
 
 

 

01st March 2023 

The Secretary  
BSE Limited PJ. Towers,  
25th Floor, Dalal Street, 
MUMBAI-400001  
Scrip Code: 532654 

The Secretary  
National Stock Exchange of 
India Ltd,  
Listing dept. Exchange Plaza,  
5th Fl. Plot No. C/1,  
G- Block, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (E) 
MUMBAI-400051 
Scrip Code: MCLEODRUSS 

The Secretary  
The Calcutta Stock Exchange 
Limited  
7, Lyons Range  
KOLKATA-700001  
Scrip Code: 10023930 
 

 

Dear Sirs,  

Sub: Newspaper Publication - Extract of Postal Ballot Notice 

In continuation to our letter dated 28th February 2023 with regard to Postal Ballot Notice 

and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement published today 

i.e., Wednesday, 01st March 2023 in English and Regional Newspaper (Bengali) in connection 

with the subject mentioned above.  

The same has also been made available on the website of the Company, 
www.mcleodrussel.com   

This is for your information and record.  

Thanking You, 
  
Yours faithfully,  
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 

 
 
ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: as above 

ALOK KUMAR 
SAMANT

Digitally signed by 
ALOK KUMAR SAMANT 
Date: 2023.03.01 
11:36:48 +05'30'

http://www.mcleodrussel.com/
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রাজ্য ৼ
কলকাতা বুধবার ১ মার্চ ২০২৩

৭
NOTICE OF THE  EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION.
Notice is hereby given that:
1. The Extra Ordinary General Meeting of the members of 

the Company will be held on Tuesday , March 21st , 2023 
at 11.00 a.m. IST at the 238/B, AJC Bose Road, 3rd Floor 
Kolkata-700020 to transact the business as set forth in the 
Notice of the Meeting dated 14th  February  2023.

2. Electronics copies of the Notice of the EGM have been 
sent to all the members whose email IDs are registered 
with the company /Depository Participant(s). These 
documents are available on the website of the Company 
at Indussgroup.com. The Notice of EGM have been sent 
to all other members at their registered address in the 
permitted mode. The dispatch of Notice of EGM has been 
completed on 25th February 2023

3. Members holding shares either in physical form or 
dematerialized form, as on the cut-off date (10.03.2023) 
, may cast their vote electronically on the business as set 
forth in the Notice of the EGM through electronic voting 
system of Central Depository Services (India) Limited 
(CDSL) from a place other than venue of the EGM (remote 
E-voting), All are hereby inform that:

i. The Business as set forth in the Notice of EGM may be 
transacted through voting by electronic means:

ii. The remote E-Voting shall commence on March ,18th 
,2023  (11.00 A.M. IST)

iii. The remote E-Voting shall end on March ,20th 
2023(5.00 P.M IST).

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by 
electronic means or at the EGM is 14th March, 2023.

v. E-Voting by electronic mode shall not be allowed 
beyond 5.00 p.m. IST on on March, 20th 2023.

vi. Any person, who acquires share of the Company and 
becomes a member of the Company after dispatch 
of the Notice of the EGM and holding shares as on 
the cut-off date i.e 10th March 2023, may obtain 
the login ID and password by sending a request 
evoting@cdslindia.comHowever, if a person is already 
registered with CDSL for e-voting then existing user ID 
and password can be used as casting vote.

vii. Members may note that: a) The remote e-voting 
module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. 
IST on March, 20th 2023 and once the vote on a 
resolution is cast by the member, the member shall not 
be allowed to change it subsequently: b) The facility for 
voting through ballot/poll (’Insta Poll’) shall be made at 
the EGM; c) The members who have cast their vote by 
remote e-voting prior to the EGM may also attend the 
EGM but shall not entitled to cast their vote again; (d) 
Only persons whose name is recorded in the register 
of members or in the registered of beneficial owners 
maintained by the depositories as on the cut-off date 
only shall be entitled to avail facility of  remote e-voting 
or voting at the EGM through ballot/Poll.

4. The Register of Members of the Company will remain 
closed from 14.03.2023 to 21.03.2023.

 For Induss Food Products & Equipment Limited
 Sd/-
Kolkata, India    Narendra Narayan Mondal
DATE: 25.02.2023    Company Secretary

রররিওনাল অরিস:  কলকাতা ( সাউথ) 
৩৩, এন এস ররাড, কলকাতা–৭০০০০১

পরররিষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দখল রবজ্ঞরতি ( স্াবর সম্পরতির িন্য)  

যেহেতু যেন্ট্রাল ব্্রাঙ্ক অফ ইন্ডিয়্রা–এর অনহু�্রান্িত আন্িক্রান্রক ন্েহেহব ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারী ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট ( এনহফ্রাে্সহ�ন্)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৯ েে 
পঠনীয় ন্েন্কউন্রট্রাইহেশন অ্্রাডি ন্রকনস্ট্রাকশন অফ ন্ফন্রান্সিয়্রাল অ্্রাহেটে অ্্রাডি এনহফ্রাে্সহ�ন্ অফ ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট অ্্রাক্ট, ২০০২ –এর ১৩(১ ২)   ি্রার্রািীহন 
ত্রারঁ ওপর অন্প্সত ক্ষ�ত্রাবহল এখ্রাহন নীহে উন্লিন্খত ঋণগ্রেীত্রাগহণর প্রন্ত ত্রাহঁির ন্রাহ�র প্রাহশ যলখ্রা ত্রান্রহখ ি্রান্ব ন্বজ্ঞন্তিে�ূে ে্রান্র কহরন্িহলন ে্রার �্রাি্হ� 
উক্ত ন্বজ্ঞন্তি গুন্ল প্র্রান্তির ত্রান্রখ যেহক ৬০ ন্িহনর �হি্ উক্ত ন্বজ্ঞন্তিহত উন্লিন্খত অে্স্রাঙ্ক আি্রায় যিওয়্রার েন্ ত্রাহঁির প্রন্ত আহ্্রান ে্রান্রাহন্রা েহয়ন্িল।
ওই ঋণগ্রেীত্রাগণ উক্ত পন্র�্রাণ অে্স্রাঙ্ক আি্রায় ন্িহত ব্ে্স েওয়্রায় অনুহ�্রান্িত আন্িক্রান্রক এখ্রাহন নীহে তঁ্রাহির ন্রাহ�র প্রাহশ যলখ্রা ত্রান্রহখ উক্ত রুলে�ূহের 
রুল নং ৯ েে পঠনীয় উক্ত অ্্রাহক্টর ১৩( ৪)  ি্রার্রািীহন ত্রাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�ত্রাবহল নীহে বন্ণ্সত েম্পন্তির িখল ন্নহয়হিন।
ন্বহশষ কহর ওই ঋণগ্রেীত্রাগণ/  ে্রান্�নি্রার গণ এবং েনে্রাি্রারণহক এতদ্্রার্রা উক্ত েম্পন্তি ন্নহয় যক্রানও প্রক্রার যলনহিন ন্রা– কর্রার েন্ েতক্স কর্রা েহছে এবং 
উক্ত েম্পন্তি  ন্নহয় যে যক্রানও প্রক্রার যলনহিন ওই ন্বজ্ঞন্তিহত উন্লিন্খত অে্স্রাঙ্ক এবং ত্রার ওপর েুি েহ�ত যেন্ট্রাল ব্্রাঙ্ক অফ ইন্ডিয়্রা– এর ি্রায় ে্রাহপক্ষ েহব।
ে্রারফ্রাহয়ন্ে অ্্রাক্ট–এর ১৩ নং ি্রার্রার ( ৮)  নং উপি্রার্রার েংস্্রান অনুে্রায়ী প্র্রাপ্ য�য়্রাহির �হি্ এই েুরন্ক্ষত পন্রেম্পিগুন্ল ি্রাড়্রাহন্রার ব্বস্্রা গ্রেহণর েন্ 
েংন্লিষ্ট ঋণগ্রেীত্রার �হন্রাহে্রাগ আকষ্সণ কর্রা েহছে।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা ও 
িারমনদাররর নাম

ক)  ব্ারচের নাম
খ)  দারব রবজ্ঞরতির তাররখ
গ)  দারব রবজ্ঞরতি অনুযায়ী বরকয়া অথ্চাঙ্ক
ঘ)  দখরলর তাররখ

সম্পরতিগুরলর রববরণ

১ রমঃ অরীত আইর
এবং
রমরসস সুরমিতা রঘাষ 
আইর

ক)  েন্দননগর ব্্রাঞ্চ
খ)  ১৪. ১২. ২০২২
গ)  ₹১০,২০,০২০. ০০ (িশ লক্ষ কুন্ড় ে্রাে্রার কুন্ড় ট্রাক্রা 
�্রাত্র) , ে্রার �হি্ ১৩. ১২. ২০২২ অবন্ি েুন্ক্ত�্রান্ফক ে্রাহর 
পন্রগন্ণত েুি অন্তরু্সক্ত +  ১৪. ১২. ২০২২ যেহক আে 
পে্সন্ত েুি ও অন্্রান্ ে্রাে্স
ঘ)  ২৮. ০২. ২০২৩

‘ য�ৌবনী অ্্রাপ্রাট্সহ�ন্’  এর প্রে� তহল আব্রান্েক ফ্্্রাট নং 
ন্ে১ ে্রার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ: য�ৌে্রা– েন্দননগর, যে এল নং 
০১, ন্শট নং ০৮, এল আর খন্তয়্রান নং ৪৪৬, এল আর ি্রাগ 
নং ১২৩, আর এে ি্রাগ নং ৮৫, ওয়্রার্স নং ০৭, েুপ্রার ন্বল্ট 
আপ এন্রয়্রা ৭২২ বগ্সফুট। যেৌেন্দি:  উতির– অহন্র েম্পন্তি ;  
িন্ক্ষণ– শশহলন ি্রাহের ব্রান্ড়;  পূব্স– পুরের্রার যরেন;  পন্চি�– 
যেল্রাপুকুর ি্রান যলন।

২ রমসাস্চ রক অ্যান্ড রস 
রবল্ারস
অংিীদারগণ: 
রমরসস রন্দাণী র্যাটারি্চ 
এবং রমরসস বরবতা 
কুণ্ু

ক)  েন্দননগর ব্্রাঞ্চ
খ)  ০১. ০৯. ২০২২
গ)  ₹৮,০৪,৯৬৪. ০০ (আট লক্ষ ে্রার ে্রাে্রার নহশ্রা যেৌঁষট্টি 
ট্রাক্রা �্রাত্র) , ে্রার �হি্ ৩১. ০৮. ২০২২ অবন্ি েুন্ক্ত�্রান্ফক 
ে্রাহর পন্রগন্ণত েুি অন্তরু্সক্ত +  ০১. ০৯. ২০২২ যেহক 
যেহক আে পে্সন্ত েুি ও অন্্রান্ ে্রাে্স
ঘ)  ২৮. ০২. ২০২৩

প্রে� তহলর যি্রাক্রান নং ৪/ এ, পন্র�্রাপ ১১৯ বগ্সফুট এবং এর 
অবস্্রান:  যে এল নং ০১, য�ৌে্রা– েন্দননগর, আর এে খন্তয়্রান 
নং ৫৪২, আর এে ি্রাগ নং ৮৫৭, েন্দননগর ে্রাব ন্রন্রশন, 
েন্দননগর ন্�উন্নন্েপ্্রাল কহপ্স্রাহরশন, ওয়্রার্স নং ৮, যে্রান্্ডং 
নং ৮১৯১এ, প্রালপ্রাড়্রা যর্রার। যেৌেন্দি:  উতির– যি্রাক্রান নং 
০৪ ;  িন্ক্ষণ– র্রাস্্রা;  পূব্স– প্্রাহেে;  পন্চি�– েুন্দর যগ্রাপ্রাল 
যগ্রাস্্রা�ীর যি্রাক্রান।

৩ রমঃ ি্যামল দাস এবং
রমরসস রদবযানী দাস

ক)  েন্দননগর ব্্রাঞ্চ
খ)  ০১. ০৯. ২০২২
গ)  ₹১১,৫২,৫২৩. ০০ (এগ্রাহর্রা লক্ষ ব্রাে্রান্ন ে্রাে্রার 
প্রাঁেহশ্রা যতইশ ট্রাক্রা �্রাত্র) , ে্রার �হি্ ৩১. ০৮. ২০২২ 
অবন্ি েুন্ক্ত�্রান্ফক ে্রাহর পন্রগন্ণত েুি অন্তরু্সক্ত +  
০১. ০৯. ২০২২ যেহক যেহক আে পে্সন্ত েুি ও অন্্রান্ 
ে্রাে্স
ঘ)  ২৮. ০২. ২০২৩

উপন্রন্স্ত প্রাখ্রা ক্রাঠ্রাহ�্রা েহ�ত ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ প্র্রায় 
০৪ ক্রাঠ্রা ১২ িট্রাক ৪২ বগ্সফুট ব্রাস্তু েন্�র অপন্রে্রাে্স ে�গ্র 
পন্র�্রাণ ে্রার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ: য�ৌে্রা– খন্লে্রান্ন, যে এল নং 
১, আর এে ি্রাগ নং ১২৩৭, আর এে খন্তয়্রান নং ১০১৭, এল 
আর ি্রাগ নং ১৪৪৭, এল আর খন্তয়্রান নং ৫০২৭, েন্দননগর 
পুরের্রার এল্রাক্রািীন, ন্�উন্নন্েপ্্রাল যে্রান্্ডং নং ৫৭১, ব্্রাহ্মণ 
প্রাড়্রা যর্রার, ওয়্রার্স নং ৩১, ে্রান্রা– রহরেশ্বর, এন্রএেআর– 
েন্দননগর, যেল্রা– হুগন্ল। যেৌেন্দি:  উতির– ক্রান্ত্সক ে্রাের্রার 
ব্রান্ড় ;  িন্ক্ষণ– যনপ্রাল প্রাহলর ব্রান্ড়;  পবূ্স– র্রাস্্রা;  পন্চি�– 
ক্রান্ত্সক ে্রাের্রার েম্পন্তি।

৪ রমঃ রিখ রসরলম এবং
রমঃ আিতাব রিখ

ক)  েন্দননগর ব্্রাঞ্চ
খ)  ০১. ০৯. ২০২২
গ)  ₹৭,১০,১৪৫. ০০ (ে্রাত লক্ষ িশ ে্রাে্রার একহশ্রা 
পয়ঁত্রান্লিশ ট্রাক্রা �্রাত্র) , ে্রার �হি্ ৩১. ০৮. ২০২২ অবন্ি 
েুন্ক্ত�্রান্ফক ে্রাহর পন্রগন্ণত েিু অন্তরু্সক্ত +  ০১. ০৯. ২০২২ 
যেহক যেহক আে পে্সন্ত েিু ও অন্্রান্ ে্রাে্স
ঘ)  ২৮. ০২. ২০২৩

উপন্রন্স্ত ে্রাবতীয় ক্রাঠ্রাহ�্রা েহ�ত ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ ২ ক্রাঠ্রা 
৫ িট্রাক ০৯ বগ্সফুট েন্�র অপন্রে্রাে্স ে�গ্র পন্র�্রাণ ে্রার ন্স্ন্ত 
ও ন্ববরণ: ি্রাগ নং– আর এে ৫০৮, এল আর খন্তয়্রান নং 
১০৪৫ ও ১০৪৬, এল আর ি্রাগ নং ৬৭৮, আর এে খন্তয়্রান নং 
২৮৯, যে এল নং ১, ন্শট নং ৩, য�ৌে্রা– েন্দননগর। যেৌেন্দি:  
উতির– অংশত ি্রাগ নং ৫০৮ ( অংশ)  ;  িন্ক্ষণ– র্রাস্্রা;  পূব্স– ি্রাগ 
নং ৫০৬ ( অংশ) ;  পন্চি�– প্লট নং ৬, ি্রাগ নং ৫০৮ ( অংশ) ।

স্ান:  রন্দননগর;  তাররখ:  ২৮. ০২. ২০২৩    অনরুমারদত আরধকাররক, রসন্টাল ব্যাঙ্ক অি ইরন্ডয়া        

 অ্যারসিস ব্যাঙ্ক রলরমরটড
এ রস মারক্চট রবরল্ং, পচেম তল,

১, রিসিরপয়র সররণ, কলকাতা–৭০০০৭১

দখল রবজ্ঞরতি
( স্াবর সম্পরতির িন্য) 

[ রসরকউররটি ইন্াররস্ট ( এনরিাস্চরমন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  সহ পঠনীয় পরররিষ্ট IV  অনুযায়ী] 
যেহেতু, অ্যারসিস ব্যাঙ্ক রলরমরটড  এর অনরুমারদত আরধকাররক ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট ( এনহফ্রাে্সহ�ন্)  রুলে, ২০০২  এর রুল ৩ েে পঠনীয় ন্েন্কউন্রট্রাইহেশন অ্্রাডি ন্রকনস্ট্রাকশন অফ 
ন্ফন্রান্সিয়্রাল অ্্রাহেটে অ্্রাডি এনহফ্রাে্সহ�ন্ অফ ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট অ্্রাক্ট, ২০০২  এর ১৩( ১২)  ি্রার্রা অনেু্রায়ী প্রিতি ক্ষ�ত্রাবহল ন্নহম্ন্রাক্ত ঋণগ্রেীত্রা( গণ) /  ে্রান্�নি্রার( গণ)  এর প্রন্ত ি্রান্ব 
ন্বজ্ঞন্তি ে্রান্র কহরন্িহলন ে্রার �্রাি্হ� উক্ত ন্বজ্ঞন্তি প্র্রান্তির ত্রান্রখ যেহক ৬০ ন্িহনর �হি্ েংন্লিষ্ট ন্বজ্ঞন্তিহত ি্রান্বকৃত অে্স্রাঙ্ক, তৎেে েুন্ক্ত�্রান্ফক ে্রাহর েুি +  যপন্রাল েুি, ে্রাে্স, �্রােুল ইত্্রান্ি 
আি্রায় যিওয়্রার েন্ ত্রাঁহির প্রন্ত আহ্্রান ে্রান্রাহন্রা েহয়ন্িল।
উক্ত ঋণগ্রেীত্রা( গণ) /  ে্রান্�নি্রার( গণ) ন্বজ্ঞন্তিহত ি্রান্বকৃত অে্স্রাঙ্ক আি্রায় ন্িহত ব্ে্স েওয়্রায় এতদ্দ্রার্রা ন্বহশষত ওই ঋণগ্রেীত্রা( গণ) /  ে্রান্�নি্রার( গণ) এবং েনে্রাি্রারহণর জ্ঞ্রাত্রাহে্স ে্রান্রাহন্রা ে্রাহছে 
যে, ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারী উক্ত রুলে�ূহের রুল নং ৮ েে পঠনীয় উক্ত অ্্রাহক্টর ১৩( ৪)  ি্রার্রা অনুে্রায়ী প্রিতি ক্ষ�ত্রাবহল এখ্রাহন নীহে যলখ্রা ত্রান্রহখ ন্নম্নবন্ণ্সত েম্পন্তির িখল ন্নহয়হিন।
ন্বহশষত ওই ঋণগ্রেীত্রা( গণ) /  ে্রান্�নি্রার( গণ)  এবং েনে্রাি্রারণহক এতদ্দ্রার্রা উক্ত েম্পন্তিে�ূে ন্নহয় যক্রানওরূপ যলনহিন ন্রা কর্রার েন্ েতক্স কর্রা েহছে এবং উক্ত েম্পন্তিে�ূে ন্নহয় যক্রানও প্রক্রার 
যলনহিন ন্বজ্ঞন্তিহত উন্লিন্খত অে্স্রাঙ্ক এবং ত্রার ওপর ি্রান্ব ন্বজ্ঞন্তির ত্রান্রখ যেহক আি্রাহয়র ত্রান্রখ পে্সন্ত েিু, যপন্রাল েিু, ে্রাে্স, �্রােলু ইত্্রান্ি েহ�ত অ্যারসিস ব্যাঙ্ক রলরমরটড   এর ি্রায় ে্রাহপক্ষ েহব।
উক্ত অ্যারটের ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্ান অনুযায়ী উপলব্ধ রময়ারদর মরধ্য এই িারমনযুক্ত পররসম্পদগুরল ছাড়ারনার ব্যবস্া গ্রহরণর িন্য সংরলিষ্ট ঋণগ্রহীতার মরনারযাগ আকষ্চণ 
করা হরছে।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা/  িারমনদাররর
নাম ও ঠিকানা

স্াবর সম্পরতির রববরণ
( িারমনযুক্ত পররসম্পদ) 

ক)  রবজ্ঞরতির তারররখ বরকয়া অথ্চাঙ্ক
খ)  দারব রবজ্ঞরতির তাররখ
গ)  দখরলর তাররখ

১ ১.  এমইটি রটকরনালরিস প্াইরেট রলরমরটড
 ইউন্নট–১৩০৭, ১৪ত� তল, ট্রাওয়্রার–২, যগ্রািহরে ওয়্রাট্রারে্রাইর, ন্রন্প 

ব্লক, েল্টহলক, যেক্টর–৫, কলক্রাত্রা–৭০০০৯১
২.  শ্রী কুণাল গুতিা
 (এমইটি রটকরনালরিস প্াইরেট রলরমরটড এর রডররটের) 
 ন্পত্রা ন্কহশ্রার কু�্রার গুতি্রা
 যর্রােহরল, ফ্্্রাট নং ১৮এফ, ট্রাওয়্রার ৩,
 ১৯ত� তল, ন্নউট্রাউন, কলক্রাত্রা–৭০০১৫৬
 এছাড়াও:  ইহক্রাহপেে, ৬ষ্ঠ তল, ইউন্নট–ইএেএনটি ৩এ০৫০১,
 ব্লক ৩এ ( নতুন) , প্লট–২এফ/ ১১ ন্নউ ট্রাউন, র্রাে্রারে্রাট, উতির ২৪ 

পরগন্রা, ে্রান্রা এবং যপ্রাঃ–ন্নউট্রাউন, কলক্রাত্রা ৭০০১৫৬

অন্ফে যপেহের ে�গ্র অংশ ইউন্নট নং 
ইএেএনটি৩এ০৫০১, �্রাপ প্র্রায় েপু্রার ন্বল্ট 
আপ এন্রয়্রা ১৬৩০১ বগ্সফুট ন্বন্্ডংহয়র ৬ষ্ঠ 
তহল, ইহক্রাহপেহে, ব্লক ৩এ ( নতুন) , ন্কন্তু 
ব্লক এ ( পুর্রাতন) , প্লট–২এফ/ ১১, ন্নউট্রাউন, 
র্রাে্রারে্রাট উতির ২৪ পরগন্রা, ে্রান্রা এবং যপ্রাঃ–
ন্নউট্রাউন, কলক্রাত্রা–৭০০১৫৬ েে ২০টি 
ঢ্রাক্রা ক্রার প্রান্ক্সং যপেহের অন্িক্রার ে্রার �্রাপ 
১৩৫ বগ্সফুট প্রন্তটির য�্রাট �্রাপ ২৭০০ বগ্সফুট 
েে ব্্রাহঙ্ক বন্ধক র্রাখ্রা িন্লল অনেু্রাহর েন্�র 
অন্বর্রাে্ ে� পন্র�্রাণ অংশ।

ক)  যল্রান অ্্রাক্রাউন্ নম্বর 
ন্পন্েআর০০০৫০৩৮০৬৯৩৬ এর যপ্রন্ক্ষহত 
₹৬,১৩,২৫,২৪২. ০০ ১১. ১১. ২০২২ ত্রান্রহখর 
ন্রন্তিহত বহকয়্রা ( এর �হি্ ১১. ১১. ২০২২ অবন্ি 
েিু ির্রা আহি)  এবং যল্রান অ্্রাক্রাউন্ নম্বর 
ইন্েআর০০০৫০৫২৮৭২৬২ এর যপ্রন্ক্ষহত 
₹৯০,০৯,৩৪২. ০০ ১১. ১১. ২০২২ ত্রান্রহখর 
ন্রন্তিহত বহকয়্রা ( এর �হি্ ১১. ১১. ২০২২ অবন্ি 
েিু ির্রা আহি)

খ)  ২২. ১১. ২০২২
গ)  ২৩. ০২. ২০২৩

২ ১.  রমসাস্চ দুগ্চা মাতা ররেডাস্চ
২.  শ্রী রবপ্লব তারণ রসন
 রমসাস্চ দুগ্চা মাতা ররেডারস্চর স্বত্ারধকারী
 ন্পত্রা অন্নল যেন
 উেরয়র ঠিকানা: গ্র্রা� এবং যপ্রাঃ–ে্রাটকীন্ত্সনগর ে্রান্রা–আউশগ্র্রা�, বড়�্রা 

ক্রালী �ন্ন্দহরর ন্নকহট, যেল্রা পূব্স বি্স�্রান, ন্পন–৭১৩১৬২

ব্রাস্তু েন্�র ে�গ্র এবং অন্বহছেি্ অংশ, �্রাপ 
প্র্রায় ১০ যরন্েহ�ল, য�ৌে্রা ন্িগনগহর অবন্স্ত, 
যে এল নং ১৩৬, খন্তয়্রান নং ৪১২৪, প্লট নং 
৬২৩ এবং ৬২৪ যেল্রা পবূ্স বি্স�্রান, ে্রান্রা–
আউশগ্র্রা�, েে উক্ত েন্�র উপর ন্বন্্ডং।

ক)  ₹২০৫৯৯৪০. ০০ ১৪. ১২. ২০২২ ত্রান্রহখর 
ন্রন্তিহত বহকয়্রা ( এর �হি্ ৩০. ০৯. ২০২২ 
অবন্ি েিু ির্রা আহি)  এবং যল্রান অ্্রাক্রাউন্ 
নং ৯২০০৬০০৪৯৮৮১১৪৮ এর যপ্রন্ক্ষহত 
₹ ২৩৪৬২১. ০০ ১৪. ১২. ২০২২ অনেু্রাহর বহকয়্রা 
( এর �হি্ ৩০. ০৯. ২০২২ অবন্ি েুি ির্রা আহি) 

খ)  ১৪. ১২. ২০২২
গ)  ২৫. ০২. ২০২৩

তাররখ:  ০১. ০৩. ২০২৩,  স্ান:  কলকাতা অনুরমারদত আরধকাররক, অ্যারসিস ব্যাঙ্ক রলরমরটড  

রডটস ররকোরর রোইবুনাল, কলকাতা   ( রডআরটি–৩) 
৮� তল, েীবনেুি্রা ন্বন্্ডং,

৪২–ন্ে, েওেরল্রাল যনেরু যর্রার, কলক্রাত্রা–৭০০০৭১

২৫ রথরক ২৮ নং ধারায় দারব রবজ্ঞরতি

ররকোরর অি রডটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপরস অ্যাটে, 
১৯৯৩ এর ২৫ রথরক ২৮ নং ধারা এবং ইনকাম 
ট্যাসি অ্যাটে, ১৯৬১ এর রবিতীয় তিরসল অধীরন 

রবজ্ঞরতি
আররস/১১৪/ ২০২২

কানাড়া ব্যাঙ্ক
বনাম

রমঃ রোন্সইরন্ডয়া ইনিরম্চিন সারয়ন্স প্াঃ রলঃ 
ও অন্যরা

প্রন্ত,
১.  রমঃ রোন্সইরন্ডয়া ইনিরম্চিন সারয়ন্স প্াঃ রলঃ, 
যরন্েস্ট্রার্স অন্ফে:  ন্েএ–৫৬, যেক্টর–১, েল্ট যলক 
ন্েটি, ন্পন ৭০০০৬৪। এবং এন্ে–২১০, যেক্টর–১, েল্ট 
যলক ন্েটি, ে্রান্রা ন্বি্রাননগর, ন্পন ৭০০০৬৪। এবং ৩৭, 
এ� ন্ব যর্রার, ২য় তল, �ে্রাে্রান্ত নগর, যপ্রাঃ র্রােব্রান্ড়, 
ন্পন ৭০০০৮১।
২.  প্ণব কুমার পাল, ন্পত্রা প্রয়্রাত ন্প্রয় রঞ্জন প্রাল, 
৩০৬/ ১ এ� ন্ব যর্রার, প্রহফের পলিী, ১� যলন, ন্বর্রাটি, 
ন্পন ৭০০০৫১।
৩.  রিবু রঞ্জন রেৌরমক, ন্পত্রা প্রয়্রাত এ যক যরৌন্�ক, 
আিশ্স পলিী, যপ্রাঃ ন্বর্রাটি, ন্পন ৭০০০৫১।
৪.  রন্দ রমাহন রািবংিী, ন্পত্রা প্রয়্রাত এ� ন্ে 
র্রােবংশী, ১২৬, ব্্রাহডিল যস্টশন যর্রার, ন্পন ৭১২১০৩।

এতদ্দ্রার্রা ন্বজ্ঞ্রান্পত কর্রা ে্রাহছে যে, ওএ/ ৮২৫/ ২০১৫–
যত �ে্রা�্রান্ ন্প্রে্রাইন্রং অন্ফে্রার, যরটে ন্রকর্রান্র 
ট্্রাইবুন্রাল কলক্রাত্রা ( ন্রআরটি–৩) –এর প্রিতি 
আহিহশর যপ্রন্ক্ষহত ে্রান্রকৃত ন্রকর্রান্র ে্রাটি্সন্ফহকট 
য�্রাত্রাহবক আপন্রাহির যেহক ( একক ও যেৌেরূহপ, 
পণূ্সত/ অংশত)  ₹১,৬৩,২৩,৪৯৪. ২৬ (এক যক্রাটি 
যতষট্টি লক্ষ যতইশ ে্রাে্রার ে্রারহশ্রা েুর্রানব্বই ট্রাক্রা 
ি্রান্ব্বশ পয়ে্রা �্রাত্র) , তৎেে ১৫.১ ০. ২০১৫ যেহক 
প্রকৃত পন্রহশ্রাি/ আি্রাহয়র ত্রান্রখ পে্সন্ত ব্রান্ষ্সক 
০%  ে্রাহর অন্রাি্রায়ী রন্বষ্হতর েুি ও �্রােুল ব্রাবি 
₹ ১,৫০,০০০/ – (এক ল্রাখ পঞ্চ্রাশ ে্রাে্রার ট্রাক্রা �্রাত্র)  
বহকয়্রা রহয়হি।
২.  এতদ্দ্রার্রা আপন্রাহির এই যন্রাটিে প্র্রান্তির ত্রান্রখ 
যেহক ১৫ ( পহনহর্রা)  ন্িহনর �হি্ উপন্রন্লন্খত 
অে্স্রাঙ্ক আি্রায় যিওয়্রার েন্ আহ্্রান ে্রান্রাহন্রা েহছে, 
ে্রার অন্ে্রা েহল ন্রকর্রান্র অফ যরটে ন্রউ টু ব্্রাঙ্কে 
অ্্রাডি ন্ফন্রান্সিয়্রাল ইনন্স্টটিউশনে অ্্রাক্ট, ১৯৯৩ এবং 
এর অিীন রুলে�ূহের েংস্্রান য�্রাত্রাহবক আপন্রাহির 
ন্বরুহধে বহকয়্রা আি্রাহয়র আইন্ন প্রন্রিয়্রা ে্রাল্রাহন্রা েহব।
৩.  এতদ্দ্রার্রা পরবততী শুন্রান্নর ন্নি্স্রান্রত ত্রান্রখ ব্রা ত্রার 
আহগ একটি েলফন্রা�্রায় আপন্রাহির পন্রেম্পিগুন্লর 
ন্ববরণ যঘ্রাষণ্রার েন্ আপন্রাহির প্রন্ত আহিশ ে্রান্র 
কর্রা েহছে।
৪.  পরবততী শুন্রান্নর েন্ ১২. ০৬. ২০২৩ তারররখ 
সকাল ১১: ৩০টায় ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারীর ে্রা�হন আপন্রাহির 
ে্রান্ের ে্রাক্রার েন্ আহিশ যিওয়্রা েহছে।
৫.  ওপহর যলখ্রা অে্স্রাঙ্ক ি্রাড়্রাও আপন্রার্রা ন্নম্নন্লন্খত 
অে্স্রাঙ্ক প্রি্রাহন ি্রায়বধে:
 ক)  এই ে্রাটি্সন্ফহকট/  ক্রাে্স্রাবন্লর যন্রাটিে ে্রান্রর ঠিক 
পহরই শুরু েওয়্রা য�য়্রাহির েন্ প্রহিয় েুি; 
 খ) বহকয়্রা অে্স্রাঙ্ক পুনরুধে্রাহরর েন্ ে্রান্রকৃত এই 
যন্রাটিে ও ওয়্রার ্ে্রান্ এবং অন্ েকল প্রন্রিয়্রার 
পন্রহষব্রা ব্রাবি কর্রা ে্রাবতীয় �্রােুল, ে্রাে্স ও খরে্রাপ্রান্ত।
আি ২৫. ০১. ২০২৩ তারররখ এই রোইবুনারলর 
রসলরমাহর রদরয় আরম স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ–
বনশ্রী গুহ রনরয়াগী
ররকোরর অরিসার

কলকাতা রডটস ররকোরর রোইবুনাল– ৩

রিানাল অরিস:  বারাসত
৫৪, রক এন রস ররাড, বারাসত
পরচিমবঙ্গ, রপন– ৭০০১২৪

দখল রবজ্ঞরতি
( স্াবর সম্পরতির িন্য) 

[ রসরকউররটি ইন্াররস্ট ( এনরিাস্চরমন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  অধীরন] 
ইন্ডিয়্রান ব্্রাঙ্ক এর অনহু�্রান্িত আন্িক্রান্রক ন্েহেহব ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারী ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট ( এনহফ্রাে্সহ�ন্)  রুলে ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ েে পঠনীয় 
ন্েন্কউন্রট্রাইহেশন অ্্রাডি ন্রকনস্ট্রাকশন অফ ন্ফন্রান্সিয়্রাল অ্্রাহেটে অ্্রাডি এনহফ্রাে্সহ�ন্ অফ ন্েন্কউন্রটি ইন্্রাহরস্ট অ্্রাক্ট, ২০০২ এর ১৩( ১২)   ি্রার্রািীহন ত্রারঁ 
ওপর অন্প্সত ক্ষ�ত্রাবহল নীহে যলখ্রা ঋণগ্রেীত্রাগহণর প্রন্ত নীহে প্রন্তটি অ্্রাক্রাউহন্র প্রাহশ উন্লিন্খত ত্রান্রখ েংবন্লত ি্রান্ব ন্বজ্ঞন্তি ে্রান্র কহরন্িহলন ে্রার �্রাি্হ� 
উক্ত ন্বজ্ঞন্তি প্র্রান্তির ত্রান্রখ যেহক ৬০ ন্িহনর �হি্ েংন্লিষ্ট ন্বজ্ঞন্তিহত ি্রান্বকৃত অে্স্রাঙ্ক আি্রায় যিওয়্রার েন্ ত্ঁরাহির প্রন্ত আহ্্রান ে্রান্রাহন্রা েহয়ন্িল।
উক্ত ঋণগ্রেীত্রাগণ/  বন্ধক্রাি্রাত্রাগণ/  ে্রান্�নি্রারগণ উক্ত ি্রান্বকৃত অে্স্রাঙ্ক আি্রায় ন্িহত ব্ে্স েওয়্রায় এতদ্দ্রার্রা ন্বহশষত ওই ঋণগ্রেীত্রাগণ এবং েনে্রাি্রারহণর 
জ্ঞ্রাত্রাহে্স ে্রান্রাহন্রা ে্রাহছে যে, ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারী উক্ত রুলে�ূহের রুল ৮ ও ৯ েে পঠনীয় উক্ত অ্্রাহক্টর ১৩( ৪)  ি্রার্রািীহন ত্রাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�ত্রাবহল এখ্রাহন 
নীহে প্রন্তটি অ্্রাক্রাউহন্র প্রাহশ যলখ্রা ত্রান্রহখ নীহে বন্ণ্সত েম্পন্তি( গুন্ল) র িখল ন্নহয়হিন।
ন্বহশষত ওই ঋণগ্রেীত্রাগণ/  বন্ধকি্রাত্রাগণ/  ে্রান্�নি্রারগণ এবং েনে্রাি্রারণহক এতদ্দ্রার্রা ন্নম্নন্লন্খত েম্পন্তি( গুন্ল)  ন্নহয় যক্রানও প্রক্রার যলনহিন ন্রা কর্রার 
েন্ েতক্স কর্রা েহছে এবং এই েম্পন্তি( গুন্ল)  ন্নহয় যে যক্রানও যলনহিন নীহে প্রন্তটি অ্্রাক্রাউহন্র প্রাহশ যলখ্রা অে্স্রাঙ্ক ও ত্রার ওপর েুি ও অন্্রান্ 
খরে্রাপ্রান্ত েহ�ত ইরন্ডয়ান ব্যাঙ্ক এর ি্রায় ে্রাহপক্ষ েহব।
উক্ত অ্্রাহক্টর ১৩ নং ি্রার্রার ( ৮)  নং উপি্রার্রার েংস্্রান অনুে্রায়ী প্র্রাপ্ য�য়্রাহির �হি্ এই েুরন্ক্ষত পন্রেম্পিগুন্ল ি্রাড়্রাহন্রার ব্বস্্রা গ্রেহণর েন্ েংন্লিষ্ট 
ঋণগ্রেীত্রাগহণর �হন্রাহে্রাগ আকষ্সণ কর্রা েহছে।

ক্রম 
নং

ক)  ব্ারচের নাম
খ)  ঋণগ্রহীতা/   
     িারমনদাররর নাম 
     ( সম্পরতির স্বত্ারধকারী) 

দায়বদ্ধ/  বন্ধক রাখা সম্পরতির রববরণ ক)  দারব রবজ্ঞরতির তাররখ
খ)  দখরলর তাররখ
গ)  দারব রবজ্ঞরতির তারররখ বরকয়া 
অথ্চাঙ্ক ( ₹ ) 

১ ক)  দুগ্চানগর ব্াচে

খ)  শ্রী তনয় দাস 
    ( ঋণগ্রহীতা) 

ন্নহম্ন্রাক্ত ন্বন্্ডংহয়র প্রে� তহল উতির–পবূ্স প্রাহশ্ব্স ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ ২৫০ বগ্সফুট েপু্রার 
ন্বল্ট আপ এন্রয়্রােকু্ত শপ নং ৩ ন্বন্শষ্ট ব্রান্ণন্ে্ক যি্রাক্রানঘহরর অপন্রে্রাে্স ে�গ্র পন্র�্রাণ 
ে্রার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ: য�ৌে্রা– ব্রাির্রা, যে এল নং ৯, আর এে নং ৭৪, যতৌন্ে নং ১১৬৩, 
ি্রাগ নং ৫৪, খন্তয়্রান নং ১৬০, যে্রান্্ডং নং ৭৩( ১৭১) , শন্েি িীহনশ েরন্ণ, ওয়্রার্স নং 
২১, নে্স ি�ি� ন্�উন্নন্েপ্্রান্লটির এল্রাক্রািীন, ে্রান্রা– ন্ন�ত্রা, যেল্রা– উতির ২৪ পরগন্রা, 
কলক্রাত্রা– ৭০০০৬৫, অ্্রান্রশন্রাল ন্রন্স্টক্ট ে্রাব যরন্েন্স্ট অন্ফে– ক্রাশীপুর ি�িহ� বই নং 
১, রন্লউ� নং ১৫২৬–২০১৭, পৃষ্ঠ্রা নং ৪৮২৯৭ যেহক ৪৮৩৩৮–যত ন্নবন্ধীকৃত ২০১৭ 
ে্রাহলর িন্লল নং ১৫২৬০১৭৫৯। ররৌহরদি:  উতির– এে যপ্রাদি্রাহরর েম্পন্তি;  িন্ক্ষণ– 
১২ ফুট েওড়্রা র্রাস্্রা;  পূব্স– অহন্র েম্পন্তি;  পন্চি�– ১৪ ফুট েওড়্রা র্রাস্্রা। সম্পরতির 
স্বত্ারধকারী: শ্রী তনয় দাস।

ক)  ০৯. ১১. ২০২২

খ)  ২৮. ০২. ২০২৩

গ)  ₹৩৪,৯২,৭১৯. ০০
(যেৌঁন্ত্রশ লক্ষ ন্বর্রানব্বই ে্রাে্রার 
ে্রাতহশ্রা উন্নশ ট্রাক্রা  �্রাত্র) , তৎেে 
আি্রাহয়র ত্রান্রখ পে্সন্ত েুি এবং 
বহকয়্রা েুি

২ ক)  দুগ্চানগর ব্াচে

খ)  শ্রী তনয় দাস  
     ( ঋণগ্রহীতা) 

সম্পরতি নং ১:  ন্নহম্ন্রাক্ত ন্বন্্ডংহয়র প্রে� তহল ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ ৫৯ বগ্সফুট েুপ্রার ন্বল্ট 
আপ এন্রয়্রােুক্ত একটি ব্রান্ণন্ে্ক যি্রাক্রানঘহরর অপন্রে্রাে্স ে�গ্র পন্র�্রাণ ে্রার ন্স্ন্ত ও 
ন্ববরণ: য�ৌে্রা– ব্রাির্রা, যে এল নং ৯, আর এে নং ৭৪, যতৌন্ে নং ১১৬৩, আর এে 
ি্রাগ নং ১৬৫, খন্তয়্রান নং ৩, যে্রান্্ডং নং ১০৫ , রবীন্দ্র েরন্ণ, ওয়্রার্স নং ২৭, নে্স ি�ি� 
ন্�উন্নন্েপ্্রান্লটির এল্রাক্রািীন, ে্রান্রা– ন্ন�ত্রা, যেল্রা– উতির ২৪ পরগন্রা, কলক্রাত্রা– 
৭০০০৬৫, অ্্রান্রশন্রাল ন্রন্স্টক্ট ে্রাব যরন্েন্স্ট অন্ফে– ক্রাশীপুর ি�িহ� বই নং ১, ন্েন্র 
রন্লউ� নং ১৩, পৃষ্ঠ্রা নং ২৮১৫ যেহক ২৮৩৫–যত ন্নবন্ধীকৃত ২০১০ ে্রাহলর িন্লল 
নং ৪২২৬। ররৌহরদি:  উতির– অহন্র যি্রাক্রান;  িন্ক্ষণ– অহন্র যি্রাক্রান;  পবূ্স– ন্েঁন্ড়;  
পন্চি�– ক�ন প্্রাহেে।
েম্পন্তি নং ২:  ন্নহম্ন্রাক্ত ন্বন্্ডংহয়র প্রে� তহল ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ ৭২ বগ্সফুট েুপ্রার ন্বল্ট 
আপ এন্রয়্রা ও ‘ ন্ব’  নম্বরেুক্ত একটি ব্রান্ণন্ে্ক যি্রাক্রানঘহরর অপন্রে্রাে্স ে�গ্র পন্র�্রাণ 
ে্রার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ: য�ৌে্রা– ব্রাির্রা, যে এল নং ৯, আর এে নং ৭৪, যতৌন্ে নং ১১৬৩, 
আর এে ি্রাগ নং ১৬৫, খন্তয়্রান নং ৩, যে্রান্্ডং নং ১০৫ , যেল্রা– উতির ২৪ পরগন্রা, 
কলক্রাত্রা– ৭০০০৬৫, অ্্রান্রশন্রাল ন্রন্স্টক্ট ে্রাব যরন্েন্স্ট অন্ফে– ক্রাশীপুর ি�িহ� বই 
নং ১, ন্েন্র রন্লউ� নং ১১, পৃষ্ঠ্রা নং ২৭ যেহক ৩৯–যত ন্নবন্ধীকৃত ২০১২ ে্রাহলর িন্লল 
নং ৪৪৯৫। ররৌহরদি:  উতির– ব্রাবু িহতির যি্রাক্রান;  িন্ক্ষণ– িীপক ি্রাহের যি্রাক্রান;  পূব্স– 
ন্েঁন্ড়;  পন্চি�– ক�ন প্্রাহেে। সম্পরতির স্বত্ারধকারী: শ্রী তনয় দাস।

ক)  ০৯. ১১. ২০২২

খ)  ২৮. ০২. ২০২৩

গ)  ₹৯,১৮,৫৪৯. ০০
(নয় লক্ষ আঠ্রাহর্রা ে্রাে্রার প্ঁরােহশ্রা 
উনপঞ্চ্রাশ ট্রাক্রা  �্রাত্র) , তৎেে 
আি্রাহয়র ত্রান্রখ পে্সন্ত েুি এবং 
বহকয়্রা েুি

৩ ক)  দুগ্চানগর ব্াচে
খ)  শ্রী তনয় দাস
    ( ঋণগ্রহীতা) 

উপন্রন্স্ত ে্রাবতীয় ক্রাঠ্রাহ�্রা েহ�ত ে্রা�্রান্ ক�হবন্শ ০৪ ক্রাঠ্রা ০২ িট্রাক েন্�র 
অপন্রে্রাে্স ে�গ্র পন্র�্রাণ ে্রার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ: য�ৌে্রা– ব্রাির্রা, যে এল নং ৯, আর 
এে নং ৭৪, যতৌন্ে নং ১১৬৩, আর এে খন্তয়্রান নং ৩২২, ৩২৪, এল আর খন্তয়্রান 
নং ৩৩০, আর এে ি্রাগ নং ৪৪, যে্রান্্ডং নং ৪০, শন্েি িীহনশ েরন্ণ, ওয়্রার্স নং ২১, 
নে্স ি�ি� ন্�উন্নন্েপ্্রান্লটির এল্রাক্রািীন, ে্রান্রা– ন্ন�ত্রা, যেল্রা– উতির ২৪ পরগন্রা, 
অ্্রান্রশন্রাল ন্রন্স্টক্ট ে্রাব যরন্েন্স্ট অন্ফে– ক্রাশীপুর ি�ি�। ররৌহরদি:  উতির– আর 
এে ি্রাগ নং ৪৪ েংবন্লত েন্�;  িন্ক্ষণ– ৮ ফুট েওড়্রা ক�ন প্্রাহেে;  পূব্স– প্লট নং 
ন্ব–৪ েংবন্লত েন্�;  পন্চি�– ি্রাগ নং ৪৪ েংবন্লত েন্�। সম্পরতির স্বত্ারধকারী: 
শ্রী তনয় দাস।

ক)  ০৯. ১১. ২০২২

খ)  ২৮. ০২. ২০২৩

গ)  ₹২৩,৭৩,৫২৩. ০০
(যতইশ লক্ষ ন্তয়্রাতির ে্রাে্রার প্রাঁেহশ্রা 
যতইশ ট্রাক্রা  �্রাত্র) , তৎেে আি্রাহয়র 
ত্রান্রখ পে্সন্ত েুি এবং বহকয়্রা েুি

তাররখ:  ০১. ০৩. ২০২৩;    স্ান:  বারাসত অনরুমারদত আরধকাররক, ইরন্ডয়ান ব্যাঙ্ক                        

 ম্যাকরলয়ড রারসল ইরন্ডয়া রলরমরটড
CIN: L51109WB1998PLC087076

রররি.  অরিস:  রিার ম্যারঙ্গা রলন, সুররন্দ রমাহন রঘাষ সররণ, কলকাতা– ৭০০ ০০১
রিান:  ০৩৩– ২২১০– ১২২১ ি্যাসি:  ০ ৩৩– ২২৪৮– ৩৬৮৩

ই– রমল:  administrator@mcleodrussel.com  
ওরয়বসাইট:  www.mcleodrussel.com

রপাস্টাল ব্যালট রবজ্ঞরতি ও 
ই রোটিং তথ্য

এতদ্দ্রার্রা এই রনাটিস ে্রান্র কর্রা েহছে যে, ন্�ন্নন্স্ট অফ কহপ্স্রাহরট অ্্রাহফয়্রাে্স দ্্রার্রা ে্রান্রকৃত 
ন্�ন্নন্স্ট অফ কহপ্স্রাহরট অ্্রাহফয়্রাে্স দ্্রার্রা ে্রান্রকৃত েে্রারিহ� ৮ এন্প্রল ২০২০, ১৩ এন্প্রল 
২০২০, ১৫ েুন ২০২০, ২৮ যেহটেম্বর, ২০২০, ৩১ ন্রহেম্বর, ২০২০,  ২৩ েুন ২০২১, ৮ 
ন্রহেম্বর, ২০২১, ৫ য� ২০২২, ২৮ ন্রহেম্বর, ২০২২ ত্রান্রখ েংবন্লত যেন্রাহরল ে্রাকু্সল্রার 
নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১, ২০/ ২০২১, 
৩/ ২০২২, ১১/ ২০২২ ( ‘ এমরসএ সাকু্চলারসমূহ) –এর েে পঠনীয় ে�য়্রান্তহর েংহশ্রান্িত 
যক্রাম্প্রান্নে ( �্্রাহনেহ�ন্ অ্্রাডি অ্্রারন্�ন্নহস্টশন)  রুলে ২০১৪ ( �্্রাহনেহ�ন্ রলে)  এর 
রুল ২০ ও ২২–এর েহগে পঠনীয় যক্রাম্প্রান্নে অ্্রাক্ট, ২০১৩ ( অ্যাটে) –এর ১০৮ ও ১১০ 
ি্রার্রায় ও যেন্ব ( ন্লন্স্টং অবন্লহগশনে অ্্রাডি ন্রেহ্্রাে্রার ন্রহক্রায়্্রারহ�ন্ে)  যরগুহলশনে, 
২০১৫–এর যরগুহলশন ৪৪ (রলরস্টং ররগুরলিনস)  ও ইনন্স্টটিউট অফ যক্রাম্প্রান্ন 
যেহরিট্রান্র     ে অফ ইন্ডিয়্রা ( এস এস–২)  দ্্রার্রা ে্রান্র েংহশ্রান্িত েন্েবীয় �্রান �্রান্ফক যপ্রাস্ট্রাল 
ব্্রালট যন্রাটিহে  বন্ণ্সত যক্রাম্প্রান্নর ন্বহশষ প্রস্্রাব  রমস রুপাঞ্জনা রদ ( রডন:  ০১৫৬০১৪০) –
রক নন এরসিরকউটিে স্বাধীন রডররটের রহরসরব রনরয়ারগর িন্য �্্রাকন্লয়র র্রাহেল ইন্ডিয়্রা 
ন্লন্�হটর–এর েিে্গহণর অনুহ�্রািহনর েন্ �ত্রা�ত ন্নহত  ন্রহ�্রাট ই যর্রাটিং পধেন্তহত 
যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট–এর �্রাি্হ�  আহয়্রান্েত েহব।
যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট যন্রাটিে ( যন্রাটিে)  যক্রাম্প্রান্নর ওহয়বে্রাইট www.mcleodrussel.
com  এবং স্টক এক্সহেঞ্জ ে�ূহের ওহয়বে্রাইট যেখ্রাহন যক্রাম্প্রান্নর যশয়্রার নন্েরুক্ত েে্রা 
ন্ব এে ই ন্লন্�হটর ( ন্বএেই) –এর www.bseindia.com, ন্্রাশন্রাল স্টক এক্সহেঞ্জ 
অফ ইন্ডিয়্রা ন্লন্�হটর ( এনএেই) –এর www.nseindia.com  এবং ক্্রালক্রাট্রা স্টক 
এক্সহেঞ্জ ন্লন্�হটর ( ন্েএেই) –এর www.cse-india.com – যত ও ন্্রাশন্রাল ন্রহপ্রান্েটন্র 
ে্রান্র্সহেে ন্লন্�হটর ( এনএেন্রএল)–এর www.evoting.nsdl.com –এ প্রাওয়্রা ে্রাহব।
এ�ন্েএ ে্রাকু্সল্রারে�ূে �্রান্ফক ২৮ যফব্রুয়্রান্র, ২০২৩–এ যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট ন্বজ্ঞন্তি শুরিব্রার, 
২৪ যফব্রুয়্রান্র, ২০২৩ ( ক্রাট অফ ত্রান্রখ)  যে েকল েিহে্র ই–য�ল ঠিক্রান্রা এই 
যক্রাম্প্রান্ন/  যরন্েস্ট্রার ও যশয়্রার ট্্রাসিফ্রার এহেন্ (আর  টি এ) �্রাহেশ্বরী র্রাট্রাহ�টিক্স প্র্রাঃ ন্লঃ 
   / ন্রহপ্রান্েটন্র প্রাটি্সন্েপ্্রান্–এর ক্রাহি ন্নবন্ধীকৃত রহয়হি, যকবল�্রাত্র ই–য�হলর �্রাি্হ� 
প্রাঠ্রাহন্রা েহয়হি। যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট ফর� ও �্রাশুল েে েব্রাবী খ্রা� েিে্হির ব্রাস্ন্বক র্রাহব 
যিওয়্রা েহব ন্রা।
ন্র�্্রাট আক্রাহর যশয়্রারি্রারক– ন্র�্্রাট যশয়্রার যে্রা্ড্রারগণ ন্রহপ্রান্েটন্র প্রাটি্সন্েপ্্রাহন্র 
ক্রাহি ই য�ল নন্েরুক্ত করহবন ও ন্ফন্েক্্রাল আক্রাহর যশয়্রারি্রারক যরন্েস্ট্রার ও 
যশয়্রার ট্্রাসিফ্রার এহেন্হক ন্নহের ঠিক্রান্রায় প্রাঠিহয় ন্িন:  �্রাহেশ্বরী র্রাট্রাহ�ট্রিক্স প্র্রাঃ 
ন্লঃ, ২৩ আর এন �ুখ্রান্ে্স যর্রার, ৬ষ্ঠ তল, কলক্রাত্রা ৭০০০০১, যফ্রান নং ০৩৩ 
২২৪৩৫০২৯/ ২২৪৮২২৪৮, ফ্্রাক্স ০৩৩ ২২৪৮৪৭৮৭, ই য�ল– mdpldc@yahoo.
com ।
েিে্হির ন্রহ�্রাট ই–যর্রাটিং পন্রহষব্রা ন্িহত ন্নেুক্ত েহয়হি ন্্রাশন্রাল ন্রহপ্রান্েটন্র 
ে্রান্র্সহেে ন্লন্�হটর ( এনএসরডএল) । ন্রহ�্রাট ই–যর্রাটিং বৃহস্পরতবার, ২ মার্চ ২০২৩ 
তাররখ র্রারতীয় প্র�্রাণ ে�য় যবল্রা ৯. ০০ট্রায় শুরু েহব ও শুক্রবার, ৩১ মার্চ ২০২৩ তাররখ 
র্রারতীয় প্র�্রাণ ে�য় ন্বহকল ৫. ০০ট্রার ে�য় যশষ েহব। এর পর এনএেন্রএল দ্্রার্রা 
ন্রহ�্রাট ই–যর্রাটিং েন্ত্র স্ব্ধ কর্রা েহব। ন্নি্স্রান্রত কাট–অি তাররখ শুক্রবার, ২৪ রিব্রুয়ারর, 
২০২৩–এর ন্নন্রহখ যক্রাম্প্রান্নর ইকু্ইটি যশয়্রার �ূলিহনর অনুপ্রাহত েিে্হির যশয়্রার 
ে্রাহপহক্ষ যর্রাটিংহয়র েুহে্রাগ যিওয়্রা েহব। শুরিব্রার, ৩১ �্রাে্স ২০২৩ ত্রান্রখ র্রারতীয় 
প্র�্রাণ ে�য় ন্বহকল ৫. ০০ট্রার �হি্ েিে্ ( পহক্ষ)  ব্রা ( ন্বপহক্ষ)  �ত্রা�ত যিহবন। ন্নহের 
যর্রাট্রান্িক্রার প্রহয়্রাগ কর্রার পর ত্রা বিল্রাহন্রা ে্রাহব ন্রা। ন্নি্স্রান্রত ক্রাট–অফ ত্রান্রহখ েিে্ 
নন্েহত ন্রা� ে্রাকহল ন্রহ�্রাট ই–যর্রাটিং দ্্রার্রা যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালহট যর্রাট্রান্িক্রার প্রহয়্রাগ কর্রা 
ে্রাহব।
যক্রাম্প্রান্ন  ন্�.  অতুল কু�্রার ল্রার, ক�্সরত যক্রাম্প্রান্ন েন্েব (েিে্ নং এফন্েএে ৪৮৪৮ ) –
যক যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালহট ই যর্রাটিং স্ছে ও �েৃণ করহত পরীক্ষক ন্নেুক্ত কর্রা েহয়হি।
যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট ফল্রাফল ও পরীক্ষক ন্রহপ্রাট্স প্রক্রান্শত েহব যপ্রাস্ট্রাল ব্্রালট–এর �্রাি্হ� 
রসামবার, ০৩ এরপ্ল, ২০২৩–এর �হি্। েংখ্্রান্িহক্ প্রস্্রাব প্রাে েহল যশষ শুক্রবার, 
৩১ মার্চ ২০২৩ তাররখ ই–যর্রাটিং দ্্রার্রা ত্রা �ঞ্জুর েহত েহব।
যক্রানও প্রহনের ব্্রাখ্্রার প্রহয়্রােন েহল আপন্রার্রা www.evoting.nsdl.com–যত যিওয়্রা 
‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user 
manual for Shareholders ’  র্রাউনহল্রারে  অংশটি যিখহত প্রাহরন অেব্রা ১৮০০ ১০২০ 
৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪৩০ নম্বহর যফ্রান করহত প্রাহরন অেব্রা evoting@nsdl.co.in 
–যত অনুহর্রাি প্রাঠ্রাহত প্রাহরন ন্�ে পলিবী �্রাহত্র, ন্েন্নওর �্্রাহনে্রার, এনএেন্রএল–যক।

  ম্যাকরলয়ড রারসল ইরন্ডয়া রলরমরটড 
 (করহপ্রাহরট ইনেলহরন্সি ন্রহে্রান্লউশন প্রহেে অফ আইন্বন্ে, 
 ২০১৬–এর অিীন একটি যক্রাম্প্রান্ন )  র পহক্ষ
 স্বা/ –( অরলাক কুমার সামন্ত) 
স্্রান:  কলক্রাত্রা রকাম্পারন রসরক্রটারর 
ত্রান্রখ:  ২৮ যফব্রুয়্রান্র,  ২০২৩ এম নং এি ৯৩৪৭

 �্্রাকন্লয়র র্রাহেল ইন্ডিয়্রা ন্লন্�হটর করহপ্রাহরট ইনেলহরন্সি ন্রহে্রান্লউশন প্রহেে অফ 
ইনেলহরন্সি অ্্রাডি ব্্রাঙ্কর্রাটেন্ে যক্রার, ২০১৬–এর অিীন। যক্রাহরর অিীহন ন্্রাশন্রাল 
যক্রাম্প্রান্ন অফ ল’  ট্্রাইবুন্রাল, কলক্রাত্রা যবঞ্চ–এর ১০ যফব্রুয়্রান্র,  ২০২৩–এর আহিশ 
�্রান্ফক এর ন্বষয় ও েম্পন্তি ইহন্ন্র� ন্রহে্রান্লউশন যপশ্রাি্রার ন্� রীহতশ প্রক্রাশ আি্রান্তয়্রা 
দ্্রার্রা পন্রে্রান্লত। 

 সাগররদরঘরত রোট 
পড়ল ৭৮. ১৮ িতাংি
সাগররদরঘ রবধানসোর উপ-রনব্চাররন 
রোট পড়ল ৭৮. ১৮ িতাংি। 
২০২১– এর রবধানসোয় রোট 
পরড়রছল ৭৮.৮৬ িতাংি। তরব 
উরলেখরযাগ্য োরব পুরুষ রোটাররদর 
রথরক মরহলারদর রোট রবরি 
পরড়রছ। সাগররদরঘর রোটার ২ লাখ 
৪৫ হািার ৮২৫ িন। রসামবার 
রোট রদন ১ লাখ ৮৫ হািার ১২ 
িন। মরহলা রোট ৯৯ হািার ৪৫৮, 
আর পুরুষ রোট পরড় ৮৫ হািার 
৫৫৪টি। মরহলা রোটাররদর  
লম্া লাইন প্ায় সব বরুথই  
ররারখ পরড়রছল। 

মরহলারক রনগ্রহ 
রবরিরপ রনতার? 
রবরিরপর এক মণ্রলর সম্পাদক–
িরক্ত রকরন্দর প্মুরখর স্তীরক 
রনগ্ররহর অরেরযাগ উঠল দরলর 
ওই মণ্রলরই যুব সোপরত-সহ 
২ সঙ্গীর রবরুরদ্ধ। রদওয়ানরদরঘর 
থানার রমি্চাপুর রঘাষপাড়ার ঘটনা। 
দরলরই যুব রনতা-কমমীরদর আতরঙ্ক 
েুগরছন অরেরযাগকারী পররবাররর 
রলারকরা। রনগৃহীত রবরিরপ রনতার 
স্তী রররকৎসা করররয়রছন বধ্চমান 
রমরডক্যারল। এ ব্যাপারর বধ্চমান 
মরহলা থানায় অরেরযাগও দারয়র 
করররছন রতরন। তরব অরেযুক্তরা 
বরলরছন, এসব সম্পূণ্চ রমথ্যা।

বীরেূরম সাংবারদক 
রনগ্ররহর প্রতবাদ 
রসামবার বীরেূরমর নলহাটিরত 
খবর সংগ্রহ কররত রগরয়  
আক্রান্ত হন সাংবারদক ও ররত্র 
সাংবারদক। তাঁরদর িারীররক 
রনগ্রহ করা হয়। আঘাত করা 
হয় ক্যারমরায়। ঘটনার তীব্ 
প্রতবাদ করররছ কলকাত রপ্স 
ক্াব। ঘটনার পূণ্চাঙ্গ তদন্ত এবং 
অরবলরম্ রদাষীরদর িারতির দারব 
করা হরয়রছ। এছাড়া, কত্চব্যরত 
সাংবারদক ও ররত্র সাংবারদকরদর 
রনরাপতিা সুরনরচিত করার  
িন্য পুরলি–প্িাসনরক যথাযথ 
ব্যবস্া গ্রহরণর দারব িারনরয়রছ  
কলকাতা রপ্স ক্াব। 

 পরচিমবঙ্গ সরকার
রিলা সমাহত্চাকরণ, উতির রদনািপুর

সমািকল্যাণ দতির
কণ্চরিাড়া, উতির রদনািপুর।

রবজ্ঞরতি
েনে্রাি্রারহণর জ্ঞ্রাত্রাহে্স ে্রান্রাহন্রা ে্রাইহতহি যে, উতির ন্িন্রােপুর যেল্রার ন্শশু 
কল্্রাণ েন্�ন্তর তত্ত্রাবি্রাহন ন্নহম্ন্রাক্ত ন্শশু কন্্রা উতির ন্িন্রােপুর যেল্রার Raiganj 
Government Medical College & Hospital  – এ ন্নর্রাপি আশ্রহয় রন্েয়্রাহি। 
উক্ত ন্শশুর অন্রর্রাবক/  অন্রর্রান্বক্রাহক আগ্রা�ী ৩১. ০৩. ২০২৩ ত্রান্রহখর �হি্ 
েরক্রান্র ক্রাহের ন্িহন যবল্রা ৪ট্রার �হি্ ন্নহম্ন্রাক্ত ঠিক্রান্রায় উপেুক্ত প্র�্রাণ েন্েত 
যে্রাগ্রাহে্রাগ কন্রব্রার েন্ অনুহর্রাি ে্রান্রাহন্রা ে্রাইহতহি। উহলিন্খত ত্রান্রহখর �হি্ যক্রান 
অন্রর্রাবকহবের ি্রান্বি্রার প্রাওয়্রা ন্রা ে্রাইহল উক্ত ন্শশু কন্্রাহক িতিক যিওয়্রার প্রন্রিয়্রা 
গ্রেণ কর্রা েইহব।

রযাগারযারগর স্ান:  যেল্রা ন্শশু েুরক্ষ্রা ইউন্নট, তৃতীয় তল, কক্ষ নং ২০৪ ( ক) , যেল্রা 
ে�্রােত্স্রার করণ, কণ্সহে্রাড়্রা, উতির ন্িন্রােপুর  ।

রিশুর রববরণ রিশুর ছরব
রিশু কন্যা, বয়স 
২৪ রদন, উচ্চতা 
৪৪ রসরম, কারলা, 
সাধারণ কারলা 
ররাখ।

কম্চখারল/  
ব্যবসা/ বারণি্য/  
হারারনা/ প্ারতি  
ইত্যারদ রবজ্ঞাপন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অরতররক্ত িব্দ ১৮ টাকা

১.  ইএ�ন্র এবং যকওয়্রাইন্ে–েে রসল করা রবড/ দরপ্তিাব িমা রদওয়ার রিষ তাররখ ও সময় হল ৩০. ০৩. ২০২৩ তাররখ রবরকল ৫টা এবং এগুন্ল ওপহর 
যলখ্রা ব্্রাঞ্চ অন্ফহের ঠিক্রান্রায় ে�্রা ন্িহত েহব। েে্রােের্রাহব পূরণ ন্রা কর্রা অেব্রা যশষ ত্রান্রহখর পহর ে�্রা পড়্রা িরপ্রস্্রাবগুন্ল অববি প্রস্্রাব ন্েহেহব 
ন্বহবেন্রা কর্রা েহব এবং যেই�হত্রা ব্রান্তল কর্রা েহব। ইএ�ন্র–এর ওপর যক্রানও েুি ন্�লহব ন্রা।

২.  উপন্রন্লন্খত ব্্রাঞ্চ অন্ফহের ঠিক্রান্রায় ওপহর যলখ্রা েম্পন্তির রবড/ দরপ্তিাব রখালার ( রনলারমর তাররখ)  ত্রান্রখ েল ৩১. ০৩. ২০২৩ দুপুর ৩. ০০রট। 
অনুহ�্রান্িত অন্ফে্রাহরর উপন্স্ন্তহত িরপ্রস্্রাবগুন্ল যখ্রাল্রা েহব।

৩.  এতদ্দ্রার্রা েংন্লিষ্ট ঋণগ্রেীত্রা( গণ) , েে–ঋণগ্রেীত্রা( গণ)  এবং ে্রান্�নি্রাত্রা( গণ) –এর জ্ঞ্রাত্রাহে্স ন্বজ্ঞন্তি ে্রান্র কর্রা েহছে ে্রাহত এই ন্বরিহয়র েন্ ন্নি্স্রান্রত 
ত্রান্রখ ও ে�হয় ন্নন্ি্সষ্ট স্্রাহন উপন্স্ত ে্রাহকন এবং এই ন্বরিহয়র শত্স ও ন্নয়�্রাবন্ল অনুে্রাহর তঁ্রার্রাও ওপহর যলখ্রা ন্ববরণ েংবন্লত েম্পন্তি রিহয় আগ্রেী 
যরিত্রাগণ/ ব্ন্ক্তবগ্সহক েহগে কহর আনহত প্রাহরন।

৪.  এতদ্দ্রার্রা েংন্লিষ্ট ঋণগ্রেীত্রা( গণ) , েে–ঋণগ্রেীত্রা( গণ)  এবং ে্রান্�নি্রাত্রা( গণ) –এর প্রন্ত সারিারয়রস অ্যাটে, ২০০২–এর অধীরন ৩০ রদরনর রবরধবদ্ধ 
রবক্রয় রবজ্ঞরতি ে্রান্র কর্রা েহছে আি্রার ে্রাউন্েং ন্ফন্রাসি ন্লন্�হটর, েুরন্ক্ষত ঋণি্রাত্রার দ্্রার্রা ব্রাস্ন্বক িখল েম্পন্তি ‘ রযখারন আরছ রসখারন’ , ‘ যা রকছ ু
আরছ তা’  এবং ‘ রযমনোরব আরছ রসোরব’  ন্রন্তিহত ন্বরিয় কর্রা েইহব, এবং ে্রাহত তঁ্রার্রা ওপহর যলখ্রা ন্নল্রাহ�র ত্রান্রহখর আহগই ওপহর যলখ্রা বহকয়্রা 
অে্স্রাঙ্ক আি্রায় যিন, যে�নট্রা করহত তঁ্রার্রা ব্ে্স েহল ওপহর যলখ্রা স্্রাবর েম্পন্তি ন্বন্রি কর্রা েহব এবং এর পহরও েন্ি যক্রানও অে্স্রাঙ্ক বহকয়্রা ে্রাহক, 
ত্রােহল ত্রা েুি ও �্রাশুল েহ�ত তঁ্রাহির ক্রাি যেহক আি্রায় কর্রা েহব। ওপহর যলখ্রা ন্নল্রা� ন্বন্রির ত্রান্রহখর �হি্ই েন্ি েংন্লিষ্ট যিনি্রার আি্রার ে্রাউন্েং 
ন্ফন্রাসি ন্লন্�হটর–এর ক্রাহি বহকয়্রা অে্স্রাঙ্ক আি্রায় যিন, যেহক্ষহত্র এই ন্নল্রা� ন্বন্রির প্রন্রিয়্রা বন্ধ কর্রা েহব।

৫.  উপন্রন্লন্খত স্্রাবর েম্পন্তি েব্স্রান্িক িরি্রাত্রাহক ন্বরিয় কর্রা েহব। অবশ্, অনহু�্রান্িত অন্ফে্রার িরক্রান্র �হন করহল আপে�ূলক ির্রািন্র কর্রাহন্রার 
অন্িক্রার বে্রাল র্রাহখন। এই েম্পন্তি ওপহর যলখ্রা েংরন্ক্ষত �ূহল্র কহ� ন্বরিয় কর্রা েহব ন্রা।

৬.  ওপরর রলখা সম্পরতির রক্ষরত্র রকানও প্কার দারয়র দারয়ত্ আধার হাউরিং রিনান্স রলরমরটড রনরব না। এই সম্পরতি ‘ রযখারন আরছ রসখারন’ , ‘ যা রকছ ু
আরছ তা’  এবং ‘ রযমনোরব আরছ রসোরব’  রেরতিরত রনলাম করা হরছে।

৭.  ন্র�্রাডি রে্রাফ্ ট যকবল�্রাত্র ‘ আধার হাউরিং রিনান্স রলরমরটড’ –এর অনুকূহল ক্রাট্রা েহত েহব।
৮.  এই ন্নল্রা� ন্বরিয় প্রন্রিয়্রার ন্বশি শত্স ও ন্নয়�্রাবন্ল ন্নি্স্রান্রত যটডি্রার ফহ�্স যিওয়্রা আহি। ওপহর যলখ্রা ব্্রাঞ্চ অন্ফে যেহক এই যটডি্রার ফ�্সগুন্ল প্রাওয়্রা 

ে্রাহব। িরক্রার �হন করহল যটডি্রার ে�্রা কর্রার ত্রান্রখ অেব্রা ির্রািন্রর শত্স ও ন্নয়�্রাবন্ল বিল্রাহন্রার অন্িক্রার অনুহ�্রান্িত অন্ফে্রার বে্রাল র্রাহখন। 
ির্রািন্র েংরি্রান্ত অন্্রান্ শত্স ও ন্নয়�্রাবন্ল ন্বশহি ে্রানহত আ�্রাহির ব্্রাহঞ্চ যে্রাগ্রাহে্রাগ করহত প্রাহরন ন্কংব্রা এই ওহয়বে্রাইট যিখহত প্রাহরন:  www.
aadharhousing.com ।

 ন্বশি তহে্র েন্ ওপহর যলখ্রা অন্ফহের ঠিক্রান্রায় অনুহ�্রান্িত অন্ফে্রাহরর েহগে যে্রাগ্রাহে্রাগ করুন।

 স্বাঃ– 
স্ান:  পরচিমবঙ্গ অনুরমারদত অরিসার
তাররখ : ০১. ০৩. ২০২৩ আধার হাউরিং রিনান্স রলরমরটড

 আধার হাউরিং রিনান্স রলরমরটড
করপ্চাররট অরিস:  ৮০২, নটর্রাে ব্রাই রুস্�ন্ে, ওহয়স্ট্রান্স এক্সহপ্রে ে্রাইওহয়,
ে্র এ� ন্র যর্রার, আহন্ধন্র পবূ্স, �ুম্বই–৪০০০৬৯, �ে্রার্রাষ্ট্র
হাওড়া ব্াচে অরিস:  েতুে্স তল, কৃষ্্রা এনহ্র, ২০১, রেনল্রাল যল্রান্েয়্রা যলন, এ ন্ে �্রাহক্সহটর ন্নকহট, ে্রাওড়্রা–৭১১১০১ ( পঃবঃ) 
এও নাম এবং রমাবাইল নং েহত্ন্দ্র প্রাহডে ( ৯৯৮১৫০৪৫৪৫) 
কলকাতা ব্াচে অরিস:  রু� নং ২৩১, তৃতীয় তল, যে�ন্ত বেু েরন্ণ, র্রালহেৌন্ে, কলক্রাত্রা–৭০০০০১, ( পন্চি�বগে) 
এও নাম এবং রমাবাইল নং েহত্ন্দ্র প্রাহডে ( ৯৯৮১৫০৪৫৪৫)

রনলাম–তথা–রবক্ররয়র প্কাি্য রবজ্ঞরতি
আি্রার ে্রাউন্েং ন্ফন্রাসি ন্লন্�হটর– এর অনহু�্রান্িত অন্ফে্রার দ্্রার্রা রসরকউররটাইরিিন অ্যান্ড ররকনস্টাকিন অি রিনারন্সয়াল অ্যারসটস অ্যান্ড এনরিাস্চরমন্ 
অি রসরকউররটি ইন্াররস্ট অ্যাটে, ২০০২–এর অিীহন ন্নম্নন্লন্খত ে্রান্�নেুক্ত পন্রেম্পহির িখল যনওয়্রার পন্রহপ্রন্ক্ষহত ন্নম্নন্লন্খত যিনি্রার/ গণ–এর ক্রাি 
যেহক বহকয়্রা অে্স্রাঙ্ক পুনরুধে্রাহরর লহক্ষ্ এই ব্্রাহঙ্কর ব্বে্রান্রক িখল্রািীহন ে্রাক্রা ন্নম্নন্লন্খত ন্ববরণেুক্ত স্্রাবর েম্পন্তি ‘ রযখারন আরছ রসখারন’ , ‘ যা 
রকছ ুআরছ তা’  এবং ‘ রযমনোরব আরছ রসোরব’  ন্রন্তিহত রিহয় আগ্রেী পক্ষগহণর ক্রাি যেহক ন্েল কর্রা খ্রাহ� ন্নম্নস্্রাক্ষরক্রারী িরপ্রস্্রাব আ�ন্ত্রণ করহিন। 
েম্পন্তির ন্ববরণ এখ্রাহন ন্নহে যিওয়্রা েল: –

ঋণগ্রহীতা( গণ)  
সহ–ঋণগ্রহীতা( গণ) 

িারমনদাতা( গণ) 

দারব রবজ্ঞরতির 
তাররখ ও অথ্চাঙ্ক স্াবর সম্পরতির রববরণ সংররক্ষত মূল্য 

( আররপ) 

বায়না িমা ( ইএমরড)  
( সংররক্ষত মরূল্যর 

১০% ) 
(  যল্রান যক্রার ০১৯০০০০০৩৭৮, 
হাওড়া ব্্রাঞ্চ) 
উৎপল খ্রা�রুই ( ঋণগ্রহীতা) 
অপণ্স্রা খ্রা�রুই ( সহ– ঋণগ্রহীতা) 
ক্রালীপি ে্রা�ন্ত ( িারমনদার) 

১৮/ িুলা/ ২২
₹  ৫,৭০,৮০২/ –

য�ৌে্রা–  আশত্রার্রা, আরএে ি্রাগ নং ১৪৪, 
গ্র্রা�–  পন্চি� অ্্রাস্ট্রার, আরএে ি্রাগ নং ১৪৪৯, 
এল খন্তয়্রান নং ১১৩৫ ১৭ ১৫৭ ২৬৭ ২ 
যে এল, য�ৌে্রা–  আশত্রার্রা, ে্রান্রা–  ত্রারহকশ্বর, 
হুগন্ল, পন্চি�বগে ৭১২৪০১

₹  ৩,৪১,০৪০/ – 
( ন্তন লক্ষ একেন্লিশ 
ে্রাে্রার েন্লিশ ট্রাক্রা 

�্রাত্র) 

₹  ৩৪,১০৪/ – 
( যেৌন্ত্রশ ে্রাে্রার একহশ্রা 

ে্রার ট্রাক্রা �্রাত্র) 

(  যল্রান যক্রার ০১৯০০০০০৮৯২, 
হাওড়া ব্্রাঞ্চ) 
গ্রায়ত্রী যঘ্রাষ ( ঋণগ্রহীতা) 
গহণশ যঘ্রাষ ( সহ– ঋণগ্রহীতা) 
কৃষ্েন্দ্র যঘ্রাষ ( িারমনদার) 

১২/ অরটো/ ২২
₹  ৭,৭২,৪৬৫

১ ক্রাঠ্রা ৮ িট্রাক কব্রা ২. ৪৮ যরন্েহ�ল েন্�– েে 
ক�/ যবন্শ ১০০ বগ্সফুহটর আর টি যশর, য�ৌে্রা–  
ক্রাঁঠ্রালপ্রাড়্রা, ওয়্রার্স নং ২৩ ( পুর্রাতন)  এবং ১৯ 
( নতুন) , ত্রালপুকুর যর্রার, যে্রান্্ডং নং ১৯৮৫/ ১, 
যেএল নং ৪, যরে্রা নং ১৯, যতৌন্ে নং ১১৯৩, 
এলআর খন্তয়্রান নং ৬৮২৫, আরএে ি্রাগ 
নং ২০১০, এলআর ি্রাগ নং ৩৩৩১, ে্রান্রা–  
শনে্রাটি, যেল্রা–  উতির ২৪ পরগন্রা

₹  ১০,৩৬,৮০০/ – 
( িশ লক্ষ িন্ত্রশ 

ে্রাে্রার আটহশ্রা ট্রাক্রা 
�্রাত্র) 

₹  ১,০৩,৬৮০/ – 
( এক লক্ষ ন্তন ে্রাে্রার 

িয়হশ্রা আন্শ ট্রাক্রা �্রাত্র) 

(  যল্রান যক্রার ১২৭০০০০০৭২৪, 
কলকাতা ব্্রাঞ্চ)
ন্�ে্রাহলশ কু�্রার গুতি্রা 
( ঋণগ্রহীতা) 
পূে্রা কু�্রারী যে্রান্ন 
( সহ– ঋণগ্রহীতা) 

১৩/ রসরটে/ ২২
₹  ৭,০৫,০১৭/ – 

ক�হবন্শ ২ ক্রাঠ্রা েন্�– েে ১০০ বগ্সফুট 
অবন্স্ত য�ৌে্রা–  ব্রান্লর্রাড়্রা, যেএল নং ৯, 
আরএে নং ৭৪, আরএে খন্তয়্রান নং ১০৩, 
এল আর খন্তয়্রান নং ৬১০৩, আরএে ি্রাগ 
নং ৩৬৮, এলআর ি্রাগ নং ১২৮৩, ে্রান্রা–  
বীেপুর, যেল্রা–  উতির ২৪ পরগন্রা

₹  ৬,৩৩,৬০০/ – 
( িয় লক্ষ যতন্ত্রশ 

ে্রাে্রার িয়হশ্রা ট্রাক্রা 
�্রাত্র) 

₹  ৬৩,৩৬০/ – 
( যতষট্টি ে্রাে্রার ন্তনহশ্রা 

ষ্রাট ট্রাক্রা �্রাত্র) 


	kol_p07_01Mar2023

