
 

 

 

 

May 6, 2020  

 
The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Mumbai 400001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 504966  

The Manager, Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai 400051, Maharashtra, India. 

Scrip Code: TINPLATE 

 

 

Dear Madam/Sir,  

 

Re : Newspaper publication in connection to   

Investor Education and Protection Fund Rules 

 
Please find enclosed the copies of newspaper publication issued by the Company for giving 

notice to the equity shareholders who have not claimed their dividends for seven consecutive 

years and whose shares are liable for transfer to the IEPF Demat Account pursuant to Section 

124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority 

(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of corporate 

Affairs, as amended from time to time.  

 

This disclosure is being made in compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

This is for your kind information and record. 

 
Yours faithfully, 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

 

 
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 
 

 

Encl.                  
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আজকাললর প্রততলবদন

ো হললন অতিলনত্রী মকালেল 
েতলিক। পাক্ক ত্রিলের একটি 
মবসরকাতর হাসপাতালল 
েঙ্গলবার মিালর পতু্সন্ালনর 
জন্ম তদলেলেন তততন। োতৃলবের 
খবর মেব্রুোতরলত তনলজর তববাহ 
বাত্্ককরীলত ইনস্াগ্ালেই জানান 
মকালেল। তার পরই লকডাউন। 
েলল অতিলনত্রীর স্াস্থ্য তনলে 
তিতন্ত তেললন পতরবালরর সদসথ্য 
মেলক অনরুাগরীরা। তিতকৎসকরা 
জাতনলেলেন, সলদথ্যাজাত ও ো 
দু’জলনই সুস্ আলেন। 

২০১৩ সালল তবলে কলরন 
প্রল�াজক তনসপাল তসংহ রালন 
এবং মকালেল। তবলের পলর তকেেুা 
হললও কাজ কতেলে তদলেতেললন 
রতজিত েতলিলকর কনথ্যা। তলব সুতিত্া 
িট্ািাল�্কর মগালেন্া িতরত্ ‘তেততন 
োতস’–র িূতেকাে অতিনে কলর 
দর্ককলদর েন জে কলরন তততন। 

মা হলেন 
ক�ালেে

সঙ্ক্্কণ বলন্থ্যাপাধথ্যাে

 ‘হঠাৎ এই িালব মগাো তবশ্ব বতন্দরাে, 
তা মকউই কল্পনা কতরতন। তলব এলত �তদ 
েহাোররীলক মরাখা �াে, তলব মসোই 
অগ্াতধকার হওো উতিত। আতেও ঘলর 
মেলক মসোই পালন করতে।’ জানাললন 
সঙ্গরীত পতরিালক ও তবলাতরল্পরী পতডিত 
তবক্রে মঘা্। বলললন, ‘তলব ঘলর 
মেলকও আোর জরীবলন বথ্যস্ততা মবল়েলে। 
সু্তডওলত ম�লত না পারললও আোর 
তনজস্ মপ্রাডাকরলনর মকানও অসুতবলধ 
হেতন। এখন বাত়েলত আইলোলনই শুটিং 
িললে। মরকতড্কংোও একো মোলনর 
তবলর্ অথ্যালপ ওলেব েরেথ্যালে হলছে। 
এই কালজ আোর স্তরী জোও (জো ররীল 
মঘা্) সাহা�থ্য করলে। মগাো মরকতড্কংো 
িলল �ালছে আোর সাউন্ড ইতজিতনোর 
ও তিতডও এতডেলরর কালে। এিালবই 
প্রতততদন মরকতড্কং, মলেতেং, শুটিং —সব 

কাজই িললে। এই লকডাউলন তনলজর 
মরওোজো মবল়েলে। ম�ো কঠিন হলে 
�াে বাইলর বাইলর োকাে। অলনক তদন 
পর বাত়ের সবার সলঙ্গ সেে কাোলত 
পারতে।’ 

তবক্রে বলললন, ‘মোে মেললর তবলা 
তরক্া িললে। ওলকও একেু মবতর সেে তদলত 
পারতে। আোলদর বাত়ের কালজ সাহা�থ্য কলর 
�ারা, তারা সবাই বাত়েলতই োলক। তাই েটুি 
তদলত হেতন। শুনতে, সবাইলকই বাত়ের সব 
কাজ তনলজলদর করলত হলছে। এতদক মেলক 
আেরা িাগথ্যবান। এই বতন্জরীবলনই মবর 
তকে ুআথ্যড তেল্ম, তজঙ্গলস, রে্ক তেলল্মর 
তেউতজক করলাে। কলরানা তনলে তততর 
‘ঝ়ে মেলে �ালব একতদন’ েতবর আবহ 
সঙ্গরীলতর কাজও রলেলে তার েলধথ্য। সেস্তো 
বাত়েলত বলস কল া্জ কলর তদই। আোর 
মপ্রাগ্াোর বাতজলে মদে। এিালবই কাজ 
িললে। এর োলঝ মবর তকে ুঅনলাইন 
লাইি অনুষ্ান করলাে। ৭ এতপ্রল পতডিত 
রতবরঙ্কলরর রততে জন্মতদলন লন্ডলনর রেথ্যাল 
মেতস্িথ্যাল হলল মরা তেল। মসো আর হল 
না। ইনেথ্যাক্ট এই পলুরা তপতরেডোই কনসাে্ক 
তেল আলেতরকা–ইওলরাপ জুল়ে। মসগুললা 
মকানওোই হলছে না এখন। সবগুললাই 
বাততল হলেলে। তলব এই সলবর োলঝও 
মদতর–তবলদতর সব রকে তসতরজ মদখতে, 
বই প়েতে। েতব খুব একো মদখতে না। 
এর েলধথ্যই অথ্যাোজন প্রাইলে মদখলাে 
‘পঞ্ালেত’ হেস্ার তডজতনলত ‘মপেরথ্যাল 
অপস’। খুবই িাল হলছে। এই েুহলূত্ক 
‘মডে: অথ্যান ইনসাইড মস্াতর’ নালে 
একো বই প়েতে। খুব িাল। সেে 
মকলে �ালছে।  ’ 

বতন্  জরীবন
�াজ কেলে

কেলে আমার

তবক্রে মঘা্

দরীপঙ্কর নন্রী

‘ লকডাউলনর েলধথ্যই আতে ো হলত 
িললতে। সপ্াহ মদল়েক পলরই শ্রীরােপুলরর 
নাতস্কংলহালে িতত্ক হব। আোর মেললর বেস 
এখন ১০। ওই নাতস্কংলহালেই আোর মেলল 
হলেলে। তাই ওখালনই িতত্ক হব। আোর 
একটি মেলে আলে। তালক দত্তক তনলেতে। ওর 
বেস ৫। স্ােরী, শ্বশুর, রাশুত়ে, মদওর, মদওলরর 
স্তরী —সবাই আেরা একসলঙ্গ োতক।’  কো 
হতছেল আরােবালগর তৃণেূললর সাংসদ অপরূপা মপাদ্ালরর সলঙ্গ। তঁার বাত়ে 
তর়্োে। ওখালনই আলেন তততন।

অপরূপা বলললন, ‘ এই লকডাউলনর সেে ঘলর োকলত একেু একলঘলে 
লাগলে। তলব আোলক এখন সুস্ োকলত হলব। েেতাতদই আোলক বাত়েলত 
তবশ্াে তনলত বলললেন। আোর মেলল ও মেলের নাে তদতদই মরলখলেন। 

ম�লহতু আেরা রাজনরীতত কতর, তাই োলঝ 
োলঝ বাত়ে মেলক মবলরালত ইলছে করলে।’ তততন 
বলললন, ‘আতে িরী্ণ ঘলরাো। আোর স্ােরী 
সাতকর আতল তর়্ো পুরসিার ৪ নম্বর ওোলড্কর 
কাউতসিলর। আেরা বাঙাতল খাবার মখলত 
িালবাতস। আলু মপাস্ত, তবউতলর ডাল, আলের 
ডাল, মোিা, েলেলো তদলে তনরাতে্ তরকাতর 
পেন্ কতর। মোে োে খাই। তবলকল মবলা 
একেু হঁাোহঁাটি করলত হে। বাত়েলত মেলকই 
আরােবালগর তবতিন্ন জােগাে ত্াণসােগ্রী মপৌঁলে 

তদতছে। আরও পাঠাব। মেলললেলেলদর মোেলবলাে আতে ওলদর প়োলনার 
সেে পাইতন। তাই ওরা এখন আোর কালে পল়ে না। মদওলরর স্তরী ওলদর 
প়োে। টিতি মদতখ, কাগলজ খবর পত়ে। কলব ম� বাত়ে মেলক মবলরালত পারব, 
বুঝলত পারতে না। মসারথ্যাল লাইে পেন্ কতর। এই সেে কেমীলদর পালর 
তগলে োকলত ইলছে করলে।’   

ে�ডাউলনই  
মা হলছেন 
অপরূপা

অপরূপা মপাদ্ার

তরনা িট্ািা�্ক

�ে�াতা পুরসভা পররচােনার জন্য ততরর প্রশাস�মণ্ডেীর কচোরম্যান হলত 
চলেলেন রিরহাদ হার�ম। ১৪ জন সদস্যল� রনলে ততরর হলছে প্রশাস�মণ্ডেী। 
৭ কম �ে�াতা পুরলোলডডের কমোদ কশষ হলছে। �লরানার কজলর রালজ্য 
পুরলভাট েন্ধ। তাই �ে�াতা পুরসভার পররচােনার জন্য প্রশাস�মণ্ডেী 
ততররর রসদ্ান্ত রনলেলে রাজ্য সর�ার। নোন্ন সূলরে জানা কেলে, সে ঠি�ঠা� 
থা�লে কচোরম্যান হলছেন পুর ও নেলরান্নেন মন্তী রিরহাদ হার�ম। রতরন 
োোও প্রশাস�মণ্ডেীলত থা�লত পালরন কডপুটি কমের তথা কমের পাররষদ 
অতীন ক�াষ। এোোও রালজ্যর রতনজন মন্তী থা�ার �থা। স্ানীে রেধাে� 
এেং সাংসদ োোও থা�লত পালরন �লে�জন �ে�াতার রেরশষ্ট নােরর�। 
চূোন্ত রসদ্ান্ত কনলেন মুখ্যমন্তী মমতা ে্যানারজডে। আজ, েুধোর রাজ্য সর�ালরর 
তরি কথল� �ে�াতা পুরসভার জন্য প্রশাস�মণ্ডেীর রেজ্ঞরতি প্র�ারশত হলে।

�ে�াতা পুরসভার ১৯৮০ সালের আইন অনুযােী রনেডোরচত কোলডডের 
প্রথম সাধারণ সভা কথল� পাঁচ েের পযডেন্ত কমোদ থাল�। পুরসভা সূলরে জানা 
কেলে, ২০১৫ সালে তৃণমূে �ংলরেস পররচারেত কোলডডের প্রথম সাধারণ সভা 
হে ৮ কম। ২০২০ সালের ৭ কম পুরসভার কমোদ কশষ হলছে। রনেডোরচত 
কোলডডের কমোদ পাঁচ েেলরর কেরশ োোলনার ক�ানও আইরন সুলযাে কনই। 
কসই �ারলণ কমোদ কশষ হওোর সলগে সলগে রনেডোরচত কোডডে কভলে রদলত 
হলে। আোর রালজ্যর অন্যান্য পুরসভার মলতা �ে�াতা পুরসভার েতডেমান 
আইলন সরাসরর প্রশাস� েসালনার ক�ানও সুলযােও কনই। তাই প্রশাস�মণ্ডেী 
েসালনার ে্যেস্া �রলত হলছে রাজ্য সর�ারল�।

�লরানা কমা�ারেোর কষেলরে �ে�াতা পুরসভার গুরুত্ব অপররসীম। কমের 
রিরহাদ হার�ম এতরদন পুলরা রেষেটি দষেতার সলগে রনেন্তণ �ররেলেন। 
িলে তাঁল�ই প্রশাস�মণ্ডেীর কচোরম্যালনর দারেত্ব কদওোর রসদ্ান্ত কদওো 
হলেলে। পুর ও নেলরান্নেন দতির সূলরের খের, সতিাহ দুলে� আলেই নোলন্ন 
প্রশাস�মণ্ডেী েসালনার প্রস্াে পাঠালনা হলেরেে। কসই প্রস্ালে সেুজ 
সলকেত কমলে। ৮ কম কথল�ই যালত এই প্রশাস� মণ্ডেী �ে�াতা পুরসভা 
পররচােনার �াজ শুরু �রলত পালর, তাই এই প্রররিো দ্রুত কশষ �রার 
রসদ্ান্ত কনওো হলেলে।

�ে�াতা পুরসভার পাশাপারশ কম মালসই রালজ্যর আরও ৯৪টি পুরলোলডডের 
কমোদ কশষ হলত চলেলে। কসখালনও প্রশাস� েসালনার রসদ্ান্ত রনলত চলেলে 
রাজ্য সর�ার। প্রসগেত, এরপ্রলেই ১২৫টির মলধ্য ১১২টি পুরসভাে রনেডোচন 
হওোর �থা রেে। র�ন্তু �লরানা সংরিমলণর কজলর কসই পরর�ল্পনা পুলরাপুরর 
োরতে �রা হলেলে। রাজ্য রনেডোচন �রমশন সূলরে জানা কেলে, যা পরররস্রত 
তালত অল্ােলরর আলে রনেডোচন রনলে ভাোর ক�ানও সুলযাে কনই। �রমশলনর 
কচোরম্যান কসৌরভ দাস েলেলেন, ‘ সামারজ� দূরত্ব েজাে করলখ রনেডোচন �রা 
প্রাে অসম্ভে। অল্ােলর রালজ্য শারলদাৎসে রলেলে, তাই এখনই রনেডোচন রনলে 
ভাো যালছে না।’  ২০২১ সালে এ রালজ্য রেধানসভা রনেডোচন হওোর �থা। তার 
আলে �ীভালে পুর রনেডোচন �রা যাে তা খরতলে কদখা হলছে। ততরদন পযডেন্ত 
�ে�াতা পুরসভা পররচােনার দারেলত্ব থা�লে প্রশাস�মণ্ডেী।

কাকতল েুলখাপাধথ্যাে

লকডাউলনর েলধথ্যই কলকাতা 
পুরলবালড্কর মেোদ মর্ হলছে। 
মেোদ মর্ হললও তনলজলদর 
এলাকাে কাউতসিলরলদর কাজ 
িাতললে �াওোর পরাের্ক 
তদললন কলকাতার েহানাগতরক 
তেরহাদ হাতকে। পলর পুরসিাে 
প্ররাসকেডিলরী তনলোগ প্রসলঙ্গ 
মেের জানান, রাজথ্য সরকারলক 
জানালনা হলেলে। তালদর 
তনলদ্কলরর অলপক্াে আতে। তলব 
কাজ িাতললে ম�লত হলব। ৭ মে 
বত্কোন পুরলবালড্কর মেোদ মর্ 
হলছে। কলরানা পতরতস্ততর মজলর 
পুরলিাে স্তগত রাখা হলেলে।  এই 
অবস্াে কাউতসিলরলদর অবস্ান 
জানলত েঙ্গলবার কংলগ্স ও 
বাে কাউতসিলররা মেেলরর সলঙ্গ 
সাক্াৎ কলরন। কলরানা �ুলধে 
মেেলরর িূতেকা সন্া্জনক বলল 
েন্বথ্য কলরন কংলগ্স কাউতসিলর 
প্রকার উপাধথ্যাে। রহর সিল 
রাখলত এই অবস্াে মেোদ মর্ 
হললও কাউতসিলররা মতা ঘলর 
বলস োকলত পালরন না। মেেরও 
কাজ িাতললে �াওোর পরাের্ক 
তদলেলেন। �তদও কাউতসিলরলদর 
আইনত স্াক্র করার অতধকার 
োকলব না। বাে কাউতসিলর রত্া 
রাে েজুেদার জাতনলেলেন, 
তনেেেলতা পুর মবালড্কর মেোদ 
মর্ হলল তনব্কািন না হওো প�্কন্ 
প্ররাসকেডিলরীই পুরসিা িালান। 
অতেসার বা ইতজিতনোররা মতা 
ওোলড্কর তিতলরর সেসথ্যা জানলবন 
না। �তো পুর প্রতততনতধ জানলবন। 
তব্েটি মেেলরর নজলর আনা 
হে। এ অবস্াে প্ররাসকেডিলরীর 
মনতৃলবেই কাউতসিলরলদর কাজ 
করলত হলব।     

কলকাতা পরুসিা 
পতরিালনা করলব
প্ররাসকেডিলরী

 �াউরসিেরলদর 
�াজ চারেলে
কযলত েেলেন 
মহানােরর�

 আজকাললর প্রততলবদন

লকডাউন মিলঙ ধরা পল়েও তকেতুদন িুপিাপ োকার পর মের বাইলর অকারণ 
মঘারাঘতুর করলে একই মলাক। আবার তালক ধরা হলছে। আবার োেলা হলছে। 
তকন্তু তরক্া হলছে না তকেলুতই। লকডাউন মিলঙ বাইলর িলল আসার প্রবণতা 
োেলে না বললই এক সপ্ালহই কলেক হাজার মগ্প্ার হলেলে। লকডাউলনর 
৪৪ তদন পার হলে মগলল অকারণ মঘারাঘতুর এবং োস্ক না পলর বাইলর আসা 
িললেই। প্রাে প্রতততদনই পুতলর রলে রলে আেক, মগ্প্ার করলে। তকন্তু তনেে 
িাঙার অসখু কেলে না তকেলুতই। গত এক সপ্ালহ কলকাতাে লকডাউন তবতধ 
িাঙার জনথ্য ৪,০৪২ জনলক মগ্প্ার করা হলেলে। তনতদ্কষ্ট ধারাে োেলা হলেলে 
৮৯৩টি। ৬৮৪টি গাত়ে বালজোপ্ হলেলে। এরই েলধথ্য োস্ক না পলর মবলরালনা 
এবং রাস্তাে েতুু মেলার জনথ্য মোে ১,২৭৫ জলনর তবরুলধে োেলা রুজু করা 
হলেলে। এ মতা মগল এক সপ্ালহর তহলসব। েঙ্গলবারও ২০৮ জনলক লকডাউন 
িাঙার জনথ্য আেক, মগ্প্ার করা হলেলে। োস্ক না পরা এবং ম�খালন মসখালন 
েতুু মেলার জনথ্য ৮৫ জলনর তবরুলধে োেলা দালের হলেলে।

মকন এরকে হলছে। কলকাতা পতুলর একটি সেরীক্াে মদলখলে, লকডাউন 
িাঙার জনথ্য োনা মেলক জাতেন তনলে আসার পর মসই একই মলাক তকেতুদন 
িুপিাপ োকার পর আবার মবতরলে প়েলে। এই প্রবণতা কেলে না। এই েহুলূত্ক 
কলকাতা রহলরর পাশ্ব্কবতমী মজলা বা তিনরাজথ্য মেলক িাকতর, বথ্যবসা, প়োলরানার 
জনথ্য মলাকজন আসলে না। তাহললও গত ৪৪ তদন ধলর আেক ও মগ্প্ালরর সংখথ্যা 
প্রাে ১০ হাজালরর কাোকাতে মপৌলঁে মগলে। তকন্তু, তরক্া হলছে না তকেলুতই। 
পতুলর ক়ো হালত তনেে পালন করলে। মিতকংও িললে তবতিন্ন রাস্তাে ও গতললত। 
মদখা �ালছে, অলনক সেে নানা অতেলাে মলাকজন মবতরলে প়েলে। তনতদ্কষ্ট 
জােগাে কাজ মসলরই তেরলে না। এ কারলণই সেসথ্যা হলছে। �ারা ম�খালন 
মসখালন েতুু মেললে এবং োস্ক না পলর ঘরুলে, তালদর তেথ্য সরাসতর আদাললত 
পাঠিলে তদলছে পতুলর। আদালত খলুললই হাতজরা তদলত হলব।  

ধরা পেলে, কির 
�লুরও কেোলছে! 

কলকাতাে এক সপ্ালহই ধৃত ৪ হাজার! 

গত়েোহালে ধরপাক়ে। েতব: তবজে মসনগুপ্

 আজকাললর প্রততলবদন

োোরের উলদ্যালে ততরর হে �লরানা পরীষোর আধুরন� র�ট। �ে�াতালতই 
ততরর হলেলে এটি। এোর কথল� মারে ৫০০ টা�া খরলচই �লরানা পরীষো �রা 
যালে। এটি ততরর �লরলে রজরসরস োলোলট� ইরডিো প্রাইলভট রেরমলটড। যখন 
র�ট রনলে সমস্যা ততরর হলেলে, তখন �ে�াতার উপ�লঠে কজা�ার �ালে 
োখরাহালট োোরের  সংস্ালতই ততরর হলছে এই র�ট। ৭০ জন তরুণ রেজ্ঞানী 
ও �মমী রদনরাত পররশ্রম �লর ততরর �লরলেন এই র�ট। সংস্া সূলরে জানালনা 
হলেলে, প্ররত মালস ১ ক�াটি র�ট সরেরালহর ষেমতা রলেলে এই সংস্ার। 

এ�টি র�লটর মাধ্যলমই ১৬০ জন করােীর পরীষো �রা যালে। এ রালজ্যই 
কদশীে প্রযুরতিলত ততরর হলেলে এই র�ট। মারে ৯০ রমরনলটই রনখুঁতভালে ১০০ 
শতাংশ রনরচিত পরীষো �রা যালছে। সম্প্ররত এই র�লটর োেপরে রদলেলে ভারত 
সর�ালরর ইরডিোন �াউরসিে ির কমরড�্যাে ররসাচডে। র�লটর কপাশার� নাম:   
রডআইএরজরসওর এন ক�াভ– ১৯ রডলট�শন অ্যালস। রজরসরস োলোলটল�র 
�ণডেধার রাজা মজুমদার দী�ডেরদন ধলরই ভােরেলেন, সস্াে �ীভালে র�ট 
ততরর �রা যাে। ২০০৯ সালে মারে দুজন �মমী রনলে তাঁর সংস্ার চো শুরু। 
এই র�ট ততররলত সহােতা �লরলেন রেরশষ্ট রেজ্ঞানী অধ্যাপ� সুরমত আধ্যা। 
এোোও অধ্যাপ� ক�ৌস্তুভ পাডিাও তাঁল� প্রলোজনীে পরামশডে রদলেলেন। 

৫০০ োকাে কলরানার তকে তততর হলব কলকাতাে

 ওঁরা আেলক
অথ্যান্াক্কটিকাে
অথ্যান্াক্কটিকাে আেলক মবর তকে ু
অতি�াত্রী! িারলতর ৩৯তে তবজ্াতনক 
অতি�ালনর কো তেল দতক্ণ মেরুলত। 
মসখানকার জলবাে ুপতরবত্কন ও 
অনথ্যানথ্য তব্লের ওপর গলব্ণা করার 
প্রস্তুতত তনলেতেললন অতি�াত্রীরা। 
দললর একটি অংর মপৌলঁে তগলেতেল 
অথ্যান্াক্কটিকাে। বাতকরা প্রেে দোর 
কাজ মসলর মকপ োউন তেলরতেললন। 
হঠাৎই লকডাউন হলে �াে। �াঁরা 
মেরুপ্রলদলর রলে মগলেন তঁালদর 
করীিালব খাদথ্য ও জ্ালাতন মপৌলঁে মদওো 
হলব, মসোই এখন তিন্ার তব্ে।

 শুটিং তনলদ্কতরকা
কলরানা – প্রলকাপ কলে মগলল তসলনোর 
শুটিংলে োনলত হলব তনতদ্কষ্ট তনলদ্কতরকা। 
�া ইততেলধথ্যই তততর কলর মেলললে 
প্রতডউসাস্ক তগল্ড। অতিলনতা–
অতিলনত্রীলদর অনুলরাধ করা হলব ম�ন 
তাঁরা বাত়েলত মেকআপ এবং মপারাক–
 পতরছেদ স্ণূ্ক কলর শুটিংলে আলসন। 
শুটিংলের সলঙ্গ জত়েত অনথ্যলদর োস্ক 
বথ্যবহার করলত হলব। এ বথ্যাপালর িূ়োন্ 
খস়ো তততর করার আলগ সরকার এবং 
তবলর্জ্লদর পরাের্ক মনলব তগল্ড।

 তবপালক বে্কা
েতহলারা মকন েলদর মদাকালনর 
সােলন?  েতব মরোর কলর কোক্ 
িলতচিত্ পতরিালক রােলগাপাল বে্কার। 
মললখন, মদখনু, কারা েলদর মদাকালনর 
বাইলর দাঁত়েলে রলেলেন!  এর পর 
পাল্া কোক্ কলরন গাতেকা মসানা 
েহাপাত্। বললন, রােলগাপাললদর 
েলতা মলাকজনলদর প্রেলে তরক্ার 
প্রলোজন। পুরুল্র পারাপাতর 
েতহলালদরও অতধকার আলে েদ 
মকনার এবং তা পালনর। তলব েত্ত হলে 
েতহলালদর ওপর অতথ্যািালরর অতধকার 
কারও মনই।

 সাগতরকা  দত্তলিৌধুতর

রালজ্য �লরানা সংরিমণ মতুি আরও ৪৬ জন। এখনও পযডেন্ত রালজ্য সসু্ হলেলেন ২৬৪ 
জন। নতুন �লর মতুৃ্য আরও ৭ জলনর। রালজ্য এখনও পযডেন্ত মতৃ ৬৮। েত চরবিশ �ণ্াে 
আরও ৮৫ জলনর �লরানা পরজটিভ পাওো কেলে। এখনও পযডেন্ত রালজ্য কমাট আরিান্ত ১ 
,৩৪৪ জন। রচর�ৎসাধীন ৯৪০ জন। েত চরবিশ �ণ্াে নমনুা পরীষো হলেলে ২,৪৫৫টি। 
কমাট নমুনা পরীষো হলেলে ২৭, ৫৭১টি। সর�ারর ক�াোলররটিলন রলেলেন ৪ ,৭১২। 
ক�াোলররটিন কথল� োো হলেলে ১৬,৭২৭ জনল�। কহাম ক�াোলররটিলন রলেলেন ৫, 
৫৬১ জন। কহাম ক�াোলররটিন কথল� মতুি হলেলেন ৬৪, ৬২৫ জন। মগেেোর নোলন্ন 
এই তথ্য জারনলেলেন রালজ্যর স্বরাষ্ট্রসরচে আোপন েল্দ্যাপাধ্যাে।

ক�ারভড–১৯ সংরিান্ত যােতীে তলথ্যর জন্য নোলন্ন কটেট 
�লট্াে রুম নম্বর কখাো হলেলে। নম্বরগুরে হে –১০৭০/   
০৩৩–২২১৪–১৯৯৫/   ০৩৩–২২১৪–৩৫২৬    ।

�লরানা সংরিান্ত পররসংখ্যান সম্পল�ডে স্বরাষ্ট্রসরচে 
জারনলেলেন, স্বাস্্য দতির কথল� কয ররলপাটডে কদওো হলছে কসটাই ঠি�। ক�ন্দ্র �ী ররলপাটডে 
রদলছে েেলত পারে না। �লট্াে রুলম অলন�গুলো কিান আলে। কচষ্টা হলছে সে কিান 
রররসভ �রার। আমালদর পারখর কচাখ এখন সংরিরমত এো�ার রদল�। ওখালন �ো 
নজরদারর চেলে। কজোশাস�লদর েো হলেলে পযডোলোচনা �রলত। প্রথম রদল� ে্যােলরটররর 
সংখ্যা �ম রেে। এখন কেলে ১৫টি হলেলে। �লরানা কমা�ারেোে রালজ্য ভাে �াজ হলছে।

�ে�াতাে আরিালন্তর সংখ্যা ক�ন কেরশ কস রেষলে স্বরাষ্ট্রসরচে জানান, ভারলতর 
রেরভন্ন রালজ্যর কমল্াপরেটন শহলর আরিালন্তর সংখ্যা কেরশ। �ে�াতাে �নেসরত কেরশ। 
কদশ ভাে হওোর পর যত মহামারী হলেলে, তালত �ে�াতাে সেলচলে কেরশ আরিান্ত। 
সর�ার সের�ম ে্যেস্া রনলছে যালত আরিালন্তর সংখ্যা না োলে।

এরদন ঢাকুররো আমরর হাসপাতাে কথল� ৫৫ েেলরর এ� কপ্রৌঢ়া �লরানা সংরিমণ 
মতুি হলে োরে রিরলেন। ২৭ এরপ্রে ে্যালট্াএলটিলরােরজ রেভালে আলসন কদখালত। 
ররলপাটডে পরজটিভ আলস। োরে রেহালরর রসওোলন। হাসপাতাে কথল� কেলরালনার সমে 
করােীল� অরভন্দন জানান রচর�ৎস�রা।    

এরদল� পা�ডে সা�ডোলসর ইনরটেটিউট অি চাইল্ড কহেলথ ১৪ জন নালসডের �লরানা 
পরজটিভ ধরা পলে। রনওলনটাে ইনলটনরসভ ক�োর ইউরনলট ( রনকু)  এ� নালসডের সম্প্ররত 
�লরানা ধরা পলে। সল্দহ, ওই নালসডের সংস্পলশডে আসা নাসডেলদর সংরিমণ হলেলে। রনকুলত 
আপাতত নতুন করােী ভরতডে েন্ধ রাখার রসদ্ান্ত রনলেলেন �তৃডেপষে। েন্ধ থা�লে ওরপরড। 
শুধ ুইমালজডেরসি চাে ুথা�লে। হলে জীোণমুরুতির �াজ।

হাসপাতালের অরধ�তডো অপূেডে ক�াষ জারনলেলেন,  এনআইরসইউ সম্পণূডে আোদা 
রেরল্ডংলে। �লে�জন রশশু আলে কসখালন। হঠাৎ �লর কতা োেলত পারে না। যতষেণ 
ক�াথাও স্ানান্তর না �রলত পাররে ততষেণ রচর�ৎসা চেলে। ইমালজডেরসি ও অন্যান্য ক�লসর 
জন্য আোদা রেরল্ডং। কয ক�ানও রশশু সরদডে, �ারশ, জ্বর রনলে এলে ওলদর জন্য আোদা 
ইউরনট। �লরানা কটলটের ররলপাটডে পরজটিভ এলে পাঠিলে কদওো হে ক�ারভড হাসপাতালে।  

সাের দত্ত কমরড�্যাে �লেজ হাসপাতালের আরও এ� 
স্বাস্্য�মমী �লরানাে আরিান্ত। রতরন ে্যাে কট�রনরশোন। তাঁল� 
োেুলর ভরতডে �রা হলেলে। সম্প্ররত ২ সািাই �মমী �লরানাে 
আরিান্ত হন। ৩৬ জনল� ক�াোলররটিলন পাঠালনা হলেরেে।

হারতোোন রিরসংলে অররে্দ সররণর োরস্দা এ� �লরানা আরিান্তল� কেলে�াটা 
আইরড– কত ভরতডে �রা হলেলে। র�ন্তু আরিালন্তর োরের েরে রসে �রলত োধা কদওো 
হলেলে এেং োরে দু’ জন সদস্য োইলর ক�ারালিরা �রলে েলে অরভলযাে।

রেধাননেলর সংরিরমত এো�ার সংখ্যা কেলে হে ২১। োগুইআটি থানা এো�াে 
১৩, রেধাননের দরষেণ থানা এো�াে ৫,  নারােণপুর থানা এো�াে ২ এেং রেধাননের 
উত্তর থানা এো�াে ১টি।

 হেরদোে ৬২ েেলরর এ� েৃলদ্র �লরানা ধরা পলেলে। রতরন ইরডিোন অলেলের প্রাতিন 
�মমী। হেরদো মহকুমা হাসপাতাে কথল� রনলে আসা হে পাশঁকুো েেমা হাসপাতালে। 
তারঁ োরের ৪ জনল� আইলসালেশলন রাখা হলেলে।

 �ে�াতার এ� মানরস� হাসপাতালের নাসডে েধডেমালনর সভুাষপল্ীলত তারঁ োরেলত 
আসার রতনরদন পর �লরানা ধরা পলে। তালঁ� ক�ারভড হাসপাতালে এেং োরের ৪ জনল� 
ক�াোলররটিন কসটিালর পাঠালনা হলেলে। কজোে কমাট ৩ জলনর পরজটিভ পাওো কেে। 
আলে ২ জন সসু্ হলে োরে রিলরলেন।

 নবালন্ন কলট্াল রুে

রালজথ্য কলরানােকু্ত আরও ৪৬

রালজথ্য মোে সুস্ ২৬৪

 মোলন কাউলসিতলং
লকডাউলন বাত়েলত মকাোলরতন্ন মসন্ার এবং মহাে আইলসাললরলন �াঁরা 
রলেলেন তাঁলদর োনতসক িাপ কাোলত এবার মেলক স্াস্থ্য দপ্র তবনােূললথ্য 
মোলন কাউলসিতলং করলব। অবসাদ, উলবেগ, উলত্তজনার তবতিন্ন সেসথ্যার 
কো মরানা �ালছে। এবার মেলক প্রলতথ্যকতদন সকাল ১১ ো মেলক তবলকল 
৫ো প�্কন্ তবনােূললথ্য েলনাতবদরা পরাের্ক মদলবন স্াস্থ্য দপ্লরর মহল্প লাইন 
নম্বলরর োধথ্যলে।  ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২, ০৩৩–২৩৪১–২৬০০ এই 
নম্বলর মোন করলল পরাের্ক পাওো �ালব। ত�তন কাউলসিতলং করলবন তাঁলক 
মহল্পলাইলন আলগ মোন কলর বুক করলত হলব। তনতদ্কষ্ট ওই সেলের েলধথ্য 
মকান সেেো কাউলসিতলং করালনার জনথ্য সতুবধা, তা জানালত হলব। মসই বুলঝ 
কাউলসিতলংলের বথ্যবস্া কলর মদওো হলব।

 তদ টিনললেে মকা্াতন অে ইতন্ডো তলতেলেড
�লপডোলরট আইলডরটিটি নং:  L28112WB1920PLC003606 

কররজটোডডে অরিস:  ৪, ে্যাকেশাে রট্ট, �ে�াতা–৭০০ ০০১
কিান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১;  ি্যাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০

ই–কমে:  company.secretariat@tatatinplate.com ;  ওলেেসাইট:  www.tatatinplate.com 

মনাটিস
( এই মকা্াতনর ইকুইটি মরোরধারকলদর অবগততর জনথ্য) 

ইনলিস্র এডুলকরন অথ্যান্ড মপ্রালেকরন োন্ড ( আইইতপএে) 
তডেথ্যাে অথ্যাকাউলন্ এই মকা্াতনর ইকুইটি মরোরসেূহ স্ানান্র

ইনলভটের এডুল�শন অ্যাডি কপ্রালট�শন িাডি অথররটি ( অ্যা�াউরটিং, অরডট, ্ াসিিার অ্যাডি ররিাডি)  রুেস, 
২০১৬ ( ‘ উতি রুেস’ )  ( সংলশারধতমলতা)  সহ পঠনীে ক�াম্পারনজ অ্যা্, ২০১৩–এর ১২৪( ৬)  নং ধারার 
সংস্ানসমূহ অনুযােী এতদ্দারা এই ক�াম্পারনর কশোরধার�েলণর প্ররত এই কনাটিস জারর �রা হলছে।
উক্ত রুলস অন�ুােরী, উপ�ু্কপতর সাত বের বা তার মবতর সেে ধলর ম� সেস্ত মরোরগুতলর পতরলপ্রতক্লত 
তডতিলডন্ড প্রদান করা হেতন অেবা দাতব করা হেতন, মসই সেস্ত মরোরগুতল একটি আইইতপএে তডেথ্যাে 
অথ্যাকাউলন্ পাঠালনা এই মকা্াতনর জনথ্য প্রলোজনরীে।
উতি রুেলসর সংস্ান অনুযােী ে�ডাউন উলঠ যাওো এেং স্বাভারে� পরররস্রত রিলর আসার পর কয 
স�ে কশোরধারল�র কশোরগুরে উতি আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি পাঠালনার উপলযােী, কসই সমস্ 
কশোরধারল�র প্রলত্যল�র প্ররত তাঁলদর রনেন্ধী�ৃত ঠি�ানাে এ��ভালে কনাটিস পাঠালনা হলে। এই 
কশ্ররণভুতি স�ে কশোরধার� এেং তাঁলদর কশোরগুরে সম্পর�ডেত রেশদ তথ্যােরে এই ক�াম্পারনর http://
www.tinplate.com/investor/unpaid-dividend  ওলেেসাইলটও আপলোড �লর কদওো হলছে 
এেং সংরলিষ্ট কশোরধার�লদর প্ররত অনুলরাধ জানালনা হলছে যালত তাঁরা এই ওলেেসাইলট রেলে তাঁলদর 
অদারে�ৃত রডরভলডডি এেং আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি পাঠালনার উপলযােী কশোরগুরে সম্পর�ডেত 
তথ্যােরে যাচাই �লর কনন। ে্যেহারর�ভালে এই ধরলনর কশোর রলেলে এমন সংরলিষ্ট স�ে কশোরধার�েণ 
এেং কয স�ে কশোরধারল�র কশোরগুরে উতি আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি পাঠালনার উপলযােী, 
তাঁরা অনুরেহ �লর অেরহত হলেন কয, তাঁলদর দখলে থা�া আসে কশোর সাটিডেরিল�ট( গুরে) র পররেলতডে 
এই ক�াম্পারন নতুন কশোর সাটিডেরিল�ট( সমূহ)  ইসু্য �রলে। নতুন কশোর সাটিডেরিল�ট( সমূহ)  ইসু্য �রার 
পর এই ক�াম্পারন �লপডোলরট অ্যা�শলনর মাধ্যলম রডলপারজটররল� অেরহত �রলে যালত নতুন কশোর 
সাটিডেরিল�ট( সমূহ)  রডম্যাট িলমডে রূপান্তররত �রা হে এেং প্রলযাজ্য রুেসমূহ অনুযােী কসই কশোরগুরে 
আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি স্ানান্তররত �রা হে এেং িেতঃ, আসে কশোর সাটিডেরিল�ট( গুরে)  
রনলজ কথল�ই োরতে এেং ‘ নন–কনলোরশলেেে’  রহলসলে প্ররতপন্ন হলে। কশোরধার�েণ আরও কখোে 
রাখলেন কয, সংরলিষ্ট এই ধরলনর কয স�ে কশোরধার� সম্পর�ডেত রেশদ তথ্য এই ক�াম্পারনর তরলি 
তার ওলেেসাইলট আপলোড �রা হলেলে, প্রলযাজ্য রুেসমূলহর অধীলন আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি 
কশোর স্ানান্তলরর উলদেলশ্য এই ক�াম্পারন দ্ারা ডুরলিল�ট কশোর সাটিডেরিল�ট( সমূহ)  জাররর পররলপ্ররষেলত 
তা যলথষ্ট ও উপযুতি কনাটিস রহলসলে েণ্য ও ধাযডে হলে। রডম্যাট রূলপ কশোর ধলর করলখলেন এমন সংরলিষ্ট 
কশোরধার�েলণর কষেলরে এ�টি �লপডোলরট অ্যা�শলনর মাধ্যলম আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি তাঁলদর 
কশোরগুরে স্ানান্তর �রা হলে এেং তাঁলদর রডম্যাট অ্যা�াউটিগুরে কসইমলতা কডরেট �রা হলে।
অদাতবকৃত তডতিলডন্ড দাতব করার জনথ্য সংতলিষ্ট মরোরধারকলদর অনুলরাধ জানালনা হলছে �ালত তাঁরা 
তাঁলদর তডলপাতজেতর অংরগ্হণকাররীর কালে তনলজলদর তডেথ্যাে অথ্যাকাউলন্ তনলজলদর বথ্যাঙ্ক স্তক্কত 
তবরদ তেথ্যাবতল হালনাগাদ কলর মনন এবং তার পলর এই মকা্াতন/  মরতজ্রিার এবং এই মকা্াতনর 
ট্াসিোর এলজন্ অে্কাৎ, টিএসআর দারাসাউ কনসালেথ্যান্স প্রাইলিে তলতেলেড–এর কালে তিঠি মললখন। 
বথ্যবহাতরকিালব মরোর ধলর রাখা মরোরধারকগলণর প্রতত অনুলরাধ জানালনা হলছে �ালত তাঁরা তনলজলদর 
দাতবর অনুলরাধজ্াপক তিঠির সলঙ্গ অথ্যাকাউন্ মহাল্ডার রূলপ তনলজলদর নাে উললিখ করা একটি বাততল 
করা আসল মিক ( কথ্যালসিলড মিক)  সংলগ্ন কলর মদন। ১৮ জুলাই, ২০২০ তাতরলখর েলধথ্য সংতলিষ্ট 
মরোরধারকলদর তরলে তনলজলদর অদাতবকৃত তডতিলডন্ড দাতব কলর এই মকা্াতনর সলঙ্গ মকানও 
ম�াগাল�াগ না–করা হলল, উক্ত রুলসেূলহর সংস্ান মেলন িলার জনথ্য এই মকা্াতন তাঁলদর মরোরগুতল 
আইইতপএে তডেথ্যাে অথ্যাকাউলন্ স্ানান্র কলর মদলব। অবরথ্য, ম� সেস্ত মক্লত্ মকানও আদালত 
বা ট্াইবুনাল বা তবতধবধে কতৃ্কপলক্র তনতদ্কষ্ট মকানও আলদর রলেলে অেবা এই ধরলনর মরোরগুতলর 
স্ানান্র এবং তডতিলডন্ড প্রদালন তনল্ধাজ্া রলেলে অেবা ম�খালন তদ তডলপাতজেতরজ অথ্যাক্ট, ১৯৯৬–এর 
সংস্ানাধরীলন এই ধরলনর মরোরগুতল বন্ধক বা মরহানাবধে রলেলে, মসই মক্লত্ এই মকা্াতন সংতলিষ্ট 
মরোরগুতল আইইতপএে তডেথ্যাে অথ্যাকাউলন্ স্ানান্র করলব না। উক্ত রুলসেূলহর অধরীলন অদাতবকৃত 
তডতিলডন্ড অে্কাঙ্ক এবং আইইতপএে কতৃ্কপলক্র কালে স্ানান্তরত মরোরসেূহ স্তক্কত মকানও দাতব এই 
মকা্াতনর তবরুলধে বলকো োকা িললব না।
কশোরধার�েণ অনুরেহ �লর অেেত হলেন কয, আইইরপএি রডম্যাট অ্যা�াউলটি তালঁদর কশোরগুরে 
স্ানান্তলরর পর, তাঁরা অদারে�ৃত রডরভলডডি অথডোকে( সমূহ)  এেং উতি কশোরগুরের ওপর উদ্ভূত যােতীে 
সুরেধােরে সলমত উতি কশোরগুরের উভেই আইইরপএি �তৃডেপলষের �াে কথল� দারে �রলত পারলেন, 
যার জন্য তাঁলদর www.iepf.gov.in  ওলেেসাইলট কদওো IEPF-F  িলমডের রনধডোররত েোলন অনোইলন 
আলেদন জানালত হলে এেং উতি আলেদলনর এ�টি ে্যেহারর� �রপ যথাযথরূলপ স্বাষেররত �লর ( এই 
ক�াম্পারনর �ালে নরথভুতি নমুনা স্বাষের অনুযােী)  িমডে IEPF-5  কত উরল্রখত দর�ারর নরথপরোরদ সলমত 
এই ক�াম্পারনলত জমা রদলত হলে।
কয ক�ানও প্রলনের ে্যাখ্যা কপলত, সংরলিষ্ট কশোরধার�েণ অনুরেহ �লর এই ক�াম্পারনর কররজট্ার এেং 
্াসিিার এলজটি অথডোৎ, টিএসআর দারাসাউ �নসােট্যাটিস প্রাইলভট রেরমলটড–এর সলগে এই ঠি�ানাে 
কযাোলযাে �রলত পালরন:  ৭, হারজ মুসা পটরাওোো ইডিারট্োে এলটেট, ২০, ডাঃ ই কমালজস করাড, 
মুম্বই–৪০০ ০১১, কিান:  ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ি্যাক্স:  ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–কমে:  csg-unit@
tsrdarashaw.com ।
 রদ টিনললিট ক�াম্পারন অি ইরডিো রেরমলটড
স্ান:  �ে�াতা ক�ৌরশ� শীে
তাররখ:  ৫ কম, ২০২০ ক�াম্পারন কসলরিটারর
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