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 5th February, 2021 
     

 The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051 
 

Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 

 

Sub:  Intimation of Board Meeting  
 
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform you that a meeting 
of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the                          
11th February, 2021, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial 
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine 
months ended 31st December, 2020. 
 
Vide our letter dated 28th December, 2020 we have already communicated closure 
of Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st January, 
2021 till the end of 48 hours after the announcement of the Unaudited Financial 
Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020. Consequently, 
the trading window will continue to remain closed till 13th February, 2021. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 
Company Secretary 
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রাজ্য ৮
কলকাতা শনিবার ৬ ফেব্রুয়ানর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(  ভারত সরকাররর একটি সংস্া) 
আঞ্চলিক অলিস:  আসানসসাি, উদসেজ 

ভবন, ৩য় তি, ৮, লজ টি রোড ( পঃ)  
আসানসসাি– ৭১৩৩০৪

সংস�াধনী

‘ বিজরেস স্ট্ান্ার্ড’  এিং ‘ আজকাল’  পবরিকায় 
২৮– ১১– ২০২০ তাবররে প্রকাবিত প্রকািট্ 
বিজ্ঞবতি ক্ষেররি লসউলি ( আইলব)  �াখাে সরগে 
লসউলি ( ই– এলব)  �াখাে একরিরীভুক্ত করার 
তাবরে ধার্ড হরয়রে ০৮– ০২– ২০২১। আরও 
বিরলেষণ এিং/ িা ক্র ক্কােও অসুবিধার জেট্ 
গ্াহকগণরক সম্পবক্ডত িাোর প্রিন্ধক– এর সরগে 
ক্রাগাররাগ কররত পাররে।
তালেখ:  ০৫– ০২– ২০২১         অঞ্চি প্রবন্ধক
স্ান:  আসানসসাি    আসানসসাি আঞ্চলিক অলিস

কাসববা– রসোলিকস লিলিসেড
ক্রবজস্ার্ড অবিস:  ৩১, ক্�ৌরগেরী ক্রার, 

কলকাতা–৭০০০১৬
বসআইএে:  L26999WB1902PLC001537

লবজ্ঞলতি
এতদ্দারা এই বিজ্ঞবতি জাবর করা 
হরছে ক্র, ক্সবি ( বলবস্ং অিবলরগিেস 
অট্ান্ বরসর্াজার বররকায়ট্াররেন্টস)  
ক্রগুরলিেস, ২০১৫–এর ক্রগুরলিে 
৪৭ সহ পঠেরীয় ক্রগুরলিে ২৯ অেুরায়রী 
অেট্ােট্ বিষরয়র পািাপাবি ৩১ বররসম্বর, 
২০২০ সোতি ত্রিোবসক ও েয় োরস 
ক্কাম্পাবের অপররীবষেত আব ্্ডক 
িলািল বিরি�ো ও অেুরোদরের 
জেট্ কারি্ডা–ক্সরাবেকস বলবেরেররর 
পবর�ালকেণ্ডলরীর সভা শুক্রিার, ১২ 
ক্িব্রুয়াবর, ২০২১ তাবরে আরয়াবজত হরি 
িরল বেধ্ডাবরত হরয়রে।
এই সম্পবক্ডত বিিদ ত্ট্ ১)  ক্কাম্পাবের 
ওরয়িসাইে www.carbo-ceramics .
com  ও ২)  বস এস ই ওরয়িসাইরে 
www.cse-india.com( ব্রিপ ক্কার– 
১৩০১৯) ক্দওয়া আরে।
কাসববা–রসোলিকস লিলিসেড–এে পরষে

রক লবয়ালন
রকাম্ালন রসসরেোলে

৫ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১

লপিালন ইনসভস্টসিন্ট অ্ান্ড  ইন্ডাল্রিজ 
কেসপাসে�ন লিলিসেড

ক্রবজস্ার্ড অবিস:  বিড়লা বিব্ডং, ৯/ ১ আর 
এে েুোবজ্ড ক্রার, কলকাতা–৭০০০০১

ক্িাে:  ০৩৩–৪০৮২ ৩৭০০/ ২২২০ ০৬০০
িট্াক্স:  + ৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩

ওরয়িসাইে:  www.pilaniinvestmevt.com
ই–ক্েল:   pilaniinvestmevt1@gmail.com
বসআইএে:  L24131WB1948PLC095302 

লবজ্ঞলতি
এতদ্দারা এই বিজ্ঞবতি জাবর করা 
হরছে ক্র, ক্সবি ( বলবস্ং অিবলরগিেস 
অট্ান্ বরসর্াজার বররকায়ট্াররেন্টস)  
ক্রগুরলিেস, ২০১৫–এর ক্রগুরলিে ৪৭ 
সহ পঠেরীয় ক্রগুরলিে ২৯ অেরুায়রী অেট্ােট্ 
বিষরয়র পািাপাবি ৩১ বররসম্বর, ২০২০ 
সোতি ত্রিোবসক ও েয় োরস ক্কাম্পাবের 
অপররীবষেত আব্্ডক িলািল ( একক ও 
একরীকৃত) বিরি�ো ও অেরুোদরের জেট্ 
এই ক্কাম্পাবের পবর�ালকেণ্ডলরীর সভা 
িহৃস্পবতিার, ১১ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১ তাবরে 
আরয়াবজত হরি িরল বেধ্ডাবরত হরয়রে।
এই সম্পবক্ডত বিিদ ত্ট্ স্ক এক্সর�ঞ্জ 
বলবেরের–এর www.nseindia.com, 
www.bseindia.com   ওরয়িসাইরে 
ও ক্কাম্পাবের ওরয়িসাইে www.
pilaniinvestmevt.com –এ ক্দওয়া 
আরে।

লপিালন ইনসভস্টসিন্ট অ্ান্ড  ইন্ডাল্রিজ 
কেসপাসে�ন লিলিসেড–এে পরষে

আে এস কা�্প
ক্কাম্পাবে ক্সরক্রোবর

এে েং এি বস এস ৮৫৮৮
স্াে:  কলকাতা
তাবরে:  ৫ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১

 ইন্টােন্া�নাি কিবাস�ন 
( ইলন্ডয়া)  লিলিসেড

বসআইএে:  L36912WB1936PLC008588 
ক্রবজস্ার্ড অবিস:  ইেবিবেটি ক্িঞ্চোক্ড, দ্াদি 
তল, প্লে েং:  বজ–১, ব্লক:  ইবপ এিং বজবপ, 
ক্সক্টর–৫, সল্ট ক্লক ইরলকট্রবেক্স কেরপ্লক্স, 

কলকাতা–৭০০০৯১
ক্িাে:  + ৯১–৩৩–৪০৮০ ৩০০০
িট্াক্স:  + ৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩

ই–ক্েল:   info@internationalcombustion.in 
ওরয়িসাইে:  www.internationalcombustion.in 

লবজ্ঞলতি
এতদ্দারা এই বিজ্ঞবতি জাবর করা হরছে 
ক্র, বসবকউবরটিজ অট্ান্ এক্সর�ঞ্জ ক্িার্ড 
অি ইবন্য়া ( বলবস্ং অিবলরগিেস 
অট্ান্ বরসর্াজার বররকায়ট্াররেন্টস)  
ক্রগুরলিেস, ২০১৫–এর ক্রগুরলিে 
২৯ ও ৩৩ সহ পঠেরীয় ক্রগুরলিে ৪৭ 
অেুরায়রী অেট্ােট্ বিষরয়র পািাপাবি 
৩১ বররসম্বর, ২০২০ সোতি তৃতরীয় 
ত্রিোবসক ও েয় োরস ক্কাম্পাবের 
অপররীবষেত আব ্্ডক িলািল ( একক) 
বিরি�ো ও অেুরোদরের জেট্ এই 
ক্কাম্পাবের পবর�ালকেণ্ডলরীর সভা 
শুক্রিার, ১২ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১ 
তাবরে আরয়াবজত হরি িরল বেধ্ডাবরত 
হরয়রে।
এই সম্পবক্ডত বিিদ ত্ট্ ক্কাম্পাবের 
ওরয়িসাইে অ্্ডাৎ, http://www.
internationalcombustion.
in সহ িরম্ব স্ক এক্সর�ঞ্জ বলবেরের–
এর www.bseindia.com   
ওরয়িসাইরেও ক্দওয়া আরে।

ইন্টােন্া�নাি কিবাস�ন ( ইলন্ডয়া)  
লিলিসেড–এে পসষে

লপ আে ল�ব�ঙ্কে
ক্কাম্পাবে ক্সরক্রোবর

স্াে:  কলকাতা
তাবরে:  ৫ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১

 নাোয়নী লস্টিস লিলিসেড
CIN: L27109WB1996PLC082021

ক্রবজস্ার্ড  অবিস: ২৩ এ এে এস ক্রার,  রুে েং ৩১, 
৮ে তল, কলকাতা–৭০০ ০০১

করপ্ডা অবিস: ক্রার েং ৪৯–২৪–৬৬, প্লে েং ৫, 
িঙ্করোতে ক্রার, বিিাোপত্তেে– ৫৩০০১৬
ওরয়িসাইে:  www.narayanisteels.com, 

ই–ক্েল:  info@narayanisteels.com
ক্িাে:   ০৮৯১ ২৫০১১৮২/ ৮০

রবাডব সভাে লবজ্ঞলতি
এতদ্ারা  বিজ্ঞবতি জাবর হরছে ক্র, ক্সবি ( বলবস্ং 
অিবলরগিেস অট্ান্ বরসর্াজার বররকায়াররেন্টস)  
ক্রগুরলিেস, ২০১৫ এর ক্রগুরলিে ৪৭( ১)  এর সরগে 
পঠেরীয় ক্রগুরলিে ২৯ অেুরায়রী ৩১ বররসম্বর,২০২০ 
পর্ডন্ত ক্কাম্পাবের ত্রিোবসক অপররীবষেত আব্্ডক 
িলািল বিরি�ো, অেুরোদে করার জেট্ ক্কাম্পাবের 
ক্িার্ড অি বরররক্টররসর একটি সভা অেুবঠিত 
হরি িবেিার, ১৩ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১ ক্ত, ক্রার 
েং ৪৯–২৪–৬৬, প্লে েং ৫, িঙ্করোতে ক্রার, 
বিিাোপত্তেে– ৫৩০০১৬,অন্ধ্রপ্ররদরি।
এোড়া, ক্কাম্পাবে আ�রণবিবধর সরগে পঠেরীয় ক্সবি 
( প্রবহবিিে অি ইেসাইরার ক্ট্রবরং)  ক্রগুরলিেস, 
২০১৫ অেুরায়রী ১৫ ক্িব্রুয়াবর, ২০২১ পর্ডন্ত 
ক্কাম্পাবের ইকুইটি ক্িয়ারর ক্লেরদরের ক্ট্রবরং 
উইেররা িন্ধ ্াকরি।  এই বিজ্ঞবতি পাওয়া রারি 
ক্কাম্পাবের ওরয়িসাইে www.narayanisteels.
com এিং িরম্ব স্ক এক্সর�নজ বলঃ এর ওরয়িসাইে 
www.bseindia.com–এ, ক্রোরে ক্কাম্পাবের 
ক্িয়ার তাবলকাভুক্ত।

নাোয়নী লস্টিস লিলিসেড–এে পসষে 
অরুণ কুিাে রিসেে
রকাম্ালন রসসরেোলে  

   
স্াে:  বিিাোপত্তেে
তাবরে:  ০৫ ক্িব্রুয়াবর,  ২০২১

  লদ হুগলি লিিস রকাম্ালন লিলিসেড
CIN: L17111WB1913PLC002403

রেলজস্টাডব অলিস: ৭৬, গারর্ডেবর� ক্রার, কলকাতা– ৭০০০৪৩
কসপবাসেে অলিস: ২৪/ ১/ ১ �তু্্ড তল, আবলপুর ক্রার, কলকাতা– ৭০০০২৭

রিান: + ৯১ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ি্াক্স:  + ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮ ০০৪৭
ওসয়বসাইে:  www.hmclmills.com ;   ই–রিি: hmclmills@ gmail.com

র�য়ােসোল্ােগসণে প্রলত লবজ্ঞলতি
সদসট্গণরক জাোরো হরছে বদ ক্কাম্পাবেজ অট্াক্ট ২০১৩ ক্সকিে ১১০ সরগে পঠিতিট্ ক্কাম্পাবেজ 
( েট্ারেজরেন্ট অট্ান্ অট্ারবেবের্রেিে)  রুলস ২০১৪ রা পবরোবজ্ডত অেুরায়রী বদ হুগবল বেলস ক্কাম্পাবে 
বলবেরের ( ‘ বদ ক্কাম্পাবে’ )  ক্পাস্াল িট্ালে বিজ্ঞবতি তাবরে ২৮ জােুয়াবর ২০২১ সহ প্রস্াবিত 
বররজাবলউিে এিং তার িট্ােট্া –সহ ক্পাস্াল িট্ালে িে্ড এিং পূরি্ড েূলট্ প্রদত্ত রাকোে সদসট্গণ 
রাঁরা বেণ্ডায়ক তাবরে ২২ জােুয়াবর ২০২১– ক্ত ক্কাম্পাবের সদসট্ তাঁরদর ক্প্ররণ সম্পূণ্ড করররেে ৫ 
ক্িব্রুয়াবর ২০২১ তাবররে। সদসট্গরণর েতােত ক্পাস্াল িট্ালে (ই–ক্ভাটিং সহ)  োধট্রে, ক্কাম্পাবের 
ইকুইটি ক্িয়ার কলকাতা স্ক এক্সর�ঞ্জ বলবেরের ক্্রক, বরবলস্ করা রায়।
ক্কাম্পাবের পবর�ালে পষ্ডদ শ্রী েহম্মদ ক্তৌবসি, ক্েসাস্ড ক্তৌবসি অট্ান্ অট্ারসাবসরয়েস– এর কে্ডরত 
ক্কাম্পাবে সব�ি– ক্ক ( সদসট্ েং A40656 CP No.  18170) ক্পাস্াল িট্ালে পদ্ধবত সুঠিু ও স্বছেভারি 
পবর�ালোর জেট্ ্ুরিটিোইজার বেরয়াগ করররেে। ক্কাম্পাবে ই– ক্ভাটিং সুবিধার জেট্ েট্ািোল বসবকউবরটিজ 
বররপাবজেবর বলবেরের ( এেএসবরএল)–ক্ক বেরয়াবজত করররেে। ক্পাস্াল িট্ালে সবূ�র বিিদ: 

উক্ত তাবররের পরর প্রাতি ক্কােও সদরসট্র ক্পাস্াল িট্ালে ত্িধ হরি ো ও এর পরর রারক িা 
ত্িদ্ট্বতেভারি ক্ভাে েঞ্জুর হরি ো।
ক্পাস্াল িট্ালে িে্ড ো ক্পরল সদসট্রা রুবপ্লরকে ক্পাস্াল িট্ালে িে্ড ক্�রয় ক্কাম্পাবেরক অেুররাধ কররত 
পাররে। ক্পাস্াল িট্ালে ক্ভাে বিষরয় ক্কােও অবভররাগ ্াকরল ক্কাম্পাবের ক্কাম্পাবে ক্সরক্রোবর 
বেঃ ক্জট্াবত িে্ডার সরগে + ৯১ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, িট্াক্স:  + ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮ ০০৪৭, ই– ক্েল: 
hmclmills@gmail.com – এ ক্রাগাররাগ করা রারি। ক্পাস্াল িট্ালে ক্োটিস ও িে্ড এেএসবরএল 
ওরয়িসাইে www.evoting.nsdl.com  ও ক্কাম্পাবের ওরয়িসাইে www.hmclmills.com – এ 
পাওয়া রারি।
 লদ হুগলি লিিস রকাম্ালন লিলিসেড– এে পসষে
 সাঃ
 রসৌেভ গালডয়া
 স্ান:  কিকাতা   ি্াসনলজং লডসেক্টে
তালেখ:  ০৫. ০২. ২০২১    DIN: 01194997

লববেণ সূলি

ক্পাস্াল িট্ালে ক্োটিস ক্প্ররণ সম্পূণ্ড করার 
তাবরে

শুক্রিার, ৫ ক্িব্রুয়াবর ২০২১

ক্পাস্াল িট্ালে : ক্ভাটিং শুরুর তাবরে
                      ক্ভাটিং ক্িরষর তাবরে

িবেিার, ৬ ক্িব্রুয়াবর ২০২১, সকাল ৯. ০০ো
রবিিার, ৭ ো�্ড ২০২১ বিরকল ৫. ০০ো

ই– ক্ভাটিং :   ক্ভাটিং শুরুর তাবরে ও সেয়
                  ক্ভাটিং ক্িরষর তাবরে ও সেয়

িবেিার, ৬ ক্িব্রুয়াবর ২০২১ সকাল ৯. ০০ো
রবিিার, ৭ ো�্ড ২০২১ বিরকল ৫. ০০ো

 NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed Tenders are hereby 
invited from the Bonafide 
Consultants in connection 
with preparation of DPR 
for Roads of Murshidabad 
District under PMGSY 
Batch-III. The details of the 
NIQs available in the MZP 
Office SRDA division & 
murshidabadzp.in.

Sd/-
Executive Engineer

WBSRDA, Murshidabad 
Division.  

 Tender Notice
I & W Dte. / Govt. of W.B.

Tender is invited by the 
SDO, Mundeswari Irrigation 
Sub-Division from bonafied 
contractors/bidders for 1 (One) 
no. work vide NIT No. WBIW/
SDO/MISD/NIT-02(M)/2020-21. 
Last date & Time of submission 
of bids is 11.02.2021 till 3:00 
P.M. For details please visit 
Office Notice Board.

Sd/-
Sub-Divisional Officer

Mundeswari Irrigation Sub-
Division

Champadanga, Hooghly 

 E-Tender Notice
Executive Engineer, WBSRDA, Birbhum Division on behalf 
of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for 1 
(One) Number Post 5 Years Maintenance work against NIT 
No. 12/2020-21/WBSRDA/BIR.
Details can be viewed in www.wbtenders.gov.in from 
05/02/2021 at 18:00 hrs. Last date of e-submission is 
11/02/2021 upto 15:00 hrs.

Executive Engineer
WBSRDA, Birbhum Division 

 খাদ্ প্রলরেয়াকেণ িন্ত্রক
ভােত সেকাে

প্রধানিন্ত্রী লকসান সম্দ র�াজনা অন্তগবত রিগা 
িুড পাকব প্রলতষ্াে জন্ আল্বক সোয়তা

প্রস্াব আহ্ান
আগ্হরী ক্প্রারোোর/ বিবেরয়াগকাররীগরণর কাে ক্্রক প্রস্াি/ আগ্হ প্রকািো 
আহ্াে করা হরছে ক্দরি প্রধােেন্তরী বকসাে সম্পদ ক্রাজো ( বপএেরকএসওয়াই) 
অধরীরে ক্েগা িুর পাক্ড বকিে ( এেএিবপএস) – ক্ত ক্েগা িুর পাক্ড প্রবতঠিার জেট্ 
রার দ্ারা োদট্ প্রবক্রয়াকরণ সুবিধা– সহ িাে্ড ক্্রক িাজারর োদট্ প্রবক্রয়াকরণ 
সম্ভি হরি।
আগ্হরী ক্প্রারোোরগণ/ বিবেরয়াগকাররীগণ তাঁরদর প্রস্াি ক্কিলোরি অেলাইে 
োধট্রে http://sampada-mofpi.gov.in/mfp/login.aspx  জো কররিে, 
রা ২১. ০৭. ২০১৬ তাবররের ক্েগা িুর পাক্ড বকিে অেুরায়রী। আসবদন জিা 
কোে র�ষ তালেখ ০৩. ০৩. ২০২১ লবসকি ৫. ০০োে পূসবব
বিিরদর জেট্ কার্ডকররী বকিে, আগ্হ প্রকািো ( ইওআই) , ইএেবর প্ররয়াজেরীয়তার 
জেট্ েন্তরকর ওরয়িসাইে:  www.mo fpi.nic.in  ক্দেুে।
প্ররনের সোধারের জেট্ ক্রাগাররাগ:  ০১১– ২৬৪০৬৫৪৭, ই–ক্েল:  
mfp-mofpi@gov.in  

davp 16101/11/0008/2021

 Aajkaal:  06.02.2021: Kolkata, Siliguri  

 GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCE DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER

MAHANADI GODAWARI BASIN
RAIPUR (C.G. )

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(1st CALL)
System Tender No. 71245/NIT No.:37/SAC/2020-21,  Durg, Dated: 03.02.2021

Online Tenders are invited for the following works up to 24.02.2021 at 17.30 Hour

Name of work: STRENGTHENING OF RIGHT BANK 
CANAL OF TANDULA MAIN CANAL 
AND CONSTRUCTION OF W.B.M. ROAD 
FROM MILE 26 TO MILE 44 IN BLOCK 
PATAN OF DISTRICT DURG

Probable Amount of Contract:- Rs. 574.30 Lakhs
The details can be viewed and downloaded online directly from 
the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement 
Portal (https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 10.02.2021, at 
17.31 Hours (IST) onwards
NOTE: All eligible/interested contractors/bidders are mandated 
to get enrolled on the Integrated e-porcurement portal (https://
eproc.cgstate.gov.in) and get approval on specific vendor class 
from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration 
in order to download the tender documents and participate in 
the subsequent bidding process.
 Sd/-
 Executive Engineer
 Tandula Water Resources Division, Durg (C.G.)
 For, Chief Engineer, Mahanadi Godavari Basin
G-86890/12   Raipur (C.G.)

 দুয়াসে সেকাে কিবসূলিসত ইোোে পঞ্চাসয়ত সলিলতে সভাপলত 
আবদুস সািাদ। ছলব: আজকাি

সাোরদর হারতই এবগরয় ইোহার
আজকাসিে প্রলতসবদন

উত্তর বদোজপুর ক্জলার ইোহার ব্লরকর উন্নয়ে সিার প্রিংসা কুবড়রয়রে। পঞ্চারয়ত 
সবেবতর সভাপবত, উচ্চবিবষেত, বিো ক্িতরের গৃহবিষেক  আিদ্স সাোদ। ক্ায় 
েয়, কারজই বিশ্াসরী। সরল সাদাোো জরীিেরাপে। দ্য়ারর সরকার এিং স্বাস্ট্সা্রী 
প্রকরপের সািলট্রক প্রবতটি োেুরষর ঘরর ঘরর ক্পৌঁরে বদরত সারাষেণ িট্স্ সাোদ। 
িলরলে, ‘ আোরদর ক্জলায় বিরজবপ ক্কােও আসে পারি ো। আেরা লড়াই করি 
েুেট্েন্তরীর োো উন্নয়েেূলক কারজর উদাহরণরক সােরে ক্ররে। আোরদর দরলর 
তরুণ প্রবতভা অবভরষক িট্াোবজ্ডও দলরক সােরে ক্্রক উজ্রীবিত কররেে।’ 

োজ্ সাস্্ কলি�সনে রিয়ােি্ান লবিােপলত অসীি ব্ানালজব 
কসোনা টিকা লনসছেন কিকাতা োেব ললিলনসক। ডানলদসক, োওিাে 
সঞ্ীবন োসপাতাসিে ডাঃ শুভাল�স লিত্র ও ডাঃ ডালিয়া লিত্র–সে 

অন্ সাস্্কিমীো টিকা লনসিন। শুরেবাে। ছলব:  আজকাি

টিকা লনসয় অসীি:  
রকালভডসক োোিাি

আজকাসিে প্রলতসবদন

পবচিেিগে স্বাস্ট্ বেয়ন্তণ কবেিরের 
ক্�য়ারেট্াে, কলকাতা হাইরকারে্ডর 
অিসরপ্রাতি বি�ারপবত অসরীেকুোর 
িট্াোবজ্ড শুক্রিার কররাোর টিকা বেরলে। 
বতবে িরলে, ‘ ক্কাবভররক আেরা 
হারারত ক্পররবে। ত্দবেক আক্রারন্তর 
সংেট্া ২০০–র েরীর� ক্েরে এরসরে। 
সুস্ হওয়ার সংেট্া ক্িরড়রে। সুস্তা 
ক্িরড় ক্গরে।’  এবদে বিধােেগররর 
কট্ালকাো হাে্ড ব্বেক হাসপাতারল 
বগরয় স্বাস্ট্ কবেিরের ক্�য়ারেট্াে, সব�ি 
এিং উপসব�ি— এই বতে আবধকাবরক 
ক্কাবভররর টিকা বেরয়রেে।

এবদরক, পবচিেিগে সরকাররর 
ক্কাবভর ভট্াকবসে ক্সন্টার বহরসরি 
ক্ঘাবষত হল িুরলশ্ররর সঞ্জরীিে 

হাসপাতাল। হাওড়ার বদ্তরীয় ক্কােও 
হাসপাতাল, রা ক্কাবভর ভট্াকবসে 
ক্সন্টার। পাঁ� হাজারররও ক্িবি 
ক্কাবভর–১৯ আক্রান্তরক সুস্ করার 
পর এিার টিকাকরণ কে্ডসূব� শুরু করল 
সঞ্জরীিে হাসপাতাল। রাজট্ সরকাররর 
ক্দওয়া তাবলকা অেুরায়রী ১০০ জে 
স্বাস্ট্কেমী শুক্রিার টিকা বেরলে। রার 
েরধট্ ররয়রেে হাসপাতারলর অবধকত্ডা 
রাঃ শুভাবিস বেরি ও ক্েবরকট্াল বরররক্টর 
রাঃ রাবলয়া বেরি–সহ হাসপাতারলর 
অেট্ কেমীরাও। 

ভট্াকবসরের ক্পাে্ডাল সেসট্ার েরধট্ই 
এবদে রারজট্র ৫০৭টি ক্কর্রে টিকাকরণ 
কে্ডসূব� ভালভারিই বেরেরে। ২৩,৬৭৭ 
জে টিকা বেরয়রেে। এবদে ক্কাবভবি্ড 
ভট্াকবসে প্রাপরকর েরধট্ বতে জরের 
সেসট্া হরয়রে। রারজট্ ৩,৪৩,৭০১ 

জে টিকা বেরয়রেে। বতে ক্েবরকট্াল 
করলরজই এবদে ক্কাভট্াবক্সে ক্দওয়া হয়। 

রারজট্ কররাোয় সুস্তার হার 
৯৭. ৩৪ িতাংি। গত ২৪ ঘণ্ায় রারজট্ 
কররাো ক্্রক সুস্ হরয়রেে ২৯৭ জে। 
এবদে আক্রান্ত হরয়রেে ১৯৪ জে। এবদে 
দ্’জরের েৃতুট্ হরয়রে। 


