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The Secretary, Listing Department         The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                      National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,          Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                          G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharashtra, India                      Mumbai – 400051, Maharashtra, India 
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Dear Madam, Sir,  
 

Sub: Newspaper Publication 
 
Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance 

with General Circular nos. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 

2021 and December 14, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, please find 

enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in the following 

newspapers for the attention of the Equity Shareholders of the Company, intimating that 

the 103rd Annual General Meeting of The Tinplate Company of India Limited is scheduled 

to be held on Monday, July 4, 2022 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conference/Other 

Audio Visual Means: 

 

1. Financial Express 

2. Aajkal  

 

     The above information is being made available on the website of the Company at 

www.tatatinplate.com . 

 
This is for your information and records.  
 
Thanking you,  
 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 
 
 
 
 

 (KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 
 
 
Encl. 

 

http://www.tatatinplate.com/
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা বৃহস্পততবার ৯ জুন ২০২২

বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডকে িাড়ািাতড় অল আউট েকর তিকলও আমরা ফকলা অন না 
েতরকে ব্াতটং েরব। োরণ, ববালারকির ক্ান্ত েরাকনার বোনও যতুতি বনই  অরুণলাল

খেলার
েচুররা

 বনিৃকবে বিল
মতহলা তরিকককে পালাবদল। তমতাতল 
রাকজর অবসকরর তদনই শ্রীলঙ্া 
সফকরর দল ঘ�াষণা হল। ঘনতৃকবে 
একলন হরমনপ্রীত কাউর। সহ–
অতিনায়ক স্তৃত মানিানা। দকল রাখা 
হল না ঝুলন ঘ�াস্ামরী, ঘনেহ রানাকক। 
ঘতমনই দকল তফরকলন ঘজমাইমা 
রডতরক�জ। শ্রীলঙ্ায় ততনটি টি২০ ও 
ততনটি একতদকনর ম্াচ ঘখলকব ভারত। 

 জেী আনন্দ
নরওকয় দাবায় ক্াতসক তবভাক� এবার 
জয় ঘপকলন তবশ্বনাথন আনন্দ। 
হারাকলন আজারবাইজাকনর 
ঘতইকমার রাদজাবভকক। সাত 
রাউকডের পর আনকন্দর পকয়ন্ট ১৩। 
তততন রইকলন তবিতরীয় স্াকন। ১৩.৫ 
 পকয়ন্ট তনকয় শরীকষষে তবশ্বচ্াতপিয়ন 
ম্া�নাস কালষেকসন। 

 অকত্াপচার
ঘরেঞ্চ ওকপন ঘসতমফাইনাকলর সময়ই 
ঘচাে ঘপকয়তিকলন ডান পাকয়র 
ঘ�াড়াতলকত। মাঝপকথই ম্াচ ঘিকড় 
তদকয়তিকলন আকলকজাডোর ঘজকরভ। 
মঙ্গলবার অকত্াপচার করকত হল 
ঘজকরভকক। জানাকলন, অকত্াপচার 
িাড়া আর ঘকানও উপায় তিল না।

 তবিিীে রাউকডে
ইকন্দাকনতশয়া মাস্াকসষের তবিতরীয় রাউকডে 
ঘপৌকঁি ঘ�কলন তপতভ তসনু্, লক্্ 
ঘসন। লক্্ হারাকলন ঘডনমাককষের 
তরিতস্য়ান ঘসালবা�ষেকক। ফল ২১– ১০, 
২১– ১৮। অন্তদকক, তসনু্ হারাকলন 
ঘডনমাককষের তলকন তরিকস্াফাকসষেনকক। 
ফল ১৮– ২১, ২১– ১৫, ২১– ১১। 

 শ্রীহক ষ্ের ব�ানা
রোকসে অনুতঠিত প্ারা শুটিিং তবশ্বকাকপ 
ঘসানা ঘপকলন শ্রীহষষে রামকৃষ্ণ। 
তারঁ ইকভন্ট তিল ১০ তমোর এয়ার 
রাইকফল। একইসকঙ্গ ২০২৪–এ 
প্াতরকসর প্ারাতলতপিককও ঘ�া�্তা 
অজষেন করকলন। প্সঙ্গত, মঙ্গলবার 
ঘসানা ঘজকতন অবনরী ঘলখারা। 

 তবিিীে রুট
লডষেকস দুরন্ত শতরান। আইতসতস– র 
ঘেস্ র্াতঙ্িংকয় দু’ নম্বকর উকে একলন 
ঘজা রুে। শরীকষষে রকয়কিন মানষোস 
লাবকুশন। পাক অতিনায়ক বাবর 
আজম উকে একলন চার নম্বকর। 
ঘবাতলিংকয় �শপ্রীত বুমরা একিাপ 
তপতিকয় একলন চার নম্বকর।

 �ৃঞ্জকের ব�ানা
 তদতলিকত অনুতঠিত ঘখকলা ইতডেয়া 
ঘ�মকস শুটিিংকয় ঘসানা ঘপল বািংলার 
সঞৃ্জয় দত্ত। তদতলির ডাঃ কাতনষে তসিং শুটিিং 
ঘরকঞ্জ ১০ তমোর এয়ার রাইকফল 
তবভাক� ঘসানা সঞৃ্জকয়র।    

  �াই বহাপ ১২৭
বড় রান তুলল ওকয়স্ ইতডেজ। 
মলুতাকন পাতকস্াকনর তবরুকধে প্থম 
একতদকনর ম্াকচ তাকদর রান ৩০৫/ ৮। 
সাই ঘহাপ ১২৭, সামরা ব্রুকস ৭০। 
পাক ঘবালারকদর মকি্ হতরশ রউফ 
তনকলন ৪ উইককে। 

তজিল হংেং হার বঁাচাল ইংল্াডে
আজকাকলর প্ততকবদন: সািংবাতদক সকমেলকন একস ররীততমকতা 
হুঙ্ার ঘিকড় আফ�াতনস্াকনর ঘকাচ আনুস দাস্ত�র 
বকলতিকলন, ভারত গ্রুকপর কঠিন প্ততপক্ হকলও তাকদর 
হারাকনার লক্্ তনকয়ই এবার কলকাতায়। �ত দুই সাক্াকত 
ভারতরীয় দল ভা�্বান তিল বকল তাকঁদর কাকি হাকরতন। ভারত 
�তই তনকজকদর সতুবিামকতা রাত ৮–  ৩০ তমতনকে ঘখলকু, 
বদলা তনকত তারঁা তততর। তকন্তু ভারকতর মকুখামতুখ হওয়ার 
আক� তনকজরাই �বুভারতরীকত এতশয়ান কাপ ঘকায়াতলফায়াকরর 
প্থম ম্াকচ হিংকিংকয়র তবরুকধে মখু থুবকড় পড়ল। হিংকিং 
ঘকাচ জনষে অ্াডোরসন তনকজকদর আডোরড� তহকসকব তুকল 
িকরতিকলন ম্াকচর আক�। তকন্তু আতিপত্ তনকয় ঘখকল 
আফ�াতনস্ানকক ২–  ১ হারাল হিংকিং। ২৩ তমতনকে ওয়িং 
ওয়াইকয়র ঘ�াকল এক�ায় হিংকিং। ২৭ তমতনকে ২–  ০ ম্াে 
ওকরর। ৮১ তমতনকে ফারশাদ নুর ঘ�াল ককর ব্বিান কমাকলও 
হার বাকঁচতন আফ�াতনস্াকনর। 

রাজতষষে �াঙু্গতল

তততন ভারতরীয় মতহলা ফুেবকলর চলমান ইততহাস। এ 
ঘদকশর প্থম মতহলা ফুেবলার তহকসকব ইওকরাকপর 
ক্াকব ঘখলার অতভজ্ঞতা রকয়কি। ঘসই বালা ঘদবরী 
বুিবার উইকমন ইন ঘস্পােষেস আকয়াতজত তসতসএফতস–ঘত 
মতহলা ফুেবকলর ট্ায়াকল হাতজর তিকলন। ঘসখাকনই 
কথা বলকলন নানা তবষকয়। উকে এল ভারতরীয় মতহলা 
ফুেবল ঠিক ঘকাথায় তপতিকয়। উকে এল তনকজর জরীবকনর 
লড়াইকয়র �ল্পগুকলা। 

ঘরঞ্জাকসষে তনকজর অতভজ্ঞতা বলকত ত�কয় বালা 
বলতিকলন, ‘ ঘরঞ্জাকসষে ফুেবল মাকে এবিং মাকের বাইকর 
অকনক তকি ুতশখকত ঘপকরতি। সবোই ঘপশাদাতরকবের 
ঘমাড়কক ঘমাড়া।’  বালা �খন ঘরঞ্জাকসষের মতহলা দকল, 
তখন ঘরঞ্জাকসষের পুরুষ ফুেবল দকলর ঘকাচ তস্কফন 
ঘজরাডষে। তকব ঘকাতভড পতরতস্ততর জন্ মকুখামতুখ 
কখনও ঘদখা হয়তন। ঘরঞ্জাকসষের হকয় দুকো ম্াচ ঘখলার 
পকরই অততমাতরর ঘজকর লকডাউন শুরু হয়। বালা 
বলতিকলন, ‘ সারাতদন একা একো �কর থাককত হত। 
প্ততমহূুকতষে অ্ামু্বল্াকসের শব্দ। ভরীষণ হতাশ লা�ত। 
তব ুতনকজকক ঘবাঝাতাম, তকিকুতই তফকর আসা �াকব 
না। ভারতরীয় ফুেবলার ইওকরাকপর মতহলা দকল ঘখলকত 
পাকর, প্মাণ করকতই হকব।’ 

বালার সকঙ্গ ঘরঞ্জাকসষের চুততি ঘশষ হকয়কি। ঘশষ 

ককয়ক মাস িকর তততন ঘচাকের আওতায়। তব ুস্প্ন 
ঘদখকিন ঘচাে সাতরকয় ইওকরাকপ আরও এক মরশুম 
ঘখলা। বলকিন, ‘ শুি ুআতম নই। আমাকদর জাতরীয় 
দকলর আরও অকনককই ইওকরাকপ ঘখলার ঘ�া�্তা 
রাকখ।’  এত প্ততভা থাকা সক্বেও ঘকাথায় তপতিকয় �াকছে 
ভারতরীয় মতহলা ফুেবল? তারঁ কথায়, ‘ম্াচ ও অথষে 
দুকোই প্কয়াজন ভারকতর মতহলা ফুেবকল। ইওকরাকপ 
একজন মতহলা ফুেবলার ৩০ো ম্াচ পায়। ঘসখাকন 
ভারকত হাকতক�ানা ম্াচ। প্ততক�াত�তার সিংখ্া 
বাড়াকনার প্কয়াজন। চাই আইএসএকলর প্কত্ক 
ক্াব তনকজকদর মতহলা দল চাল ুকরুক।’  সকঙ্গ 
জুড়কলন, ‘অকনক প্ততভাবান মতহলা ফুেবলার 
এত কম োকা পান, ঘ� সিংসার চালাকনার চাকপ 
তাকঁক ফুেবল ঘিকড় তদকত হয়। ঘবকঁচ থাকার 
জন্ প্কয়াজনরীয় অথষে তদকত হকব।’  

তনকজর ফুেবলার হওয়ার �ল্প বলকত ত�কয় বালা 
তফকর �াতছেকলন পুরকনা তদকন। ‘ খবু �তরব পতরবাকর বড় 
হকয়তি। টিতভকত ফুেবল ঘদখার সকু�া� পাইতন। সামকনর 
একো ঘদাকাকন তকি ুপুরকনা িতব তিল। ঘরানাক্া, 
ঘরানাত্নকহা, ঘবকহ্াকমর। ওকদর তচকনই ফুেবকলর 
ঘপ্কম পড়া। বাবা ফুেবলার তিকলন। খবুই সাহা�্ 
করকতন। �খন ঘিকলকদর সকঙ্গ ঘখলতাম চারপাকশর 
মানুষ তরী�ষেক মন্তব্ করকতন। ঘসতদন ওঁকদর কথা শুতনতন 
বকলই আজ স্প্ন ঘদখাকত পারতি বাতককদর।’ 

আজকাকলর প্ততকবদন: উকয়ফা ঘনশনস তলক� জামষোতনর 
তবরুকধে হ্াতর ঘককনর ঘশষ মুহূকতষের ঘপনাতটি ঘথকক 
করা ঘ�াকল হার বঁাচাল ইিংল্াডে।  ৫০ তমতনকে বরুতশয়া 
মনকশনগ্াডবাকখর তমডতফ্ার ঘজানাস হফম্ান 
জামষোতনর হকয় ঘ�ালটি ককরন। তনিষোতরত সমকয়র ঘখলা 
ঘশষ হওয়ার পঁাচ তমতনে বাতক থাককত ইিংল্াডে একটি 
ঘপনাতটি পায়। তনককা ঘক্াোরকবক ফাউল ককর বকসন 
হ্াতর ঘকনকক। স্পে তকক ঘথকক েকেনহ্াম তারকা 
ইিংল্াডে জাতসষেকত ৫০তম ঘ�ালটি ঘসকর ঘফকলন। 
জামষোতনর সকঙ্গ ড্র ককর ঘনশনস তলক�র তল� ‘ এ’  গ্রুপ 
ততকনর চারটি দকলর মকি্ তলাতনকত রইল ইিংল্াডে। 
জামষোতনর তবরুকধে ঝঁুতক না তনকয় �ত ম্াকচ প্থম 
একাদকশ চারটি বদল একনতিকলন। তাকতও লাভ হয়তন। 
গ্রুকপর অন্ ম্াকচ শরীকষষে থাকা ইতাতল ২–১ ফকল 
হাতরকয়কি হাকঙ্গতরকক।

সসু্ 
আকিন 

তকবু

ম্াচ, অরষে দুকটাই চাই: বালা
আজকাকলর প্ততকবদন 

গলব্লাডলার স্লানের অনত্লাপচলার হল 
ডলায়মন্ড হলারবলার এফসির স�লাচ স�বু 
সিকুেলার।  সিে দুনয়� আনগই অেুশীলে 
�রলানেলার িময় গরনম অিুস্থ হনয় 
পন়েসিনলে। সেনয় যলাওয়লা হনয়সিল 
এ�টি সবির�লাসর হলািপলাতলানল। 
সিখলানেই তলাঁর সবসিন্ন র�ম শলারীসর� 
পরীক্লা হয়। পরীক্লানত ধরলা পন়ে তলাঁর 
গলব্লাডলার স্লাে রনয়নি। সচস�ৎি�রলা 
জলােলাে এই �লারনে স�িুটলা ইেনফ�শে 
হনয়নি স্প্লাসেশ স�লানচর। তলাই ডলায়মন্ড 
হলারবলার এফসির �ত্লারলা স�লােও ঝঁুস� 
েলা সেনয় বুধবলার স�বুর অনত্লাপচলানরর 
বপ্বস্থলা �নরে। ক্লানবর অেপ্তম �ত্লা 
আ�লাশ বপ্লােলাসজ্ জলাসেনয়নিে আপলাতত 
িুস্থ আনিে স�বু। িব ঠি�ঠলা� থলা�নল 
শুক্রবলার তলাঁন� হলািপলাতলাল সথন� সিন়ে 
সিওয়লা হনত পলানর। এখে সিখলার �নব 
পুনরলাপুসর িুস্থ হনয় অেুশীলনে সযলাগ 
সিে স�বু। 
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প্কাশ্ তবজ্ঞততি– ১০৩ তম অ্ানুয়াল ঘজনাকরল তমটিিং
এসজএম–এর সেলাটিনি ( সেলাটিি)  উনলেখমনতলা সিলামবলার, ৪ জুললাই ২০২২ তলাসরখ সবললা ৩. ০০টলায় ( ভারতরীয় সময়)  িপ্ টিেনলেট স�লাম্লাসে অফ 
ইসন্ডয়লা সলসমনটনডর ১০৩ তম অপ্লােুয়লাল সজেলানরল সমটিিং (‘ এতজএম’ )   স�লােও িলাধলারে স্থলানে িিিপ্নির শলারীসর� উপসস্থসত িলা়েলাই  সিসডও 
�েফলানরস্সিং ( ‘ তভতস’ ) /  অেপ্ অসডও সিিুপ্য়লাল পদ্ধসত ( ‘ ওএতভএম’ ) –এর মলাধপ্নম আনয়লাসজত হনব। সিসডও �েফলানরস্সিং ( ‘ তভতস’ ) /  অেপ্ 
অসডও সিিুপ্য়লাল পদ্ধসত ( ‘ ওএতভএম’ ) –এর িুসবধলা সিনব েপ্লাশেলাল সিস�উসরটিজ সডনপলাসজটসর সলসমনটড ( এন এস তড এল) । সমসেস্রি অফ 
�নপ্লানরট অপ্লানফয়লাি্ ( এম সি এ)  দ্লারলা জলাসর�ৃত যথলাক্রনম ৮ এসরিল ২০২০, ১৩ এসরিল ২০২০ ও ৫ সম ২০২০ তলাসরখ িিংবসলত সজেলানরল 
িলাকু্ললার ( ‘ এমসিএ িলাকু্ললারিমূহ)  এবিং সিস�উসরটিজ অপ্লান্ড এক্সনচঞ্জ সবলাড্ অফ ইসন্ডয়লা দ্লারলা জলাসর�ৃত ১৩ সম ২০২২ তলাসরনখ ( সিসব 
িলাকু্ললার)  িহ পঠেীয় স�লাম্লাসেজ অপ্লাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলিমূহ–এর িিংস্থলােলাধীনে ইনল�ট্রি� সমলানড অপ্লােুয়লাল সরনপলাট্ 
পলাঠলানেলার অেুনমলািে হনয়নি।
২০২১–২২ অথ্বন্্র স�লাম্লাসের আসথ্�  ফললাফনলর খসতয়লাে  িনমত এসজএম–এর সেলাটিি এবিং অপ্লােুয়লাল সরনপলাট্ এই স�লাম্লাসের 
ওনয়বিলাইট www.tatatinplate.com–এর পলাশলাপলাসশ এে এি সড এল এর www.evoting.nsdl.com , ্� এক্সনচঞ্জ সব এি ই 
সলসমঃর www.bseindia.com  ও েপ্লাশেলাল ্� এক্সনচঞ্জ www.nseindia.com  এ   সিওয়লা হনব।  
সিসি /   ওএসিএম–এর মলাধপ্নম িিিপ্গে  এসজএম– এ সযলাগ সিনত পলানরে। শত্লাবলী এসজএম–এর সেলাটিি পলাঠলানেলা হনব। অপ্লােুয়লাল সজেলানরল 
সমটিিংনয় িিিপ্নির  সিসি/  ওএসিএম–এর মলাধপ্নম অিংশ গ্রহে স�লাম্লাসে আইে ২০১৩ এর ১০৩ ধলারলায় স�লারলাম ততসরর জেপ্ স্ী�ৃত হনব।
সয ি�ল িিনিপ্র ই–সমল ঠি�লােলা এই স�লাম্লাসে/  সরসজ্রিলার ও ট্লা্সফলার এনজন্ট (ঘরতজস্টার/আর  টি এ)   / সডনপলাসজটসর পলাটি্সিপপ্লান্ট 
( সডসপ)–এর �লানি সেবন্ী�ৃত রনয়নি, স�বলমলাত্র ই–সমনলর মলাধপ্নম তলাঁনির রিসত  অথ্বন্্ এই স�লাম্লাসের আসথ্�  ফললাফনলর খসতয়লাে  
িনমত এসজএম–এর সেলাটিি পলাঠলানেলা হনব। সফলাসলও েিং, সডসপ আই সড, ক্লানয়ন্ট আই সড িহ ই–সমল:  company.secretariat@
tatatinplate.com–এ অেুনরলাধ �রনল আসথ্�  ফললাফনলর খসতয়লাে  িনমত এসজএম–এর সেলাটিি পলাঠলানেলা হনব বলাস্তসব�িলানব।
ঘ� সকল সদকস্র ই–ঘমল ঠিকানা নতথভুতি নয়, তারা ঘসামবার, ২৭ জুন, ২০২২ ঘবলা ৫. ০০ ভা.  স.  –এর মকি্ নতথভুতি ঘহান আতথষেক  
ফলাফকলর খততয়ান  সকমত এতজএম–এর ঘনাটিস, ল� ইন আই তড, পাসওয়াডষে পাওয়ার জন্।

ই–সমল ঠি�লােলা েসথিুক্ত �রলার রিসক্রয়লা

�.   সলিং� https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html  সিখুে
খ.  স�লাম্লাসের েলাম সলখুে:   িপ্ টিেনলেট স�লাম্লাসে অফ ইসন্ডয়লা সলসমনটড
গ.   সডসপ আই সড, ক্লানয়ন্ট আই সড (তবদুপ্সতে ফনম্ সশয়লার থলা�নল ) /  সফলাসলও েিং, সশয়লার ধনর রলাখলা িিনিপ্র েলাম, পপ্লাে সবশি সিে। 

( সফসজ�প্লাল ফনম্ সশয়লার থলা�নল ) ি�ল িিিপ্ সশয়লার শিংিলাপনত্রর েিং, পপ্লাে, সমলাবলাইল েিং, ই সমল সিে।
ঘ.    আপেলার ই সমল আই সড, সমলাবলাইল েিং–সত ওটিসপ যলানব।
ঙ.   আপেলার ই সমল আই সড, সমলাবলাইল েিং–সত ওটিসপ এন্টলার �রুে ও িলাবসমট �রুে।
চ.   এে এি সড এল সেলাটিি, ইনিলাটিিং সবশি পলাঠলানব।
সিন্ম ই সমল আই সড সেসচিত �রনব এসজএম–এর সেলাটিি সপনত তবদুপ্সতে ফনম্ সশয়লার ধনর রলাখলা িিিপ্রলা ই সমল স্থলায়ী িলানব েসথিুক্ত 
�রনত ও স�লাম্লাসের িব �লাগজপত্র সপনত সেনজনির  সডসপ–  র �লানি সেনজর ই–সমল আইসড আপনডট �সরনয় সেনত পলানরে। 
সফসজ�প্লাল ফনম্ সশয়লার ধনর রলাখলা  ি�ল িিিপ্ সেনজর ই–সমল আইসড সরসজ্লার �রলাে সরসজ্রিলার ও সশয়লার ট্লা্সফলার এনজন্টন� ইেনি্র 
িলারসিি ফরম আইএিআর১ জমলা �নর।

সডসিনডন্ড সপনত বপ্লাঙ্ক অপ্লা�লাউনন্টর সবশি আপনডট �রুে

ইকলকট্তনক তক্য়াতরিং সাতভষেস বা অন্ মাি্কম তডতভকডডে সরাসতর ব্াঙ্ অ্াকাউকন্ট জমা করবার জন্ সদস্�ণ �াঁরা ব্াঙ্, অ্াকাউকন্টর 
তববরণ আপকডে ককরনতন তাঁরা তনম্নবতণষেত তনকদষেশাবতল ঘমকন চলুন: 

ইনল�ট্সে� বপ্লাঙ্ক মপ্লােনডট েসথিুসক্ত েলা হওয়লার ফনল িিিপ্গে যসি িরলািসর তলানির বপ্লানঙ্কর খলাতলায় সডসিনডন্ড গ্রহে েলা �রনত পলানরে 
সিনক্নত্র সিই ি�ল িিিপ্গেন�, ল�ডলাউনে ডলা�বপ্বস্থলা এবিং অেপ্লােপ্ বপ্বস্থলা স্লািলাসব� হওয়লার পরবততী িমনয়, সডসিনডন্ড ওয়লানরন্ট/ বপ্লাঙ্কলাি্ 
সচ�/ সডমলান্ড ড্লাফট সরিরে �রলা হনব স�লাম্লাসে দ্লারলা। 

তডতভকডকডে কর

সফেলা্স অপ্লাক্ট ২০২০ অেুযলায়ী ১ললা এসরিল ২০২০ সথন� সডসিনডন্ড আয় �রনযলাগপ্ এবিং সেধ্লাসরত হলানর সডসিনডন্ড আনয়র জেপ্ স�লাম্লাসে 
উৎিমূনল �র সবনয়লাসজত ( ‘ টিসডএি’ )  �রনত বলাধপ্। িলাধলারেিলানব ওই টিসডএি রিনয়লাজে অেুযলায়ী িিিপ্গেন� তলানির বলািস্থলাে, পপ্লাে, 
সবিলাজে িম্ূে্/  আপনডট �রনত অেুনরলাধ �রলা হনছে তলানির সডসপ– র �লানি বলা সশয়লার যসি সফসজ�প্লাল আ�লানর ধরলা থলান� সিনক্নত্র 
মঙ্গলবলার, ১৪ জুে, ২০২২–এর মনধপ্ স�লাম্লাসে/ আরটিএ– এর �লানি ইনমল মলাধপ্নম িস্তলানবজ জমলা �রনবে। এর সবশি পলাওয়লা যলানব 
স�লাম্লাসের ওনয়বিলাইট https://www.tatatinplate.comcontent/pdf/investor/stock-exchange-compliances/
intimation-02062022.pdf–এ।
  তদ টিনকলেে ঘকাপিাতন অফ ইতডেয়া তলতমকেড
 স্াঃ/ – 
 ঘকৌতশক শরীল 
তলাসরখ:  ৮ জুে, ২০২ ২ ( ACS No 21647) 
স্থলাে:  �ল�লাতলা  স�লাম্লাসে সিনক্রটলাসর  

তফতজক্াল ঘহাত্িং স�লাম্লাসের আরটিএ যথলা টিএিআর িলারলািলাউ �েিলালনটন্টি রিলাইনিট সলসমনটড ( টিএিআর)  ( পূনব্র 
টিএিআর িলারলািলাউ সলসমনটড)  ঠি�লােলা ৬– ১০ হলাসজ মুিলা পলাত্রলাওয়লাল ইন্ডলাস্রিয়লাল এন্ট ( সফমলাি ্ুসডও 
সে�নট)  ২০, ডঃ ই সমলানজি সরলাড, মহলালক্ষী, মুম্বই– ৪০০০১১– সত সেম্নবসে্ত িরখলাস্ত/ সবশি– এর �সপ 
সরিরে �রুে মঙ্গলবলার, ১৪ জুে, ২০২২–এর মনধপ্।
( �)   ফরম আইএিআর১ িহ িহলায়� ডকুনমন্ট। ফরম সমলনব স�লাম্লাসের ওনয়বিলাইট:  https://www.

tatatinplate.com   /kyc-other-forms ও আরটিএ–র https://tcplindia.co.in/home-
KYC.html–এ। 

( খ)   মূল বলাসতল �রলা সচ� সযখলানে িিিপ্ বলা রিথম ধলারন�র েলাম থলা�নব, যসি সশয়লার এ�নত্র ধরলা থলান�। 
সচন� রিথম ধলারন�র েলাম েলা থলা�নল সেনচর �লাগজ সিে: 

( i )     মূল বলাসতল �রলা সচ� ( i i )  অপ্লা�লাউন্টনহলাল্লানরর েলানম বপ্লানঙ্কর রিতপ্সয়ত বপ্লাঙ্ক পলািবুন�র ১ম 
পলাতলা/ সববৃসতর �সপ, ঠি�লােলা, অপ্লা�লাউন্ট েিং, বপ্লানঙ্কর শলাখলার  ঠি�লােলা। ( গ)  স্রিতপ্সয়ত পপ্লাে�লানড্র �সপ 
( ঘ)   স�লাম্লাসেনত সেবন্�ৃত িিনিপ্র ঠি�লােলা রিমলােপনত্রর জেপ্ স্রিতপ্সয়ত সয স�লােও িস্তলানবজ 
( যথলা আধলার �লাড্, ড্লাইসিিং ললাইনি্স, সিলাটলার আইনডেটিটি �লাড্, পলািনপলাট্)  – এর �সপ।

https://tcplindia.co.in/home-KYC.html–এ িিিপ্ তলা জলােলাে ও অগ্রির সহলাে।
তডমাডে ঘহাত্িং সডমপ্লাট আ�লানর সয ি�ল িিিপ্ সশয়লার ধনর সরনখসিনলে তলানির সডসপর �লানি ইনল�ট্সে� বপ্লাঙ্ক মপ্লােনডট 

আপনডট �রনত অেুনরলাধ �রলা হনছে।

 বিষেমান তবতস ঘরাড ব্াঞ্চ
মকনারমা সদন, দত্ত ঘসন্টার, তব. তস. ঘরাড, 

বিষেমান–  ৭১৩১০১, ঘফান:  ০৩৪২ ২৬৬৫৫১৬

পতরতশষ্ট–  IV ,  রুল ৮( ১) ,   দখল তবজ্ঞততি ( স্াবর সপিতত্তর জন্)
সযনহতু,  ইসন্ডয়লাে বপ্লাঙ্ক– এর অেুনমলাসিত অসফিলার সহনিনব সেম্নস্লাক্র�লারী, সিস�উসরটলাইনজশে অপ্লান্ড সর�ে্রিলা�শে অফ সফেলাস্সয়লাল অপ্লানিটি অপ্লান্ড 
এেনফলাি্নমন্ট অফ সিস�উসরটি ইন্টলানর্ অপ্লাক্ট, ২০০২ সমলাতলানব� এবিং সিস�উসরটি ইন্টলানর্ ( এেনফলাি্নমন্ট)  রুলি, ২০০২– এর রুল ৮ এবিং ৯– এর িনঙ্গ 
পঠেীয় উক্ত অপ্লানক্টর ১৩( ১২)  ধলারলাধীনে তলাঁর ওপর অসপ্ত ক্মতলাবনল সিেিলারগে– এর রিসত  িলাসব সবজ্ঞসতি ইিুপ্ �নরসিনলে, যলানত উক্ত সবজ্ঞসতির তলাসরখ 
সথন� ৬০ সিনের মনধপ্ িিংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিনত উসলেসখত পসরমলাে অথ্লাঙ্ক আরও িুি ও অেপ্লােপ্ খরচ িনমত আিলায় সিওয়লার জেপ্ তলাঁনির আহ্লাে জলােলানেলা হনয়সিল। 
উক্ত সিেিলার ওই পসরমলাে অথ্লাঙ্ক আিলায় সিনত বপ্থ্ হওয়লায় এতদ্দলারলা সবনশ্ �নর ওই সিেিলার এবিং জেিলাধলারনের জ্ঞলাতলানথ্ জলােলানেলা হনছে সয, 
সেম্নস্লাক্র�লারী উক্ত রুলিমূনহর রুল ৮ এবিং ৯–  এর িনঙ্গ পঠেীয় উক্ত অপ্লানক্টর ১৩( ৪)  ধলারলাধীনে তলাঁর ওপর অসপ্ত ক্মতলাবনল সেম্নসলসখত তলাসরনখ সেনচ 
বসে্ত িম্সতির িখল সেনয়নিে।
সবনশ্ �নর ওই সিেিলার  এবিং জেিলাধলারেন� এতদ্দলারলা সেনম্নলাক্ত িম্সতি সেনয় সলেনিে েলা �রলার জেপ্ িত�্ �রলা হনছে এবিং এর পনরও এই িম্সতি সেনয় 
সয  স�লােও সলেনিে �রলা হনল তলা বন�য়লা ও তলার ওপর িুি িনমত ইসন্ডয়লাে বপ্লানঙ্কর চলাজ্ িলানপক্ হনব।

ঋণগ্রহরীতা/ জাতমনদার/ 
বন্কদাতার নাম

স্াবর সপিতত্তর তববরণ ১)  বককয়া ঘলান
২)  দাতব তবজ্ঞততির তাতরখ

৩)  দখকলর তাতরখ
ঘমসাসষে তবতপই ঘমাের
স্বোতিকাররী:  ঘশখ সতফকুল 
ইসলাম
ঘশখ সতফকুল ইসলাম
( বন্কদাতা এবিং 
জাতমনদার) 

০. ১০ এ�র জসম ও িবে– এর ি�ল অপসরহলায্ অিংশ, অবসস্থত আর এি খসতয়লাে 
েিং ৮২, এল আর খসতয়লাে েিং ৩১৩৫, আর এি ও এল আর লেট েিং ৬২, সমৌজলা–  
শপ্লামিুন্দর, মহলেলা–  শপ্লামিুন্দর, থলােলা সমলা়ে, শপ্লামিুন্দর সপনট্লাল পলানম্র সে�নট, 
সপলাঃ–  শপ্লামিুন্দর, সজ এল েিং ৭২, শপ্লামিুন্দর গ্রলাম পঞ্লানয়নতর অধীনে, থলােলা–  
রলায়েলা– ১, এসডএিআর–  রলায়েলা, সজললা–  পূব্ বধ্মলাে। জতমর মাতলক:  সশখ িসফকুল 
ইিললাম, যলার সডড েিং আই–  ৩২২৯, তলাসরখ–  ০৩. ০৮. ২০১৮ এবিং আই– ২২০১, 
তলাসরখ–  ০৬. ০৮. ২০০৪। সচৌহসদি: উতিনর–  শপ্লামিুন্দর সথন� িলাতলারলাই সরলাড, 
িসক্নে–  শপ্লামিুন্দর অপ্লানগ্রলা সরিলাডলাক্ট, পূ্নব্–  সশখ আবদুল সমলাললাম– এর সজও 
�লাউন্টলার, পসচিনম–  শপ্লামিুন্দর অপ্লানগ্রলা সরিলাডলাক্ট।

১)  ₹  ৪০,৯৫,৩২৬/ –  ( চসলেশ 
লক্ পঁচলােব্বই হলাজলার সতেনশলা 
িলাসব্বশ টলা�লা মলাত্র) , তৎিহ 
পসরনশলাধ পয্ন্ত চুসক্তবদ্ধ হলানর 
০৫. ০৪. ২০২২ সথন� িুি এবিং 
তদুপসর িুি ও খরচ।
২)  ০৫. ০৪. ২০২২
৩)  ০৮. ০৬. ২০২২

তাতরখ:  ০৮. ০৬. ২০২২, স্ান:  বিষেমান    অনুকমাতদত আতিকাতরক, ইতডেয়ান ব্াঙ্
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