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 Dear Madam/Sir,  
 
Sub:  Newspaper publication – Statement of Audited Financial  

          Results for the quarter and year ended March 31, 2022 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Please find enclosed herewith clippings of newspaper publication of the Statement of 

Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022. 

 

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.   

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 

 
 
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY  
 
 
 
Encl. 
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রাজ্য ৼ
কলকাতা বুধবার ১৩ এপ্রিল ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৯

শ্রেণীবদ্ধ প্বজ্াপন গ্রহণ শ্কন্দ্র ‘ ‘ প্বজ্াপনী’ ’ 

পলতা, উঃ ২৪ পঃ
দাস ফাপ্ননিচার

সেবাগ্াম, পলতা, প্রযত্নে:  েঙ্গীতা
স�ান:  9433350925

শ্েড ও এস এ আর প্ব, কলকাতা
২১এ, সদানন্দ শ্রাড, কলকাতা– ৭০০ ০২৬ প্বজ্প্তি

এে এ ২১৫ অ� ২০১৬ এবং আই এ ১০৪৯ অ� ২০২২ এবং আই এ ১০৫০ 
অ� ২০২২ সষেত্রে মহামান্য ডি আর টি– III – এর আত্েশানুোত্র এই পডরেকায় 
২৭. ০৩. ২০২২ তাডরত্ে প্রকাডশত শ্েসাসনি এস আর প্নেনিাণ রিাাঃ প্লাঃ– এর বন্ধকগীকৃত 
স্াবর সম্পপ্তির ১৯. ০৪. ২০২২ তাপ্রখের ই– অকশন প্বক্রয় প্বজ্প্তি প্বলপ্বিত এবং 
েুলতুপ্ব করা হল। ২৭. ০৩. ২০২২ তাডরত্ের ই– অকশন ডবক্রয় ডবজ্ঞডতির অন্যান্য 
ডবষয় অপডরবততীত।
তাপ্রে:  ১৩. ০৪. ২০২২   অনুখোপ্দত আপ্ধকাপ্রক
স্ান:  কলকাতা    ব্াঙ্ক অফ বখরাদা

 োপ্নকতলা ব্াঞ্চ, ১৪২এ, এপ্পপ্স শ্রাড, কলকাতা–  ৭০০০০৬

রিকাশ্ প্বজ্প্তি:  স্বত্বদপ্লল হাপ্রখয় যাওয়া
েংক্রান্তগণত্ক জানাত্না যাত্ছে সয ডিি নং ১৫০২০৬১৯৮/ ২০০৫, তাডরে–  ২৫. ১১. ২০০৫ নডিভুক্ত 
সজলা োব– সরডজস্টার–  II,  উত্তর ২৪ পরগনা, বারাোত েম্পডককিত েম্পডত্ত, অবডথিত সমৌজা–  োহারা, 
সজএল নং ৪৬, আরএে নং ৩, সতৌডজ নং ১৪৬, আত্নায়ারপুর, িানা–  এয়ারত্পারকি, সহাড্ডং নং ৩২৩, 
ডগ্ন পাককি সরাি, মধ্যমগ্াম সপৌরেভার ওয়ািকি নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা, পডচিমবঙ্–  ৭০০১৩৩ হাডরত্য় 
ডগত্য়ত্ে পাঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, মাডনকতলা ব্াঞ্চ, ১৪২এ, এডপডে সরাি, কলকাতা–  ৭০০০০৬– এর 
কাে সিত্ক। ওই েম্পডত্ত ক্রয় কত্রডেত্লন শ্রী েগীপঙ্কর ( কনক)  স�াষ এবং ওই েম্পডত্ত আমাত্ের শাোয় 
বন্ধক ডেল। বড়তলা িানায় একটি সজনাত্রল িাত্য়ডর ডজডিই নং ৬০২, তাডরে–  ০৮. ০৪. ২০২২ রুজু 
করা হত্য়ত্ে। যডে সকউ সপত্য় িাত্কন, তাহত্ল প্রকাশনার তাডরে সিত্ক ১৫ ডেত্নর মত্ধ্য েয়া কত্র 
জানাত্বন ( সমাব নং ৮১১৬৫৩২১২৯) – সত।

ব্াঞ্চ ে্াখনোর 

এই পডরেকায় ০৩. ০৪. ২০২২ তাডরত্ে প্রকাডশত 
ই– অকশন ডবক্রয় ডবজ্ঞডতি ঋণগ্হগীতাগণ, সমোেকি 
ইডম্পডরয়াল টিউবে প্রাঃ ডলঃ এবং সমোেকি 
ইত্জান ডস্টপে প্রাঃ ডলঃ, সষেত্রে নগীত্ে ডবজ্ঞডতির 
তাডরে ০৩. ০৪. ২০২২ থিাত্ন পড়ত্ত হত্ব 
০২. ০৪. ২০২২।
তাডরে:  ১৩. ০৪. ২০২২ 

শ্্রেসড অ্াখসট ে্াখনেখেন্ট ব্াঞ্চ
ওয়াখচল শ্োল্া ে্ানসন, ৮ 

শ্লপ্নন সরপ্ণ, কলকাতা– ৭০০ ০১৩

সংখশাধনী

ডখয়শ ব্াঙ্ক এপ্ে
 দেল প্বজ্প্তি (  পপ্রপ্শষ্ট IV )   [ রুল ৮( ১)] 
সযত্হতু,   িত্য়শ ব্যাঙ্ক–এর অনুত্মাডেত আডধকাডরক ডহত্েত্ব ডনম্নস্াষেরকারগী ডেডকউডরটি 
ইন্াত্রস্ট ( এনত্�ােকিত্মন্)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৯  েহ পঠনগীয় ডেডকউডররাইত্জশন অ্যান্ড 
ডরকনস্টাকশন অ� ড�নাডসিয়াল অ্যাত্েরে অ্যান্ড এনত্�ােকিত্মন্ অ� ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট 
 অ্যাক্ট , ২০০২  –এর ১৩(১ ২)  ধারাধগীত্ন তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল ঋণগ্হগীতা শ্েসাসনি শ্রী 
গুরু টি শ্কাম্পাপ্ন ( ঋণগ্রহীতা) , শ্েসাসনি শ্রী শ্�াপ্বন্দ টি ( ঋণগ্রহীতা) , প্োঃ শঙ্কর শ্দ ( সহ–
ঋণগ্রহীতা) , প্েখসস রো শ্দ ( সহ–ঋণগ্রহীতা) –এর রিপ্ত ২৯ প্ডখসবির, ২০২১ তাপ্রে 
সংবপ্লত একটি দাপ্ব প্বজ্প্তি োপ্র কখরপ্িখলন, যার োধ্খে উক্ত প্বজ্প্তি রিাপ্তির তাপ্রে 
শ্েখক ৬০ প্দখনর েখধ্ উক্ত প্বজ্প্তিখত উপ্ল্প্েত অেনিাঙ্ক অেনিাৎ, ₹৯৬,০৮,৫০৬. ১৮/ – 
(প্িয়ানব্বই লক্ষ আট হাোর পাঁচখশা িয় টাকা এবং আঠাখরা পয়সা োত্র)  পডরত্শাত্ধর জন্য 
তাঁত্ের প্রডত আহ্ান জানাত্না হত্য়ডেল।
উক্ত ঋণগ্হগীতা উক্ত অিকিাঙ্ক পডরত্শাত্ধ ব্যিকি হওয়ায় এতদ্দারা ডবত্শষত উক্ত ঋণগ্হগীতা 
এবং জনোধারত্ণর জ্ঞাতাত্িকি জানাত্না যাত্ছে সয, ডনম্নস্াষেরকারগী ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট 
( এনত্�ােকিত্মন্)  রুলে, ২০০২–এর রুল ৯ েহ পঠনগীয় উক্ত  অ্যাত্ক্টর ১৩( ৪)  নং ধারাধগীত্ন 
তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল ১২ এপ্রিল, ২০২২ তাডরত্ে এোত্ন নগীত্ে বডণকিত েম্পডত্ত র 
প্রতগীকগী েেল ডনত্য়ত্েন।
ডবত্শষত ওই ঋণগ্হগীতা এবং জনোধারণত্ক এতদ্দারা উক্ত েম্পডত্ত ডনত্য় সকানও প্রকার 
সলনত্েন না করার জন্য েতককি করা হত্ছে এবং উক্ত েম্পডত্ত  ডনত্য় সকানও প্রকার সলনত্েন 
₹৯৬,০৮,৫০৬. ১৮/ – (প্িয়ানব্বই লক্ষ আট হাোর পাঁচখশা িয় টাকা এবং আঠাখরা পয়সা 
োত্র)  এবং এর ওপর বত্কয়া েুে েত্মত িত্য়শ ব্যাঙ্ক–এর োজকি োত্পষে হত্ব।

স্াবর সম্পপ্তির প্ববরণ
সম্পপ্তি নং ১
েম্পপূণকি স্ার নং ১ জুত্ড় একটি স্য়ংেম্পপূণকি ্্যাত্রর অপডরহাযকি েমগ্ পডরমাণ, েুপার 
ডবল্ট আপ এডরয়া োমান্য কমত্বডশ ১০২১ বগকি�ুর এবং সমত্ে সমাত্জইত্কর, তৎেহ উক্ত 
ডবড্ডংত্য়র ডনম্নডথিত জডমর অডবভক্ত েমানুপাডতক অংশ পডরমাণ ও স্ািকি েহ এোত্ন প্রিম 
ত�ডেত্ল উডলিডেত ও েংডলিষ্ট ্্যাত্রর বৃহত্তর ডলিয়াত্রত্সির জন্য উক্ত সপ্রডমত্েত্ে ডনডমকিত উক্ত 
ডবড্ডংত্য়র যাবতগীয় কমন এডরয়া ও েুডবধাবডল সভাগেেত্লর েমানাডধকার, সযটি এোত্ন 
েংলগ্ন স্ার প্্যাত্ন উডলিডেত ও লাল রত্ে ডেডনিত এবং এই োনেডলত্লর অংশডবত্শষ।
সম্পপ্তি নং ২
েম্পপূণকি স্ার নং ৩ জুত্ড় একটি স্য়ংেম্পপূণকি ্্যাত্রর অপডরহাযকি েমগ্ পডরমাণ, েুপার 
ডবল্ট আপ এডরয়া োমান্য কমত্বডশ ১০২১ বগকি�ুর এবং সমত্ে সমাত্জইত্কর, তৎেহ উক্ত 
ডবড্ডংত্য়র ডনম্নডথিত জডমর অডবভক্ত েমানুপাডতক অংশ পডরমাণ ও স্ািকি েহ এোত্ন প্রিম 
ত�ডেত্ল উডলিডেত ও েংডলিষ্ট ্্যাত্রর বৃহত্তর ডলিয়াত্রত্সির জন্য উক্ত সপ্রডমত্েত্ে ডনডমকিত উক্ত 
ডবড্ডংত্য়র যাবতগীয় কমন এডরয়া ও েুডবধাবডল সভাগেেত্লর েমানাডধকার, সযটি এোত্ন 
েংলগ্ন স্ার প্্যাত্ন উডলিডেত ও লাল রত্ে ডেডনিত এবং এই োনেডলত্লর অংশডবত্শষ।
 ডখয়শ ব্াঙ্ক এপ্ে  –এর পখক্ষ
তাপ্রে :  ১৩. ০৪. ২০২২ অনুখোপ্দত আপ্ধকাপ্রক
স্ান :  কলকাতা ( সঞ্ীব যাদব)    

 RECRUITMENT
The District Selection Committee, Alipurduar invite 
Applications for 1 (one) Contractual Post namely Data 
Entry Operator at Alipurduar Treasury, the details 
of Recruitment is given in the District website (www.
alipurduar.gov.in) and office Notice Boards. All the 
Interested candidates requested to apply. Last date of 
receipt Application is 07-05-2022 at 3.00P.M

Addl. District Magistrate (G)
Alipurduar

Memo No. 159(3)DICO/Apd.
Dated 12.04.22 

২ শ্কখন্দ্রই প্বপুল েয়
l ১ পাতার পর
এডেন েত্ন্ধর েময় ডনবকিােন 
পডরোলনার োডয়ত্বে িাকা সনতারা 
তৃণমপূল ভবত্ন সশষ েবর সেন। 
শাডন্তত্ত ডনবকিােন হওয়ায় েত্লর পষে 
সিত্ক জনগণত্ক অডভনন্দন জানাত্না 
হত্য়ত্ে। েলত্নরেগী মমতা ব্যানাডজকি 
বারবারই স�ান কত্র সোঁজেবর ডনত্য়ত্েন। পািকি এডেন বত্লন, ‘ আোনত্োল ও 
বাডলগত্ঞ্ সকািাও সকানও সগালমাল হয়ডন। থিানগীয় মানুষ শাডন্তত্ত সভার ডেত্য়ত্েন।’  
আোনত্োত্ল সভাত্রর োডয়ত্বে ডেত্লন মন্তগী মলয় �রক ও োংেে কল্যাণ ব্যানাডজকি। 
তাঁরা প্রডতডেন প্রািতী শত্রুঘ্ন ডেনহার হত্য় প্রোর কত্রত্েন। দুজত্নর বক্তব্য, তৃণমপূত্লর 
প্রািতী ডবপুল সভাত্র ডজতত্বন। পািকি এডেন বত্লন, ‘ ডবত্জডপর হামলাকারগীরা ডনবকিােত্ন 
উস্াডন ডেত্য়ডেল। তারা সেত্য়ডেল ডনবকিােন বানোল করত্ত। থিানগীয় মানুষ উস্াডন 
উত্পষো কত্র হামলাকারগীত্ের প্রডতত্রাধ কত্র বুত্ি ডগত্য় সভার সেন। আমাত্ের 
সকানও ডেন্তা সনই। মানুষ মমতার পাত্শই িাকত্বন। তাঁর ওপত্রই আথিা রােত্বন।’  

  দ্ টিনখলেট শ্কাম্পাপ্ন অফ ইপ্ডিয়া প্লপ্েখটড
CIN :  L28112WB1920PLC003606 

শ্রপ্েস্াডনি অপ্ফস:  ৪, ব্াঙ্কশাল প্্রেট, কলকাতা–৭০০০০১
ওয়াকনিস:  শ্�ালেুপ্ি, োেখশদপুর–৮৩১০০৩

শ্ফান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১, ফ্াক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–শ্েল:  company.secretariat@tatatinplate.com  • ওখয়বসাইট:  www.tatatinplate.com 

 ৩১ োচনি, ২০২২ তাপ্রখে সোতি ত্ত্রোপ্সক
এবং বিখরর প্নরীপ্ক্ষত আপ্েনিক ফলাফখলর প্ববৃপ্ত

 ( লষে রাকার অত্ঙ্ক) 

                         প্ববরণ ৩১ োচনি, ২০২২ ৩১ প্ডখসবির, ২০২১ ৩১ োচনি, ২০২১ ৩১ োচনি, ২০২২ ৩১ োচনি, ২০২১
 সোতি ত্ত্রোপ্সক সোতি ত্ত্রোপ্সক সোতি ত্ত্রোপ্সক সোতি বির সোতি বির

 প্নরীপ্ক্ষত প্নরীপ্ক্ষত প্নরীপ্ক্ষত প্নরীপ্ক্ষত প্নরীপ্ক্ষত
কারবার সিত্ক সমার আয় ১,২২,৬৮৭. ৮৫ ১,১৭,৯৫০. ৮৫ ৭৫,৪৯৭. ৯৯ ৪,২৪,৯৫০. ৭৯ ২,২৮,১৩৬. ৭৮

কর এবং ব্যডতক্রমগী ে�ােমপূত্হর আত্গ েংডলিষ্ট সময়াত্ে 
সনর মুনা�া/ ( ষেডত) ১৫,২১৩. ২৮ ১২,৭০১. ৮৯ ৭,৪৪৮. ৩৪ ৪৭,১১৮. ৫০ ১৩,১৯১. ২৫

েংডলিষ্ট সময়াত্ে কর–পপূবকি সনর মুনা�া/ ( ষেডত)  ১৫,২১৩. ২৮ ১২,৭০১. ৮৯ ৭,৪৪৮. ৩৪ ৪৭,১১৮. ৫০ ১৩,১৯১. ২৫

েংডলিষ্ট সময়াত্ে কর–পরবততী সনর মুনা�া/ ( ষেডত) ১১,৪৪১.৭৯ ৯,৪৯৪. ২৮ ৫,৬১৫. ৫৯ ৩৫,২৯১. ৩৪ ৯,৮১৪. ৮৯

সমার সবাধগম্য আয় ১১,০৯০. ৯৮ ৯,৫১৫. ২৮ ৫,৪৬১. ৫৩ ৩৪,৫৮০. ৮৫ ৯,৫৮১. ৬৮

ইকুইটি সশয়ার মপূলধন ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০

সশয়ার ডপেু আয় ( রাকার অত্ঙ্ক)  
( োলু ও বন্ধ কারবাত্রর জন্য)  
( প্রডতটি ₹ ১০/ –) 
বুডনয়াডে : ১০. ৯৩ ৯.০৭ ৫. ৩৭ ৩৩. ৭২ ৯. ৩৮
ডমডরিত :  ১০. ৯৩ ৯.০৭ ৫. ৩৭ ৩৩. ৭২ ৯. ৩৮

দ্রষ্টব্:  উপডরডলডেত ডববৃডতটি সেডব ( ডলডস্টং অবডলত্গশনে অ্যান্ড আোর ডিেত্লিাজার ডরত্কায়্যারত্মন্ে)  সরগুত্লশনে, ২০১৫–এর সরগুত্লশন ৩৩ সমাতাত্বক 
স্টক এক্সত্েঞ্েমপূত্হ সপশ করা  ৩১ মােকি, ২০২২ তাডরত্ে েমাতি ত্রেমাডেক এবং বেত্রর ডনরগীডষেত আডিকিক �লা�ত্লর ডবশে েডতয়াত্নর েংডষেতিোর।  ৩১ মােকি, 
২০২২ তাডরত্ে েমাতি ত্রেমাডেক এবং বেত্রর ডনরগীডষেত আডিকিক �লা�ত্লর পুত্রা বয়ান স্টক এক্সত্েঞ্গুডলর ওত্য়বোইর  www.bseindia.com/  
 www.nseindia.com েহ এই সকাম্পাডনর ওত্য়বোইত্রও ( www.tatatinplate.com)  উপলব্ধ রত্য়ত্ে।

 আর এন মপূডতকি
জামত্শেপুর ম্যাত্নডজং ডিত্রক্টর
তাডরে:  ১২ এডপ্রল, ২০২২ ( DIN: 06770611)

ইপ্ডিয়ান ব্াঙ্ক শ্োনাল অপ্ফস প্শপ্লগুপ্ি, ২ চাচনি শ্রাড, শ্েলা দাপ্েনিপ্লং, প্শপ্লগুপ্ি, প্পন– ৭৩৪০০১
দেল প্বজ্প্তি

[ রুল ৮( ১) অধীখন ]  
সযত্হতু, 
ইডন্ডয়ান ব্যাঙ্ক– এর অনুত্মাডেত অড�োর ডহত্েত্ব ডনম্নস্াষেরকারগী  ডেডকউডররাইত্জশন অ্যান্ড ডরকনস্টাকশন অ� ড�নাডসিয়াল অ্যাত্েরে অ্যান্ড এনত্�ােকিত্মন্ 
অ� ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট অ্যাক্ট, ২০০২  সমাতাত্বক এবং ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট ( এনত্�ােকিত্মন্)  রুলে ২০০২– এর রুল ৮, ৯– এর েত্ঙ্ পঠনগীয় উক্ত অ্যাত্ক্টর 
১৩ ( ১২)  ধারাধগীত্ন তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল মহঃ হাোনুজ্ামান ( ঋণগ্হগীতা)  ডপতা সশে মহাবুল হক, গ্াম+ সপাঃ ভাবতা, িানা– সবলিাঙ্া, সজলা–  
মুডশকিোবাে, সশে মহাবুল হক ( জাডমনোর/ বন্ধকোতা) , ডনবাে:  গ্াম+ভাবতা, িানা–সবলিাঙ্া, সজলা– মুডশকিোবাে এবং োমেুনাহার ডবডব ( জাডমনোর/ বন্ধকোতা) , 
গ্াম+ সপাঃ ভাবতা, িানা–সবলিাঙ্া, সজলা– মুডশকিোবাে, ডপন– ৭৪২১৩৪ আমাত্ের েুনকা শাোয়–এর প্রডত ২০. ১১. ২০২১ তাডরে েংবডলত োডব ডবজ্ঞডতি ইেু্য 
কত্রডেত্লন যাত্ত উক্ত ডবজ্ঞডতির তাডরে সিত্ক ৬০ ডেত্নর মত্ধ্য েংডলিষ্ট ডবজ্ঞডতিত্ত উডলিডেত পডরমাণ অিকিাঙ্ক ₹  ২,৪৮,৭৫৫. ০০ ( দুই লষে আরেডলিশ হাজার 
োতত্শা পঞ্চান্ন রাকা মারে)  আোয় সেওয়ার জন্য তাঁত্ের আহ্ান জানাত্না হত্য়ডেল।
উক্ত মহঃ হাোনুজ্ামান ( ঋণগ্হগীতা)  ডপতা সশে মহাবুল হক, গ্াম+ সপাঃ ভাবতা, িানা– সবলিাঙ্া, সজলা–  মুডশকিোবাে, সশে মহাবুল হক ( জাডমনোর/ বন্ধকোতা) , 
ডনবাে:  গ্াম+ভাবতা, িানা–সবলিাঙ্া, সজলা– মুডশকিোবাে এবং োমেুনাহার ডবডব ( জাডমনোর/ বন্ধকোতা)  ওই পডরমাণ অিকিাঙ্ক আোয় ডেত্ত ব্যিকি হওয়ায় 
এতদ্দারা ডবত্শষ কত্র ওই সেনোর/ জাডমনোর এবং জনোধারত্ণর জ্ঞাতাত্িকি জানাত্না হত্ছে সয, ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট ( এনত্�ােকিত্মন্)  রুলে, ২০০২– এর 
ডনম্নস্াষেরকারগী উক্ত রুলেমপূত্হর রুল ৮, ৯– এর েত্ঙ্ পঠনগীয় উক্ত অ্যাত্ক্টর ১৩( ৪)  ধারাধগীত্ন তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল ০৮ এডপ্রল ২০২২ তাডরত্ে নগীত্ে 
বডণকিত েম্পডত্তর েেল ডনত্য়ত্েন।
ডবত্শষ কত্র ওই সেনোর এবং জনোধারণত্ক এতদ্দারা ডনত্ম্নাক্ত েম্পডত্ত ডনত্য় সলনত্েন না করার জন্য েতককি করা হত্ছে এবং এর পত্রও এই েম্পডত্ত ডনত্য় 
সয সকানও সলনত্েন করা হত্ল তা উক্ত ডবজ্ঞডতিত্ত উডলিডেত বত্কয়া ₹  ২,৪৮,৭৫৫. ০০ ( দুই লষে আরেডলিশ হাজার োতত্শা পঞ্চান্ন রাকা মারে)  ও তার ওপর 
েুে েত্মত ইডন্ডয়ান ব্যাঙ্ক– এর োজকি োত্পষে হত্ব।

স্াবর সম্পপ্তির প্ববরণ
বন্ধকগীকৃত েম্পেেমপূহ:  ০. ০২৫ একর জডম এবং তদুপডর ভবন নামাডঙ্কত সশে মহাবুল হক এবং োমেুনাহার ডবডব যার ডবক্রয় ডিি নং ৯৬০ তাডরে 
২০. ০১. ১৯৭৮ এবং ৪৩৮৩ তাডরে ২৩. ০৪. ১৯৯২ নডিভুক্ত এডিএেআর–সবলিাঙ্া, সমৌজা–ভাবতা, গ্াম ও সপাঃ ভাবতা, িানা– সবলিাঙ্া, ভাবতা ডজডপ 
অধগীত্ন সজলা–মুডশকিোবাে, েডতয়ান নং ৪৬, ৩৪২, প্র নং ২৫, সজএল নং ৭, সেৌহডদি:  উত্তত্র–  ডেত্মত্ন্র পাকা রাস্া, েডষেত্ণ–  অন্য েম্পডত্ত, পপূত্বকি–  অন্য 
েম্পডত্ত, পডচিত্ম–  অন্য েম্পডত্ত।
 ইপ্ডিয়ান ব্াঙ্ক ( এলাহাবাদ) – এর পখক্ষ
তাপ্রে:  ০৮. ০৪. ২০২২   স্বাাঃ
স্ান:  ঝুনকা   অনুখোপ্দত আপ্ধকাপ্রক

দেল প্বজ্প্তি 
 [ রুল ৮ ( ১)  অধীখন]

সযত্হতু, 
ইডন্ডয়ান ব্যাত্ঙ্কর অনুত্মাডেত অড�োর ডহত্েত্ব ডনম্নস্াষেরকারগী, ডেডকউডররাইত্জশন অ্যান্ড ডরকনস্টাকশন অ� ড�নাডসিয়াল অ্যাত্েরে অ্যান্ড এনত্�ােকিত্মন্ অ� 
ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সমাতাত্বক এবং ডেডকউডরটি ইন্াত্রস্ট ( এনত্�ােকিত্মন্)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৮, ৯– এর েত্ঙ্ পঠনগীয় উক্ত অ্যাত্ক্টর ১৩ ( ১২)  
ধারাধগীত্ন তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল সমোেকি সশে অ্যান্ড োহা এন্ারপ্রাইজ ( ঋণগ্হগীতা)  অংশগীোর ১:  শ্রী র�ুনাি োহা ( জাডমনোর) , ডপতা েুপডত োহা, গ্াম 
+ সপাঃ– মাহুলা, িানা– সবলিাো, সজলা– মুডশকিোবাে এবং অংশগীোর ২)  আবদুর রাজ্াক সশে, ডপতা– কাত্ের আডল ( বন্ধকোতা ও জাডমনোর) , ডনবাে:  গ্াম + 
সপাঃ– নজরুলপলিগী, িানা–  সবলিাো, ডমঃ কামালউডদিন সশে, ডপতা– সেলা�ত সশে ( জাডমনোর), ডনবাে:  গ্াম + সপাঃ– েুনকা েডষেণপাড়া, িানা– সবলিাো, 
সজলা– মুডশকিোবাে এবং মহঃ কডবর সহাত্েন, ডপতা– মহঃ োনাউলিাহ ( জাডমনোর),  গ্াম +  সপাঃ েুনকা, িানা–  সবলিাো, সজলা– মুডশকিোবাে, ডপন–৭৪২ ১৩৪ 
আমাত্ের েুনকা ব্াঞ্চ সিত্ক  এর প্রডত  ০৬. ১২. ২০২১ তাডরে েংবডলত োডব ডবজ্ঞডতি ইেু্য কত্রডেত্লন যাত্ত উক্ত ডবজ্ঞডতির তাডরে সিত্ক ৬০ ডেত্নর মত্ধ্য েংডলিষ্ট 
ডবজ্ঞডতিত্ত উডলিডেত পডরমাণ অিকিাঙ্ক ₹  ২৯,৭০,৭১৪. ০০ ক্যাশ সক্রডির অ্যাকাঃ নম্বর ৫০৪০৪৬০৪৫৮২ এবং ₹  ৩,৮৯,৯৭৬. ০০ টিএল ডজইডেএলএে অ্যাকাঃ নম্বর 
৫৮০০১৩০০৬৮৩ সমার ₹  ৩৩,৬০,৬৯০. ০০ ( সতডরেশ লষে ষার হাজার ে’ সশা নব্বই রাকা মারে)  আোয় সেওয়ার জন্য তাঁত্ের আহ্ান জানাত্না হত্য়ডেল। 
উক্ত ( ঋণগ্হগীতা)  সমোেকি সশে অ্যান্ড োহা এন্ারপ্রাইজ। শ্রী র�ুনাি োহা ( অংশগীোর ও জাডমনোর),  ডপতা– েুপডত োহা, আবদুর রাজ্াক সশে ( অংশগীোর, 
জাডমনোর ও বন্ধকোতা) , ডপতা– কাত্ের আডল, ডমঃ কামালউডদিন সশে, ডপতা– সেলা�ত সশে ( জাডমনোর)  এবং মহঃ কডবর সহাত্েন, ডপতা– মহঃ োনাউলিাহ 
( জাডমনোর)  ওই পডরমাণ অিকিাঙ্ক আোয় ডেত্ত ব্যিকি হওয়ায় এতদ্দারা ডবত্শষ কত্র ওই সেনোর/ জাডমনোর এবং জনোধারত্ণর জ্ঞাতাত্িকি জানাত্না হত্ছে সয, 
ডনম্নস্াষেরকারগী উক্ত রুলেমপূত্হর রুল ৮, ৯–  এর েত্ঙ্ পঠনগীয় উক্ত অ্যাত্ক্টর ১৩ ( ৪)  ধারাধগীত্ন তাঁর ওপর অডপকিত ষেমতাবত্ল ০৮ এডপ্রল ২০২২ তাডরত্ে নগীত্ে বডণকিত 
েম্পডত্তর েেল ডনত্য়ত্েন।
ডবত্শষ কত্র ওই সেনোর/ জাডমনোর  এবং জনোধারণত্ক এতদ্দারা ডনত্ম্নাক্ত েম্পডত্ত ডনত্য় সলনত্েন না করার জন্য েতককি করা হত্ছে এবং এরপত্রও এই েম্পডত্ত 
ডনত্য় সয সকানও সলনত্েন করা হত্ল তা বত্কয়া ( ₹  ২৯,৭০,৭১৪. ০০ ক্যাশ সক্রডির অ্যাকাঃ নম্বর ৫০৪০৪৬০৪৫৮২ এবং ₹  ৩,৮৯,৯৭৬. ০০ টিএল ডজইডেএলএে 
অ্যাকাঃ নম্বর ৫৮০০১৩০০৬৮৩ সমার ₹  ৩৩,৬০,৬৯০. ০০ ( সতডরেশ লষে ষার হাজার ে’ সশা নব্বই রাকা মারে)  ও তার ওপর েুে েত্মত ইডন্ডয়ান ব্যাত্ঙ্কর োজকিোত্পষে 
হত্ব।              

স্াবর সম্পপ্তির প্ববরণ
বন্ধকগীকৃত েম্পেেমপূহ:  জডমর পডরমাপ ৯ সিডেত্মল এবং তদুপডর ভবন নামাডঙ্কত আবদুর ( রাজ্াক সশে যার ডবক্রয় ডিি নং ৩০৭৪ তাডরত্ে 
২৫. ০২. ২০০৮/ ০৩. ০৩. ২০০৮ সমৌজা–  রাধাবলিভপুর, গ্াম–  েুজাপুর তাতলাপাতা সমাড় এবং সপাঃ– েুজাপুর, িানা– সবলিাো, েুজাপুর কুমারপুর ডজডপ অধগীত্ন 
সজলা–  মুডশকিোবাে এল আর েডতয়ান নং ১১৪২, এল আর প্র নং ৫২২, সজএল নং ৩৪, সেৌহডদি: 
উত্তত্র–  নাত্ের আডলর বাডড়, েডষেত্ণ–  রাস্া, পপূত্বকি– মডজবুর আডলর বাডড়, পডচিত্ম–  রাস্া। 
 ইপ্ডিয়ান ব্াখঙ্কর পখক্ষ ( এলাহাবাদ) 
তাপ্রে:  ০৮.  ০৪.  ২০২২ স্বা/ – 
স্ান:  ঝুনকা    অনুখোপ্দত আপ্ধকাপ্রক

ডবত্শষত ডনম্নডলডেত ঋণগ্হগীতাগণ এবং জনোধারত্ণর জ্ঞাতাত্িকি এই ডবজ্ঞডতি জাডর করা হত্ছে সয, অ্যাডক্সে 
ব্যাত্ঙ্কর ডনম্নডলডেত শাোয় ডনত্ম্নাক্ত অ্যাকাউন্গুডলত্ত সরহানাবদ্ধ স্ণকিালঙ্কারগুডল ডনলাত্মর মাধ্যত্ম ডবডক্রর 
প্রস্াব রাো হত্ছে।
সযত্হতু ডনম্নডলডেত ঋণগ্হগীতাগণ এই ব্যাত্ঙ্কর অনুকূত্ল জাডমন ডহত্েত্ব উক্ত স্ণকিালঙ্কারগুডল 
সরহানাবন্ধত্নর ডবডনমত্য় ঋত্ণর েুডবধা ( ‘ স্ণকিঋত্ণর েুডবধা’ )  গ্হণ কত্রডেত্লন। গৃহগীত স্ণকিঋত্ণর েুডবধা 
বাবে বত্কয়া অিকিাঙ্ক পডরত্শাত্ধর জন্য েংডলিষ্ট ঋণগ্হগীতাগণ/ জাডমনোরগত্ণর প্রডত োডব ডবজ্ঞডতি জাডর করা 
হত্য়ডেল। ঋত্ণর বত্কয়া অিকিাঙ্ক পডরত্শাত্ধ উক্ত ঋণগ্হগীতাগণ/ জাডমনোরগণ ব্যিকি হওয়ায় এই ব্যাঙ্ক উক্ত 
বন্ধডক প্রত্যাহার কত্র ডনত্ত বাধ্য হত্য়ত্ে এবং এই ব্যাত্ঙ্কর পাওনা পুনরুদ্ধাত্রর লত্ষে্য উক্ত সরহানাবদ্ধ 
স্ণকিালঙ্কারগুডল ২৫. ০৪. ২০২২ তাডরত্ে ( ডনলাত্মর তাডরে)  দুপুর ১২. ৩০রা সিত্ক দুপুর ০৩. ৩০রার মত্ধ্য 
( ই–ডনলাত্মর েময়)  ‘ যা ডকেু আত্ে তা’ , ‘ সযমন আত্ে সতমন’ , ‘ সযভাত্ব আত্ে সেভাত্ব’  এবং ‘ ডরত্কােকি 
োড়া’  ডভডত্তত্ত ই–ডনলাত্মর মাধ্যত্ম ডবডক্রর প্রস্াব রােত্ে।
ঋণগ্হগীতা এবং বত্কয়া অিকিাঙ্ক েত্মত েরকাডর তি্যাবডল এোত্ন নগীত্ে সেওয়া হত্য়ত্ে: 
          শাোর নাে        গ্রাহখকর নাে     শ্লান অ্াকাউন্ট নং বখকয়া  দাপ্ব প্বজ্প্তির শ্োট
   অেনিাঙ্ক তাপ্রে ওেন ( গ্রাে)
বাগুইআটি, কলকাতা [ পঃবঃ]  তন্ময় মন্ডল xxxxxxxxxxx ৩৮১০ ১০২১৩১৫ ৩০ এডপ্র, ২১ ২৯৬. ১ 

বারুইপুর [ পঃবঃ]  আবদুল কাত্ের গাডজ xxxxxxxxxxx৩০৭৫ ২০৬০৩৩ ২৮ সেত্টে, ২০ ৬২. ৭ 

বারুইপুর [ পঃবঃ]  জামাল েেকিার xxxxxxxxxxx৭৯০৭  ২৭ অত্ক্টা, ২০ ২৮. ৮

বারুইপুর [ পঃবঃ]  নাডের আহত্মে সমালিা xxxxxxxxxxx২৪৯৮ ৫৭৫৬৫ ২৭ অত্ক্টা, ২০ ২৩. ৭

বধকিমান [ পঃবঃ]  সজ্যাৎস্া ডবডব xxxxxxxxxxx১৭৪৩ ৭৭৫৫২ ৫ স�ব্রু, ২২ ২৯. ২৪

েন্দননগর [ পঃবঃ]  বাপ্াডেত্য বেু মডলিক xxxxxxxxxxx০৩৯৮ ৮৭৫৫৫. ৫৫ ৩০ এডপ্র, ২১ ২০.১

েপূ ঁেপূ ড়া, হুগডল [ পঃবঃ]  ডনশান োে xxxxxxxxxxx২১৩৭ ১৫৪২৬৪ ৩০ এডপ্র, ২১ ৪৬.৯

ডেআইটি সরাি, কলকাতা [ পঃবঃ] প্রকাশ প্রোে োউ xxxxxxxxxxx৯৮০৯ ৮৭৪৫৯ ২০ সম, ২১ ১৯. ৭

কাঁডি [ পঃবঃ]  েন্দন জানা xxxxxxxxxxx৩৪৮৯ ৩০৩৮৩৪ ১৪ জুন, ২১ ৮৬.৯

কাঁডি [ পঃবঃ]  েন্দন জানা xxxxxxxxxxx০২০৭ ১৬১৮৯২. ৫৪ ১৪ জুন, ২১ ৬১.১

কাঁডি [ পঃবঃ]  রাজগীব পারে xxxxxxxxxxx২৬৫৯ ৮৮০৫০ ২ ডিত্েম্বর, ২০ ২৬. ৫

িায়মন্ডহারবার [ পঃবঃ]  মেনত্মাহন ডমে্যা xxxxxxxxxxx১৪৬৮ ১১২৩৩০ ২৫ নত্ভ, ১৯ ২৮. ১

িায়মন্ডহারবার [ পঃবঃ]  ডপ্রয়া োে xxxxxxxxxxx০৮১৯ ৪৩২৬৬ ৩০ মােকি, ২১ ১৫.৩৫

িায়মন্ডহারবার [ পঃবঃ]  েুরডশে আলম নস্র xxxxxxxxxxx৮৬১২ ৩৯২০৮ ১৫ মােকি,২১ ১৬. ১৯

িানলপ, কলকাতা [ পঃবঃ]  ইন্দ্রডজত স�াষ xxxxxxxxxxx৩৪৩০ ১১৬৮২৩ ২৩ নত্ভ, ২১ ৪০.৫

িানলপ, কলকাতা [ পঃবঃ]  েন্দগীপ মণ্ডল xxxxxxxxxxx৪৮৮৭ ১৩০০৫৫ ১৫ মােকি, ২১ ২৬. ৬

গুেকরা– বধকিমান [ পঃবঃ]  আত্নায়ার সহাত্েন মণ্ডল xxxxxxxxxxx০৩০৯ ৭৭৩০০ ৭ জুন, ২১ ২৫

হলডেয়া [ পঃবঃ] েুকুমার েুকুল xxxxxxxxxxx৬২৭৫ ৯৪২০০ ২৩ নত্ভ, ২১ ৩৪.০৬

সকােডবহার [ পঃবঃ]  শ্রীপণকিা ে্যারাডজকি xxxxxxxxxxx৩৪৯২ ৮৫৮৯০ ২৮ সেত্টেম্বর, ২০ ৪৫

সকােডবহার [ পঃবঃ]  শ্রীপণকিা ে্যারাডজকি xxxxxxxxxxx৯৭৮৮ ৬৬৫৮৮ ২৭ অত্ক্টাবর, ২০ ১৮. ৬

সকােডবহার [ পঃবঃ]  অডেত কুমার বমকিন xxxxxxxxxxx৫৮৯৮ ৪৮৫৬০ ২৮ সেত্টেম্বর, ২০ ১৪. ৮

ম্যান্ন, কলকাতা [ পঃবঃ]  েুরজ বানডিয়া xxxxxxxxxxx২৯৬৮ ১৩৪৯৮৬ ২৮ স�ব্রু, ২২ ৬২. ২

সমটিয়াব্রুজ, কলকাতা [ পঃবঃ] রওশন আরা xxxxxxxxxxx১৬১৮ ১৮৭৪৮০. ৭ ৩০ এডপ্রল, ২১ ৭৬. ৭

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  সশে ওয়াডেম xxxxxxxxxxx৬১৯২ ২৬২৯৪২. ০৭ ৫ স�ব্রু,২২ ৮২.৭

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  আডতবার রহমান মগীর xxxxxxxxxxx৪৫১১ ১১২৪ ০৮ ২০ সম,২১ ৪৬.৮

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  মহ ওয়াডেম োন xxxxxxxxxxx৩৬৬৮ ৮৫০০০ ৫ স�ব্রু,২২ ২৮.৭

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  আডতবার রহমান মগীর xxxxxxxxxxx২৯১৫ ৮১২১৯ ২০ সম,২১ ৪৬.৬

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  রাজকমল কুডলগাম xxxxxxxxxxx৮৯৬৪ ৩৬৩২৯. ৪২ ২৩ নত্ভ,২১ ২১.৩

ডনউ আডলপুর, কলকাতা [ পঃবঃ]  েত্ন্তাষ কুমার ডেং xxxxxxxxxxx৪৪৩৫ ৩২২৮০ ৫ স�ব্রু,২২ ২০.১

ডনমতা, কলকাতা [ পঃবঃ]  মহ ত্�য়াজ আলম( ৯০৪০৬৭)  xxxxxxxxxxx০৫৬৭ ২০০৭৪৯ ২৫ নত্ভ,১৯ ৬০.১

পাডনহাটি [ পঃবঃ] েত্ন্তাষ কুমার যােব xxxxxxxxxxx১৭৪৮ ১০৯০২৭. ৫৩ ২৪ জানু, ২২ ৩০.৭

পাডনহাটি [ পঃবঃ] েত্ন্তাষ কুমার শমকিা xxxxxxxxxxx০৪৯৬ ১০৫৯৩১. ১১ ৩০ এডপ্রল, ২১ ৩৮. ৬

ডপ্রসি আত্নায়ার শাহ সরাি স্রূপ েত্ত xxxxxxxxxxx৫১৩৯ ১৫৪২১০ ২৫ মােকি, ২১ ৫৬. ৩

শ্যামবাজার, কলকাতা [ পঃবঃ] প্রতগীক আগরওয়ালা xxxxxxxxxxx৬৮৩৪ ১২১৮০৮ ২৩ নত্ভ, ২১ ৭৮. ৪

ডশডলগুডড় [ পঃবঃ]  েডরতা োডহ xxxxxxxxxxx৪৩৮৮ ৩৯১৩৯৬ ২৪ জানু, ২২ ১৩৮.৫

ডশডলগুডড় [ পঃবঃ]  েুজন োহা xxxxxxxxxxx৭০৪৮ ১০৪৮৯৮. ০৮ ২০ সম, ২১ ৩৪. ৩

ডশডলগুডড় [ পঃবঃ]  ইত্য়েডমন েুলতানা xxxxxxxxxxx৭৪০৬ ১১১০৫৬ ২৭ অত্ক্টা, ২০ ৩৯.৯

আগাম সকানও ডবজ্ঞডতি জাডর না কত্র সয সকানও অ্যাকাউন্ বাে সেওয়ার/  ডনলাত্মর তাডরে পডরবতকিত্নর 
অডধকার অ্যাডক্সে ব্যাঙ্ক ডলডমত্রত্ির িাকত্ব। এই ডনলাম অনলাইন পদ্ধডতত্ত https://gold.samil.
in  ( অনলাইন ডবত্ক্রতার ওত্য়বোইর)  ওত্য়বোইত্রর মাধ্যত্ম দুপুর ১২. ৩০রা সিত্ক দুপুর ৩. ৩০রার 
মত্ধ্য ( েময়)  আত্য়াডজত হত্ব। শতকি ও ডনয়মাবডল ডবশত্ে জানত্ত অনুগ্হপপূবকিক https://gold.samil.in  
( অনলাইন ডবত্ক্রতার ওত্য়বোইর)  ওত্য়বোইর সেেুন।

স্ান:  কলকাতা  অনুখোপ্দত আপ্ধকাপ্রক
তাপ্রে:  ১৩. ০৪. ২০২২ অ্াপ্ক্সস ব্াঙ্ক প্লপ্েখটড        

 অ্াপ্ক্সস ব্াঙ্ক প্লপ্েখটড
এ প্স োখকনিট, ১, শ্শক্সপ্পয়র সরপ্ণ, কলকাতা–৭০০০৭১

স্বণনিালঙ্কার রূখপ বন্ধপ্ক পপ্রসম্পদসেূহ ই–প্নলাখের রিকাশ্ প্বজ্প্তি
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