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Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company  

 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement 

pertaining to financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2020. The 

advertisements were published in Business Standard - English and Sangbad Pratidin - Bengali 

newspapers on August 6, 2020.  

This is for your information and records. 

 

This will also be hosted on Company’s website at www.tataconsumer.com 

  

Yours faithfully, 
For Tata Consumer Products Limited 

 
 
 

Neelabja Chakrabarty 

Vice President & Company Secretary 

 

 

 

Encl: a/a 
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SHREEPAD S AUTE 
Mumbai, 5 August 

The stocks of two listed asset man-
agement companies (AMCs) — 
HDFC Asset Management 

Company (HDFC AMC) and Nippon Life 
India Asset Management Company 
(Nippon AMC) — have underperformed 
the broader market over the past month. 
While the AMC stocks shed up to 16 per 
cent in the past month, the BSE Sensex 
rose around 5 per cent.  

The negative impact of the change in 
assets under management (AUM) mix on 
the AMCs’ top line and earnings is hurting 
investor sentiment towards these stocks. 
There is also lower equity inflows. 

In the current Covid-19 crises, 
investors have turned relatively conser-
vative and prefer less risky liquid funds 
to equity. This changed the AMCs’ AUM 
mix in the June 2020 quarter (Q1), with 
an increased share of less-pricey liquid 
funds and a reduced percentage of high-
margin equity funds. 

Both AMCs reported an 18-28 per cent 
year-on-year (YoY) fall in their revenue 
due to 400-870-basis point YoY contrac-
tion in the AUM share of equity and a sim-
ilar level of expansion in the share of liq-
uid funds.  

Nippon AMC’s profit before tax rose 
10.6 per cent to ~199.7 crore, mainly due 
to higher other income and relatively low 

employee cost. HDFC AMC’s pre-tax prof-
it was down 11.5 per cent YoY to ~380.4 
crore. 

The equity segment attracts more 
than twice the management fee than debt 
and liquid funds, where the fee is the low-
est across categories. Moreover, even 
within the debt segment, credit funds — 
a high-margin debt product — saw a 
sharp redemption after the Franklin 
Templeton Mutual Fund (MF) episode.  

This put further pressure on AMCs' 
overall performance in the June quarter.  

The weaker AUM mix is likely to con-
tinue in the near term. According to some 

experts, equity MFs are witnessing 
redemption pressure as investors are pre-
ferring to book profits, following a 
rebound in the equity markets after a 
steep fall in March. 

According to Binod Modi, analyst at 
Reliance Securities, “Amid the volatile 
investment scenario, the AUM share of 
high-margin equity funds would remain 
low and that of low-margin liquid funds 
would see good traction. This would hurt 
AMCs’ overall revenue and earnings 
growth in the near term.” He, however, 
said the long-term growth story of AMCs 
was intact. 

On the bottom-line front, analysts 
expected some support from cost control 
as operating expenses, such as travelling, 
the opening of new branches, would 
remain low. 

Analysts at PhillipCapital forecast the 
AMC revenue (core revenue to average 
AUM) to decline 7-12 per cent in FY21. Net 
profit growth of HDFC AMC is estimated 
to grow by around 2.2 per cent and that 
of Nippon AMC by 39.6 per cent.  

The expected higher net profit growth 
for Nippon AMC is mainly due to a lower 
base. The company had reported a 15 per 
cent drop in net profit in FY20 because 
of mark-to-market losses. 

Another concern, mainly for HDFC 
AMC, is that though the company 
remains the leader in the equity segment, 
it continues to lose market share. The 
management has been taking steps to 
recover its market share and appointed 
additional equity fund managers.  

Further, analysts at JM Financial, who 
have a ‘sell’ rating on the HDFC AMC 
stock, said the current valuation (around 
41x its FY21 estimated earnings) offered 
little comfort. The stock of Nippon AMC 
is currently trading at around 29x its FY21 
estimated earnings. 

While their long-term potential 
remains strong, how the two companies 
protect their top line and earnings growth 
in the coming quarters should decide the 
near-term stock price movement.  

Change in assets mix a key 
near-term challenge for AMCs

SWATI VERMA 
New Delhi, 5 August 

Shares of metal companies, 
mainly steelmakers, soared on 
Wednesday spurred by hopes of 
improvement in demand after 
China’s manufacturing activity 
in July expanded at the fastest 
pace in nearly a decade, indicat-
ing significant recovery there 
from the Covid-19 crises.  

Further, encouraging data on 
sales at Steel Authority of India 
(SAIL) in July, too, boosted sen-
timent. The Nifty Metal Index 
jumped over 4 per cent to settle 
at 2,269. Tata Steel gained 6.6 per 

cent to end at ~397, while SAIL 
ended 6 per cent higher at ~37. 
JSW Steel rose 3 per 
cent to ~235.  

Analysts at BofA 
Securities have turned 
positive on the Indian 
steel sector because of 
higher prices and 
improving demand in 
China. Domestic hot-
rolled coil prices, they 
said, are at a 7 per cent 
discount, against the landed cost 
of imports from China, which 
should support price hikes. Also, 
China’s net steel exports could 
fall to an eight-year low of 43 mil-

lion tonnes (down 9 million 
tonnes year-on-year, or YoY). 

This will remove one 
of the key overhangs 
and support Indian 
exports, they said.  

In a recent 
report, India Ratings 
said pick-up in 
exports aided the 
steel sector since  
the lockdown was 
imposed, with large 

firms that were able to operate 
during that period benefiting 
the most. Based on provisional 
data, India’s exports of finished 
flats, finished longs, and semi-

finished items, such as billets, 
were up 105.4 per cent YoY dur-
ing the June quarter. On a 
sequential basis, exports were 
up 56.93 per cent in the quarter. 

BofA Securities said domestic 
steel spreads (up $30 per tonne 
over four months) have massive-
ly outperformed global spreads 
(down $11 per tonne). They 
expect the outperformance to 
continue as Indian prices 
rebound in line with global 
trends, while domestic iron ore 
remains subdued on overcapaci-
ty. The brokerage has upgraded 
Tata Steel to ‘buy’, with the target 
price of ~490 a share. 

BINDISHA SARANG 
 

Even though the deadline for filing 
income-tax returns (ITRs) for 2019-20 
has been extended till November 30, the 
tax filing season has begun in right 
earnest. Individuals with taxable 
income are required to file ITR within 
the specified due date. 

But are you aware that the Finance 
Act, 2019, has made it mandatory for 
certain categories of taxpayers to file 
their ITR, even though their income 
may be below the taxable threshold? 

Says Naveen Wadhwa, deputy general 
manager, Taxmann: “The government 
introduced these criteria, primarily to 
expand the country’s tax base.”   

 
Foreign travel: A person will 
have to file ITR if their 
expenses on foreign travel 
have exceeded ~2 lakh during 
the fiscal year. This 
expenditure may have been 
incurred on himself or on  
‘any person’. 

Says Balwant Jain, 
Mumbai-based tax and 
investment expert: “Note that 
it says ‘any person’. It doesn’t 
say or define ‘relative’. It covers family as 
well as non-family members.”   

This ~2-lakh criterion applies to 
aggregate expenditure on foreign travel. 
As to who needs to file ITR, Gopal Bohra, 
partner, NA Shah Associates, says: “The 
person who has actually incurred the 
expenditure on foreign travel is required 
to mandatorily file returns, not the one 
who has travelled.” 

 
Exemption under Section 54/54B: 
Previously, any person who claimed 
exemption from capital gains tax was not 

required to file ITR, provided his total 
income did not exceed the basic exemp-
tion limit after claiming capital gains 
exemption under Sections (u/s) 54, 54B 
of the I-T Act. The Finance Act, 2019, 
changed this requirement by amending 
the sixth provision of Section 139(1) of 
the I-T Act. Says Suresh Surana, founder, 
RSM India: “It now requires every person 
to calculate the basic exemption limit 
without giving effect to the exemption 
benefit u/s 54, 54B of the I-T Act.” 

Simply put, it means, if after you 
claim such roll-over benefits, even if 
your total income is not more than the 
basic exemption limit, you will still have 
to furnish returns.  Adds Wadhwa: “You 
cannot read this provision in isolation. It 
has to be read in conjunction with other 

provisions like the statement of 
financial transaction. Also, 
with this requirement, the 
government has brought both 
data in sync. Now it can verify 
the data provided by the sub-
registrar with the data filed in 
the ITR.”   

 
Electricity bill:  Many house-
holds have received sky-high 
electricity bills during the lock-

down in what seem to be cases of gross 
billing errors. As if this was not enough, 
they will now have to file ITR. According 
to the Finance Act, 2019, even if a person’s 
income is below the basic exemption lim-
it, he will have to file ITR if his annual 
electricity bill exceeds ~1 lakh. 
 
Deposit exceeding ~1 crore: If a per-
son has deposited ~1 crore or more dur-
ing a fiscal year in current accounts, he 
must file ITR. “The limit of ~1 crore has 
to be checked by taking all current 
accounts together,” says Surana.

Check if tax filing is 
mandatory for you
Even if your income is below the exemption 
limit, you will still have to furnish ITR

YOUR 
MONEY

Steel stocks shine on demand uptick hopes

Share of high-margin equity is coming down in favour of less profitable liquid funds
HOW THEY STACK UP 
Quarterly average AUM mix (%) 
n Equity n Debt n Liquid n Others

AUM: Assets under management 
Figures represent quarterly average AUM mix 
Source: Companies, PhillipCapital
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VALUE OF TRANSACTION (~) 
If aggregate payment is ~10 lakh or more 
in an FY  

If aggregate payment is ~10 lakh or more 
in an FY  

If aggregate amount is~50 lakh or more  
in an FY  

If aggregate amount is~50 lakh or more  
in an FY

TRANSACTION  
Cash payment for purchase of bank drafts, 
pay orders, or banker’s cheques 

Cash payment for purchase of prepaid 
instruments issued by the RBI 

Cash deposits in one or more current 
account of a person 

Cash withdrawals (including through 
bearer’s  cheque) from one or more 
current account of a person

REPORT THESE CASH TRANSACTIONS TO THE TAXMAN 
These specified financial transactions must be reported to the I-T department 

List is not exhaustive. FY is financial year                                                                       Source: Taxmann

The Nifty Metal 
Index jumped over 
4% to settle at 
2,269. Tata Steel 
gained 6.6% to end 
at ~397, while SAIL 
ended 6% higher 
at ~37. JSW Steel 
rose 3% to ~235

FIRM CHECK  
As on August 5, 2020

                                   Price       1-day  
                                in ~    chg (%) 

Jindal Stainless         77.9     8.5 
(Hisar) 

Steel Authority         36.8     6.4 
of India 

Tata Steel                395.8     6.3 

Jindal Stainless        38.5     4.9 

Tata Metaliks          502.3     4.2 

Source: Bloomberg, Exchanges 
Compiled by BS Research Bureau
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(` Lakhs) 

Sl. 
No. Particulars

Quarter ended Year ended Quarter ended
30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019
Unaudited Audited Unaudited

1 Total Income from Operations  22,920  2,65,613  71,682 
2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or 

Extraordinary items)  (9,729)  17,069  5,947 
3 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or 

Extraordinary items)  (9,729)  17,069  5,947 
4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or 

Extraordinary items)  (6,371)  15,124  3,934 
5 Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for 

the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  (6,375)  14,644  3,814 
6 Equity Share Capital 2,431 2,431 2,431
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited 

Balance Sheet of the previous year
1,27,793

8 Earnings Per Share (of ` 1/- each) (for continuing and 
discontinued operations) (not annualised)
(a) Basic  (2.58)  6.32  1.64 
(b) Diluted  (2.58)  6.32  1.64 

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020

(` Lakhs)

Sl. 
No.

Particulars
Quarter ended Year ended Quarter ended

30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019
Unaudited Audited Unaudited

1 Total Income from Operations  22,390  2,61,470  70,265 
2 Profit before tax  (8,897)  18,416  6,146 
3 Profit after tax  (5,673)  15,991  4,014 

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under 
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the 
Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com
respectively and on company’s website at www.aisglass.com.

2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee on 4th Aug, 2020 and approved by the Board of 
Directors at their meeting held on 5th Aug, 2020.

3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (“Ind AS”) 
notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies 
(Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim 
Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the 
other accounting principles generally accepted in India.

4. The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India and resultant slowdown of economic activity 
due to lockdowns, restrictions by Government Authorities have impacted the operations of the Company. The substantial 
reduction as compared to immediately preceding /corresponding quarter is primarily on this account. Post opening up 
of lockdown in a staggered manner during the quarter, the Company’s operations have been gradually scaling up.  The 
Company has sufficient liquidity and demand for its products to continue its operations. The future impact of COVID-19 
remains uncertain and may be different from what we have estimated as on the date of approval of these results. The 
Company will continue to monitor closely any material changes to its future economic conditions.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Sanjay Labroo
Date: 5th August, 2020 Managing Director & Chief Executive Officer

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

CIN : L26102DL1984PLC019542 ; Website : www.aisglass.com; 
Email : investorrelations@aisglass.com

Regd. Office : Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, Mathura 
Road, New Delhi - 110 065

Corp. Office : Global Business Park, Tower - B, 5th Floor, Mehrauli Gurgaon Road, 
Gurugram (Haryana) - 122 002

Phone : (0124) 4062212-19 ; Fax : (0124) 4062244/88

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

NOTICE

Coimbatore

04.08.2020

Pursuant to Regulation 29 read with 

Regulation 47 of the Securities and 

Exchange Board of India (Listing

o b l i g a t i o n s a n d D i s c l o s u r e

Requirements) Regulations, 2015, Notice 

is hereby given that a meeting of the 

Board of Directors of the Company is 
TH

scheduled to be held on Friday, the 14

August, 2020 to inter alia and approve 

the Unaudited Financial Results of the 
th

Company for the quarter ended 30  June 

2020.
The said Notice may be accessed on the 
C o m p a n y ' s w e b s i t e a t
www.lgbforge.com and may also be 
accessed on the stock exchange websites 
a t w w w . b s e i n d i a . c o m a n d
www.nseindia.com. 

LGB FORGE LIMITED
6/16/13, Krishnarayapuram Road,

Ganapathy, Coimbatore - 641 006.

CIN: L27310TZ2006PLC012830

Ph : 0422 2532325 Fax: 0422 2532333

Email id:secretarial@lgbforge.com

Website: www.lgbforge.com

For LGB FORGE LIMITED

R.Ravi

Company Secretary



সংবাদ পতদন, বহৃসতবার ৬ আগস ২০২০রাজয৮
ফয ওয়াড যত ফবশ গহৃবি তত ফবশ সংকমণ

বপব দত l কৃষনগর 
মা গোর হা-মখু কত বড় তা বঝুছনমমতা। থসই কব লাল টÓকটÓক শাড়পড় এসছলন শশরবাড়ত। সামী-সনান, শশর, শাশড়ক নয় তলতল কর গড় তÓলছলন নজরথোট সংসার। অবশয শাড়র রং সাদাহয়ছ অনকদন। শরা-উপশরায়ফÓট উঠছ বয়সর ছাপ। এখন লাঠইসমল। সামী তাঁক থছড় চল থগলওচরর ভটট আঁকড় পড়ছলনতন। ভটর থবশ রই ছল তখনগো। তবু মাঝমধযই সান থসর মাগোক িণাম করতন। অথচ থসইগোই এবার তারঁ থসই ভটর দকইধাবমান। বাধয হয়ই িতবশীর হাতধর থসই ভটট ছাড়ত হল সতোধএক বৃিাক। শধু তনই নন, ঘররজনসপি গছয় পরবারক নয়ভট ছাড়ত হয়ছ গৃহবধূ মমতারায়কও। কোনা আবহ  এমনতইসংকটর মধয কাটছ দন, তারইমধযগো গল নয়ছ চাষর সবটÓকুজম। ছাড়ত হয়ছ বসতভটটও।আর তাই, স ী, থছলময়দর নয়আরও গভীর সংকট পড়ছনশযামাপদ বশাস, থনপাল বশাসরা।গো এখন ওদর িায় থোরোড়ায়।িাণ বাঁচাোর তাগদ ভট থছড়চল যাওয়া ছাড়া আর থSন পথ ছল

না ওদর। তাদর িায় পঞাশ বছররসৃতক মুছ দত থযন থSমর থবঁধথলগছ গো। থোখর জল থফলতথফলত বাক-পযাটরা তÓলত হয়ছভযানরকায়। থSল কর থোট শশভযান তÓলছ নজর থখলনা গাড়ট।থকউ সাবধান তÓলছন শখরথটলভশনট। নদয়ার শানপুরপুরসভার ১৬ নমর ওয়াডরচরসারাগড় মাঠপাড়া এলাকায় এটাই

এখনকার ছব। ভটর মায়া থছড়গোর করালোস থথক থগরসালরটÓকটাক বাঁচয়  নরাপদ আশয়রথোজ চলছন এখন অনকই।আপাতত মমতা রায়, সাধনা বশাস,মনকা বশাসদর িাথমক ভরসা থসইআতীয়রাই। তারা জানালন,‘‘আতীয়দর বাড়তই ওঠা ছাড়াউপায় কী। সরকার যদ থSন থাকারজায়গার বযবসা কর খবু ভাো হয়।’’

যদও এখন শানপুর পুরসভার পিথথক গবারচর িাথমক সÓলটকততর রাখা হয়। কন থকউ থসখানযানন। ওই এলাকায় িায় শ’খানকপরবারর বাস। ইতমধযই ভটথছড়ছন িায় পনরট পরবার।পুরসভার মুখয িশাসক অজয় থদজানয়ছন, ‘‘ভাঙনর অবসাভয়াবহ। থসচ দফতর কাজ শরকরও বন কর দয়ছ। তব আবারকাজ করব বল আমার সে কথাহয়ছ।’’থবলগড়য়া ’নমর পঞায়তরবহারয়া মঠপাড়ায়  গতবছরএকাধকবার ভাঙন হয়ছ। গোয়তলয় গয়ছ  িচÓর চাষর জম,মনর, ইটভাটার চমনও। এবছরহরপুর পঞায়তর থৌধুরীপাড়ায়ভােন হয়ছ। ভােনর জনযশানপুরর গিপাড়া থফরঘাটথফর চলাচল গতবছর কয়কদন বনছল। এবার পরসত ভয়াবহ।এখন গো থৌঁছছ ভটর িায়কাছই। আর তাই, একরাশঅনিয়তার মধযই িাণর মায়ায়ওরা ছাড়ত বাধয হেন ভটর মায়া।এছাড়া উপায় থয আর থনই। কারণমমতা জানন, মা গোর মুখর োসথকড় থনওয়ার িমতা বা হা-মখু বনকরার িমতা তার থনই। তাদর থনই।তাই মায়া বাড়য় লাভ কী!

মা গঙার কাছ ফহর ঘর ছাড়ছন মমতা

শানপুর ভাঙনর সামন ফেফ দশক মানষু। –সঞত থঘাষ

ষåতীক ধরালকালা পাসক
নজস সংবাদদাতা, উলুবড়য়া :কাো পাসক হাত ঝুলয় একটঘটনােস মাছর লরর মধয থাকাএক লি ৯১ হাজার টাকা নয়পালয় গয়ছল অষ সামন। থসইপাসকই তাক ধরয় দল। মাি ৩ঘণার মধযই চÓর যাওয়া ওই টাকাউিার করল উদয়নারায়ণপুর থানাপুলশ। অষর বাড় উদয়নারায়ণপুররইশবানীপুর। হগলর পুড়শড়া মাছআড়ত মাছ নাময় মেলবার রাতএই মাছর লরট তমলুক ফরছল।থফরার সময় তাদর সে ছল আদায়হওয়া ১ লি ৯১ হাজার টাকা।সকাল গাড়ট তমলুক থথক পুড়শড়াগয়ছল। শবানীপুরর কাছ লরটইঞন ভযানক ধাকা মার। সানীয়রামাছর গাড়টক ধর চালক ওখালাসক মারধর  কর। চালকপুলশক জানান, তাঁর গাড়ত থাকাটাকা পােন না। পুলশ জানত পারওই টাকা একট কাো পাসক থোড়াছল। জানা যায় অষর হাত কাোপাসক বযাগ থদখা গয়ছল। তারপরজজাসাবাদ কর তাক ধরা হয়।

সাফ রপাটার, ডায়মেহারবার :করানা আকান থরাগীদর জনযডায়মেহারবারই একট থকাভডহাসপাতাল বানানার পরকলনাকরছ দিণ চিশ পরগনা থজলািশাসন। ডায়মেহারবার থমডকযালকলজ হাসপাতাল করানাথরাগীদর জনয থাকা আইসালশনবভাগর ৮০ থথক ১০০ শযযাককাজ লাগাত ইতমধয থবশ কয়কদফা আলাচনাও থসর থফলাহয়ছ। ডায়মেহারবার ও কাকিীপমহকুমার বভন এলাকার থকাভডপজটভ থরাগীদর কলকাতায় যাতনা ছটত হয় তার জনয এই উদযাগ।      ডায়মেহারবার সাসযজলার এককতা জানয়ছন, িথমডায়মেহারবার হাসপাতালর সপুারথসশালট বভাগক থকাভডহাসপাতাল ততরর পরকলনা ছল।কন থসখান কছ অসুবধা থাকায়করানা থরাগীদর জনয থাকাহাসপাতালর আইসালশনওয়াডকই নতÓন কর থকাভডহাসপাতাল ততরর জনয বাছাহয়ছ। তব ওই ওয়াড লফটরথকানও বনাবস থনই। লফটরবনাবস করত আলাচনাও হয়ছ।সাসযজলার ওই কতা আরও জানান,ডায়মেহারবার মহলাবশবদযালয়র তনট তলায় ৩০০শযযার থসফ থহাম বানানার থযিাথমক পরকলনা হয়ছল,বশবদযালয় কতåপির আপততথসই পরকলনাও আপাতত সগতরাখা হয়ছ। 

সাফ রপাটার, হাওড়া : থফান করলইমলব মুদখানার জনস ও ওষুধ।পুরসভার কল থসনার থফান কর অডারদলই পাওয়া যাব এগল। এবার থহামআইসালশন থাকা পরবাররপাশাপাশ  একা থাকা বৃি-বৃিাদর কাছখাবার ও ওষধু থপঁৗছ দত এই থসনারখুলল হাওড়া পুরসভা। করানাসংকমণর থজর শহর অনকইআছন থহাম আইসালশন। একই সেএকা থাকা অনক বিৃ-বৃিাই বাড় থথকথবরাত পারছন না। এঁদর জনয কলথসনারর সাতট নমর থদওয়া হয়ছ।সকাল ৯টা থথক পুর ১টার মধয থফানকর মুদখানার জনস বা ওষুধর অডারথদওয়া যাব এখান।  ওষুধর জনয থফানকলর পাশাপাশ নদষ একট নমর

ওষুধর নাম লখ তা থহায়াটসঅযাপওকরা থযত পার। হাওড়া পুরসভারথফসবুক থপজ এই নমরগল দয়থদওয়া হয়ছ। থফান অডার নয় পুর১টার পর পুরসভার কমীরা তা বাড়তথপঁৗছ থদবন। অডার পাওয়ার পরবকল ৫টার মধয িয়াজনীয় জনসথপঁৗছ থদওয়া হব।হাওড়া পুরসভা সূি খবর, এতদনলকডাউনর সময়ই মুদখানার জনসও ওষুধ থপঁৗছ থদওয়া হেল। কনএখন থথক আনলকর দনও এট চালুথাকব। ৬৬ট ওয়াডই এই থহামথডলভার করা হব।  িতট ওয়াড২ থথক ৩ জন কর পুরকমীথডলভারর  কাজ করবন। আপাততিায় ১৫০ জন পুরকমী এই কাজ

নযিু হয়ছন।  ইতপূবই কয়কটওয়াড এই কাজ শর হয় গয়ছ।একসে ঠক কত পরমাণ জনসরঅডার থদওয়া যাব তা অবশয পরুসভারতরফ এখনই নদষ কর থদওয়াহয়ন। কছদন এই বযবসা চাল ুথাকারপর যদ থদখা যায় খাবার ও ওষুধরপরমাণ সরবরাহ করা সাধযর বাইরচল যাে তখনই অডারর পরমাণনদষ করা হব। তব পরুসভার তরফজানানা হয়ছ, থকানও বযি থরাজএকটÓ একটÓ কর অডার না কর তনদন ছাড়া থবশ পরমাণ জনসরঅডার করল সকলর কাছই এইপরষবা থপঁৗছানা সমব হব।িতযকদন ১৫০ট কর এমন অডারথনওয়া হব। 

হাওড়ায় বৃদ-বৃদাদর কল ফসনার

ডায়মেহারবারথকাভডহাসপাতালরপরকলনা

সাফ রপাটার : করানায় আকানচকৎসক দমত। নামী চকৎসকরবীন চকবতী ও ডা. অরনতী চকবতীএকট থবসরকার হাসপাতাল ভতহয়ছন। এদক, আবার এক মাসরমধয পর পর বার কোনায় আকানহলন থোদ থSভড হাসপাতালরসহকারী সুপার। ৭ থম কলকাতাথমডকযাল কলজ ও হাসপাতালককোনা হাসপাতাল হসব চিতকরা হয়। সহকারী সুপার কোনাথথক থসর উঠছলন। থফর আকানহয়ছন।  সহকার সপুারর িতীয়বারকোনা আকান হওয়ার খবর চাঞলযছড়য়ছ। রপন  িটর বাসনা ওইসহকারী সপুার এবং আরও এক সপুার,’জনই থবশ কয়কদন আগ কোনাপজটভ হয় হাসপাতাল ভত হন।তব চকৎসার পর সাত দন নতÓনকর থSো উপসগ না থাকায় তাঁদর

সাতদন পর হাসপাতাল থথক থছড়থদওয়া হয় এরপর তাঁদর বাড়তইআইোলশন বা নভåতবাস থাকারপরামশ থদওয়া হয়। এর মধয ওইসহকারী সপুার আরও একবার কোনাপরীিা কর থদখন থয রোটথনগটভ। এরপর  সহকারী সুপারহাসপাতাল এস কাজ থোগ থদন। ৭দন কাজ করার পর তারঁ হঠাৎ করইডায়রয়া, কাশ শর হয়। আবারওতাঁক থমডকযাল কলজ হাসপাতালনয় এস কোনা পরীিা করল থদখাযায় তার রোট পজটভ।  আকানপানহাটর পরু িশাসকও। পানহাটরবধায়ক ও তার পুি এর আগকরানায় আকান হলও থসরউঠছন। কলকাতা পুরসভার বদায়ীথোডর বরা থচয়ারমযান তারকচকবতীও সংকমত হয়ছন বলসাসয দফতর সূি খবর।

করানায় আকানচকৎসক দমত

সাফ রপাটার : পুরাপুর বন নয়।আবার পুজাত আড়মরও নয়। ভিদরিবশাধকার থাকছ না। এভাবইএবার হে কাপাসয়া কালী মনররঅনুিান। দতপুকুর থানার অনগতকাপাসয়া োমর কাপাসয়া কাল মনরএই অঞল িতিত এবং জােত বলখযাত। ফবছর ভাদ মাস থ�শকীঅমাবসযায় িায় পঞাশ  হাজার ভিসমাগম হয়। এ বছর পুজা পড়টআগস মাসর ১৮ তারখ। কনকোনার হানায় িশাসনক নদশঅনুযায়ী পুোয় আড়মর বশষ থাকছনা। মধযমোমর সাজরহাটর অরকাপাসয়া  মনর এই উৎসব অনকভি সমাগম হত। এবার বধ থমন শধুপুজা হব বল জানান পুো কমটরসমাদক বাপ থোষ বলন, ‘‘িশাসনরনদশ থমনই চলব কমট। তবভিদর কথা মাথায় থরখই পুজা,অনিুান হব না। মনরর ভতর পুজাহব থগট বন থরখই। ভিরা ভতরিবশ করত পারবন না।’’

কাপাসয়ায়উৎসব নয়

কাউিলরর মৃতÓয, উেগবধাননগর পরু এলাকায়
সাফ রোটার, বধাননগর : সংকমণরবাড়বাড়ন বভন আবাসনর বাসনাথথক পুলশকতা আকান হয়ছলন।এবার কোনায় মারা থগলনবধাননগরর এক পুরপতা। এই িথমঅভজাত এই পুর এলাকার একজনজনিতনধর সংকমণর কারণ মৃতÓযহল। মৃত সুভাষ থোস (৬৩) বধাননগরপুরনগমর ৬ নমর ওয়াড থতঘরয়াএলাকার জনিতনধ ছলন। তাঁরমতৃÓযত টÓইটর মাধযম থোকিকাশ করমখুযমনী মমতা বনপাধযায় জানয়ছন,এই কঠন সময় সামনর সারতদাঁড়য় লড়াই করছলন তন। মখুযমনীছাড়াও সাংসদ ও তåণমূল যুব কংেসরসবভারতীয় সভাপত অভষকবনপাধযায়, পুরমন ী ফরহাদ হাকমথোকিকাশ করন। গত মাসর ২৪ তারখ কোনাসংকমণ ধরা পড়ায় সুভাষবাবুক ওইহাসপাতাল ভত করা হয়ছল। তাঁরঅনযানয কয়কট পুরো অসুসতা ছলবল পরবার সূি জানা গয়ছ। টানাদশ দনর উপর লড়াই কর হারমানলন তন। উলখয, বধাননগররছ’নমর ওয়াড িথম অবসা থথকই

মারাতক আকার নয়ছল কোনা।সানীয় একট থবসরকার হাসপাতালথথক এই থোগ দত ছড়য় পড়ছলবল অভোগ উঠছল। নজর ওয়াডসামলাত রাসায় থনম কোনাথোকাবলায় একটানা লড়াইচালয়ছলন সভুাষবাব।ুঅবশয বধাননগর পুরনগমর এইওয়াড শধু নয়, থোটা পুরনগম এলাকাএখন কোনা সংকমণ ছড়য় পড়ারকারণ থরথর কর কাঁপছ। এখনওপযন িায় ২২০০ মানষু আকান হয়ছনবল পুরনগম সূি জানা গয়ছ।সভুাষবাবুক ধর মৃতর সংখযা দাঁড়াো৪২। গত ’দন ১৩৫ জন নতÓন করএই সংকমণ বযাধর কবল পড়ছন। বধাননগর লাোয়া দিণ দমদমপুরসভা। এই অঞল আকানর সংখযাহাজার থপরয় থগল। এখনও পযনকোনার ফল মতৃÓয হয়ছ ১৩ জনর।বৃহসতবার থথক অযানজন থটসশর করত চলছ দিণ দমদমপুরসভা। এছাড়া এদন দমদমররবীন ভবন আরও একট  থসফ হাউসচাল ুকরল দিণ দমদম। পরুসভার সাসযবভাগর িশাসক  িবীর পাল বলছন,

নাগরকদর একাংশ সচতন আচরণ নাকরার ফল তাঁদর পরবারর মধযইথবশ কর ছড়য় পড়ছ থোগ। এইিবণতা থোধ করা না থগল থোগ বৃিআটকাো অসমব। দিণ দমদমর গা থঘঁষ রয়ছদমদম পুরসভা। থসখান এদন পযনআকানর সংখযা ৩১৯।  কন এইঅঞল মৃতÓয-হার উিগজনক। এখনওপযন কোনায় আকান হয় মারাগয়ছন ১০ জন। দমদম পুরসভারিশাসক হারনার সং জানয়ছন,“থসফ হাউস ততর করা হয়ছ। এরপাশাপাশ বাড়াো হয়ছ থটসরসংখযা।” বধাননগর কমশনারটররাজারহাট োমীণ এলাকায় এখনও পযনআকান হয়ছন ১৮০ জন। মতৃÓয হয়ছসাতজনর। গত ২৪ ঘণায় তন জনআকান হয়ছন এখান। রাজারহাটরবডও জয়ন চটপাধযায় জানয়ছন,ঘন জনবসত এলাকা হওয়ার কারণ এইএলাকা সংবদনশীল ছল। তবকননমন থোনর সংখযা বাড়য় এবংঅসুসতা দত চিত করা গয়ছ বলএখনও পযন কোনা খুব থবশ ছড়য়পড়ত পারন।

সাফ রোটার : কলকাতায় থডেরআঁতÓড়ঘর হসাব বহল পরচত বরা১০ এলাকার রাসবহারী, টালগঞ ওযাদবপুরর একাংশর বাসনারাকরানার তাণব রীতমতা দশহারা।থহাম আইসালশনর থরাগীর বজযহলুদ পযাকট কর নদষ গাড়ত নাথফলায় সংকমণ ছড়য় পড়ছ।সপরবার করানা আকান হয় ঘরথাকলও অধকাংশ মানুষ সাসযবধমানছন না বল অভযাগসাসযদফতরর। শরীর ‘সাদ চল যাওয়া,গন না পাওয়ার মতা’ করানার উপসগসষ থাকলও থটস করাত চাইছন নাঅভজাত ও শিত পরবার। উিগপুরসভার মখুয িশাসক পুরমনী ফরহাদহাকম বুধবার জানয়ছন,“মানুষসচতন না হল শধুমাি সরকার বা

পুরসভার পি করানা সংকমণ নয়নণকরা সমব নয়। যঁারা থহামআইসালশন আছন, তাদর বাড়রবজয হলুদ পযাকট নদষ জায়গায়থফলতই হব। কারণ ওই বাড়র বজযসঠক জায়গা না থফলল তা থথকইসংকমণ ছড়াত পার।”থটস না করানা ও থহামআইসালশনর নয়ম ভাঙা থরাগীরপরবারর জনযই থডে-থজান সমনপরবার ও পাকাবাড়তও থকাভডরদাপট চলছ। ফ বছর বষায় মহানগররথয সমন জনপদ থডেত মৃতÓযঅবশযমাবী থসই টালগঞ, আলপুর ওরাসবহারীত এখনও মশাবাহত থরাগমৃতÓযর খবর থনই। এমনকী, গত বছরওএই এলাকায় ’জন থডেত মারা যান।তথয হল, থয ওয়াড যত থহাম

আইসালশন থসখানই সংকমণ ততথবশ। ৯৩ ওয়াড থহাম আইসালশন২২৮ জন, সংকমত সংখযা ৩১৫ জন।আবার ৮৯ ওয়াড গৃহবন ১৯৩,আকান ২৪৯ জন। ৯৩ ওয়াডর বদায়ীকাউিলর তথা পরুসভার িশাসক রতনথদ সীকার করন, “থহাম আইসালশনথাকা পাকাবাড়র বাসনারা বজয হলুদপযাকট থরখ নদষ গাড়ত দেন নাবল সংকমণ ছড়াে।” বরা ১০-এরথকা-অডনটর তপন দাশগিজানান,“িতট ওয়াড ১৪ট করপয়ন হলদু ডাম রাখা হে। ওই ডামএখন থথক বযবহত মাস, কযাম, থফসশল থফলত হব। সংকমণ রখতহল বজযভত হলুদ পযাকটও নদষজায়গায় থফলতই হব।” ই এমবাইপাসর ১০৯ নমর ওয়াডর সে

করানা সংকমণ পালা দয় চলছথযাধপুর পাক-থলকগাডির ৯৩ নমরওয়াড। বুধবার লকডাউনর দন পুরপযন বরা ১০ এর হসাব শধুমাি ৯৩ওয়াডই ৩১৫ জন থকাভড পজটভথরাগীর সনান পাওয়া গয়ছ। ২৪৯ জননয় করানা সংকমণ এই ওয়াডরকাছাকাছ রয়ছ অভজাত নউআলপুরর ৮১ ওয়াড।  থখাদআলপুরর ৮১ নমর ওয়াড ১৪ জনএবং থযাধপুর পাক-থলকগাডি আটজন মারা গয়ছন। পাশরচারমাকটর ৮৯ ওয়াড তন, গলফগাডনর ৯১ নমর ওয়াড ৭ জন এবংআজাদগড়র ৯৫ ওয়াড পঁাচজনকরানায় মারা দয়ছন। এমনকী, ৯৫নমরর অশনীনগর এক িবীণ দমতওমারা গয়ছন।

ফডঙর আতঁÓড়ঘর করানার দাপট
সাফ রোটার : শলমহল বল, তারিয় গান ছল, ‘হাল থছড়া নাবনÓ...’। থসই হাল না ছাড়া এবং থযথকানও পরসতত থজতারমানসকতা নয়ই তন একর পরএক বাধা টপকছন। কন সময়রকাছ হার মানলন তন। িয়াতহলন বস ফাম থSমানর কণধারতথা থচয়ারমযান থকড পাল। তাঁরবয়স হয়ছল ৮০ বছর। এই বয়সওতার জীবনীশি ছল অফÓরান।থোমবার রাত তন থশষ নঃশাসতযাগ করন। ২০০০ সাল িতিতএই বাঙাল থSমান সারা ভারততাদর শাখা ছড়য়ছ। তাদরকলকাতায় অনক গল বপণরয়ছ, থযখান বস চা ও কফরসে বসÓট ও থকক খাওয়া যায়।থSমানর থোট কমী সংখযা িায়৩৫০০। থকড পালর পুি অপণ পালবতমান থSমানর জয়নডরকর। পিমবের পাশাপাশথোটা পবূ ও উতর-পূব ভারতছড়য় পড়ছ বস ফামর বযাি।দিণ, মধয ও উতর ভারতও কমইজায়গা কর নে এই থSমানরদবয। থদশর আনাচ কানাচ ছড়য়পড়ার লি নয় এোে বস ফাম।বসÓট, থকক, কুকস, ওয়ফার, সযাক-সহ শতাধক জনস ততর কর এইথSমান। পবূ ভারতর বাণজযর১৫ শতাংশ তাদর দখল। ১২০০থSটরও থবশ টাকার বযবসায়ীসংসার থবশ কছ পণয অত জনিয়।

শলপতফকড পালপয়াত

সাফ রোটার : ইংলযাের একবাসনার বযাংক অযাকাউন থথক ৮৭লাখ টাকা উধাও। কলকাতা থথক এইজালয়াত হয়ছ বল অভোগ। এইবষয় থোয়না পুলশ তদন চালয়থজনছ, কলকাতার পয়ঁিশট বযাংকঅযাকাউন ইংলযাের বযাংক থথকটাকা জমা পড়ছ। থসই সিূ ধরই এইজালয়াতর বষয়ট সামন আস।জানা যায়, বদশর একঅভোগকারীক থোন কর একবযি অযাপ ডাউনোড করত বল।তাঁর থোবাইল মরর কর ৮৭ লাখটাকা তÓল থনওয়া হয়। বযাংকঅযাকাউনগলর সিূ ধর জালয়াতদরসনান চলছ বল জানয়ছ পুলশ।

কলকাতায় বসইংলযাে জালয়াত

ফফর সংকমত ফমডকযালর সহকারী সপুার
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