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PHONEi 0A3_2324_6526,
FAX; 033-23246510

E-MAIL: mviswanathan2. cil@coalindia.in

Ref.No.CIL:XI(D):4 I 5 7 I 4t 56:2020:

To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
14th Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001
Scrip Code 533279

Dear Sir,

We are enclosing hard copies of press release
newspaper namely The Telegraph, Bengali newspaper
Sanmarg" publishing the pre-AGM Notice of CIL.

This is for your information and records please.

Encl: As above

Dated:08.09.20

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051.
Ref: ISIN - INE522F0l0l4

issued on 08.08.2020 in one English
i.e. Bartaman and one Hindi i.e ,,

Yours faithfully,

lY-\"
(M. Vi swan ath anArq. B€Eaf erh)
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ক�োল ইন্ডিয়ো ন্লন্িটেড
(এ�টে িহোরত্ন ক�োম্োন্ি)

রেজিস্টার্ড অজিস- র�টাল ভবন,
ররেজিসসস নং.- ০৪ এিএআে, প্লট নং.- এএি-III,

অ্টা�শন এজেয়টা- ১এ, জনউ টটাউন, েটািটােহটাট, �ল�টাতটা- ৭০০১৫৬
রিটান: ০৩৩-২৩২৪৫৫৫৫; ি্টাক্স: ০৩৩-২৩২৪৬৫১০

ইসিল: complianceofficer.cil@coalindia.in/lalitap@alankit.com
ওসয়বসটাইট: www.coalindia.in

জসআইএন: L23109WB1973GOI028844

ন্িটডও �িফোটরন্্সিংটয়র (ন্িন্ি) িোধ্যটি অিুন্ঠিতব্য 
কেচন্লিশতি এন্িএি ন্িটেিং িিংক্োন্ত তথ্য

১. এজিএি আহ্টায়� জবজ্ঞজতিসত উজলিজিত অনুসটাসে ব্বসটায়ী� রলনসেসনে িন্ জিজনজ্রি 
অব �স্পটাসেট অ্টাসিয়টাসপ (‘‘এিন্িএ’’) এবং রসজব (‘‘আনুষজগি� জবজ্ঞজতি’’ হহসটাসব 
সিজটিগতভটাসব উজলিজিত) �ত্্ড� ইসু্�্ত অন্টান্ রেস�টাি্ সটা�্্ডলটাে এবং রিনটাসেল 
সটা�্্ডলটাে নং. ১৪/২০২০ তটাজেি ৮ এজরেল, ২০২০, রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং. 
১৭/২০২০ তটাজেি ১৩ এজরেল, ২০২০ এবং রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং. ২০/২০২০ 
তটাজেি ৫ রি, ২০২০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট’ ২০১৩ এবং তেধীন গহিত 
জনয়িটাবলী এবং জসজ�উজেহটি অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব ইজন্ডয়টা (‘‘রসজব’’) 
(রেসয়টািনীয় �টা�পভটাে এবং রেেটাসেে তটাজল�টাভ্জতি) রেগুসলশনস, ২০১৫-এে 
সিস্ত রেস�টাি্ সংস্টান অনু�টায়ী বুধবোর, ২৩ কিটটেম্বর, ২০২০ তোন্রটের কবলো 
১০.৩০েোয় আইএিটে, জভহরও �নিটাসেজ্সংসয়ে (‘‘জভজস’’) িটাধ্সি র�টাম্টাজনে 
রেেজলিশতি অ্টানুয়টাল রিনটাসেল জিহটং (এজিএি) অনুজঠিত হসব। সেস্গণ জভজস-
এে িটাধ্সি এজিএি-রত অংশগ্রহণ �েসত ্টাসেন অথবটা (https://www.
evoting.nsdl.com/)/www.coalindia.in-রত সেটাসজে ওসয়ব�টাস্ রেিসত 
্টাসেন। জভজস সুজবধটাে িটাধ্সি অংশগ্রহণ�টােী সেস্গণস� র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট’ 
২০১৩-এে রস�শন ১০৩ ধটােটাধীসন র�টােটাসিে রষেসরে গণনটা �েটা হসব।

২. আনুষজগি� জবজ্ঞজতি অনুসটাসে, রবটাসর্ডে জেস্টাট্ড, অহরটসেে জেস্টাট্ড এবং এিটাসন 
সং�ুতি �েসত হসব এিন রেসয়টািনীয় অন্টান্ নজথ্রে সহস�টাসগ এজিএি-এে 
জবজ্ঞজতি এবং ২০১৯-২০ আজথপ� বসষপে িন্ স্্টান্ডঅ্টাসলটান অ্টান্ড �নসসটাজলসরসটর 
জিনটাজ্সয়টাল রস্টসিন্টস র�টাম্টাজনে স�ল সেস্ �টাসেে ইসিল অ্টাসরেস হরস্টাজিটজে 
্টাহট্ডজসস্ন্ট(গণ)/ আেহটএ-রত জনবজধিত আসে। উ্সেটাতি নজথ্রেসিূহ 
র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট www.coalindia.in এবং স্� এক্সসেসঞ্জে ওসয়বসটাইসট 
অথপটাৎ জবএসই জলজিসটর এবং ন্টাশনটাল স্� এক্সসেঞ্জ অব ইজন্ডয়টা জলজিসটর, 
�থটাক্রসি www.besindia.com এবং www.nseindia.com এবং র�টাম্টাজনে 
রেজি্রিটাে, ট্টা্সিটাে এসিন্ট, রিসটাসপ অলজকিত অ্টাসটাইনসিন্টস জল. এবং রিসটাসপ 
এনএসহরএল-এে ওসয়বসটাইসটও উ্লব্ধ।

৩. ইটিল অ্যোটরেি আপটডে/ ন্িবন্ধটির পদ্ধন্ত:-
�) ববেু্জতন রিটাসর রশয়টাে েিল�টােী সেস্গণ, �টােটা তটাসেে আিটানতী 

অংশগ্রহণ�টােীে �টাসে জনসিসেে ইসিল অ্টাসরেস জনবধিন/ আ্সরট �সেন জন 
তটাসেে ্েটািশপ রেওয়টা হসছে র� আ্নটােটা �টাসেে �টাসে হরি্টাট অ্টা�টাউন্ট 
্জেেটালনটা �সেন রসই আিটানতী অংশগ্রহণ�টােীে �টাসে জনসিসেে ইসিল 
অ্টাসরেস জনবধিন/ আ্সরট �রুন।

ি) সেটাসজে রশয়টাে েিল�টােী সেস্গণ �টােটা র�টাম্টাজন/ আেহটএ-রত জনসিসেে 
ইসিল অ্টাসরেস জনবধিন/ আ্সরট �সেন জন, তটাসেে ্েটািশপ রেওয়টা হসছে র� 
আ্নটােটা complianceofficer.cil@coalindia.in অথবটা রিসটাসপ অলজকিত 
অ্টাসটাইনসিন্টস জলজিসটর, lalitap@alankit.com-রত ্্টান �টাসর্ডে 
স্বরেত্জয়ত রেজতজলজ্ সং�ুতি �সে এবং রিটাজলও নম্বসেে জবশে সহ র�টাম্টাজন/ 
আেহটএ-এে রেজত জলজিতভটাসব িটাজনসয় অনুরূ্হট জনবধিন/ আ্সরট �রুন।

৪. ই-কিোটেিংটয়র িোধ্যটি কিোে(িিূহ) প্রদোটির পদ্ধন্ত।
�) সেস্গণ ইসল�জন� রভটাহটং জসসস্সিে (‘‘ই-কিোটেিং’’) িটাধ্সি এজিএি-এে 

রনটাহটসশ উজলিজিত অনুসটাসে ব্বসটায় তটাসেে রভটাট(সিূহ) রেেটাসনে সসু�টাগ 
্টাসবন।

ি) র�স�ল সেস্ ববেু্জতন রিটার, জিজি�টাল রিটার এবং র�স�ল সেস্ তটাসেে 
ইসিল অ্টাসরেস জনবজধিত �সেন জন তটাসেে দ্টােটা েূেবততী স্টান রথস� রভটাট 
রেেটাসনে (‘‘ন্রটিোে ই-কিোটেিং’’) ্দ্ধজত এজিএি-এে জবজ্ঞজতিসত রেেটান �েটা 
হসব। জবস্তটাজেত জববেণ র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট www.coalindia.in এবং 
রিসটাসপ অলজকিত অ্টাসটাইনসিন্টস জল এবং রিসটাসপ এনএসহরএল-এে 
ওসয়বসটাইসটও (https://www.evoting.nsdl.com/) উ্লব্ধ।

গ) ইসল�জন� রভটাহটং জসসস্সিে িটাধ্সি রভটাট রেেটান �েটাে সুজবধটা এজিএি-রতও 
(‘‘ইনস্টা র্টাল’’) উ্লব্ধ থটা�সব এবং এজিএি-রত অংশগ্রহণ�টােী সেস্গণ 
�টােটা জেসিটাট ই-রভটাহটং দ্টােটা তটাসেে রভটাট(সিূহ) রেেটান �সেন জন তটােটা ইনস্টা 
র্টাসলে িটাধ্সি এজিএি-রত রভটাট রেেটান �েসত ্টােসবন।

ঘ) ই-কিোটেিংটয়র িোধ্যটি কিোে প্রদোটির িি্য লগইি পন্রচয়পত্র ইটিটলর িোধ্যটি 
িদি্যগণট� পোঠোটিো হটব। কেি�ল িদি্য ইটিল পোটবি িো অথবো েোটদর ইটিল 
অ্যোটরেি আিোিতী অিংশগ্রহণ�োরী(গণ)/ আরটেএ-কত ন্িবন্ন্ধত কিই, তোরো 
এন্িএি-এর ন্বজ্ঞন্তির দ্রষ্টব্যিিূটহ প্রটদয় ন্িটদদেশোবলীর িোধ্যটি লগইি 
পন্রচয়পত্র কিিোটরে �রটত পোটরি।

ঙ) জভজস-এে িটাধ্সি এজিএি-রত অংশগ্রহসণে িন্ অনুরূ্ লগইন ্জেেয়্রে 
ব্বহটাে �েটা �টাসব।

৫. ব্যোটকের ন্বশদ আপটডে/ ববদু্যন্তি আ�োটর টডন্িটডডি গ্রহটণর িি্য ন্িটদদেন্শ�ো 
ন্িবন্ধটির পদ্ধন্ত:-

	 র�টাম্টাজন �ত্্ড� র�টাজষত ভজবষ্সতে হরজভসরন্ড ব্টাসকিে িটাধ্সি ্টািটাসনটাে িন্ 
সেস্গণস� তটাসেে ব্টাসকিে সম্ূণপ জবশে জনবধিন/ আ্সরট �েটাে ্েটািশপ রেওয়টা 
হসছে।
�) র� আিটানতী অংশগ্রহণ�টােী(গসণে) �টাসে তটােটা হরি্টাট অ্টা�টাউন্ট ্জেেটালনটা 

�সেন, �জে ববেু্জতন আ�টাসে রশয়টাে েিল �সে থটাস�ন তটাহসল রেসয়টািনীয় 
নজথ্রে িিটাে িটাধ্সি। আ্নটাে আিটানতী অংশগ্রহণ�টােীগণ �ত্্ড� জনধপটাজেত 
এ�হট িসিপ জবস্তটাজেত জববেণও েটাজিল �েটা আবজশ্�, এবং

ি) complianceofficer.cil@coalindia.in/lalitap@alankit.com-রত 
ইসিসলে িটাধ্সি অথবটা র�টাম্টাজন/ রিসটাসপ অলজকিত অ্টাসটাইনসিন্টস জলজিসটসর 
অথবটা (i) সেসস্ে নটাি, রিটাজলও নম্বে, ব্টাসকিে জবশে (ব্টাকি অ্টা�টাউন্ট নম্বে, 
ব্টাকি এবং ব্টাসচেে নটাি ও হি�টানটা, আইএিএসজস, এিআইজসআে জবশে) 
সম্বজলত স্বটাষেজেত আসবেন ্সরেে স্্টান �েটা রেজতজলজ্ এবং (ii) ্্টান �টাসর্ডে 
স্বরেত্জয়ত রেজতজলজ্ এবং (iii) �্টানসসলর রেস�ে ্টাতটা িিটাে িটাধ্সি।

	 র�স�ল সেস্ ইজতিসধ্ তটাসেে ব্টাসকিে জবশে আিটানতী/ র�টাম্টাজন/ আেহটএ-এে 
�টাসে আ্সরট �সেসেন এবং ব্টাসকিে িটাধ্সি হরজভসরন্ড গ্রহণ �েসেন তটাসেে 
ব্টাসকিে জবশসে র�টানও ্জেবত্ডন নটা থটা�সল ্ুনেটায় আ্সরট �েটাে রেসয়টািন রনই।

৬. িদি্যগণট� এন্িএি-এর ন্বজ্ঞন্তিটত উন্লিন্েত িিস্ত দ্রষ্টব্য এবিং ন্বটশষত, 
এন্িএি-কত অিংশগ্রহটণর ন্িটদদেশোবলী, এন্িএি চলো�োলীি ইিস্ো কপোটলর িোধ্যটি 
অথবো ন্রটিোে ই-কিোটেিংটয়র িোধ্যটি কিোে প্রদোটির পদ্ধন্ত িোটলো �টর পড়টত 
ন্িটদদেশ কদওয়ো হটছে।

৭. প্রটেোি্য আইিোিুিোটর ৪৬তি এন্িএি ন্বজ্ঞন্তি এবিং অ্যোিুয়োল ন্রটপোে্ট ২০১৯-২০ 
ন্িধদেোন্রত িিটয় ন্িবন্ন্ধত ইটিল অ্যোটরেটি কশয়োরটহোল্োরগটণর প্রন্ত পোঠোটিো হটব।

কবোড্ট অব টডটরক্টরগটণর আটদশোিুিোটর
সোাঃ/-

তোন্রে: ৮ আগস্, ২০২০ এি. ন্বশ্বিোথোি
স্োি: �ল�োতো ক�োম্োন্ি কিটক্েোন্র অ্যোডি �িপ্োটয়্স অন্ফিোর

 ৮ আগস্ট ২০২০ বর্তমান [৭]

নিজস্ব প্রনিনিনি, কল্যাণী: কর�ানা পর�রথিরর� ক্রমশ অবনরর 
হরছে গগাটা চাকদরহ। শুধু কল্াণী মহকুমায় নয়, নদীয়া� 
চাকদহ ব্লক এবং প�ুসভা এলাকায় আক্রারতে� সংখ্া ভয়াবহ 
আকা� রনরয়রে। এখনও পর্যতে এই ব্লরক ১৩৫ এবং প�ুসভা 
এলাকায় ১৪১ জন আক্রাতে হরয়রেন। এভারব আক্রারতে� 
সংখ্া ক্রমশ বৃরধি পাওয়ায় বারসন্া�া কাঠগড়ায় রুরলরেন 
প্রশাসনরক। কল্াণী প�ুসভা এলাকাররও অবথিা 
ক্রমশ খা�ারপ� রদরক রারছে। এখারন রদরন আক্রাতে 
হরছেন কমরবরশ ২০ জন।

চাকদহ পু�সভা এলাকা� বারসন্া�া জারনরয়রেন, 
পু�সভা� রবদায়ী গচয়া�ম্ান দীপক চক্রবরতী� ওয়ার ্্ত কর�ানা 
আক্রারতে� হা� সব গেরক গবরশ। অন্ান্ ওয়া্্তগুরলও 
রপছেরয় গনই। ররব এই ভয়ঙ্ক� অবথিা� জন্ মণীন্দ্র হাট এবং 
রসংরহ� হারট রভড়রকই দায়ী ক�রেন এলাকা� মানুষ।

ওই এলাকা� রবদায়ী কাউরসিলা� রদবাক� চক্রবরতী বরলন, 
গরভারব ওয়া্্তগুরল� অবথিা� অবনরর হরছে, রারর ছচতো 
বাড়রে। রবরভন্ন বাজার� অরনয়র্রির রভড়। এই বাজা�গুরলরর 
শুধু মানুষ নয়, অন্ গজলা� গলাকজনও আসরেন গকনাকাটা 

ক�রর। ফরল সংক্রমরণ� সংখ্া বাড়রে। গজলাশাসক রবভু 
গগারয়ল বরলরেন, বাজা�গুরলরর নজ�দার� বাড়ারনা� 
রনরদ্যশ গদওয়া হরয়ছেল। রকন্তু প্রশাসন সব ক�রব, রা গরা 
হয় না। গক্ররা-রবরক্ররারদ�ও সরক্ত, সজাগ োকরর  
হরব। আম�া এই দু’ছট বাজা� রনরয় আরলাচনা ক�ছে। কী 
ক�া রায়, গসটা গদখছে। কল্াণী� এসছ্রপও রা�কশঙ্ক� 

ভট্াচার্য বলরলন, চাকদহ� পর�রথিরর� উপর� 
আমারদ� নজ� �রয়রে। রভড় রনয়্রিণ ক�ররই 
হরব। কীভারব কী ক�া রায়, রা রনরয় আরম 

শীষ্যকর্তারদ� সরগে কো বলব। মণীন্দ্র হারট� ছঠক রপেরনই 
গনরারজ পাক্ত। রা� সামরন দাঁছড়রয় এক প্রবীণ বারসন্া 
বলরলন, গদখরেন গরা কী অবথিা! প্রশাসরন� গকানও�কম 
সরক্রয়রা গদখরেন? আম�া গরা আররঙ্ক ভুগছে। চাকদরহ 
এমন অবথিা হওয়া� কো ছেল না। রকন্তু দু’ছট বাজা�ই 
আমারদ� ্ুরবরয় রদরয়রে। আবা� রসংরহ� হাট লারগায়া 
গস্টশন গ�ার্� এক ব্বসায়ী বলরলন, অে্যননররক অবথিা 
রলারনরর। আবা� প্রারণ� কোও গরা ভাবরর হরব। নাহরল 
আক্রারতে� সংখ্া বাড়ররই োকরব।

নিপজ্জিকভযাবি কব�যািযা িযাড়বে, দুই
িযাজযাব�� অিস্যাবক দুষবেি িযানিন্যা�যা

চযাকদহ

িংিযাদদযািযা, িযারুইপু�: কাোর� 
বাজার�� কাপড়পছট্রর ভয়াবহ 
আগুরন� ঘটনায় গমাট ৭ গকাছট ৮৮ 
লক্ষ টাকা ক্ষররপূ�রণ� দারব জানারলন 
ব্বসায়ী�া। বৃহস্পরর ও শুক্রবা�, 
দু‘রদন ধর� ব্বসায়ীরদ� ১০৩ছট 
আরবদন জমা পরড়রে পু�সভায়, 
জারনরয়রেন প্রশাসকমণ্ডলী� সদস্ 
গগৌরম দাস। রররন বরলন,  
আম�া এইসব আরবদনপত্র 
মহকুমাশাসরক� কারে জমা গদরবা। 
ব্বসায়ী�া বরলন, আম�া চাইছে দ্রুর 
�াজ্ স�কা� ও প�ুসভা ক্ষররপূ�ণ 
গদওয়া� ব্াপার� উরদ্াগ রনক। 

এরদরক, এরদন সকাল গেরকই 
পু�সভা� উরদ্ারগ গজা�কদরম শুরু 
হরয় রায় কাপড়পছট্রর পর�ষ্ার�� 
কাজ। গজরসরব গমরশন এরন ধ্ংসস্তূপ 
গেরক োই স�ারনা হয়। পাশাপারশ পরড় 
োকা ছটন, অ্াসরবস্টসও সর�রয় রনরয় 
রাওয়া হয়। জল গেরল আগুন গনভারনা� 
কাজও কর�ন প�ুসভা� কমতী�া। অরনক 
ব্বসায়ী এই কারজ রারঁদ� সরগে হার 
লাগান। ব্বসায়ী�া বরলন, প�ুসভা 
পর�ষ্া� ও গম�ামর কর� রদরলই 
গদাকারন� কাজ শুরু ক�ব। অন্রদরক, 
এরদন রবরকরল রবধায়ক সুজন চক্রবরতী� 
প্ররর হামলা� প্রররবারদ পদ্মপুকু� গেরক 
�বীন্দ্রভবন পর্যতে রবরক্ষাভ রমছেল কর�ন 
রসরপএম কমতী�া। সুজনবাবু বরলন, 
ব্বসায়ীরদ� ক্ষররপূ�ণ রদরর হরব। 
রদতে ধামাচাপা গদওয়া রারব না।

বারুইপু� আগুরন 
প্রায় ৮ গকাছট টাকা 
ক্ষররপূ�রণ� দারব

ভস্মীভূত বাজারে ধ্বংসস্ূপ সোরোে কাজ চলরে। বারুইপুরেে কাপড়পট্টিরত শুক্রবাে ততালা নেজস্ব ট্চত্র।

নিজস্ব প্রনিনিনি, দনষিণ ২৪ প�গিযা: শুক্রবা� সকারল 
�াজপুর�� কালীরলায় দুঃসাহরসক ছেনরাইরয়� ঘটনায় 
এলাকায় ব্াপক আরঙ্ক েড়াল। এক ব্বসায়ী� গেরক 
লক্ষারধক টাকা ভরর্ত ব্াগ ছেনরাই কর� চম্পট রদল 
দুষ্কৃরী�া। এই ঘটনায় বাধা রদরর রগরয় চপার�� আঘারর 
জখম হন ওই ব্বসায়ী। গুরুর� আহর অবথিায় 
বাইপারস� ধার� একছট গবস�কার� হাসপারারল 
ছচরকৎসাধীন রররন। এই ঘটনায় জছড়ররদ� গরেপ্ার�� 
দারবরর পে অবর�াধ কর�ন থিানীয়�া। অবর�াধ 
রুলরর পুরলস লাছঠচাজ্য কর� বরল অরভররাগ। 

প্ররররদরন� মররা এরদনও সকাল ৮টা নাগাদ 
�াজপু� বাজার�� কারে রনরজ� বাছড় গেরক কাঠরগালায় 

রাওয়া� জন্ গবর�রয়ছেরলন মরণলাল প্ারটল নারম ওই 
ব্বসায়ী। �াস্ায় আচমকা রাঁরক রঘর� ধর� ররন দুষ্কৃরী। 
একজরন� হারর ছেল চপা� এবং অপ�জরন� হারর 
রপস্ল। রকৃরীয় ব্রতি বাইরক বরস ছেল। চপা� হারর 
োকা দুষ্কৃরী ব্বসায়ী� হার গেরক টাকা ভরর্ত ব্াগ 
গকরড় রনরর গগরল বাধা গদন রররন। এরদরক অন্জন 
রপস্রল গুরল ভ�রর গগরল গসটা গকানওভারব পরড় 
রায়। পর�রথিরর গবগররক গদরখ প্রেমজন চপা� রদরয় 
ব্বসায়ী� হারর আঘার কর� ব্াগছট গকরড় গনয়। 
�তিাতি অবথিায় মাছটরর পরড় রান রররন। থিানীয় 
আর�ক ব্বসায়ী সাহারর্� জন্ এরগরয় আসরর 
গগরল, রাঁরকও চপা� রদরয় মা�া� হুমরক গদওয়া হয়। 
এ� মরধ্ই বাইরক কর� ওই ররনজন গসখান গেরক 
পারলরয় রায়। থিানীয়রদ� সাহারর্ আহর মরণলালবাবুরক 
হাসপারারল রনরয় রাওয়া হয়। রাঁ� বাবা বরলন, গেরল� 

ব্ারগ গদড় লক্ষ টাকা ছেল। এমন একটা ঘটনা� প� 
গেরক আম�া সবাই আররঙ্কর হরয় �রয়ছে। 

প্রর্ক্ষদশতী এক ব্বসায়ী বরলন, বাছড়�  
কারেই কাঠরগালা হওয়ায় মরণ�ামবাবু গহঁরটই 
রাছছেরলন। একছট বাইক রাঁরক অনুস�ণ ক�ছেল। 
গদাকারন� সামরন আসররই বাইক গেরক দু’জন  
গনরম আরস। রারদ� মরধ্ই একজন চপা� রদরয়  

রাঁ� হারর মার�। ব্াগছট ছেরনরয় রনরয় রব রস �ায় গ�া্ 
রদরয় রা�া বাইক চারলরয় পারলরয় রায়। এই ঘটনা� 
প� গেরক এলাকা� ব্বসায়ীরদ� মরধ্ আরঙ্ক তরর� 
হয়। রদরন� গবলা ররদ এমন ঘটনা ঘরট, রাহরল 
রনরচিরতে ব্বসা ক�া রারব কী কর�, প্রশ্ন রাঁরদ�। 

এ�প�ই এই ঘটনা� প্রররবারদ ও দুষ্কৃরীরদ� 
গরেপ্ার�� দারবরর �াজপ�ু বাজার�� �াস্া অবর�াধ 
কর�ন ব্বসায়ী�া। খব� গপরয় ঘটনাথিরল আরস 
গসানা�পু� োনা� পুরলস। আরন্ালনকা�ীরদ� 
অবর�াধ রুরল গনওয়া� আরজ্য জানারনা হয়। রকন্তু রাঁ�া 
রনরজরদ� অবথিারন অনড় োরকন। অরভররাগ, পরুলস 
গসই সময় অবর�াধ রুলরর রনরব্যচার� লাছঠচাজ্য কর�। 

গদাকারন েুরকও মা�ধ� ক�া হরয়রে। এই ঘটনারক 
গকন্দ্র কর� ওই এলাকায় ব্াপক উরতেজনা েছড়রয় 
পরড়। পর� োনায় রগরয় এলাকা� শারতেশৃঙ্খলা �ক্ষা� 
দারব ও পুরলরস� ভতূরমকা� রবরুরধি প্রররবাদ জারনরয় 
একছট স্া�করলরপ রদরয়রে ব্বসায়ী সরমরর।

�যাজপুব� ি্িিযায়ীবক ককযাপ কেব� টযাকযা�
ি্যাগ লুট, প্রনিিযাবদ অিব�যাি স্যািীয়বদ�

লযাঠিচযাজ্জ ক�ল পুনলি

োজপুে বাজারে পনুলনস সনক্রয়তা। শুক্রবাে ততালা নেজস্ব ট্চত্র।

কাজ চালারর পা�রব প্রশাসকমণ্ডলী
নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকযািযা: মামলা� রনষ্পরতে না হওয়া পর্যতে কলকারা পু�সভা� 
গকয়া�রটকা� গবা্্ত কাজ চারলরয় গররর পা�রব। শুক্রবা� এক অতেব্যরতী �ারয় 
জানাল কলকারা হাইরকারট্ত� রবচা�পরর সঞ্ীব বরন্্াপাধ্ায় ও রবচা�পরর 
অরনরুধি �ারয়� ছ্রভশন গবঞ্চ। ১২ আগস্ট মামলা� প�বরতী শুনারন। গময়াদ গশষ 
হওয়া� প� কর�ানা আবরহ� গপ্ররক্ষরর �াজ্ স�কা� ওই পু�সভা পর�চালনা� 
জন্ প্রশাসকমণ্ডলী বসায়। স�কার� গসই রসধিারতে� তবধরারক চ্ারলঞ্ কর�ন শ�দ 
সুমা� রসং। গসই মামলা এখনও রবচা�াধীন। 

কব�যািযায় আক্যান্ত হবয় েৃি্্ হল
পযানিহযাঠট� নিদযায়ী কচয়যা�ে্যাবি�
নিজস্ব প্রনিনিনি, িযা�যাকপু�: কর�ানায় আক্রাতে হরয় বুধবা� মুকুন্পুর�� কারে একছট 
গবস�কার� হাসপারারল ভরর্ত হরয়ছেরলন। বৃহস্পররবা� গভী� �ারর ওই 
হাসপারারলই মৃরু্ হল পারনহাছট� পু� প্রশাসক ও রবদায়ী পু�প্রধান স্বপন গঘারষ� 
(৬৬)। রাঁ� মৃরু্রর গশাকবার্তা পাছঠরয়রেন মুখ্ম্রিী মমরা বরন্্াপাধ্ায়, 
সব্যভা�রীয় রুব রকৃণমূরল� সভাপরর অরভরষক বরন্্াপাধ্ায় সহ রকৃণমূল কংরেরস� 

গনরকৃবৃন্। কর�ানায় আক্রাতেরদ� ম�রদহ পর�বার�� হারর 
গদওয়া হয় না। রকন্তু এরক্ষরত্র রবরশষ োড়পত্র রনরয় এরদন 
দুপুর� স্বপন গঘারষ� ম�রদহ পারনহাছট পু�সভা� সামরন 
আনা হয়। ররব ম�রদহ প�ুসভায় গোকারনা হয়রন। গগরট� 
বাইর� রবছট গ�ার্� ধার� শববাহী গাছড়ররই রমরনট 
পাঁরচক �াখা হয়। রা�প� গসাদপু� গস্টশন সংলগ্ন রাঁ� 
বাছড়� সামরন রদরয় ঘুর�রয় খড়দহ নােুপাল শ্মশানঘারট 
রনরয় রাওয়া হয়। গসখারনই রাঁ� গশষককৃর্ সম্পন্ন হয়। 

ররদও এর গলাক কীভারব সামারজক দূ�ত্বরবরধ না গমরন 
�াস্ায় দাঁছড়রয় রাঁ� শবরাত্রা গদখরলন, রা রনরয় প্রশ্ন 
উরঠরে। পারনহাছট� রবধায়ক ও রবধানসভা� মুখ্ সরচরক 

রনম্যল গঘারষ� ভাই স্বপন গঘাষ। ২০১৩ সাল গেরক ২০১৮ সাল পর্যতে রররন 
পারনহাছট পু�সভা� গচয়া�ম্ান ছেরলন। দু’বার�� কাউরসিলা�ও ছেরলন। ২০১৮-গর 
পু� গবার্্ত� গময়াদ গশষ হওয়া� প� রনব্যাচন না হওয়ায় বা�াকপুর�� মহাকুমাশাসক 
প্রশাসরক� দারয়ত্ব গনন। রকন্তু সম্প্ররর গফ� স্বপন গঘাষরক পু� প্রশাসরক� দারয়ত্ব 
গদওয়া হয়।  পারনহাছট� রকৃণমূল গনরকৃত্ব জারনরয়রে, স্বপন গঘারষ� মৃরু্ শুধু রা�ঁ 
পর�বার�� ক্ষরর নয়, দরল�ও অপূ�ণীয় ক্ষরর। -ফাইল ট্চত্র

*

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকযািযা: প্রেরম 
গ্ে সাছট্তরফরকট, রা�প� শ্মশারন রনরয় 
রাওয়া� জছটলরায় দীঘ্যক্ষণ বাছড়ররই 
পরড় �ইল কর�ানা আক্রাতে বৃধিা� 
মৃররদহ। রাঁ� নাম ঊষা�ারন মণ্ডল 
(৬৫)। দীঘ্যরদন ধর� রররন বাধ্যক্জরনর 
গ�ারগ ভুগছেরলন বরল পর�বা� সূরত্র 
জানা রগরয়রে। কর�ানা উপসগ্য োকায় 
গর শরনবা� গটরস্ট� র�রপাট্ত পরজছটভ 
আরস। বৃহস্পররবা� সন্্া ৬টায় 
হৃদর�ারগ আক্রাতে হরয় রররন মা�া রান। 
ররব কর�ানা আক্রাতে হওয়ায় 
গকষ্টপুর�� সম�পরলি� বারসন্া 
ঊষা�ারন� গ্ে সাছট্তরফরকট গপরর 
অসুরবধা হয় বরল জারনরয়রেন রাঁ� 
পর�বার�� সদস্�া। ফরল �ারভ� 
বাছড়ররই পরড় োরক মৃররদহ। 
অবরশরষ থিানীয় এক ্াতিার�� 
হস্রক্ষরপ গ্ে সাছট্তরফরকট রমলরলও 
মৃররদহ সৎকার� সমস্া গদখা গদয়। 
বা�ংবা� ২৬ নম্ব� ওয়ার্্ত� থিানীয় 
কাউরসিলার�� সরগে গরাগাররাগ ক�রলও 
সহররারগরা গমরলরন বরল অরভররাগ। 
অবরশরষ শুক্রবা� পু�সভা� র�রফ 
মৃররদহ রনরয় রাওয়া হয়। থিানীয় 
কাউরসিলা� শীলা মণ্ডরল� গেরল 
মাইরকল মণ্ডল সংরলিষ্ট ওয়ার্্ত� 
গদখভারল� দারয়রত্ব �রয়রেন। রররন 
বরলন, এলাকায় এই ঘটনা প্রেম। রাই 
কী ব্বথিা গনওয়া উছচর রা অজানা 
ছেল। গসই জন্ মৃররদহ সৎকার�� 
রবষরয় গবশ খারনকটা সময় গলরগ়রে। 

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকযািযা: গলায় দছড় রদরয় রনরজ� গগা্াউরনই আত্মঘারী হরলন 
এক ব্বসায়ী। মৃরর� নাম লক্ষীকাতে আগ�ওয়াল (৫০)। শুক্রবা� দুপুর�  গপাস্া 
এলাকায় এই ঘটনা ঘরটরে। গপাস্া এলাকায় রাঁ� গদাকান ও গগা্াউন। গবলা ২গটা 
নাগাদ গগা্াউরন লক্ষীকাতেবাবুরক ঝুলতে অবথিায়  গদরখন রাঁ� এক পর�ছচর। 
পুরলস এরস গদহ উধিা� কর� ময়নারদরতে� জন্ হাসপারারল পাঠারনা হয়। মানরসক 
অবসাদ গেরক রররন আত্মঘারী হরয়রেন বরল প্রােরমক রদরতে পুরলস গজরনরে।

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকযািযা: গরেপ্ার�� 
একরদরন� মাোয় জারমন গপরয় গগল 
লালবাজা� উছড়রয় গদওয়া� হুমরক 
মামলায় ধরৃ রুবক অক্তপ্রভ 
গরগোপাধ্ায়। এই ঘটনায় গশা�রগাল 
সৃরষ্ট হয় পুরলস মহরল। বৃহস্পররবা� 
ব্াঙ্কশাল আদালর ওই রুবকরক 
একরদরন� গজল হাজরর পাঠারনা� 
রনরদ্যশ রদরয়ছেল। রা� রভরতেরর শুক্রবা� 
রারক গফ� আদালরর গরালা হয়। মুখ্ 
স�কার� আইনজীবী অরভরজৎ 
চরট্াপাধ্ায় ধরৃর� জারমরন� রবর�ারধরা 
কর�ন। রররন বরলন, এই ঘটনা অর্তে 
রবপজ্জনক। অরভরুতি শুধু অরবরবচরক� 
মররা কাজই কর�রন, রা� সরগে 
লক্াউরন� বাজার� এই ঘটনা ঘছটরয় 
পুরলসরক নানাভারব হয়�ারন ও রবভ্াতে 
কর�রে। রাই রা� জারমন নাকচ ক�া 
গহাক। অন্রদরক, অরভরুতি রুবরক� 
আইনজীবী বরলন, মামলায় নরুন 
গকানও অরেগরর গনই। রাই গর  গকানও 
শরর্ত আমা� মরকেলরক জারমন গদওয়া 
গহাক। উভয়পরক্ষ� বতিব্ গশানা� প� 
রবচা�ক ধরৃর� জারমরন� আরবদন মঞ্জু� 
কর�ন। স�কার� আইনজীবী বরলন, 
আম�া প্রেম গেরকই অরভরুতি রুবরক� 
জারমরন� আরবদরন� রবর�ারধরা 
কর�ছেলাম। এরদরক, আদালর ও 
পুরলস সূরত্র জানা রগরয়রে, গরেপ্ার�� 
প� ওই রুবরক� ভরয়স গ�ক্্ত ক�া 
হরয়রে। আটক ক�া হরয়রে গমাবাইল 
গফান। প�ীক্ষা� জন্ ফর�নরসরক 
পাঠারনা হরব। প্রসগের, গর ৪ আগস্ট 
�ার ১১টা নাগাদ লালবাজার�� ১০০ 
্ায়ারল গফান কর� এক ব্রতি জানায়, 
কলকারা পুরলরস� সদ� দপ্র� গবামা 
�াখা আরে, গসছট রবর্া�ণ হরব।  
পুরলস জানরর পার�, এছট ভরুয়া গফান। 
গমাবাইল গফারন� সূত্র ধর� মরহশরলা 
গেরক গরেপ্া� ক�া হয় ওই রুবকরক।

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকযািযা: এরকই গবাধহয় বরল দুভ্তাগ্। কর�ানা পর�রথিরর� কা�রণ 
ম�রণাতে� গদহদান ক�া সম্ভব হল না বৃধিা মালা �ারয়�। ম�রণাতে� গদহদান 
আরন্ালরন� অন্রম পরেককৃৎ ছেরলন মালারদবী। ছচরকৎসাশার্রে� পড়ুয়ারদ� 
সুরবধারে্য �ারজ্ ১৯৮৬ সারল প্রেম গর পাঁচজন এই অগেীকা� কর�ছেরলন, রাঁরদ� 
মরধ্ একজন ছেরলন রররন। ে’বে� বয়স গেরক দৃরষ্টহীন মালারদবী গর ৫ রার�খ 
অসথুি হন। হাসপারারল রনরয় রাওয়া� পরেই রররন মা�া রান। রাঁ� ম�রদরহ� 
ময়নারদতে ক�ারনা হয়। রকন্তু কর�ানা পর�রথিরররর ময়নারদতে ক�ারনা গদহ দারন� 
গক্ষরত্র অসরুবধা োকায় হাসপারাল করকৃ্তপক্ষ রারদ� অসহায়রা� কো জানান। ফরল 
গশষ পর্যতে রাঁ� গদহ দাহ ক�া হয়। গদহদান আরন্ালরন� সরগে রুতি সংগঠন গণদপ্যরণ� 
র�রফ শুক্রবা� এই রে্ জানারনা হরয়রে। গণদপ্যরণ� প্রধান সংগঠক ব্রজ �ারয়� 
গবান ছেরলন মালারদবী। অন্ হরয়ও রররন গদহদারন� গুরুত্ব রনরয় প্রচা� চালাররন। 

গপাস্ায় আত্মঘারী ব্বসায়ী

লালবাজা� 
ওড়ারনা� হুমরক 
গদওয়া গসই
রুবরক� জারমন 
রনরয় গশা�রগাল

গকষ্টপুর� প্রায় ১৬ 
ঘণ্া বাছড়রর পরড় 
�ইল কর�ানা 
আক্রাতে বৃধিা� গদহ

কব�যািযা: ে�বণযাত্ত� কদহ দযাি ক�যা হল িযা


