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FAX : 91 33 2249 6420, E-mail : gilro@graphiteindia.com 
WEBSITE : www.graphiteindia.com, CIN : L10101WB1974PLC094602 

GIL: SEC/SM/21-22/17 July 30, 2021 

BSE Limited 
The Corporate 
Relationship Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Bldg., P.J.Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai 400 001. 

Scrip Code - 509488 

The Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange 
Exchange Plaza.S'" Floor, 
Plot No-C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra {E} 
Mumbai 400 051 
Symbol - GRAPHITE 

Sir, 

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule Ill Part A Para A of SEBl(Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper 
advertisement published in Business Standard (English) and Aajkal (Bengali), regarding Notice of 
46th Annual General Meeting and E-voting Information of the Company. 

We request you to take the above in records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Graphite India Limited »~ 
S. Marcia 
Asst. Company Secretary 



রাজ্য ১৪
কলকাতা মঙ্গলবার ২৭ জুলাই ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

গ্াফাইট ইন্ডিয়া ন্লন্মটটড
CIN: L510101WB1974PLC094602 

রেজিস্টার্ড অজিস:   ৩১ র�ৌেঙ্গী রেটার, কলকটাতটা–৭০০ ০১৬
ওয়েবসটাইট:  www.graphiteindia.com

৪৬ তম অ্ানুয়াল জজনাটরল ন্মটিং 
ও ই জ�াটিং ন্বষটয় ন্বজ্ঞন্তি

এতদ্টােটা জবজ্ঞজতি িটাজে হয়ছে রে, রকটাম্টাজিে রে�জলিশতম অ্টািুেটাল রিিটায়েল 
জমটিং ( ৪৬ তম এজিএম)   জমজিজ্রি অি কয়্্ডটায়েট অ্টায়িেটাস্ড ( এমজসএ)  দ্টােটা 
িটাজেকৃত েথটাক্রয়ম ৮ এজরিল ২০২০, ১৩ এজরিল ২০২০, ৫ রম ২০২০ ও ১৫ 
িটািুেটাজে, ২০২১ তটাজেখ সিংবজলত সটার্্ডলটাে মটাজিক জিজরও কিিটায়েজ্সিং ( ‘ জিজস’ ) /  
অি্ অজরও জিসু্েটাল ্দ্ধজত ( ‘ ওএজিএম’ ) –এে মটাধ্য়ম  শুক্রবটাে, ২০ আগস্ 
২০২১ তটাজেখ রবলটা ১১. ০০টটাে ( িটােতগীে সমে)   আয়েটাজিত হয়ব এজিএম–এে 
রিটাটয়স উয়লিজখত কটাে্ডক্রয়ম।
এমজসএ সটার্্ডলটাে এবিং  রসজব সটার্্ডলটাে অিুেটােগী রে সকল সদয়স্ে ই–রমল 
ঠিকটািটা এই রকটাম্টাজি/  জরয়্টাজিটজে ্টাট্ডজস্্টান্ট–এে কটায়ে জিবন্গীকৃত েয়েয়ে, 
রকবলমটাত্র ই–রময়লে মটাধ্য়ম তটাঁয়দে রিজত ২০২০–২১– এে আজথ্ডক  িলটািয়লে 
খজতেটাি সয়মত এজিএম–এে রিটাটস ্টাঠটায়িটা হয়ব। ২০২০–২১– এে আজথ্ডক  
িলটািয়লে খজতেটাি সয়মত এজিএম–এে রিটাটস রকটাম্টাজিে ওয়েবসটাইট 
www.graphiteindia.com ও জব এস ই জলজময়টর এে www.bseindia.com , 
ি্টাশিটাল স্ক এক্সয়�ঞ্জ অি ইজডিেটা জলজময়টর এে www.nseindia.com – এ তটা 
রদওেটা আয়ে।
এজিএয়ম অিুয়মটাজদত হয়ল ৩১ মটা�্ড, ২০২১–রত রশষ বেয়েে িটাইিটাল জরজিয়রডি 
মঙ্লবটাে, ১০ আগস্, ২০২১ িজিে তটাজেয়খে জিজতিয়ত হয়ব। 
এজিএম–এে রিটাটয়স উয়লিজখত কটাে্ডক্রয়ম ই–রিটাটিংয়েে মটাধ্য়ম এজিএয়মে 
কটাে্ডক্রয়ম রসন্টটাল জরয়্টাজিটজে সটাজি্ডয়সস জলজময়টর ( জসজরএসএল) –এে দ্টােটা 
জিয়িয়দে রিটাটটাজধকটাে রিয়েটায়গে সুয়েটাগ রদয়ব।
রকটাম্টাজিি ( ম্টায়িিয়মন্ট অ্টাডি অ্টারজমজিয়্রিশি)  অ্টায়মডিয়মন্ট রুলস ২০১৫–
এে রুল ২০ মটাজিক রকটাম্টাজি শুক্রবটাে, ১৩ আগস্ট, ২০২১ জির্ডটােক তটাজেয়খে 
জিজতিয়ত ববদুজতিিটায়ব ও এজিএম–এ জিয়িয়দে রিটাটটাজধকটাে রিয়েটায়গে সুয়েটাগ 
রদয়ব। শুক্রবটাে, ১৩ আগস্ট, ২০২১ জির্ডটােক তটাজেয়খ জরয়্টাজিটজে জিেজ্রিত 
সদস্ িজথিুক্ত ও সুজবধটায়িটাগগী মটাজলকগরয়ক ই–রিটাটিং বটা এজিএয়ম জিয়িয়দে 
রিটাটটাজধকটাে রিয়েটায়গে সুয়েটাগ রদয়ব। 
জেয়মটাট ই–রিটাটিং শুরু মঙ্লবটাে, ১৭ আগস্, ২০২১, িটা স রবলটা ৯. ০০ ও 
রশষ বৃহস্পজতবটাে, ১৯ আগস্, ২০২১, িটা স রবলটা  জবয়কল ৫. ০০। ওই সময়ে 
ববদুজতিিটায়ব জিয়িয়দে রিটাটটাজধকটাে রিয়েটায়গে সুয়েটাগ রদয়ব। ওই তটাজেখ ও 
সময়েে ্ে জসজরএসএল–এে দ্টােটা জেয়মটাট ই–রিটাটিং গ্টাহ্ হয়বিটা। রিটাটিংয়েে 
্ে এিএসজরএল দ্টােটা রিটাটিং ে্রি জিজ্রিে হয়ব। জিজস/  ওএজিএম–এে মটাধ্য়ম 
এজিএম– এ রেটাগ রদওেটা সদস্ েটােটা জেয়মটাট ই–রিটাটিং–এ রিটাট রদিজি, তটাঁেটা 
এজিএম– এ ই–রিটাটিং সুয়েটাগ ্টায়বি। জেয়মটাট ই–রিটাটিং এজিএম– এ ই–রিটাটিং 
জবশদ এজিএম–এে রিটাটয়স আয়ে।
আ্িটাে ই–রমল ঠিকটািটা এই রকটাম্টাজি/  জরয়্টাজিটজে ্টাট্ডজস্্টান্ট–এে কটায়ে 
জিবন্গীকৃত থটাকয়ল তটাঁয়দে কটায়ে জিয়�ে ্দ্ধজতয়ত লগ ইি জবশদ �য়ল েটায়ব।
বটাস্তজবক রশেটােধটােগী রে সকল সদয়স্ে ই–রমল ঠিকটািটা এই রকটাম্টাজি/  জরয়্টাজিটজে 
্টাট্ডজস্্টান্ট–এে কটায়ে জিবন্গীকৃত িে, জিয়�ে ্দ্ধজতয়ত লগ ইি জবশদ ্টায়বি: 
১.   বটাস্তজবক রশেটােধটােগীয়দে িি্– রিটাজলও িিং, িটাম, রশেটাে সটাট্ডজিয়কয়টে স্্টাি 

কজ্ ( সটাময়ি র্েয়ি) , স্বরিত্জেত ্্টাি কটার্ড স্বরিত্জেত আধটাে কটার্ড 
rnt.helpdesk@linkintime.co.in এ ্টাঠটাি ।

২.  জরম্টাট রশেটােধটােগীয়দে িি্– জরজ্আইজর–জসএলআইজর ( ১৬ সিংখ্টা+ 
 জসএলআইজর বটা  ১৬ সিংখ্টাে জবজিজিজশেটাজে আইজর) িটাম, ক্টায়েন্ট মটাস্টাে বটা 

রমটাট অ্টাকটাউন্ট জববৃজত, স্বরিত্জেত ্্টাি কটার্ড, স্বরিত্জেত আধটাে কটার্ড 
rnt.helpdesk@linkintime.co.in এ ্টাঠটাি ।

ই–রিটাটিং জবশদ (জেয়মটাট ই–রিটাটিং ও ই–রিটাটিং )  ও জিজস/  ওএজিএম–এে 
মটাধ্য়ম এজিএম– এ রেটায়গে জবশদ িটািয়ত এজিএম–এে রিটাটয়স উয়লিজখত 
জিয়দ্ডশ ্ড়ুি ও ই–রিটাটিংয়ে িটািটাে থটাকয়ল সদস্েটা রেটাগটায়েটাগ করুি:  www.
evotingindia.com – জরিয়কটায়েন্টজল আস্কর রকটায়চেিস (এি এ জকউ)  ও ই–
রিটাটিং ম্টািুেটায়লে রহল্প রসকশি বটা ই রমল করুি:  helpdesk.evoting@
cdslindia.com  বটা রিটাি করুি ১৮০০২২৫৫৩৩।
এজিএম ও ই–রিটাটিংয়ে অজিয়েটাগ থটাকয়ল সদস্েটা রেটাগটায়েটাগ করুি: 
িটাম :   জমঃ েটায়কশ দলজি
্দ :   জসজি ম্টায়িিটাে
ঠিকটািটা :   রসন্টটাল জরয়্টাজিটজে সটাজি্ডয়সস ( ইজডিেটা)  জলজময়টর, এ 
  উইিং, ২৬ তলটা, ম্টােটাথি জিউ�টায়েক্স, এি এম রেটাজশ মটাগ্ড, 
  রলটােটাে ্টায়েল ( ্ ূব্ড) , মুম্বই ৪০০০১৩, 
  রিটাি– ১৮০০ ২২৫৫৩৩
ই রমল  :   helpdesk.evoting@cdslindia.com
এজিএম–এে রিটাটস ্টাঠটায়িটাে ্ে ২৩ িুলটাই, ২০২১–এ জির্ডটােক তটাজেয়খ 
রকটাম্টাজিে সদস্িজথয়ত/  জরয়্টাজিটজেি–এে সুজবধটায়িটাগগী মটাজলক িজথয়ত িটাম 
থটাকয়ল ওয়েবসটাইট:  www.graphiteindia.com ও www.cdslindia.com –এ 
এজিএম–এে রিটাটস রদখুি। এেটা 
ই–রিটাটিং অজধকটাে রিয়েটাগ কেয়ত ্টায়েি ই–রিটাটিং রিজক্রেটা রময়ি।
 গ্াফাইট ইন্ডিয়া ন্লন্মটটড–এে ্য়ষে 
 ন্ব ন্িবা
২৬ িুলটাই,  ২০২১    রকটাম্টাজি রসয়ক্রটটাজে   

  সৃন্টি ইনফ্াস্টাকচার জডট�লপটমন্ট কটপপাটরিন ন্লন্মটটড
জরন্জস্টাডপ অন্ফস:  প্লট নিং X –১, ২ ও ৩, ব্লক– ইন্প, 

জসক্টর–৫, সল্ট জলক ন্সট, কলকাতা–৭০০০৯১
জফান:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০২০/  ৪০১৫ ৪৬৪৬;  ফ্াক্স:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০৯৯; 

 ই–জমল:  investor.relations@shristicorp.com  
ন্সআইএন:  L65922WB1990PLC049541  ওটয়বসাইট:  www.shristicorp.com 

জিয়ারট�াল্ারটের প্রন্ত জনাটস
ইকুইট জিয়ারট�াল্ার ইনট�স্টর এডুটকিন অ্াডি জপ্রাটটকিন 

ফাটডি স্ানান্তটরর জন্
এতদ্দটােটা এই রিটাটস িটাজে কেটা হয়ছে রে, ইিয়িস্ে এরুয়কশি অ্টাডি ররিটায়টকশি িটাডি 
অথজেট ( অ্টাকটাউজন্টিং, অজরট, ট্টা্সিটাে অ্টাডি জেিটাডি)  রুলস, ২০১৬ সিংয়শটাজধত ( রুলস)  ও 
রকটাম্টাজিি অ্টাক্ট, ২০১৩ ( অ্টাক্ট)  মটাজিক।
রুলয়সে রুল ৬ সহ ্ঠিগীে রকটাম্টাজিি অ্টাক্ট, ২০১৩ ( অ্টাক্ট) –এে ১২৪( ৬)  মটাজিক রে সমস্ত 
রশেটায়েে ও্ে লি্টািংশ উ্েু্ড্জে সটাত বেে ধয়ে অরিদতি বটা  অদটাজবকৃত েয়েয়ে, রসগুজল 
রকটাম্টাজি দ্টােটা আইইজ্এি অথজেট–রত স্টািটান্তে হয়ব।
রসই মত ২০১৩–২০১৪ অথ্ডবষ্ড রথয়ক শুরু কয়ে আি ্ে্ডন্ত রে সমস্ত রশেটায়েে ও্ে লি্টািংশ 
উ্েু্ড্জে সটাত বেে ধয়ে অরিদতি বটা  অদটাজবকৃত েয়েয়ে, রুলয়স রসগুজল রকটাম্টাজি দ্টােটা 
আইইজ্এি অথজেটে জরম্টাট অ্টাকটাউয়ন্ট স্টািটান্তজেত হয়ব। রে সমস্ত রশেটােয়হটাল্টােগর সটাত 
বেে ধয়ে সহ ্েবততী অথ্ডবয়ষ্ডও তটাঁয়দে লি্টািংয়শে দটাজব িটািটািজি, তটাঁয়দে সব্ডয়শষ জ্ঞটাত 
ঠিকটািটাে এই রকটাম্টাজি ইজতময়ধ্ই আইইজ্এি অথজেট–রত স্টািটান্তয়েে িি্ রিস্তটাজবত 
রশেটােগুজলে জবশদ তথ্ জ�ঠিয়ত ্টাঠটায়িটা হয়েয়ে, েটায়ত তটাঁয়দে লি্টািংয়শে দটাজব িটািটাি। 
রশেটােয়হটাল্টায়েে িটাম, ঠিকটািটা, রিটাজলও িম্বে, জরজ্ আইজর/ ক্টায়েন্ট আইজর ইত্টাজদ তথ্ 
রকটাম্টাজিে www.shristicorp.com  ওয়েবসটাইয়ট আ্য়লটার কয়ে রদওেটা হয়েয়ে।
২৭ অয়ক্টটাবে, ২০২১ তটাজেয়খে ময়ধ্ জিয়িয়দে অদটাজবকৃত/ অরিদতি লি্টািংশ অথ্ডটাঙ্ক( সমূহ) –
এে িি্ দটাজব র্শ কেয়ত সিংজলিষ্ট রশেটােয়হটাল্টােয়দে রিজত অিুয়েটাধ িটািটায়িটা হয়ছে । েটাে 
অি্থটা হয়ল উ্জেজলজখত অথ্ডবয়ষ্ডে ্জেয়রিজষেয়ত রে সমস্ত রশেটায়েে ও্ে লি্টািংশ 
অরিদতি/ অদটাজবকৃত েয়েয়ে, রসগুজল রকটািও রিটাটস েটাড়টাই আইইজ্এি অথজেট–রত স্টািটান্তে 
কয়ে রদওেটা হয়ব। এে ্ে দটাজবহগীি লি্টািংশ/ রশেটাে এে জবষয়ে রকটাম্টাজিে জবরুয়দ্ধ জকেু 
বলটা েটায়বিটা।
আইইজ্এি অথজেট–রত স্টািটান্তয়েে ্ে েজদ সিংজলিষ্ট রশেটােয়হটাল্টােেটা উক্ত রশেটােগুজল 
দটাজব কেয়ত �টাি, রসয়ষেয়ত্র উক্ত রুলসমূয়হ জিধ্ডটাজেতময়তটা ‘ িম্ড আইইজ্এ–৫’ –এে মটাধ্য়ম 
আইইজ্এি অথজেটে কটায়ে আলটাদটািটায়ব আয়বদি িটািটায়ত হয়ব েটাে বেটাি আইইজ্এি–এে 
www.iepf.gov.in  ওয়েবসটাইয়ট রদওেটা আয়ে। ব্টাখটাে িি্ রেটাগটায়েটাগ করুি:  রকটাম্টাজিে 
রেজি্রিটাে এবিং রশেটাে ট্টা্সিটাে এয়িন্ট রক জিি রটকয়িটালজিস রিটাইয়িট জলজময়টর, রসয়লজিেটাম 
টটাওেটাে জব, প্লট ৩১–৩২, জিিটাজ্সেটাল জরজ্রিক্ট, িটািটাক্রমগুদটা, হটােদেটাবটাদ ৫০০০৩২, রিটাি 
০৪০ ৬৭১৬১৫৭১, ি্টাক্স ০৪০ ২৩৪২০৮১৪, ই রমল einward.ris@kfintech.com ।

   সৃন্টি ইনফ্াস্টাকচার জডট�লপটমন্ট কটপপাটরিন ন্লন্মটটড–এর পটষে
   সাাঃ–
স্ান :  কলকাতা কৃষ্ণ কুমার পাটডে
তান্রখ :  ২৭. ০৭. ২০২১  জকাম্ান্ন জসটরেটান্র

ফমপ নিং:  আইএনন্স– ২৬
[ জকাম্ান্নজ ( ইনকটপপাটরিন)  রুলস, ২০১৪– এর রুল ৩০ অনুযায়ী] 
ন্রন্জওনাল ন্ডটরক্টর, 
ইস্টানপ ন্রন্জওন, 
কটপপাটরট ন্বষয়ক মন্ত্রক,
 ন্নজাম প্াটলস ২ এমএসও ন্বন্ল্িং, 
৪রপ তল, ২৩৪/ ৪, এ জজ ন্স জবাস জরাড, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০, পন্চিমবঙ্গ সমীটপ।
রকটাম্টাজিি অ্টাক্ট, ২০১৩– এে ১৩ ( ৪)  ধটােটা এবিং রকটাম্টাজিি ( ইিকয়্্ডটায়েশি)  রুলস, ২০১৪– এে রুল ৩০– এে 

সটাব– রুল ( ৫)– এে ক্ি ( এ)  এবিং জবষেক
ও

জবষে:  কল্াণী আন্েত্ ন্মনাটরল প্রাইট�ট ন্লন্মটটড ( পূবপতন ন্নডফুল জপ্রাটজক্টস অ্াড�াইসন্র প্রাইট�ট 
ন্লন্মটটড) , যার জরন্জস্টাডপ ঠিকানা:  ২০৭, ম�ন্ষপ জেটবন্দ্র জরাড, ৮ম তল, কলকাতা– ৭০০ ০০৭, পন্চিমবঙ্গ, �ারত

. . . . আটবেনকারী

প্রকাি্ জ�াষণা
পন্চিমবঙ্গ জরটক পাঞ্াব রাটজ্ জরন্জস্টাডপ অন্ফস স্ানান্তর
এতদ্দটােটা িিসটাধটােয়রে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটািটায়িটা হয়ছে রে, ০২. ০৭. ২০২১ তটাজেয়খ অিুজঠিত উক্ত আয়বদিকটােগী রকটাম্টাজিে 
জবয়শষ সটাধটাের সিটাে গৃহগীত একট জবয়শষ জসদ্ধটান্ত অিুেটােগী রকটাম্টাজিি অ্টাক্ট, ২০১৩– এে ১৩ ধটােটাধগীয়ি ‘ পন্চিমবঙ্গ 
রাজ্’  জরটক ‘পাঞ্াব রাজ্’–এ রকটাম্টাজিে রেজিস্টার্ড অজিস স্টািটান্তয়েে উয়দেয়শ্ এই রকটাম্টাজিে সঙ্ঘস্টােয়কে 
্জেবত্ডয়িে জবষেট জিজচেত কেটাে িি্ আয়বদিকটােগী রকটাম্টাজিে তেয়ি রকন্দগীে সেকটায়েে কটায়ে একট আজি্ড 
র্শ কেটাে রিস্তটাব আিটা হয়েয়ে।
এই রকটাম্টাজিে রেজিস্টার্ড অজিয়সে রিস্তটাজবত উক্ত স্টািটান্তয়ে কটােও স্বটাথ্ড ষুেণ্ণ হয়ল বটা ষুেণ্ণ হওেটাে সম্টাবিটা আয়ে 
বয়ল ময়ি কেয়ল জতজি/ তঁটােটা এমজসএ– ২১ র্টাট্ডটাল (www.mca.gov.in) – এ ইিয়িস্ে কময়প্লি িম্ড দটাজখল কয়ে 
জকিংবটা এই জবজ্ঞজতি সিংবটাদ্য়ত্র রিকটাজশত হওেটাে তটাজেখ রথয়ক র�টায়দেটা জদয়িে ময়ধ্ ন্রন্জওনাল ন্ডটরক্টর, ইস্টানপ 
ন্রন্জয়ন, কটপপাটরট ন্বষয়ক মন্ত্রক, ন্নজাম প্াটলস, ২য় এমএসও ন্বন্ল্িং, চতুরপ তল, ২৩৪/ ৪, এ জজ ন্স জবাস জরাড, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০– এে কটায়ে তটাঁে ( স্তগী/ ্ ুিং)  স্বটায়থ্ডে ধেি এবিং জবয়েটাজধতটাে কটাের উয়লিখ কয়ে জলজখতিটায়ব 
িটািটাি বটা রেজিস্টার্ড রটায়ক ্টাঠটাি এবিং এে সয়ঙ্ একট হলিিটামটা দ্টােটা বক্তব্ সমজথ্ডত হওেটা আবশ্ক এবিং এে 
একট কজ্ অবশ্ই আয়বদিকটােগী এই রকটাম্টাজিে রেজিস্টার্ড অজিয়সে ঠিকটািটাে র্শ কেয়ত হয়ব, েটাে ঠিকটািটা 
জিয়নে— 
কল্াণী আন্েত্ প্রাইট�ট ন্লন্মটটড ( পূবপতন ন্নডফুল জপ্রাটজক্টস অ্াড�াইসন্র প্রাইট�ট ন্লন্মটটড) 
জরন্জস্টাডপ অন্ফস: ২০৭, ম�ন্ষপ জেটবন্দ্র জরাড, ৮ম তল, কলকাতা– ৭০০ ০০৭, পন্চিমবঙ্গ, �ারত

কল্াণী আন্েত্ ন্মনাটরল প্রাইট�ট ন্লন্মটটটডর ( পূবপতন ন্নডফুল জপ্রাটজক্টস অ্াড�াইসন্র প্রাইট�ট ন্লন্মটটড) 
সাাঃ/– 

জসৌর� ন্মত্াল
ন্ডটরক্টর

DIN: 06441030
ফ্্াট নিং ৪০৫, ন্জএইচএস– ৯৩, জসকাঃ– ২০,

পাঁচকুল্া– ১৩৪ ১১৬, �ন্রয়ানা, �ারত
  তান্রখ:  ২৬. ০৭. ২০২১
স্ান:  কলকাতা  

 NOTICE INVITING E-TENDER
SEALED TENDERS ARE 
HEREBY INVITED FROM THE 
ELIGIBLE CONSULTANTS 
IN CONNECTION WITH 
PREPARATION OF 2 NOS 
BRIDGE DPR. THE DETAILS 
OF THE NIET NO. WBSRDA-
MSD-2-2021-22/ BRIDGE-
DPR_1ST CALL WILL BE 
AVAILABLE IN THE HTPP://
W B T E N D E R S . G O V . I N 
WEBSITE AND WILL ALSO BE 
AVAILABLE IN THE MSD ZILLA 
PARISHAD WEBSITE.

SD/-
EXECUTIVE ENGINEER

WBSRDA, MURSHIDABAD 
DIVISION. 

         রামকৃষ্ণ জফান্জপিংস ন্লন্মটটড
CIN No. L74210WB1981PLC034281

জরন্জাঃ অন্ফস:  ২৩, সাকপাস অ্ান্�ন্নউ, কলকাতা– ৭০০০১৭
জফা ন: ০৩৩–৪০৮২ ০৯০০/০৩৩–৭১২২  ০৯০০, ফ্াক্স:  ০৩৩–৪০৮২ ০৯৯৮

ই– জমল:  secretarial@ramkrishnaforgings.com,  ওটয়বসাইট: www.ramkrishnaforgings.com
  ৩০ জুন ২০২১ সমাতি ত্রৈমান্সক ও পুঞ্ী�ূত ও ন্নরীন্ষেত আন্রপক ফলাফল

                                                   সম্ন্কপত ন্ববৃন্তর সিংন্ষেতিসার         ( সব অরপাঙ্ক �ারতীয় লষে টাকায়, অন্�াটব উটল্খ না রাকটল) 

   পুঞ্ী�ূত

  রেম                        ন্ববরণ  সমাতি ত্রৈমান্সক                                      সমাতি বছর

 নিং                     ৩০ জুন ২০২১ ৩১ মাচপ ২০২১ ৩০ জুন ২০২০ ৩১ মাচপ ২০২১

  ( অন্নরীন্ষেত) ( ন্নরীন্ষেত) ( অন্নরীন্ষেত) (  ন্নরীন্ষেত)  

১ কটােবটাে রথয়ক রমটাট আে ৪১,৭৬৮. ৭৪ ৫২,২৮০. ৫২ ১১,৪৫৬. ৭৪ ১,২৯,৪৫২. ১৮

২ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ কে– ্ ূব্ড রিট মুিটািটা ৩,৬৮৭. ২৪ ৫,২৭০. ৭০ ( ৪,৫৩২. ৬৮)  ৩,১৭৪. ২০

৩ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ কে– ্ েবততী রিট মুিটািটা ২,৪৬৮. ৮৩ ৩,৩৮৮. ৯৪ ( ২,৯৪৭. ৫৫)  ২,০৬৬. ৮৩

৪ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ রমটাট রবটাধগম্ আে
  [ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ কে– ্ েবততী মুিটািটা/ ( ষেজত) 
 এবিং অি্টাি্ রবটাধগম্ আে ( কে– ্ েবততী) 
 অন্তিু্ডক্ত কয়ে]  ২,৪৭৮. ৯৯ ৩,৪৪৮. ৩৬ ( ২,৯৫৫. ৩৭)  ২,১০১. ১১

৫ র্র– আ্ ইর্ইট রশেটাে মূলধি
 [রিজতট রশেটায়েে রিস ি্টালু ₹  ১০/ – ]  ৩,১৯৪. ১৮ ৩,১৯৩. ২৭ ৩,২১৭. ৯৯ ৩,১৯৩. ২৭

৬ ₹  ১০/ –  মূয়ল্ে রিজতট রশেটােজ্েু আে

 — বুজিেটাজদ ( ₹ )  ৭. ৭৩* *  ১০. ৬১* *  ( ৯. ১১) * *  ৬. ৪৪

 — জমজরিত ( ₹ ) #  ৭. ৭২* *  ১০. ৬০* *  ( ৯. ১১) * * @  ৬. ৪৪

 * *  বটাজষ্ডকগীকৃত িে

 #  ইএসওজ্– এে রিিটাব জবয়ব�িটাে ্ে
 @  অ্টাজন্ট– রটাইজলউটি রিকৃজতে

দ্রটিব্:
১.  উ্জেজলজখত িলটািলগুজল হল রসজব ( জলজস্িং অবজলয়গশিস অ্টাডি জরসয়ক্টািটাে জেয়কটাে্টােয়মন্টস)   রেগুয়লশিস, ২০১৫– এে রেগুয়লশি ৩৩ রমটাতটায়বক 

স্ক এক্সয়�ঞ্জসমূয়হ র্শ কেটা ৩১ মটা�্ড ২০২১ সমটাতি বত্রমটাজসক ও অথ্ডবয়ষ্ড ্ুঞ্জগীিূত জিেগীজষেত আজথ্ডক িলটািয়লে জবশদ বেটায়িে সিংজষেতিসটাে। ৩০ িুি 
২০২১ সমটাতি বত্রমটাজসক ্ুঞ্জগীিূত অজিেগীজষেত আজথ্ডক িলটািয়লে ্ুয়েটা বেটাি এই রকটাম্টাজিে ওয়েবসটাইট (www.ramkrishnaforgings.com) –
 সহ জবএসই জলজময়টর এবিং ি্টাশিটাল স্ক এক্সয়�ঞ্জ অি ইজডিেটা জলজময়টয়রে ওয়েবসটাইয়টও ( অথ্ডটাৎ, েথটাক্রয়ম www.bseindia.com  এবিং www.
nseindia.com)  উ্লব্ধ েয়েয়ে

২.  উ্জেজলজখত অজিেগীজষেত ্ুঞ্জগীিূত ইডি এ এস আজথ্ডক িলটািলগুজল ২৪ িুলটাই ২০২১ এবিং ২৬ িুলটাই ২০২১ তটাজেয়খ আয়েটাজিত জিি জিি সিটাে 
অজরট অ্টাডি জেস্ ম্টায়িিয়মন্ট কজমট দ্টােটা ্ে্ডটায়লটাজ�ত ও রকটাম্টাজিে ্জে�টালকমণ্ডলগী দ্টােটা অিুয়মটাজদত হয়েয়ে।

৩.  রকটাম্টাজিে ্জে�টালি ্ে্ডদ রিজতট রশেটায়ে ₹ ০. ৫০ অন্তব্ডততী জরজিয়রডি র�টাষরটা কয়েয়েি।
৪.  ৩১ মটা�্ড ২০২১ সমটাতি বত্রমটাজসক ও অথ্ডবয়ষ্ড একক অজিেগীজষেত আজথ্ডক িলটািল সম্জক্ডত তথ্:

   সমাতি ত্রৈমান্সক                                       সমাতি বছর
রেম ন্ববরণ ৩০ জুন ২০২১ ৩১ মাচপ ২০২১ ৩০ জুন ২০২০ ৩১ মাচপ ২০২১

নিং  ( অন্নরীন্ষেত)  ( ন্নরীন্ষেত)  ( অন্নরীন্ষেত)  ( ন্নরীন্ষেত)

১ কটােবটাে রথয়ক রমটাট আে ৪১,২৮৬. ০০ ৫১,৭৮৮. ৪২ ১১,৫৮৪. ৮৭ ১,২৮,৮৩৭. ৫২

২ কে– ্ ূব্ড মুিটািটা ৩,৭০২. ৩৬ ৫,৪৯২. ৫৬ ( ৪,১৩৫. ১১)  ৪,১৪৭. ৯৮

৩ কে–্েবততী মুিটািটা ২,৪৬১. ২৯ ৩,৫৬৭. ৮৩ ( ২,৬৪৭. ১৯)  ২,৭৯৫. ৫৩

৪ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ রমটাট রবটাধগম্
 আে [ সিংজলিষ্ট রমেটায়দ কে– ্ েবততী
 মুিটািটা/ ( ষেজত)  এবিং অি্টাি্ রবটাধগম্
 আে ( কে– ্ েবততী)  অন্তিু্ডক্ত কয়ে]  ২,৪৬৯. ৬৬ ৩,৬২১. ৫২ ( ২,৬৫৩. ৯৩)  ২,৮২৯. ০১

 েটামকৃষ্ণ িজি্ডিংস জলজময়টর– এে রবটায়র্ডে তেয়ি
 িয়েশ িটালটাি
 স্টাি: কলকটাতটা  ( ম্টায়িজিিং জরয়েক্টে) 
তটাজেখ: ২৬ িুলটাই ২০২১   DIN: 00375462

 NIQ NO. E5-1/2/3/4 OF 2021-2022 UNDER 
SHOPPING PROCEDURE

Sealed Quotation in prined schedule (E5) is hereby invited by 
the undersigned on behalf of the Project Director WBADMIP 
for INVITATION FOR QUOATIONS FOR EXECUTION OF 
THE WORK FOR SUPPLY OF BROODER GUPPY FISH, 
BREEDING AND FRY REARING HAPA & PROPHYLACTICS 
AT VARIOUS BLOCK IN THE DISTRICT PURBA MEDINIPUR 
UNDER DPMU, PURBA MEDINIPUR UNDER NATIONAL 
SHOPPING PROCEDURES from the bonafied and resourceful 
contractors having experience in similar type of works.
Last date of application at the office of the undersigned for 
issuing quotation paper - 04.08.2021 up to 12.00 p.m. All other 
information will be available from the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
DPMU, WBADMIP
Purba Medinipur

জরেণীবদ্ধ ন্বজ্ঞাপন 
গ্�ণ জকন্দ্র

পলতা উাঃ ২৪ পাঃ
োস ফান্নপচার, জসবাগ্াম পলতা

প্রযটনে:  সঙ্গীতা, জফান:  9433350925

‘ ন্বজ্ঞাপনী’ , এস. এম. এন্টারপ্রাইজ
ফ্ান্সি মাটকপট, লায়সি ক্াটবর 
পাটি রুম নিং ৭, বরপমান – ১

দূর�াষ:  9434474356, 
9232462019

 জমাবাইটল বাজার খুঁজটবন কৃষকরাই
জমাবাইল, ইন্টারটনটটর মার্টম এবার ন্নটজটের উৎপান্েত পটণ্র বাজার খুটঁজ 
ন্নটত পারটবন কৃষটকরা। সরাসন্র জযাগাটযাগ কটর ন্নটত পারটবন জরেতাটের সটঙ্গ। 
পছন্দসই োটম ন্বন্রে করটত পারটবন উৎপান্েত সামগ্ী। এন্গ্–জটক–এর স্টাটপ–আপ 
ন্ে�াট–এর মার্টম এটা করা যাটব। ইন্তমটর্ই তারা নন্েয়া, উত্র ২৪ পরগনা, 
হুগন্ল, মনু্িপোবাে–স� এ রাটজ্ প্রায় ৬০ট জসন্টার চাল ুকটরটছ। তাটের লষে্ 
২০২৪ সাটলর মটর্ ৫০ লষে কৃষটকর কাটছ এই পন্রটষবা জপৌটঁছ জেওয়া। সিংস্ার 
োন্ব, তাটের লষে্ কৃষকটের পরামিপ ন্েটয় ফলটনর পন্রমাণ বাড়াটনা। পািাপান্ি 
উৎপান্েত পটণ্র �াল োটম ন্বন্রে কন্রটয় জেওয়া। যাটত কৃষকটের আন্রপক 
পন্রন্স্ন্তর উন্নন্ত �য়। জমাবাইল অ্াটপর মার্টমও এটষেটরৈ জযাগাটযাগ করা যাটব।  

  নকল পানীয়
বান্ড়র জপছটন চলন্ছল নামী 
জকাম্ান্নর নকল পানীয়র কারখানা। 
জসামবার দুপুটর উত্র�াটগর কুড়ান্ল 
বাজাটর জসই কারখানায় �ানা জেয় 
বারুইপুর রানার পুন্লি। উদ্ধার 
�টয়টছ প্রচুর নকল পানীয়র জবাতল। 
জগ্তিার করা �টয়টছ কারখানার 
এক কমমীটক। কারখানার মান্লক 
সামসুন্দিন জমাল্া পলাতক। পুন্লি 
কারখানা মান্লটকর জখাঁটজ তল্ান্ি 
শুরু কটরটছ। পুন্লি জান্নটয়টছ, 
রৃটতর নাম ন্মজানুর লস্কর। বান্ড় 
েন্ষেণ সা�াপুটর। অন্�যুক্তটক 
মঙ্গলবার বারুইপুর আোলটত 
জতালা �টব। 

 সটচতনতা
কটরানা �াইরাস জমাকান্বলায় 
এবিং জনগটণর মটর্ মাস্ক ও 
স্ান্নটাইজার ব্ব�ার ন্নটয় 
সটচতনতা বাড়াটত উটে্াগ ন্নটয়টছ 
জসচ্াটসবী সিংস্া ‘ িমন্য়তা’ । 
�ন্রি চ্াটান্জপ ন্স্টটট ৫০০ মানুটষর 
মটর্ তারা ন্বন্ল করল মাস্ক ও 
স্ান্নটাইজার। উপন্স্ত ন্ছটলন 
সিংস্ার প্ররান উপটেটিা ড. স্ৃন্তকরা 
মান্ন–স� ন্বন্িটি ন্চন্কৎসক ও অন্ 
ব্ন্ক্তত্বরা। পরবতমীটত কলকাতার 
ন্বন্�ন্ন অঞ্চটলও এই উটে্াগ 
চান্লটয় যাওয়া �টব বটল জানাটলন 
সিংস্ার পটষে ন্বশ্ব রায়। 



ADITI PHADNIS 
New Delhi, 26 July 

BS Yediyurappa stepped 
down as chief minister 
of Karnataka on 

Monday, along with his entire 
council of ministers, but till late 
in the evening there was no 
word on who his successor 
would be. 

Usually, when a chief min-
ister changes, his council of 
ministers stays in place. That 
the party high command asked 
all ministers to step down as 
well indicated the Bharatiya 
Janata Party (BJP) wanted no 
collateral damage from Yediy -
urappa’s ‘resignation’, and 
wanted to give his successor a 
chance to create his own team. 

Although the 78-year-old 
Yediyurappa, who was in tears 
while resigning, was in no posi-
tion to dictate terms, his sup-
porters said all he wanted was 
honour and dignity as he 
stepped down. In political 
terms, he was conveying to the 
party that he did not want the 
party to appoint as his replace-
ment, colleagues who had 
derided and diminished him 
and had played a part in oust-
ing him. 

This includes supporters of 
BL Santhosh, organising gen-
eral secretary whom 
Yediyurappa considers the 

main man behind his ouster. 
Santhosh had a network of 

BJP loyalists, including KS 
Eshwarappa, from the Kuruba 
(shepherd) caste who went to 
great lengths to mobilize his 
caste, offering it as a social 
coalition to fight the might of 
both Lingayats (Yediyurappa) 
and Vokkaligas (HD Deve 
Gowda). Sadananda Gowda, a 
Vokk aliga and Jagadish 
Shettar, a fellow Lingayat, had 
many complaints against Yed -
iy urappa, which they voiced 
both to Santhosh and others. 

However, it was Yediyu -
rappa who engineered the 
defeat of the JD(S)-Congress 
government formed after the 

2018 assembly elections. The 
BJP had 105 MLAs; the 
Congress 78; the Janata Dal 
Secular 37. BJP tried to form a 
government, failed and 
Congress and JDS cobbled 
together a precarious majority. 
Yediyurappa managed to bring 
the government down by engi-
neering defections. It was min-
isterial berths to the ‘defectors’ 
that caused a lot of the heart-
burn in the BJP and gave rise 
to dissent. Fifteen rebels 
caused the HD Kumaraswamy 
government to fall: 13 from the 
Congress and three from the 
JDS. It was Yediyurappa who 
handled them. Since he 
became chief minister in this 

term, Yediyurappa had man-
aged to win several elections 
for the BJP, including from 
some constituencies where the 
BJP has never won before, like 
in the Hassan-Mandya region 
of Karnataka. However, 
although he has been CM four 
times, he has never managed 
to complete a full term. 

It is not as if he was not 
expecting to be given marching 
orders. To soften the blow, one 
of his associates, Shobha 
Karandlaje, was made a Union 
minister in the last shuffle 
undertaken by the PM. But it is 
clear that Karnataka will need 
sensitive handling by the BJP 
because Yediyurappa’s capac-
ity for disruption has been 
proved in the past. 

As a Lingayat with a pan-
Karnataka appeal, the party 
will have to factor in the caste 
feelings that Yediyurappa 
evokes. Veterans recall how 
Rajiv Gandhi sacked, via a 
letter dictated at the Bangalore 
airport, Lingayat chief minister 
Veerendra Patil who was fight-
ing for life after a stroke: a move 
that cost the Congress in the 
state. Keeping this in mind, it 
is highly unlikely that the BJP 
will appoint a non-Lingayat as 
successor. The outgoing leader 
himself has refused to make 
any suggestions about who 
should succeed him. 

Yediyurappa quits on day 
of govt’s 2nd anniversary

West Bengal sets up panel to 
probe Pegasus snooping row

B S Yediyurappa breaks down during a programme 
commemorating  two years of the BJP government PHOTO: PTI
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West Bengal Chief Minister 
Mamata Banerjee on Monday 
said her government has 
formed a two-member inquiry 
commission to look into alle-
gations of snooping on politi-
cians, officials and journalists 
using Israeli spyware Pegasus. 

The decision to form a 
panel, with retired judges as its 
members, was taken at a spe-
cial cabinet meeting chaired by 
the chief minister during the 
day. 

"We thought the Centre 
would form an inquiry com-
mission or a court-monitored 
probe would be ordered to look 
into this phone-hacking inci-
dent. But the Centre is sitting 

idle... So we decided to form a 
'commission of inquiry' to look 
into the matter,” she said at a 
press conference here. 

Former hief justice of 
Calcutta High Court Jyotirmay 
Bhattacharya and ex-Supreme 
Court judge Madan Bhimrao 
Lokur are the two members of 
the government-constituted 
commission. "Names of people 
from West Bengal have figured 
on the Pegasus target list. The 
Centre is trying to snoop on 
everyone. The commission will 
find out details about this ille-
gal hacking," the CM added.

Tata group... 
Including TCS, the group had a 
combined RoCE of 11.2 per cent, 
up from 10 per cent a year ago.   

Balance sheet deleveraging 

On the brighter side, the group 
showed the first signs of bal-
ance sheet deleveraging after a 
decade of debt expansion. The 
group’s combined borrowing 
was down 4 per cent year-on-
year in FY21, the first such 
decline since FY10. The decline 
was led by Tata Steel, which 
used the upturn in the steel 
cycle to repay nearly ~28,000 
crore worth of debt last finan-
cial year. Tata Steel reported a 
sharp jump in revenues and 
profits in FY21, thanks to a 
global rally in steel prices in the 
second half of FY21. As a result, 
the group companies’ com-

bined gross debt declined to 
~3.35 trillion at the end of FY21 
from ~3.49 trillion a year earlier. 
The group’s gross debt to equity 
improved to 1.18X in FY21 from 
1.27X a year earlier, while the 
net debt to equity ratio 
improved to 0.91X from 1.05X 
a year ago. Nearly 90 per cent 
of the group's gross debt is 
accounted for by Tata Motors, 
Tata Steel, Tata Power, TTML, 
and Indian Hotels.  

Automotive and telecom 
post big losses 

Tata Motors, Indian Hotels, 
and the listed telecom venture, 
Tata Teleservices 
 (Mah a r ashtra), however, 
remain the weak spots for the 
group. Big losses at these three 
companies undid the gains 
posted by firms such as Tata 
Steel, Tata Consumer, Voltas, 
and Tata Elxsi. Tata Motors 
reported a net loss of ~13,452 
crore in FY21 due to the asset 

write-down at its British sub-
sidiary Jaguar Land Rover. This 
was the third net loss for the 
auto major in as many years. 
Continuing losses at Tata 
Motors remain the single-big-
gest headache for Tata Sons. 
The auto major accounts for 
more than a third of the group 
assets and 40 per cent of the 
combined borrowing of all 
group listed firms. Tata 
Teleservices reported a net loss 
of ~1,997 crore last financial 
year due to low revenues and 
high operating costs.  

Covid hit on retail biz 

The group retail ventures —
Titan and Trent —were also 
affected by the pandemic last 
financial year. While Trent 
reported a net loss in FY21, its 
first in seven years, Titan 
reported a sharp 42 per cent 
year-on-year decline in net 
profit. The revenue loss at Titan 
was, however, averted due to a 
sharp rise in the prices of gold 
jewellery last financial year. 
Analysts, however, expect a 
recovery in FY22 as retail oper-
ations normalise in the coun-
try. Tata Power, the third-most 
indebted company in the 
group, reported a double-digit 
rise in its net profit in FY21, but 
its earnings remain low com-
pared to its debt and capital 
employed. It reported RoCE of 
6.65 per cent in FY21 lower than 
6.9 per cent a year ago.  In all, 
six listed Tata companies 
reported a net loss in FY21 
against four in FY20. 
 

LIC... 
Discussions with the regulator 
have also included operation-
alising the segregation of par-
ticipating and non-participat-
ing funds which has also been 
proposed through amend-
ments to the LIC Act made 
through the Finance Act. 
Participating policyholders 
share profits of the participat-
ing fund of the insurer, while 
non-participating policies' 
profits and dividends are not 
shared with policyholders. As 
the government plans the 
country’s largest public offer-
ing, it is laying the groundwork 
for it. The government has also 
reached out to investors to 
apprise them of LIC’s growth 

and prospects. It has decided 
to create the position of chief 
executive officer by phasing 
out the post of chairman, and 
has notified changes to make 
the functioning of the insurer 
board-driven.  A part of the 
public offering will be reserved 
for employees and policy-
holders of LIC.  

Sebi...  
Instead fund houses will have 
to invest, based on the risk pro-
file of the schemes. The risk 
profile will be in accordance 
with the existing labels under 
the risk-o-meter framework.  
“The minimum contribution 
by AMCs in MF schemes 
should be meaningful, and in 
principle, be linked to the risk 
value assigned to the schemes. 
However, there is a need to 
review the quantum of contrib-
ution of 5x to consider the pos-
sible impact on AMCs,” it said 
in the board meeting paper. 

Central schemes... 
“For this, we are getting all the 
schemes evaluated by a third 
party; we’ll then seek the 
expenditure department’s 
approval regarding the same. 
Each and every scheme per-
taining to each and every mini-
stry is being evaluated. For 
instance, some components of 
certain schemes may have 
become redundant and so such 
schemes will be redesigned,” 
the official said.  Earlier, the 
finance ministry had said that 
the Centre would rationalise 
131 centrally sponsored 
schemes, based on the recom-
mendations of the 15th Finance 
Commission.  According to the 
report of the FFC for 2021-26, 15 
of the 30 umbrella schemes 
account for about 90 per cent 
of total allocation under CSS. 
Many umbrella schemes have, 
within them, a number of small 
schemes and some of them 
have negligible allocations. “A 
threshold amount of annual 
appropriation should be fixed, 
below which the funding for 
some CSS may be stopped. 
Below the stipulated threshold, 
the administrating department 
should justify the need for the 
continuation of the scheme.”   

More on business-standard.com
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Tharoor seeks 
SC judge-led 
probe panel
Congress leader Shashi 
Tharoor on Monday 
demanded a Supreme Court 
judge-monitored probe into 
the Pegasus snooping allega-
tions and indicated that 
opposition parties would 
continue to disrupt 
Parliament's proceedings 
until the government agrees 
to a debate on it.  PTI
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