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স�াহম স�নগুপ্ত

 উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৮৩টি মাইক্া ককটেনকমটে জোকন 
চলকে ককরানা পরীক্া। পঞ্াকয়ত ও পুরসভার মাধ্যকম এই 
ককটেনকমটে জোনগুলল লচলনিত করা 
হকয়কে বকল োনা জগকে। ককরানার 
র্যালপড অ্যালটেকেন জেস্ট করা হকছে 
এই অঞ্লগুললকত। জসই সকগে 
এই এলাকাগুললকত সককল যাকত 
ভ্যাকলসন পান, তারও ব্যবস্া করা হকয়কে প্রশাসকনর পক্ 
জেকক। জসামবার বারাসকতর জবশ ককয়কটি মাইক্া ককটেনকমটে 
জোন ঘুকর জেকেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুলমত 
গুপ্া। লতলন বকলন, ‘ ককরানার লবিতীয় জেউকয়র প্রভাব যাকত 
েলিকয় না পকি, তার েন্যই এই মাইক্া ককটেনকমটে 

জোনগুলল লচলনিত ককর কিা ব্যবস্া জনওয়া হকয়কে। এই 
এলাকার বাোরও লনয়ন্ত্রণ করা হকয়কে।’  লতলন আরও োনান, 
এোনকার জকানও ককরানা জরাগীকক হাসপাতাকল ভলততি 
করকত হকল তার ব্যবস্া করকব প্রশাসন। এোিা লশশুকের 

েন্যও হাসপাতাকল জবকডর সংে্যা 
বািাকনার উকে্যাগ জনওয়া হকয়কে। 

এলেকক ভােপািাকতও ককরানা 
সং্মকণর মাত্া বািকত োকায় 
এোনকার জবশ ককয়কটি বাোর 

বন্ধ ককরকে পুরসভা। ভােপািা পুরসভার পক্ জেকক 
লনকেতিলশকা োলর ককর বলা হকয়কে পুরসভার ৬, ৭, ২২, 
২৪, ২৫ ও ৩৪ নম্বর ওয়াকডতি ২৮ েুন জেকক োনা লতনলেন 
জোকান বাোর সব বন্ধ োককব। পাশাপালশ বলা হকয়কে 
সরকালর লনকেতিশ মকতাই এোকন লমলকব েরুলর পলরকেবা। 

আজকাললর প্রততলবদন

ককরানা আ্াকতের সংে্যা কমকে না। প্রলতলেনই 
ককরানা আ্াতে হকয় জরাগীরা ভলততি হকছেন 
হাসপাতাকল। আর তাকঁের েন্য প্রকয়ােন 
হকছে অলসিকেকনর। এোিাও সাধারণ জরাগীকের 
েন্যও অকনক সময়ই অলসিকেন সাকপােতি জেওয়ার 
প্রকয়ােন হকয় পকিকে। তাই ক্যালনং মহকুমা 
হাসপাতাকলর পক্ জেকক েয়নগকরর সাংসে 
প্রলতমা মণ্ডকলর কাকে অলসিকেন লসললন্ার 
জেওয়ার আকবেন োনাকনা হকয়লেল। আর জসই 
ডাককই সািা লেকয় সাংসে ওই হাসপাতাকলর 
জরাগীকের লচলকৎসার েন্য জোে ও বি লমললকয় 
জমাে ৬০টি অলসিকেন লসললন্ার লেকলন। 

একটি জবসরকালর সংস্া এইচলসএকলর 
সকগে জযৌে উকে্যাকগ এই অলসিকেন লসললন্ার 
জেওয়া হয়। জসামবার ক্যালনং মহকুমা হাসপাতাকল 
একটি অনষু্াকনর মাধ্যকম এই অলসিকেন লসললন্ারগুলল তুকল জেওয়া হয় হাসপাতাল 

কত্তিপকক্র হাকত। অনষু্াকন উপলস্ত লেকলন 
সাংসে শুভালশস চ্বততী, সাংসে প্রলতমা মণ্ডল, 
লবধায়ক পকরশরাম োস, জেলা পলরেকের কমতিাধ্যক্ 
শশবাল লালহিী, লেয়া উল হক, এইচলসএকলর 
আলধকালরক প্রমুে। 

অনষু্াকন সাংসেরা োনান, সনু্দরবকনর 
মানুকের লচলকৎসার জক্কত্ এই মহকুমা হাসপাতাল 
েবুই গুরুত্বপূণতি ভূলমকা পালন ককর। এোকন 
সব ধরকনর জরাকগর লচলকৎসা হয়। এমনকী 
ককরানা হাসপাতাল ও জসফ জহামও রকয়কে। 
তাই এোকন অলসিকেকনর প্রকয়ােন। হাসপাতাকলর 
তরকফ তাকের প্রকয়ােকনর কো োলনকয়কেন। 
এলেন জসই প্রকয়ােন জমোকনার জচষ্া করা হল। 
জকানও মানেুককই অলসিকেকনর অভাকব মরকত 
জেওয়া হকব না। তাই এই উকে্যাগ। হাসপাতাল 
কত্তিপক্ সাংসেকের ধন্যবাে োলনকয়কেন। তাঁরা 
োনান, এই অলসিকেন লসললন্ারগুলল পাওয়ার 

ফকল জরাগীকের অলসিকেকনর প্রকয়ােন অকনকোই জমোকনা সম্ভব হকব।

৮৩ মাইল্া–কলটেনলমটে 
সজান উত্তর ২৪ পরগনায়

সগৌতম চ্বততী

রাজপরু–স�ানারপরু পরু�ভা 
এলাকায় কলরানা �ং্মণ বাডায় 
উলবেগ প্রকাশ কলরতিললন রালজযের 
মখুযেমন্ত্রী মমতা বযোনাতজজি। তাই 
এলাকার কলরানা পতরতথিতত তনয়ন্তলণ 
আনলত রাজপরু–স�ানারপরু পরু�ভা 
এলাকার �মস্ত বাজার ততন তদন বলধের 
ত�দ্ান্ত সনয় সজলা ও পরু প্রশা�ন। 
স�ামবার �কাল সেলক তা কারজিকর 
হলয়লি। আর তালতই �বজিাত্মক �াডা 
পাওয়া সগলি এতদন। পরু�ভার ৩৫টি 
ওয়াল্জির অধ্রীলন োকা �ব বাজার, 
সদাকান এমনক্রী পাডার সদাকানও 
এতদন সখালা হয়তন। �কাল সেলক 
মানষুলকও স�ভালব বাতডর বাইলর সবর 
হলত সদখা রায়তন। এতদন পরু�ভার 
তরলে রাজপরু বাজার–�হ কলয়কটি 
বাজারলক জ্রীবাণমুকু্ত করার কাজ 
করা হলয়লি। গতডয়ায় তবতভন্ন বাজালর 
নজরদাতর চাতললয়লি নলরন্দ্রপরু োনার 
পুতলশ। পাশাপাতশ স�ানারপলুরর 
কলয়কটি জায়গায় নজরদাতর 
চালায় স�ানারপরু োনার পতুলশ। 
কলয়কজনলক সদাকান সখালার কারলণ 
পতুলশ আটকও কলর। পরু�ভার 
তরলে জানালনা হলয়লি, ততন তদলনর 
বাজার বলধে ভালই �াডা তমলললি। 
মানষু তনলজরাই তবষয়টির গুরুত্ব বলুে 
বাইলর সবর হনতন। আগাম্রী দু’ তদনও 
তারঁা এই �হলরাতগতা করলবন।

রােপুর,
জসানারপকুর
বাোর বকন্ধ 
ব্যাপক সািা

কডা তবতধ ভাটপাডায় 
বাজার বধে ৩ তদন

 বধে বাজালর পতুললশর টহল। স�ামবার, স�ানারপুলর। িতব:  প্রততলবদক

কলরানা রুখলত পতরকাঠালমায় সজার, ৬০ 
অতসিলজন ত�তলন্ার কযোতনং হা�পাতালল

শুনশান। বারা�লত মাইল্া–কলটেনলমটে সজান। তবলবকানন্দপল্্রীলত, স�ামবার। িতব:  ভবলতাষ চ্বততী

তবতধতনলষধলক বুলডা আঙুল। কলটেনলমটে সজালন পতুললশর বযোতরলক্ গলল পার হলছেন মতহলা। হাওডার তললয়ুায়, স�ামবার। িতব:  সকৌতশক সকালল

সোডাই সকয়ার

কযোতনং মহকুমা হা�পাতাল কত্জিপলষের হালত অতসিলজন 
ত�তলন্ার তুলল তদললন �াং�দ শুভাতশ� চ্বততী ও প্রততমা 

মণ্ডল। িতব: সগৌতম চ্বততী

  ভযোকত�ন তনলত 
এল� হুলডাহুতড
ভযোকত�ন তনলত এল� শার্রীতরক 
দূরত্ব তবতধর বালাই সনই। সক 
আলগ ভযোকত�ন সনলব, তাই তনলয় 
লাইন সভলঙ শুরু হয় সদৌডালদৌতড। 
হুলডাহুতডলত সবশ কলয়কজন মাটিলত 
পলড তগলয় জখম হন। মাো সেলট 
রায় একজলনর। সশলষ পুতলশ 
সপৌঁলি পতরতথিতত তনয়ন্তলণ আলন। 
ঘটনা ত�ঙ্গুর গ্াম্রীণ হা�পাতাললর। 
স�ামবার। ৫০০ জনলকই এতদন 
তবেত্রীয় স্ালজর টিকা সদওয়া 
হলয়লি। টিকা কম োকায় অলনলকই 
এতদন টিকা পানতন। 

  এসিলপ্রা ইতন্য়া তলতমলট্
CIN: L25209WB1997PLC085972 

জরলেস্টাডতি অলফস:  বিকোিা জমলেয়া জরাড, জপাঃঅঃ– ঘেুগলিয়া,
তহলসল– বিকোিা, জেলা– বাঁকুিা, পলচিমবগে–৭২২ ২০২, জফান:  ৯১–৯৭৭৫৩ ০১৭০১;  

ই–জমল:  cosec@xproindia.com ;  ওকয়বসাইে:  www.xproindia.com 

২৪ তম বাতষজিক �াধারণ �ভা �ম্পতকজিত তেযোবতল
জশয়ারধারকগণ অনুগ্রহ ককর জেয়াল করকবন জয, জকাম্ালনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর সমস্ত প্রকযাে্য ধারার 
সংস্ানসমূহ সহ লমলনল্রি অফ ককপতিাকরে অ্যাকফয়ারস ( এমলসএ)  এবং লসলকউলরটিে অ্যান্ এসিকচঞ্জ জবাডতি অফ 
ইলন্য়া ( জসলব)  বিারা োলরক্ত ১৩ োনুয়ালর, ২০২১ তালরকের জেনাকরল সাকুতিলার নং ০২/ ২০২১ সহ যাবতীয় 
প্রকযাে্য সাকুতিলারসমূহ মান্য ককর লভলডও কনফাকরল্সং/  অন্য অলডও লভসুয়াল উপাকয়র মাধ্যকম মগেলবার, 
১০ আগস্ট, ২০২১ তালরে ভারতীয় প্রমাণ সময় জবলা ১০. ৩০োর সময় এই জকাম্ালনর ২৪ তম বালেতিক 
সাধারণ সভা ( এলেএম)  আকয়ালেত হকব, যা ২৫ জম, ২০২১–এর এলেএম জনাটিস ও ২২ েুন, ২০২১–এর 
সংকযােনী মালফক।
উপকরাক্ত সাকুতিলারগুলল অনুসরকণ এই জকাম্ালন/ লডকপালেেলর পাটিতিলসপ্যাটে( গণ) –এর কাকে জয সকল 
জশয়ারধারককর ই–জমল আইলড জরলেস্টার করাকনা লেল, জসই সকল জশয়ারধারককর প্রলত এলেএম–এর 
জনাটিস, সংকযােনী এবং ২০২০–২১ অেতিবকেতি এই জকাম্ালনর বালেতিক লরকপাকেতির ইকলকট্রলনক কলপ পাঠাকনা 
হকব। জকাম্ালনর ওকয়বসাইে www.xproindia.com  সহ স্টক এসিকচঞ্জসমকূহর ওকয়বসাইকেও জকাম্ালনর 
২৪তম  এলেএম–এর জনাটিস, সংকযােনী এবং ২০২০–২১ অেতিবকেতি জকাম্ালনর বালেতিক লরকপােতি উপলব্ধ 
োককব।
ই–সমল আইত্ সরতজস্ার/ আপল্ট করার উপায়: 
• লফলেক্যাল জমাকড জশয়ার ধকর রাো জশয়ারধারককের প্রলত অনুকরাধ োনাকনা হকছে যাকত তাঁরা এই 

জকাম্ালন ( cosec@xproindia.com ) /  আরটিএ ( mcssta@rediffmail.com ) –এর কাকে জফাললও 
নম্বর, জশয়ারধারককর নাম, প্যান ( প্যান কাকডতির স্ব–প্রত্যলয়ত স্্যান করাকনা কলপ) , আধার ( আধার 
কাকডতির স্ব–প্রত্যলয়ত স্্যান করাকনা কলপ)  ইত্যালের মকতা লনকেকের েরকালর তে্যাবলল ই–জমকলর 
মাধ্যকম পাঠিকয় জেন।

• লডম্যাে জমাকড জশয়ার ধকর রাো জশয়ারধারকরা লনকেকের লডকপালেেলর পাটিতিলসপ্যাকটের কাকে সরাসলর 
লনকেকের ই–জমল আইলড এবং ব্যাঙ্ক ম্যানকডে আপকডে কলরকয় জনকবন।

এতজএলম সভাট সদওয়ার উপায়: 
• জশয়ারধারকরা দূরবততী অবস্ান জেকক অেবা এলেএম চলাকালীন এলেএকমর জনাটিকস লনধতিালরতমকতা 

আকলাচ্য কারবাকরর ওপর ইকলকট্রলনক জভাটিং লসকস্টকমর মাধ্যকম লনকেকের জভাোলধকার প্রকয়াগ করার 
সুকযাগ পাকবন।

• ওপকর জলো পদ্ধলতকত লনকেকের ই–জমল আইলড সফলভাকব জরলেস্টার করাকনার পর ই–জভাটিংকয়র 
মাধ্যকম জভাোলধকার প্রকয়াকগর েন্য লগইন শংসাপত্গুলল জশয়ারধারককের প্রলত পাঠাকনা হকব।

• ই–জভাটিংকয়র মাধ্যকম জভাোলধকার প্রকয়াকগর লবশে লববরণ এলেএম–এর এই জনাটিকস জেওয়া োককব। 
এই জকাম্ালনর ওকয়বসাইকেও এই লবশে তে্যগুলল পাওয়া যাকব।

ইললকট্রতনক উপালয় ত্তভল্ন্ ( রতদ োলক)  প্রাতপ্তর জনযে মযোনল্ট সরতজস্ালরর উপায়: 
লনকেকের লডকপালেেলরর কাকে ( লডকমটিলরয়ালাইেড জমাকড জশয়ার ধরা োককল)  এবং এই জকাম্ালনর 
কাকে ( লফলেক্যাল জমাকড জশয়ার ধরা োককল)  cosec@xproindia.com  ই–জমল আইলড–জত স্বাক্লরত 
অনকুরাধপকত্র সকগে লনকের নাম, জফাললও নম্বর, ব্যাকঙ্কর তে্যাবলল, প্যান কাকডতির স্ব–প্রত্যলয়ত কলপ এবং 
বালতল করা জচককর একটি পাতা সকমত পাঠিকয় লনকেকের ব্যাঙ্ক সম্লকতিত সমস্ত তে্য আপকডে কলরকয় 
জনওয়ার েন্য জশয়ারধারককের প্রলত অনুকরাধ োনাকনা হকছে।

 জবাকডতির আকেশানুসার
স্ান:  কলকাতা অলমত ধানুকা
তালরে:  ২৮ েুন, ২০২১ জকাম্ালন জসক্োলর

এতদ্দারা এই লবজ্ঞলপ্ প্রকাকশর তালরে জেকক ৬০ লেকনর মকধ্য লনধতিালরত তালরে জেকক চুলক্তমালফক হাকর প্রকেয় সুে, মাসুল ও চােতি ইত্যালে সকমত ওপকরর জেলবকল লবশকে উললিলেত অেতিাঙ্ক 
আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড ( পূবতিতন ক্যালপোল ফাস্টতি লললমকেড, আইলডএফলস ব্যাঙ্ক লললমকেড–এর সকগে সংযুক্ত এবং বততিমাকন আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড রূকপ পলরলচত) –জক 
আোয় জেওয়ার েন্য আপনাকের প্রলত আহ্ান োনাকনা হকছে, যার অন্যো হকল আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড ( পূবতিতন ক্যালপোল ফাস্টতি লললমকেড, আইলডএফলস ব্যাঙ্ক লললমকেড–এর 
সকগে সংযুক্ত এবং বততিমাকন আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড রূকপ পলরলচত) –এর পাওনা পুনরুদ্ধাকরর েন্য লনম্নস্বাক্রকারী এোকন ওপকর বলণতিত সম্লত্তর লবরুকদ্ধ সারফাকয়লস অ্যাক্ট–এর 
১৩( ৪)  ও ১৪ নং ধারাধীকন আইলন কাযতিাবলল শুরু করকত বাধ্য হকবন। পাশাপালশ, উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ১৩)  ধারাধীকন উক্ত োলমনযুক্ত পলরসম্েগুলল লবল্, ললে বা অন্য জকানও উপাকয় 
হস্তাতেকর আপনাকের প্রলত লনকেধাজ্ঞা োলর করা হকছে।

 সাাঃ–
 অনুলমাতদত আতধকাতরক
 আইত্এেত� োস্জি বযোঙ্ক তলতমলট্
তাতরখ:  ২৯. ০৬. ২০২১ আইত্এেত� োস্জি বযোঙ্ক তলতমলট্ ( পবূজিতন কযোতপটাল োস্জি তলতমলট্, আইত্এেত� বযোঙ্ক তলতমলট্–এর �লঙ্গ �ংরুক্ত এবং 
থিান:  কলকাতা বতজিমালন আইত্এেত� োস্জি বযোঙ্ক তলতমলট্ রূলপ পতরতচত)  

 আইত্এেত� োস্জি বযোঙ্ক তলতমলট্
( পূবজিতন কযোতপটাল োস্জি তলতমলট্, আইত্এেত� বযোঙ্ক তলতমলট্–এর �লঙ্গ �ংরুক্ত এবং বতজিমালন আইত্এেত� োস্জি বযোঙ্ক তলতমলট্ তহল�লব পতরতচত)
CIN: L65110TN2014PLC097792 
জরলেস্টাডতি অলফস:  জক আর এম োওয়ারস, নবম তল, হ্যালরংেন জরাড, জচেকপে, জচন্াই–৬০০০৩১। 
জফান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ফ্যাসি:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

ত�তকউতরটাইলজশন অযোন্ তরকনস্টাকশন অে তেনাতসিয়াল অযোল�ট� অযোন্ এনলো�জিলমটে 
অে ত�তকউতরটি ইটোলরস্ অযোক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধ্রীলন তবজ্ঞতপ্ত

লনম্নলললেত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ–ঋণগ্রহীতাগণ আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড ( পূবতিতন ক্যালপোল ফাস্টতি লললমকেড, আইলডএফলস ব্যাঙ্ক লললমকেড–এর সকগে সংযুক্ত এবং বততিমাকন 
আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড রূকপ পলরলচত) –এর জেকক লনম্নলললেত োলমনযুক্ত ঋকণর সলুবধা গ্রহণ ককরলেকলন। লনকম্নাক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ–ঋণগ্রহীতাগকণর ঋণগুলল তাঁকের 
সম্লত্তসমূহ বন্ধক রাোর মাধ্যকম োলমনযুক্ত লেল। জযকহতু তাঁরা লনে লনে ঋণচুলক্তর শততি ও লনয়মাবলল জমকন চলকত ব্যেতি হকয়কেন এবং অলনয়লমত হওয়ার কারকণ তাঁকের ঋণগুলল 
আরলবআই–এর লনকেতিলশকা অনুসাকর অনুৎপােক পলরসম্ে ( এনলপএ)  লহকসকব জরেলণবদ্ধ হকয়কে। তাঁকের জেকক আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড ( পূবতিতন ক্যালপোল ফাস্টতি লললমকেড, 
আইলডএফলস ব্যাঙ্ক লললমকেড–এর সকগে সংযুক্ত এবং বততিমাকন আইলডএফলস ফাস্টতি ব্যাঙ্ক লললমকেড রূকপ পলরলচত)–এর পাওনা এবং সংললিষ্ তালরে জেকক চুলক্তমালফক হাকর এর ওপর 
প্রকযাে্যমকতা পরবততী সুে বাবে প্রকেয় অেতিাঙ্ক তাঁকের প্রলত োলর করা োলব লবজ্ঞলপ্র পাশাপালশ এোকন নীকচর জেলবকল লনলেতিষ্ভাকব উকলিে করা হকয়কে।

্ম 
নং

সলান 
অযোকাউটে 

নম্বর

ঋলণর ধরন ঋণগ্হ্রীতাগণ এবং
�হ–ঋণগ্হ্রীতাগলণর 

নাম

১৩( ২)  
ধারাধ্রীলন 

তবজ্ঞতপ্তর তাতরখ

১৩( ২)  ধারাধ্রীলন 
তবজ্ঞতপ্ত অনুরায়্রী 
বলকয়া অেজিাঙ্ক

�ম্পতত্তর অবথিান

 ১. ১৭৩৪৬১২১ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  লমলন রায়
২.  শীলা রায়

০১. ০৬. ২০২১ ৩,৭১,২৮৬. ৮৯ কমকবলশ েলম ০৪. ৫০ জডলসম্যাল– এর সমগ্র অংশ, যার জমৌো–  সন্ধ্যা, আর 
এস োগ নং–  ৪৮২, লস এস েলতয়ান–  ১০৭২, আর এস েলতয়ান–  ২৫২৫, 
জতৌলে নং– ৭, োনা–  জকাকতাললয়া, এলডএসআরও– ক্ষ্ণনগর, জেলা–  নলেয়া, 
পঃবঃ, �্রীমানা–  উত্তর:   ব্লক নং তব, দতষেণ:   ব্লক নং তব/ ১০, পূবজি:  ১২ েুট চওডা 
কাঁচা রাস্তা, পতচিম:   ব্লক নং তব/ ৮।

২. ১৫৮৪১৪৩২ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  মহম্মে ওয়ালসম
২.  আকলরন জবগম

০১. ০৬. ২০২১ ৮,২৪,৭৮৭. ৭৫ কমকবলশ েলম ২ কাঠা– সহ কাঠাকমা ( মাপ ৪০০ বগতিফুে) – এর সমগ্র অংশ। 
যার জমৌো–  পলতা, প্লে নং– ৮, জে এল নং– ৪, আর এস ও এল আর োগ 
নং–  ৮০৬/ ৯৩১, আর এস েলতয়ান–  ১৬৬, এল আর েলতয়ান– ১৬৬/ ১, 
পুর জহাল্ডং নং–  ১০৪৬, রামক্ষ্ণপলিী, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ওয়াডতি 
নং– ১৮, োনা–  জনায়াপািা, জেলা–  উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ  ৭০০১২০ 
�্রীমানা–  উত্তর:  দাগ নং ৮০৬/ ৯৩১, দতষেণ:   ৮’  চওডা পুর রাস্তা, পূবজি:  দাগ 
নং–  ৮০৬/ ৯৩১, পতচিম:  দাগ নং– ৮০৬/ ৯৩১।

৩. ১৫২৫৫৩১২ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  লমঃ বুদ্ধনাে গাকয়ন
২.  লমকসস সরস্বতী 
গাকয়ন

১৭. ০৪. ২০২১ ১৭,৭৬,৪৪৬. ৫৬ কমকবলশ েলম ১ কাঠা ৮ েোক যা ১০৮১ বগতিফুে– এর সমতুল–এর সমগ্র 
অংশ। যার জমৌো–  মলেলপুর, জে এল নং–  ১৯, লস এস, আর এস ও এল 
আর োগ নং–  ১৪৬৪, লস এস েলতয়ান–  ১৩৯০, আর এস েলতয়ান–  ২৫৯৮, 
এল আর েলতয়ান–  ৭৪৮৪, পুর জহাল্ডং নং ৪/ ১ ( পুরকনা ৪) , ভূতনাে সরলণ, 
েয়নগর মলেলপুর পুরসভার ওয়াডতি নং–  ৫, োনা–  েয়নগর, জেলা–  েলক্ণ 
২৪ পরগনা, পঃবঃ ৭৪৩৩৩৭, �্রীমানা–  উত্তর:  ৪’  কমন পযোল�জ, দতষেণ:  
ত�ঙ্গল এ� টি সরা্, পূবজি:  খাতল প্লট, পতচিম:  খাতল প্লট।

৪. ১৪৫৭৪০৪ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  লমঃ পবন জলালহয়া
২.  লমকসস পাকয়ল 
জলালহয়া

১৭. ০৪. ২০২১ ২৪,২৪,১৬৩. ৮০ কমকবলশ জমাকারালর জমৌরলস বাস্তু েলম ১৬ কাঠা ৮ েোক বগতিফুে– সহ বহুতল 
লবল্ডং– এর সমগ্র অংশ ও প্রকবশালধকার বালল, জমৌো–  ব্যারাকপুর, জে এল 
নং ১৬, োগ নং ২৯০৬, েলতয়ান নং ১১১৩, পুর জহাল্ডং নং ৩৬, অভয় গুহ 
জরাড, লললুয়া, বালল পুরসভার ওয়াডতি নং ১৭, োনা–  বালল। �্রীমানা:  উত্তর–  
পুর সরেন, দতষেণ–  কমন পযোল�জ, পবূজি–  ভগ্রীরে মাহালতার জতম ও তবত্ডং, 
পতচিম–  কমন পযোল�জ।

৫. ১৭৪৪৮২৩৭ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  লমঃ সঞ্জীব গুপ্
২.  লমকসস লনলশ গুপ্

১৭. ০৪. ২০২১ ৩৩,৮৪,৯৫০. ১৩ ফ্্যাে নং ৭এ, মাপ ৮০০ বগতিফুে ( সুপার লবল্ট) , যার কমকবলশ েলম ০৪ কাঠা 
১১ েোক– এর সমগ্র অংশ। ৫ম তকল, জমৌো– বােরা, আর এস োগ নং ৩৮৮, 
আর এস েলতয়ান–  ৯৩, পুর জপ্রলমকসস নং  ৩ জনতালে জলন, েমেম পুরসভার 
ওয়াডতি নং–  ০১, োনা–  েমেম, কলকাতা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ, 
৭০০০৭৯, �্রীমানা–  উত্তর:  প্লট নং ১, দতষেণ:   ৪ েুট চওডা পযোল�জ, পূবজি:  প্লট 
নং ৩৯০ ও ১৩ েুট চওডা পুর রাস্তা, পতচিম:   প্লট নং ৩।

৬. ১৪২৫৭০৫৫ আবাসন ঋণ ১.  লনকবলেতা অলধকারী
২.  অকলাক অলধকারী

২০. ০৪. ২০২১ ১২,৫৮,৩১০. ৪৭ ফ্্যাে নং লড১, ৪েতি তকল ( উত্তকর)  মাপ ৫৩০ বগতিফুে সুপার লবল্ট, যা লে+ ৩ 
তলা লবল্ডংকয়, যার কমকবলশ েলম ৩ জডলসম্যাল– এর সমগ্র অংশ। যার জমৌো–  
ঘাসটিকা, জে এল নং–  ৪৮, জতৌলে নং–  ৩৯২, জর সা নং–  ৩১, আর এস োগ 
নং ও এল আর োগ নং–  ১৯৫, হাল এল আর েলতয়ান–  ৯৯৫, পূবতি এল আর 
েলতয়ান–  ৮৩৩, পােরকবলিয়া েয়চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্াকয়ত, োনা–  লবষু্ণপুর, 
জেলা–  েলক্ণ ২৪ পরগনা, এসআরও–  লবষু্ণপুর, পঃবঃ ৭৪৩৩৭৭– সহ 
প্রকবশালধকার। �্রীমানা–  উত্তর–  সশখ ইয়ার আতলর জতম, দতষেণ–  তমাঃ পাঁচু 
শ্রীর জতম, পূবজি–  জয়লদলবর জতম, পতচিম–  ৫’ –   ৩’’  চওডা কমন পযোল�জ।

৭. ১২৯২৯৩১৯ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  নুর ইসলাম সরোর
২.  ইয়াকুব আলল সরোর

০১. ০৬. ২০২১ ৬,৯৪,৩৬৫. ৪৫ কমকবলশ বাস্তু েলম ২. ৫ জডলসম্যাল– সহ লবল্ডং কাঠাকমা ( মাপ ৩০০ বগতিফুে) –
 এর সমগ্র অংশ। যার জমৌো–  নুরুলিাপুর, জে এল নং–  ৭, আর এস োগ নং +  
এল আর োগ নং–  ৭৩৩, আর এস েলতয়ান–  ৬০৪, এল আর েলতয়ান–  ১৮৮ 
বততিমান ১৫৯০, োনা–  েয়নগর, েলক্ণ গ্রাম পঞ্াকয়ত, জেলা–  েলক্ণ ২৪ 
পরগনা ৭৪৩৩৭২, �্রীমানা:  উত্তর–  ৬ েুট চওডা �াধারণ পতর�র, দতষেণ–  
জালালউতদিন সমাল্ার জতম, পূবজি–  মাতললকর জতম, পতচিম–  ২০ েুট চওডা 
তপ্তব্লউত্। 

৮. ১৮৭১৩৪৯১ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  রকমশ জসানকার
২.  েীলপকা জসানকার

০১. ০৬. ২০২১ ২,৬৮,০৬১. ৩১ সম্লত্তর সমগ্র অংশ, যার পলরমাপ ০১. ৬৬ জডলসকমল েলম– সহ একতলা 
৬৬৯ বগতিফুে, জমৌো–  জেবলপুর, জে এল নং–  ১৯০, আর এস োগ নং–  
৫০৭, আর এস েলতয়ান–  ১৬৬, েড়্গপুর ( োউন)  পুরসভার ওয়াডতি নং– ৮, 
এলডএসআর–  েড়্গপুর, জেলা–  পলচিম জমলেনীপুর, পঃবঃ ৭২১৩০১ �্রীমানা–  
উত্তর–  ত� সরতডির �াধারণ পাতঁচল, দতষেণ–  ই .  বা�ুর �াধারণ পাঁতচল, পূবজি–  
৮ েুট চওডা রাস্তা, পতচিম–  ৫ েুট চওডা পতর�র।

৯. ১৭৭৮৬৯৩৩ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  রলঞ্জত মণ্ডল
২.  সুপণতিা মণ্ডল

২০. ০৪. ২০২১ ৭,৩০,৭৬৩. ৫৮ কমকবলশ েলম ৯ শতক– সহ লবল্ডং কাঠাকমা– এর সমগ্র অংশ, যার হাল 
োগ নং ৭২৬, জমৌো–  েলক্ণ নালরককলকবলিয়া, জে এল নং–  ১৪০, েণ্ড 
েলতয়ান–  ১৭০৪, আর এস েলতয়ান–  ২১৫, োনা–  ভাঙি, জবােরা গ্রাম 
পঞ্াকয়ত, জেলা–  েলক্ণ ২৪ পরগনা, পঃবঃ ৭৪৩৫০৭, �্রীমানা–  উত্তর–  
দাগ নং ৮০৬/ ৯৩১, দতষেণ–  ৮ েুট চওডা সপৌর�ভার পে, পূবজি–  দাগ নং 
৮০৬/ ৯৩১, পতচিম–  দাগ নং ৮০৬/ ৯৩১।

১০. ১৮৬৬৩৬৫৩ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  সুেীপ মণ্ডল
২.  সাধনা মণ্ডল
৩.  সুব্রত মণ্ডল

২৫. ০৫. ২০২১ ৩,২৯,৪২৬. ০৬ কমকবলশ েলম ১০ জডলসম্যাল– এর সমগ্র অংশ, যার জমৌো–  েুলগে, আর 
এস োগ নং–  ৬৬৯, এল আর োগ নং–  ৯৫৩, েলতয়ান–  ১২৬৭, জতৌলে 
নং ৬, োনা–  ক্ষ্ণগঞ্জ, এলডএসআরও–  ক্ষ্ণনগর, জেলা–  নলেয়া, পঃবঃ 
৭৪১৫১৭। �্রীমানা:  উত্তর– রব্রীন মণ্ডললর বাতড, দতষেণ–  ৮ েুট কাঁচা রাস্তা, 
পবূজি–  তনলজর বাতড, পতচিম–  পুটিরাম হালদার।

১১. ১৯১১৮১৮১ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  স্বরূপ হােরা
২.  অরূপ হােরা

২৫. ০৫. ২০২১ ২,৯৯,১৫৮. ৮৪ কমকবলশ েলম ৭ জডলসম্যাল– এর সমগ্র অংশ, যার জমৌো–  চকশ্যামপুর, 
োগ নং ৮২, েলতয়ান–  ১১১, োনা–  জডবরা, এলডএসআরও–  বাললচক, 
লডএসআরও ও জেলা–  পলচিম জমলেনীপুর, পঃবঃ ৭২১১২৪। �্রীমানা–  
উত্তর:  সকদার মাইতত দাগ নং ৮২, দতষেণ–  �্রীতারাম মাইতত দাগ নং–  ৮২, 
পবূজি–  �ুকুমার মাইতত দাগ নং ৮২, পতচিম–  স দাগ নং ৮২।

১২. ২০৪২৫৮৭২ সম্লত্তর 
লবলনমকয় ঋণ

১.  তপন লবশ্াস
২.  অনু লবশ্াস
৩.  রীনা লবশ্াস

০১. ০৬. ২০২১ ১৬,৪৮,৬৬০. ৭৫ কমকবলশ েলম ০২ কাঠায় ১০৩০ বগতিফুে ( সুপার লবল্ট)  লবল্ডং– এর সমগ্র 
অংশ। যার জমৌো–  জনানাডাঙা, জে এল নং–  ১০, লস এস োগ নং–  
৩৮৫( লপ) , পুর জপ্রলমকসস নং–  ৩০ লবধাননগর জরাড, কলকাতা পুরসভার 
ওয়াডতি নং–  ১০৭, োনা–  লতলেলা, পঃবঃ, ৭০০০৩৯, �্রীমানা: উত্তর–  
এলওতপ নং–  ৫৩, দতষেণ–  এলওতপ নং–  ৫৫, পূবজি–  ৮ েুট চওডা রাস্তা, 
পতচিম–  এলওতপ নং ৪৮ ও ৪৯। 

 পাততপুকুর শাখা 
৮৪৭ সলক টাউন, 

কলকাতা– ৭০০০৮৯
জযকহতু, ব্যাঙ্ক অফ বকরাো–এর অনুকমালেত অলফসার লহকসকব লনম্নস্বাক্রকারী, লসলকউলরোইকেশন 
অ্যান্ লরকন্রিাকশন অফ লফনাল্সয়াল অ্যাকসেস অ্যান্ এনকফাসতিকমটে অফ লসলকউলরটি ইটোকরস্ট 
অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অফ ২০০২)  জমাতাকবক এবং লসলকউলরটি ইটোকরস্ট ( এনকফাসতিকমটে)  রুলস, 
২০০২– এর রুল ৩–এর সকগে পঠনীয় উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীকন তাঁর ওপর অলপতিত 
ক্মতাবকল সদনদার শ্রীমত্রী কাকতল সঘাষ ( উত্তরাতধকার্রী এবং শ্রী অঘজিযে সঘাষ ( উত্তরাতধকার্রী)  
োলমজির নাম:  সম�া�জি ওনতল হুইল, সত্বাতধকার্রী প্রয়াত শশললন্দ্রনাে সঘাষ তব– ৪৭ সমলট্রাপতলটন 
সকাঅপালরটিভ হাউতজং স�া�াইটি, ই এম বাইপা�, কলকাতা– ৭০০১০৫– এর প্রলত 
০৩. ০২. ২০২০ তালরে সংবললত োলব লবজ্ঞলপ্ ইসু্য ককরলেকলন, যাকত উক্ত লবজ্ঞলপ্র তালরে 
জেকক ৬০ লেকনর মকধ্য সংললিষ্ লবজ্ঞলপ্কত উললিলেত পলরমাণ অেতিাঙ্ক টাাঃ ৩,২৮,২২,৩০৬. ২৫ ( লতন 
জকাটি আঠাশ লক্ বাইশ হাোর লতনকশা েয় োকা ও পঁলচশ পয়সা মাত্) – সহ ০১. ০৪. ২০২১ জেকক 
অধাযতিক্ত সুে সহ ভলবে্যকতর সুে সকমত আোয় জেওয়ার েন্য তাকঁের আহ্ান োনাকনা হকয়লেল।
উক্ত জেনোর  ওই পলরমাণ অেতিাঙ্ক আোয় লেকত ব্যেতি হওয়ায় এতদ্দারা লবকশে ককর ওই জেনোরগণ 
 এবং েনসাধারকণর জ্ঞাতাকেতি োনাকনা হকছে জয, লনম্নস্বাক্রকারী উক্ত রুলসমূকহর রুল ৮– এর 
সকগে পঠনীয় উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীকন তাঁর ওপর অলপতিত ক্মতাবকল ২৩ জুন, ২০২১ 
তাতরলখ লনকচ বলণতিত সম্লত্তর েেল লনকয়কেন।
লবকশে ককর ওই জেনোর/ বন্ধকোতা এবং  েনসাধারণকক এতদ্দারা লনকম্নাক্ত সম্লত্ত লনকয় 
জলনকেন না করার েন্য সতকতি করা হকছে এবং এর পকরও উক্ত সম্লত্ত লনকয় জয জকানও জলনকেন 
করা হকল তা উক্ত উললিলেত বককয়া োঃ ৩,২৮,২২,৩০৬. ২৫ ( লতন জকাটি আঠাশ লক্ বাইশ 
হাোর লতনকশা েয় োকা ও পঁলচশ পয়সা মাত্) সহ ০১. ০৪. ২০২১ জেকক অধাযতিক্ত সুে ও তার 
ওপর সুে, চুলক্তবদ্ধ হাকর সুে, মাশুল, আকলমিক েরচাপালত ইত্যালে সকমত ব্যাঙ্ক অফ বকরাো, 
পালতপুকুর –এর চােতি সাকপক্ হকব।      
এর পাশাপালশ উক্ত অ্যাকক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংস্ান জমাতাকবক উপলব্ধ সমকয়র মকধ্য 
ব্যাকঙ্কর প্রাপ্য বককয়া োকাপয়সা আোয় লেকয় লনম্নলললেত োলমনযুক্ত সম্লত্ত োলিকয় জনওয়ার 
ব্যবস্া করার েন্য সংললিষ্ জেনোরগকণর দৃলষ্ আকেতিণ করা হকছে।                 

থিাবর �ম্পতত্তর তববরণ
সমূ্ণতি প্রেম তল +  লতনতলা লনমতিাণ যার জমাে সুপার লবল্ট পলরমাপ ৫৬০০ বগতিফুে এর ন্যায়সগেত 
বন্ধক এবং তা লনলমতিত কমকবলশ ৪ কাঠা েলমর ওপর অবলস্ত জমৌো–  ধাপা লনমাক জপাকোন, 
োনা–  োবালপুর ( পুরাতন োললগঞ্জ)  বততিমান োনা লতলেলা, এলডএসআর আললপুর অতেগতিত জে 
এল নং ২, আর এস নং ২৩৬, জতৌলে নং ১৭৩, ১২৯৮/ ২৮৩৩ অতেগতিত লস এস েলতয়ান নং 
৬৫৪, ৬০৯, ৬১২, পলরমালেতিত জসকেলকমটে োন্দা েলতয়ান নং ৪০৭, ৪০৮, ৩৫২ এবং ৩৫৩ 
জেলা সাকভতি অ্যান্ জসকেলকমটে েলতয়ান নং ২ এবং ৪৩, অতেগতিত লস এস োগ নং ২০১, ১৪০, 
১৪১, আর এস োগ নং ২৪৮, ১৮৬, ১৬৭, ৮৭, ৩১, ২০৯, কলকাতা জপৌরসভা অধীকন বততিমান 
পলরলচত জপ্রলমকসস নং লব– ৪৭ জমকট্রাপললেন জকাঅপাকরটিভ হাউলেং জসাসাইটি, ক্যানাল সাউে 
জরাড, কলকাতা– ৭০০১০৫, জেলা েলক্ণ ২৪ পরগনা, যার জচৌহলদি:  উত্তকর–  প্লে নং লব– ৪৮, 
েলক্কণ–  ৩০ ফুে চওিা রাস্তা, পূকবতি–  প্লে নং লব– ৪২, পলচিকম–  প্লে নং লব– ৬৪।

তাতরখ:  ২৩. ০৬. ২০২১, থিান:  কলকাতা  অনুলমাতদত আতধকাতরক, বযোঙ্ক অে বলরাদা 

পতরতশষ্ট– IV,  রুল 
৮( ১) , দখল তবজ্ঞতপ্ত  

( থিাবর �ম্পতত্তর জনযে) 
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