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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 31 st December, 2020. Consequently,
the trading window will continue to remain closed till 13 th 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
কার্বো– সেরামিকস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:৩১, চ�ৌরঙ্গী র�োড,
কলকাতা–৭০০০১৬
সিআইএন: L26999WB1902PLC001537

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন
৪৭ সহ পঠনীয় রেগুলেশন ২৯ অনুযায়ী
অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩১ ডিসেম্বর,
২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসে
ক�োম্পানির
অপরীক্ষিত
আর্থিক
ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের
জন্য কার্বো–সেরামিকস লিমিটেডের
পরিচালকমণ্ডলীর সভা শুক্রবার, ১২
ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ আয়�োজিত হবে
বলে নির্ধারিত হয়েছে।
এই সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ১)ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট www.carbo-ceramics.
comও ২)সি এস ই ওয়েবসাইটে
www.cse-india.com(স্ক্রিপ ক�োড–
১৩০১৯) দেওয়া আছে।
কার্বো–সেরামিকস লিমিটেড–এর পক্ষে
কে বিয়ানি
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

কলকাতা শনিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নারায়নী স্টিলস লিমিটেড

CIN: L27109WB1996PLC082021
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৩ এ এন এস র�োড, রুম নং ৩১,
৮ম তল, কলকাতা–৭০০ ০০১
কর্পো অফিস: ড�োর নং ৪৯–২৪–৬৬, প্লট নং ৫,
শঙ্করমাতম র�োড, বিশাখাপত্তনম– ৫৩০০১৬
ওয়েবসাইট: www.narayanisteels.com,
ই–মেল: info@narayanisteels.com
ফ�োন: ০৮৯১ ২৫০১১৮২/৮০

ব�োর্ড সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 
বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১)এর সঙ্গে
পঠনীয় রেগুলেশন ২৯ অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর,২০২০
পর্যন্ত ক�োম্পানির ত্রৈমাসিক অপরীক্ষিত আর্থিক
ফলাফল বিবেচনা, অনুম�োদন করার জন্য ক�োম্পানির
ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা অনুষ্ঠিত
হবে শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তে, ড�োর
নং ৪৯–২৪–৬৬, প্লট নং ৫, শঙ্করমাতম র�োড,
বিশাখাপত্তনম– ৫৩০০১৬,অন্ধ্রপ্রদেশে।
এছাড়া, ক�োম্পানি আচরণবিধির সঙ্গে পঠনীয় সেবি
(প্রহিবিশন অফ ইনসাইডার ট্রেডিং)রেগুলেশনস,
২০১৫ অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত
ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারে লেনদেনের ট্রেডিং
উইনড�ো বন্ধ থাকবে।এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.narayanisteels.
com এবং বম্বে স্টক এক্সচেন্জ লিঃ এর ওয়েবসাইট
www.bseindia.com–এ, যেখানে ক�োম্পানির
শেয়ার তালিকাভু ক্ত।
নারায়নী স্টিলস লিমিটেড–এর পক্ষে
অরুণ কুমার মেহের
স্থান: বিশাখাপত্তনম ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২ ০২১


টিকা নিয়ে অসীম:
ক�োভিডকে হারালাম
রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি অসীম ব্যানার্জি
কর�োনা টিকা নিচ্ছেন কলকাতা হার্ট ক্লিনিকে। ডানদিকে, হাওড়ার
সঞ্জীবন হাসপাতালের ডাঃ শুভাশিস মিত্র ও ডাঃ ডালিয়া মিত্র–সহ
অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকা নিলেন। শুক্রবার। ছবি:আজকাল

আজকালের প্রতিবেদন
পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কমিশনের
চেয়ারম্যান, কলকাতা হাইক�োর্টের
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার
ব্যানার্জি শুক্রবার কর�োনার টিকা নিলেন।
তিনি বলেন, ‘ক�োভিডকে আমরা
হারাতে পেরেছি। দৈনিক আক্রান্তের
সংখ্যা ২০০–র নীচে নেমে এসেছে।
সুস্থ হওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। সুস্থতা
বেড়ে গেছে।’এদিন বিধাননগরের
ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে
গিয়ে স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সচিব
এবং উপসচিব— এই তিন আধিকারিক
ক�োভিডের টিকা নিয়েছেন।
এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
ক�োভিড ভ্যাকসিন সেন্টার হিসেবে
ঘ�োষিত হল ফু লেশ্বরের সঞ্জীবন

হাসপাতাল। হাওড়ার দ্বিতীয় ক�োনও
হাসপাতাল, যা ক�োভিড ভ্যাকসিন
সেন্টার। পাঁচ হাজারেরও বেশি
ক�োভিড–১৯ আক্রান্তকে সুস্থ করার
পর এবার টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করল
সঞ্জীবন হাসপাতাল। রাজ্য সরকারের
দেওয়া তালিকা অনুযায়ী ১০০ জন
স্বাস্থ্যকর্মী শুক্রবার টিকা নিলেন। যার
মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের অধিকর্তা
ডাঃ শুভাশিস মিত্র ও মেডিক্যাল ডিরেক্টর
ডাঃ ডালিয়া মিত্র–সহ হাসপাতালের
অন্য কর্মীরাও।
ভ্যাকসিনের প�োর্টাল সমস্যার মধ্যেই
এদিন রাজ্যের ৫০৭টি কেন্দ্রে টিকাকরণ
কর্মসূচি ভালভাবেই মিটেছে। ২৩,৬৭৭
জন টিকা নিয়েছেন। এদিন ক�োভিশিল্ড
ভ্যাকসিন প্রাপকের মধ্যে তিন জনের
সমস্যা হয়েছে। রাজ্যে ৩,৪৩,৭০১

দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি
আবদুস সামাদ। ছবি: আজকাল

সামাদের হাতেই এগিয়ে ইটাহার

আজকালের প্রতিবেদন

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের উন্নয়ন সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। পঞ্চায়েত
সমিতির সভাপতি, উচ্চশিক্ষিত, বিনা বেতনের গৃহশিক্ষক আবদুস সামাদ। কথায়
নয়, কাজেই বিশ্বাসী। সরল সাদামাটা জীবনযাপন। দুয়ারে সরকার এবং স্বাস্থ্যসাথী
প্রকল্পের সাফল্যকে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে প�ৌঁছে দিতে সারাক্ষণ ব্যস্ত সামাদ।
বললেন, ‘আমাদের জেলায় বিজেপি ক�োনও আসন পাবে না। আমরা লড়াই করব
মুখ্যমন্ত্রীর নানা উন্নয়নমূলক কাজের উদাহরণকে সামনে রেখে। আমাদের দলের
তরুণ প্রতিভা অভিষেক ব্যানার্জিও দলকে সামনে থেকে উজ্জীবিত করছেন।’

জন টিকা নিয়েছেন। তিন মেডিক্যাল
কলেজেই এদিন ক�োভ্যাক্সিন দেওয়া হয়।
রাজ্যে কর�োনায় সুস্থতার হার
৯৭.৩৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে
কর�োনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৯৭ জন।
এদিন আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৪ জন। এদিন
দু’জনের মৃত্যু হয়েছে।

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 SubDivision
Champadanga, Hooghly

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.)

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ই ন্ডাস্ট্রিজ
করপ�োরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর
এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন:০৩৩–৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ফ্যাক্স: +৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestmevt.com
ই–মেল: pilaniinvestmevt1@gmail.com
সিআইএন: L24131WB1948PLC095302

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪৭
সহ পঠনীয় রেগুলেশন ২৯ অনুযায়ী অন্যান্য
বিষয়ের পাশাপাশি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসে ক�োম্পানির
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একক ও
একীকৃ ত) বিবেচনা ও অনুম�োদনের জন্য
এই ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা
বৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ
আয়�োজিত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে।
এই সম্পর্কিত বিশদ তথ্য স্টক এক্সচেঞ্জ
লিমিটেড–এর www.nseindia.com,
www.bseindia.com ওয়েবসাইটে
ও ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.
pilaniinvestmevt.com–এ দেওয়া
আছে।
পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ই ন্ডাস্ট্রিজ
করপ�োরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
আর এস কাশ্যপ
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
এম নং এফ সি এস ৮৫৮৮
স্থান: কলকাতা
তারিখ:৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

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

দি হুগলি মিলস ক�োম্পানি লিমিটেড

CIN: L17111WB1913PLC002403
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭৬, গার্ডেনরিচ র�োড, কলকাতা–৭০০০৪৩
কর্পোরেট অফিস: ২৪/১/১ চতু র্থ তল, আলিপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০২৭
ফ�োন: +৯১ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ফ্যাক্স:+৯১ ০৩৩ ২৪৪৮ ০০৪৭
ওয়েবসাইট: www.hmclmills.com ;ই–মেল: hmclmills@gmail.com

শেয়ারহ�োল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

সদস্যগণকে জানান�ো হচ্ছে দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১১০ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ
(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ যা পরিমার্জিত অনুযায়ী দি হুগলি মিলস ক�োম্পানি
লিমিটেড (‘দি ক�োম্পানি’)প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২৮ জানুয়ারি ২০২১ সহ প্রস্তাবিত
রিজ�োলিউশন এবং তার ব্যাখ্যা–সহ প�োস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং পূর্বে মূল্য প্রদত্ত ডাকখাম সদস্যগণ
যাঁরা নির্ণায়ক তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০২১–তে ক�োম্পানির সদস্য তাঁদের প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছেন ৫
ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে। সদস্যগণের মতামত প�োস্টাল ব্যালট (ই–ভ�োটিং সহ)মাধ্যমে, ক�োম্পানির
ইকুইটি শেয়ার কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে, ডিলিস্ট করা যায়।
ক�োম্পানির পরিচালন পর্ষদ শ্রী মহম্মদ ত�ৌসিফ, মেসার্স ত�ৌসিফ অ্যান্ড অ্যাস�োসিয়েটস–এর কর্মরত
ক�োম্পানি সচিব–কে (সদস্য নং A40656 CP No.18170) প�োস্টাল ব্যালট পদ্ধতি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে
পরিচালনার জন্য স্ক্রু টিনাইজার নিয়�োগ করেছেন। ক�োম্পানি ই–ভ�োটিং সুবিধার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ
ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–কে নিয়�োজিত করেছেন। প�োস্টাল ব্যালট সূচির বিশদ:
বিবরণ
সূচি
প�োস্টাল ব্যালট ন�োটিস প্রেরণ সম্পূর্ণ করার শুক্রবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
তারিখ
প�োস্টাল ব্যালট	: ভ�োটিং শুরুর তারিখ
শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১, সকাল ৯.০০টা
রবিবার, ৭ মার্চ ২০২১ বিকেল ৫.০০টা
ভ�োটিং শেষের তারিখ
ই–ভ�োটিং : ভ�োটিং শুরুর তারিখ ও সময়
শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকাল ৯.০০টা
ভ�োটিং শেষের তারিখ ও সময়
রবিবার, ৭ মার্চ ২০২১ বিকেল ৫.০০টা
উক্ত তারিখের পরে প্রাপ্ত ক�োনও সদস্যের প�োস্টাল ব্যালট বৈধ হবে না ও এর পরে ডাকে বা
বৈদ্যুতিনভাবে ভ�োট মঞ্জুর হবে না।
প�োস্টাল ব্যালট ফর্ম না পেলে সদস্যরা ডু প্লিকেট প�োস্টাল ব্যালট ফর্ম চেয়ে ক�োম্পানিকে অনুর�োধ করতে
পারেন। প�োস্টাল ব্যালট ভ�োট বিষয়ে ক�োনও অভিয�োগ থাকলে ক�োম্পানির ক�োম্পানি সেক্রেটারি
মিঃ জ্যোতি শর্মার সঙ্গে +৯১ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ফ্যাক্স:+৯১ ০৩৩ ২৪৪৮ ০০৪৭, ই–মেল:
hmclmills@gmail.com–এ য�োগায�োগ করা যাবে। প�োস্টাল ব্যালট ন�োটিস ও ফর্ম এনএসডিএল
ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com ও ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.hmclmills.com–এ
পাওয়া যাবে।
	দি হুগলি মিলস ক�োম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ
	স�ৌরভ গাডিয়া
স্থান:কলকাতা 	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ: ০৫.০২.২০২১
DIN: 01194997

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
আঞ্চলিক অফিস:আসানস�োল, উদরেজ
ভবন, ৩য় তল, ৮, জি টি র�োড (পঃ)
আসানস�োল–৭১৩৩০৪
সংশ�োধনী
‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’ এবং ‘আজকাল’ পত্রিকায়
১১–
২০২০ তারিখে প্রকাশিত প্রকাশ্য
২৮–
বিজ্ঞপ্তি ক্ষেত্রে সিউড়ি (আইবি) শাখার সঙ্গে
সিউড়ি (ই–এবি) শাখার একত্রীভুক্ত করার
তারিখ ধার্য হয়েছে ০৮–০২–২০২১। আরও
বিশ্লেষণ এবং/বা যে ক�োনও অসুবিধার জন্য
গ্রাহকগণকে সম্পর্কিত শাখার প্রবন্ধক–এর সঙ্গে
য�োগায�োগ করতে পারেন।
তারিখ:০৫–০২–২০২১
অঞ্চল প্রবন্ধক
স্থান:আসানস�োল আসানস�োল আঞ্চলিক অফিস

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. 

ইন্টারন্যাশনাল কমবাসশন
(ইন্ডিয়া) লিমিটেড

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCE DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI GODAWARI BASIN
RAIPUR (C.G.)

৮

সিআইএন: L36912WB1936PLC008588
রেজিস্টার্ড অফিস:ইনফিনিটি বেঞ্চমার্ক, দ্বাদশ
তল, প্লট নং:জি–১, ব্লক:ইপি এবং জিপি,
সেক্টর–৫, সল্ট লেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স,
কলকাতা–৭০০০৯১
ফ�োন: +৯১–৩৩–৪০৮০ ৩০০০
ফ্যাক্স: +৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ই–মেল: info@internationalcombustion.in
ওয়েবসাইট: www.internationalcombustion.in

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে
যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন
২৯ ও ৩৩ সহ পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭
অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি
৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ সমাপ্ত তৃতীয়
ত্রৈমাসিক ও নয় মাসে ক�োম্পানির
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একক)
বিবেচনা ও অনুম�োদনের জন্য এই
ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা
শুক্রবার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
তারিখ আয়�োজিত হবে বলে নির্ধারিত
হয়েছে।
এই সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট অর্থাৎ, http://www.
internationalcombustion.
in সহ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড–
এর
www.bseindia.com
ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে।
ইন্টারন্যাশনাল কমবাসশন (ইন্ডিয়া)
লিমিটেড–এর পক্ষে
পি আর শিবশঙ্কর
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ:৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক
ভারত সরকার

প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্পদ য�োজনা অন্তর্গত মেগা
ফুড পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সহায়তা

প্রস্তাব আহ্বান

আগ্রহী প্রোম�োটার/বিনিয়�োগকারীগণের কাছ থেকে প্রস্তাব/আগ্রহ প্রকাশনা
আহ্বান করা হচ্ছে দেশে প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্পদ য�োজনা (পিএমকেএসওয়াই)
অধীনে মেগা ফু ড পার্ক স্কিম (এমএফপিএস)–তে মেগা ফু ড পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য
যার দ্বারা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা–সহ ফার্ম থেকে বাজারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
সম্ভব হবে।
আগ্রহী প্রোম�োটারগণ/বিনিয়�োগকারীগণ তাঁদের প্রস্তাব কেবলমাত্র অনলাইন
মাধ্যমে http://sampada-mofpi.gov.in/mfp/login.aspxজমা করবেন,
যা ২১.০৭.২০১৬ তারিখের মেগা ফু ড পার্ক স্কিম অনুযায়ী। আবেদন জমা
করার শেষ তারিখ ০৩.০৩.২০২১ বিকেল ৫.০০টার পূর্বে
বিশদের জন্য কার্যকরী স্কিম, আগ্রহ প্রকাশনা (ইওআই), ইএমডি প্রয়�োজনীয়তার
জন্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট:www.mofpi.nic.in দেখুন।
প্রশ্নের সমাধানের জন্য য�োগায�োগ: ০১১–২৬৪০৬৫৪৭, ই–মেল:
mfp-mofpi@gov.in
davp 16101/11/0008/2021
Aajkaal: 06.02.2021: Kolkata, Siliguri

