
 

 

 

 

 

May 6, 2021 

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) 
Maharastra, India                      Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 

 

Dear Madam/Sir, 

 
Re : Notice published in newspaper under  
        Investor Education and Protection Fund Rules  
 
Please find enclosed the clippings of newspaper notice issued by the Company pursuant 

to the provisions 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 and subsequent amendments. 

 

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. 

 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 
 
  
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl. 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা বৃহস্পততবার ৬ মে ২০২১

বাড়তত তকছ ুঅজ্জন করার জন্য ভারতীয় মবার্জ এবছর মেশে প্রততশ�াতিতা আশয়াজন কশরতছল। 
কঠিন পতরতথিততশত একাতিক েহশর আইতপএল আশয়াজন করা �শেষ্ট ঝঁুতকর তছল  প্যাট কাতেন্স

 সাশরিাো ইতডিয়া তলতেশটর
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

রেজিস্টার্ড অজিস:  ৩৩, যশ�টাে রেটার, দমদম, কলকটাতটা–৭০০০২৮
রিটান:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–রমল:  co.sec@saregama.com 

ওশেবসটাইট:  www.saregama.com 

তবজ্ঞততি 
এতদ্দটােটা সংশ�টাজিতমশতটা রসজব ( জলজস্ং অবজলশে�নস অ্টান্ড জরসশ্টািটাে জেশকটাে্টােশমন্টস)  
রেগুশল�নস, ২০১৫–এে রেগুশল�ন–৪৭ সহ পঠনীে রেগুশল�ন ২৯ অনুযটােী এই জবজ্ঞজতি িটাজে 
কেটা হশছে রয, অন্টান্ জবষেসমূশহে পটা�টাপটাজ� ৩১ মটার্ড, ২০২১ সমটাতি ত্রৈমটাজসক ও অর্ডবশষ্ড 
রকটাম্টাজনে জনেীজষিত আজর্ডক িলটািল জবশবরনটা, অনুশমটাদন ও নজরভুজতিে িন্ রকটাম্টাজনে 
পজেরটালকমণ্ডলীে সভটা বুিবার, ১২ মে, ২০২১ তটাজেশে আশেটাজিত হশব। এই জবজ্ঞজতিটি 
রকটাম্টাজনে ওশেবসটাইট http://www.saregama.com  সহ ন্টা�নটাল স্ক এক্সশরঞ্জ অি ইজন্ডেটা 
জলজমশটশরে ওশেবসটাইট http://www.nseindia.com  এবং জবএসই জলজমশটশরে ওশেবসটাইট 
https://www.bseindia.com –রতও উপলব্ধ েশেশে।

সাশরিাো ইতডিয়া তলতেশটর–এর তরশে
সাাঃ–

কােনা মিাশয়ঙ্া
স্টান:  মুম্বই মকাম্াতন মসশরেটাতর
তটাজেে:  ৫ রম, ২০২১ মেম্ারতেপ নং:  এ৩৫১৬১ 

ICA-  765(5)/2021

 তে টিনশলেট মকাম্াতন অে ইতডিয়া তলতেশটর
CIN :  L28112WB1920PLC003606  

রেজিস্টার্ড অজিস:  ৪, ব্টাঙ্ক�টাল জ্রিট, কলকটাতটা–৭০০০০১
রিটান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১;  ি্টাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০

ই–রমল:  company.secretariat@tatatinplate.com
ওশেবসটাইট:  www.tatatinplate.com 

মনাটিস
( মকাম্াতনর ইকুইটি মেয়ারিারকশের অবিততর জন্য) 

ইনশভস্টর এরুশকেন অ্যাডি মপ্রাশটকেন োডি ( আইইতপএে) 
অ্যাকাউশটে মকাম্াতনর ইকুইটি মেয়ারসেূহ থিানান্তর

ইনশভস্ে এরুশক�ন অ্টান্ড র্টাশটক�ন িটান্ড অরজেটি ( অ্টাকটাউজন্টং, অজরট, ট্টান্সিটাে অ্টান্ড 
জেিটান্ড)  রুলস, ২০১৬ ( ‘ উতি রুলসমূহ’ )  ( সংশ�টাজিতমশতটা)  সহ পঠনীে রকটাম্টাজনি 
অ্টাক্ট, ২০১৩–এে ১২৪( ৬)  নং িটােটাে সংস্টানসমূহ অনুযটােী এতদ্দটােটা এই রকটাম্টাজনে 
র�েটােিটােকেশেে ্জত এই রনটাটিস িটাজে কেটা হশছে।
অন্টান্ জবষেসমূশহে পটা�টাপটাজ� উপযু্ডপজে সটাত বেে বটা তটাে রবজ� সমে িশে রয সমস্ত 
র�েটােগুজলে র্জষিশত জরজভশরন্ড ্দটান কেটা হেজন অরবটা দটাজব কেটা হেজন, রসই সমস্ত 
র�েটােগুজল আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট পটাঠটাশনটা সম্জক্ডত সংস্টানসমূহ উতি রুলসমূশহ বজে্ডত 
েশেশে।
৩০ এজ্ল, ২০২১ তটাজেশেে জরঠি অনুযটােী উপযুতি পদশষিপ গ্রহশেে িন্ উতি রুলসমূশহে 
সংস্টান অনুযটােী রয সকল র�েটােিটােশকে র�েটােগুজল উতি আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট পটাঠটাশনটাে 
উপশযটােী, তটাঁশদে ্শত্শকে ্জত তটাঁশদে জনবন্ীকৃত ঠিকটানটাে আলটাদটাভটাশব রকটাম্টাজনে তেশি 
রযটােটাশযটাে কেটা হশেশে। এই ররেজেভুতি সকল র�েটােিটােক এবং তটাঁশদে র�েটােগুজল সম্জক্ডত 
জব�দ তর্টাবজল এই রকটাম্টাজনে https://www.tatatinplate.com/investor/unpai d-
dividend  ওশেবসটাইশটও আপশলটার কশে রদওেটা হশছে এবং সংজলিষ্ট র�েটােিটােকশদে ্জত 
অনুশেটাি িটানটাশনটা হশছে যটাশত তটাঁেটা এই ওশেবসটাইশট জেশে আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট পটাঠটাশনটাে 
উপশযটােী তটাঁশদে র�েটােগুজল সম্জক্ডত তর্টাবজল যটারটাই কশে রনন।
উপজেজলজেত কটােেগুজলে র্জষিশত র�েটােিটােকশদে ্জত অনুশেটাি িটানটাশনটা হশছে যটাশত তটাঁেটা 
১৩ রসশটেম্বে, ২০২১ তটাজেশেে মশি্ রকটাম্টাজনে রেজি্রিটাে এবং ট্টান্সিটাে এশিন্ট টিএসআে 
দটােটাসটাউ কনসটালট্টান্টস ্টাাঃ জলাঃ–এে কটাশে ৩০ এজ্ল, ২০২১ তটাজেে সংবজলত জরঠি সহ 
তটাঁশদে রেজিস্টার্ড ঠিকটানটাে পটাঠটাশনটা অনুশেটািপরৈটি যরটাযরভটাশব পূেে ও স্টাষিজেত কশে রিেত 
পটাঠটাশনটাে মটাি্শম জনশিশদে নটা–পটাওেটা জরজভশরশন্ডে িন্ দটাজব রপ� কশেন।
১৩ রসশটেম্বে, ২০২১ তটাজেশেে মশি্ সংজলিষ্ট র�েটােিটােকেশেে তেশি ত্বি দটাজব রকটাম্টাজনে 
কটাশে িমটা নটা–পড়শল রকটাম্টাজন আইইজপএি কতৃ্ডপশষিে কটাশে সংজলিষ্ট র�েটােগুজল পটাঠটাশনটাে 
কটাশি অগ্রসে হশব।
র�েটােিটােকেে অনুগ্রহ কশে অবেত হশবন রয, তটাঁেটা অদটাজবকৃত জরজভশরশন্ডে অর্ডটাঙ্ক এবং উতি 
র�েটােগুজলে ওপে উদ্ভূত যটাবতীে সুজবিটাবজল সশমত উতি র�েটােগুজল আইইজপএি কতৃ্ডপশষিে 
ররশক দটাজব কেশত পটােশবন, যটাে িন্ তটাঁশদে IEPF-5   িশম্ডে জনি্ডটাজেত বেটাশন অনলটাইশন 
আশবদন িটানটাশত হশব এবং উতি আশবদশনে একটি ব্বহটাজেক কজপ যরটাযররূশপ স্টাষিজেত কশে 
( এই রকটাম্টাজনে কটাশে নজরভুতি নমুনটা স্টাষিে অনুযটােী)  িম্ড IEPF-5  রত উজলিজেত দেকটাজে 
নজরপরৈটাজদ সশমত এই রকটাম্টাজনশত িমটা জদশত হশব।
ব্বহটাজেকভটাশব এই িেশনে র�েটাে েশেশে এমন সংজলিষ্ট সকল র�েটােিটােকেে এবং রয সকল 
র�েটােিটােশকে র�েটােগুজল উতি আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট পটাঠটাশনটাে উপশযটােী, তটাঁেটা অনুগ্রহ 
কশে অবজহত হশবন রয, ্শযটাি্ জবজি অনুযটােী আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট র�েটােগুজল পটাঠটাশনটাে 
িন্ তটাঁশদে দেশল রটাকটা আসল র�েটাে সটাটি্ডজিশকট( গুজল) ে পজেবশত্ড এই রকটাম্টাজন নতুন 
র�েটাে সটাটি্ডজিশকট( সমূহ)  ইসু্ কেশব। অনুগ্রহপূব্ডক আেও রেেটাল েটােশবন রয, এই রুজলিশকট 
র�েটাে সটাটি্ডজিশকট( গুজল)  ইসু্ কেটাে পে তটাঁশদে নটাশম ইসু্ কেটা আসল র�েটাে সটাটি্ডজিশকটগুজল 
জনশি ররশকই বটাজতল এবং ‘ নন–রনশেটাজ�শেবল’  জহশসশব েে্ হশব। জরম্টাট রূশপ র�েটাে 
িশে রেশেশেন এমন সংজলিষ্ট র�েটােিটােকেশেে রষিশরৈ একটি কশপ্ডটাশেট অ্টাক�শনে মটাি্শম 
আইইজপএি কতৃ্ডপশষিে অ্টাকটাউশন্ট তটাঁশদে র�েটােগুজল স্টানটান্তে কেটা হশব।
র�েটােিটােকেে আেও রেেটাল েটােশবন রয, সংজলিষ্ট এই িেশনে রয সকল র�েটােিটােক সম্জক্ডত 
জব�দ তর্ এই রকটাম্টাজনে তেশি তটাে ওশেবসটাইশট আপশলটার কেটা হশেশে, ্শযটাি্ 
রুলসমূশহে অিীশন আইইজপএি অ্টাকটাউশন্ট র�েটাে স্টানটান্তশেে উশদেশ�্ এই রকটাম্টাজন দ্টােটা 
রুজলিশকট র�েটাে সটাটি্ডজিশকট( সমূহ)  িটাজেে পজেশ্জষিশত তটা যশরষ্ট ও উপযুতি রনটাটিস জহশসশব 
েে্ ও িটায্ড হশব। অনুগ্রহপূব্ডক রেেটাল েটােশবন, উতি রুলসমূশহে অিীশন অদটাজবকৃত জরজভশরন্ড 
অর্ডটাঙ্ক এবং আইইজপএি কতৃ্ডপশষিে কটাশে স্টানটান্তজেত র�েটােসমূহ সম্জক্ডত রকটানও দটাজব এই 
রকটাম্টাজনে জবরুশধে বশকেটা রটাকটা রলশব নটা।
উপজেজলজেত জবষে সম্জক্ডত রয রকটানও ্শনেে ব্টাে্টা রপশত, সংজলিষ্ট র�েটােিটােকেে 
অনুগ্রহপূব্ডক রকটাম্টাজনে রেজি্রিটাে এবং ট্টান্সিটাে এশিন্ট টিএসআে দটােটাসটাউ কনসটালট্টান্টস 
্টাইশভট জলজমশটর–এে সশগে এই ঠিকটানটাে রযটােটাশযটাে কেশত পটাশেন:  ইউজনট:  দ্ 
টিনশলিট রকটাম্টাজন অি ইজন্ডেটা জলজমশটর, জস–১০১, জদ্তীে তল, ২৪৭ পটাক্ড, লটাল বটাহটাদুে 
�টাস্তী মটাে্ড, জভেশেটাজল ওশেস্, মুম্বই–৪০০০৮৩। রিটান:  ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ি্টাক্স:  
৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–রমল:  csg-unit@tsrdarashaw.com, ওশেবসটাইট:  
www. tsrdarashaw.com।
  ে্য টিনশলেট মকাম্াতন অে ইতডিয়া তলতেশটর
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সংবাে সংথিা
ে্যাশচেস্টার, ৫ মে

অ্টাওশে ম্টাশর িে। তটাও স্জস্তশত জেশলন নটা রপপ গুেটােজদওলটা। জবপশষিে নটাম 
রযশহতু প্টাজেস সটাঁ িটাঁ, তটাই অশনক জকেুই হশত পটাশে। আ�ঙ্কটা কটাি কেজেল 
ম্টাশচেস্টাে জসটি রকটাশরে মশন। জকন্তু মগেল–েটাশত ইজতহটাশদ অঘটন ঘশটজন, ত্তজে 
হল ইজতহটাস। র্টাজম্েন্স জলশে এই ্রম িটাইনটাশল ম্টান জসটি। 

প্টাজেশস রসজমিটাইনটাশলে ্ রম পশব্ড রনইমটােশদে ২–১ ব্বিটাশন হটাজেশেজেল 
গুেটােজদওলটাে দল। আে ঘশেে মটাশঠ জদ্তীে পশব্ড ম্টান জসটি জিতল ২–০। সব 
জমজলশে িে ৪–১। প্টাজেশস ম্টান জসটিে িেসূরক রেটালটি কশেজেশলন জযজন, রসই 
আলশিজেেটান উইগেটাে জেেটাদ মটাহশেিই জদ্তীে পশব্ড িশেে নটােক। দুই অি্ড 
জমজলশে দুটি রেটালই তটাঁে। 

মটারৈ ১১ জমজনশটই জপএসজিে রেটালমুে েুশল রিশল ম্টান জসটি। রেটালজকপটাে 
এরটােসশনে ররশক বল পটান জরশিন্ডটাে জিনশরশঙ্কটা। তটাঁে বটাড়টাশনটা লং বশল রেটাল 
কশে যটান মটাহশেি। ম্টাশরে পে তটাঁে ্জতজরেেটা, ‘ ্ ্টাকটিশস অশনকবটাে এভটাশব 
রেটাল কেটাে ররষ্টটা কশেজে। আি ঠিকঠটাক হশে রেল।’  রেলটাে শুরুশতই রেটাল 
হিম কশে হশতটাদ্ম হশে পশড় জপএসজি। ম্টাশরে আশেই অব�্ তটােটা িটাক্টা 
রেশেজেল। অশনকটটাই ররটাট সটাজেশে ওঠটা তটােকটা ্রিটাইকটাে জকজলেটান এমবটাশপশক 
দশলে সশগে এশনজেশলন জপএসজি রকটার। জকন্তু ইশছে রটাকশলও এমবটাশপশক নটামটাশত 
পটাশেনজন জতজন, পুশেটাপুজে ম্টার জিট নটা রটাকটাে। ম্টান জসটিে জদ্তীে রেটাল অনবদ্ 
্জত–আরেমশে। ৬৩ জমজনশট বটাঁজদক ররশক দ্রুত বল রদওেটা–রনওেটা কশে উশঠ 
আশসন জিল রিটাশরন এবং রকজভন জর ব্রুইন। বল যটাে ব্টাক রপটাশস্ে কটাশে দটাঁড়টাশনটা 
মটাহশেশিে কটাশে, রেটাল কেশত ভুল কশেনজন জতজন। ৬৯ জমজনশট িটান্ডটাজন্ডনশহটাে 
সশগে সঙ্ঘশষ্ড িজড়শে লটাল কটার্ড রদশেন জপএসজি তটােকটা জর মটাজেেটা। বটাজক সমশে 
আে মটারটা তুলশত পটাশেনজন রনইমটােেটা।

২০০৯, ২০১১–ে বটাজস্ডশলটানটাশক র্টাজম্েন্স জলে এশন জদশেজেশলন গুেটােজদওলটা। 
এবটাে ম্টান জসটিশক িটাইনটাশল তুশল তটাঁে মন্তব্, ‘ র্টাজম্েন্স জলশেে িটাইনটাশল 
ওঠটা েুবই কঠিন কটাি। তবু আমেটা রপশেজে। আজম েজব্ডত। ্জতটটা জদন রেশলেটা 
িটােটাবটাজহকতটা রদজেশেশে।’  আে জপএসজি রকটার মজেজসও রপটাশরজতিশনটাে করটাে, 
‘ অত্ন্ত দুাঃশেে এবং হতটা�টািনক িল। ভটাল রেলশলও আমেটা রসই উচ্চতটাে 
রপৌঁেশত পটাজেজন।’    

আজকাশলর প্রততশবেন

পতরতথিতত ম�তেশক এশিাশছে তাশত আিােী 
বছর নাইশজতরয়ান স্টাইকার ব্াইট 
এশনাবাখাশরশক লাল– হলেু জাতস্জশত 
মেখশত পাওয়ার সম্াবনা কেশছ। ব্াইট 
প্রায় প্রতততেনই এসতস ইস্টশবঙ্গল কত্জাশের 
কাশছ আিােী বছশরর জন্য চুততিপত্র 
চাইশছন। তকন্তু লাল– হলশুের সেস্যা 
না মেটায় ব্াইটশক তনশ্চয়তা তেশত 
পারশছন না ে্যাশনজশেশটের সেস্যরা । এই 
পতরতথিততশত বিুবার ব্াইশটর ইনস্টাগ্াে 
মস্টাতরশত জল্পনা শুরু হয়। মসখাশন ব্াইট 
মলশখন ‘ তনউ জাতন্জ’ । �তেও এখনও প�্জন্ত 
এসতস ইস্টশবঙ্গল ে্যাশনজশেশটের কাশছ 
ব্াইট ম� েল ছাড়শছনই, মসরকে চূড়ান্ত 
মকানও খবর মনই। তশব তাশঁের আেঙ্া, 
দ্রুত সেস্যা না তেটশল ব্াইট হাতছাড়া 
হওয়া সেশয়র অশপক্া।

অন্যতেশক আিােী দু– একতেশনর েশি্য 
ইস্টশবঙ্গশলর পাঠাশনা তচঠির উত্তর তেশত 
পাশর ইনশভস্টার শ্রীতসশেটে। োশচ্জর মেষ 
সতিাশহ তারঁা ইস্টশবঙ্গল ক্াবশক ম� তচঠি 
পাঠিশয়তছশলন, মসই একই সশুর উত্তর 
তেশত পাশরন তারঁা। অে্জাৎ এই তচঠিশত 
দু’ পশক্র েশি্য সাক্তরত চুততির মকান 
মকান েশত্জ  ইস্টশবঙ্গশলর তনতে্জষ্টভাশব 
সেস্যা রশয়শছ তা আবার জানশত চাওয়া 
হশব। তনশজশের অবথিান মেশক তারঁা ম� 
সরশছন না, তা স্পষ্টভাশব জাতনশয় তেশছেন 
ইনশভস্টাররা। এখন মেখার লাল– হলশুের 
এই সেস্যা মেষ প�্জন্ত কীভাশব মেশট। 

আজকাশলর প্রততশবেন

এএিজস– ে কটাশে এএিজস কটাশপে 
সূজর বদশলে আশবদন কশেজেল এটিশক 
রমটাহনবটােটান। জকন্তু এব্টাপটাশে এএিজস 
কতৃ্ডপষিে তেশি রকটানও ইজতবটারক সটাড়টা 
রমশলজন এেনও পয্ডন্ত। তটাে একটটা বড় 
কটােে হল ১১ রম মটালদ্ীপ ঈেলশসে 
জবরুশধে রলি অি ম্টার রেলশত রবগেটালুরু 
এিজস ৭ রম মটালদ্ীপ যটাশছে।

অন্জদশক, ১৪ রম এএিজস কটাশপে মলূ 
পব্ড শুরুে জদন ঠিক রটাকটাে, বটাংলটাশদশ�ে 
বসুন্েটা জকংস ১০ রম মটালদ্ীপ েওনটা হশছে 
ঢটাকটা ররশক। স্টাভটাজবকভটাশবই রবগেটালুরু 
আে বসুন্েটা যজদ মটালদ্ীপ রযশত পটাশে, 
তটাহশল এটিশক রমটাহনবটােটানশকও জনজদ্ডষ্ট 
সমশে এএিজস কটাশপে ম্টার রেলশত 
রযশত হশব। ১৪ রম রলি অশিে জবিেী 
দশলে জবরুশধে ্ রম ম্টার েশেশে বটােটান 
জরিশেশরে। ১০ রম মটালদ্ীপ যটাওেটাে করটা 
সবুি– রমরুশনে। সূজর বদল নটা হশল, 
রকটানওভটাশবই অং�গ্রহে নটা কেটা জনশে 
যুজতি জদশত পটােত নটা বটােটান, রবগেটালুরু ও 
বসুন্েটা মটালদ্ীপ রপৌঁশে রেশল। অং� নটা 
জনশল বটােটান জরিশেরশক বড়েকম �টাজস্তে 
মশুে পড়শত হশব এএিজস– ে জনেশম। 
িজেমটানটা ও জনব্ডটাসন, দুশটটাই হশত পটাশে। 
রসটটা মটারটাে রেশেই ১০ রম মটালদ্ীপ যটাশছে 
বটােটান। িুটবলটােশদে ৭ রম রকটাজভর 
পেীষিটাে িন্ হটাসপটাতটাশল রটাকটা হশেশে। 
রকটার হটাবটাস ও জবশদজ� িুটবলটােশদে 
মটালদ্ীপ আনটাে ব্বস্টা হশছে।

 আজকাশলর প্রততশবেন

ইততেশি্যই মেশের তবতভন্ন প্রাশন্ত ভারতীয় েুটবলাররা 
কশরানা মোকাতবলায় নানা ভাশব োনুশষর পাশে 
োঁতড়শয়শছন। তাঁশেরই একজন তসতকশের েুটবলার তনে্জল 
মছতত্র। একো মোহনবািান ও ইস্টশবঙ্গশল মখলা তনে্জল 
িতবছরই কশরানার সেয় তসতকশের মেতলিশত ও তার 
আশেপাশের অচেশলর োনুশষর সঙ্শট সহশ�াতিতার হাত 
বাতড়শয় তেশয়তছশলন থিানীয় েুটবলার ও রেীড়াশপ্রেীশের 
সশঙ্গ। স্যাতনটাইশজেন ছাড়াও মলাকজনশক খাবার 
মপৌঁশছ মেওয়ার োতয়ত্ব তুশল মনন। এবার তাঁর তনশজর 
হাশত িড়া েল মেতলি এেতস– র েুটবলার ও সেস্যশের 
তনশয় আশয়াজন করশলন রতিোন তেতবশরর। কশরানার 
জন্য ব্ার ব্যাশঙ্ রশতির অভাব মেখা তেশয়শছ। ব্ার 
ব্যাঙ্ কতৃ্জপক্র কাছ মেশক মসটা জানশত মপশর তনে্জল 
ততড়ঘতড় রতিোন তেতবশরর আশয়াজন কশরন মেতলিশত। 
সহশ�াতিতা কশরন ব্ার আতে্জ অে তসতকে আর 
অ্যাশসাতসশয়েন অে ভলাটোতর ব্ার মরানাস্জ, তসতকশের 
সেস্যরা। তনে্জল জানাশলন, ‘মকাতভর তবতি মেশন 
রতিোন তেতবর আশয়াজন করা মবে কঠিন ব্যাপার তছল। 
সংরেেশের আেঙ্া োকায় মবতে সংখ্যায় রতিোতাশক 
আেন্ত্রে জানাশনা হয়তন। তবু মচনাজানাশের েশি্য ৫৮ 
জন রতি মেন। মসটা নােতচশত ব্ার ব্যাশঙ্ পাঠাশনা 
হশয়শছ। পরশু মেশক এখাশনও আংতেক লকরাউন। 
ইশছে আশছ, তার েশি্যও সতক্জতা অবলম্ন কশর 
আরও রতিোন তেতবশরর আশয়াজন করা। বাতড় বাতড় 
তিশয় োনুষশক তনত্য প্রশয়াজনীয় সােগ্ী মপৌঁশছ মেওয়া। 
স্যাতনটাইশজেশনর পাোপাতে জীবনোয়ী ওষুি মপৌঁশছ 
তেশতও মচষ্টা করব।’  তনে্জল আরও জানাশলন, পতরতথিতত 
একটু সাভাতবক হশল োনুশষর োনতসক চাপ কোশত 
মেতলিশত তসতকশের সাত– আটটা নােী েল তনশয় একটা 
েুটবল টুন্জাশেটে করার ভাবনা রশয়শছ।  

মজাড়া মিাশল 
নায়ক োহশরজ

 রিটাইটশক 
জনশে জরন্তটা 

বটাড়শে

১০ মে  
োলদ্ীপ 

�াশছে বািান

এবটাে রমজলিশত 
েতিদটান জ�জবে 
জনম্ডশলে

তবপরীত তচত্র। উচ্ছাস–হতাো। ে্যান তসটির োহশরজ এবং  
তপএসতজর মনইোশরর। ছতব: এএেতপ

রাজতষ্জ িাঙ্গুতল

বৃজষ্টশভিটা দুপুে। সশগে র�টাশড়টা হটাওেটা। কলকটাতটা মেদটাশনে 
েটাস্তটাে ইজতউজত পশড় েটাশেে রেটাট রটাল। মটাশঠ মটাশঠ ঘটাশসে 
নীশর কটাদটা িশমশে। 

র�ষ কশেকজদন দুপুশেে দটাবদটাহ ্টাে রনই বলশলই 
রশল। হটাইশকটাট্ড তটাঁবুে উশ্টা জদশকে রেটাট মটাশঠে এক রকটাশে 
িশম উশঠশে তটাশসে আড্টা। রসেটাশনই পটাওেটা রেল সটামরুল 
হটাসটানশক। দীঘ্ডজদন িশে মেদটাশনে রমসটােটাস্ড ্টাশব মটাজলে 
কটাি কেশেন জতজন। সটামরুল বলজেশলন, ‘ ১৯৯০ সটাশল 
জবহটাে ররশক এশস এেটাশন কটাি শুরু কশেজেলটাম। তটােপে 
ররশক, এেকম িটাঁকটা মেদটান এতজদন িশে কেনও রদেশত 
হেজন। মটাঠগুশলটা জনেজমতভটাশব পজেরয্ডটা কেজে ঠিকই, জকন্তু 
রেলটা কশব জিেশব? িু িু মেদটাশন শুিু আমেটা কশেকিন।’  

দীঘ্ডশ্টাস। একটাজকত্ব। দুজচিন্তটা। একবেশেে রবজ� সমে 
িশে অজতমটােীে দটান। মেদটাশনে মটাজলশদে। মটাশ� পজেজস্জত 

বদশলে সটামটান্ ইজগেত জমলজেল। জকন্তু কশেটানটাে জদ্তীে রঢউ 
আেশড় পড়টাে পে ররশক রস েজব িূসে রঠকশে। ব্স্ত, �ব্দটটাই 
রযন িীবন ররশক েুটি জনশত বশসশে ওঁশদে।  

এই অবস্টাে রকমন আশেন, িটানশত রটাওেটা অর্ডহীন। 
তবু করটাে শুরুশত অশভ্স বসত িটানশত রটাওেটা। উতিশে 
যটা িটানটা রেল, তটা মন েটােটাশপে েসদ বটাড়টাে।

রমসটােটাশস্ডে পটাশ�ই জগ্রেটাে আে হটাইশকটাট্ড তটাবুঁ। আপটাতত 
দুশটটা ্টাশব একসশগে রদেভটাল কেশেন লষিীন্দে মটাহটাশতটা। 
হটাইশকটাশট্ড ্টাশবে এই মটাজল িটানটাশলন, ‘ রকটানও রকটানও 
জদন ্ টাশব রকউ আশসন, বটাজক সমেটুকু একটাই রটাকজে।’  িি্ড 
রটজলগ্রটাশিে দীঘ্ড জতন দ�শকে মটাজল অমশেন্দ্র মটাজ� বলজেশলন, 
‘ কলকটাতটা জলশেে ম্টার রটাকশল সটােটাষিে িুটবল দশলে সশগে 
রটাজক। অন্ সমে জরেশকট দশলে জপর ত্তজে ররশক বটাজক 
সবটটাই সটামলটাশত হে। ্টাে দু’ মেশুম হশে রেল, সব বন্।’ 

জনজচিশন্তে েবে একটটাই। মেদটাশনে রেটাট-বড় ্ টাবগুশলটাশত 
রেটাঁি কশে িটানটা রেল, এেনও পয্ডন্ত রকটানও মটাজল কশেটানটা 

আরেটান্ত হনজন। জকন্তু কশেটানটা আরেটান্ত হওেটাে আতঙ্ক গ্রটাস 
কেশে সবটাইশক। িটাঁকটা ইস্শবগেল ্টাশব দটাঁজড়শে লটাল–
 হলুশদে দীঘ্ডজদশনে মটাজল সুেি ঢল বলজেশলন, ‘ ্ টাব সবেকম 
ভটাশব আমটাশদে পটাশ� আশে। জকন্তু এভটাশব আে কতজদন 
িুটবলটােশদে েটাড়টা রটাকব? ্টার্ডনটা কজে েুব দ্রুত মেদটাশন 
িুটবল জিশে আসুক।’  রমটাহনবটােটান ্ টাব অব�্ অতটটা িটাঁকটা 
নে। রিটােকদশম রলশে রমটাহনবটােটান তটাঁবু সংস্টাশেে কটাি। 
সবুি– রমরুশনে দীঘ্ডজদশনে মটাজল জবিে নটাশেকশক পটাওেটা 
রেল রমটাহনবটােটান মটাশঠ। এক মশন রেজলংশেে পটাশ� বড় 
হওেটা ঘটাস কটাটজেশলন। কটাি কেশত কেশতই জবিে বলশলন, 
‘ আমটাশদে রতটা সবজকেুই িুটবলটােশদে জনশে। মটাশঠ অনু�ীলন 
রটাকশল কটাশিে কত রটাপ রটাশক। আে এেন কটািই রনই!  
মন েটােটাপ লটাশে। িটাজন নটা আে কতজদন এভটাশব রলশব।’     

হতটা�টা জদন জদন বটাড়শে। বটাড়শে অিটানটা আ�ঙ্কটাও। যটা 
সহশি মেদটান ররশক জমজলশে যটাওেটাে নে। হটাজেশে যটাওেটােও 
নে। অন্তত অজতমটােী পজেজস্জতশত েুব জ�েজেজে রতটা নে–ই।  

 আতঙ্, একাতকত্বই সঙ্গী োতলশের
মোহনবািান োঠ পতরচ�্জায় ব্যস্ত ক্াশবর েীঘ্জতেশনর োতল তবজয় নাশয়ক। ছতব: প্রততশবেক

োইনাশল ে্যান তসটি

পতরতেষ্ট–IV,  রুল ৮( ১) ,   েখল তবজ্ঞততি ( থিাবর সম্তত্তর জন্য)
রযশহতু,  রস্ট ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটা– এে অনুশমটাজদত অজিসটাে জহশসশব জনম্নস্টাষিেকটােী, 
জসজকউজেটটাইশি�ন অ্টান্ড জেকন্রিটাক�ন অি জিনটাজন্সেটাল অ্টাশসটস অ্টান্ড এনশিটাস্ডশমন্ট 
অি জসজকউজেটি ইন্টটাশেস্ অ্টাক্ট, ২০০২   রমটাতটাশবক এবং জসজকউজেটি ইন্টটাশেস্ 
( এনশিটাস্ডশমন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩ – এে সশগে পঠনীে উতি অ্টাশক্টে ১৩( ১২)  
িটােটািীশন তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষিমতটাবশল  রদনদটাে  মেসাস্জ জিন্নাে নাে ( অং�ীদটােেে:  
শ্রীজিন্নাে নাে জপতটা ৺ মহটাশদব রন্দ্র নটার, শ্রী অদ্দ্ত নটার জপতটা িেন্টার নটার, শ্রীমতী 
ভটােতী নটার স্টামী– িেন্টার নটার, শ্রী মলাকনাে নাে জপতটা িেন্টার নটার) ;  মলান অ্যাকা নং 
৩০০৪২৫১৭৮৮৯ ( ক্যাে– মরেতরট)  এবং ৩৯৬০৭৪৯০১৫৭ ( এে আই টি এল) , ১৬ 
বটাঁ�হটাট্টা রলন, রপটাাঃ েটােড়টা রটানটা– বহেমপুে রিলটা মুজ�্ডদটাবটাদ জপন– ৭৪২১০৩– এে ্জত  
১৫.১ ০. ২০২০ তটাজেে সংবজলত দটাজব জবজ্ঞজতি ইসু্ কশেজেশলন, যটাশত উতি জবজ্ঞজতিে তটাজেে 
ররশক ৬০ জদশনে মশি্ সংজলিষ্ট জবজ্ঞজতিশত উজলিজেত পজেমটাে অর্ডটাঙ্ক টাাঃ ২২,৪৫,৭৫৭. ০০ 
( বাইে লক্ পঁয়তাতলিে হাজার সাতশো সাতান্ন টাকা োত্র) , ১৫.১ ০. ২০২০ অনুযটােী  
আদটাে রদওেটাে িন্ তটাঁশদে আহ্টান িটানটাশনটা হশেজেল। ঋেগ্রহীতটা জসজকউজেটটাইশি�ন 
অ্টান্ড জেকন্রিটাক�ন অি জিনটাজন্সেটাল অ্টাশসটস অ্টান্ড এনশিটাস্ডশমটান্ট অি জসজকউজেটি 
ইন্টটাশেস্ অ্টাক্ট ২০০২ িটােটা ১৩ ( ৩এ)  অিীশন তটাশদে ১৫. ১০. ২০২০ তটাজেশেে জরঠিশত 
আশবদন িটাজনশেজেশলন যটাে উতিে �টােটা ২১. ১২. ২০২০ তটাজেশে র্েে কশেশেন। 
উতি রদনদটাে/ িটাজমনদটাে ওই পজেমটাে অর্ডটাঙ্ক আদটাে জদশত ব্র্ড হওেটাে এতদ্দটােটা 
জবশ�ষ কশে ওই রদনদটাে/ িটাজমনদটাে এবং িনসটািটােশেে জ্ঞটাতটাশর্ড িটানটাশনটা হশছে রয, 
জনম্নস্টাষিেকটােী উতি রুলসমূশহে রুল ৮–  এে সশগে পঠনীে উতি অ্টাশক্টে ১৩( ৪)  িটােটািীশন 
তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষিমতটাবশল ৪ মে, ২০২১ তটাজেশে নীশর  বজে্ডত সম্জতিে দেল জনশেশেন।
জবশ�ষ কশে ওই রদনদটাে/ িটাজমনদটাে  এবং িনসটািটােেশক এতদ্দটােটা জনশম্নটাতি সম্জতি জনশে 
রলনশদন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হশছে এবং এে পশেও এই সম্জতি জনশে রয  রকটানও 
রলনশদন কেটা হশল তটা উতি জবজ্ঞজতিশত উজলিজেত বশকেটা টাাঃ ২২,৪৫,৭৫৭. ০০ ( বাইে লক্ 
পঁয়তাতলিে হাজার সাতশো সাতান্ন টাকা োত্র)  ১৫. ১০. ২০২০ অনুযটােী এবং ১৫. ১০. ২০২১ 
ররশক সুদ, মটাশুল, আকজমিক েেরটাপটাজত ইত্টাজদ সশমত মস্টট ব্যাঙ্ অে ইতডিয়া খািড়া 
োখা– এে রটাি্ড সটাশপষি হশব।    

থিাবর সম্তত্তর তববরে
সম্জতিে মটাজলক:  শ্রী জিন্নাে নাে রিলটা– মুজ�্ডদটাবটাদ রটানটা– বহেমপুে, রমৌিটা– েটােড়টা 
রি এল নং ৯৭ জরর নং আই– ৭২৪ সটাল ১৯৫০ েজতেটান নং– এল আে– ১০৭৮৫, লিট 
নং– এল আে– ৩৫৭, িেন– জভজতি, পজেমটাপ– ০. ০৩ একে েজতেটান নং– এল আে ৪৫৩৩, 
লিট নং– এল আে– ৭৮০ িেন– রদটাকটান, পজেমটাপ– ০. ০১ একে সম্জতিে ররৌহজদে:  উতিশে:  
েটাস্তটা দজষিশে:  �মু্নটার জমশরেে লিট, পূশব্ড:  সমীে সটাহটাে লিট, পজচিশম– বন্দনটা নটাশরে লিট।
তাতরখ:  ০৬. ০৫. ২০২১   অনুশোতেত আতিকাতরক
থিান:  খািড়া, েুতে্জোবাে   মস্টট ব্যাঙ্ অে ইতডিয়া     

 খািড়া োখা ( ০২০২০) , ৩০৪, ৩০৫, মনতাতজ মরার, খািড়া, 
েুতে্জোবাে, পতশ্চেবঙ্গ তপন– ৭৪২১০৩ 

মোন:  ০৩৪৮২–  ২৫০২৯৪/ ২৫০৯৯৮ মেল:  sbi.02020@sbi.co.in

  তবজ্ঞততি
সংরেটান্ত সকলশক জবজ্ঞজতি ্দটান কেটা হশছে রয জতনটি নজরভুতি জবরেে জরর সকশলেই 
তটাজেে ১৩/ ০৮/ ১৯৯১ যটা অজতজেতি রিলটা সটাব রেজি্রিটাে রবহটালটা, রিলটা– দজষিে ২৪ 
পেেনটাশত নজরভুতি যটাে বুক নং আই জবং নং ৩২৮০, ৩২৮৩, ৩৭৪৫ সকলই সটাল 
১৯৯১ সম্জক্ডত িজম কমশবজ� ৩১/ ৭ �তক–সহ তদুপজে জনম্ডটাে যটাে দটাে নং ১৫৩১, 
অন্তে্ডত েজতেটান নং ৩০৫ রমৌিটা– পূব্ড বজড়�টা, রি এল নং ২৩ কলকটাতটা রপৌেসভটা ( এম 
এস ইউজনট)  বত্ডমটাশন কলকটাতটা রপৌেসভটা অিীশন রটানটা– ঠটাকুেপুকুে, রিলটা– দজষিে ২৪ 
পেেনটা যটাে জমউশট�ন পেবততী রপৌেসভটা র্জমশসস নং ২৬৪, জবদ্টাসটােে সেজে, রক এম 
জস ওেটার্ড নং ১২৪, কলকটাতটা– ৭০০০০৮ যটা আমটাে মশক্ল িেশ্রী টটাই আপ ্টাইশভট 
জলজমশটর– এে অনুকূশল। ওই সংস্টাে রেজিস্টার্ড অজিস ১৯এ িওহেলটাল রনহরু রেটার, 
জদ্তীে তল, রটানটা– র�ক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা– ৭০০০০৮। ওই জরর সমূহ আমটাে মশক্ল 
িেশ্রী টটাই আপ ্টাইশভট জলজমশটশরে কটাে ররশক হটাজেশে জেশেশে এবং বহু রেটাঁিটােুঁজিে 
পেও তটা নটা পটাওেটাে কটােশে জনউ মটাশক্ডট রটানটাে একটি রিনটাশেল রটাশেজে কেটা হশেশে 
যটাে জি জর নং ১১৫৯ তটাজেে ১২/ ০১/ ২০২১। যজদ রকটানও ব্জতি ১৩/ ০৮/ ১৯৯১ তটাজেশে 
নজরভুতি জবরেে জরর সমূহ রপশে রটাশকন, রসশষিশরৈ জতজন এই জবজ্ঞজতি ্কটাশ�ে ১৫ জদশনে 
মশি্ তটা জনম্নস্টাষিেকটােীশক ্ত্প্ডে কেশবন এবং/ বটা ১৩/ ০৮/ ১৯৯১ তটাজেশে নজরভুতি 
জবরেে জরর সমূহ যজদ কটােও অজিকটাশে রটাশক, রসশষিশরৈ তটাে দটাজব স্ীকটাে কেটা হশব 
নটা। রকটানও ব্জতি/ সংস্টাে যজদ উপশেটাতি নজরভুতি ১৩/ ০৮/ ১৯৯১ তটাজেশেে জবরেে জরর 
সম্শক্ড রকটানও দটাজব, অজিকটাে, টটাইশটল রটাশক, তটা হশল এই জবজ্ঞজতি ্কটাজ�ত হওেটাে 
১৫ জদশনে মশি্ ্শেটািনীে নজর/ দস্তটাশবি/ সটাষি্– সহ জনম্নস্টাষিেকটােীে কটাশে তটা দটাজব 
কেশবন অন্রটাে আমটাে মশক্ল ভজবষ্শত রকটানও দটাজব স্ীকটাে কেশবন নটা। ওই সমশেে 
মশি্ যজদ রকটানও দটাজব বটা অজিকটাে েৃহীত নটা হে, রসশষিশরৈ ওই সম্জতিে ওপে অন্ 
কটােও রকটানও অজিকটাে/ দটাজব রনই বশল মশন কেটা হশব এবং ১৩/ ০৮/ ১৯৯১ তটাজেশেে মূল 
জবরেে জরর স্টাশন সটাটি্ডিটাশের জবরেে জররশক মূল জরর বশল মশন কেটা হশব। 

অরুে কুমটাে সুহটাসটাজেেটা 
৯৮৩১০– ১১৮৭১ 
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