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Listing Department 
National Stock Exchange 
Exchange Plaza,Sth Floor, 
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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 
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কয়েকদিন বাদিয়ত কাটিয়ে ১০ আগস্ট ট্রেদনংয়ে দিরব। অয়্াবয়র কমনওয়েলথ 
চ্াদপিেনদিপ। এর ওপর দনর্ভর করয়ব কমনওয়েলথ ট্গময়ে ট্�াগ্তা অজ্ভন  মীরাবাই চানু

 অনুিীলন শুরু েবুজ–ট্মরুয়নর  লাইসেন্সিংস়ের আসেদন 

িাদুর কীদত্ভর 
োময়ন  

দেতদেপাে

আজকায়লর প্রদতয়বিন

নতুন মরশুসমর জন্য অনুশীলন শুরু কসর নদল এটিসক মমাহনোগান। 
েপ্াহ নতসনক পসরই এএফনে কাসপ মাসে নামসে েেুজ–মমরুন। তাই 
মঙ্গলোর মেসক মেই প্রস্তুনত শুরু কসর নদসলন এটিসক মমাহনোগান 
মকাচ অ্যাস্াননও মলাসপজ হাোে। যুেভারতীর প্র্যাকটিে গ্াউসডে 
এনদন েসধে়ে ঘণ্া মদস়েক অনুশীলন করাসলন েেুজ–মমরুসনর 
স্্যাননশ মকাচ। হানজর নিসলন অমনরন্দর নেিং, অনরন্দম ভট্াচায্য, 
প্রীতম মকাটাল, শুভানশে েেু–েহ প্রা়ে েে ভারতী়ে ফুটেলার। 
নেসদনশসদর মস্্য নিসলন একমাত্র জনন কাউসকা। কলকাতা়ে চসল 
এসলও ক্ান্র জন্য অনুশীলসন আসেননন আসরক নেসদনশ হুসগা 
মোমাে। েু্োর মেসক অনুশীলসন মযাগ মদসেন নতনন।

প্রেম নদন মূলত ফুটেলারসদর শারীনরক েক্ষমতার ওপর মজার 
মদন হাোে এেিং তাঁর েহকারীররা । দসলর মগালরক্ষকসদর ননস়ে 
আলাদা অনুশীলন করাসনা হ়ে। এ িা়োও মিাট মগালসপাস্ট মরসে 
শুটিিং প্র্যাকটিে করাসনা হ়ে। এোর আইএেএসল  ১৮ জসনর দসল 
২ জন এেিং েে নমনলস়ে ৪ জন যুে ফুটেলার রাো ো্্যতামূলক। 
মে–কো মাো়ে মরসে এনদন ৬ জন যুে ফুটেলারসক ট্া়োসল 
মেসকনিসলন এটিসক মমাহনোগান কত্যারা ।

েংবাি েংস্া
ট্�াদকও, ২৭ জুলাই

দাদুর কীনত্যর পুনরােৃনতির েুসযাগ নানত 
মস্টফাসনাে নেতনেপাসের োমসন। 
মটানকও অনলনপিসকর প্রেম ম্যাসচই 
মহাঁচট মেসত েসেনিসলন নগ্ক তারকা। 
নতন মেসটর ল়োইস়ে জাম্যাননর নফনলপ 
মকালস্কাইোরসক হানরস়ে নবিতী়ে রাউসডে 
মপৌঁসিনিসলন। মঙ্গলোর নবিতী়ে রাউসডে 
মানক্যনন ফ্াস্সে টি়োসফাসক হানরস়ে পুরসনা 
নহসেে চুনকস়েসিন। এক মাে আসগ এই 
টি়োসফার কাসিই মহসর উইম্বলেসনর 
প্রেম রাউডে মেসক নেদা়ে ননসত হস়েনিল। 
অনলনপিসক মোনা নজতসল দাদুর ননজর 
িুঁস়ে মফলসেন নেসবের ৪ নম্বর মটননে 
মেসলা়ো়ে।

দাদু োসগ্যই োলননকভ ১৯৫৬ 
মমলসোন্য অনলনপিক ফুটেসল মোনাজ়েী 
মোনভস়েত ইউনন়েন দসলর েদে্য 
নিসলন। মকা়োট্যার ফাইনাসল মজা়ো 
মগালও কসরনিসলন। ১৯৫৮ নেবেকাপ 
দসলরও প্রনতননন্ত্ব কসরন োসগ্যই। 
মোনভস়েত ইউনন়েসনর হস়ে মমাট ২০টি 
ম্যাচ মেসল ১১ োর জাল কঁানপস়েসিন। 
তঁার মমস়ে রুশ মটননে মেসলা়ো়ে জুনল়ো 
নেস়ে কসরন নগ্ক মটননে মেসলা়ো়ে 
আসপাস্তলে নেতনেপােসক। মস্টফাসনাে 
পদক নজতসল দাদুর কৃনতসত্ব ভাগ 
েোসেন।

নেঙ্গলসের পাশাপানশ মানর়ো 
োক্ানরর েসঙ্গ জুটি মেঁস্ মদসশর হস়ে 
নমক্সে োেলেও মেলসিন এ েিসরর 
মফ্ঞ্চ ওসপসনর ফাইনানলস্ট। চলনত 
েিসরর মফ্ঞ্চ ওসপসন মানর়ো োক্ানরও 
মেনমফাইনাসল মপৌঁসিসিন। 

  ওোকার নেদা়ে
েংবাি েংস্া, ট্�াদকও, ২৭ জুলাই:  ট্গা�া 
জাপানয়ক আিাহত কয়র অদলদপিক ট্থয়ক 
দবিাে দনয়লন ট্�দনে তারকা নাওদম ওোকা। 
মঙ্গলবার মদহলা দেঙ্গলয়ে অঘ�ন ঘ�ায়লন 
ট্চক প্রজাতয়্রের মারয়কতা রয়দ্ায়োরা। তৃতীে 
রাউয়ডে প্রাক্তন ট্রেঞ্চ ওয়পন িাইনাদলস্ট ৬–১, 
৬–৪ ট্েয়� হাদরয়েয়েন ওোকায়ক। দবয়বের ৪২ 

নম্বর রয়দ্ায়োরার দবরুয়ধে এয়কবায়রই স্বচ্ছয়দে 
দেয়লন না জাপাদন তারকা। হায়রর পর ওোকা 
বয়লয়েন, ‘ অয়নক আিা দনয়েই অদলদপিয়ক 
অংি দনয়েদেলাম। দকন্তু পারলাম না প্রত্ািার 
চাপ দনয়ত। আয়গ অদলদপিয়ক ট্েদলদন, 
তাই হেয়তা জাদন না কীরায়ব প্রত্ািার চাপ 
ট্মাকাদবলা করয়ত হে।’  ট্�াদকও ট্গময়ে মিাল 
প্রজ্জ্বলন কয়রদেয়লন ওোকা, তায়ঁক দনয়ে 
জাপানবােীর প্রত্ািাও দেল তুয়ঙ্গ।     

 কয়প্ভায়র� অদিে:  েুদপ্রম দবজয়নে পাক্ভ, ৫ এবং ৬ তল, দব উইং ট্পাোই, মুম্বই– ৪০০ ০৭৬

স্াবর েপিদতিেমূহ দবক্রয়ের জন্ দবক্রে দবজ্ঞদতি
নেনকউনরটাইসজশন অ্যাডে নরকনস্টাকশন অফ নফনান্স়োল অ্যাসেটে অ্যাডে এনসফাে্যসমন্ট অফ 
নেনকউনরটি ইন্টাসরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ েসঙ্গ পঠিতে্য নেনকউনরটি ইন্টাসরস্ট ( এনসফাে্যসমন্ট)  রুলে 
২০০২, রুল ৮ এেিং ৯ অনুযা়েী েপিনতি ( েমূহ)  নেক্রস়ের জন্য ১৫ নদসনর ই– অকশন নেক্র়ে নেজ্ঞনপ্ 
ো্ারণসক নেসশষত ঋণগ্হীতা ( গণ)  জানমনদার ( গণ) – মক নেজ্ঞনপ্ প্রদান করা হসছে ময, ননম্নেনণ্যত 
স্াের েপিনতিেমূহ যা জানমনযুক্ত উতিমসণ্যর কাসি েধেকীকৃত নিল এেিং যার দেল ফুলারটন ইনডে়ো 
মক্রনেট মকাপিানন নলনমসটে/ জানমনযুক্ত উতিমসণ্যর অনুসমানদত আন্কানরক  ননস়েনিসলন ‘ ‘ �া আয়ে 
�া আয়ে’ ’ , ‘ ‘ ট্�মন আয়ে ট্�রায়ব আয়ে’ ’  এবং ‘ ‘ ট্�োয়ন ট্�মন আয়ে’ ’  নভনতিসত নেনক্র করা হসে 
১৬. ০৮. ২০২১ মেলা ১১. ০০টা মেসক দুপুর ০১. ০০টা পয্য্ ( প্রনত মক্ষসত্র ৫ নমননসটর অেীমান়েত েৃনধি) , 
যার বিারা �াকা ৪,০২,৬৩,৩৭৭. ৭৬/ –  ( চার ট্কাটি দু’  লক্ষ ট্তষট্টি হাজার দতনয়িা োতাতির �াকা ও 
দেোতির পেো)  ০৩. ০৪. ২০১৯ অনুযা়েী–েহ পনরসশা্ পয্য্ েুদ এেিং অন্যান্য েরচ উধিার করা 
যা়ে যা ঋণগ্হীতা ( গণ)  এেিং জানমনদার ( গণ)  যো হষ্ভবধ্ভন রুইো, ে্ািাোর ব্ায়্ায়ে� প্রাইয়র� 
দলদময়�ড এবং প্রিীপকুমার রুইোর েসক়ো ফুলারটন  ইনডে়ো মক্রনেট মকাপিানন নলনমসটে/ জানমনযুক্ত 
উতিমণ্য কাি মেসক।
েিংরনক্ষত মূল্য �াঃ ২,৯০,০০,০০০/ –  (দুই ট্কাটি নব্বই লক্ষ �াকা মাত্র)   এেিং ননদশ্য জমা ( ইএমনে)  
�াঃ ২৯, ০০, ০০০/ –  (ঊনদত্রি লক্ষ �াকা মাত্র) । ইএমনে জমার মশষ তানরে:  ১৪. ০৮. ২০২১।

স্াবর েপিদতির দববরণ:  ‘ ‘ রইকভা’ ’  নানমত ভেসনর অনফে স্ান ইউননট নিং ২ এেিং ৩ অেনস্ত ৭ম 
তসল পনরমানপত প্রা়ে ৪৫৩৮ েগ্যফুট–েহ ৩টি মোলা গান়ে রােোর জা়েগা যার প্রনতটির পনরমাপ 
১৩৫ েগ্যফুট ( মমাট পনরমাপ প্রা়ে ৪০৫ েগ্যফুট),  যা অেনস্ত ভেসনর মেেসমন্ট/ নীসচর তসলর েকল 
অপনরহায্য অিংশ। ওই ভেন নননম্যত প্রা়ে ৭৮ কাো ৯ িটাক ৪৩ েগ্যফুট পনরমানপত জনমর ওপর এেিং 
েত্যমান পুরেভা মপ্রনমসেে নিং ৩এ, রামসমাহন মনলিক গাসে্যন মলন, োনা–  মেসলঘাটা, কলকাতা–
৭০০ ০১০ যা কলকাতা পুরেভার অ্ীসন েহ অনেভাজ্য নচননিত আনুপানতক অিংশ–েহ অনেভাজ্য 
আনুপানতক উক্ত ‘ ‘ রুইকভা’ ’  ভেসনর ো্ারণ েুনে্ানদ, যার মচৌহনদি:  উতিসর–  মপ্রনমসেে নিং ৩নে, 
রামসমাহন মনলিক গাসে্যন মলন, পূসে্য– ইস্টান্য মমসট্াপনলটন োইপাে, দনক্ষসণ– মপ্রনমসেে নিং ৭৬, 
মেসলঘাটা মমইন মরাে, পূসে্য–  রামসমাহন মনলিক গাসে্যন মলন, কলকাতা– ৭০০ ০১০।

নেক্রস়ের নেশদ শত্যােনলর জন্য ফুলারটন ইনডে়ো মক্রনেট মকাপিানন নলনমসটে/ জানমনযুক্ত উতিমসণ্যর 
ওস়েেোইট www.fullertonindia.com –এ নলঙ্ক মদেুন।

স্ান:   কলকাতা স্বাঃ/ –  অনুয়মাদিত আদধকাদরক
তাদরে:  ২৭. ০৭. ২০২১ িুলার�ন ইদডেো ট্ক্রদড� ট্কাপিাদন দলদময়�ড  

 অ্াদসিে ব্া্ দলদময়�ড
অ্াদসিে ব্া্ দলদময়�ড অবদস্ত ট্ডার নং ৪৩– ৯– ১৪১, শ্রী গােত্রী �াওোে্ভ, ৫ম তল, 

শ্রীকন্া ট্মন ট্রাড, ট্ডাডোপাদথ্ভ, দবিাোপতিনম, অন্ধ্রপ্রয়িি– ৫৩০ ০১৬

িাদব দবজ্ঞদতি
( দেদকউদর�াইয়জিন অ্াডে দরকনস্টাকিন অি দিনাদসিোল অ্ায়ে� অ্াডে এনয়িাে্ভয়মন্ট অি দেদকউদরটি ইন্টায়রস্ট অ্া্ ২০০২ ট্েকিন ১৩ ( ২)  েয়ঙ্গ পঠিতব্ দেদকউদরটি ইন্টায়রস্ট 

এনয়িাে্ভয়মন্ট রুলে ২০০২ রুল ( ৩)  অধীয়ন) 
আপনাসদর অনুসরা্ক্রসম ননম্নেনণ্যত ে্যনক্ত ( গণ)  েমস়ে েমস়ে আনে্যক েহা়েতাক্রসম ঋণেুনে্া গ্হণ কসরনিসলন যার নেননমস়ে নেনভন্ন েপিদেমূহ ে্যাসঙ্কর অনুকূসল প্রদান কসরনিসলন েধেক 
প্রদান কসর। মযসহতু আপনারা ে্যাসঙ্কর েসক়ো প্রদাসন ে্যে্য হস়েসিন আপনারা অ্যাকাউন্টেমূহ নরজাভ্য ে্যাঙ্ক অফ ইনডে়োর ননসদ্যনশকা অনুযা়েী অনুৎপাদক েপিদ নহসেসে মঘানষত হস়েসি। 
ে্যাঙ্ক, মরনজস্টাে্য মপাস্ট মা্্যসম আপনাসদর েসক়ো প্রদান করার দানে কসরনিসলন, নকন্তু তা অনেনলকৃত অেস্া়ে মফরত এসেসি;  মেই কারসণ এই নেজ্ঞনপ্ জানর করা হসছে। 

ক্রম 
নং

আয়বিনকারী/ েহ আয়বিনকারী/ জাদমনিারগয়ণর নাম/ অ্াকাঃ নং িাে অথ্ভা্ �াকাে েমবন্ধয়কর জন্ প্রিতি েপিদতি

১ ১.  ট্মোে্ভ শ্রী ট্গাপালাকৃষ্ণ অয়�ায়মাবাইলে, ১৭– ১– ৪৫, রামাল়েসমর ননকসট, 
েীেমসপটা, রাজামুন্রি, মজলা– ইস্ট মগাদােরী, অন্ধ্রপ্রসদশ– ৫৩৩ ১০৫। ২.  শ্রী বেময়িট্টি 
েুগানাকারা রাও, ৮– ২৯৫/ ৪, ইডোনস্ট়োল কসলানন, মালিা়োসপটা, রাজামুন্রি, মজলা– 
ইস্ট মগাদােরী, অন্ধ্রপ্রসদশ– ৫৩৩ ১০৫। ৩.  শ্রীবেময়িট্টি ট্গাপালকৃষ্ণ, ৮– ২৯৫/ ৪, 
ইডোনস্ট়োল কসলানন, মালিা়োসপটা, রাজামুন্রি, মজলা– ইস্ট মগাদােরী, অন্ধ্রপ্রসদশ– ৫৩৩ 
১০৫। আরও:  শ্রীবেময়িট্টি ট্গাপালকৃষ্ণ, ১০৯, নে এে মুোনজ্য নস্টট, মকান্নগর মণ্ডল, 
পনচিমেঙ্গ– ৭১২ ২৩৫। আরও:  শ্রীবেময়িট্টি ট্গাপাল কৃষ্ণ, ১৭– ১– ৪৫, রামাল়েসমর 
ননকসট, েীেমসপটা, রাজামুন্রি, মজলা– ইস্ট মগাদােরী, অন্ধ্রপ্রসদশ– ৫৩৩ ১০৫।
ট্লান অ্াকাউন্ট নম্বর:  ৯১৯০৩০০৯০০৮৬৮৬৫
অনুৎপািক েপিি ( এনদপএ)  তাদরে:  ২৯.  ১১.  ২০২০
িাদব দবজ্ঞদতির তাদরে:  ১৯.  ০৫.  ২০২১

₹  ১২,৯৫,৯৪৯. ৫০, 
২৯.  ১১.  ২০২০ অনুযা়েী 

চুনক্ত েমাসপ্র নদসন 
েসক়ো অে্যাঙ্ক ( এই 

অে্যাসঙ্কর েসঙ্গ যুক্ত আসি 
েুদ–েহ জনরমানা েুদ 
২৯.  ১১.  ২০২০ পয্য্)–

েহ ৩০.  ১১.  ২০২০ মেসক 
আরও েুদ চুনক্তেধি হাসর 
ঋণ েপিূণ্য প্রদান পয্য্।

ইস্ট মগাদােরী মজলা, নপনদমসগা়ো এেআরও, কাসেরু গ্াম 
এেিং গ্ামপঞ্চাস়েত এেও়োই নিং ৯৭/ ৮, ০. ২০ মেন্ট জনমর 
মস্্য উতির অিংসশ অেনস্ত এেিং অন্যসদর জনম নেভানজত 
প্লসট যা মল আউট প্ল্যাসন েনণ্যত ১৫০ েগ্য গজ জনম–েহ 
োন়ে, যার নে নিং ১২১– ৮– ৫০৫ ( কর প্রদতি অনুযা়েী)  
অেনস্ত ১৪৬. ৬ েগ্য গজ জনমর পনচিম অিংসশ, যার প্লট নিং 
৪ ট্চৌহদদি:  পূয়ব্ভ–  ৩২. ৪ ফুট, োনক েপিনতি স্াক্ষরকারীর, 
পদচিয়ম–  ৩২ ফুট,  মানডিপাতলা রামকৃষ্ণর েপিনতি, 
উতিয়র–  ৪২ ফুট রাস্তা, িদক্ষয়ণ–  ৪২ ফুট রাস্তা েপিনতির 
মানলক মাডিইপতলা মগাপালা রাও, োন়ের মানলক লাো–
েহ উপসরাক্ত মচৌহনদির ১৫০ েগ্য গজ জনম–েহ োন়ে।

আপনারা উপসরাক্ত ে্যনক্ত/ গণ োরফাস়েনে অ্যাক্ট ১৩ ( ২)  অ্ীসন উপসরাক্ত অে্যাঙ্ক–েহ ভনেষ্যসতর েুদ, আনুষনঙ্গক েরচ, েরচ প্রদাসন ে্যে্য হন এই নেজ্ঞনপ্ মেসক ৬০ নদসনর মস্্য, মেসক্ষসত্র 
ে্যাঙ্ক োরফাস়েনে অ্যাক্ট ১৩ ( ৪)  অ্ীসন তার অন্কার প্রস়োগ করসেন। এই নেজ্ঞনপ্ ে্যাসঙ্কর মকানও অন্কার েে্য না কসর জানর করা হল।

তাদরে:  ২৬.  ০৭.  ২০২১,স্ান:  দবিাোপতিনম                                                                                              স্বাঃ/ –  অনুয়মাদিত আদধকাদরক, অ্াদসিে ব্া্ দলদময়�ড 

আজকায়লর প্রদতয়বিন: এেদে 
ইস্টয়বঙ্গল কত্ভারা ট্োমবারই 
জাদনয়ে দিয়েদেয়লন, এএিদে 
ক্াব লাইয়েদসিংয়ের জন্ প্রাথদমক 
আয়বিন তাঁরা করয়বন। ট্েই 
ময়তাই মঙ্গলবার েব্ভরারতীে 
িু�বল ট্িডায়রিয়নর কায়ে 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র–েহ ক্াব 
লাইয়েদসিংয়ের জন্ আয়বিন 
করয়লন এেদে ইস্টয়বঙ্গল কত্ভারা। 

ইস্টয়বঙ্গয়লর ইনয়রস্টর শ্রীদেয়ময়ন্টর 
পক্ষ ট্থয়ক আরও একবার স্পষ্ট 
কয়র জানায়না হয়েয়ে, তারা িল 
গয়ি চলদত মরশুয়ম আইএেএল 
ট্েলয়ত প্রস্তুত। ট্েই কারয়ণই এই 
প্রাথদমক আয়বিন কয়র রােয়লন 
তাঁরা। তয়ব চূিান্ত চুদক্তপয়ত্র �তক্ষণ 
না ইস্টয়বঙ্গল কত্ভারা েই করয়েন, 
ততক্ষণ নতুন ট্কানও দবদনয়োগ 
করয়বন না তাঁরা।

 গ্ািাই� ইদডেো দলদময়�ড
নেআইএন:  L10101WB1974PLC094602

মরনজস্টাে্য অনফে:  ৩১, মচৌরনঙ্গ মরাে, কলকাতা–৭০০ ০১৬
মফান নিং ৯১৩৩৪০০২ ৯৬০০, ফ্যাক্স নিং ৯১৩৩ ২২৪৯ ৬৪২০

ই–মমল:  corp_secy@graphiteindia.com 
ওস়েেোইট:  www.graphiteindia.com

ট্িোরয়হাল্ারগয়ণর প্রদত ট্নাটিে
দবষে:  এই ট্কাপিাদনর গত োত বের ধয়র িাদবহীন ইকুইটি ট্িোরগুদল ইনয়রস্টর এডুয়কিন 

অ্াডে ট্প্রায়�কিন িাডে ( আইইদপএি)  অথদরটিয়ত  স্ানান্তর

মশ়োরসহাল্ারগসণর প্রনত মনাটিে জানর হসছে ময,  ইনসভস্টর এেুসকশন অ্যাডে মপ্রাসটকশন ফাডে 
অেনরটি (অ্যাকাউনন্টিং, অনেট, ট্া্সফার অ্যাডে নরফাডে)  রুলে, ২০১৬ ( রুলে) মমাতাসেক এই 
মকাপিাননর ১২ আগস্ট, ২০১৪ মত ৩৮ তম োনষ্যক ো্ারণ েভা়ে মঘানষত নেনভসেডে, ২০১৩–
১৪ আনে্যক েির মেসক ময েমস্ত মশ়োরগুনলর নেনভসেডে পরপর োত েির ো তারও মেনশ েম়ে 
্সর দানে করা হ়েনন, মেগুনল আইইনপএফ–এর নাসম হস্তা্র করা হসে ১৫ মেসটেম্বর, ২০২১ 
মত ো তার পসর। এিা়ো েিংনলিষ্ট মশ়োরগুনল, যা পরপর োত েির ো তারও মেনশ েম়ে ্সর 
দানে করা হ়েনন, মেগুনল রুলে মানফক হস্তা্র করা হসে।

উপনরনলনেত রুলে অনুযা়েী মকাপিানন এর আসগই েিংনলিষ্ট মশ়োরসহাল্ারসদর এ ে্যাপাসর 
অেগত কসরনিল এেিং  েম্প্রনত তঁাসদরও অেগত কসরনিল যঁাসদর মশ়োরগুনল আইইনপএফ 
কতৃ্যপসক্ষর কাসি হস্তা্র করার উপসযাগী। আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর কাসি ময েমস্ত 
মশ়োরসহাল্ারসদর মশ়োরগুনল হস্তা্র করার উপসযাগী, তঁাসদর নেশদ নেেরণ এই মকাপিানন 
তার ওস়েেোইট http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx –মত 
আপসলাে কসর নদস়েনিল। 

 ে্যেহানরক আকাসর োকা মশ়োরগুনল যা আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর কাসি হস্তা্র করার 
উপসযাগী, তার জন্য মকাপিানন েুনপ্লসকট মশ়োর োটি্যনফসকট ইেু্য করসে, যা মূল োটি্যনফসকসটর 
েদসল আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর কাসি হস্তা্র করা হসে নেম্যাট অ্যাকাউসন্ট েদসলর পর। 
স্ানা্সরর জন্য এই মকাপিানন নেসপানজটনর মক জাননস়ে দরকানর পদসক্ষপ মনসে। মেসক্ষসত্র 
মূল োটি্যনফসকসটর মশ়োরসহাল্ার যোরীনত োনতল হস়ে যাসে ও মশ়োরগুনল অনেননম়েসযাগ্য 
হস়ে যাসে। নেম্যাট ফসম্যর মশ়োরসহাল্ারগণ লক্ষ্য করসেন ময, মশ়োরগুনল যা আইইনপএফ 
কতৃ্যপসক্ষর কাসি হস্তা্র করার উপসযাগী, তার জন্য নেসপানজটনর মক জাননস়ে দরকানর 
পদসক্ষপ মনসে।

 নন্্যানরত তানরে অে্যাৎ, ৩ মেসটেম্বর, ২০২১–এর মস্্য েিংনলিষ্ট মশ়োরসহাল্ারসদর তরসফ 
মকানও মযাগাসযাগ না মপসল মশ়োরগুনল  আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর নেম্যাট অ্যাকাউসন্ট 
১৫ মেসটেম্বর, ২০২১ মত ো তার পসর স্ানা্সরর জন্য এই মকাপিানন দরকানর পদসক্ষপ মনসে।
মশ়োরসহাল্ারগণ অনুগ্হ কসর মে়োল রােসেন ময, আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর অ্যাকাউসন্ট 
জমা করা উনলিনেত মরেনণভুক্ত মশ়োরগুনল নকিংো এগুনল েিংক্রা্ নেনভসেসডের ে্যাপাসর 
এই মকাপিাননর নেরুসধি আর মকানওভাসে মকানওপ্রকার দানে জানাসনা যাসে না। উনলিনেত 
মশ়োরগুনল এেিং এগুনলর নেনভসেডে আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর কাসি হস্তা্সরর পর অেশ্য 
েিংনলিষ্ট মশ়োরসহাল্ারগণ এগুনল দানে করসত পারসেন এেিং এ জন্য তঁাসদর েিংনলিষ্ট রুলসে 
নন্্যানরতমসতা পধিনতসত আইইনপএফ কতৃ্যপসক্ষর কাসি আসেদন করসত হসে।
এই েিংক্রা্ নেষস়ে মশ়োরসহাল্ারগসণর মকানও ে্যাে্যার প্রস়োজন হসল তঁারা এোসন 
মযাগাসযাগ করসত পাসরন:  মকাপিাননর মরনজস্টার এেিং ট্া্সফার এসজন্ট, মমঃ নলঙ্ক ইনটাইম 
ইনডে়ো প্রাইসভট নলনমসটে, নে–১০১, ২৪৭ পাক্য, এল নে এে মাগ্য, নভেসরানল ওস়েস্ট মুম্বই–
৪০০ ০৮৩, মফান:  + ৯১–২২–৪৯১৮ ৬০০০,  ই–ট্মল:  rnt@linkintime.co.in ।

 গ্ািাই� ইদডেো দলদময়�ড–এর পয়ক্ষ
 স্ান:  কলকাতা দব দিবা
তাদরে:  ২৮. ০৭. ২০২১ ট্কাপিাদন ট্েয়ক্র�াদর 

�ুবরারতীয়ত অনুিীলয়ন মনবীর। েদব: আজকাল

দহদডদলন দিোয়জর আনদোশ্রু। েদব: এএিদপ

ভুল মেসক 
নশক্ষা রাহুসলর

ম্াচ বাদতল, ৮ দক্রয়ক�ায়রর ট্কাদরড পরীক্ষা

েংবাি েংস্া, ডারহাম, ২৭ জুলাই: ধারাবাদহকতার অরাব। েুয়�াগ 
ট্পয়েও দনয়জয়ক ট্েরায়ব ট্ময়ল ধরয়ত পায়রনদন। োিল্ও 
এয়েয়ে, ব্থ্ভতাও এয়েয়ে। জাতীে িয়ল জােগা এেনও ট্পাক্ত 
হেদন ট্লায়কি রাহুয়লর। তয়ব ব্থ্ভতাে কেনও হতাি হয়ে 
পয়িনদন। দনয়জয়ক আরও রালরায়ব ততদর কয়রয়েন। আবার 
ট্�স্ট িয়ল েুয়�াগ পাওোর জন্ মুদেয়ে রয়েয়েন।

লাল বয়লর দক্রয়কয়� ট্লায়কি রাহুল ট্িষ ট্েয়লয়েন ২০১৯ 
োয়ল, ওয়েস্ট ইদডেয়জর দবরুয়ধে। ২ বের 
পর আবার ইংল্ায়ডের দবরুয়ধে ট্�স্ট ট্েলার 
েুয়�াগ এয়েয়ে। ডারহায়ম বাোই কাউদন্ট 
একািয়ির দবরুয়ধে প্রস্তুদত ম্ায়চ ট্েঞু্চদর 
কয়র প্রথম একািয়ি ট্�াকার িাদব ট্জারায়লা 
কয়রয়েন দতদন। ট্�স্ট দক্রয়কয়� ট্িরার 
জন্ কীরায়ব দনয়জয়ক ততদর কয়রয়েন, ট্ে 
প্রেয়ঙ্গ রাহুল বয়লন, ‘ ট্�স্ট িল ট্থয়ক বাি 
পয়িদেলাম। আমায়ক দিরয়তই হত। ট্কাচয়ির েয়ঙ্গ আয়লাচনা 
কয়রদে। ট্েলার অয়নক দরদডও ট্িয়েদে। ট্কাথাে রুল হয়চ্ছ 
ট্েগুয়লা দচদনিত কয়র ট্িাধরায়নার ট্চষ্টা কয়রদে।’ 

ব্থ্ভতা তাঁয়ক আরও িদক্তিালী কয়রয়ে, জাদনয়েয়েন ট্লায়কি 
রাহুল। বয়লন,  ‘ আয়গর ট্থয়ক এেন আরও দৃঢ় ে্ল্প। এেন 
শুধু েুয়�ায়গর অয়পক্ষাে আদে। ট্চষ্টা করদে দনয়জয়ক িান্ত 
রাোর।’  রাহুল আরও বয়লন, ‘ আদম অয়নক রুল কয়রদে। রুল 
ট্থয়ক দিক্ষা দনয়েদে। আিা করদে িয়লর জন্ কায়জ লাগয়ত 
পারব।’  প্রস্তুদত ম্ায়চ রান পাওো প্রেয়ঙ্গ বয়লন, ‘ িীঘ্ভদিন পর 
লাল বয়লর দক্রয়কয়� ট্েললাম। রান ট্পয়ে রাল লাগয়ে।’ 

 কয়রানা আক্রান্ত  কু্রণাল 
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কসরানা আক্রা্ কু্রনাল পানডে়ো। জানা নগস়েসি, 
আট ভারতী়ে নক্রসকটার তাঁর েিংস্সশ্য এসেনিসলন। 
মঙ্গলোর েকাসল র্যানপে অ্যানন্টসজন মটসস্ট কু্রণাসলর 
নরসপাট্য পনজটিভ আো়ে ভারত–শ্রীলঙ্কার মস্্য 
নবিতী়ে টি২০ ম্যাচ স্নগত কসর মদও়ো হ়ে। 
আইসোসলশসন পাঠিস়ে মদও়ো হস়েসি দুই দসলর 
নক্রসকটারসদর।

মঙ্গলোর দুপুসর ভারতী়ে নক্রসকট মোসে্যর 
তরসফ এক োত্যা়ে কু্রণাসলর কসরানা আক্রা্ 
হও়োর েের জানাসনা হ়ে। মোে্য েনচে জ়ে শাহ 
েসলন, ‘ ভারতী়ে দসলর মমনেক্যাল টিম মোঁজ 
ননস়ে মজসনসি, দসলর আট েদে্য তাঁর েিংস্সশ্য 
এসেনিসলন। এনদনই প্রসত্যসকর আরটিনপনেআর 
মটস্ট করা হসে। এনদন ম্যাচ োনতল কসর মদও়ো 
হসলও েু্োর এই মেলা হসে। েৃহস্নতোসরর 
ম্যাচ েূনচমানফক োকসি।’ 

মশানা যাসছে, গলা ে্যোর েমে্যার কো 
মঙ্গলোর েকাসলই টিম ম্যাসনজসমন্টসক জানান 
কু্রণাল। তারপরই মমনেক্যাল টিসমর েদে্যরা তাঁসক 
র্যানপে অ্যানন্টসজন মটস্ট করাসনার কো েসলন। 
এেিং মেোসনই নরসপাট্য পনজটিভ আসে। মোে্য 
েূসত্রর েের, কু্রণাসলর েিংস্সশ্য আো অন্কািংশ 
নক্রসকটার কারা, তা এেনও স্ষ্ট ন়ে। েিংোদ 

েিংস্াসক মোে্য েনচে জাননস়েসিন, ‘ প্রসত্যসকর মটস্ট 
নরসপাট্য যনদ মনসগটিভ োসক, তাহসল েু্োর ম্যাচ 
হসত মকানও েমে্যা মনই।’  প্রসত্যকসক কতনদন 
আইসোসলশসন োকসত হসে, তা এেনও স্ষ্ট ন়ে।

শ্রীলঙ্কা়ে জজেেুরক্ষা েলস়ের তদারনকর দান়েসত্ব 
রস়েসিন অরনেন্দ নে’ নেলভা। এক োক্ষাৎকাসর 
জাননস়েসিন, কীভাসে ভারতী়ে নশনেসর কসরানা 
হানা নদল, এই রহসে্য নতননও ্ সধে। কারণ মেলা 
হসছে েধে মস্টনে়োসম। মহাসটল কমমীরাও েলস়ের 
মস্্য রস়েসিন। েুরক্ষা েল়ে মভসেসি, এমন মকানও 
নরসপাট্যও জমা পস়েনন। তা েস্বে কীভাসে একজন 
আক্রা্ হসলন তা ননস়ে প্রশ্ন উেসি।

কু্রণাল কসরানা আক্রা্ হও়ো়ে ্াক্া মেসত 
পাসর পৃথ্ী শ, েূয্যকুমার যাদসের ইিংল্যাডে যাত্রা। 
আসগই ভারতী়ে মোসে্যর তরসফ জানাসনা হস়েনিল, 
শ্রীলঙ্কা েফর মেসর দু’ জন ইিংল্যাডে যাসেন। 
প্রেঙ্গত, কসরানার ্াক্া়ে এই ননস়ে নবিতী়েোর 
নেনরজ েমকাল।  
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নফনলনপস্সর দনক্ষণ প্রাস্র একটি বিীপ নমনদানাও। 
মেোনকার জামসো়োঙ্গা অঞ্চসলর এেু়োে্য নদ়োজ 
মপশা়ে ভ্যানচালক। স্তী এনমনলটা এেিং নতনন নমসল 
ি’ ে্াসনর পনরোর টানসত নহমনশম মেসতন। ো়েনত 
উপাজ্যসনর জন্য কেনও চাষাোদ কসরসিন, কেনও–
 ো আোর মপট চালাসত মৎে্যজীেীর ভূনমকা়ে। ময 
পনরোসর পা্াই মজাসট না, তাসদর আর নুসনর কী 
প্রস়োজন!  নদ়োজ পনরোসররই পঞ্চম ে্ান নহনেনলন 
নদ়োজ অনলনপিসকর ইনতহাসে নফনলনপ্সসক প্রেম 
মোনা এসন নদসলন।

অনলনপিসকর মনহলাসদর ৫৫ মকনজ 
ভাসরাসতিালসন মোনা নজসত মপানে়োসমই কান্না়ে 
মভসে প়েসলন। এতনদসনর ত্যাগ, পনররেম, না–
  পাও়োগুসলা মযন পদসকর মস্্য স্ষ্ট মদেসত 
পানছেসলন নহনেনলন। ননসজসক োমসল মোনার 
পদকটিসক এমন মমতা়ে িুঁসলন, জ্বসর মকানও 
নশশুর কপাল ঠিক মযভাসে িুঁস়ে োসক মাস়ের হাত। 
োোর মপশার মসতাই তাঁর জীেনও অসগািাসলাম়ে। 
নানান নকিু মচষ্টা কসর মশষ অেন্ েু়েতুসতা মোসনর 

পরামসশ্য ভাসরাসতিালসন আো, ময মেলা তাঁসক 
নফনলনপস্সর েে্যকাসলর মেরা ক্রী়োনেদ এেিং 
নেবেে্যাত েক্সার ম্যানন পানক়োওর েমসগাত্রী়ে 
কসর তুলল।

২০১৬ নরও অনলনপিসক রুসপাসত েন্তুষ্ট োকসত 
হস়েনিল নহনেনলনসক। মজদ মচসপ নগস়েনিল। ময 
কসরই মহাক পদসকর রসে েদল আনসত মচস়েনিসলন। 
নেসশষ অনুশীলসনর জন্য ২০১৯ োসল পনরোর, 
পনরজনসদর মিস়ে মালস়েনশ়ো চসল যান। এ মযন 
বিীপা্র। মেই মেসক মচনা মুেগুসলা মদো হ়েনন। 
ননসজর নপ্র়ে োোরদাোরগুসলাও মুসে মতাসলননন 
কসোর োস়েট পালন করসত। অসপক্ষা নমটসত 
চসলসি। লকোউসন মোশ্যাল নমনে়োর মা্্যসম 
টাকা তুসল কম্যহীন ননরন্ন মানুসষর মুসে োোর 
তুসল মদও়োর পাশাপানশ েরু োঁসশ মোতল মেঁস্ 
মাোর ওপর তা ্ সর ম্া়োট কসরসিন নদসনর পর 
নদন। েে পনররেসমর দাম মপসলন, নেবেসরকসে্যর 
অন্কানরণী চীসনর নল়োও নকউইউনসক পরাস্ত কসর।

২০২৪ প্যানরে অনলনপিসকর প্রস্তুনতও েুে 
নশগনগরই শুরু করসেন। নদ়োসজর কো়ে, ‘ মোনা 
নজসত মিস়ে মদও়ো যা়ে না। আোর মচষ্টা করে।’ 

আজ দবিতীে টি২০
রারত বনাম শ্রীল্া

কলয়ম্বা। রাত ৮�া 
মোনন নেক্স, মোনন মটন ১, মোনন মটন ৩

বিীপান্তর ট্িষ, এল 
ট্োনাদল ট্রার

 ট্ড�ে দরকরাদর রোইবুনাল, দিদলগুদি
বত্ভমান ঠিকানা– তৃতীে তল, দপদেএম 
�াওোর, ট্েয়কডে মাইল, ট্েবক ট্রাড, 

দিদলগুদি, পদচিমবঙ্গ–৭৩৪ ০০১, 
নরকভানর অফ মেটে নেউ টু ে্যাঙ্কে অ্যাডে 
নফনান্স়োল ইন্সনস্টটিউট অ্যাক্ট, ১৯৯৩–
 এর ১৯( ৪)  ্ারা্ীসন েমন

টি ও এ নং:  ৫০১/ ২০১৭
পাঞ্াব ন্ািনাল ব্া্

.... আয়বিনকারী
– বনাম –

মাদজবার রহমান েরকার এবং অন্
. . . .   দববািী পক্ষগণ

 প্রনত,
১.  মানজোর রহমান েরকার, রাজ 
মমাটরে–এর মানলক, মচাটপারু়ো, মপাঃ 
কণ্যসজা়ো, োনা রা়েগঞ্জ, মজলা উতির 
নদনাজপুর, পে, নপন ৭৩৩১৩৪।

২.  রুপোনা পরনেন েরকার, স্ামী– 
মানজোর রহমান েরকার, রাজ মমাটরে–
এর মানলক, মচাটপারু়ো, মপাঃ কণ্যসজা়ো, 
োনা রা়েগঞ্জ, মজলা উতির নদনাজপুর, পে, 
নপন ৭৩৩১৩৪।

মযসহতু উক্ত পসক্ষর মস্্য ও এ নিং ৩২৭, 
েষ্য ২০১৬  মেটে নরকভানর ট্াইেুনাল–২, 
কলকাতাসত নরকভানর অফ মেটে অ্যাডে 
ে্যাঙ্করাটেনে অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ১৯ ্ারা়ে 
মরনজস্টাে্য নিল।

মযসহতু উক্ত ও এ নিং ৩২৭, েষ্য ২০১৬ 
 মেটে নরকভানর ট্াইেুনাল–২, কলকাতা 
মেসক  মেটে নরকভানর ট্াইেুনাল, 
নশনলগুন়েসত স্ানা্নরত হ়ে ও টি ও এ নিং:  
৫০১/ ২০১৭ নহসেসে মরনজস্টাে্য হস়েসি।

মেসহতু ১৫. ০৯. ২ ০২১ মেলা ১০. ৩০–এ 
ট্াইেুনাল/ মরনজস্টার েমীসপ আপনাসদর 
েরােনর ো জে্ আইনন প্রনতননন্ মারফৎ 
হানজর হসত ননসদ্যশ মদও়ো হসছে।
মসন রােসেন, হানজরা়ে ে্যে্য হসল 
আপনাসদর অনুপনস্নতসতই আসেদন 
শুনানন ও ননস্নতি হসে।
ননসচ ট্াইেুনাল নেলসমাহর েহ স্াক্ষর 
রইল।
২৩ জুলাই, ২০২১ 

মরনজস্টার,  
মেটে নরকভানর ট্াইেুনাল, নশনলগুন়ে

 স্াইরাইজ ওরারদেজ প্রাইয়র� দলদময়�ড  ইন দলকুইয়ডিন
( পূব্ভতন ‘ েরাি ইময়পসি প্রাঃ দলঃ’ ) 

CIN: U51909WB1987PTC042374 
ট্রদজস্টাড্ভ অদিে:  ১)  বত্ভমান ঠিকানা:  প্র�য়নে– ট্িবব্রত পাল, 
উতির েুরাষপল্ী, ডানকুদন, হুগদল, পদচিমবঙ্গ– ৭১২ ৩১১, ২)  
পূব্ভতন ঠিকানা:  ১/ এ, র্াদসিরো� ট্রা, কলকাতা– ৭০০ ০০১

মকাপিাননজ অ্যাক্ট ২০১৩ মেকশন ২৩০ অনুযা়েী 
আগ্হ প্রকাশনা 

আনম েনঞ্জতকুমার নাস়েক, ‘ ্ াইরাইজ ওভারনেজ প্রাইসভট 
নলনমসটে  ইন নলকুইসেশন ( পূে্যতন েরাফ ইমসপক্স প্রাইসভট 
নলনমসটে) ’ –এর নলকুইসেটর নহসেসে মকাপিাননজ অ্যাক্ট 
২০১৩ মেকশন ২৩০ অনুযা়েী মকাপিাননর উতিমণ্যগণ ো ময 
মকানও নেভাসগর উতিমণ্যগণ/ েভ্যগণ ো ময মকানও নেভাসগর 
েভ্যগসণর কাি মেসক েমস�াতা ো ে্যেস্াপনার ন্ম– এর 
জন্য আসেদন আহ্ান করনি। আগ্হী আসেদনকারীগণ 
নলকুইসেটসরর েসঙ্গ sknayak31@gmail.com –এ 
মযাগাসযাগ করসত পাসরন কসপ্যাসরট ঋণগ্হীতার নেশসদর 
জন্য এেিং জমা পধিনত ননের নেশসদর জন্য। ন্ম জমা করার 
মশষ তানরে ২৮ আগস্ট, ২০২১।

েদঞ্তকুমার নায়েক
স্াইরাইজ ওরারদেজ প্রাইয়র� দলদময়�ড ইন দলকুইয়ডিন 

( পূব্ভতন েরাি ইময়পসি প্রাইয়র� দলদময়�ড) – এর দলকুইয়ড�র
আইদবদবআই ট্রদজঃ নং:  IBBI/IPA-003/IP-

N00079/2017-18/10702
 ই– ট্মল:  sknayak31@gmail.com 

স্ান:  কলকাতা
তানরে:  ২৮. ০৭. ২১

মযসহতু, মস্টট ে্যাঙ্ক অফ ইনডে়োর অনুসমানদত অনফোর নহসেসে ননম্নস্াক্ষরকারী, নেনকউনরটাইসজশন অ্যাডে নরকনস্টাকশন অফ নফনান্স়োল অ্যাসেটে অ্যাডে 
এনসফাে্যসমন্ট অফ নেনকউনরটি ইন্টাসরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)  মমাতাসেক এেিং নেনকউনরটি ইন্টাসরস্ট ( এনসফাে্যসমন্ট)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৯–
এর েসঙ্গ পেনী়ে উক্ত অ্যাসক্টর ১৩( ১২)  ্ারা্ীসন তাঁর ওপর অনপ্যত ক্ষমতােসল ননম্নেনণ্যত মদনদারগণ/ জানমনদারগসণর প্রনত দানে নেজ্ঞনপ্ ইেু্য কসরনিসলন, 
যাসত উক্ত নেজ্ঞনপ্র তানরে মেসক ৬০ নদসনর মস্্য েিংনলিষ্ট নেজ্ঞনপ্সত উনলিনেত পনরমাণ অে্যাঙ্ক আদা়ে মদও়োর জন্য তাঁসদর আহ্ান জানাসনা হস়েনিল।
উক্ত মদনদার ওই পনরমাণ অে্যাঙ্ক আদা়ে নদসত ে্যে্য হও়ো়ে এতদ্দারা নেসশষ কসর ওই মদনদারগণ/ জানমনদারগণ  এেিং জনো্ারসণর জ্ঞাতাসে্য জানাসনা হসছে 
ময, ননম্নস্াক্ষরকারী উক্ত রুলেমূসহর রুল ৯– এর েসঙ্গ পেনী়ে উক্ত অ্যাসক্টর ১৩ ( ৪)  ্ারা্ীসন তাঁর ওপর অনপ্যত ক্ষমতােসল ননম্নেনণ্যত তানরসে নীসচ েনণ্যত 
েপিনতির দেল ননস়েসিন।
নেসশষ কসর ওই মদনদারগণ/ জানমনদারগণ এেিং  জনো্ারণসক এতদ্দারা ননসম্নাক্ত েপিনতি ননস়ে মলনসদন না করার জন্য েতক্য করা হসছে এেিং এরপসরও 
এই েপিনতি ননস়ে ময মকানও মলনসদন করা হসল তা উক্ত নেজ্ঞনপ্সত উনলিনেত েসক়ো ও তার ওপর েুদ, মাশুল, আকনমিক েরচাপানত ইত্যানদ েসমত মস্টট 
ে্যাঙ্ক অফ ইনডে়োর চাজ্যোসপক্ষ হসে।      

  উনোদন িাো
গ্াম +  ট্পাঃ–  উনোদন, 

হাওিা– ৭১১ ৩০২

রুল ৮ ( ১) 
িেল দবজ্ঞদতি  

( স্াবর েপিদতির জন্) 

ক্রম 
নং

ঋণগ্হীতাগণ/ জাদমনিারগয়ণর নাম–েহ 
ঠিকানা

বন্ধকীকৃত স্াবর েপিদতির দববরণ ১.  ট্লায়নর বয়কো
২.  িাদব দবজ্ঞদতির তাদরে
৩.  িেয়লর তাদরে

১. ঋণগ্হীতা:  ট্মোে্ভ দেয়ধেবের প্াদস্টক স্বত্া–  
শ্রী ট্েৌয়মদ্নাথ ট্মািক, ঠিকানা–  আন্দুল 
মচৌ্ুনরপা়ো, োনা–  োঁকরাইল, হাও়ো– ৭১১ 
৩০২

জনম ও ভেসনর েকল অপনরহায্য অিংশ অেনস্ত মমৌজা–  আন্দুল, 
মজ এল নিং ২৯, আর এে নিং ২০৩৬, মতৌনজ নিং ৭৪৫, েনত়োন 
নিং ৩৪৫, দাগ নিং ৩৮, নেে নিং আই ১৩৩, োল ১৯৮১, 
আন্দুল মচৌ্ুনরপা়ো, মপাঃ–  আন্দুল মমৌন়ে, োনা–  োঁকরাইল, 
মজলা–  হাও়ো, জনমর পনরমাপ ৫. ৭৫ কাো। েপিনতি নামানঙ্কত 
শ্রী মেৌসম্রিনাে মমাদক ( ঋণগ্হীতা) , নপতা কৃষ্ণচ্রি মমাদক। 
েপিনতির মচৌহনদি:  উতিসর–  ১০ ফুট চও়ো ইসটর রাস্তা, দনক্ষসণ–  
শ্রী নে মক োম্র জনম ও ভেন, পূসে্য–  ৺ এম এন মমাদসকর 
ভেন, পনচিসম–  ১০ ফুট চও়ো ইসটর রাস্তা।

১.  ₹  ৪,৫০,৯১২. ৪৮ 
২৬. ০৭. ২০১০ অনুযা়েী এেিং 
আরও েুদ, আনুষনঙ্গক েরচ, 
েরচ, চাজ্য ইত্যানদ।
২.  ২৬. ০৭. ২০১১
৩.  ২৬. ০৭. ২০২১

২. ১)  ঋণগ্হীতা:  ট্মোে্ভ নাথ ট্পপার প্ায়কদজং 
ইডোদস্টজ, স্বত্া–  শ্রীমতী েন্ধ্া নাথ, ঠিকানা–  
শীতলাতলা, উনোনন, হাও়ো।
ঠিকানা– শীতলাতলা, উনোনন, হাও়ো।
২)  ঋণগ্হীতা:  ট্মোে্ভ বালাদজ প্ায়কদজং 
ইডোদস্টজ, স্বত্া–  শ্রী দবমল নাথ, নপতা– 
 ৺ মক্ষত্রসমাহন নাে, ঠিকানা–  শীতলাতলা, 
উনোনন, হাও়ো।
জাদমনিার:  কুমারী েন্ধ্া নাথ, ঠিকানা–  
শীতলাতলা, উনোনন, হাও়ো।

েুক–  আই ভনলউম নিং ৬০ পৃষ্া নিং ২৫৭ মেসক ২৬৩ নেন়েিং নিং 
২৩৬৫ োল ১৯৯০ ( ১৮. ০৫. ১৯৯০)  জনমর পনরমাপ ২ কাো ১৪ 
িটাক ১৬ েগ্যফুট, মমৌজা–  উনোনন, মজ এল নিং ১০, েনত়োন 
নিং ৩৩১, দাগ নিং ২৪৪৮। েপিনতি নামানঙ্কত কুমারী েধে্যা নাে। 
েপিনতির মচৌহনদি:  উতিসর–  ো্ারণ পনরের, দনক্ষসণ–  নেবেনাে 
দাসের েপিনতি, পূসে্য–  নদলীপ নাসের েপিনতি, পনচিসম–  ননম্যল 
নাসের েপিনতি।

১.  ₹  ২,৯৩,১২২. ৮৫
৩১. ০৭. ২০১৪ অনুযা়েী এেিং 
আরও েুদ, আনুষনঙ্গক েরচ 
েরচ এেিং চাজ্য ইত্যানদ
২.  ১৪. ০৮. ২০১৪
৩.  ২৮. ০৭. ২০২১

তাদরে:  ২৬. ০৭. ২০২১ অনুয়মাদিত আদধকাদরক
স্ান:  উনোদন, হাওিা ট্স্ট� ব্া্ অি ইদডেো 



Ola’s Aggarwal 
takes on  
Musk over EV 
duty cut 
The move could boost 
demand and generate rev-
enue for the government, 
Reuters had recently reported 
citing sources. 

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 

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

 

Sebi seeks 
beneficial... 

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 non-
adherence to norms, violation 
or misappropriation, does it 
approach the company in 
question for adjudicating pro-
ceedings. 

In a separate matter, the 
accounts of these three for-
eign 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 for-
eign 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. 

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 min-
ister 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 

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-contro-
versial” 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 res-
ignation, and dissolved the Council of 
Ministers headed by him, with immediate 

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

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 gov-
ernment. 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 legis-
lature party, Bommai, along with caretaker 
Chief Minister B S Yediyurappa, drove to 
the Raj Bhavan to stake claim to form the 
government. 

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.
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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

DIDI MEETS PM, DEMANDS PEGASUS PROBE
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Basavaraj Bommai, 61, is the son of 
former CM, the late S R Bommai

The Singareni Collieries Company Limited
 (A Government Company)

Regd. Office: KOTHAGUDEM– 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE
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 Kazipet- 
Ballarsha 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 
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