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CS/NSE-BSE/ 2021-22/170                                                                             Date: 22/11/2021 
 
To, 
Listing Department, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400001  
Scrip Code: 533286 
 

To, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1,Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai – 400051  
Symbol: MOIL 

 
 
Dear Sir/Madam: 
 
 
Subject:  Newspaper advertisement – Notice of Postal Ballot dated November 20, 2021 

 
 

In compliance with the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of 
newspaper advertisements of Postal Ballot Notice dated November 20, 2021 published in 
Economics Times – English Newspaper (All Editions) and Navrashtra – Marathi 
Newspaper ( Nagpur Edition) in addition to Navbharat – Hindi Newspaper ( Nagpur 
Edition), on November 21, 2021. 
 
You are requested to please take a note of the same.  
 
 
 
Thanking you 
Yours faithfully, 
For MOIL Limited 

  
 
Neeraj Dutt Pandey 
(Company Secretary cum Compliance Officer) 
 
 
 
Encl: as above 
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"There's dismay that the Unit
ed States is on its way out the 
door. I'm not sure messaging ad
dresses that sense of impend
ing American abandonment," 
said Jon Alterman of the Wash
ington CSIS think-tank. 

requests for comment. 
China has been tightening 

its grip on internet platforms, 
reversing a once laissez-faire 
approach and citing the risk of 
abusing market power to stifle 
competition, misuse of con
sumers' data and violation of 
consumer rights. 

Enterprises 
Involved in 
the cases 
would be 
fined 
SOO,OOOyuan 
($78,000) 
each 

food delivery 
service's 
largest share
holder. 
The deals, 

however, did 
not have the 
effect of elim
inating or re

PC, Laptop 
Tablet, Mobile 

~ A senior US defence official, 
t- speaking on condition of ano
f nymity, said Austin was not ex
t pected to make new commit-

The earliest deal listed was a 
2012 acquisition involving Bai
du and a partner, and the most 
recent was the 2021 agreement 
between Baidu and Chinese 
automaker Zhejiang Geely 
Holdings to create a new-ener
gy vehicle company. 

stricting competition, the reg
ulator said. Ransomware 

Protection ments in the region during his 
;- trip. Saudi Arabia, one of Wash
s ington's closest regional allies, 
t- has been frustrated by the ap-

proach of Biden's white House, 
;t which has pressed Riyadh to 
tl improve its human rights re
l- cord and end the war in Yemen. 

Other deals cited by the State 
Administration of Market Su-

In December last year, it 
fmed Alibaba, Tencent
backed China Literature and 
Shenzhen Hive Box 500,000 
yuan each for not reporting 
past deals properly for anti
trust reviews, the first time it 
had ever done so. 
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Pop ·culture's 
Influence on Closets 
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Vidushi Thapa, head of merchandi
sing, PUMA India, says that track suits 
have emerged as the "it" look for Indian 
consumers across segments. "We are 
witnessing an uptick in the sale of 
track suits as it has gained immense 
consumer appeal driven by influences 
of popular series as well as trending 
anti-fit and oversized styles for airport 
looks by celebrities and the overallrise 
of athleisure," she says adding that the 
brand has doubled their investment in 
tracksuits to cater to this growing need 
this year. "Matching sets have been per
forming wellfo:r us. There is a huge de
mand for colours such as olive, black, 
navy blue and charcoal," adds Thapa. 

Like the show puts everyone on equal 
footing, it's not just big players who 
are seeing a surge in sales of matching 
sets. Homegrown brands are reaping 
the benefits of the international 
show's popularity. Sunishka Goen.Ka 
Khetan, creative director of Myriad 
Activewear shares, says "After the hy
peof Squid Games, wehaveseenarise 
of trending matching coordinates. 
Matching sets have boomed compared 
with selling as separates over the last 
few months." Amita Singh, brand re-

presentative, Sassafras, echoes this 
and says, "Co-ord sets are really doing 
well. Black has usually been a long ti
me favourite but we have also seen an 
increase in khaki and neon shades 
over the past month." Sangeet Paryani 
-founder, Superkicks India, adds that 
their sale of classic Vans slip on shoes 
(as seen on the show) have also been 
higher than usual. 
This isn't the first time, however, that -Homegrown 

brands are 
reapln&the 
benefits 
of the 
International 
show's 
popularity 

pop culfure has made 
a mark on closets. Ve
dant Lamba, founder 
of The Mainstreet 
Marketplace, shares: 
"A relevant example 
to our business would 
be the Michael Jordan 
documentary that was 
released in 2020 titled 
'The Last Dance'. We 

saw a huge spike in the prices of seve
ral shoes. Plenty of them even doubled. 
-and itled to an unquestioned domi
nance of Jordan Brand over Yeezy in 
the sneaker industry through 2020." 
Khetan says 'Money Heist' was anot

her international show that influen
ced buying patterns, and observes that 
"millennials and Gen Z are known to 
be experimental with their style". 
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to play catch up. The consequence is break through much of last year, 
growthincapexandinvestments." which significantly hurt invest
Private equity firms and venture ment sentiment as well as demand 

capitalists are betting big on the au- in the auto and ancillary segments. 
tomotive segment, especially EV 
and allied sectors, on expected hig
her traction for alternative fuels and 
a demand upswing in the country. 
The automobile sector, which saw 

foreign direct investment (FDI) of 
$16.5 billion between 2000 and2016, is 
expected to see $8-$10 billion in in
vestments by 2023. This will help the 
domestic industry touch $300 billion 
by 2026- a s~gnillcant growth from 
$118 billion as of 2020. The increased 
funding has come despite nationwi
de lockdowns due to the virus out-

ELECT.RIC IN FOCUS 
Industry experts said the EV ecosys
tem in India is at an inflection point 
and has emerged as an attractive in
vestment proposition. The fresh 
funding is primarily expected to be 
used to expand production capacity, 
in R&D and future technologies and 
grow international footprint. 
Many startl(lps in India are 

focusing on affordable driver assi
stance solutions (ADAS) and invest
ments made by global tier I firms in 
technology incubators is suppor
ting this cause, said Madhavan of 
Frost & Sullivan. EV s, especially 
two-wheelers, will see high growth 
in the ongoing fiscal, given the in
centive push bythecentralandstate 
governments. 
According to an independent study 

by CEEW Centre for Energy Finan
ce, with the Indian EV market tou
ching $206 billion by 2030, it will ne
cessitate $180 billion in investment 
to build the ecosystem. 
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POSTAL BALLOT NOTICE 
Members of the MOIL Umited (the Company") are hereby informed that pursuant to the provisions 
of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act•), read 
with rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Oncludlng 
any staMory modilication(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof. for the time being In force) 
(the "Rules ') read with General Circulars No. 14!2020 dated April8, 2020, No. 17/2020 dated April 
13, 2020 No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/3030 dated September 28, 2020, No. 39/2020. 
dated December 31 , 2020 and No. 10/2021 dated June 23. 2021 Issued by the Ministry of 
Corporate Affairs. Government of India (the •MeA Circulars'), Regulation 44 of the Securities and 
Exchange Board of India (Usting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and 
other applicable laws and regu~tions. if any, the Company is seeking the approval of the members 
by passing the special resolution in respect of buy-back of equity shares of the Company, as set ouf 
in the Postal Ballot Notice dated November 20, 2021 (the "Po~lal Ballot Notice' ) through the 
remote e-votlng process 

Pursuant to t~e MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot 
Notice along with the explanatory statement on Saturday, November 20, 2021, by e-mail to all 
those members whose names appear In the Register of Members/list of beneficial owners as on the 
cut-off date i.e. Friday, November 12, 2021 and who have registered their e-mail address with the 
Company (in respect of shares held in physical form) and/or with their Depository Participants (In 
respect of shares held In dematerialized form) and made available to the Company by their 
respective Depositories. In terms of MCA Circulars . the communications of the assent or disS1lnt of 
the members would take place only through the remote e-votlng system The Company Is providing 
facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system ("remote e· 
voting") through National Securities Depositories Umited ( NSDL ") 

Members holding shares in demat / physical mode and who have not updated their email address 
with the Company are required to update the email address by following the below mentioned 
process. 

1. For Physical Shareholders: please provide necessary details like Folio No., Name of the 
Shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy 
of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to 
investor@bigshareonline.com 

2.For Demat shareholders: Please provide Demat account details (CDSL - 16 digit beneficiary ID or 
NSDL- 16 digit DPID + CUD). Name, client master or copy of consolidated account statement, 
PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar 
Card) by email to lnvestor@bigshareonllne.com. 

Members are requested to permanently register their e-mail address, In respect of electronic holding 
with the depository through concerned Depository Participants and In respect of physical holding 
with Bigshare, Registrar & Share Transfer Agent of the Company. 

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 I.e. Friday. November 12, 2021 shall only be 
entitled to cast their vote by remote e-voting on the resolution mentioned In the Postal Ballot Notice 
and the voting rights shall be reckoned on the paid up value of the Equity Shares registered In the 
name of the shareholders as on that date A person who is not a member on the cut-off date shall 
treat this notice for information purposes only 

Members can vote during the remote e-votlng period commencing from 9.00 a.m. (1ST) on Sunda~ . 
November 21, 2021 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Monday. December 20, 2021. The remote e
voting module shall be disabled at 5.00 p.m. {ISn on Monday, December 20, 2021 and remote e
voting shall not be allowed thereafter Once the vote on a resolution is cast by a Member, the 
Member shall not be allowed to change It subsequently 

Shri Bhojraj Wakodikar, Practicing Company Secretary (C.P No. 8509), has been appointed as the 
Scrutinizer to conduct the Postal Ballot voting through remote e-voting process in a fair and 
transparent manner . 

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.moll.nic.ln, website of 
NSDL at www evoting nsdl.com and also on the website of stock exchanges, i.e., 
www.bseindla com and www nseindia.com 
The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any person authorized by 
him upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting The results of the 
Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, December 22, 2021 and intimated to BSE 
Umited ("SSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (together the •stock 
Exchanges··), where the equity shares of the Company are listed and would be available on their 
website at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively Additionally. the results will 
also be uploaded on the Company's website www.moil .nic.ln and on the website of National 
Securities Depository Limited (NDSL) (Agency appointed for providing e-votlng platform) i.e. at 
httpsJ/www.evoting.nsdl.com: 
In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and 
e·voling user manual for Shareholders available at the download section of www evoting.nsdl.com 
or call on loll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr Amlt Vlshal. 
Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.coi£V022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL 
at pallavid@nsdl.co.ln /022-24994545 at evoting@nsdl.co.in. 

Place: Nagpur 

By order of the Board 
For MOIL limited 

Date: November 20, 2021 
Neeraj Dutt Pandey 

Company Secretary & Compliance Officer 
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QUICK NEWS#
नवतववातहत
काकीवर जिले प््ेम
भरतपूर. राजस्थानमधील  भरतपूर
पतरसरात नात्याला कातळमा
फासणारी घटना उघिकीस आली
आहे. पुतण्याने आपल्या
नवतववातहत काकीला पळवून नेले.
या घटनेनंतर पतरसरात खळबळ
उिाली आहे. पुतण्याचे आपल्या
काकीवर प््ेम जिले होते.
दोघांमध्ये  प््ेमसंबंध  जुळून आले.
संधी साधून दोघेही घरातून पळून
गेले, असे सांगण्यात येते. या
घटनेनंतर आरोपीच्या काकाने
पोतलस ठाण्यात जाऊन आपल्या
पुतण्यातवरोधात तक््ार दाखल केली
आहे. पत्नीला पळवून नेल्याचा
आरोप त्याने केला आहे.
भरतपूरच्या मथुरा गेट पोतलस
ठाण्याच्या हद््ीत ही घटना घिली.
तकशनपूर कॉलनीतील तर्णाचे
लग्न झाले होते. त्याची 19 वष्ां्ची
पत्नी आतण 24 वष््ीय पुतण्याचे
प््ेमसंबंध जुळले. संधी साधून
रात््ी पुतण्याने  काकीला सोबत
घेऊन घरातून पळ काढला.
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श््ीरमरमचे नमव घेणमरे सीतेलम ववसरतमत

परराष््््मंत््ी एस. जयशंकर यांची कबुली

भारत-चीन सबंधंातं कटतूा

\ मिुरा. काही लोक भगवान
श््ीरामाच ेनाव घतेात परतं ुसीताजीन्ा
तवसरतात. परंतु त्यांना सीताराम
बोलण्याचा त््ास
होतो. आमची
सरकार पुन्हा
आली तर सनातन
धम्य आतण
त् ्ि ज धा म चा
तवकास करण्याचा
प््यत्न करण्यात येईल, असे
आश््ासन बसपाचे महासतचव
सतीशचंद्् तमश््ा यांनी तदले. ते
वृंदावनमध्ये साधुसंतांना भेटले. येथे
मी लहानपणापासून येत आहे.
येथील दुद्यशा बघून मन तवचतलत
होत आहे. बसपा सुप््ीमो मायावती
यांना ठाकूरजी्च्या या नगरीचे
सौ्दय््ीकरण करण्याची मागणी केली
होती. त्यावेळी येथे मोठे काम झाले.
तवशेष म्हणजे उप्् तनविणुकीपूव््ी
सत््कय झालेले सतीशचंद्् तमश््ा
यापूव््ी अयोध्येत राममंतदराच्या
दश्यनासाठी गेले होते. ततथे त्यांनी
योगी सरकारवर टीका करीत उप्म्धय्े
13% ि््ाह्ण् आह,े परतं ुतय्ाचंय्ाकिे

दुल्यक्् होत असल्याचा आरोप केला
होता. आपल्या हक्कांसाठी
ि््ाह््णांना संघतटत व्हावे लागेल.
13% ि््ाह््ण व 23% दतलत एक
झाले तर सरकार स्थापन करण्यास
कोणीही रोखू शकत नाही, असे
त्यांनी सांतगतले. बसपा सरकार
असताना 62 जागा ि््ाह््णांनी
तजंकल्या. ि््ाह््णांमुळेच बसपाची
पूण्य बहुमताने सरकार सत््ेत आली
होती. 

सपासोबत रालोदची होणार आघािी 
उत््र प््देश सनवडरुकीत िमाजवादी पाट््ीिोबत राष््््ीय
लोकदलाची आघाडी होरार अिल्याचे रालोदचे अध्यक्् जयंत
चौधरी यांनी िांसगतले. नोव्हे्बर मसहन्याच्या अखेरीि
िपािोबतच्या आघाडीचा सनर्णय होरार आहे.  िपा िुस््पमो
असखलेश यादव यांच्यािोबत िातत्याने भेटी होत अिून
औपचासरक घोषरा लवकरच करण्यात येरार आहे, अिे चौधरी
यांनी िांसगतले. भाजपािोबत युती करण्यािाठी काहीच आधार नाही. प््देशातील लोक त््स्् झाले
आहे. योगीजी्ना प््शािनाचा अनुभव नाही. राज्यात बेरोजगारीचा मोठा प््श्न आहे. मसहलांवरील
अत्याचाराला पायबंद घालण्यात आलेला नाही, अिे जयंत चौधरी यांनी िांसगतले. असजत सिंग
यांच्या सनधनानंतर रालोदचे नेतृत्व करीत अिलेले  जयंत चौधरी यांची या सवधानिभा सनवडरुकीत
पसहली परीक््ा होरार आहे. त्यामुळे ते आपले परंपरागत मतांना आपल्याकडे आकस्षणत करण्याचा
प््यत्न करीत आहे. 2013 च्या मुजफ्फरनगर दंगलीनंतर रालोदचे परंपरागत मते भाजपाकडे वळली
होती तर मुस्थलम मतेही त्यांच्याजवळून दूर गेली होती.

लखीमपूर सखरी सहंिाचाराची घटना
आपल्या लोकशाहीवर कलंक आहे, अिे
भारतीय जनता पाट््ीचे खािदार वर्र
गांधी यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पंतप््धान
नरे्द्् मोदी यांना पत्् सलसहले आहे. या
प््कररात ज्या के्द््ीय मंत्््याचे नाव आले,

त्याच्यासवरोधात कठोर कारवाई करण्याची त्यांनी मागरी केली
आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद््ावर्न वर्र गांधी यांनी पंतप््धान मोदी्ना
पत्् सलसहले आहे. शसनवारी सि्वटरवर्न त्यांनी ही मासहती सदली.
तीन कृषी कायदे रद्् करण्याच्या सनर्णयाचे त्यांनी थ्वागत केले आहे.

राजकीय हेतूने प््ेसरत आसर शेतकऱ्यांसवरोधात नो्दवलेले खोटे
एफआयआर रद्् करण्याची त्यांनी मागरी केली आहे. वसरष््
पदावर बिलेल्या अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांसवरोधात सचिावरीखोर
वक्तव्य केली. तीन ऑक्टोबरला लखीमपूर सखरीमध्ये पाच
शेतकरी बंधूंना गाडीखाली सचरडण्यात आले. ही घटना आपल्या
लोकशाहीिाठी कलंक आहे, अिे वर्र गांधी यांनी म्हटले आहे.
या घटनेशी िंबंध अिलेल्या के्द््ीय मंत्््यासवरोधात योग्य आसर
कठोर कारवाई करावी अशी माझी सवनंती आहे, तरच सनष्पक््
चौकशी होऊ शकते अिे वर्र गांधी्नी मोदी्ना पाठवलेल्या पत््ात
म्हटले आहे.  

वर्ण गांधी यांचे मोदी्ना पत््

पंतप््धान येणार, गॅलरीत कपिे नको 
पंतप््धान नरे्द्् मोदी येरार अिल्यामुळे शुक््वार ते रसववार हे तीन सदवि
बाल्कनीत कपडे वाळत घालू नका, अिा आदेश काढण्यात आला आहे. तिेच
या काळात तुमच्याकडे कोरी पाहुरे येरार अितील, तर त्याची मासहती
पोसलिांना देण्याचे सनद््ेश देण्यात आले आहेत. पंतप््धान नरे्द्् मोदी तीन सदवि
उत््र प््देशची राजधानी लखनऊच्या दौऱ्यावर आहेत. त्या पा््श्णभूमीवर उत््र
प््देश पोसलिांनी हा सवसचत्् आदेश काढला आहे. लखनौ गोमती नगर इिल्या
टॉवरमधल्या रसहवाशांनी बाल्कनीमध्ये कपडे वाळत घालू नये, अिे पोसलिांनी
आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पंतप््धान मोदी तीन सदवि लखनौ दौऱ्यावर
आहेत. गोमती नगरचे पोसलि प््मुख प््शांत कुमार समश््ा यांनी हा आदेश काढला
आहे. या आदेशात िरथ्वती अपाट्णमेन्टचा उल्लखे प््ामुख्याने करण्यात आला
आहे. सिग्नेचर इमारतीच्या िमोर ही सबस्लडंग आहे. याच सिग्नेचर इमारतीत
डीजीपी्ची असखल भारतीय पसरषद शुक््वारपािून िुर् झाली आहे. पंतप््धान
मोदी शसनवार आसर रसववारी उपस्थित राहरार आहेत. 

\ दिल्ली. भारत आतण चीन यांच्या
संबंधांचा सध्या सव्ायत कटुकाळ
आहे. चीनने करारांचे उल्लंघन
करणाऱ्या काही कृती केल्या आहेत,
ज्यासाठी त्याच्याकिे कुठलेही
तवश््ासाह् य स्पष््ीकरण नाही.
आपल्याला त् ्िपक््ीय संबंध कुठे
न्यायचे आहेत याचे उत््र आता तचनी
नेतृत्वालाच द््ायचे आहे, असे
परराष््् ् व्यवहारमंत् ्ी एस. जयशंकर
यांनी सांतगतले.
शांतता राखण्यासाठी पूव् य
लिाखमधील सैन्यमाघारीच्या
प् ्त् ्कयेची प् ्गती आवश्यक असून,
सव््ंकष त् ्िपक््ीय संबंधांच्या
तवकासाचा तो आधार आहे, असे
भारताने चीनला सांतगतले आहे. पूव्य
लिाखमधील प््त्यक्् ताबा रेषेवरील
उव्यतरत मुद््् ्ांवर लवकर तोिगा
काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी त््िपक््ीय
करारांचे पूण्यपणे पालन कर्न काम

करायला हवे, यावर जयशंकर यांनी
16 सप्टे्बरला तातजतकस््ानची
राजधानी दुशान्बेमध्ये आपले तचनी
समपदस्थ वांग यी यांच्यासोबत
झालेल्या यापूव् ्ीच्या बैठकीत भर
तदला होता.
‘आपले संबंध नक्की कसे आहेत
आतण त्यात काय योग्य घिलेले
नाही याबद््ल चीनला काही शंका
असेल असे मला वाटत नाही. माझे

समपदस्थ वांग यी यांना मी अनेकदा
भेटलो आहे. तुम्ही अनुभव घेतलाच
असेल, की मी पुरेसा स्पष्् बोलतो
आतण त्यात काही संतदग्धता नसते.
त्यामुळे त्यांना ऐकायची इच्छा असेल
तर त्यांनी ते ऐकले असेल याची
मला खात््ी आहे,’ असे ‘ग््ेटर पॉवर
कॉस्मपतटशन : तद इमत्जं्ग वल्ि्य
ऑि्यर’ या तवषयावर तसंगापूरमधील
ब्लूमबग्य न्यू इकॉनॉतमक फोरम येथे
आयोतजत करण्यात आलेल्या
गटचच््ेत तवचारण्यात आलेल्या एका
प््श्नाच्या उत््रात जयशंकर यांनी
सांतगतले.

आमचे संबंध सध्या वाईट काळातून
जात आहेत, कारण चीनने करारांचे
उल्लंघन करणाऱ्या काही कृती
केल्या आहेत, ज्यासाठी त्यांच्याकिे
अजूनही कुठलेही तवश््ासाह् य
स्पष््ीकरण नाही आतण आपल्याला
त् ्िपक््ीय संबंध त्यांना कुठे न्यायचे
आहेत याबद््ल फेरतवचाराची
आवश्यकता असल्याचे संकेत
त्यातून तमळतात. मात्् याबद््ल
त्यांनाच उत््र द््ायचे आहे, असे पूव्य
लिाखमध्ये चीनसोबतच्या
संघष्ायच्या संदभ्ायत जयशंकर
म्हणाले.

\ न्यूयॉक्क. कमला हॅतरस ‘वल्ि्य
पॉवर’ मानल्या जाणाऱ्या अमेतरकेच्या
उपाध्यक््पदी तनवि झालेल्या पतहल्या
भारतीयच नाही, तर आतशयातील
व्यक्ती ठरल्या. आता त्यांच्या नावावर
आणखी एक तवक््म झालाय. आता
त्या 85 तमतनटांसाठी अमेतरकेच्या
अध्यक््देखील झाल्या आहेत.
राष््् ्ाध्यक्् ज्यो बायिन यांनी स्वतः
शुक््वारी (19 नोव्हे्बर) आपले
राष््््ाधय्क् ्मह्णनू सव्य अतधकार कमला
हॅतरस यांना तदले. बायिेन यांचे
माध्यम सतचव जेन साकी यांनी
याबाबत मातहती तदली.
ज्यो बायिेन कॉलोनोस्कोपीसाठी
र्ग्णालयात दाखल होणार आहेत.
त्यामुळे आपल्या पदाचे अतधकार
काही काळासाठी ते उपराष््् ्पती
कमला हॅतरस यांच्याकिे सोपवणार
आहेत. व्हाइट हाऊसच्या वतीने
यासंदभ्ायतील मातहती देण्यात आली
आहे. व्हाइट हाउसकिून यातवषयी
अतधकृत मातहती तदली आहे.

त्यानुसार, ज्यो बायिन शुक््वारी
आपले सव्य अतधकार काही
तदवसांसाठी कमला हॅतरस यांच्याकिे
सुपूद्य करतील.   बायिेन प््कृती
अस्वास्थामुळे र्ग्णालयात दाखल
होणार आहेत.

मोदी सरकार सीएए
कायदाही मागे घेणार
दिल्ली. पंतप््धान नरे्द्् मोदी्नी
शुक््वारी तीन कृषी कायदे मागे
घेण्याची घोषणा केल्यानंतर तवरोधी
पक््ाचंय्ा नतेय्ानंी तीव् ्प्त्तत््कया तदलय्ा.
समाजवादी पक््ाचे अध्यक्् अतखलेश
यादव, बसपा प्म्खु मायावती, कागँ््से
सरतचटणीस त््पयंका गांधी यांनी के्द््
सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
एआयएमआयएमचे प््मुख असदुद््ीन
ओवैसी यांनीही आपली प््ततत््कया
तदली आहे. मोदी सरकार लवकरच
सीएए कायदा मागे घेणार असल्याचे
ओवैसी यांनी म्हटले आहे.
कृषीतवषयक कायदे रद्् करण्याचा
तनण्यय सरकारने उतशरा घेतला. पण
शेतकरी आंदोलन आतण शेतकऱ्यांचे
हे यश आहे. आगामी तवधानसभा
तनविणुकांमुळे के्द्् सरकारने हा
तनण्यय घेतला आहे.  
कृषीतवषयक कायदे रद्् करण्याचा
तनण्यय सरकारने उतशरा घेतला. पण
शेतकरी आंदोलन आतण शेतकऱ्यांचे
हे यश आहे. आगामी तवधानसभा
तनविणुकांमुळे के्द्् सरकारने हा
तनण्यय घेतला आहे. आता लवकरच
मोदी सरकार सीएए कायदाही मागे
घेईल, असे ओवैसी म्हणाले. 

करारांचे केले उल्लंघन
आमचे संबंध सध्या वाईट काळातून जात आहेत, कारण चीनने
करारांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही कृती केल्या आहेत, ज्यासाठी

त्यांच्याकिे अजूनही कुठलेही तवश््ासाह्य स्पष््ीकरण नाही. 
-एस. जयशंकर, परराष््््मंत््ी

कमला हॅतरस झाल्या
अमेतरकेच्या राष््््ाध्यक््

अनेस्थिसियाच्या प््भावातून बाहेर येण्याि
त्यांना काही काळ लागेल. त्यामुळे ते
पूर्णपरे अनेस्थिसियाच्या प््भावातून बाहेर
येईपय््ंत राष््््ाध्यक्् पदाच्या िव्ण
जबाबदाऱ्या कमला हॅसरि िांभाळरार
अिल्याचे िांगण्यात येत आहे. दरम्यान,
काही सदविांपूव््ी राष््््पती ज्यो बायडेन
आसर कमला हॅसरि यांच्यात काही वाद
झाल्याचे िमोर आले होते. हॅसरि यांच्या
काय्ाणलयाने सदलेल्या मासहतीनुिार, कमला
हॅसरि यांचे मत गृहीत धरले जात आहे.

\ दपिौरागड. पातकस््ान नेहमीच
भारतात अशांती पसरतवण्याचा प््यत्न
करते. परंतु आम्ही त्यांना अद््ल
घितवण्याचा इशारा तदला असल्याचे
संरक््णमंत््ी राजनाथतसंग यांनी
सातंगतल.े उत्र्ाखिं यथेील झलुाखते
गावात शहीद सन्मान यात््ेत ते बोलत
होते. 
आता नवीन अातण शस्कतशाली
भारत असून तो कोणाही समोर
झुकणार नाही. 18 नोव्हे्बरला मी
रेजांग एलए येथे गेलाे होतो. तेथे
कुमाऊं बटातलयनच्या 124

जवानांनी केलेल्या चमत्काराबाबत
मातहती तमळाली. या जवानांनी जे
केले ते तवसरणे शक्य नाही.
1200 पेक् ्ा अतधक तचनी
सैतनकांवर 114 शहीद भारी पिले
होते. या जवानांचे नेहमी स्मरण
केल्या जाईल, असे त्यांनी
सांतगतले.

यावेळी त्यांनी उत् ्राखंिचे

मुख्यमंत् ्ी पुष्करतसंग धामी यांची
स् ्ुती करीत त्यांची तुलना इंतियन
टीमचा माजी कण् यधार महे्द् ् तसंग

धोनीसोबत केली. धोनीप् ्माणेच
पुष्कर धामीही चांगले तफतनशर
असल्याचे त्यांनी सांतगतले.

\ यािगीर. पोषण आहारात सापाचे
तपल्लू तशजल्याने तनवासी शाळेतील
सुमारे 50 तवद््ार्य्ां्ना तवषबाधा
झाली होती. त्यांना र्ण्गालयात
दाखल करण्यात आले. ही घटना
अब्बे तुमकूर तवश््ाध्याय तवद््ावध्यन
तनवासी स्कूलमध्ये घिली. पोषण
आहार घेतल्यानंतर तवद््ार्य्ां्ना
उलटी व्हायला लागली. यातील 50
तवद््ार्य्ां्ना तजल्हा र्ग्णालयात
दाखल करण्यात आले. यातील 12
आतण 15 वष्ायच्या दोन तवद््ार्य्ां्ना
वगळता इतराना प् ्ाथतमक
उपचारानंतर सुटी देण्यात आली.   
पोषण आहारात तशजवलेले नाश्ता
करीत असताना तवद््ार्य्ां्ना उलट््ा
व्हायला लागल्या. सदर दृश्य बघून
शाळेतील कम्यचाऱ्यांनी तवद््ार्य्ां्ना

अन्न देणे बंद केले व मुदनाल
येथील प््ाथतमक आरोग्य के्द् ्ात
नेण्यात आले. या दरम्यान अन्नाची
पाहणी केली असता त्यात मेलेल्या
सापाचे तपल्लू आढळून आले.
यामुळे तवद््ार्य्ां्ना उलटी होत
असल्याचे लक््ात आले. पोषण
आहार बनतवताना सावधतगरी
बाळगण्यात येत असतानाही असा
प््कार कसा घिला यावर आि््य् य
व्यक्त करण्यात येत आहे.
याप््करणाचा पुढील तपास करण्यात
येत आहे.

शांतता भंग करणाऱ्यांना अद््ल घितवणार
राजनार तसंग
यांचा इशारा सैतनकांच्या ऐकल्या समस्या 

देशाचे संरक््ण करणाऱ्या जवानांचा सन्मान आतण
कल्याणासाठी आमचे सरकार कतटबद्् आहे.
शाट्य सत्वयस कतमशनच्या माध्यमातून सैन्यात
दाखल झालेल्या अतधकाऱ्यांच्या तक््ारी दूर केल्या
आहेत, असे त्यांनी सांतगतले. त्यांचे रँतकंगचे प््श्न
सोितवण्यात आल्याचे राजनाथतसंग यांनी यावेळी
बाेलताना सांतगतले.

पोषण आहारात तनघाला साप
विषबाधेमुळे 50 विद््ार््ी र्ग्णालयात दाखल 

अनैततक संबंधातून
मतहलेची हत्या
दिल्ली. एका अल्पवयीन मुलाने
मतहलेची हत्या केल्याची धक्कादायक
घटना उघिकीस आली आहे.
एवढ््ावरच न थांबता मुलाने  हत्या
केल्यानंतर मतहलेच्या गुप्तांगाला आग
लावली. पोतलस तपासातदेखील ही
हादर्न टाकणारी बाब समोर आली
आहे. िोक्यात लोखंिी रॉिने प््हार
कर्न त्याने मतहलेची हत्या केली.
तय्ानतंर ततचा मतृदेह मारत्ी वह्नॅमधनू
नेऊन िाबरी पतरसरात टाकण्यात
आला. 15 नोव्हे्बर रोजी  तदल्लीतील
िाबरी भागात एका अनोळखी
मतहलेचा मृतदेह आढळून आला
होता. या प््करणी  पोतलसांकिे
कोणतीही तक््ार दाखल झाली नवह्ती.
मात््  पोतलसांनी  हत्येचा असल्याने
तपास सुर् केला. 

\पठानमदिट््ा. केरळमध्ये
अततवृष््ीमुळे अयप्पाच्या भातवकांचा
तहरमोि करणारी बातमी समोर आली
आहे. सततच्या अततवृष््ीमुळे आतण
पूरजन्य पतरस्सथतीमुळे शबरीमला
मंतदराचे दरवाजे बंद करण्यात आले
आहे. तसेच पठानमतथट््ा तजल्ह््ाच्या
शबरीमला मंतदराच्या तठकाणी
भातवकांनी येऊ नये असेही
प््शासनाकिून स्पष्् करण्यात आले
आहे. प््शासनाने तदलेल्या

स्पष््ीकरणानुसार पंबा नदीला पूर
आल्याने पंबा धरणाने धोक्याची
पातळी ओलांिली आहे. त्यातशवाय
कक्की अनाथोि तलावाची पातळीही
धोक्यापेक््ा अतधक पोहोचली आहे,
अस ेपठानमतथट््ा तजलह्ातधकारी तदवय्ा
अय्यर यांनी सांतगतले.  पंबा आतण
शबरीमला तीथ्ययांत््ा बंद असेल.
पतरस्सथती पूव्यवत होईल, त्यावेळी
भातवकांसाठी पुन्हा दश्यनाची व्यवस्था
खुली कर्न देण्यात येणार आहे.

मतहला आमदाराचा
व्हीतिओ व्हायरल 

\ लाहोर. पातकस््ानमधील एका
मतहला आमदाराचा कतथत अश्लील
व्हीतिओ व्हायरल झाला आहे. हा
व्हीतिओ व्हायरल केल्याप््करणी
आतण धमकावल्याच्या गुन्ह््ाखाली
एका व्यक्तीला अटक करण्यात
आली. ज्या मतहला आमदाराचा
व्हीतिओ व्हायरल झालाय ततचे नाव
सातनया आतशक असे आहे.
पातकस््ानमधील एआरव्हाय या
वृत््वातहनीच्या मातहतीनुसार सातनया
आतशक पातकस््ानच्या मुस्सलम लीग
नवाजच्या सदस्य आहेत. त्या पंजाब
प््ांतातील तक््शीला येथील आमदार
आहेत. नुकताच पातकस््ानमध्ये एक
अश्लील व्हीतिओ व्हायरल झाला
आहे. हा व्हायरल व्हीतिओ एका
र्ममध्ये शूट करण्यात आला आहे.
यामधय् ेएक मतहला नगन्ावसथ्ते तदसत
आहे. 

अततवृष््ीमुळे अयप्पा शबरीमला
मंतदर बंद, तीर्मयात््ाही स्रतगत

आंध्् प््देशात दोन
इमारती कोसळल्या
अनंतपूर. तजल्ह््ातील जुन्या
चेअरमन गल्लीतील कातदरी येथे
बांधकाम सुर् असलेल्या दोन
इमारती कोसळल्या. या घटनेत दोन
मुले आतण एका मतहलांचा मृत्यू
झाला. इमारतीच्या तढगाऱ्याखाली
काही लोक अिकले होते. एक
इमारत कोसळली आतण त्याखालील
दुसऱ्या इमारतीवर पिली. त्यामुळे
इतर इमारती्चीही पिझि झाली.
अतधकाय्ां्नी घटनास्थळी पोहोचून
बचावकाय्य केले आहे. एका घरात
आठ तर दुसऱ्या घरात सात जण
असे एकूण 15 जण तढगाऱ्याखाली
अिकले होते. 15 पैकी 6 जण
सुखर्प बचावण्यात आले आहे.
अतततरक्त एसपी रामकृष्ण प््साद,
आरिीओ वे्कट रेड््ी घटनास्थळाची
पाहणी करीत आहेत.

धर्मा्तर नमही, तर रमणूस घडवमयचम आहे
मोहन भागवत यांचे प््ततपादन

\ रायपूर. आम्हाला कोणाचाही धम्य
बदलायचा नाही, तर माणसाला समृद््
जीवन जगणय्ाची पद्त् तशकवायची आह,े
असे प््ततपादन  राष््््ीय स्वयंसेवक संघाचे
सरसंघचालक  मोहन भागवत यांनी केले
आहे. छत््ीसगि येथे आयोतजत करण्यात
आलेल्या घोष तशतबरात ते बोलत होते.
आपलय्ाला कोणाच ेधमा्ंत्र करायच ेनाही,
तर कसे जगायचे हे तशकवायचे आहे.
आपण भारतभूमीत जन्मलो आहोत आतण
आमचा पंथ कोणाचीही उपासना पद््त न
बदलता चांगला माणूस घिवू शकतो,
अशी तशकवण आपल्याला संपूण्य जगाला
कर्न द््ायची आहे, असे  मोहन भागवत
यांनी यावेळी बोलतना नमूद केले. 

समन्वयाने पुढे जाण्याची गरज
भारताला तवश्ग्रु ्बनवायच ेअसले, तर सवा्ंन्ा
सोबत घेऊन समन्वयाने पुढे जाण्याची गरज
आहे. आपल्याला भारताला आणखी समृद््
बनवायचे आहे. देशाची व्यवस्था कोणी
तबघिवण्याचा प््यत्न करीत असेल, तर ती
चागंली बाब नाही. या पतरसस्थतीत काय करायच,े
हे देशाने ठरवायचे आहे, असेही मोहन भागवत
यांनी म्हटले आहे. आपल्यासाठी संपूण्य जग हे
एका कुटुंबासारखे आहे. आपल्या व्यवहाराने

वागण्याने हे सत्य जगाला पटवून तदले पातहजे. माणसामध्ये असलेल्या
गुणांमुळे त्याचा तवकास होतो आतण त्या गुणांचा तवकास कसा केला
जातो, हे जगाला मातहती आहे. ही बाब समजून घेण्याची गरज आहे,
असे मोहन भागवत म्हणाले. 

हाच आपला धम्म  
पूजा-उपासना पद््ती, जातपात, भाषा
यांमध्ये तवतवधता असूनही
आपलेपणाची वागणूक ही सव्ां्ना
एकजुटीने तमळून-तमसळून राहण्याची
तशकवण देते. यामुळे आपण
कोणालाही परकेपणाची वागणूक देत
नाही. हीच आपल्या धम्ायची तशकवण
आहे, हाच आपला धम्य आहे. या
माध्यमातून लोकांना समृद्् जीवन
जगण्याची पद््त तशकवली जाऊ
शकते. हरवलेले व्यावहातरक संतुलन
परत तमळवता यऊे शकत,े अस ेमोहन
भागवत यांनी यावेळी सांतगतले. 

व्यापाऱ्याचे अपहरण कर्न खून
\ दिल्ली. झटपट श््ीमंतीसाठी दोन
तर्णांनी हरयाणातून एका व्यापाऱ्याचे
अपहरण आतण त्याची हत्या केल्याची
घटना तदल्लीत उघि झाली आहे. या
प््करणी तदल्ली पोतलसांनी दोघांना
अटक केली. व्यापाऱ्याचे अपहरण
केल्यानंतर आरोपी तन्वीर आतण
मोहम्मद शरीफ या दोघांनी
व्यापाऱ्याच्या कुटंुबीयांकिे एक कोटी
र्पयांची खंिणी मातगतली होती.
17 नोव्हे्बरला एक मृतदेह आढळून

आल्याची मातहती तदल्लीच्या पत््िम
तवहार पोतलसांना तमळाली. मातहती
तमळताच पोतलस घटनास्थळी
पोहोचले. पोतलसांनी तपास सुर् केला
असता, मृत व्यक्तीचे नाव योगेश
असून, हरयाणाच्या रेवािी येथील
रतहवासी होता.  योगेश 16 नोव्हे्बरला
सकाळी रवेािीहनू तदलल्ीसाठी तनघाला
होता. योगेशचे तदल्लीत पहािगंज
पतरसरात सफल स्टोर नावाचे दुकान

आहे. संध्याकाळी त्याच्या पत्नीला
योगेशच्या फोनवर्न एक फोन
आला. फोन करणाऱ्यानंी ततला तय्ाचें
नाव सांतगतले नाही. योगेशचे
अपहरण केले आहे, तो तजवंत हवा
असले तर एक कोटी रप्ये द््ा, अशी
मागणी केली. एक कोटी र्पये
तदल्लीत घेऊन येण्यास सांतगतले. या
घटनेची मातहती ततने योगेशच्या
वतिलांना तदली. 

मुगलसरायचे झाले
दीनदयाल जंक्शन
लखनौ. पंतप््धान नरे्द्् मोदी यांनी
सोमवारी भोपाळमध्ये राणी
कमलापती रेल्वे स्टेशनचे उद्घाटन
केले. यांचे नाव पूव््ी हबीबगंज रेलवे
स्टेशन होते. मोदी सरकारच्या
काय्यकाळात तब्बल 26 रेल्वे
स्टेशनचे नाव बदलण्यात आलेले
आहे. आतापय््ंत महत्््वाच्या 10
स्टेशनची नावे बदलण्यात आली
आहे. यात प््ामुख्याने उत््र
प््देशातील पाच रेल्वे स्टेशनची नावे
बदलण्यात आली आहेत. यूपीमध्ये
फैजाबाद रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलून
अयोध्या कँट असे ठेवण्यात आले
आहे. मुगलसराय जंक्शनचे नाव
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन केले
आहे. अलाहाबाद जंक्शनचे नाव
बदलून प््यागराज जंक्शन ठेवण्यात
आले आहे. 
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Pro. No. 15031/29.10.21 
ummons/ Notice for Service by 
~dvertisement in a Newspaper 

(Order V. Rule 20) 
I THE COURT OF 5th Jt. CIVIL JUDGE 
SR. DN., NAGPUR. Room No. 520. 

I.C.S. No. 953/2018 Fixed for: 01/12/2021 
Plaintiff: Sheela Rambhau 
Borate -Versus-
Defendants : 
Shri. Hanumanprasad 
Bramhaprasad Oza & oth. 
To, Hanumanprasad Oza, Rio 

lot No. 58, Ekata Nagar, 
orewada Road, Nagpur. 
Whereas plaintiff has instituted 
Suit for Declaration, 

ancellation of Sale Deed and 
or Permanent Perpetual 
!junction against you. You are 
ereby summoned/ Noticed to the 
opear in this court in Person or by 
pleader on the 01st Day of Dec., 
D21 at 11.00 O'Clock, to the same, 
titin suit/apruication will be 
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[i) MOIL LIMITED · 
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE! 

CIN: L99999MH1962GOI012398 
Re-g1ster ed & Corpor ilH· ON'1' e 

MOIL Bhawan 1· A Katol Road Nartpur. 41001) Maharashtra 
Tel 0712.2806208/154 • Fax 0112. 2591661 

Email comphance@morl me 1n • Webs11e 'NWVW mo1l me 1n 

Members of the MOll Umited (the "Company") are hereby Informed that pursuant to the provisions 
of Section 1 10 and other applicable provisions, if any. of the Companies Act, 2013 (the • Act"), read 
with rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Including 
any staMory modification(s), amendmentts) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) 
(the ' Rules") read with General Circulars No. 14/2020 dated AprilS, 2020, No. 17/2020 dated April 
13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/3030 dated September 28,2020. No. 39/2020 
dated December 31. 2020 and No. 10/2021 dated June 23, 2021 Issued by the Ministsy of 
Corporate Affairs, Government of India (the ' MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and 
Exchange Board of India (Usting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and 
other applicable laws and regulations, if any. the Company Is seeking the approval of the members 
by passing the special resolution in respect of buy-back of equity shares of the Company, as set out 
In the Postal Ballot Notice dated November 20, 2021 (the 'Postal Ballot Nolice' ) through the 
remote e-voting process. 

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot 
Notice along ~lth the explanatory statement on Saturday, November 20, 2021 , by e-mail to all 
those members whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as on the 
cut-off date I.e . Friday, November 12, 2021 and who have reglstemd their e-mail address with the 
Col'f'ljlany (In respect of shares held In physical form) and/or with their Depository Participants (In 
respect of shares held In dematerialized form) and made available to the Company by their 
respective Depositories. In terms of MCA Circulars, the communications of the assent or dissent of 
the members would take place only through the mmote e-voting system. The Company Is providing 
facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system ('remote e
voting' ) through National Securities Depositories Umited ('NSDL' ). 

Members holding shams In demat I physical mode and who have not updated their email address 
with the Company are required to update the. email address by following the below mentioned 
process ~ 

1. For Physical Shareholders: please provide necessary details like Folio No., Name of the 
Shamholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy 
of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to 
lnvestor@bigshareonllne.com • 

2.For Demat shareholders: Please provide Demat account details (CDSL - 16 digit beneficiary 10 or 
NSDL - 16 digit DPID + CLIO), Name, client master or copy of consolidated account statement, 
PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar 
Card) by email to lnvestor@blgshamonllne.com. 

Members am requested to permanently register their e-mail addmss. In respect of electronic holding 
with the deposito!}' through concerned Depository Participants and In respect of physlcal .holdlng 
with Blgshare, Registrar & Share Transfer Agent of the Company. 

A person whose name Is recorded In the mglster of members or in the register of beneficial owners 
malnt.alned by the Depositories, as on the cut-off date I.e. Friday, November 12, 2021 shall only be 
entitled to cast their vote by remote e-voting on the resolution mentioned In the Postal Ballot Notice 
and the voting rights shall be reckoned on the paid up value of the Equity ·shares registered In the 
name of the shareholders as on that date. A person who Is not a member on the cut-off date shall 
treat this notice for Information purposes only. 
Members can vote during the remote e-voting period commencing from 9.00 a.m. (IST) on Sunday, 
November 21 , 2021 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Monday, December 20, 2021 . The remote e
voting module shall be disabled at s.oq p.m. (1ST) on Monday, December 20, 2021 and remote a
voting shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the 
Member shall not be allowed to change it subsequently. 

Shri Bhojraj Wakodikar, Practicing Company Secretary (C.P. No. 8509), has been appomted as the 
Scrutinizer to conduct the Postal Ballot voting through remote e-votlng process In a fair and 
transpamnt manner. 

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.moil.nlc.in, website of 
NSDL at www.evoting.nsdl.com and also on the. website of stock exchanges, i.e., 
www.bseindia.com and www.nselndia.com. 
The Scrutinizer wtll submit his report ta the Chairman of the Company, or any person authorized by 
him upon completion af the scrutiny of the votes cast through remote e-voling. The results of the 
Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, December 22. 2021 and Intimated to BSE 
Umited (•BSF') and National Stock Exchange of India Umlted ("NSE") (together the •Stock 
Exchanges"), where the equity shares of the Company are listed and would be available on their 
website at www.bseindia.com and www.nselndia.com, respectively. Additionally, the results will 
also be uploaded on the Company's website www.moll.nic.ln and on the website of Nationel 
Securities Depository Umlted (NDSL) (Agency appoil)led for providing e-voting platform) I.e. at 
htlps://www.evotlng.nsdl.com. 
In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and 
e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotlng.nsdl.com 
or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal. 
Senior Manager- NSDL at amltv@nsdl.co.lrV022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL 
at paflavid@nsdl.co.in /022-24994545 at evoting@nsdl.co.in. 

Place: Nagpur 

By order of the Board 
For MOIL Umlted 

Date: November 20, 2021 
Neeraj Dutt Pandey 

Company Secretary & Compliance Officer 
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	MOIL LIMITED
	In compliance with the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements of Postal Ballot Notice dated November 20, 2021 publis...
	You are requested to please take a note of the same.
	Thanking you
	Yours faithfully,
	For MOIL Limited
	Neeraj Dutt Pandey
	(Company Secretary cum Compliance Officer)
	Encl: as above
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