BRITANNIA
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sth

1.

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001

2.

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- 400 051

Dear Sir/Madam,
Sub:
Ref:

.

April, 2021

.

Newspaper Advertisement for the Record date for determining the eligibility of the
shareholders for the payment of Interim Dividend for the financial year 2020-21
SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today i.e ., sth April,
2021 on the captioned subject. The advertisements were published in today's "Financial Express"
(English- all editions) and "Sangbad Pratidin" (Bengali- Kolkata edition).
Request you to please take the above information on records.

Thanking You
Yours faithfully,
For Britannia Industries Limited

T.V Thulsidass
Company Secretary
Membership No.: A20927

Encl: As above

Britannia Industries limited
Prestige Shantiniketan, The Business Precinct

Tower C, 16th & 17th floor, Whitefield Main Road
Mahadevapura Post, Bengaluru-560048
Fax No: 080 37687486."Board No: 080 37687100

Registered Office- 5/1A, Hungerford Street,
Kolkata - 700017, West Bengal.
CIN No. : l15412WB1918PLC002964
Email: investorrelations@britindia.com
Website: www.britannia.co.in
Tel No: 033 22872439/2057, Fax No: 033 22872501
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আরও খবর

সংবাদ প তদন, ফসামবার ৫ এপল ২০২১

হাথরসর খবর করা ঘর সঙট সাংবাদক

কাপানর বরে
ইউএপএ ধারায় চাজ শট
ফযাগী পশ াসনর

নয়াদি: হাথরসর নৃশংস গণধষ ণর
খবর পকাশয এন বপাক
সাংবাদক। ফকরলর ফসই সাংবাদক
সিক কাপানর বরে সনাসবাদী
কাজকম যুক থাকার অভযাগ
ইউএপএ ধারায় মামলা দায়র করছ
উিরপদশ ফযাগী আদতযনাথ
সরকার। সমত তার বরে পঁাচ
হাজার পাতার চাজ শট আদালত জমা
দয়ছ উিরপদশ পুলশ। সনাসী
কাযকলাপ
পতোধ
আইন,
তথযপযুক আইন-সহ একাধক
গরতর ধারায় মামলা দায়র করা
হয়ছ। পাশাপাশ কাপান সামদ ায়ক
অশান বাধাোর ফচষা করছলন
বলও অভোগ আনা হয়ছ।
সাংবাদকদর আইনজীবী মধুবন
দি চতÓবদী বলছন, “পঁাচ হাজার
পাতার চাজ শটর কথা শনছ। তব
তা এখনও হাত পাইন। চাজশট
ঠক কী কী রয়ছ, তা ফদখার পরই
আমরা আমাদর পরবতী পদকপ
ঠক করব।” সবমলয় হাথরাস
কাে এখনও পযন সাত জন
সাংবাদকক ফগফতার করা হয়ছ।
ইউপ পুলশর দাব, তাঁদর গতবধ
ছল সেহজনক। সিক কাপান
উগপনী সংগঠন পপুলার ফন অব
ইনয়ার সদসয বলও দাব করছ
পুলশ। উিখয, গত অকাবর মাসই
ফগফতার করা হয় তাক। তার পর
ফথকই কাপান ও ধৃত অনয

সাংবাদকরা মথুরা ফজল বে
রয়ছন।
ফযাগী আদতযনাথ সরকার
জানয়ছ, সংবাদপতর কমী হসাব
পরচয় দয়ছলন সিক। কন
তন আদত সাংবাদক নন। ফকরলর
ফয সংবাদপতর সাংবাদক হসাব
নজর পরচয় দয়ছন কাপান, তা
’বছর আগই বে হয় গয়ছ।
বশৃঙলা সৃষর জনযই হাথরাস
গয়ছলন। সিকর পাশ
দাঁড়য়ছ ফকরল ইউনয়ন অব
ওয়াকং জানালসস । তারা জানয়ছ
ফবআইনভাব সাংবাদকদর বে
কর রাখছ উিরপদশর পুলশ।
ফকইউডেুজ-র পক সুপম ফকাট
আবদন কর বলা হয়ছ, ফকানও
অবসরপাপ বচারপতক দয় ফগাটা
ঘটনার নরপক তদন করা ফহাক।
সিক কাপান পপুলার ফন
  ইনয়ার
সদসয বল উির প দশ পুলশ ফয দাব
করছ, তা সমূণ অসতয এবং
ভিহীন।
পসঙত, গত বছর অকবর মাস
উিরপদশর হাথরাস এক দলত
কোরীক গণধষণ করা হয়। ফয
খবর উিাল হয় ওঠ ফোটা ফদশ।
কোরীর ফদহ পরবারর কাছ ফথক
ফোর কর নয় পুড়য় ফদওয়ার
অভোগ ওঠ পুলশর বরে। ফয
ঘটনায় ফগাটা ফদশ তীব সমালাচত
হয় ফযাগী আদতযনাথর সরকার।

মাও-ফাদ হত ২২

মাও-হামলার খবর পপয়ই নবাচনী পচার পফল রাজধানীত ফরলন
সর াষম নী অমত শাহ। বসলন নরাপতা বষয়ক বশষ ববঠক।
একর পাতার পর
চারশা জওয়ানর বাহনীক জঙলর
নরাপদ জায়গা ফথকই আিম ণ করছ
মাওবাদীরা। মন করা হে, জঙল
বাহনী পবশর আগই মাওবাদীরা
অসশস নয় পসত ছল নরাপদ
জায়গায়। সআরপএফ-এর ডজ
ক্লদীপ সং জানয়ছন, “এই ধরনর
অস আগও বযবহার করছ
মাওবাদীরা। কন এবার আিমণর
তীবতা ছল অনক ফবশ। শহদ
জওয়ানদর অধকাংশই আহত হয়ছন
লাইট ফমশনগানর গলত। ফছলরা
অতযন সাহসকতা এবং দকতার সঙ
পালা জবাব দয়ছ। এই ঘটনায়
কমপক ২৫ ফথক ৩০ জন মাওবাদীর
মৃতÓয হয়ছ।’’ গভীর রাত এমনটাই
দাব সআরপএফর ডজর। তন
বলন, ‘‘অনত তনট োকর কর
মাওবাদীরা তাদর মৃত সদসযদর ফদহ
এবং গরতর আহতদর সরয় নয়
গয়ছ। এর ফথকই ফবাঝা যায়
মাওবাদীদর কয়কতর পরমাণ।”
মাওবাদীদর হামলার তীবতায়
ফকৗশলগত কারণ পাথমকভাব কছটা
পছ হঠ বাহনী। পর পায় ’হাজার
জওয়ানর পব ল আিম ণর মুখ পড়
পালয় যায় মাওবাদীরা।
ছিশগড় পুলশর এক শীষ
আধকারক জানয়ছন, নষে
সপআই (মাওবাদী)-র পায় সাড়
তনশা সশস সদসয এবং পায়
আড়াইশা জন মলশয়া সদসয অথাৎ
পায় ছ’শা জনর মুখামুখ হত হয়
চারশা জনর ফেশাল ফফাস ক। তন
দক ফথক আিম ণ কর মাওবাদীরা।
নষে পপলস লবারশন ফগরলা
আমর সদসযরা ছল সামনর সারত।
কয়কজন মাওবাদীর মৃতদহ উোর
করছ নরাপিা বাহনী। তাদর মধয
সুরশ এবং ভি নাম ’জনক
শনাক করা গয়ছ। আরও এক

মহলার ফদহ উোর হয়ছ, যার হাত
ছল ইনসাস রাইফল।
ছিশগড় পুলশর ডজ ড এম
অবস বলছন, “সলজার জঙলর
ফতক্লগম গাম মাওবাদী কমানারদর
একতত হওয়ার নিত খবর ছল
আমাদর কাছ। তার ভিতই
অপারশন চালানা হয়ছল।” ২০১৩
সাল ঝরামঘট হামলা-সহ একাধক
নাশকতার মাসার মাইন তথা
মাওবাদীদর সশস বাহনীর শীষ ফনতা
মাদভী হদমার উপসত উদগ
বাড়য়ছল নরাপিা আধকারকদর।
শনবার পুর মাওবাদী দমন বশষ
অভযান শর কর নরাপিা বাহনী।
বজাপুর এবং সুকমা ফজলার সীমানায়
দকণ বসারর জঙ ল শর হয় বশষ
অপারশন। সআরপএফ, ফকাবরা,
এসটএফ এবং ডআরজর ফযৗথ
বাহনীর পায় ’হাজার জওয়ান ঘর
ফফলন মাওবাদীদর মুকাঞল । রায়পুর
ফথক চারশা কলামটার রর এই
এলাকা দীঘ দন ধর মাওবাদী অধুয ষত।
সমত মাওবাদীদর হংসাতক
সিয়তা বৃে পাওয়াতই ফেশাল
অপারশনর পরকলন া করা হয়।
দনদশক আগই ফগাপন
সূত নরাপিা আধকারকরা খবর
পান, অনযতম শীষ ফনতা মাদভী
হদমার ফনতåে মাওবাদীরা বড়
ধরনর নাশকতার পরকলনা করছ।
শিবারই নারায়ণপুর ফজলায় ডেক
রজাভ গাড ডআরজ-র একট বাস
হামলা চালায় মাওবাদীরা। কাদনার
ফথক কানহারগঁাও যাওয়ার পথ
আইইড বোরণ শহদ হন পঁাচ
ডআরজ জওয়ান। আহত হন ১৪জন
জওয়ান। গত বৃহেতবারও সুকমায়
বোরণ ঘটানার আগই ফগফতার
হয় তন মাওবাদী। এর পরই শনবার
ফথক বশষ অপারশন নাম
নরাপিা বাহনী।

মমতার দাব খারজ, পকপ াত

একর পাতার পর
একইসঙ তন বলছন, “কমশনর
এই ধরনর চঠর ফকানও জবাব হয়
না। আমরা ফয পরমাণ অভযাগ
জানয়ছ, ওরা আগ তার কছ জবাব
দক। আরও কছ চঠ পাঠাক। তার
পর ফদখা যাব।”
তåণমূলর অভযাগ খারজ কর
আবার পালা পতিয়া দয়ছ
বজপ। বজপ রাজয মুখপাত শমীক
ভটাচায বলছন, “তåণমূল যদ
কমশনক পকপাতষ বল থাক তব
বুঝত হব কমশনর উপর তাদর
ভরসা ফনই। তার মান সংবধানও
ভরসা ফনই। যুকরাষীয় কাঠামাতও
ভরসা ফনই।” একইসঙ তাঁর বকবয,
“আমরা নবাচন কমশন কী বলছ তা
নয় ফকানও কথা বলব না। তব মানুষ

কী বল ফসটাই ফদখার। আমার মন হয়
মানুষ যা বলার তা নেীগাম বল
দয়ছ।” এই ফপকতই নেীগাম
ফভাট পরবতী অশান নয় কড়া
বযবসার কথা জানয়ছন পূব
ফমদনীপুরর ফজলা পুলশ সুপার পাথ
ফঘাষ। বলছন, নেীগাম আইনশৃঙলা
ভাঙা হল কসুর করা হব না। কড়া
বযবসা ফনওয়া হব। এ পযন ফভাট
পরবতী সংঘষ ১৪ জনক ফগফতার
করা হয়ছ। সংঘষ বা পুলশর
গতবধ নয় ভÓয়া খবর ছড়ানা হলও
কড়া বযবসা ফনওয়া হব বল জানয়ছ
পুলশ। বয়াল, ফভক্টয়া-ভীমকাঁটা,
ওসমানচক, আমদাবাদ, ফোক্লনগর,
সামসাবাদ, মহমদপুর বকপ
অশানত পায় ফতোট বাড়
ফভঙছ। জখম হয়ছন ২১ জন।

৫

অসমর সাসযমনীর মনবয ঘর বতক

নবাচনী ময়দান হমন বশশ মা
বললন ‘কোনা আর পনই’

গয়াহাট : “কোনা ফনই অসম, তাই
মাস পরার ফeনও দরকার ফনই।”
ফোটা ফদশ নতÓন কর শর হয়ছ
কোনা কাঁপন। কন অসমর সাসয মনী
হমন বশশমা মন করন, তাঁর রাজয
আর ফeনও কোনা ফনই। শনবার
তাঁর এই মনবযর ফজর শর হয়ছ
তÓমুল বতক। ফনট ্নয়া ফথক রাজয
রাজনীত- হমনর এই মনবয ঘর
পালা সমাোচনার ঝড় উঠছ।
টÓইটার পালা কটাক করছন
শবসনা ফনতী পয়াঙা চতÓ বদী। তন
লখছন, “বশ ফো বটই এমনকী,
এই পথম আমাদর ফদশর ফeনও
সাসযমনী ফবশ গবর সঙ নজর
রাজযক কোনামুক হসব ফোষণা
করছন। মাস পড়ার ফeনও দরকার
ফনই বলও দাব করছন। আমার
মন হয় ওঁর এই ফোষণায় বশ সাসয
সংসাও অবাক হব!”
রাজনতক মহলর দাব, ফোট
বড়ই বালাই। গত শনবারই হমনর
উপর ফথক পচার নষধাজা
পতযাহার করছ নবাচন কমশন।
আর ফসই দনই কোনা নয়
অসমর সাসযমনীর এহন মনবয। গত
শনবার সানীয় এক ফোটলক ফদওয়া
সাকাৎকার হমনর এই মনবযর
পরই অসম নতÓন কোনা আিানর
সংখযা ৬৮ হয়ছ। ওই ফোটালক
রাজযর সাসযমনী দাব করছলন,
“অসমর ফeনও জায়গায় আর
ফeনও কোনার ছাপ ফনই। তাই

নবাচনী পচ ার গয় অনায়াসই অনুগামীদর সঙ মশ যােন অসমর সাসয মনী। – পটআই
আম মন কর মাস পরার ফeনও
দরকার ফনই। যদ আবার মাস
পরতই হয়, তা-হল আম সবাইক
বল ফদব।”
ভাঙছন কন মচকােন না
অসমর সাসযমনী হমন বশশমা।
রববার পালা টÓইট কর নজর
মনবযর পক যুক দয়ছন তন।
হমনর টÓইট, “কোনা নয় যাঁরা
আমার মনবয হাসছন, তাঁদর আম
বলত চাই একবার অসম আসুন।
ফদখ যান এখান কোনা আছ ক

বজাপুর সংঘষনয় উঠছ পশ

না। আম বলত ফচয়ছ দি,
মহারাষ , ফকরলর তÓলনায় অসম
কোনা আছ ক না। এই বছর আমরা
বড় কর বহ পালন করব।”
হমন এই যুকতও ভজছ না
বোধীদর মন। তাদর অভোগ,
রাজযর ফশষ দফার ফোট কোনা
আবহা উড়য় ফোটারদর পভাবত
করার ফচষা করছন রাজযর
সাসযমনী। তাই রাজয কোনা ফনই
বল এই ‘অদুত’ যুক দয়ছন।
বোধীদর দাব, ফযখান কোনা

নয় চনত সয়ং পধানমনী, ফসখান
কোনা নয় এমন ‘হাসযকর’ দাব কী
ভাব করত পারন অসমর সাসযমনী
হমন বশশমা।
বশষজদর দাব, কোনা রখত
ফকরল পর ফয রাজযর নাম আস, তা
হল অসম। তা-বল রাজয ফথক
কোনা একবার চল গয়ছ
এমনটা নয়। কারণ, দতীয় দফায়
রাজয কোনা ছড়াে নতÓন নতÓন
জায়গায়। দনর পর দন বাড়ে
আিানর সংখযা।

বজাপুর মাও হামলা

জাভদ-কঙন া মামলা

জওয়ানদর ফাঁদ ফশাকপক াশ
ফসানয়ার,
পফলা পক এই হদমা শাহক

রায়পুর: নামটা ফতমন পরচত নয়। ফোয়োদর কাছ এই অনামা মাথাটরই দামই
চিশ লক টাকা। তাঁর হাতই নাক বদলছ মাওহানার ঘরানা। যার পম াণ রববারর
বজাপুর। সকাল ফথকই ফয নামটা শোনাম ফকড় নয়ছ। মাদভী হদমা।
ফোয়ো তথয অনুযায়ী বছর চিশর হদমার মাওবাদী হসাব হাতখড় নবই য়র
দশক, যখন ফস নছকই কোর। দন যত গড়য়ছ, ফগরলা বাহনীর দক পশ াসক
হসাব নজক প তষা করছন এই মাওবাদী ফনতা। তাঁর হাতই ততর হয়ছন,
সুকমা অঞ লর একাধক ফগরলা ফনতা। যার মধয মহলাদর সংখয া ফবশ। গত কয়ক
বছর এই হদমার হাতই বদলছ মাওবাদীদর রণ:শল। ‘টয াককয াল কাউনার
অফিভ কয ামন’। মাও অভধান যা ‘টসওস’ নামই পরচত। মাও-হামলায় এই
ঘরানাই সুকমার জঙলর ‘মাসারমাইন’ মাদভী হদমা। এ ফহন হদমা সমক
ফোয়োদর কাছ খবর ছল ফবশ কয়ক বছর আগ ফথক। কন তাঁর টক পযন
 

সহকমীদর কাঁধ সওয়ার হয় পশষ যাতায় শহদ জওয়ানরা। রববার
বজাপুর।(ইনসট) হামলার ‘মাসারমাইন’ মাদভী হদমা– পটআই
ছ ত পারন আধাসনা। বশষ কর দত
 ফ:শল বদল পারদশী হদমাক ধরত
বারবার ফবগ ফপত হয়ছ ছিশগড় পশ াসনক। দেক
 ারণয ফেশাল ফোন কমটর
এই মাও ফনতার বরে আছ একাধক খুনর অভোগও। যা নয় তদন করছ
এনআইএ-ও। ২১ জনর মাওবাদী ফকনীয় কমটর সবক
 নষ সদসয এই মাদভী হদমা।
গত ১০ দন ধরই ফোয়োদর কাছ খবর ছল, বজাপুর লুকয় রয়ছন
মাওবাদী এই শীষ ফনতা। ফসই তথযর ভিত অভযান নাম নরাপিা বাহনী। তব
মাওবাদীরা বজাপুরর জঙ ল ফযভাব লড়ল এবং ফয তথয পাওয়া যাে, তাত মন
করা হে, হদমার তথয দয় ফাঁদ ফফলা হয়ছ জওয়ানদর। জওয়ানরা ফৌঁছোর
আগই মাওবাদীদর একট দল ওত ফপত বস ছল এবং দীঘ লড়াইয়র পস
  ত নয়
এসছল তারা। মাওবাদীরা এতটাই কাছ ছল ফয, এক জওয়ান বে কর মযাগাজন
 র মধয এক মাওবাদী তাঁর সামন চল আস। এটাই
পরবতন করার কয়ক মুহ ত
‘টসওস’। পথ মই ধারালা অস দয় জওয়ানর হাত ফকট ফদয়। তারপর শরীর
লক কর গল চালায়। ফযভাব হদমার সম ক
  নানাজন কংবা পয ু কর সাহাযয
নদষ  তথয পাওয়া যােল তা যথষ বরল। আর ওই নদষ  জায়গাতই মাওবাদীরা
ফয ভাব প তোধ গড় ফোল, তা ফদখ মন হে, এটা নিত একটা ফাঁদই ছল।

কং-কটাক

সাফ রোটার, নয়াদি : বজাপুর
মাওবাদীদর আকম ণ শহদ
জওয়ানদর শদ
 া জানালন কংেস
দলনতী পোনয়া গানী-সহ পদশর
বোধী পনতারা।
রববার এক লখত ববৃতর মাধয ম
ছতশগড়র শহদদর শদ
 াঞ ল পদন
কংেস সুপো। ২২ শহদক তপণ
কর তাঁদর পরবারর প ত
সমবদনা জানান পোনয়া। ‘পোটা
পদশ ২২ শহদক শদ
 া জানায়।
তাঁদর আতত
 য াগক পণ াম।
পরবারর প তযকক জানাই
সমবদনা...’ ববৃতত পলখন তন।
শধু শদ
 া জানয়ই পথম থাকনন
পোনয়া। ছতশগড়র কংেস
সরকার মাওবাদর বরদ
সআরপএফ-পক যাবতীয় সহায়তা
করব, পসই কথাও বলন তন।
একইসঙ নোজ জওয়ানদর পযন
দত
 পোজ পাওয়া যায়, পসই
পাথন াও করন তন। পোনয়া যখন
শহদদর প ত সহমমত
 া জানােন,
তখন পকন, পধ ানমনী ও
সর াষম নীক কটাক করলন কংেস
মুখপাত রণদীপ সং সুরজওয়ালা।
টÓইট পলখন, ‘পোদজ, অতয ন
ঃখর সঙ বলত বাধয হে,
নবাচনী পচ ার ও বোধী পোধ
করত বয স অমত শাহজর কাছ
মনক
 চালাোর সময় পনই। আশা
করব বষয়ট আপন পদখবন।’
 াশ
ছত
 শগড়র ঘটনায় পোকপক
করছন অনয ানয বোধী
দলর পনতারাও।

শভনর নয়া অভযাগ, পটপ বতক

একর পাতার পর
পুলশ অফসার অশাক মশ-সহ এই
রয াকট।” তন বলন, “আম নজ
একাধকবার অভযাগ করছলাম, ফকাল
মাফয়া অনুপ মাজ ওরফ লালা এই
রয াকটটা চালান। পুলশর একটা অংশ,
যঁাদর ভাইপা ফপাসং করান তার
পসমণক দয় নবান ক বযবহার কর,
ফসই পুলশর আধকারকরা এই কয়লা,
বাল, গর পাচার রয াকট যুক। তåণমূল
ফনতারা এ নয় রাজনতকভাব বকব য
রাখলও, বনয় মশ ও এই রয াকট
সমক উির এড়য় গয়ছন। তখন
বলা হয়ছল রাজনতক উিশয নয়
এগলা বলা হে।” শভেব াবুর কথায়,
“গতকালর অডও ফটপ সামন আসার
পর পমাণ হয় গয়ছ, ফয এটা
রাজনতক উিশ নয় বা নবাচনর
সময় বল নয়। পিমবঙ ইতহাস
রাজয সরকারর মদতপুষ সবথক বড়
মযালপয াকটসস অযান করাপশন বাই দয
ফেসংস অফ দয অনারবল চফ মনসার
অফ ওয়স ফবঙল মস মমতা বযানাজ
অযান হার ফনফউ। হ ইজ দয ফমইন
আকটক। বাকরা সািায়ার।”তাঁর
অভযাগ, ফগফতার হওয়া অশাক মশ
এসকট ভযান এই টাকা ফপঁৗছ দতন।
শভেব াবুর আলাড়ন ফফল ফদওয়া
এই অভযাগ ফশানার পরই পালা সুর
চড়য় আিমণ সরব হয়ছ তåণমূল

কংগস। এ পসঙ দলর সনয়র মনী
সুবত
 মুখাপাধযায়র বকব য , “ফয অডও
িপট ছড়য়ছ, তাত ফক বা কারা কথা
বলছন, েষ নয়। কী বষয় কথা
বলছলন তাও ফোঝা যায়ন। ফকউ
পরীকা কর এ বষয় এখনও েষ ভ
 াব
কছ বলত পারনন।” তাঁর কটাক,
“আসল একটা ততর করা গল ক বাজার

ফসসব জায়গা ফদখতন শভের ফোখ
দয়। তখন বলনন ফকন? এখন
বজপত গয় তাঁর এসব মন হে?”
ফয ফটলফান কথাপকথনর অডও
িপংট হাতয়ার কর শভের এই
অভযাগ, ফসট শনবার রাত ফোশযাল
মডয়ায় ছড়য় পড়। যদও এই িপর
সতযতা সংবাদ পতদন যাচাই করন।

সাংবাদক ববঠক শভন অধকারী ও অমত মালবয । রববার কলকাতায়।
ছাড়া হয়ছ। বজপ নজদর হার
বুঝত ফপর এভাব ক্ৎসা করছ।”
শভে ক বঁধছন দলর মুখপাত ক্ণাল
ফঘাষও। তন বলন, “বজপ ওঁক
ভাড়াট ক্ৎসাকারী হসাব বযবহার
করছ। উন ক ভÓল গয়ছন, তåণমূল
থাকাকালীন বাঁকড়্ া, পুর লয়ায় এক সময়
পযবকক ছলন। ওই সব জায়গা
এতদন তাঁরই দায়ে ছল? মমতা ফো

বজপর দাব, এই কথাপকথন বযবসায়ী
গণশ বাগাড়য়া ও কয়লা কাে জড়ত
বনয় মশর। অডও িপ অভষক
বেপাধযায়ক নয় আোচনা ফোনা
গয়ছ। ওই ফরকডং অনুযায়ী, কয়লা
পাচারর টাকা পাঠাো হত অভষকক।
আগ কয়লা পাচার বাবদ মাস ১৫ ফথক
২০ ফeট টাকা ফযত। এখন ফসটা মাসক
পায় ৩৫ ফথক ৪০ ফeট টাকা হয়ছ।

রায় স গত
রাখল দায়রা
আদালত

নয়াদি : অভনতী কঙনা
রানাওয়াতর বরে ফফৗজদার
অবমাননার মামলা দায়র
করছলন গীতকার জাভদ
আখতার। মামলার পিয়া চলছল
আেরর ফমোপলটন মযাজেট
ফকাট। পালা ফসই পিয়াক
চযালঞ জানান অভনতীও। কঙনার
দায়র করা ‘রভশন অযািকশন’এর রায় সগত রাখল মুমইয়র
দোশর দায়রা আদালত।
নজর আবদন কঙনা আের
ফমোপলটন মযাজেট ফকাটর
বচারক আর আর খানর ফদওয়া
২০২১ সালর ১ ফফবয়ারর রায়র

মহারাষ একদন আকান ৫৭ হাজারর পবশ

ফফর রাত কারফউ,
সপাহান জার
হত পার লকডাউন

মুমই: মহারাষর কোনা পরসত
ভয়াবহ। আগামী শিবার ফথক রাজয
রাতর কারফউ চালুর সোন নল রাজয
সরকার। শিব ার রাত আটটা ফথক চালু
হব কারফউ। এই অবসায় পতটা
নাগরকক আরও কঠনভাব মানত
হব ফকাভড বধ।
আপাতত শধুই সপাহান মহারাষ
লকডাউন জার করত চলছ রাজয
সরকার। বাস, টযাি, অটাত ৫০
শতাংশ যাতী নয় পরবহণর কাজ
চলব। মাস ঠকমতা না পরল
জরমানা ৫০০ টাকা। কোনার দতীয়
ফঢউ সামাল দত ইতমধযই মহারাষর
বড় ফবশ কয়কট শহর নাইট কারফউ
চালু হয়ছ। রাত আটটা ফথক সকাল
সাতটা পযন জরর পরষবা ছাড়া
সনমা হল, ফরসরাঁ, শপং মল বের
নদশ দয়ছ মহারাষ সরকার।
রববার সেবলা বরাধী ফনতা ও
পাকন মুখযমনী ফদবন ফড়নবস এবং
নবনমাণ ফসনার রাজ ঠাকরর সঙ
তবঠক করন মুখযমনী। সঙ ছলন
উেবর কযাবনট সদসযরাও। ফকাভড
ফমাকাবলায় তবঠক বরাধী ফনতাদর
সহযাগতা করার কথা বলছন। তবঠক
ফশষ টÓইটার নবনমাণ ফসনার তরফ
একট টÓইট করা হয়। ফসখান তারা

জানয়ছ, লকডাউনর পরসত
এড়াত সকলর সাবধানতা অবলমন
করা উচত। ফসই সঙ যদ সরকার ভাব
ফকাভড ফমাকাবলায় লকডাউন করত
হব, তাহল তাতও সরকারক সমথন
করত পসত। এদন মুখযমনী উেব
ঠাকর জানান, এখনই হাসপাতালর
ফবড সংখযা কমত শর করছ। তাই
গত বছর ফথক শকা নয়ই তন
রাজযবাসীর কাছ ফকাভড বধ মানার
আজ জানয়ছন। রাজনতক
ফনতাদর কাছ তন অনুরাধ করন,
এই সময় রাজনীত ভÓল রাজযর সাধারণ
মানুষর জনয কছ করত হব।
বরাধতাই একমাত পথ নয়।
সাধারণ মানুষর জীবকা ও রাজযর
অথনীতর কথা ববচনা কর বোধী
দল ও শলপতদর একাংশ মহারাষ
লকডাউন জারর বরে সরব। যার
প তবাদ করছন মুখয মনী উেব ঠাকর।
তাঁর কথায়, ‘যাঁরা রাসায় নামবন বলছন
তাদর অবশযই রাসায় নামা উচত। তব
লকডাউনর বরে নয়, বরং লকডাউন
এড়াত, চকৎসকদর সহায়তা করার
জনয, যাঁদর জীবকা প শর মুখ তাঁদর
পরবারক সহায়তার জনয, সংি মতদর
ফসবা করত এবং ভাইরাসর বরে
লড়াইয় পশ াসনক সাহাযযর জনয।’

সংিম ণ বৃে ফঠকাত
দরকার মাইিা লকডাউন,
ভম ণ রাশ, মত গলরয়ার

নয়াদি : ফদশ ফকাভড সংিমণর ফয বপুল বৃে বতমান পরলকত হে,
তাক নয়নণ আনত দরকার নতÓন কলা—ফকৗশল। আর এই তালকায় থাকত
পার ‘মাইিা লকডাউন’, বধনষধ জার কর ভম ণ রাশ টানার মতা একাধক
বষয়। এমনটা মন করন দির এইমসর পধান ডা. রণদীপ গলরয়া।
গলরয়ার মত, “আমাদর সবার আগ ফকাভড সংিমণর বাড়বাড়ন কময়
আনত উদযাগী হত হব। এর জনয নতÓন কলাকৗশল দরকার। কনটনমন
ফজান, লকডাউন এলাকা ফঘাষণার পাশাপাশ করানা পরীকার হার বাড়ানা,
ফেসং এবং আইসালশন আরও ফবশ কর করার উপর ফজার দত হব।” ডা.
গলরয়ার মত, সংিমণক নয়নণ করত ‘মাইিা লকডাউন’ও জরর।
এইমস পধান জানয়ছন, “আমাদর এমনভাব উদযাগী হত হব যাত এর
ফল ফদশর অথনীত ফকানওভাব ধািা না খায়। এর একট গরেপণূ  অংশ হল
জরর নয়, এমন সফর বে করা। ফদশবাসী এই পরসতত তাদর ছটত ঘুরত
যাওয়া পভåত কছ সময়র জনয বে রাখত পার। এত ফসই সব জায়গায়
সংিমণর পসার আরও কম আসব, ফযখান এমনতই ফবশ সংিমণ ফনই।
আর এটা একটা বড়সড় পরবতন আনব। কারণ এই ঘুরত যাওয়া শধু বমানর
মাধযমই বলছ না। এত ফেন ও সড়কপথ ঘুরত যাওয়াও রয়ছ, যদ
সামগকভাব বষয়টক বেষণ কর ফদখন।” তব ফয ফয অংশ সংিমণ
িমশ বাড়ছ, ফসখানও নয়নণর জনয উদযাগ ফনওয়া জরর বল জানয়ছন
গলরয়া। আর তার জনয তার দাওয়াই, আরও ফবশ কর ফকাভড পরীকা এবং
জনাম সকায়িংয়র বযবসা করা।

কঙন ার দায়র করা
‘রভশন অযািকশন’এর রায় স গত রাখল
মুমই য়র দোশর
দায়রা আদালত
আইন ভি এবং যথাথতা নয়ই
পশ তÓল রায়ক চযালঞ করছন।
অভনতীর আইনজীবী, ফরায়ান
সিক এবং আখতারর আইনজীবী
জয় ভরদাজর বকবয শন দোশ
আদালতর অতরক দায়রা বচারক,
এস ইউ বাঘল ফশষ পযন রায়
সগত রাখার সোনই ফনন।
পসঙত, মাচ মাসও এই দায়রা
আদালত কঙনার বরে
জামনযাগয পরায়ানা জার
করছল। কন পর অভনতী
মযাজেট ফকাট ফসই পরায়ানা
বাতলর আবদন দায়র করন।
২৫ মাচ আদালত ফসই জামন নাকচ
কর ফদয়, যখন অভনতী নগদ
১৫,০০০ টাকার জামানত এবং
২০,০০০ টাকার নগদ জামানত জমা
ফদন। তাৎপযপূণভাব, আখতারর
দাব ছল, কঙনা কছ মথযা এবং
বদষপূণ মনবয করছন, যা
পকাশয আখতারর ভাবমূত ক্ণ
করছল।

পকাশয ব
এতদারা বজপ ফদওয়া হে ফয, েযাফাইট ইনয়া লমটড, যার ফরজসাড
অফসর ঠকানা: ৩১, ফরঙী ফোড, ফeলকাতা- ৭০০ ০১৬, যার আসল
ফশয়ারর শংসাপতসমূহ, ফযগল পয়াত শী দতাতয় এম পভলাঙার, জয়/ল
শী কোর ড পভলাঙারর নাম নথভÓ2, যার ববরণ ন বণত হয়ছ,
ফসগল হারয় ফগছ/খুঁ জ পাওয়া যাে না এবং উক ফeমানর কাছ, পুরো
ফশয়ারর শংসাপতস মূহর বদল, ডÓিকট ফশয়ারর শংসাপতস মূহ জারী করার
জনয আম দরখাস জমা করছ।
প3লও নং
ভ০০২৫২০০

পশয়ারর শংসাপতর নং ডস/ভ নং গল
৯৪৪৮

৫৬৮২১৯১ ফথক
৫৬৮২৮৯০

পশয়ারর নং গল
৭০০

এই ফোটশ পাপর ১৫ দনর মধয, ফয ফeন বযক(গণ), যাঁর উপরউক ফশয়ারগলর
ওপর ফeন দাব (গল) আছ, তাঁদর, ফeমানর ফশয়ার োিফার করার এজন
(এসটএ), পমসাসলঙ ইনটাইম ইনয়া পাইভট লমটড, স-১০১, ২৪৭ পাক, এল
এস ব মাগ, ভ>ল (প@ম), মুমাই-৪০০০৮৩-এর কাজ তাদর দাব (গল)
জমা করত অনুোধ করা হে। এই কাজ করত বযথ হল, ফeমান, উক
ফশয়ারসমূহর ফপখত ডÓিকট ফশয়ারর শংসাপতস মূহ জারী করত আর করবন।
তারখ: ০৪/০৪/২০২১
কোর ড পভলাঙারর
সান: পুণ ৪১১ ০৪৫

