে বডাশি;  পশচেে– রিেডাপডাশেে্য মেডাড।

২ কমসাসডে এস ল� ল্ল্রিলবউটসডে,
মরিডাঃ– শ্রী চপরেি মঘডাষ, শপেডা– শেঃ 
কডােীপে মঘডাষ, ৫ নং শবশ্বম্ভে েডায় 
মেডাড, কৃষ্নগে, েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, 
মজেডা– নশেয়ডা, পশচেেবগে–৭৪১১০১।

১)  ১০. ০৬. ২০২১      ২)  ২৯. ১০. ২০২১
৩)  ₹১৭,৫২,২৫৪. ০০ ( সরেরেডা েষে 
বডাহডানি হডাজডাে দ্রিডা চুয়ডানি েডাকডা েডারি) , এবং 
এে ওপে ৩১. ০৩. ২০২১ মেরক সেু
বে্দেডারন বরকয়ডা: 
₹ ১৭,৪৪,৪৪৫. ৩০ ( সরেরেডা েষে চুয়ডাশল্লি 
হডাজডাে চডােরিডা পঁয়েডাশল্লি েডাকডা এবং শেশেি 
পয়সডা েডারি) , এবং এে ওপে সেু

শনরম্নডাক্ত জশে ও বডাশি শবশিটি স্ডাবে সম্শত্তে সেবন্ধক েডাে শস্শে 
ও শববেণ: েডাগ নং– ( আে এস ৬৩৮, এে আে ৭৪১, খশেয়ডান 
নং– আে এস ১১৮২, ২০, ২৪ এবং এে আে এস ৯০৬, এে আে 
৪৬১৩), মেৌজডা– মগডাশবন্দ সিক, মজ এে নং ৯৪, স্ণ্দেয়ী মেন, 
চক্রবেতী কেরপ্ক্স, মহডাশল্ং নং ২২, ওয়ডাড্দ নং ২২, কৃষ্নগে, 
েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মজেডা– নশেয়ডা, পশচেেবগে–৭৪১১০১। রিেে 
েরেে মেডাকডানঘে/  িপ নং ৩৪ এবং িপ নং ১৭, এশডএসআে– 
কৃষ্নগরে মেশজ্টডাড্দ ০৫. ০৬. ২০০৯ েডাশেরখে শবক্রয় েশেে 
নং I –৬২৬৫/  I –৬২৬৬ অনুেডায়ী সম্শত্তে স্ত্ডাশধকডােী শেঃ 
চপরেি মঘডাষ, শপেডা– কডােীপে মঘডাষ। মচৌহশ্ ( েশেে নং 
I –৬২৬৫ অনুেডায়ী, রিেে েরেে িপ নং ৩৪) :  উত্তে– িপ নং 
৩৫;  েশষেণ– শবশল্ংরয়ে শসঁশি;  পূব্দ– শবরক্রেডাে সম্শত্ত, রিেডাপ 
চক্রবেতীে স্ত্ডাধীন;  পশচেে– েডারক্দে কেরপ্রক্সে ৫ েুে ৬ ইশঞ্চ 
চওিডা কেন প্যডারসজ। মচৌহশ্ ( েশেে নং I –৬২৬৬ অনুেডায়ী, 
মেডায়ডাে গ্রডাউন্ড মফ্ডারেে িপ নং ১৭) :  উত্তে– িপ নং ১৮;  
েশষেণ– িপ নং ১৬;  পূব্দ– েডারক্দে কেরপ্রক্সে ৫ েুে ৬ ইশঞ্চ 
চওিডা কেন প্যডারসজ;  পশচেে– িপ নং ১০।

তালরখ:  ০৩. ১১.  ২০২১;  স্ান:  কৃষ্ণনগর  অনুভমালদত আলধকালরক, ব্াঙ্ক অি বভরাদা                 

ক�ানাল অলিস:  লসউলি
লহট কাটডে করা্, লশললগুলি–৭৩৪০০১

দখল লবজ্ঞলপ্ত ( স্াবর সম্পলতির �ন্) 

মেরহেু, ইউরকডা ব্যডাঙ্ক–এে অনুরেডাশেে আশধকডাশেক শহরসরব শনম্নস্ডাষেেকডােী শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট ( এনরেডাস্দরেন্ট)  রুেস, ২০০২– এে রুে নং ৩  সহ পঠনীয় 
শসশকউশেেডাইরজিন অ্যডান্ড শেকন্রেডাকিন অে শেনডাশন্সয়ডাে অ্যডারসেস অ্যডান্ড এনরেডাস্দরেন্ট অে শসশকউশেটি ইন্টডারে্ট অ্যডা্, ২০০২ –এে ১৩( ১২)  ধডােডা অনুেডায়ী 
েডাঁে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে নীরচ মেখডা ঋণগ্রহীেডাগণ–এে রিশে েডাশব শবজ্ঞশতি ইসু্য করেশেরেন, েডাে েডাধ্যরে উক্ত শবজ্ঞশতি রিডাশতিে েডাশেখ মেরক ৬০ শেরনে 
েরধ্য সংশলিটি শবজ্ঞশতিরে উশল্লশখে পশেেডাণ অে্দডাঙ্ক পশেরিডাধ কেডাে জন্য েডাঁরেে রিশে আহ্ডান জডানডারনডা হরয়শেে।
উক্ত ঋণগ্রহীেডাগণ উক্ত অে্দডাঙ্ক আেডায় শেরে ব্যে্দ হওয়ডায় এেদ্দডােডা শবরিষে ওই ঋণগ্রহীেডাগণ এবং জনসডাধডােরণে রিশে জডানডারনডা েডারছে মে, শনম্নস্ডাষেেকডােী 
উক্ত রুেসেূরহে রুে নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যডার্ে ১৩( ৪)  ধডােডা অনেুডায়ী েঁডাে ওপে অশপ্দে ষেেেডাবরে নীরচ সংশলিটি ঋণগ্রহীেডাগরণে নডারেে পডারি মেখডা 
েডাশেখগুশেরে নীরচ উশল্লশখে সম্শত্তসেূরহে েখে শনরয়রেন।
শবরিষে ওই ঋণগ্রহীেডাগণ এবং জনসডাধডােণরক এেদ্দডােডা উক্ত সম্শত্তগুশে শনরয় মকডানওরূপ মেনরেন নডা কেডাে জন্য সেক্দ কেডা হরছে এবং উক্ত সম্শত্তগুশে 
শনরয় মে মকডানও রিকডাে মেনরেন নীরচ রিশেটি অ্যডাকডাউরন্টে পডারি উশল্লশখে অে্দডাঙ্ক সুে সরেে ইউরকডা ব্যডাঙ্ক–এে চডাজ্দ সডারপষে হরব।

ক্রম 
নং ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং ব্াভঞ্চর নাম সম্পলতির লববরণ

ক)  দালব লবজ্ঞলপ্তর তালরখ
খ)  দখল লবজ্ঞলপ্তর তালরখ
৩)  দালবকৃত অরডোঙ্ক, তৎসহ সুদ, 
মাসুল ও চা�ডে

১ কমসাসডে মাতৃ োণ্ার
কপ্রাঃ– শ্রী স্পন কুমার সাহা এবং লবভবকানন্দ 
সাহা, ওরয়্ট খডাগিডাবডাশি মেডাড, সুভডাষ পল্লী, 
সুধডাংশু নগে, েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মপডাঃঅঃ ও 
মজেডা– মকডাচশবহডাে, শপন–৭৩৬১০১।
[ অ্যডাকডাউন্ট নং:  ০৮২৮০৫০০০০০০৫৪ 
( শসশস)  ] 
এবং �ালমনদারগণ:  ( ১)  শ্রীমতী রীনা সাহা 
এবং ( ২)  শ্রীমতী পলল সাহা
ব্াঞ্চ:  ককাচলবহার

( ১)  ১৫. ০২. ২০০৫ েডাশেরখে মেশজ্টডাড্দ েশেে নং I –৩৯৬ 
অনেুডায়ী শ্রী স্পন র্েডাে সডাহডাে স্ত্ডাধীরন শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত 
েডাে শস্শে ও শববেণ: েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মপডাঃঅঃ ও 
মজেডা– মকডাচশবহডাে, মেৌজডা– িহে মকডাচশবহডাে, মজ এে  
১৩০, খশেয়ডান নং ১২৫৫ ( আে এস) , েডাগ নং ৩৬৮৬, 
৩৬৮৮ ( আে এস) , মেৌশজ নং ৩৮১৮/ ২৯৬৫, ঠক নং ৯১৪, 
পশেেডাপ– ৪. ২৫ মডশসরেে, মকডাচশবহডাে শেউশনশসপ্যডাশেটিে 
০১ নং ওয়ডাড্দ, মহডাশল্ং নং ৮৯৪/ ০৮। মচৌহশ্:  উত্তে– পডাকডা 
েডা্ডা;  েশষেণ– শ্রী নীশেি চন্দ্র সডাহডা;  পূব্দ– পডাকডা েডা্ডা;  
পশচেে– শ্রী মগডাদ্ পডাে।

ক)  ০৯. ০৮. ২০২১  খ)  ০১. ১১. ২০২১
গ)  ₹২৪,২৮,২৩২. ৫৪ ( চশব্বি েষে 
আঠডাি হডাজডাে দ্রিডা বশরিি েডাকডা 
এবং চুয়ডানি পয়সডা েডারি) , েৎসহ 
১৫. ০৪. ২০২১ অনেুডায়ী উদ্ভূে সুে 
এবং এে ওপে সেু

২ কমসাসডে মাতৃ শু কসন্ার
কপ্রাঃ– শ্রীমতী রীনা সাহা এবং শ্রীমতী পলল 
সাহা, সওেডাগে পট্টি, ভবডানীগঞ্জ বডাজডাে, 
েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মপডাঃঅঃ ও মজেডা– 
মকডাচশবহডাে, শপন–৭৩৬১০১।
[ অ্যডাকডাউন্ট নং:  ০৮২৮০৫০০০০০১৫৭ 
( শসশস)  ] 
এবং �ালমনদারগণ:  ( ১)  শ্রী স্পন কুমার সাহা 
এবং ( ২)  শ্রী লবভবকানন্দ সাহা
ব্াঞ্চ:  ককাচলবহার

( ১)  বই নং ১, ভশেউে নং ১৬, পৃষ্ডা নং ২৯৫ মেরক ৩০০–
মে মেশজ্টডাড্দ েডানেশেে নং ৮৯৭/ ২০০৪ অনুেডায়ী শ্রী স্পন 
র্েডাে সডাহডা এবং শ্রী শবরবকডানন্দ সডাহডা ( জডাশেনেডাে) –এে 
স্ত্ডাধীরন শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত েডাে শস্শে ও শববেণ: মপডাঃঅঃ 
ও মজেডা– মকডাচশবহডাে, েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মেৌজডা– িহে 
মকডাচশবহডাে, মজ এে নং ১৩০, খশেয়ডান নং ১২৭৪১ ও 
১২৭৪২, প্ে নং– এে আে ৪৭৭১, জশেে পশেেডাপ– ১ কডাঠডা 
ও ২ কডাঠডা, উত্তেডাশধকডােসূররি রিডাতি সম্শত্ত, মেডাে– ৩ কডাঠডা। 
মচৌহশ্:  উত্তে– কডারেশ্বেী মেডাড;  েশষেণ– মগডাপডাে সডাহডা;  
পূব্দ– েুেসী েঞ্জন সডাহডা;  পশচেে– সু্ে মেডাড।
( ২)  বই নং ১, ভশেউে নং ৩৫, পৃষ্ডা নং ৪৯৪ মেরক ৪৯৮–
মে মেশজ্টডাড্দ শবক্রয় েশেে নং ৪২২২/ ১৯৯০ অনুেডায়ী শ্রী 
স্পন র্েডাে সডাহডা এবং শ্রী শবরবকডানন্দ সডাহডা ( জডাশেনেডাে) –
এে স্ত্ডাধীরন শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত েডাে শস্শে ও শববেণ: মপডাঃঅঃ 
ও মজেডা– মকডাচশবহডাে, েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মেৌজডা– 
খডাগিডাবডাশি, মজ এে নং ৮৯, খশেয়ডান নং ১৭০৫, প্ে নং– 
হডাে ৩৬৯৪, জশেে পশেেডাপ– ১ কডাঠডা ১০ ধুে। মচৌহশ্:  
উত্তে– * * * ;  েশষেণ– * * * ;  পূব্দ– * * * ;  পশচেে– * * * ।

ক)  ০৯. ০৮. ২০২১  খ)  ০১. ১১. ২০২১
গ)  ₹১০,০৭,২৩৮. ০০ ( েি েষে সডাে 
হডাজডাে দ্রিডা আেশরিি েডাকডা েডারি) , 
েৎসহ ১৫. ০৪. ২০২১ অনুেডায়ী 
উদ্ভূে সুে এবং এে ওপে সুে

৩ কমসাসডে টি ল্ কমল্ক্াল কস্ার,
কপ্রাঃ– শ্রী লনতাই রায সরকার,
শপেডা– নরৃপন্দ্রনডাে সেকডাে, এ এ মেডাড, 
নীের্ঠি, মেেগুেটি, ওয়ডাড্দ নং ৯, েডানডা– 
মকডারেডায়ডাশে, মপডাঃঅঃ ও মজেডা– মকডাচশবহডাে, 
শপন–৭৩৬১০১।
[ অ্যডাকডাউন্ট নং:  ০৮২৮০৫১০০০০৮০৯ 
( শসশস) ] 
এবং 
�ালমনদার:  শ্রীমতী লশল্ী নন্দী ( রায সরকার) 
ব্াঞ্চ:  ককাচলবহার

( ১)  ০২. ১২. ২০১৬ েডাশেরখে মেশজ্টডাড্দ শবক্রয় েশেে নং 
I –৭০০৭ অনুেডায়ী শ্রী শনেডাই েডায় সেকডাে ( ঋণগ্রহীেডা) –
এে স্ত্ডাধীরন শনরম্নডাক্ত সম্শত্ত েডাে শস্শে ও শববেণ: 
েডানডা– মকডারেডায়ডাশে, মপডাঃঅঃ ও মজেডা– মকডাচশবহডাে, 
মেৌজডা– খশিেডােডা খডাগিডাবডাশি, মজ এে নং ১২৫, 
খশেয়ডান নং– আে এস ৪৪৬, এে আে ৫৭৭৩, েডাগ 
নং– আে এস ৫৩৬, এে আে ১০৭৯, মেৌশজ নং 
২৫১০/ ২৮০৯, ঠক নং ৯৫৪, জশেে পশেেডাপ– ১ কডাঠডা 
২ ধুে, মকডাচশবহডাে শেউশনশসপ্যডাশেটিে এেডাকডাধীন, ওয়ডাড্দ 
নং ০৯। মচৌহশ্:  উত্তে– ৩ েুে চওিডা কেন গশে পে 
এবং েক্ষণ েত্ত ও েডােকৃষ্ েরত্তে বডাশি;  েশষেণ– শ্রী 
েপন র্েডাে মে;  পূব্দ– শ্রী ভেে েত্ত ও অন্যেডা;  পশচেে– 
শ্রী েপন র্েডাে মে’ ে বডাশি।

ক)  ০৯. ০৮. ২০২১  খ)  ০১. ১১. ২০২১
গ)  ₹৫,৬৬,৫৮৫. ৩৯ ( পডাঁচ েষে 
মেষট্টি হডাজডাে পডাঁচরিডা পঁচডাশি েডাকডা 
এবং উনচশল্লি পয়সডা েডারি) , েৎসহ 
১৫. ০৪. ২০২১ অনুেডায়ী উদ্ভূে সুে 
এবং এে ওপে সুে

উপলরলললখত ঋণগ্রহীতা( গণ)  ও �ালমনদার( গণ) –এর প্রলতও এটি একটি লবজ্ঞলপ্ত।

তালরখ: ০১. ১১. ২০২১ অনুভমালদত আলধকালরক
স্ান:  ককাচলবহার ইউভকা ব্াঙ্ক    
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