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July 30, 2021

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange
th
Exchange Plaza,S Floor,
Plot No-C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai 400 051
Symbol - GRAPHITE

Sir,
Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of the Securities and
Exchange Board of India (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 (SEBI listing Regulations)
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find attached herewith
copies of the newspaper publication on Transfer of equity shares of the Company to IEPF
Authority published in Financial Express in English and Aajkal in Bengali newspapers.

We request you to take the above in records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Graphite India Limited

b-,~

S. Marcia
Asst. Company Secretary

খেলা

কয়েকদিন বাড়িতে কাটিয়ে ১০ আগস্ট ট্রেনিংয়ে ফিরব। অক্টোবরে কমনওয়েলথ
চ্যাম্পিয়নশিপ। এর ওপর নির্ভর করবে কমনওয়েলথ গেমসে য�োগ্যতা অর্জন মীরাবাই চানু
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা বুধবার ২৮ জুলাই ২০২১

ভুল থেকে
 র�োনা আক্রান্ত ক্রু ণাল শিক্ষা রাহুলের
ক
ম্যাচ বাতিল, ৮ ক্রিকেটারের ক�োভিড পরীক্ষা

আজকালের প্রতিবেদন

হিিডলিন দিয়াজের আনন্দাশ্রু। ছবি: এএফপি

দ্বীপান্তর শেষ, এল
স�োনালি ভ�োর

আজকালের প্রতিবেদন

ফিলিপিন্সের দক্ষিণ প্রান্তের একটি দ্বীপ মিনদানাও।
সেখানকার জামব�োয়াঙ্গা অঞ্চলের এডু য়ার্ড দিয়াজ
পেশায় ভ্যানচালক। স্ত্রী এমিলিটা এবং তিনি মিলে
ছ’সন্তানের পরিবার টানতে হিমশিম খেতেন। বাড়তি
উপার্জনের জন্য কখনও চাষাবাদ করেছেন, কখনও–
বা আবার পেট চালাতে মৎস্যজীবীর ভূ মিকায়। যে
পরিবারে পান্তাই জ�োটে না, তাদের আর নুনের কী
প্রয়�োজন!দিয়াজ পরিবারেরই পঞ্চম সন্তান হিডিলিন
দিয়াজ অলিম্পিকের ইতিহাসে ফিলিপিন্সকে প্রথম
স�োনা এনে দিলেন।
অলিম্পিকের মহিলাদের ৫৫ কেজি
ভার�োত্তোলনে স�োনা জিতে প�োডিয়ামেই কান্নায়
ভেঙে পড়লেন। এতদিনের ত্যাগ, পরিশ্রম, না–
পাওয়াগুল�ো যেন পদকের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে
পাচ্ছিলেন হিডিলিন। নিজেকে সামলে স�োনার
পদকটিকে এমন মমতায় ছুঁলেন, জ্বরে ক�োনও
শিশুর কপাল ঠিক যেভাবে ছুঁয়ে থাকে মায়ের হাত।
বাবার পেশার মত�োই তাঁর জীবনও অগ�োছাল�োময়।
নানান কিছু চেষ্টা করে শেষ অবধি খুড়তু ত�ো ব�োনের

 ওসাকার বিদায়

সংবাদ সংস্থা, ট�োকিও, ২৭ জুলাই:গ�োটা
জাপানকে আশাহত করে অলিম্পিক থেকে
বিদায় নিলেন টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা।
মঙ্গলবার মহিলা সিঙ্গলসে অঘটন ঘটালেন
চেক প্রজাতন্ত্রের মারকেতা ভন্দ্রোস�োভা। তৃ তীয়
রাউন্ডে প্রাক্তন ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালিস্ট ৬–১,
৬–৪ সেটে হারিয়েছেন ওসাকাকে। বিশ্বের ৪২

দাদুর কীর্তির
সামনে
সিতসিপাস

পরামর্শে ভার�োত্তোলনে আসা, যে খেলা তাঁকে
ফিলিপিন্সের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ এবং
বিশ্বখ্যাত বক্সার ম্যানি পাকিয়াওর সমগ�োত্রীয়
করে তু লল।
২০১৬ রিও অলিম্পিকে রুপ�োতে সন্তুষ্ট থাকতে
হয়েছিল হিডিলিনকে। জেদ চেপে গিয়েছিল। যে
করেই হ�োক পদকের রঙে বদল আনতে চেয়েছিলেন।
বিশেষ অনুশীলনের জন্য ২০১৯ সালে পরিবার,
পরিজনদের ছেড়ে মালয়েশিয়া চলে যান। এ যেন
দ্বীপান্তর। সেই থেকে চেনা মুখগুল�ো দেখা হয়নি।
নিজের প্রিয় খাবারদাবারগুল�োও মুখে ত�োলেননি
কঠ�োর ডায়েট পালন করতে। অপেক্ষা মিটতে
চলেছে। লকডাউনে স�োশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে
টাকা তু লে কর্মহীন নিরন্ন মানুষের মুখে খাবার
তু লে দেওয়ার পাশাপাশি সরু বাঁশে ব�োতল বেঁধে
মাথার ওপর তা ধরে স্কোয়াট করেছেন দিনের পর
দিন। সব পরিশ্রমের দাম পেলেন, বিশ্বরেকর্ডের
অধিকারিণী চীনের লিয়াও কিউইউনকে পরাস্ত করে।
২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতিও খুব
শিগগিরই শুরু করবেন। দিয়াজের কথায়, ‘স�োনা
জিতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আবার চেষ্টা করব।’
নম্বর ভন্দ্রোস�োভার বিরুদ্ধে একেবারেই স্বচ্ছন্দে
ছিলেন না জাপানি তারকা। হারের পর ওসাকা
বলেছেন, ‘অনেক আশা নিয়েই অলিম্পিকে
অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না প্রত্যাশার
চাপ নিতে। আগে অলিম্পিকে খেলিনি,
তাই হয়ত�ো জানি না কীভাবে প্রত্যাশার চাপ
ম�োকাবিলা করতে হয়।’ট�োকিও গেমসে মশাল
প্রজ্জ্বলন করেছিলেন ওসাকা, তাঁকে নিয়ে
জাপানবাসীর প্রত্যাশাও ছিল তু ঙ্গে।

স্কাইরাইজ ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড ই ন লিকুইডেশন
(পূর্বতন ‘সরাফ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ’)
CIN: U51909WB1987PTC042374
রেজিস্টার্ড অফিস:১)বর্তমান ঠিকানা:প্রযত্নে– দেবব্রত পাল,
উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২ ৩১১, ২)
পূর্বতন ঠিকানা:১/এ, ভ্যান্সিট্রাট র�ো, কলকাতা–৭০০ ০০১
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ২৩০ অনুযায়ী
আগ্রহ প্রকাশনা
আমি সঞ্জিতকুমার নায়েক, ‘স্কাইরাইজ ওভারসিজ প্রাইভেট
লিমিটেড ই ন লিকুইডেশন (পূর্বতন সরাফ ইমপেক্স প্রাইভেট
লিমিটেড)
’
–এর লিকুইডেটর হিসেবে ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট
২০১৩ সেকশন ২৩০ অনুযায়ী ক�োম্পানির উত্তমর্ণগণ বা যে
ক�োনও বিভাগের উত্তমর্ণগণ/সভ্যগণ বা যে ক�োনও বিভাগের
সভ্যগণের কাছ থেকে সমঝ�োতা বা ব্যবস্থাপনার স্কিম–এর
জন্য আবেদন আহ্বান করছি। আগ্রহী আবেদনকারীগণ
লিকুইডেটরের সঙ্গে sknayak31@gmail.com
–এ
য�োগায�োগ করতে পারেন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিশদের
জন্য এবং জমা পদ্ধতি নথির বিশদের জন্য। স্কিম জমা করার
শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, ২০২১।
সঞ্জিতকুমার নায়েক
স্কাইরাইজ ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড ইন লিকুইডেশন
(পূর্বতন সরাফ ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড)–এর লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজিঃ নং:IBBI/IPA-003/IPN00079/2017-18/10702
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮.০৭.২১ ই–মেল: sknayak31@gmail.com

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

সংবাদ সংস্থা

ট�োকিও, ২৭ জুলাই
দাদুর কীর্তির পুনরাবৃত্তির সুয�োগ নাতি
স্টেফান�োস সিতসিপাসের সামনে।
ট�োকিও অলিম্পিকের প্রথম ম্যাচেই
হ�োঁচট খেতে বসেছিলেন গ্রিক তারকা।
তিন সেটের লড়াইয়ে জার্মানির ফিলিপ
ক�োলস্ক্রাইবারকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে
প�ৌঁছেছিলেন। মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডে
মার্কিনি ফ্রান্সেস টিয়াফ�োকে হারিয়ে পুরন�ো
হিসেব চু কিয়েছেন। এক মাস আগে এই
টিয়াফ�োর কাছেই হেরে উইম্বলডনের
প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।
অলিম্পিকে স�োনা জিতলে দাদুর নজির
ছুঁয়ে ফেলবেন বিশ্বের ৪ নম্বর টেনিস
খেল�োয়াড়।
দাদু সার্গেই সালনিকভ ১৯৫৬
মেলব�োর্ন অলিম্পিক ফু টবলে স�োনাজয়ী
স�োভিয়েত ইউনিয়ন দলের সদস্য
ছিলেন। ক�োয়ার্টার ফাইনালে জ�োড়া
গ�োলও করেছিলেন। ১৯৫৮ বিশ্বকাপ
দলেরও প্রতিনিধিত্ব করেন সার্গেই।
স�োভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে ম�োট ২০টি
ম্যাচ খেলে ১১ বার জাল কঁাপিয়েছেন।
তঁার মেয়ে রুশ টেনিস খেল�োয়াড় জুলিয়া
বিয়ে করেন গ্রিক টেনিস খেল�োয়াড়
আপ�োস্তলস সিতসিপাসকে। স্টেফান�োস
পদক জিতলে দাদুর কৃ তিত্বে ভাগ
বসাবেন।
সিঙ্গলসের পাশাপাশি মারিয়া
সাক্কারির সঙ্গে জুটি বেঁধে দেশের হয়ে
মিক্সড ডাবলসও খেলছেন এ বছরের
ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালিস্ট। চলতি
বছরের ফ্রেঞ্চ ওপেনে মারিয়া সাক্কারিও
সেমিফাইনালে প�ৌঁছেছেন।

বর্তমান ঠিকানা– তৃ তীয় তল, পিসিএম
টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল, সেবক র�োড,
শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪ ০০১,
রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড
ফিনান্সিয়াল ইন্সিস্টিটিউট অ্যাক্ট, ১৯৯৩–
এর ১৯(৪) ধারাধীনে সমন
টি ও এ নং:৫০১/২০১৭
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
.... আবেদনকারী
– বনাম –
মাজিবার রহমান সরকার এবং অন্য
... . বিবাদী পক্ষগণ
প্রতি,
১.মাজিবার রহমান সরকার, রাজ
ম�োটরস–এর মালিক, চ�োটপারুয়া, প�োঃ
কর্ণজ�োড়া, থানা রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর
দিনাজপুর, পব, পিন ৭৩৩১৩৪।
২.রুপসানা পরবিন সরকার, স্বামী–
মাজিবার রহমান সরকার, রাজ ম�োটরস–
এর মালিক, চ�োটপারুয়া, প�োঃ কর্ণজ�োড়া,
থানা রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর, পব,
পিন ৭৩৩১৩৪।
যেহেতু উক্ত পক্ষের মধ্যে ও এ নং ৩২৭,
বর্ষ ২০১৬ ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–২,
কলকাতাতে রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড
ব্যাঙ্করাপ্টসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ১৯ ধারায়
রেজিস্টার্ড ছিল।
যেহেতু উক্ত ও এ নং ৩২৭, বর্ষ ২০১৬
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–২, কলকাতা
থেকে ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল,
শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত হয় ও টি ও এ নং:
৫০১/২০১৭ হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়েছে।
সেহেতু ১৫.০৯.২০২১ বেলা ১০.৩০–এ
ট্রাইবুনাল/রেজিস্ট্রার সমীপে আপনাদের
সরাসরি বা বৈধ আইনি প্রতিনিধি মারফৎ
হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
মনে রাখবেন, হাজিরায় ব্যর্থ হলে
আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আবেদন
শুনানি ও নিস্পত্তি হবে।
নিচে ট্রাইবুনাল সিলম�োহর সহ স্বাক্ষর
রইল।
২৩ জুলাই, ২০২১
রেজিস্ট্রার, 
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

কর�োনা আক্রান্ত ক্রু নাল পান্ডিয়া। জানা গিয়েছে,
আট ভারতীয় ক্রিকেটার তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন।
মঙ্গলবার সকালে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ক্রু ণালের
রিপ�োর্ট পজিটিভ আসায় ভারত–শ্রীলঙ্কার মধ্যে
দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ স্থগিত করে দেওয়া হয়।
আইস�োলেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই দলের
ক্রিকেটারদের।
মঙ্গলবার দুপুরে ভারতীয় ক্রিকেট ব�োর্ডের
তরফে এক বার্তায় ক্রু ণালের কর�োনা আক্রান্ত
হওয়ার খবর জানান�ো হয়। ব�োর্ড সচিব জয় শাহ
বলেন, ‘ভারতীয় দলের মেডিক্যাল টিম খ�োঁজ
নিয়ে জেনেছে, দলের আট সদস্য তাঁর সংস্পর্শে
এসেছিলেন। এদিনই প্রত্যেকের আরটিপিসিআর
টেস্ট করা হবে। এদিন ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া
হলেও বুধবার এই খেলা হবে। বৃহস্পতিবারের
ম্যাচ সূচিমাফিক থাকছে।’
শ�োনা যাচ্ছে, গলা ব্যথার সমস্যার কথা
মঙ্গলবার সকালেই টিম ম্যানেজমেন্টকে জানান
ক্রু ণাল। তারপরই মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা তাঁকে
র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করান�োর কথা বলেন।
এবং সেখানেই রিপ�োর্ট পজিটিভ আসে। ব�োর্ড
সূত্রের খবর, ক্রু ণালের সংস্পর্শে আসা অধিকাংশ
ক্রিকেটার কারা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সংবাদ

সংবাদ সংস্থা, ডারহাম, ২৭ জুলাই: ধারাবাহিকতার অভাব। সুয�োগ
পেয়েও নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি। সাফল্যও
এসেছে, ব্যর্থতাও এসেছে। জাতীয় দলে জায়গা এখনও প�োক্ত
হয়নি ল�োকেশ রাহুলের। তবে ব্যর্থতায় কখনও হতাশ হয়ে
পড়েননি। নিজেকে আরও ভালভাবে তৈরি করেছেন। আবার
টেস্ট দলে সুয�োগ পাওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।
লাল বলের ক্রিকেটে ল�োকেশ রাহুল শেষ খেলেছেন ২০১৯
সালে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ২ বছর
পর আবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার
সুয�োগ এসেছে। ডারহামে বাছাই কাউন্টি
একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে সেঞ্চুরি
করে প্রথম একাদশে ঢ�োকার দাবি জ�োরাল�ো
করেছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার
জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন, সে
প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, ‘টেস্ট দল থেকে বাদ
পড়েছিলাম। আমাকে ফিরতেই হত। ক�োচদের সঙ্গে আল�োচনা
করেছি। খেলার অনেক ভিডিও দেখেছি। ক�োথায় ভু ল হচ্ছে
সেগুল�ো চিহ্নিত করে শ�োধরান�োর চেষ্টা করেছি।’
ব্যর্থতা তাঁকে আরও শক্তিশালী করেছে, জানিয়েছেন ল�োকেশ
রাহুল। বলেন, ‘ আ
 গের থেকে এখন আরও দৃঢ় সঙ্কল্প। এখন
শুধু সুয�োগের অপেক্ষায় আছি। চেষ্টা করছি নিজেকে শান্ত
রাখার।’রাহুল আরও বলেন, ‘আমি অনেক ভু ল করেছি। ভু ল
থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আশা করছি দলের জন্য কাজে লাগতে
পারব।’প্রস্তুতি ম্যাচে রান পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর
লাল বলের ক্রিকেটে খেললাম। রান পেয়ে ভাল লাগছে।’

সংস্থাকে ব�োর্ড সচিব জানিয়েছেন, ‘প্রত্যেকের টেস্ট
রিপ�োর্ট যদি নেগেটিভ থাকে, তাহলে বুধবার ম্যাচ
হতে ক�োনও সমস্যা নেই।’প্রত্যেককে কতদিন
আইস�োলেশনে থাকতে হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
শ্রীলঙ্কায় জৈবসুরক্ষা বলয়ের তদারকির দায়িত্বে
রয়েছেন অরবিন্দ ডি’সিলভা। এক সাক্ষাৎকারে
জানিয়েছেন, কীভাবে ভারতীয় শিবিরে কর�োনা
হানা দিল, এই রহস্যে তিনিও ধন্ধে। কারণ খেলা
হচ্ছে বন্ধ স্টেডিয়ামে। হ�োটেল কর্মীরাও বলয়ের
মধ্যে রয়েছেন। সুরক্ষা বলয় ভেঙেছে, এমন ক�োনও
রিপ�োর্টও জমা পড়েনি। তা সত্ত্বে কীভাবে একজন
আক্রান্ত হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
ক্রু ণাল কর�োনা আক্রান্ত হওয়ায় ধাক্কা খেতে
পারে পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদবের ইংল্যান্ড যাত্রা।
আগেই ভারতীয় ব�োর্ডের তরফে জানান�ো হয়েছিল,
শ্রীলঙ্কা সফর সেরে দু’জন ইংল্যান্ড যাবেন।
প্রসঙ্গত, কর�োনার ধাক্কায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার
সিরিজ থমকাল। 

আজ দ্বিতীয় টি২০
ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
কলম্বো। রাত ৮টা

স�োনি সিক্স, স�োনি টেন ১, স�োনি টেন ৩

অনুশীলন শুরু সবুজ–মেরুনের
আজকালের প্রতিবেদন

নতু ন মরশুমের জন্য অনুশীলন শুরু করে দিল এটিকে ম�োহনবাগান।
সপ্তাহ তিনেক পরেই এএফসি কাপে মাঠে নামবে সবুজ–মেরুন। তাই
মঙ্গলবার থেকে সেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এটিকে ম�োহনবাগান
ক�োচ অ্যান্তোনিও ল�োপেজ হাবাস। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে
এদিন সন্ধেয় ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করালেন সবুজ–মেরুনের
স্প্যানিশ ক�োচ। হাজির ছিলেন অমরিন্দর সিং, অরিন্দম ভট্টাচার্য,
প্রীতম ক�োটাল, শুভাশিস বসু–সহ প্রায় সব ভারতীয় ফু টবলার।
বিদেশিদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র জনি কাউক�ো। কলকাতায় চলে
এলেও ক্লান্তির জন্য অনুশীলনে আসেননি আরেক বিদেশি হুগ�ো
ব�োমাস। বুধবার থেকে অনুশীলনে য�োগ দেবেন তিনি।
প্রথম দিন মূলত ফু টবলারদের শারীরিক সক্ষমতার ওপর জ�োর
দেন হাবাস এবং তাঁর সহকারীররা। দলের গ�োলরক্ষকদের নিয়ে
আলাদা অনুশীলন করান�ো হয়। এ ছাড়াও ছ�োট গ�োলপ�োস্ট রেখে
শুটিং প্র্যাকটিস করান�ো হয়। এবার আইএসএলে১৮ জনের দলে
২ জন এবং সব মিলিয়ে ৪ জন যুব ফু টবলার রাখা বাধ্যতামূলক।
সে–কথা মাথায় রেখে এদিন ৬ জন যুব ফু টবলারকে ট্রায়ালে
ডেকেছিলেন এটিকে ম�োহনবাগান কর্তারা।

যুবভারতীতে অনুশীলনে মনবীর। ছবি: আজকাল

রুল ৮ (১)

উনসানি শাখা
গ্রাম +প�োঃ–উনসানি,
হাওড়া–৭১১ ৩০২

দখল বিজ্ঞপ্তি 

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৯–
এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত দেনদারগণ/জামিনদারগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন,
যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদারগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে
যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত তারিখে নীচে বর্ণিত
সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদারগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এরপরেও
এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত স্টেট
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জসাপেক্ষ হবে।
ক্রম
নং

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের নাম–সহ
ঠিকানা

বন্ধকীকৃ ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১.ল�োনের বকেয়া
২.দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩.দখলের তারিখ
১. ₹ ৪,৫০,৯১২.৪৮
২৬.০৭.২০১০ অনুযায়ী এবং
আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ,
খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
২. ২৬.০৭.২০১১
৩. ২৬.০৭.২০২১

ঋণগ্রহীতা:মেসার্স সিদ্ধেশ্বর প্লাস্টিক স্বত্বা– জমি ও ভবনের সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত ম�ৌজা–আন্দুল,
শ্রী স�ৌমেন্দ্রনাথ ম�োদক, ঠিকানা–আন্দুল জে এল নং ২৯, আর এস নং ২০৩৬, ত�ৌজি নং ৭৪৫, খতিয়ান
চ�ৌধুরিপাড়া, থানা–সাঁকরাইল, হাওড়া–৭১১ নং ৩৪৫, দাগ নং ৩৮, ডিড নং আই ১৩৩, সাল ১৯৮১,
৩০২
আন্দুল চ�ৌধুরিপাড়া, প�োঃ–আন্দুল ম�ৌড়ি, থানা–সাঁকরাইল,
জেলা–হাওড়া, জমির পরিমাপ ৫.৭৫ কাঠা। সম্পত্তি নামাঙ্কিত
শ্রী স�ৌমেন্দ্রনাথ ম�োদক (ঋণগ্রহীতা), পিতা কৃ ষ্ণচন্দ্র ম�োদক।
সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–১০ ফু ট চওড়া ইটের রাস্তা, দক্ষিণে–
শ্রী ডি কে সামন্তর জমি ও ভবন, পূর্বে–৺এম এন ম�োদকের
ভবন, পশ্চিমে–১০ ফু ট চওড়া ইটের রাস্তা।
২. ১)ঋণগ্রহীতা:মেসার্স নাথ পেপার প্যাকেজিং বুক– আই ভলিউম নং ৬০ পৃষ্ঠা নং ২৫৭ থেকে ২৬৩ বিয়িং নং ১. ₹ ২,৯৩,১২২.৮৫
ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বা–শ্রীমতী সন্ধ্যা নাথ, ঠিকানা– ২৩৬৫ সাল ১৯৯০ (১৮.০৫.১৯৯০)জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১৪ ৩১.০৭.২০১৪ অনুযায়ী এবং
শীতলাতলা, উনসানি, হাওড়া।
ছটাক ১৬ বর্গফু ট, ম�ৌজা–উনসানি, জে এল নং ১০, খতিয়ান আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ
ঠিকানা– শীতলাতলা, উনসানি, হাওড়া।
নং ৩৩১, দাগ নং ২৪৪৮। সম্পত্তি নামাঙ্কিত কুমারী সন্ধ্যা নাথ। খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি
২)ঋণগ্রহীতা:মেসার্স বালাজি প্যাকেজিং সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–সাধারণ পরিসর, দক্ষিণে–বিশ্বনাথ ২. ১৪.০৮.২০১৪
ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বা–শ্রী বিমল নাথ, পিতা– দাসের সম্পত্তি, পূর্বে–দিলীপ নাথের সম্পত্তি, পশ্চিমে–নির্মল ৩. ২৮.০৭.২০২১
৺ক্ষেত্রম�োহন নাথ, ঠিকানা– শীতলাতলা, নাথের সম্পত্তি।
উনসানি, হাওড়া।
জামিনদার:কুমারী সন্ধ্যা নাথ, ঠিকানা–
শীতলাতলা, উনসানি, হাওড়া।
তারিখ: ২৬.০৭.২০২১
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:উনসানি, হাওড়া	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
১.

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড


অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড অবস্থিত ড�োর নং ৪৩–৯–১৪১, শ্রী গায়ত্রী টাওয়ার্স, ৫ম তল,
শ্রীকন্যা মেন র�োড, ড�োন্ডাপার্থি, বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ–৫৩০ ০১৬

দাবি বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সেকশন ১৩ (২)সঙ্গে পঠিতব্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
এনফ�োর্সমেন্ট রুলস ২০০২ রুল (৩)অধীনে)
আপনাদের অনুর�োধক্রমে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি (গণ)সময়ে সময়ে আর্থিক সহায়তাক্রমে ঋণসুবিধা গ্রহণ করেছিলেন যার বিনিময়ে বিভিন্ন সম্পদসমূহ ব্যাঙ্কের অনুকূলে প্রদান করেছিলেন বন্ধক
প্রদান করে। যেহেতু আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা অ্যাকাউন্টসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুৎপাদক সম্পদ হিসেবে ঘ�োষিত হয়েছে।
ব্যাঙ্ক, রেজিস্টার্ড প�োস্ট মাধ্যমে আপনাদের বকেয়া প্রদান করার দাবি করেছিলেন, কিন্তু তা অবিলিকৃ ত অবস্থায় ফেরত এসেছে;সেই কারণে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।
ক্রম
আবেদনকারী/সহ আবেদনকারী/জামিনদারগণের নাম/অ্যাকাঃ নং
নং
১
১. মেসার্স শ্রী গ�োপালাকৃ ষ্ণ অট�োম�োবাইলস, ১৭–
১–
৪৫, রামালয়মের নিকটে,
সীথমপেটা, রাজামুন্দ্রি, জেলা– ইস্ট গ�োদাবরী, অন্ধ্রপ্রদেশ–৫৩৩ ১০৫। ২.শ্রী বসমশেট্টি
সুগানাকারা রাও, ৮–২৯৫/৪, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কল�োনি, মাল্লায়াপেটা, রাজামুন্দ্রি, জেলা–
ইস্ট গ�োদাবরী, অন্ধ্রপ্রদেশ–৫৩৩ ১০৫। ৩.শ্রীবসমশেট্টি গ�োপালকৃ ষ্ণ, ৮–২৯৫/৪,
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কল�োনি, মাল্লায়াপেটা, রাজামুন্দ্রি, জেলা– ইস্ট গ�োদাবরী, অন্ধ্রপ্রদেশ–৫৩৩
১০৫। আরও:শ্রীবসমশেট্টি গ�োপালকৃ ষ্ণ, ১০৯, সি এস মুখার্জি স্ট্রিট, ক�োন্নগর মণ্ডল,
পশ্চিমবঙ্গ–৭১২ ২৩৫। আরও:শ্রীবসমশেট্টি গ�োপাল কৃ ষ্ণ, ১৭–১–৪৫, রামালয়মের
নিকটে, সীথমপেটা, রাজামুন্দ্রি, জেলা– ইস্ট গ�োদাবরী, অন্ধ্রপ্রদেশ–৫৩৩ ১০৫।
ল�োন অ্যাকাউন্ট নম্বর:৯১৯০৩০০৯০০৮৬৮৬৫
অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) তারিখ: ২৯.১১.২০২০
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৯.০৫.২০২১

দায় অর্থাঙ্ক টাকায়

সমবন্ধকের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি

₹ ১২,৯৫,৯৪৯.৫০,
২৯.১ ১.২ ০২০ অনুযায়ী
চু ক্তি সমাপ্তের দিনে
বকেয়া অর্থাঙ্ক (এই
অর্থাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে
সুদ–সহ জরিমানা সুদ
২৯.১ ১.২ ০২০ পর্যন্ত)–
সহ ৩০.১১.২ ০২০ থেকে
আরও সুদ চু ক্তিবদ্ধ হারে
ঋণ সম্পূর্ণ প্রদান পর্যন্ত।

ইস্ট গ�োদাবরী জেলা, পিদিমগ�োয়া এসআরও, কাঠেরু গ্রাম
এবং গ্রামপঞ্চায়েত এসওয়াই নং ৯৭/৮, ০.২০ সেন্ট জমির
মধ্যে উত্তর অংশে অবস্থিত এবং অন্যদের জমি বিভাজিত
প্লটে যা লে আউট প্ল্যানে বর্ণিত ১৫০ বর্গ গজ জমি–সহ
বাড়ি, যার ডি নং ১২১–৮–৫০৫ (কর প্রদত্ত অনুযায়ী)
অবস্থিত ১৪৬.৬ বর্গ গজ জমির পশ্চিম অংশে, যার প্লট নং
৪ চ�ৌহদ্দি: পূর্বে– ৩২.৪ ফু ট, বাকি সম্পত্তি স্বাক্ষরকারীর,
পশ্চিমে– ৩২ ফু ট,মাড্ডিপাতলা রামকৃ ষ্ণর সম্পত্তি,
উত্তরে– ৪২ ফু ট রাস্তা, দক্ষিণে– ৪২ ফু ট রাস্তা সম্পত্তির
মালিক মাড্ডইপতলা গ�োপালা রাও, বাড়ির মালিক লাথা–
সহ উপর�োক্ত চ�ৌহদ্দির ১৫০ বর্গ গজ জমি–সহ বাড়ি।

আপনারা উপর�োক্ত ব্যক্তি/গণ সারফায়েসি অ্যাক্ট ১৩ (২)অধীনে উপর�োক্ত অর্থাঙ্ক–সহ ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ প্রদানে ব্যর্থ হন এই বিজ্ঞপ্তি থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে
ব্যাঙ্ক সারফায়েসি অ্যাক্ট ১৩ (৪)অধীনে তার অধিকার প্রয়�োগ করবেন। এই বিজ্ঞপ্তি ব্যাঙ্কের ক�োনও অধিকার খর্ব না করে জারি করা হল।
তারিখ:২৬.০৭.২০২১,স্থান:বিশাখাপত্তনম
স্বাঃ/–অনুম�োদিত আধিকারিক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

লাইসেন্সিংয়ের আবেদন

আজকালের প্রতিবেদন: এসসি
ইস্টবেঙ্গল কর্তারা স�োমবারই
জানিয়ে দিয়েছিলেন, এএফসি
ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের জন্য প্রাথমিক
আবেদন তাঁরা করবেন। সেই
মত�োই মঙ্গলবার সর্বভারতীয়
ফুটবল ফেডারেশনের কাছে
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র–সহ ক্লাব
লাইসেন্সিংয়ের জন্য আবেদন
করলেন এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর শ্রীসিমেন্টের
পক্ষ থেকে আরও একবার স্পষ্ট
করে জানান�ো হয়েছে, তারা দল
গড়ে চলতি মরশুমে আইএসএল
খেলতে প্রস্তুত। সেই কারণেই এই
প্রাথমিক আবেদন করে রাখলেন
তাঁরা। তবে চূ ড়ান্ত চু ক্তিপত্রে যতক্ষণ
না ইস্টবেঙ্গল কর্তারা সই করছেন,
ততক্ষণ নতু ন ক�োনও বিনিয়োগ
করবেন না তাঁরা।

কর্পোরেট অফিস:সুপ্রিম বিজনেস পার্ক, ৫ এবং ৬ তল, বি উইং প�োয়াই, মুম্বই–৪০০ ০৭৬

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সঙ্গে পঠিতব্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস
২০০২, রুল ৮ এবং ৯ অনুযায়ী সম্পত্তি (সমূহ)বিক্রয়ের জন্য ১৫ দিনের ই–অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সাধারণকে বিশেষত ঋণগ্রহীতা (গণ)জামিনদার (গণ)–কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা জামিনযুক্ত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃ ত ছিল এবং যার দখল ফু লারটন ইন্ডিয়া
ক্রেডিট ক�োম্পানি লিমিটেড/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণের অনুম�োদিত আধিকারিক নিয়েছিলেন ‘‘যা আছে
যা আছে’’, ‘‘যেমন আছে যেভাবে আছে’’ এবং ‘‘যেখানে যেমন আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে
১৬.০৮.২০২১ বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধি),
যার দ্বারা টাকা ৪,০২,৬৩,৩৭৭.৭৬/–(চার ক�োটি দু’লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশ�ো সাতাত্তর টাকা ও
ছিয়াত্তর পয়সা) ০৩.০৪.২০১৯ অনুযায়ী–সহ পরিশ�োধ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ উদ্ধার করা
যায় যা ঋণগ্রহীতা (গণ)এবং জামিনদার (গণ)যথা হর্ষবর্ধন রুইয়া, স্যাফায়ার ব্যাঙ্কোয়েট প্রাইভেট
লিমিটেড এবং প্রদীপকুমার রুইয়ার বকেয়া ফু লারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট ক�োম্পানি লিমিটেড/জামিনযুক্ত
উত্তমর্ণ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য টাঃ ২,৯০,০০,০০০/–(দুই ক�োটি নব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) এবং নিদর্শ জমা (ইএমডি)
টাঃ ২৯,০০,০০০/–(ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র)। ইএমডি জমার শেষ তারিখ:১৪.০৮.২০২১।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:‘‘রইকভা’’নামিত ভবনের অফিস স্থান ইউনিট নং ২ এবং ৩ অবস্থিত ৭ম
তলে পরিমাপিত প্রায় ৪৫৩৮ বর্গফু ট–সহ ৩টি খ�োলা গাড়ি রাখবার জায়গা যার প্রতিটির পরিমাপ
১৩৫ বর্গফু ট (ম�োট পরিমাপ প্রায় ৪০৫ বর্গফু ট),যা অবস্থিত ভবনের বেসমেন্ট/নীচের তলের সকল
অপরিহার্য অংশ। ওই ভবন নির্মিত প্রায় ৭৮ কাঠা ৯ ছটাক ৪৩ বর্গফু ট পরিমাপিত জমির ওপর এবং
বর্তমান পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩এ, রামম�োহন মল্লিক গার্ডেন লেন, থানা–বেলেঘাটা, কলকাতা–
৭০০ ০১০ যা কলকাতা পুরসভার অধীনে সহ অবিভাজ্য চিহ্নিত আনুপাতিক অংশ–সহ অবিভাজ্য
আনুপাতিক উক্ত ‘‘রুইকভা’’ ভবনের সাধারণ সুবিধাদি, যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–প্রেমিসেস নং ৩বি,
রামম�োহন মল্লিক গার্ডেন লেন, পূর্বে– ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, দক্ষিণে– প্রেমিসেস নং ৭৬,
বেলেঘাটা মেইন র�োড, পূর্বে–রামম�োহন মল্লিক গার্ডেন লেন, কলকাতা–৭০০ ০১০।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য ফু লারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট ক�োম্পানি লিমিটেড/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণের
ওয়েবসাইট www.fullertonindia.com–এ লিঙ্ক দেখুন।
স্থান: কলকাতা	স্বাঃ/– অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:২৭.০৭.২০২১	ফু লারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট ক�োম্পানি লিমিটেড

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

সিআইএন: L10101WB1974PLC094602
রেজিস্টার্ড অফিস:৩১, চ�ৌরঙ্গি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০১৬
ফ�োন নং ৯১৩৩৪০০২ ৯৬০০, ফ্যাক্স নং ৯১৩৩ ২২৪৯ ৬৪২০
ই–মেল: corp_secy@graphiteindia.com
ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

শেয়ারহ�োল্ডারগণের প্রতি ন�োটিস

বিষয়:	 এই ক�োম্পানির গত সাত বছর ধরে দাবিহীন ইকুইটি শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডু কেশন
অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)অথরিটিতে স্থানান্তর
শেয়ারহ�োল্ডারগণের প্রতি ন�োটিস জারি হচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড
অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস, ২০১৬ (রুলস) ম�োতাবেক এই
ক�োম্পানির ১২ আগস্ট, ২০১৪ তে ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘ�োষিত ডিভিডেন্ড, ২০১৩–
১৪ আর্থিক বছর থেকে যে সমস্ত শেয়ারগুলির ডিভিডেন্ড পরপর সাত বছর বা তারও বেশি সময়
ধরে দাবি করা হয়নি, সেগুলি আইইপিএফ–এর নামে হস্তান্তর করা হবে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১
তে বা তার পরে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি, যা পরপর সাত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে
দাবি করা হয়নি, সেগুলি রুলস মাফিক হস্তান্তর করা হবে।
উপরিলিখিত রুলস অনুযায়ী ক�োম্পানি এর আগেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহ�োল্ডারদের এ ব্যাপারে
অবগত করেছিল এবং সম্প্রতি তঁাদেরও অবগত করেছিল যঁাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ
কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার উপয�োগী। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে যে সমস্ত
শেয়ারহ�োল্ডারদের শেয়ারগুলি হস্তান্তর করার উপয�োগী, তঁাদের বিশদ বিবরণ এই ক�োম্পানি
তার ওয়েবসাইট http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx–তে
আপল�োড করে দিয়েছিল।
ব্যবহারিক আকারে থাকা শেয়ারগুলি যা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার
উপয�োগী, তার জন্য ক�োম্পানি ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে, যা মূল সার্টিফিকেটের
বদলে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বদলের পর।
স্থানান্তরের জন্য এই ক�োম্পানি ডিপ�োজিটরি কে জানিয়ে দরকারি পদক্ষেপ নেবে। সেক্ষেত্রে
মূল সার্টিফিকেটের শেয়ারহ�োল্ডার যথারীতি বাতিল হয়ে যাবে ও শেয়ারগুলি অবিনিময়য�োগ্য
হয়ে যাবে। ডিম্যাট ফর্মের শেয়ারহ�োল্ডারগণ লক্ষ্য করবেন যে, শেয়ারগুলি যা আইইপিএফ
কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার উপয�োগী, তার জন্য ডিপ�োজিটরি কে জানিয়ে দরকারি
পদক্ষেপ নেবে।
নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহ�োল্ডারদের তরফে
ক�োনও য�োগায�োগ না পেলে শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তে বা তার পরে স্থানান্তরের জন্য এই ক�োম্পানি দরকারি পদক্ষেপ নেবে।
শেয়ারহ�োল্ডারগণ অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন যে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে
জমা করা উল্লিখিত শ্রেণিভু ক্ত শেয়ারগুলি কিংবা এগুলি সংক্রান্ত ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে
এই ক�োম্পানির বিরুদ্ধে আর ক�োনওভাবে ক�োনওপ্রকার দাবি জানান�ো যাবে না। উল্লিখিত
শেয়ারগুলি এবং এগুলির ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর অবশ্য
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহ�োল্ডারগণ এগুলি দাবি করতে পারবেন এবং এ জন্য তঁাদের সংশ্লিষ্ট রুলসে
নির্ধারিতমত�ো পদ্ধতিতে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।
এই সংক্রান্ত বিষয়ে শেয়ারহ�োল্ডারগণের ক�োনও ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে তঁারা এখানে
য�োগায�োগ করতে পারেন:ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেঃ লিঙ্ক ইনটাইম
ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি–১০১, ২৪৭ পার্ক, এল বি এস মার্গ, ভিখর�োলি ওয়েস্ট মুম্বই–
৪০০ ০৮৩, ফ�োন:+৯১–২২–৪৯১৮ ৬০০০, ই–মেল: rnt@linkintime.co.in।
গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা	বি শিবা
তারিখ: ২৮.০৭.২০২১	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
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Lingayat MLA B Bommai
is next CM of Karnataka
PRESS TRUST OF INDIA
Bengaluru, 27 July

T

he Karnataka BJP legislature party
on Tuesday elected Basavaraj
Bommai as its new leader and he
will succeed outgoing Chief Minister B S
Yediyurappa.
According to party sources, Bommai,
a Lingayat leader from North Karnataka,
had the backing of the outgoing chief minister Yeddyurappa to succeed him.
Basavaraj Bommai is the son of former
chief minister, the late S R Bommai.
The 61-year-old leader was Minister for
Home Affairs, Law, Parliamentary Affairs
and Legislature in Yediyurappa's council
of ministers which was dissolved on
Monday.
“The new leader proposal was made by
senior leader B S Yediyurappa and was
supported by Govind Karjol, R Ashok,
K S Eshwarappa, B Sriramulu, S T
Somashekar, Poornima Srinivas, and the
newly elected legislature party leader and
new Chief Minister will be Basavaraj
Bommai,” BJP’s central observers and
Union minister Dharmendra Pradhan said
after the meeting.
Soon after the announcement,
Bommai sought the blessings of
Yediyurappa, and he was greeted by other
party leaders.
The legislature party meeting to elect
the new leader took place at a city hotel in
the presence of Union ministers
Dharmendra Pradhan and G Kishan
Reddy who were appointed as central

Basavaraj Bommai, 61, is the son of
former CM, the late S R Bommai

observers by BJP's parliamentary board.
It was attended by BJP national general
secretary in-charge of Karnataka Arun
Singh, state president Nalin Kumar Kateel,
national
general
secretary
C T Ravi, among others.
Known for his “clean and non-controversial” image, Bommai is considered
among the close confidants of
Yediyurappa.
Ending months of speculation over his
exit, Yediyurappa on Monday stepped
down as the Chief Minister, coinciding
with his government completing two years
in office.
Governor Thaawarchand Gehlot
accepted the 78-year-old BJP veteran's resignation, and dissolved the Council of
Ministers headed by him, with immediate

The move could boost
demand and generate revenue for the government,
Reuters had recently reported
citing sources.

>

BS SUDOKU

Father-son duo
When Bommai takes oath as Karnataka
chief minister, he will be the latest in the
father-son duos to occupy the CM's post.
Another father-son duo, also from
Karnataka, occupied the state CM's post:
H D Deve Gowda and his son H D
Kumaraswamy.
Tamil Nadu CM M K Stalin's father M
Karunanidhi was also the chief minister
of the southern state.

than 100 per cent on imported
vehicles. Owing to a high
sticker price, the volumes
have been limited.

Sebi seeks
beneficial...
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Last week, the government
had informed Parliament that
the markets regulator and the
Directorate of Revenue
Intelligence are investigating
a few Adani Group firms.
A source said that Sebi first
conducts a preliminary
enquiry, where it collects
information from different
sources. Only if it finds nonadherence to norms, violation
or misappropriation, does it
approach the company in
question for adjudicating proceedings.
In a separate matter, the
accounts of these three foreign funds were frozen in 2016
over the issuance of global
depository receipts by certain
listed firms. No freeze was,
however, ordered for their
holding in other firms, the

government had clarified.
The confusion arose
because
the
National
Securities Depository (NSDL)
website
continued
to
show the three FPIs on the list
of ‘frozen accounts’, along
with 9,444 other entities, as on
May 31.
The NSDL, however, had
clarified that the freeze of
accounts of these three foreign funds was not related to
Adani Group, but to a June
2016 case.
According to the latest
shareholding data, Albula
Investment Fund holds 1.56
per cent stake in Adani
Transmission, 1.96 per cent
stake in Adani Enterprises,
1.31 per cent stake in Adani
Total Gas, and 1.24 per cent in
Adani Green Energy.
Among stocks where it has
seen a decline in holding, as
compared to the March 2021
quarter,
include
Adani
Enterprises (down from 2.14
per cent), Adani Transmission
(2.23 per cent), and Adani
Total Gas (1.91 per cent).
Cresta Fund held 3.21 per
cent
stake
in
Adani
Transmission as of June 2021
quarter (down from 3.93 per
cent in the March quarter),
1.57 per cent stake in Adani
Enterprises (down from 2.98
per cent), and below 1 per cent
in Adani Total Gas (down
from 1.34 per cent).
According to the latest
data, APMS Investment Fund
held a 2.7 per cent stake in
Adani Total Gas, 2.3 per cent
stake in Adani Green Energy,
1.9 per cent stake in Adani
Transmission, and 1.7 per cent
stake in Adani Enterprises.
There is marginal change in
its Adani Green and Adani
Total Gas holdings since the
March quarter.

The Singareni Collieries Company Limited
(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM– 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE
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Oath taking ceremony at 11 am today
Bommai on Tuesday said Governor
Thaawarchand Gehlot has invited him to
form the government and he will take oath
as Chief Minister at 11 am on July 28.
"I have informed the Governor about
my election as the leader of the legislature
party. He has invited me to form the government. We have discussed and decided
that I will take oath tomorrow at 11 am,"
Bommai said.
According to the Governor's office, the
oath taking ceremony will be at the Glass
House in the Raj Bhavan. The 61-year-old
leader also said that he alone will take the
oath of office on Wednesday. Soon after
his election as the leader of the BJP legislature party, Bommai, along with caretaker
Chief Minister B S Yediyurappa, drove to
the Raj Bhavan to stake claim to form the
government.

FROM PAGE 1
If the government indeed
reduces the import duty on
EVs, it’s likely to open the
floodgates and pave the way
for many new launches in the
premium end of the market.
Luxury carmakers including
Mercedes Benz India, Audi
India and Jaguar Land Rover
have launched their EVs in
India. Hyundai sells the Kona
electric and MG the ZVS.
India levies a duty of more
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FACE TO FACE: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday met Prime Minister Narendra Modi where she urged
him to convene an all-party meet on the Pegasus snooping row and decide on a Supreme Court-led probe. Earlier in the day, the
PM met Bharatiya Janata Party MPs and asked them to expose the Opposition parties “as the government is ready for a
discussion but they are not”
PHOTO: TWITTER

Ola’s Aggarwal
takes on
Musk over EV
duty cut

   

effect. The notification from the Raj
Bhavan said Yediyurappa shall continue
to function as Chief Minister till alternative
arrangements are made.

DIDI MEETS PM, DEMANDS PEGASUS PROBE
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Tenders have been published for the following Services / Material
Procurement through e-procurement platform. For details, please visit
https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.scclmines.com

NIT/Enquiry No.- Description / Subject / Estimated Contract
Value - Last date and time for Submission of bid(s)
E0521O0124- Design, Fabrication, supplying and commissioning of 72
inches thread chasing machine for manufacturing of roof bolts at CWS,
Kothagudem of SCCL - 06.08.2021-17:00 Hrs.
E0121O0038- Plant Insurance for 2x600 MW Singareni Thermal Power
Plant for one year period - 09.08.2021- 17:00 Hrs. - GM (MP)
CRP/CVL/RG-II/TN-31/2021-22, Dt.17.07.2021 – Maintenance of GDK
6 incline Siding Served by Ramagundam Railway Station on KazipetBallarsha Section of SC Railways for TWO years 2021-22 & 2022-23 in
RG-II Area, Peddapalli Dist.,TS-Rs.1,26,03,311/- 07.08.2021- 4:30 P.M.
CRP/CVL/SRP/TN-32/2021-22, Dt.19.07.2021 – Manufacturing of clay
pills including supply of red earth, sand at RK-7 clay pill shed and
transportation of clay pills from RK-7 mine clay pill shed to various mines
for a period 2 years in Srirampur area, Mancherial Dist, TS Rs.76,60,662/-03.08.2021- 4:30 P.M.
CRP/CVL/MNG/TN-34/2021-22, Dt.17.07.2021– Construction of
Washing platform with 5 bays at PK OC-II Extension Project at
Manuguru area, Bhadradri Kothagudem Dist. Telangana State– Rs.
94,97,055/-03.08.2021-4:30 P.M.
CRP/CVL/SRP/TN-35/2021-22, Dt.22.07.2021– Widening of existing
BT road near Ramaraopet tank bund at Srirampur open cast in
Srirampur area, Mancherial dist., Telangana State – Rs. 2,66,52,595/06.08.2021-4:30 P.M.
- GM (Civil)
MMR/CVL/E-RKPT/T-40/2021-22 – Maintenance and Repair works to
filter beds including maintenance of water supply lines for the years
2021-22 and 2022-23 at Ramakrishnapur township, Mandamarri area,
Mancherial district, Telangana State(two years period) – Rs.
48,73,365/-06.08.2021-4:30 P.M.
- GM (MMR)
MNG/CVL/TN-08/G-13/2021-22 – Construction of Ground level water
tank, Electrical equipment shed and pump shed for Washing platform at
PKOC-II extension project in Manuguru Area, Bhadradri Kothagudem
Dist, TS – Rs. 34,500/-10.08.2021-4:30P.M.
- GM (MNG)
PR/2021-22/MP/CVL/32

