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Unit: Bajaj Holdings & Investment Limited 
Selenium Tower B, Plot 31 ·32, 
Gachibowll Financial District, 
Nanakramguda. Hyderabad - 500 032. 
Email ID: mohsin.mohd@kfintech.com 
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NOTICE 

Notice of 1a• Annual General Meeting and E·votlng informal.ion 
NOTICE (S HEREBY given that 75• Annual General Meeting ('AGM') of the Company is 
scheduled to be held on Thursday, 22 July 2021 at 4:15 p.m. through Video Conference 
('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence ol the members at a 
common venue. in compliance wi1h the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), MCA 
circular dated 13 January 2021 read with circulars dated 8 April 2020. 13April 2020 and 5 May 
2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular dated 12 May 2020 and 
15 January 2021, to transact the business as set out in the Notice of 75• AGM. 
In compliance with the said MCA circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the 
Notice of 75• AGM and Annual Report for FY2021 through electronic mode to an the members 
whose email IDs are registered with 1he Company/depository panicipan1(s). These documents 
are also available on the website ot the Company al http://bhil.in/inv/annual reports.him!, 
website of the stock exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock 
Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the websi1e of KFin Technologies 
Private Limited (hereinafter rel erred to as 'KFin') at www.ktintech.com 
Pursuant to provisions of section 108 of the Act and rule 20 of the Companies (Management 
and Administration) Rules. 2014, as amended. Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, 
members holding shares In physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e .. 
Thursday, 15 July 2021, may cast their vote electronically on the business as set out in the 
Notice ol 76 .. AGM through e-votlng platform of KFln by launching the UAL 
bttps:lleyoting,kfiote<:h,corn. The detailed procedure/Instructions lore-voting are contained in 
the Notice of 1s• AGM. 
In this regard. the members are hereby further nolilied that: 
a) Remote a-voting shall commence from Monday, 19 July 2021 (9.00 a.m.) and shall end on 

Wednesday. 21 July 2021 (5.00 p.m.). 
b) Cut-off date lorlhe purpose of a-voting shall be Thursday, 15 July 2021. 
c) Persons who have acquired shares and become members of the Company after the 

dispatch of Notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date, i.e .. Thursday, 
15 July 2021, such person may oblain the user ID and password from KFin by email 
request on einwatd,ds@kfiotecb.com. 

d) Remote a-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 
Wednesday,21 July2021. 

e) Members present at the meeting through VC/OAVM and who had not cast their votes on 
the resolutions through remote a-voting and are otheiwise not barred from doing so, shall 
be eligible to vote through a-voting system during the AGM. The instructions for attending 
the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of 75• AGM. 

I) Members who have cast their votes by remote e·voting prior to the AGM may also 
attend.lparticipate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be anowed to cast 
their votes again at the AGM. 

g) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial 
owners maintained by the depositories as on the cut-otf date only shall be entitled to avail of 
the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. 

h) In case ol any queries/grievances, related 10 a-voling, the shareholder may contact the 
following persons or may reler the Frequently Asked Questions (FAQs) lor members and 
e·voting User Manual available at the 'download' seclion ol https:llevoting,ldjntech,corn or 
call KFln on 1800·309-4001 (toll free). 

Place: Mumbai 
Date : 29• June, 2021 

f0t Crompton Greaves Consume, Electricals Um.lt.e,d 
Sdf. 

Ptagya Kaul 
Company Secretary & Compliance Officer 

Membership No.: A 17167 

A facatiiy to ,nenc:t the AGM 
1hrough VCIOAVM IS available 
through lhe NSDL •·VOl1n.g 
syswn ,1wwwft911Q9 nsdl com 

t.~ hc)ki,g '*"'" In physleel mode 1nd who ht1ve not regls1eree1 I ul)d&1&CI 
ih8ir email .. requested to updata their email addresses by writing to the Company 
at www l'tOklg QSdl com along with lhe copy of the signed letler menllonlng the name ""° eddres.sotflO t.l«rGer, setf4ttes.1ed copy oe PAN Cllrd and s.elf·attes1ed copy of 
any document (eg. Dnving License, Election Identity Card, P asspon) in support ot 1he 
~ of the Member. Members holding shares in demalerialised mode are 
,~ect IO ,...,lupd,ue U'lelr email ad<kesses wi1h lhe 1elievant 0&p0$il0r)i 
Pariopants. In case ot any quec-iesldlfficutues In registering the e-mail &Cldress. 
Men lbe.'s may wme 10pprpptoQ,i,rvntgrrelati9ns@!;mm1;1t90,c9.ip. 

NOTICE 1S heteby given lttat tl'le 7" (Sevonm) Annual GcocraJ r.teeti~ (lll& ·AGM") Oil Che r.ten~s of Ctompb, Gtuves ' 
Consumer Eledricah lrnlted (the "CompanY)w1U be held on Friday, 23 JuJy, 2021 at 3:00 P.M. lhrough \ldeo Conferencing 
('VC")l()lhet Au6to Visual Means ("OAVM"}. The venue of lhe meeting &hal be deemed to be It,- R9Ql5lered Office of the 
~ ·-3 1• Floot, e ... Wang, Equonox 6usln ... Pa1', L6S MO'IJ, Kur1a (W0$1), --@070 IO- lhe 
t:w..lslles.ses asset out in lhe Noboe of the A GM. 
In aocon:Sanc:e Wlf'l lhl General Circular No 20/2020 daled &" May, 2020 read wrth General Orailal No 14/2020 daled tf Ap,11 
2020. Geoenllewa.a,, No. 17f20'l0 dated 13"' April. 2020 and General Cw-cula, no. 02/2021 dated 13 .. ~ 2021 iuued by 
Mlr'IIMY ot Corpcni. AffattS rMCA CireuIDrs1 &l'lCI Clr<:uf.ar dOIOd 12" Moy. 2020 Ind 15" January. 2021 llsutd by .... s.cut,t.es 
and Exch8inot 8oerd of kld,a ( SEBI Clrcu&Dr ), the N041ce ot !hit AGM and Annual Repo,t lnCbJing the Alnttd FINIOcial 
~ b the flnonaat yNI' '1020-21 have boe,n sent only through ei.ctronic mode IO ~ whole ...,.. 10. 8le 
~ wrlUI .... Con'NffY Of' lhe 0.poeltory Portlclponl(S) Tho OIOC1l'Ol,IC d1sp1\d'I of A.nnulit R41PC)f1 to l,lofflbttl f\uS betin 
-on29'Jufle.202i. 
The NoCa of .... AGM and Annual Ropctl 1, 0110 ovoli.i.ble on tho Comp@nv'• webllle II WW# 9!IDCf9D GP lo end on the 
-ol tho S-Exdlonge1 on ~hdl lho ..,.,., ol th& Compony &1e ll1tedl • . ,mw_- llllll)..Ol!!)'Q!f-iJIIID 
ACIOPYol the llll'ntitallo 1v1,llibleot1 lhtwebsileof NtJ1lono1 Sec:uril!oa Otposi1ory Ul'IViicf( NSOC) atwww. ~~com 
lllL.,,,.,lo<!l.!O<.!!tfflOJO fo,lotllJll •rul E·•oUoa.<l"rJouA\lM: 

Purtuanl tolhl p,(M$IOnS of S.CblOn 108 ol lho Compon~tAcl, 2013 readwllh Rule 'lO ol lhe ~ (Maneg,ement and 
~) RuliH 2014 end Regutauon 44 of SE81 (Llttlng Ob!lga1,on1 Md Olsc:IOSI.A ~) ~CiOnt 
2015 • .,. Company is pleased to provide the faclldy lo Members IO ew.ercl&e their right to voee by elecWNe means ot1 
...soMllons Pfopo,Md to be paSMd at AGM. M&Mt>ora no•c:Hng w,os e.1h6, In l>f'YSd bm o, demallnala.eo IOfm. as on 
Fnday t6" Jutt 2021 (cut-off date). con east theif vOle et.,,clronlceily through~ YOthg sysae,n ~ ..-..oong) of 
NSCM..al ~.nldLCQffl. A person whose name is tecotded w, lhe Regme, of Members or rt e.RegtS,te,ofBenekial 
~~by 1ne Oepos.10tles as on I.he cul•Oft dale only shal be ttnlltled k> avad N ~°' ttf'f'kM e,.wcing. All 
Iha Members are hereby Informed that the Ordtnary and Special Business, as set OU'I en Noooe d r AGM wil be transacted 
through YOllng b'f electronic means only 

• Theremocee-w.i,gperiodwill commence on Monday, 19" July, 2021 at 9:;00 A.M. and end on Thursday, 22"" Juty, 2021 al , 
5;00 P.M The remote •'-'Citing module shall be disabled for voling on Thuraday, 2r- July, 2021 at 5:00 P.M. and members 
_. nott:,e ~ IO vote ~lca1ty1>eyooct Che said <late and Ume. Onoe the VOie on a r~is ca:sc bf the membet 
the member cannot modify~ subsequently. 

• Metnbet$ whO have .oquired shates after the sending of the Annual Report through elecUoniC means .wld -befo,e 
the cut-off date may obtain the USER ID and Password by sending a request at 8gting@.nsdl.co,in 01 oo,ao, i"'Y!tW!!flkf~Q'.OMotoo co io. However. ir a p0t$on eS c11rc.ady regiStored wtlh NSOL *1'IOCe •vOOng tl'lie:n 
youmayuseyow-em.ting U ER 10 and Password and casl yourvO!e. 

• Members aaending ll'le AGM who have not cast theif volt I:>)' remote e-vOCing shall be eligible IC> cas1 .....- ~ ttwougf'I 
e-¥Ol#lg durng the AGM. Members who have voted lhrough remole e-voting shall be eigibre IO anend h AGM. howevet. 
theyshal not be etigibte to vote at the meeting. 

• The poc:edle d eieclra.::. VOMg IS availabte in the Nooce of the AGM as well as n lhe email senl to lihe Meatiers by NSOl. Pease 
181.- the 'e-vo&lg user manual' Jor Members available Wl the downloads MClion of the e-YOliig website ol NSOL 
JitWM::C:W!l",g,nsd com. ,.iembets ~ nee<1 assistance bc:foreor during lheAGM l'l'l8Y' · 
a) Send a requaslatffl'Pbru@nsdm.i:I or use Toll fnte no.: 180-222 ·990r' 18(1().224-430or 
b) Contact Mr. Amt.V\shat Senio, Manager. NSOL at the designated emaito: eyotJng@nsdl.co tnorAmtV@nsdl.cq.Wl: 
c) Con&ad Ms P'elrll Wi.:itre ManflQer, NSOI. al tnedeslgnateCI ern3II IO eVot1na@nscl,COJ00t prabr,:14?ose1 co In. 
d) Mr. Sagar Gl'losalkar, Anistanl Manager· NSOL al tho doaignated oma,1 ID: tu:ot1n9@nsdl.co io o, I 

H9IC atiosallk;vCmdl aun 
• Tht ~ Of .... AGl.t end Annual Report IS atso avallablo on the Company'I wObSdt www.aoox>too co jnon,.wttl$ite, OI 

the Slodc ExCNng!H I e 6SE l.lmlted and Notlont1I Sloc:lt E1tchange of tnelia Llmlleo and on Ile web$te ol NSOL at : 
WWW !¥9CIII Qldf com 

The record data tor lhe pu,pose ot ctettrmlnltlg enUUemont of members for 1he flnel dividend It r .My. 2021 The O,.,ldoend of 
Ra. 2.50I· per ecpMty "*• of Ra. 21· Nch of the Company shall bo paiCl/ditpatchtd on or after 2e• .My. 2021 bl.al wihn • period 
of 30 dip lrom M do'o ol the Annual Genorol Moellng &ubl001 IO approval ot the memt>ora of M Company 
Mernbtirl mey ncM lheit l'le ll'l(Ornl TaxAet. 1961, f'lho IT Act'·) 01 emenel«t bY the Finara ACI. 2020 ,,,.,.._ 11'131 oMdtnd 
pflld o, ddlro.rtod by , ~ny on or atto, 1 • N:)111, 2020 shol bO toxabll In tho hands of mombefl The Compeny ,n_ 
"*9fof• ~ ,equ,,ed IO a.duct tax 01 aoutet (TOS) at ine time or mttklng !he payment ol flf\111 dlVldlnO In ordef 10 enaiblit us 10 
dlt..,,....N~tl TOSrate Happlbblt.momber1110roqu01tod101ubmll rofevantdoc:umtms ... eccotdwlotw.th the 
P,OffllOnl o4 .... T NJ. 

NOTICE OF THE 7'" ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE ANO 
REMOTE E-VOTING INFORMATION 

Crompton 
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 

CIN: L31900M.H2015PlC262254 
A:e,gis~ & Corpo,ate Office: Tower 3. 1" Floor. Easl Wing. Equinox Business Park. LBS Marg. Kt.da (Wesa). ldllrbal 400070. h:ia 

Tel.: •9'1·22-6167 8499 F~x; -+-91 ·22·6167 8383 I 
E-mail:: cromptoo..1nv·esu,rretallons@crqroo1on.G9.ln Website: '11,WW.CIClfl'lDIOO.cokl 

Man.net of. Jolntng of AOM Man.net' of reglt:tertnot updallng Email 1ddre11t1 

• •• .__.... •••• 
Sriram Subbramaniam 

Company Secretary 
Place: Pune 
Date: 29 June 2021 

For Maharashtra Scooters Ltd. 

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to 
temporarily get themselves registered with KFin, by clicking the link https://ris.kfintech.com/ 
clientservioes/mobilereg/mobileemailreg.aspx to receive copies of the Annual Report for 
FY2021 along with the Notice of 45• AGM. 
Please keep your most updated ema~ id registered with the Company/your Depository 
Participant to receive timely communications. 

(ii) Mr. Sriram Subbramaniam 
Company Secre1ary 

Maharashtra Scooters Ltd. 
C/0 Bajaj Auto Ltd .• 

Mumbal·Pune Road, Akurdi, 
Pune-411 035. 

Email ID: ssubbrarnaniarn@bhiUn 
Tel: 020-6610 7150 

(i) Mr. Mohd. Mohsinuddin 
Senior Manager 
KFln Technologies Pvt. Ltd. 
Unit: Maharashtra Scooters Ltd. 
Selenium Tower B. Plot 31·32, 
Gachibowli Financial District, 
Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. 
Email ID: mohsin.mohd@kfintech.com 
Tel: 040-6716 1562 

In this regard, the members are hereby further noti(ied that: 
a) Remote &·voting shall commence from Sunday. 18 July 2021 (9.00 a.m.) and shall end on 

Tuesday. 20 July 2021 (5.00 p.m.). 
b) Cut-off date for the purpose of e-votingshall be Wednesday. 14July 2021. 
c) Persons who have acquired shares and become members of the Company alter the 

dlspalch of Notice and who are eligible shareholders as on the cu1-0H date. i.e .• 
Wednesday, 14 July 2021. such person may ob1aln the user ID and password trom KFin by 
email reques1 on einward.ris@kfimech.com. 

d) Remote e·voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 
Tuesday, 20 July 2021. 

e) Members present at the meeting through VC/OAVM and who had not cast their votes on 
the resolutions through remote a-voting and are otherwise not barred from doing so, shall 
be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending 
the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of 46" AGM. 

f) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also 
attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast 
their voles again at the AGM. 

g) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial 
owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail 
of the facility of remote e·voting as well as a-voting during the AGM. 

h) In case of any queries/gnevances. related to e·voting, the shareholder may contact the 
following persons or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and 
a-voting User Manual available at the 'download· section of ht!ps:lleyoliog.ktintech.com or 
call KFin on 1800·309-4001 (toll free). 

CtN: L35912MHt975PLC018376 

MAHARASHTRA SCOOTERS LTD. 
Regd. Office: Clo Bajaj Auto Limited. 

Mumbai • Pune Road. Akurdi, Pune· 411 035 
Tel: 020 6610 7150 I Fax: 020 6633 4103 

Email 10: ssubbramaniam@bhil,in 
Website: www.maha59001ers.com 

NOTICE 
Notice of 46" Annual General Meeting and E·votlng Information 

NOTICE IS HEREBY given that 46" Annual General Meeting ('AGM') o< the Company is 
scheduled to be held on Wednesday, 21 July 2021 at 4.15 p.m. through Video Conference 
('VC')/Other Audio Visual Means tOAVM') without physical presence of the members at a 
common venue. in compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 (the 'Act'), MCA 
circular dated 13 January 2021 read with circulars dated 8 April 2020, 13 April 2020 and S May 
2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular dated 12 May 2020 and 
15January2021. totransactthebusinessassetoutinthe Notice ol 46• AGM. 
In compliance with the said MCA circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the 
Notice ol 46' AGM and Annual Report for FY2021 through electronic mode to all the members 
whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents 
are also available on the website ol the Company at https://www.bajajauto.com/MSL· 
html/html/investors.html#AR, website of the stock exchanges, i.e., BSE Limiled at 
www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at 1yww.nseindia.com and on 
the website of KFin Technologies Private Limited (hereinafter referred to as 'KFin') at 
w:ww,11.fintech.com 
Pursuant to provisions ol section 1 OB of the Act and rule 20 ol the Companies (Management 
and Administration) Rules. 2014, as amended. Regulation 44 of the SEBI (Lis(ing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and SEBI circular dated 9 December. 2020. 
members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, Le .. 
Wednesday. 14 July 2021. may cast their vote electronically on the business as set out in the 
Notice of 46" AGM through e·voting platform ol KFin by launching the URL 
lll!P.s:/levoting.ktintech.com. The detailed procedure/instructions tor e·voting are contained in 
the Notice ol 46• AGM. 

Place: Pune 
Date : June 29, 2021 

Sd/· 
Sag.ar Chordia 

Director 
DIN: 00054123 

1 The aJX>ve Financial results have been prepaled as per the SEBI (Listing Obligation and Oisclos<lre 
Requirements) Regulation. 2015 and have been reviewed and approved by the Board of Olre<:tO<S at its 
meeting held on June 29, 2021. 

2 The above is an extrac1 of the detailed lonnat of annual financial results filed with tho BSE limited under 
Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full 
format o1 the hatf yearty & amuaJ financial resurts are available on the websites of the SSE limited. 

3 For the ttems referred"' wb-dauses (a), (b). (cl) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (U..t,ng and 
Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosuros have been made to the 
BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com 

4 The outstanding redeemable p,ele.eooe shares 001'1$1$1 of 2.120 Lacs shares ot face value of Rs. 10 eadl. 
5 The r,gures lor the oorrespond,ng t)(8vioos po,iod have been regrouped I rostatod wherover nocessa,y. 

to moko thom oomparable. 
6 The Wortd Health Organlution announced a global heallh emergency because ol a new stra,n of 

coronavirus ("COVI0·191 and dassdied ,ts ou1break as a pandemic on March 11, 2020. On March 24. 
2020. the Indian govemment amounced a atnct 21-day lockdown across the count,y lo contain the 
spread of tho virus. This pandemic and response thereon have Impacted mo81 of the Industries. 
Consequent 10 the nationwide toc:I< down on March 2•. 2020, tho Company's operations wore scaled 
down In comphanoe with app{IC8ble regulatory orders. Subsequenlty, during the year, lhe Company's 
operations have been scaled up In a phased manner laktng Into account directives from vanous 
Governmenl authoflt,es. Tho impact on Mure operations would, to a large extenl, depend on how the 
pandemic further develops and it's resultant impact on the operations of the Company. The Company 
conllnues to moni1or the situation and tal<e appropriate act,on, as oonsJdered ne<:essa,y In due compliance 
with the applicable regulations. 
The management has made an assessment of the impact of COVID· t 9 on the Company's operations, 
financial pertormance and position as at and for the year ended March 31, 2021at1d has concluded that 
no lhere is no impact which IS required to be recognised ,n the financial statements. Acoordingly, no 
adjustments have been made to the ManCiaJ statements. 

For and on behalf of lhc Soard of Directors 
of Eon Hadapsar Infrastructure PrivBte Limited 

IRS. In Lacs 

Sr. 
For the year For the year 

Partic:ulars ended ended 
No. March 31, 2021 March 31, 2020 

(Audited) (Audited) 
1 Total Income from Operations 8,810.94 12,336.62 
2 Nel Prolot I (Loss) for the penod 

(t>efo,e Tax, Exception.al and /Of Extraordinary items) 2,327.52 (384.32) 
3 Net P1otil I (Loss) lor the pe- before ta• 

(attar Excepllonal and/or Extraordinary items) 2.327.52 (384.32) 
4 Not Prohl I (loss) tor the portod after tax 

(alter Excepoonal and/or Extraordinary items) 1,678.18 (579.19) 
5 Total Comprehensive lnoome for the penod 

(Comprising Profit I (Loss) 10, tho perlOCI (after ta><) 
and Other Comprehens.lve Income (att0t lax)) 1,678. 18 (579.19) 

6 Paid up Equ,1y Shore Ca.p,tal 115.00 115 00 
7 Aosorves (excludlng Revaluation Reserve) l 4,069. 15 12.390 97 
8 Nel worth 14,184. 15 12,505.97 
9 Paid up Debt Cap,tal I Outstancj;ng Debt 16,325.24 23,759.92 
10 Ou1standing Redeemab4e Preference Shares 17,634.93 16, 104 96 
11 Debt Equity Rauo 4.49: I 6.35 I 
12 Eamlngs Par Snare (of Rs. 10,. each) 

(tor continuing and dL$COtttinued cperatl0n$) • 
1. Basic: 145.93 (50.36) 
2. Diiuted: 145.93 (50.36) 

13 Capital Redemption Reserve . . 
14 Debenture Redemption Reserve 5,489.05 5,489.05 
15 Debt Service Coverage Ratio 0.6:t 0.06:1 
16 Interest Service Coverage Ratio 7.72:1 2.45:1 

NOTES: 

Sd/· 
Farookh Khan 

Director 
DIN : 01323080 

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDEO MARCH 31. 2021 

EON HADAPSAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 
CIH : U74210PN2004PTC140IOt 

Regd. Office : Tech Part Ooe, taweJ 'F. Ht:rt To Don Botco School, ON. AlrpOC't Road, Yerw-ada. Puna 411 006. 

I
' . 
c ' 

. ep •. in financ 

Place: Mumbai 
Date: June 29. 2021 

!ADr! ADF Foods Limited I 
CIN: L 15400GJ1990PLC014265 

Regd. Office: 83186 GIDC lrdlSlnal Eslale. Nadiad 387001, Gujarat 
Tel.: 0268-2551381/2 Fax.: 0268-2565068; 

E-mail: co ~ website: WtiW,adf-lQods.com 
NOTICE 

TRANSFER OF THE EQUITY SHARES TO INVESTOR 
EDUCATION AND PROTECTION FUND 

This Notice ,s hereby g,w,n to Ille Shareholders of the Company 
pursuant to Rule 6 of lnvesto< Educaoon and Protoct,on Fund Authority 
(Aocounllng, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 
("IEPF Rules")whlch are effectlve 28"Feb<Ua,y, 2017. 
In terms of the provisions of Section 124(6) ol lho Companies Act, 2013 
read wi1h the IEPF Rules, the Sllares ,n respect of which dividend has not 
been paid or claimed ror seven(7)oonsecubveyears or moee aretiable lo 
be transferred by the Company to Ille Investor Education and Protection 
Fund ("IEPF"). The Final Dividend declared for the Financial Year 
2013·14, which remained unclaimed fo, a period of seven yeats will be 
credited to the IEPF at appropriate date The oorrespond1ng shares on 
which dividends were unclaimed b seven consecutive. years will also be 
transferred as per the procedure set out in the Rules. 
The Company has already sent a communication to the concerned 
Sharel;olders at their regi:slered ad<hss. inter-alia. providing the details 
of their unclaimed dividend for seven (7) consecutive yea,s and giving 
them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by 
Saturday, October 9, 2021 to avoid trans.ferortheJr shares to the Demat 
Account of IEPF Authority. 
In terms of Rule 6 of the IEPF Rules, a statement containing <fela1ls of U,e 
name(s) of the Shareholder(s) and their Foio Number/ DP ID-Client ID 
whose shares are liab4e to be transferred lo the OematAccr><ml of IEPF 
Authority is available on our website www.adf~foods.com ror information 
andne<:essaryactionbytheSha~s) 
In case no valid olalm in respecl of such eqully shares ls received from 
the Shareholders by Saturday, Oc:tober 9, 2021, the said equity 
shares shall ba transferred to the Demat Account of IEPF Authority as 
per the procedure stipulated under the IEPF Rules. lo this connection, 
please nole thal: 
I. For Shoros held in phY$ical fo,rn, New Share Ce111rocate(s) will be 

iasued and transferred ..,t,sequenlly to the Oemot Acoount of tho 
IEPF Authonty without any rur1he< nollCe Further. upon issue of such 
new Share Certificate(s). the ortginal Share Certificate(•) which are 
registered In your name wi'll stand autornaucaly cancelled an<f 
deemed to be bad dollve,y. 

II. For Shares held in e/8clronlc form; n.. shares wdl be directly 
transferred lo the DematAccount of Ille IEPF Authontywlth the help of 
Oeposlto,y PartlC\pant(s) w,thoul any lut1l>er notica. 

It may be notod that no daim shaft ie against the Company In respect of 
unclaimed drvidend and shares transle<Ted to IEPF pursuant to the IE PF 
Rules. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Allthority. tile 
Shareholders can claim tho equity shares along with the dividend(s) 
from the IEPF Authority by making an online application in the 
prescribed Form IEPF-5 and send,ng the physical copy of the 
requisite documents enumerated in the Fonn IEPF-5 to the Nodal 
Officer ol the Company. 
In case ol any queries/ clarifocations, the concerned Shareholders 
may contact the Company's Registrar and Transl..- Agents • M/s. 
Link Inti me India Private Limited quoting tho Folio Number/ DP ID. 
Client ID at Link lntime India Private Limited. C-101. 247 Park, 
L.B.S. Marg, Vikhroti (West), Mumbai. 400 083, Tel. No.: 022 4918 
6270. e-mail ID: iel)!,shares@linkintime,co,in. 

For AOF Foods Limited 
Sd/· 

Shalaka Ovalekar 
Company Secretary 

FOf Oriental Carbon & Chemicals limited 
Sd/· 

Pranab Kumar Maity 
Company Secretary & GM Legal 

Place : Noida 
Dated : 28.06.2021 

ciraB, 
ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LIMITED 

Corporate Identity Numw(CIN) • l24297WB1978PLC031539 
Registered Olfoee: 31, Neta11 Subhas Road. Kotkata • 700 001 

Tel. No.: (033) 2230 6831. Fax: (033) 2243 4772 
E~mail:investorteedback@ocdindiaoom. Website: www.occlindia.com 

NOTICE 
(for auentoon of Eq .. 1y Members of the Company) 

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the lnvostor 
Education and Protection Fund Authority (IEPF) 

This Notice Is hereby publ,shoo t)Ul$UMI 10 the l)(OY1$1or1s of Investor 
Educallon and Protection Fund Author\ly (Accounbng. Aud,t, Transfer 
end Refund) Rules. 2016. as amended ffom time to bme ("the IEPF 
Rules"). As per Socllon 124(6) ol lhe Compa""'s Act, 2013 read with 
the above referred Rules. all shares on respect of which dividends 
declared by the Company has not been daorn<>d or remained unpaid 
for seven consecutive years or more 8'8 requ11ecl 10 be lransrerr&d by 
tho Compony to IEPF 
In accordance with the various requirements as set out in the Rules. 
the Company has already communocated individually to tile Members 
for shares In respect ol whlCl1 divder>d had - ""C)el<! or unclalmad 
for a period of seven years or more for the finanoal year201~14 (Flnal) 
"nder IEPF Rules end are Mable to be transferred to the IEPF Authority 
for taking appropriate acbon(s). The Company has uploaded full details 
of such Members and shares due for transfer to the IEPF Authority on 
the website of the Company at www.occllndia.com. 
All concerned members are further requested to encash the Final 
Dividend for the financial year 2013-14 ancJ onwards by providing 
requisite documents to the Company Of Company's Registrar and Share 
Transfer Agent on or before 20thAugust 2021, so that the shares are 
not transferred to IEPF. In case the Company or Company's Registrar 
and Share Transfer Agen1 does not receive any communication within 
aforesaid psnod, the Company shal, with a view to complying with lhe 
requirement set out in the Rules, transfer the entire shares to IEPF, 
without any further notice by the lollowlng due process as menboned 
below: 

I. In case of shares he4d Ill Physical loon: by Issuing duplicate share 
certlfleales on behalf of the concerned members and then 
transfemng the same to IEPF AAAhonly 

Ii. In case of shares held ,n Demat lonn. by transferring the shares 
diroctly to domat account of IEPF Authonty with the holp of 
Deposilo,y Participants. 

Concerned Members can dalm both unda,med dividend and shares 
transferred to the IEPF Au1honty after lclowing the procedure p<escnbed 
in the IEPF Rules. 
In case the Members have any quenes/danficabOns on the subject 
matter and the Rules, they may contact the Compony's Registrar and 
Transfer Agent at Lmk lntime India Pvt Lid . Room No 502 & 503, 
5th Floor. Vaishno Chamber, 6, Braboume Road, Kolkata - 700 001, 
Tel: +91 33 4004 9728/1698; E-mail: lepf.shares@llnklntlme.co.ln. 
The Notice may also be assessed on the Company's website at 
www.occfindaa.com and may also be assessed on Stock Exchanges 
Websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. 

MAYURBHANJ TRADES AND AGENCIES LIMITED 
Cl\tl4n1Wlt~ 

AlloO Oflct• 1 Vdo.f'£.RLOOsfAEfr MR.OM. IUllKArJ..1111Xer Wa1,· ............. ;'U~,... £-tllllb..,,,., .0.•wi~~No C332240802 
Enn,cl of St>...,,.nl ol -Audit>d fiMM<l,I Rffull1 

lot the Quilter and YNrffldtd Match 31, 2021 

°"""' y,. Quar!er 
s. - ...... ""''' ... P•rticulars ,1 ... 2121 lt-Mar-2021 31·Mir·2t20 

(AocibedJ (Audited) 1Aau4ted) 
1 Total income irom . ,..,. 002 56.07 0.31 
2 Nelt'rofltf(Loss)fortliequa~-. 

ExcEQtional $Mtor E«aordlnay llems.} ll8ll 1 70 (3.34) 
3 Net Profrtf(los.s) for tie QISltet,'}<ear belin ca 

alter Ex..-""nal af'ld!of ..... ) P.roi I 70 13.34\ 
cl Ne( Pro!1tf(Lffl) for the period a."ief 181. 

after Ex,...,.,rional andtor t:e:m\ 14.t"' 1.20 13.891 
5 local Co!illith«l&~ r'IOOm9 ror tie per1:11.1 

1Compri$,>g P!oll/(1.os>) bl t,e oenod f*'...i 
and Other Com...-..hans,ve tname t;e. ,,,,....,, n1a, 1.52 13.89\ 

6 Enuitv Share c-i'.al 2000 2000 20.00 
7 Reserve!$ (exdi.l:lrlg Revalu:,ton Re,et'wt) es 

shot.n n tie Au:lled BaLn:e Stat r4 te . . . 
S Earnng, Per Share (of t 10,. ead'I) 

,or COr'ltitiui ..... a,r1 d . 
11:ij sese . O!Q '195\ 

OMed: 11.891 O!Q (l.95) 
N- 
•> 111, 11»v, •• _.. ,..nci ol lht .... lon'l'IM cl o..n.t, """* 8-uM .... "''"' ll't Stock Elthlfl{IN 

uNSlr ~JIIOoen 33 d !ht SEii fLi*9 ano Oh, o.a. .... ._,...,...1'1111 A .. .11#11. 2015 lht lul 
rOl'l'Nlt ti 1111 Ou111tt1r Flllll'OII RNu• n ...._"',.. ..._. tJ"' Slxk E:~t)fl'ld N ,,,,d 
entity 'IIIWN f'l'lll'J\llllllnjll'ION Ill 

b)llldASoomp!wtF..-dll,...fartlil...,..,,_.,...M.I031,2021...,.tfYewtdt,)'lh1Audl 
CCf'IW(l.;N 1nd 111l)IOVfd ~ h BOlfdd DNdlwlol,. C....., •...., ""'°"'' mttlirlg1 l!eld on J1m11 
29. 2021 

<J Tht '9t*, IOf lht1 Q,la10f cflOld Miid! )I lC21 ... MWdt)l 21)'lt•t h hlanort [gt.,11 ~tltn 
8"6h)CI fOJ'~ tor ltlt)'W~ Ulfdl 31.10?1• l.taldl 31 2"21)11!d ~yea, IOdlle '9,#ff b' 
lhOl'tfltMOt'llllltlldtddlhertlMn~-'*"--lilbpclllOWlllld,.._,tw 

For Md on bthatf of the Board of Directors 
Harendra Singh 

Daill. J""' 29, 2021 (DIN ·0687~59) 
Plaoe· Kdlana Whok,. Tim• Olrtetor 
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2:.- ABC ._.,. 
~ /NOIA LIMITED 
Moving made simple 

রাজ্য কলকাতা বুধবার ৩০ জুন ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
৬

 গ্াফাইট ইন্ডিয়া ন্লন্িটটড
রেজিস্টার্ড অজিস :  ৩১ র�ৌেজগি রেটার, কলকটাতটা– ৭০০০১৬

রিটান:  ৯১ ৩৩ ৪০০২ ৯৬০০;  ি্টাক্স:  ৯১ ৩৩ ৪০০২ ৯৬৭৬
ই– রেল  আইজর:  gilro@graphiteindia.com;  ওয়েবসটাইট:  www.graphiteindia.com

CIN: L10101WB1974PLC094602

  ৩১ িার্চ, ২০২১ সিাপ্ত ত্রৈিান্সক ও বছটরর 
আন্্্চক ফলাফটলর সংন্ষিপ্তসার 

                                   ( রকটাটি টটাকটাে অয়কে) 
                                            একক   পুঞ্জীভূত

ক্রি     সিাপ্ত ত্রৈিান্সক সিাপ্ত বছর সিাপ্ত ত্রৈিান্সক  সিাপ্ত ত্রৈিান্সক              সিাপ্ত বছর             সিাপ্ত ত্রৈিান্সক 

নং                      ন্ববরণ ৩১ িার্চ ৩১ িার্চ ৩১ িার্চ ৩১ িার্চ ৩১ িার্চ ৩১ িার্চ
  ২০২১ ২০২১ ২০২০ ২০২১ ২০২১ ২০২০

  ( পরীন্ষিত)  ( পরীন্ষিত)  ( পরীন্ষিত)  ( পরীন্ষিত)  ( পরীন্ষিত)  ( পরীন্ষিত) 

১.   কটােবটাে রেয়ক রেটাট আে ৬১৬ ২,১৪৫ ৫৬৬ ৬২১ ২,২৭৪ ৬২৫
২.  সংজলিষ্ট রেেটায়ে রনট েুনটািটা/ ( ক্ষজত) 
 [ কে, অসটাধটােণ এবং/ বটা ব্জতক্রেজী ১৬৮ ২৭১ ২৪ ১১৬ ৪৩ ( ২৩) 
 েিটাসেূহ জবয়ব�নটাে আয়ে] 
৩.  সংজলিষ্ট রেেটায়ে কে– পূব্ড রনট েুনটািটা ( ক্ষজত) 
 [ অসটাধটােণ এবং/ বটা ব্জতক্রেজী েিটাসেূহ ১৬৮ ২৭১ ২৪ ১১৬ ৪৩ ( ২৩) 
 ( জবয়ব�নটাে পয়ে] 
৪.  সংজলিষ্ট রেেটায়ে কে– পেবততী রনট েুনটািটা/ 
 ( ক্ষজত)  [ অসটাধটােণ এবং / বটা ব্জতক্রেজী ১১৪ ১৯৯ ২৫ ৬৪ ( ৩২)  ( ৭) 
 েিটাসেূহ জবয়ব�নটাে পয়ে] 
৫.  সংজলিষ্ট রেেটায়ে রেটাট রবটাধেে্ আে/ ( ক্ষজত) 
 [ সংজলিষ্ট রেেটায়ে কে– পেবততী েুনটািটা/ ( ক্ষজত)  
 এবং কে– পেবততী অন্টান্ রবটাধেে্ ১১৪ ১৯৭ ২২ ৪৪ ১৩ ৮
 আে/ ( ক্ষজত)  অন্তভু্ডক্ত কয়ে]  
৬.  ইক্্ইটি রেেটাে েূলধন ৩৯ ৩৯ ৩৯ ৩৯ ৩৯ ৩৯
 ৭.  অন্টান্ ইক্্ইটি — ৩৯৬৯ — — ৪,৫০২ —
৮.  রেেটাে প্রজত আে / ( ক্ষজত)  ( ইজপএস) 
 ( প্রজতটি ₹ ২/ – ) 
 বুজনেটাজে ইজপএস ( ₹ )  ৫. ৮৩ ১০.  ২০ ১. ২৮ ৩. ২৯ ( ১. ৬৪)   ( ০. ৩৭) 
 জেজরিত ইজপএস ( ₹ )  ৫. ৮৩ ১০. ২০ ১. ২৮ ৩. ২৯ ( ১. ৬৪)   ( ০. ৩৭) 

দ্রষ্টব্য: 

১.   উপজেজলজিত জববৃজতটি রসজব ( জলজস্ং অবজলয়েেনস অ্টান্ড জরসয়্টািটাে জেয়কটাে্টােয়েন্টস)  রেগুয়লেন, ২০১৫ [ ৫ িুলটাই, ২০১৬ তটাজেয়ি সটাক্্ডলটাে নং:  CIR/CFD/FAC/62/2016 
 দ্টােটা সংয়েটাজধত েয়তটা] – এে রেগুয়লেন ৩৩ রেটাতটায়বক স্ক এক্সয়�ঞ্সেূয়হ েটাজিল কেটা ত্রৈেটাজসক আজে্ডক িলটািয়লে জবেে িজতেটায়নে সংজক্ষপ্তসটাে। এই ত্রৈেটাজসক আজে্ডক 
িলটািয়লে পুয়েটা বেটান স্ক এক্সয়�ঞ্সেূয়হে ওয়েবসটাইটগুজলে ( www.nseindia.com/www.bseindia.com)  পটােটাপটাজে এই রকটাম্টাজনে ওয়েবসটাইয়টও 
(www.graphiteineia.com)  রেওেটা আয়ে। 

২.   পজে�টালন পর্ডে ১৯,৫৩,৭৫,৫৯৪টি ইক্্ইটি রেেটায়েে উপে @   ₹৫/ –  হটায়ে প্রজতটি ইক্্ইটি রেেটায়েে উপে ( প্রজতটি ₹  ২/ –  েূয়ল্ে)  লভ্টাংে প্রস্টাব কয়েয়েন যটা রেেটাে রহটাল্টােেয়ণে 
অনুেজতসটায়পক্ষ। 

 রবটায়র্ডে আয়েেটানুসটায়ে 
 প্রটািটাইট ইজন্ডেটা জলজেয়টর– এে পয়ক্ষ
 কক কক বাঙ্ুর
 র�েটােে্টানতটাজেি:  ২৮ িুন ২০২১ 

  ৩১. ০৩. ২০২১ সিাপ্ত ত্রৈিান্সক ও বছটরর
ন্নরীন্ষিত আন্্্চক ফলাফটলর সংন্ষিপ্তসার

(লষি টাকার অটকে) 

  সিাপ্ত ত্রৈিান্সক সিাপ্ত বছর

ক্রি                  ন্ববরণ ৩১. ০৩. ২০২১  ৩১. ০৩. ২০২০ ৩১. ১২. ২০২০  ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২০

নং  ন্নরীন্ষিত অন্নরীন্ষিত ন্নরীন্ষিত ন্নরীন্ষিত ন্নরীন্ষিত

১ কটােবটাে রেয়ক রেটাট আে ৪২৯৭. ১৫ ৬০২৫. ৬৪ ২৩৩০. ২১ ১৬৮০৬.৩৩ ২২,০৭২. ৭৮

২ সংজলিষ্ট রেেটায়ে রনট েুনটািটা/ ( ক্ষজত)  
 [ কে এবং ব্জতক্রেজী েিটাসেূয়হে আয়ে]  ৬৩.৪৯ ১০৪. ৪৫ ( ১৫৭.৫৮) ২৯০. ৭৩  ৪০৬. ৪৯

৩ সংজলিষ্ট রেেটায়ে কে–পূব্ড রনট েুনটািটা/ ( ক্ষজত)  
 [ব্জতক্রেজী েিটাসেূয়হে পয়ে]  ৬৩.৯০ ১০৪. ৪৫ ( ১৫৩.২৫) ২৯১. ১৪ ৪০৯. ৪১

৪ সংজলিষ্ট রেেটায়ে কে–পেবততী রনট েুনটািটা/ 
 ( ক্ষজত)  [ব্জতক্রেজী েিটাসেূয়হে পয়ে]  ১৯. ৪১ ১০৪. ৪৫ ( ১৩৬.০৬) ২৪৬. ৯৫ ৪২৬. ৫৯

৫ অন্টান্ রবটাধেে্ আে ৮৬. ৮৭ – ০. ৩৮ ৮৬. ৮৭ ০. ৩৮

৬ সংজলিষ্ট রেেটায়ে রেটাট রবটাধেে্ আে 
 [ ওই রেেটায়ে েুনটািটা/ ( ক্ষজত)  এবং অন্টান্ 
 রবটাধেে্ আে অন্তভু্ডক্ত কয়ে]  ১০৬.৩৮ ১০৪. ৪৫ ( ১৩৫.৬৮) ৩৩৩. ৬২ ৪২৬. ৯৮

৭ ইক্ইটি রেেটাে েূলধন 
 ( প্রজতটিে রিস ভ্টালু ₹ ১০/ –)  ৫৪১. ৭২ ৫৪১. ৭২ ৫৪১. ৭২ ৫৪১. ৭২ ৫৪১. ৭২

৮ জেিটাভ্ড ( পুনেূ্ডল্টােণ জেিটাভ্ড বটায়ে)  ২৯০২. ০০ – ২৮২৮. ৫২ ২৯০১. ৭৯ ২,৮২৮. ৫২

৯ রেেটাে প্রজত আে ( প্রজতটি ₹ ১০/ –)  
 ১.  বুজনেটাজে ( ₹ )   ০. ৩৬  ১.৯৩ ( ২. ৫১)   ৪. ৫৬  ৭. ৮৭
 ২.  জেজরিত ( ₹ )  ০. ৩৬  ১.৯৩ ( ২. ৫১)   ৪. ৫৬  ৭. ৮৭

দ্রষ্টব্য: 
১)  উপজেজলজিত জববৃজতটি রসজব ( জলজস্ং অবজলয়েেনস অ্টান্ড জরসয়্টািটাে জেয়কটাে্টােয়েন্টস)  রেগুয়লেনস, ২০১৫– এে রেগুয়লেন ৩৩ 

রেটাতটায়বক স্ক এক্সয়�ঞ্সেূয়হ েটাজিল কেটা ৩১ েটা�্ড, ২০২১ সেটাপ্ত ত্রৈেটাজসয়ক ও বেয়ে একক জনেজীজক্ষত আজে্ডক িলটািয়লে জবেে বেটায়নে 
সংজক্ষপ্তসটাে। এই আজে্ডক িলটািয়লে পয়ুেটা বেটান এই রকটাম্টাজনে ওয়েবসটাইট (www.abcindia.com    )– এে পটােটাপটাজে জবএসই–এে 
ওয়েবসটাইট ( www.bseindia.c om ) এবং জসএসই–এে ওয়েবসটাইয়টও ( www.cse-india.com )     উপলব্ধ েয়েয়ে ।

২)  বত্ডেটান রেেটায়েে ররিণজীভুক্তকেয়ণে িন্ পবূ্ড রেেটায়েে পজেসংি্টান পুনয়রি্ডণজীবদ্ধ কেটা হয়েয়ে।
৩)  ওপয়ে রলিটা িলটািলগুজল ২৯ িুন, ২০২১ আয়েটাজিত জনি জনি সভটাে অজরট কজেটি দ্টােটা পয্ডটায়লটাজ�ত এবং তটাে পয়ে পজে�টালকেণ্ডলজী দ্টােটা 

অনয়ুেটাজেত হয়েয়ে।
৪)  ইন্ড–এএস জবজধ অনুসটায়ে েুনটািটা ও ক্ষজতে জববৃজতয়ত ব্জতক্রেজী এবং/ বটা অসটাধটােণ েিটাগুজল সেন্বে কেটা হয়েয়ে।

 এজবজস ইজন্ডেটা জলজেয়টর–এে পজে�টালকেণ্ডলজীে িন্ ও তেয়ি
 সটাাঃ–
 আজেস আেেওেটাল
স্টান:  কলকটাতটা  ে্টায়নজিং  জরয়েক্টে
তটাজেি:  ১৫ রসয়টেম্বে, ২০২০ জরআইএন:  ০০৩৫১৮২৪

ন্সআইএন:  L63011WB1972PLC217415 
করন্জস্াড্চ অন্ফস:  জপ–১০, জনউ জসআইটি রেটার, কলকটাতটা–৭০০ ০৭৩

কফান:  ( ০৩৩)  ২২৩৭ ১৭৪৫/  ২৪৬১ ৪১৫৬, ফ্যাক্স:  ( ০৩৩)  ২৪৬১ ৪১৯৩
ই–কিল:  vrmd@abcindia.com ;  ওয়েবসটাইট:  www.abcindia.com     PR

ES
SM

A
N

 ওন্রটয়ন্াল কাব্চন অ্যাডি ককন্িক্যালস ন্লন্িটটড
জসআইএন:  L24297WB1978PLC031539

রেজিস্টার্ড অজিস:  ৩১, রনতটাজি সুভটার রেটার,কলকটাতটা–৭০০ ০০১
রিটান:  + ৯১ ৩৩ ২২৩০ ৬৮৩১; ি্টাক্স:  + ৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৪৭৭২

ই–রেল:  investorfeedback@occlindia.com 
ওয়েবসটাইট:  www.occlindia.com 

কনাটিস
( রকটাম্টাজনে ইক্ইটি সেস্েয়ণে অবেজতে িন্) 

ন্বষয়:  এই ককাম্ান্নর ইকুইটি কেয়ারগুন্ল ইনটেস্র এডুটকেন অ্যাডি 
ক্াটটকেন ফাডিঅ্ন্রটি ( আইইন্পএফ)  কত  স্ানান্তর

সেেটান্তয়ে সংয়েটাজধত ইনয়ভস্ে এরুয়কেন অ্টান্ড রপ্রটায়টকেন িটান্ড অেজেটি 
(অ্টাকটাউজন্টং, অজরট, ট্টান্সিটাে অ্টান্ড জেিটান্ড)  রুলস, ২০১৬ (  আইইজপএি রুলস) 
রেটাতটায়বক এই রনটাটিস িটাজে হয়ছে। উক্ত রুলস সহ পঠনজীে রকটাম্টাজন আইন, 
২০১৩ –এে ১২৪( ৬)  ধটােটা েটাজিক রয সেস্ রেেটােগুজলে জরজভয়রন্ড পেপে সটাত 
বেে বটা তটােও রবজে সেে ধয়ে েটাজব কেটা হেজন, রসগুজল আইইজপএি–এে নটায়ে 
হস্টান্তে কেটা হয়ব।
উপজেজলজিত রুলস অনুযটােজী রকটাম্টাজন এে আয়েই সংজলিষ্ট রেেটােয়হটাল্টােয়েে 
এ ব্টাপটায়ে ব্বস্টা রনওেটাে িন্ অবেত কয়েয়ে ২০১৩–১৪ ( �ূড়টান্ত)  আজে্ডক 
বেে রেয়ক রয সেস্ রেেটােগুজলে জরজভয়রন্ড পেপে সটাত বেে বটা তটােও রবজে 
সেে ধয়ে েটাজব কেটা হেজন, রযগুজল আইইজপএি কতৃ্ডপয়ক্ষে কটায়ে হস্টান্তে 
কেটাে উপয়যটােজী। আইইজপএি কতৃ্ডপয়ক্ষে কটায়ে রয সেস্ রেেটােয়হটাল্টােয়েে 
রেেটােগুজল হস্টান্তে কেটাে উপয়যটােজী, তটঁায়েে জবেে জববেণ এই রকটাম্টাজন তটাে 
ওয়েবসটাইট www.occlindia.com –রত আপয়লটার কয়ে জেয়েয়ে। 
সংজলিষ্ট রেেটােয়হটাল্টােেয়ণে অনুয়েটাধ কেটা হয়ছে রয, প্রয়েটািনজীে তে্টাজে ২০ 
আেস্, ২০২১–এে েয়ধ্ রকটাম্টাজন বটা রেজিস্টটাে এবং ট্টান্সিটাে এয়িন্টয়ক পটাঠটান 
ও ২০১৩–১৪ আজে্ডক বেে রেয়ক সেস্ রেেটােগুজলে জরজভয়রন্ড সংগ্রহ করুন, 
যটায়ত আইইজপএি–এ রেেটাে হস্টান্তে কেটা নটা হে। নয়�ত বটাড়জত রনটাটিস েটাড়টাই 
জনয়্টাক্ত পদ্ধজত েটাজিক রেেটােগুজল আইইজপএি কতৃ্ডপয়ক্ষে কটায়ে হস্টান্তে কেটা 
হয়ব।

১.    ব্বহটাজেক আকটায়ে রেেটাে েটাকয়ল:  রকটাম্টাজন রুজলিয়কট রেেটাে সটাটি্ডজিয়কট 
ইসু্ কেয়ব, যটা েূল সটাটি্ডজিয়কয়টে বেয়ল আইইজপএি কতৃ্ডপয়ক্ষে কটায়ে 
হস্টান্তে কেটা হয়ব।

২.  জরে্টাট আকটায়ে রেেটাে েটাকয়ল:  জরয়পটাজিটজে অংেজীেটােয়ক িটাজনয়ে 
আইইজপএি কতৃ্ডপয়ক্ষে জরে্টাট অ্টাকটাউয়ন্ট সেটাসজে হস্টান্তে কেটা হয়ব।

সংজলিষ্ট রেেটােয়হটাল্টােেণ উজলিজিত রেেটােগুজল এবং জরজভয়রন্ড আইইজপএি 
কতৃ্ডপয়ক্ষে কটায়ে েটাজব কেয়ত পটােয়বন সংজলিষ্ট রুলয়স জনধ্ডটাজেত পদ্ধজতয়ত।
এই সংক্রটান্ত জবরয়ে সেস্েয়ণে রকটানও ব্টাি্টাে প্রয়েটািন হয়ল তঁটােটা এিটায়ন 
রযটােটায়যটাে কেয়ত পটায়েন:  রকটাম্টাজনে রেজিস্টটাে এবং ট্টান্সিটাে এয়িন্ট, রোঃ জলকে 
ইনটটাইে ইজন্ডেটা প্রটাইয়ভট জলজেয়টর, রুে নং ৫০২, ৫০৩, ৬ তলটা, ত্বয়্টা র�ম্বটাে, 
৬, ররেয়বটান্ড রেটার, কলকটাতটা ৭০০০০১, রিটান:  + ৯১–৩৩ ৪০০৪ ৯৭২৮/ ১৬৯৮, 
ই–রেল: iepf.shares@linkintime.co.in ।
 এই রনটাটিস রকটাম্টাজনে ওয়েবসটাইট www.occlindia.com –রত ও স্ক 
এক্সয়�ঞ্ www.bseindia.com  ও www.nseindia.com–এ  পটাওেটা যটায়ব। 
  ওন্রটয়ন্াল কাব্চন অ্যাডি ককন্িক্যালস ন্লন্িটটড–এে তেয়ি

                                                                                   সটাাঃ/-
স্টান:  নেরটা   প্রণব ক্েটাে েটাইজত
তটাজেি:  ২৮. ০৬. ২০২১    রকটাম্টাজন রসয়ক্রটটাজে এবং জিএে–জলে্টাল

 ন্বটজন্প সাংসটের আশ্াসই সার

সাহায্য না কপটয় ক্যান্ার আক্রান্ত 
কছটল ন্নটয় ন্ফরটত হল পন্রবারটক
কসািনা্ নন্ী
ঝাড়গ্াি, ২৯ জুন

জবয়িজপ সটাংসয়েে আশ্টাস েয়তটা সটাহটায্ নটা রপয়ে ক্টান্সটাে আক্রটান্ত 
েটারৈয়ক জ�জকৎসটা নটা কজেয়েই জিেয়ত হল বটাজড়। এেনই অজভয়যটাে 
অসুস্ েটারৈটিে পজেবটায়েে। রেয়র ক্টান্সটাে আক্রটান্ত ওই েটায়রৈে 
জ�জকৎসটাে ব্বস্টা কেয়ত এজেয়ে 
এয়লন ঝটাড়গ্রটায়েে জবধটােক তেটা 
েটায়ি্ে েন্তজী বজীেবটাহটা হটঁাসেটা। 
লটালেয়ড়ে জসিুেটা গ্রটায়ে ঘয়টয়ে 
এই ঘটনটা। ক্টান্সটাে আক্রটান্ত ওই 
েটায়রৈে নটাে সুেটান্ত রবি (১৭)। 
বটাবটা েণজিৎ রবি প্রটাজন্তক �টারজী। 
রেয়ল সুেটান্ত জকেু জেন আয়ে 
্টায়ব রিলয়ত জেয়ে রটান পটায়েে 
হটাঁটুয়ত আঘটাত পটাে। তটাে পে 
রেয়ক আে ঘটা শুকটায়ছে নটা। িুয়ল 
আয়ে হটাঁটু– সহ পটা। জ�জকৎসকেটা 
িটাজনয়েয়েন, ক্টান্সটায়ে আক্রটান্ত 
সুেটান্ত। েণজিৎবটাবু িটানটান, 
রেয়লে অসুয়িে কেটা ঝটাড়গ্রটায়েে 
জবয়িজপ সটাংসে ক্নটাে রহেরেেয়ক 
িটানটায়নটা হয়েজেল। জতজন 
প্রয়েটািনজীে কটােিপরৈ জনয়ে 
যটান। িটানটান, জ�জকৎসটা িে� ৫ 
লক্ষ পঁজ�ে হটািটাে টটাকটা পটাওেটা 
যটায়ব। রসই েয়তটা আেেটা 
িজে–িটােেটা যটা জেল সব বন্ধক 
জেয়ে টটাকটা জকেু রিটােটাড় কয়ে 
রেয়লয়ক রবগিটালুরু জনয়ে যটাই। 
জকন্তু প্রজতশ্রুজত েয়তটা রসিটায়ন অে্ড সটাহটায্ নটা রপয়ে, জ�জকৎসটা নটা 
কজেয়েই অসুস্ রেয়লয়ক জনয়ে জিয়ে আসয়ত বটাধ্ হই। 

এজেয়ক ঘটনটাে কেটা শুয়ন জসিুেটা গ্রটায়ে সুেটান্তয়েে বটাজড়য়ত যটান 
বনেপ্তয়েে েটাষ্ট্রেন্তজী বজীেবটাহটা হটাঁসেটা। সেস্ জকেু শুয়ন ওই অসুস্ 
েটারৈ সুেটান্তে পজেবটায়েে পটায়ে েটাঁড়টায়নটাে জসদ্ধটান্ত রনন। জতজন সুেটান্তে 
যটায়ত কলকটাতটাে জনয়ে জেয়ে ভটালেকে জ�জকৎসটা হে তটাে ব্বস্টা 

কেটাে আশ্টাস রেন। এজেয়ক রেয়লে েটােজীজেক অবস্টাে কেটা স্মেণ 
কজেয়ে সুেটান্তে বটাবটা েণজিৎবটাবু বয়লন, ‘ েুি্েন্তজী েেতটা ব্টানটাজি্ডে 
কটায়ে আয়বেন, যটায়ত সুেটান্তয়ক কলকটাতটাে জনয়ে জেয়ে ভটাল েয়তটা 
জ�জকৎসটা কেটায়ত পটাজে। যটায়ত আেটাে রেয়ল সুস্ হয়ে ওয়ঠ। েুি্েন্তজী 
ব্বস্টা কেয়ল ওে ঠিকেয়তটা জ�জকৎসটা কেয়ত পটােব।’  সুেটান্তে েটােটা 
প্রকটাে পটারৈে অজভয়যটাে, ‘ ঝটাড়গ্রটায়েে জবয়িজপ সটাংসে জবধটানসভটা 

রভটায়টে আয়ে বটাজড় এয়স আেটাে 
অসুস্ ভটায়নেে সব কটােিপরৈ জনয়ে 
যটান। আশ্টাস রেন জ�জকৎসটাে িন্ 
আজে্ডক সটাহটায্ রেওেটা হয়ব। 
অে� আজে্ডক সটাহটায্ নটা কয়ে 
�টােজেয়ক বয়ল রবড়টায়ছেন সটাহটায্ 
জেয়েয়েন। জকন্তু এই সটায়ড় ৫ েটাস 
ধয়ে জকেু পটােজন জ�জকৎসটাে িন্। 
িজে জবজক্র কয়ে সটােটান্ টটাকটা 
রিটােটাড় কয়ে, জ�জকৎসটাে িন্ 
রবগিটালুরু জনয়ে জেয়েও জবয়িজপ 
সটাংসয়েে আশ্টাস েয়তটা টটাকটা নটা 
রপয়ে রিে বটাজড় জিজেয়ে আনয়ত 
বটাধ্ হল অসুস্ সুেটান্তয়ক।’  এ 
প্রসয়গি সটাংসে ক্নটাে রহেরেে 
বয়লন, ‘ রয হটাসপটাতটায়ল জ�জকৎসটা 
হয়ব, রসই হটাসপটাতটায়ল যটায়ব 
আজে্ডক সহটােতটা। প্রধটানেন্তজীে 
রৈটাণ তহজবয়লে টটাকটা রেটােজী বটা 
তটাঁে পজেবটায়েে হটায়ত রেওেটা 
হে নটা।’  েন্তজী বজীেবটাহটা হটঁাসেটা 
িটানটান, তটাঁে জবধটানসভটা এলটাকটাে 
বটাজসন্টা ওই েটারৈটিে পজেবটাে। 
রবে কু্ষব্ধ হয়ে এেপে বয়লন, 

‘ প্রধটানেন্তজীে রৈটাণ তহজবল রেয়ক রেয়লটিে জ�জকৎসটাে িন্ ব্বস্টা 
কেটা হয়ব বয়ল ক্টান্সটাে আক্রটান্ত ওই েটারৈয়ক ২–৩ েটাস ধয়ে 
রঘটােটায়ছেন ঝটাড়গ্রটায়েে জবয়িজপ সটাংসে ক্নটাে রহেরেে। এেকে আেও 
এক-দুিয়নে রক্ষয়রৈও কয়েয়েন। এটটা ঠিক নে। আজে ওই ক্টান্সটাে 
আক্রটান্ত েটারৈটিয়ক জ�জকৎসটাে িন্ কলকটাতটা জনয়ে যটাব। সুস্ কয়ে 
জনয়ে আসব।’  

 জ�জকৎসটাে 
িে� ১৫ লটাি,
রেয়েয়ক জনয়ে 

দুজচিন্তটাে পজেবটাে
রন্দ্রনা্ িুট�াপাধ্যায়
কাটটায়া, ২৯ জুন

কাটটায়া েহটরর সাক্চাস িয়োন এলাকার বছর সাটতটকর ন্েশুকন্যা 
ন্ততন্লর েরীটর বাসা কবঁটধটছ ক্যান্ার। ডাক্াররা বটলটছন, 
দ্রুত ন্রন্কৎসা েরকার। �রর পড়টব ্ায় ১৫ লা� টাকা। �রর 
শুটন িা্ায় হাত ন্ততন্লর বাবা ষিুদ্র ব্যবসায়ী ্ সূন না্ ও তাঁর 
স্তী বুলটি িণ্ডটলর। এত টাকা কীোটব কজাগাড় হটব? ্ সূনবাবু 
জানান, কটরানার কজটর কেড় বছর ধটর লকডাউন, ন্বন্ধন্নটষধ–

সহ নানা ঘটনায় কছাট ব্যবসা 
লাটট ওঠার কজাগাড়। �াওয়ার 
সংস্ান করটতই ন্হিন্েি 
�ান্ছি। এ�ন কিটয়টাটক 
বাঁরাটত অত টাকা ককা্ায় 
পাব? ন্ততন্লর অসুট�র ক্া 
শুটন এন্গটয় এটসটছন তার িা 
বুলটির বনু্রা। ন্েন রাটরক 
আটগ তাঁরা কসাে্যাল ন্িন্ডয়ায় 
সাহাটয্যর আটবেন জানান। 
তাটত লা��াটনক টাকা 
উটঠটছ। ন্কন্তু তাটত আর কী 
হটব? এক্া জান্নটয় বুলটির 
আন্ত্চ, ‘আিার কিটয়টাটক 

বাঁরাটত ককানও সহৃেয় ব্যন্ক্ বা ্ন্তষ্াটনর সাহায্য পাব না!’
জানা কগল, ঘটনার সরূৈপাত িাস ন্তটনক আটগ। সটন্টবলায় 

ন্ততন্ল জানায়, তার ডান পাটয়র হাটুঁটত �বু ব্য্া। ্ ্টি আিল 
কেনন্ন ন্ততন্লর িা–বাবা। কেটবন্ছটলন, ক�লার সিয় পটড় ন্গটয় 
কলটগটছ। ন্কন্তু ন্েটনর পর ন্েন ব্য্া বাড়টত ্ াকায় ন্ততন্লটক স্ানীয় 
ডাক্ার কে�াটনা হয়। ডাক্াটরর ওষটুধ যন্ত্রণা না কিায় কলকাতায় 
যায় ন্ততন্লর পন্রবার। কস�াটন কবেন্কছ ুপরীষিা-ন্নরীষিার পর 
ন্নন্চিত হয়, ন্ততন্লর হাটুঁর হাটড়র ক্যান্ার ক্রিে কগাটা েরীটর 
ছড়াটছি। এই অবস্ায় ন্ততন্লর িা-বাবার আো, ককউ না ককউ 
তাটঁের পাটে োডঁ়াটবন। ন্ততন্ল আবার ছটুটব, ক�লটব, হাসটব।  

সাহাটয্যর জন্য কযাগাটযাগ:  ৮৬০৯২৯৮৭২২  

পাঁটে িন্ত্রী বীরবাহা হাঁসো

অসুস্ সেুান্ত কবজ। লালগটড়র ন্সজুয়া গ্াটির 
বান্ড়টত। ছন্ব:  ্ন্তটবেক

িাটয়র সটঙ্ কছাট্ট 
ন্ততন্ল। ছন্ব: ্ন্তটবেক

সটাস্্সটােজীয়ত জবনটা িেয়� 
হৃেয়েটায়েে জ�জকৎসটা

তুফান িণ্ডল
আরািবাগ, ২৯ জুন

স্াস্্যসা্ী কাটড্চ ন্বনা �রটর ্ ায় কেড় লষি টাকার হৃেটরাটগর ন্রন্কৎসা সনু্বধা কপটলন 
আরািবাটগর এক ষিদু্র ব্যবসায়ী। েন্নবার বধ্চিাটনর একটি কবসরকান্র নান্স্চংটহাটি 
তারঁ অ্যান্জিওপ্ান্স্ করা হটয়টছ। বত্চিাটন ন্তন্ন সসু্ আটছন বটল জান্নটয়টছন তারঁ 
কছটল অন্েটষক িু�ান্জ্চ। ওই ষিদু্র ব্যবসায়ীর নাি অরন্বন্ িু�ান্জ্চ। বান্ড় আরািবাগ 
পরুসোর ১৪ নম্বর ওয়াটড্চর নবপল্ীটত। স্তী ও দুই কছটল ন্নটয় তারঁ পন্রবার। 
তাটঁের যা উপাজ্চন তাটত ককানও রকটি সংসারটুকু রটল। এরই িটধ্য ২০১৭ সাটল 
অরন্বন্বাব ুহৃেটরাটগ আক্রান্ত হন। ত�ন আরািবাগ িহকুিা হাসপাতাটল কবে 
ন্কছনু্েন তারঁ ন্রন্কৎসা হয়। ন্কন্তু ন্রন্কৎসকরা তাটঁক োল কান্ড্চওলন্জস্ কে�াটনার 
পরািে্চ কেন। ন্কন্তু অট ্্চর অোটব তা সম্ভব হয়ন্ন। এরপরই তারঁা জানটত পাটরন 
বধ্চিাটনর ওই কবসরকান্র নান্স্চংটহাটি ন্বনা �রটর স্াস্্যসা্ী কাটড্চ হৃেটরাটগর 
ন্রন্কৎসা করা হটছি। এরপরই তারঁা ওই নান্স্চংটহাটির সটঙ্ কযাগাটযাগ কটরন। 
েন্নবারই কস�াটন অরন্বন্বাবরু অ্যান্জিওপ্ান্স্ করা হয়। নান্স্চংটহাি সটূরৈ জানা 
কগটছ, এর জন্য তারঁ ্ায় কেড় লষিান্ধক টাকা �রর হটয়টছ। ন্কন্তু অরন্বন্বাবরু 
কছটল অন্েটষটকর নাটি স্াস্্যসা্ী কাড্চ ্ াকায় এর জন্য ককানও পয়সা লাগটছ না। 
এ ন্বষটয় আরািবাগ েহর তৃণিূল সোপন্ত স্পন নন্ী বটলন, ‘ গন্রব িানটুষর জন্যই 
িু�্যিন্ত্রী িিতা ব্যানান্জ্চ নানান ্ কল্প গ্হণ কটরটছন। স্াস্্যসা্ী তার িটধ্য অন্যতি 
গুরুত্বপণূ্চ একটি ্ কল্প। এই ্ কটল্পর সুন্বধা ন্নটয় বহু গন্রব িানটুষর ন্রন্কৎসা হটছি। 
তাই িানষু তাটঁক আেীব্চাে কটর তৃতীয় বাটরর জন্য ি�ু্যিন্ত্রী পটে বন্সটয়টছন।’  

 পরুুন্লয়ায় ন্বটজন্প কছটড় 
তৃণিটূল বহু কনতা–কিমী 

েীটপন গুপ্ত
পুরুন্লয়া, ২৯ জুন

েগিলবটাে পুরুজলেটাে জবয়িজপ পঞ্টায়েত সজেজতে সেস্–সহ বহু রনতটা–কেতী রযটাে 
জেয়লন তৃণেূয়ল। এেটাড়টাও রকেজেেটা বটাজহনজীে সভটায়নরৈজী বণ্ডটাজল েয়তেে রনতৃয়বে 
এজেন বহু েজহলটা রযটাে রেন তৃণেূল। পুরুজলেটা রিলটাে দুলজে নজড়েটাে তৃণেূল 
কটায্ডটালয়ে পুরুজলেটা রিলটাে সভটাপজত গুরুপে টুরুে হটাত ধয়ে জবয়িজপ সেজে্ডত 
রকেজেেটা বটাজহনজীে সব্ডভটােতজীে েজহলটা সভটায়নরৈজী বণ্ডটাজল েতে–সহ ৪৫ িন সেস্টা 
তৃণেূল রযটাে রেন। তটাঁয়েে হটায়ত েলজীে পতটাকটা তুয়ল রেন তৃণেূল রিলটা সভটাপজত। 
উপজস্ত জেয়লন েয়লে সহ-সভটাপজত েেজীন্দ্রনটাে েটাহটায়তটা, তৃণেূল রনতটা জবভটাসেঞ্ন 
েটাস, সুয়রণ েটাজঝ–সহ েয়লে রনতটাকেতীেটা। অন্জেয়ক, এজেন সকটায়ল পুরুজলেটা 
েটাঁজ� রেটার েয়লে প্রটাক্তন েন্তজী েটাজন্তেটাে েটাহটায়তটা হটাত ধয়ে জবয়িজপ রেয়ক তৃণেূয়ল 
রযটােেটান কেয়লন পুরুজলেটাে পটাড়টা এলটাকটাে বহু রনতটাকেতী। েটাজন্তেটাে েটাহটায়তটা 
বয়লন, ‘ পটাড়টা পঞ্টায়েত সজেজতে সেস্ রুেটা রেওঘজেেটা, আনটাড়টা গ্রটাে পঞ্টায়েয়তে 
সেস্ েজবয়লটা�ন বটাউজে– সহ জবয়িজপে বহু রনতটাকেতী রযটােেটান কেয়লন তৃণেূয়ল। 
আি তটঁায়েে হটায়ত আজে পতটাকটা তুয়ল জেয়েজে। রযটােেটান কে্ডসূজ� জঘয়ে তৃণেূয়লে 
রনতটাকেতীয়েে উপজস্জত লক্ষ্ কেটা রেয়ে।’   

বাঁকুড়ার আম্রপান্ল যাটছি ৪ রাটজ্য
আটলাক কসন 
বাঁকুড়া, ২৯ জুন 

রুক্ষ এবং অনুব্ডে বটাঁক্ড়টাে েটাটিয়ত িয়লে �টার হয়ব নটা, 
েটান্ধটাতটা যুয়েে রসই ধটােণটায়ক নস্টাৎ কয়ে েত কয়েক 
বেে ধয়ে উে্টান পটালন েপ্তয়েে 
উয়ে্টায়ে জবজভন্ন িয়লে �টার হয়ছে 
এই রিলটাে। এই িলগুজলে 
েয়ধ্ অবে্ই উয়লিিয়যটাে্ 
আে। কয়েক েেক ধয়ে েটালেটা 
এবং েুজে্ডেটাবটায়েে আয়েে ওপে 
জনভ্ডেেজীল এই রিলটা রেয়ক েত 
কয়েক বেে ধয়েই আে েপ্তটাজন 
হয়ছে েটায়ি্ে জবজভন্ন রিলটাে 
সয়গি কয়েকটি েটায়ি্ও। 

রিলটা উে্টান পটালন 
েপ্তয়েে উপ– অজধকত্ডটা েলে 
েটাজি িটাজনয়েয়েন, এবটাে 
রিলটাে আয়েে ব্টাপক িলন 
হয়েয়ে। প্রটাে ২ হটািটাে রেট্রিক টন আে িয়লয়ে। সটাত 
প্রকটায়েে আয়েে েয়ধ্ আম্রপটাজল আয়েে িলনও রবজে 

আবটাে �টাজহেটাও রবজে। রেয়েে �টােটি েটায়ি্ এবটাে প্রটাে 
৫০০ রেট্রিক টন আম্রপটাজল েপ্তটাজন হয়ব। েটাি্গুজল 
যেটাক্রয়ে েহটােটাষ্ট্র, উতেেপ্রয়েে, জবহটাে এবং ঝটাড়িণ্ড। 
েত কয়েক বেে ধয়েই বটাঁক্ড়টা েহয়ে স্ল জেয়ে রিলটাে 
উৎপটাজেত আে জবজক্রে ব্বস্টা কয়েজেয়লন উে্টান পটালন 

েপ্তয়েে আজধকটাজেয়কেটা। এবটাে 
কয়েটানটাে কটােয়ণ এতজেন রসই 
স্ল কেটাে অনুেজত পটাওেটা 
যটােজন। এবটাে অনুেজত পটাওেটা 
রেয়ে। আেটােজী রসটােবটাে 
রেয়ক েহয়েে নূতন�টিে 
কৃরক বটািটায়ে আে জবজক্র শুরু 
হয়ব। রিটালটা বটািটায়ে অন্ আে 
রযিটায়ন ৫০ টটাকটা রকজি েয়ে 
জবজক্র হয়ছে, রিলটাে সুসটাদু আে 
জবজক্র হয়ব ৩০ টটাকটা রকজি 
েয়ে। প্রয়ত্কজেন ১০ টন কয়ে 
আে ওই স্ল রেয়ক জবজক্রে 
ব্বস্টা কেটা হয়েয়ে। রিলটাে 

েয়ধ্ রবজে পজেেটায়ণ আে �টার হয়ছে �টােটি ব্লয়ক। এগুজল 
যেটাক্রয়ে তটালরটাংেটা, জহড়বটঁাধ, েটাজনবটাঁধ ও জব্ুপুে।

   পয্চাটলারনা 
ত্বঠক িানটসর 
বষ্চার জল ধটর রা�টত রাটজ্যর 
৩৪২টি ব্লটক ইন্তিটধ্য ৩ লষি ৪৬ 
হাজার পুকুর �নন করা হটয়টছ। 
রাজ্য সরকার কৃন্ষ ও কৃষটকর উন্নন্ত 
রায় বটলই এটা সম্ভব হটয়টছ। 
জানাটলন জলসম্ে িন্ত্রী িানস 
েুইঁয়া। ন্তন্ন িঙ্লবার ককেপুর ও 
কিন্েনীপুর সের ব্লটক পয্চাটলারনা 
ত্বঠক কটরন। ন্ছটলন ন্বধায়ক 
ন্েউন্ল সাহা, জুন িান্লয়া, েীটনন 
রায়, িহকুিা োসক, ন্বন্ডও, 
পঞ্াটয়টতর জন্ন্তন্নন্ধরা। ‘ জল 
ধটরা জল েটরা’  ্কটল্প গ্াি স্তটর 
আরও োল কাজ করটত পঞ্াটয়ত, 
বন, িৎস্য, উে্যানপালন, কৃন্ষ, 
আন্েবাসী উন্নয়ন েপ্তরটক সিন্বয় 
কটর কাজ করার ওপর কজার 
ন্েটয়টছন িন্ত্রী।

 অপসারণ
উত্তর ২৪ পরগনার স্রূপনগর 
পঞ্াটয়ত সন্িন্তর সহকারী 
সোপন্তটক অপসারণ করল 
তৃণিূল। অনাস্ায় তৃণিূটলর ২৬ 
জন সেস্য একটজাট হটয় সহকারী 
সোপন্ত হান্ববুর রহিান গান্জটক 
অপসান্রত কটরন। ৩০ আসন 
ন্বন্েষ্ট স্রূপনগর পঞ্াটয়ত 
সন্িন্ত। ন্বধানসো ন্নব্চারটনর 
আটগ পঞ্াটয়ত সন্িন্তর ৪ সেস্য 
ন্বটজন্পটত কযাগ কেন। তাঁটের 
িটধ্য হান্ববুরও ন্ছটলন। হান্ববুর 
ন্বটজন্পটত কযাগ ন্েটলও, পঞ্াটয়ত 
সন্িন্তর সোপন্তর পে ক্টক 
ইস্তফা কেনন্ন। 

 হাতছাড়া
ন্বটজন্পর পঞ্াটয়ত ্ধাটনর 
ন্বরুটধে তৃণিূল সেস্যটের আনা 
অনাস্া ্স্তাব পাে হটয় কগল। 
উত্তর ২৪ পরগনার বাগো ন্সন্দ্রাণী 
পঞ্াটয়তটি ন্বটজন্প পন্ররান্লত। 
পঞ্াটয়টতর ২৬টি আসটনর 
িটধ্য ১৩টি আসটন জয়ী হয় 
ন্বটজন্প। তৃণিূল পায় ১১টি 
এবং ন্নে্চল পায় ২টি। পঞ্াটয়ত 
গঠন কটর ন্বটজন্প। পটর ৩ জন 
ন্বটজন্প সেস্য তৃণিূটল কযাগ কেন। 
সং�্যাগন্রষ্তা হারায় ন্বটজন্প। 

 দুঘ্চটনায় িৃত ২
ট্াটকর সটঙ্ িুট�ািুন্� ধাক্ায় ্াণ 
কগল ২ কিাটরবাইক আটরাহীর। 
কসািবার রাটত এসটিটকটক 
করাটডর কালনার সাতগান্ছ 
পঞ্াটয়টতর গান্ী সড়ক কিাটড়র 
কাটছর ঘাটনা। িৃতরা কসন্লি কে� 
(২৫) ও জািাত কে� (৩২)। বান্ড় 
হুগন্লর বলাগটড়। কসন্লি িহারাট্রে 
কাজ করটতন। কস�াটন কটরানা 
পরীষিার ন্রটপাট্চ বাধ্যতািূলক 
হওয়ায় কালনা হাসপাতাটল পরীষিা 
কন্রটয় ন্ফরন্ছটলন। 

 অন্ক্সটজন পাল্চার
ঝাড়গ্াটির ন্গধন্নটত হল ককান্েড 
ককয়ার ইউন্নট। গটড় উঠল 
অন্ক্সটজন পাল্চার। এন্েন জািবন্ন 
্ানার ন্গধন্নর এই ন্বে্যালটয় ন্গটয় 
অন্ক্সটজন পাল্চারটির উট্াধন 
কটরন কগাপীবল্েপুটরর ন্বধায়ক 
ডা.�টগন্দ্রনা্ িাহাটতা ও ন্বনপটুরর 
ন্বধায়ক কেবনা্ হাঁসো। ্ধান 
ন্েষিক এবং ন্েন্ষিকাটের সংগঠন 
এবং িুন্ক্ কস্ছিাটসবী সংগঠন 
কযৌ্োটব এই উটে্যাগ কনয়। 

 ১০ ফুটটর পাই্ন
ঝাড়গ্াি কজলার কগাপীবল্েপুর 
ক্টক ্ায় ১০ ফুটটর পাই্ন উধোর 
হল। কগাপীবল্েপুটরর বাকড়া 
গ্াটির বান্সন্ারা সাপটিটক ধটর বন 
ন্বোটগর কিমীটের হাটত তুটল কেন। 
কটয়কন্েন ধটর কাটলা কিঘ কটর 
বৃন্ষ্ট রলটছ। িঙ্লবার গ্ািবাসীটের 
করষ্টায় ঝাড়গ্াি কজলার 
কগাপীবল্েপুর-১ নং ব্লটকর বাকড়া 
গ্াটির ন্সঙ্ান্র �াটলর পাড় ক্টক 
পাওয়া যায় এই অজগরটিটক। 

 বনসৃজন
িঙ্লবার কল্যাণী ন্বশ্ন্বে্যালটয় 
কলাকসংসৃ্ন্ত ন্বোটগ বনসৃজন 
করা হয়। এই অনুষ্াটনর িাধ্যটি 
্কৃন্তর োরসাি্য বজায় রা�ার 
বাত্চা কেন ন্বশ্ন্বে্যালটয়র উপারায্চ 
অধ্যাপক িানসকুিার সান্যাল। 
অনুষ্াটন ন্বোটগর ্ধান অধ্যাপক 
সুজয়কুিার িণ্ডল জানান, ্কৃন্তর 
োরসাি্য বজায় রা�ার োন্য়ত্ব 
আিাটের ন্নটত হটব। 

 রৈাণ ন্বন্ল
কিন্েনীপুটরর সকেল্প ফাউটডিেন 
সংস্ার পষি ক্টক িঙ্লবার 
ঘাটাল, োসপুটরর বন্যা কবন্লত 
এলাকার ৫০০ জন দুগ্চত িানুষটক 
হাটত রৈাণসািগ্ী ন্বতরণ করা হয়। 
উপন্স্ত ন্ছটলন ঘাটাল ব্লক 
তৃণিূল সোপন্ত ন্েলীপ িান্ঝ, 
ডাঃ োন্তুনু পাডিা, তৃণিূল কনতা 
কগাপাল সাহা ্িু�। 

বাঁকুড়ায় ফটলটছ ্রুর আি। ছন্ব:  ্ন্তটবেক


