
India Power Corporation Limited
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Ref: IPCL/SE/LODR/2021-22/30 Date: 10th August, 2021

The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Scrip Symbol: DPSCLTD

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 098
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),

Sub: Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 - Newspaper Publication

Further to Company’s letter bearing reference no. IPCL/SE/LODR/2021-22/27 dated 9th August, 2021,
in connection with submission of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the
Company for the quarter ended 30th June, 2021, please find enclosed herewith the copy of the
advertisement published in “Financial Express” (English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali) on
Tuesday, 10th August, 2021, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015.

The copy of the advertisements will also available on the Company’s website www.indiapower.com.

This is for your information and records.

Thanking You.

Encl: as above
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ২০২১

কঠ�ার পররশ্রঠমর ফল পপঠেরি। ভাল রকি ুকরার লক্ষ্য থাকঠব পষ্যাররঠেও। 
ভরবষষ্যঠত অষ্যাথঠলটিঠসে আরও ভাল ফল হঠব ভারঠতর  নীরজ প�াপড়া

পষ্যাররঠে পমরে–জ্বর

ভুঠো খবঠর 
রাতভর অঠপক্া

নতুনঠবের স্াদ পপঠতই 
বাগাঠন কাউঠকা

 েংবাদ েংস্া
পষ্যাররে, ৯ আগস্ট

লিওনেি মেলি প্যালিনি এখেও পযা িযানখেলে। তযাি আনেই 
লিংবদলতি আন্জেন্যাইেনি লিনি যযা িটনে, তযানত েযাথযা 
খযািযানপি ম্যােযাড় লবেযােবন্দি িেমীনদি। মেলিি লবেযাে 
েযালি প্যালিনি অবতিণ িিনত চনিনে। এই খবি িটনতই 
ফ্যানসেি িযা্ধযােী শহনিি মি বুন্জে লবেযােবন্দনি লিড় বযাড়নত 
থযানি। েু্ ি্যানপে িযাংবযালদি িনমেিনে িলববযাি িিযানি 
মেলি ইলগিত লদনেলেনিে, তযাঁি পিবতমী েতিব্ প্যালিি 
িযাঁ ্ যঁা হনতও পযানি। মেলিি মিযাষণযাি পি মবশ িনেিটি 
িংবযাদেযাধ্েও প্রচযাি িনি, লিেুক্ষনণি েনধ্ই প্যালিনি 
েযােনত চনিনেে লিও। এেেলি, মি বনু্জে লবেযােবন্দনিি 
িযােনেি িযাস্যা ‘ মে–লি, মে–লি’  ধ্বলেনত েুখলিত হে। িুি 
িযানে অনেিটযা িেে পি। ্ যােযা যযাে, লবেযাে মথনি েযােযা 
মতযা দূনিি িথযা, মেলি লবেযানেই ওনেেলে। বযালিজেনিযােযাি 
বযালড়নতই িনেনেে। ক্যানবি েতুে েযােি অনদখযাই মথনি 
যযাে। িিযানি বযালড় মেনিে িেথজেিিযা।

িেথজেিনদি লেনি যযাওেযানতও অবশ্ লবেযােবন্দনিি 
িেমীনদি স্বলস্ি িযািণ মেই। িযািণ মেলি ময লপএিল্–
মতই যযানবে, মেযাটযােুটি পযািযা। বড় মিযােও অিটে েযা 
িটনি আেযােী লিেু িণ্যাি েনধ্ চূড়যাতি িথযাবযাতজেযা বিনত 
বযাবযা ্ন্জেি িনগি প্যালিি মপৌনঁেযানেযাি িথযা এিএে 
মটনেি। লবশযাি টযািযা খিচ িনিও চ্যালপেেসে লিে অধিযা 
লপএিল্–ি। মেলিি হযাত ধনি আনক্ষপ মেটযানত েলিেযা। 
তনব মশষ েুহূনতজে মেলিনি মপনত ে্যানচেস্যাি ইউেযাইনটডও 
মচষ্যা চযািযানছে বনি দযালব ‘েযািজেযা’–ি। তযানদি খবি, মেলিনি 
িযাপ্যালহি ৬ িক্ষ ৭২ হযা্যাি ইউনিযাি প্রস্যাব লদনত চনিনে 
মিড মডলিিিযা। যলদও ইলপএনিি িিযােযাি িনগি মেলিি 
েুটবি িিযােযা মেনি েযা। তযাই ৩৪ বেি বেনি এই চ্যানিঞ্জ 
িতটযা লেনত চযাইনবে, িনন্দহ িনেনে। 

তনব মেলিনি িই িিযানিও তযঁাি স্বনদলশ এবং 
লপএিল্ মিযাচ েলিলিও মপযানচলতিনেযা তযাঁনি িীিযানব 

ব্বহযাি িিনবে, এই িযাবেযা যনথষ্ েযাথযাব্থযাি িযািণ 
হনত চনিনে। ৪–৩–৩ মখিযানি মেলিনি ডযােলদি 
মথনি মখিনত মদখযা যযানব। ৪–৩–২–১ েনেজেশনে হেনতযা 
আপফ্নন্ মখিযা এেবযানপি ঠিি লপেে মথনি মখিনত 
মদখযা মযনত পযানি মেলিনি। ৩–৫–২ েনেজেশনে মেনি 
মেলি–এেবযানপ ম্যাড়যা েিযা মদখযা মযনত পযানি। িব 
লেলিনে চযানপ থযািনবে মিযাচ মপযানচলতিনেযা। 

পল বুঠজজে রবমানবন্দঠরর োমঠন েমথজেক এবং েংবাদমাধষ্যঠমর প্ররতরনরধঠদর রভড়। িরব: এএফরপ েবুজ–পমরুঠনর ত্রেী। রে কৃষ্া, জরন কাউঠকা, হুঠগা পবামাে। িরব: আজকাল

রলওঠনল পমরে বারেজেঠলানাে থাকঠিন না। এর 
মঠধষ্যই এল আরও একটি খারাপ খবর। ডান পাঠের 
পপরির প�াঠের জনষ্য অঠ্াবঠরর মাঝামারঝ েমে 
পরজেন্ত মাঠ� নামঠত পারঠবন না পেরজজেও আগুঠেঠরা। 
বােজো জারনঠেঠি পুঠরাপুরর পেঠর উ�ঠত ১০ েপ্াহ 
েমে লাগঠব আঠজজেরটিনীে স্টাইকাঠরর। স্ষ্যারনি 
রমরডোর খবর ররববার পরেরনংঠের েমে প�াে 
পপঠেরিঠলন আগুঠেঠরা। জুঠভটিাঠের রবরুঠধে 
প্রদিজেনী মষ্যাঠ�ও অংি পননরন। �লরত মরশুঠমই মষ্যান 
রেটি পথঠক বােজোে এঠেঠিন আগুঠেঠরা। 

 আগুনেনিযাি মচযাট

 আজকাঠলর প্ররতঠবদন

ইওনিযা িযানপি ে্যাচ চিযািযািীে মডেেযানিজেি লরিলচিেযাে 
এলিিনিেনি মচযানখি িযােনে জ্যাে হযালিনে িুটিনে পড়নত 
মদনখলেনিে ্লে িযাউনিযা। লেেি্যানডেি লেডলেল্যাি ওই 
িটেযাে িযাবনড় লেনেলেনিে। এলিিনিনেি জ্যাে মেিযাি এবং 
িুস্থতযাি খবনি পনি অবশ্ স্বলস্ পযাে। এটিনি মেযাহেবযােযাে 
লেলডেযানি মদওেযা িযাক্ষযাৎিযানি মিিথযা ্ যােযানিে িযাউনিযা। 

িিিযাতযাে মপৌঁনেই এএেলি িযানপি ্ে্ বযােযানেি 
্যালিজেনত ম্যািদযাি প্রস্তুলত িযািনেে িযাউনিযা। মিে এটিনি 
মেযাহেবযােযানে মখিনত এনিে?  িযাউনিযাি ্বযাব, ‘আেযাি 
িযানে অনেি প্রস্যাবই লেি। লিন্তু েুটবি মিলিেযানি েতুেনবেি 
স্বযাদ মপনত এই লিদ্যাতি। এটিনি মেযাহেবযােযানেি প্রস্যাব িঠিি 
েনে হওেযাে চনি এিযাে।’  

লেেি্যানডেি হনে ইওনিযা মখিযাি পি বযােযানেি মখিযাি 
স্যাইনিি িনগি েযােযানত িতটযা িেে িযােনব?  আি েযািদ্ীনপি 
েিে ও আর্জে আবহযাওেযাে এএেলি িযাপ মখিযা লেনে িতটযা 
উলদ্গ্ন?  িযাউনিযাি উতিি, ‘ লিন্ন লিনে, লিন্ন স্যাইনি েুটবি 
মখিযাি অি্যাি আনে। িেি্যা হনব েযা। তনব এটযাও ঠিি, 
প্রথে প্র্যািটিনিি পি িলত্ এিটু লচতিযাে লেিযাে এখযােিযাি 

আবহযাওেযা লেনে। েযাডেযা ও বিনেি মদনশি েুটবিযাি লহনিনব 
শুরুনত িেি্যা হনেলেি। তনব মিই অস্বলস্ িনেনে। আশযা 
িিলে, যত লদে যযানব, এখযােিযাি পলিনবনশি িনগি েযালেনে 
মিিযাটযা লদনত পযািব।’  

িযািতীে েুটবি িপেনিজে লবনশষ মিযােও ধযািণযাই মেই 
িযাউনিযাি। তনব েত েিশুনে আইএিএনিি েযাইেযানি 
িবু্– মেরুনেি িড়যাই মদনখনেে। মিই িড়যাই ও উন্যাদেযাি 
স্বযাদ মপনতই এনিনেে। ইওনিযা মখিযাি অলিজ্তযা িযান্ 
িযালেনে বযােযাে েুটবিযািনদি আিও িযাি মখিনত িযাহযায্ 
িিনত চযাে। ট্রলে ল্তনত চযাে। লচে মিযাচ আনতিযালেও মিযানপ্ 
হযাবযানিি মট্রলেং তযাঁি িযাি িযােনে। খুব মবলশলদে প্র্যািটিনি 
মযযাে মদেলে, তযাই দনিি বযালিনদি িপেনিজে লিেু বিযাি 
্যােেযাে আনিেলে। 

মিযাে পল্শনে মখিনত মবলশ পেন্দ িিনবে, এই প্রননে 
িযাউনিযাি প্রলতলরিেযা, ‘ ওটযা লেিজেি িিনব েূিত মিযাে লিনস্নে 
দি মখিনে তযাি ওপি।’  তনব তযাঁি পেনন্দি ্যােেযা হি 
েযাঝেযানে বক্স টু বক্স মখিযাে। খুব িে লেডলেল্যাি আনেে, 
যযাঁিযা অনেি মেযাি িনিে। অতীনতি েনতযা এখযানেও লতলে 
মিই আরিেণযাত্মি লেডলেল্যানিি িূলেিযাে প্রচুি মেযাি িিযাি 
ব্যাপযানি আশযাবযাদী।   
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�ুরতিপত্র রনঠে এবার নতুন েমেষ্যা 
ইস্টঠবঙ্গঠল। ক্াব এবং ইনঠভস্টঠরর 
আঠলা�নার রভরতিঠত, গত িরনবার 
নতুন �ুরতিপত্র ইস্টঠবঙ্গল ক্াঠব পা�াে 
ইনঠভস্টর। রকন্তু পোমবার ইস্টঠবঙ্গল 
ক্াঠবর পক্ পথঠক জানাঠনা হে, 
িরনবাঠরর পা�াঠনা �ুরতিপঠত্র এই 
পররবতজেনগুঠলা পনই। ক্াঠবর পক্ 
পথঠক আরও জানাঠনা হে, এগুঠলা 
িাড়াও আরও দু– একটি পিাঠোখাঠো 
রবষঠে তাঠদর েমেষ্যা রঠেঠি। 
তঠব োরমজেঠনিন ক্জজরনত েমেষ্যা 
অঠনকোই রমঠেঠি। মঙ্গলবার োমানষ্য 
পররবতজেন এঠন ইনঠভস্টরঠক নতুন 
�ুরতিপত্র পা�াঠছে ক্াব। ইনঠভস্টর 
এরদন স্ষ্ট কঠর জারনঠেঠি, 
‘ পর পররবতজেনগুঠলা আমরা করব 
বঠলরিলাম, েবগুঠলা কঠরই আমরা 
�ুরতিপত্র পাঠিঠেরি। প্রঠোজঠন 
আবার পা�াব। তঠব নতুন পকানও 
িতজে আমরা পররবতজেন করব না।’  
মধষ্যস্তাকারী পাথজেোররথ পেনগুপ্ 
বলঠলন, ‘ ররদ ইস্টঠবঙ্গল ক্াব 
জানাত, শুধু ইনঠভস্টঠরর প্ররতশ্রুরত 
পদওো পররবতজেনগুঠলা করঠলই তারা 
েই করঠব, তাহঠল এই রবষেটি রনঠে 
মাথা ঘামাতাম। তঠব পরঠহতু ওরা 
এরপঠরও নতুন িঠতজের কথা বলঠি, 
রবষেটির মঠধষ্যই ঢুকব না।’  অনষ্যরদঠক 
এরদনই প্রাতিন ফুেবলারঠদর পকার 
করমটি জারনঠে রদল, ইনঠভস্টঠরর 
েঠঙ্গ আঠলা�নাে বেঠত প�ঠেও 
তারা োড়া পােরন। মুখষ্যমন্তীও বষ্যস্ত। 
তাই তারা ক্াবঠক জারনঠে রদঠেঠি, 
এই েমেষ্যা পমোঠত ক্াব প্রঠোজনীে 
রেধোন্ত রনক। তঠব পরররস্রত পররদঠক 
এঠগাঠছে তাঠত �লরত েপ্াঠহর পিঠষ 
েমেষ্যা রমেঠত পাঠর।

 েতুে 
িেি্যা 

ইস্নবগিনি
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অরতমারর পরররস্রতর কথা মাথাে 
পরঠখই ৩০ আগস্ট পথঠক ৭ 
আগঠস্টর মাঠঝ পনপাঠলর রবরুঠধে 
দুটি আন্তজজোরতক প্রীরত মষ্যা� 
পখলঠব ভারতীে ফুেবল দল। 
তারই প্রস্তুরতঠত ১৫ আগস্ট পথঠক 
কলকাতাে জাতীে রিরবঠর অংি 
পনঠবন জাতীে দঠলর ফুেবলাররা। 
১৫ আগঠস্ট রিরবঠর েকলঠক 
পরাগ পদওোর কথা বলঠলও, ১৬ 
আগস্ট পথঠক র�ফ পকা� ইগর 
রস্টমষ্যাঠকর তত্তাবধাঠন শুরু হঠব 
অনুিীলন। ২০০৬– এর পর 
আবার কলকাতাে জাতীে রিরবর 
হঠছে। তঠব পর ২৩ জনঠক রিরবঠর 
আপাতত পডঠকঠিন, তাঠত 
এটিঠক পমাহনবাগান ও পবঙ্গালুরু 
এফরে– র ফুেবলাররা পনই। 
এএফরে কাঠপর মষ্যাঠ�র পরই তাঁরা 
জাতীে দঠল পরাগ পদঠবন। বাঠো 
বাব্ ঠলর কড়া রনেম পমঠনই রিরবর 
হঠব। ২৩ জঠনর দঠল আঠিন 
ধীরাজ, রবিাল (পগালরকপার) , 
আরিে, পিররেন, পবঠক, আরদল, 
র�ঙ্গঠলনোনা, নঠরন্দ্র, আকাি, 
মন্দার (রডঠফন্ার) , রবরপন, ব্ষ্যান্ন, 
লাঠলঙ্গমাইওো, পলেন, রজকেন, 
অরনরুধে, োহাল, ইোরের, 
পহারল�রণ (রমডরফল্ার) , রাহুল, 
ফারুক, ঈিান, ররহম (ফঠরাোডজে) । 
বাগান ও পবঙ্গালুরুর পর ফুেবলাররা 
এএফরে কাঠপর পঠর পরাগ পদঠবন, 
তাঁরা হঠলন অমররন্দার, গুরপ্রীত 
(পগালরকপার) , প্রীতম, আশুঠতাষ, 
েঠন্দি, শুভারিে (রডঠফন্ার) , 
উদান্তা, প্রণে, েুঠরি, আরিক 
(রমডরফল্ার),  রলস্টন, মনবীর, 
েুনীল (ফঠরাোডজে) ।  

১৫ মথনি 
শহনি 
লশলবি
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প্াঠেরিোর ক্াব এই�এনঠক রেঠবরনঠক পখলার প্রস্তাব 
পপঠেঠিন এটিঠক পমাহনবাগাঠনর রডঠফন্ার েঠন্দি 
রঝঙ্গান। পিানা রাঠছে ওই ক্াঠব পখলার জনষ্য েই করঠবন 
রতরন। রকন্তু এখনও পরজেন্ত বাগান কতৃজেপক্র কাঠি রররলজ 
�ানরন রতরন। এমনরক এএফরে কাঠপর জনষ্য েবজু–
 পমরুঠনর প্রস্তুরতঠতও পরাগ পদনরন। এঠতই একো পধােঁািা 
ততরর হঠেঠি েঠন্দিঠক রঘঠর। অনষ্য েকঠলই রখন কড়া 
অনুিীলন করঠিন, তখন েঠন্দঠির এই আ�রঠণ অখুরি 
বাগান রিরবর। রবনা অনুিীলঠন তাঠঁক মালদ্ীপ রনঠে পরঠত 

আগ্রহী নন পকা� হাবাে। পিষপরজেন্ত েঠন্দিঠক পাওো না 
পগঠল তারঁ রবকল্প রহঠেঠব গত মরশুঠম এেরে ইস্টঠবঙ্গঠল 
পখলা রডঠফন্ার রাজু গােঠকাোড়ঠক পনওোর বষ্যাপাঠর 
কথাবাতজো অঠনকোই এরগঠে পরঠখঠি েবজু– পমরুন। 
এরদঠক, এএফরে কাঠপ পখলঠত রাঠবন ধঠর রনঠেই 
েঠন্দঠির নাম ১৫ আগস্ট পথঠক শুরু জাতীে রিরবঠর 
রাঠখনরন ভারতীে পকা� ইগর। এএফরে কাপ পখঠল 
কলকাতাে জাতীে রিরবঠর পরাগ পদওোর কথা েঠন্দঠির। 
এখন এএফরে কাঠপ না পখলঠল, েঠন্দিঠক রবঠদঠির 
ক্াঠব পখলঠত রাওোর আঠগ জাতীে দঠলর রিরবঠর 
পফডাঠরিন পরাগ রদঠত বলঠব রকনা, পেো েমেই বলঠব।  
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প্রেযাত হনিে িযািনতি ্ যাতীে দনিি প্রযাক্তে েুটবিযাি এবং মিযাচ িৃষ্যাল্ িযাও।  
িলববযাি মবগিযািুরুনত প্রেযাত হে লতলে। তযাঁি েৃতু্নত মশযানিি েযােযা মেনে এনিনে 
িযািতীে েুটবি েহনি। ১৯৬৬ িযানি ব্যাঙ্কি এলশেযাে মেেনি িযািনতি ্যাতীে 
দনিি ্ যালিজেনত অলিনষি হে তযাঁি। িযািনতি ্ যাতীে দনিি িহিযািী মিযাচ লহনিনবও 
িযা্ িনিে লতলে। িনিযােযা েুটবনি িনতিযাষ ট্রলেনত েযাইনশযানিি হনে অলধেযােিবে 
িনিে লতলে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ িযানি িনতিযাষ ট্রলে চ্যালপেেে হে এই লেডলেল্যাি। 
এেযাড়যাও িণজেযাটনিি মটিলেি্যাি লডনিক্টি লহনিনব এবং পনি হ্যানিি মহড মিযাচ 
লহনিনব িযা্ িনিে লতলে। তযাঁি েৃতু্নত মশযাি প্রিযাশ িনিনেে িযািতীে েুটবি 
মেডযানিশনেি িিযাপলত প্রেুি প্যানটি এবং িলচব কুশি দযাি।

 প্রোত কৃষ্ারজ রাও িনন্দশনি েযা মপনি িক্ষ্ িযা্ু 


