
INDIA~ 

Ref: lPCUSFJLODR/2022-2/31 

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: DPSCL TD 

Dear Six(s), 

Date: I 0th August, 2022 

The Vice President 
Metro110litan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Sandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 098 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 - Newspaper Publication 

Further to Company's letter bearing reference no. IPCUSE/LODR/2022-23/27 dated 9th August, 2022, 
in connection with submission of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the 
Company for the quarter ended 30th June, 2022, please find enclosed herewith the copy of the 
advertisement published in "Financial Express" (English) (all edition) and " Aajkal" (Bengali) on 
Wednesday, 10th August, 2022, pursuant to Regulation 47 of Ute SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

lbe copy of the advertisements will also available on the Company' s website www ..indiapower.com. 

This is for your information and records. 

Thanking You. 

For · Poll·er Corporation Limited 
Yo!aitllfully, 

Pras nt Kapoor 
Company Seuetary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
ClN: L4010SWB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited] 
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3, Block-EP, Sector - V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 

Tel:+ 9133 6609 4308/09/10, Faic: • 9133 2357 2452 
Centr.tl Office: Sanc:totia. Dc.-hcrgat'b 713 333. Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E: coroo@te@indiaoower.co1n W: www,indiaP9wec com 
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অললাকপ্রসাদ চল্াপাধ্ায়
‘ মানুষ ভূত’  হয়ে দর্শকয়দর ভরসা দদয়েদিয়েন দতদন। ৩৩ 
বির আয়ে সমীর দবশ্ায়সর পদরচােনাে, অদভনয়ে এই 
নাটক দর্শকয়দর মাদতয়ে দদয়েদিে। ‘ মাঙ্গদেক’ – এর এই 
নাটক এখনও দর্শয়ক ভদরয়ে দদে দরেক্ােৃহ। শুক্রবার 
আবার আয়ি ‘ মানুষ ভূত’ । মাঝখায়ন তায়দর ‘ বাপু’  মুগ্ধ 
কয়রয়ি দর্শকয়দর।
৫০ বিয়রর দে মাঙ্গদেক সমীর দবশ্ায়সর পদরচােনাে নতুন 
নাটক দনয়ে দনেদমত ভরসা দ�াোয়ছে দর্শকয়দর। দনহাত 
দবয়নাদন নে, নাটয়কর ময়্যে দদয়ে মানুষয়ক ভাবায়ত চাে 
মাঙ্গদেক, বেয়েন রেবীণ এই পদরচােক, অদভয়নতা। দসই 
উয়দেরযে দনয়েই ময়চে এবার তায়দর নতুন নাটক ‘ রাত �াো 
তারা’ ।
রতনকুমার দায়সর দেখা এই নাটয়ক আ�য়কর সময়ে 
দাঁদিয়ে রা�নীদতর এবং মানুয়ষর আদয়র্শর কথা বেয়ত 
দচয়েয়িন সমীর দবশ্াস। একদা বামপন্ী রেবুদ্ধবাবু আ� 
রেবীণ। রা�নীদত দথয়ক দূয়র। একসমে তাঁর দময়ে এক 
মুসদেম যুবকয়ক ভােয়বয়স ঘর িায়ি। বির দয়রক পয়র, 
তার স্ামী পদুেয়রর ‘ এনকাউন্ার’ – এ মারা যাওোর পর 

দসই দময়ে দক দিয়র আসয়ব বাবার কায়ি?  দিরয়ত চাইয়েই 
দক দিরা যাে?  রেবুদ্ধবাবুর দিয়ে সম্ুদ্ধ চাে না তার মুসদেম 
দবান দহনু্ পািাে আসুক। বাবা– দিয়ের দবয়রা্ বায়্। 
মানুয়ষর পদরচে দক দহন্ু–মুসদেয়ম বাঁ্া?  আদর্শবাদী 
রেবুদ্ধবাবু এখন নতুন দসদ্ধায়তের দর�াে। দতদন দক আয়দৌ 
গ্াহযে করয়বন সমায়�র তথাকদথত দচাখরাঙাদনয়ক, দকংবা 
দিয়ের হদম্তদম্য়ক?  এই সব রেশ্ন তুয়ে এয়োে ‘ রাত �াো 
তারা’ ।
সমীর দবশ্ায়সর পদরচােনা এই রেয়যা�নায়ক েভীর 
মাত্া দদয়েয়ি। তাঁর অদভনে ( রেবুদ্ধ চদরয়ত্)  এ নাটয়কর 
সম্পদ। পারাপাদর দসৌমযে দবশ্াস ( সম্ুদ্ধ)  দক্ অদভনয়ে 
নাটয়কর দটনরনয়ক তীব্র কয়র দতায়েন। ভাে োয়ে 
সচেদেতা দচৌ্ুদর, দদবাদরস োঙ্গুদে, রতাব্ী বসুর অদভনে। 
দরল্ীয়দর টিমওোক্শ রেরংসনীে। দদবব্রত মাইদতর মচে, 
বাবেু সরকায়রর আয়ো নাটকয়ক দযােযে সহয়যাে দদয়েয়ি। 
পদরচােক দনয়�ই সঙ্গীয়তর দাদেয়বে।
৫০ বিয়রর দে মাঙ্গদেক। দনয়�য়দর আদর্শ দনয়ে দনয়�য়দর 
পয়থ তায়দর যাত্া। ‘ রাত �াো তারা’ ও দসই যাত্াপয়থ 
আয়ো দবেয়ে দদে। এই আয়ো দনহাতই দবয়নাদন নে, এই 
আয়ো �ীবনয়ক দদখার, অনুভব করার। দসই অনুভব স্পর্শ 
কয়র দর্শকয়দর, এবং, আয়োর আভাস দদে।  

আয়োর আভাস
পচোর বিয়রর দে মাঙ্গদেক নতুন রেয়যা�না ‘ রাত জাগা তারা’ –দতও 
স্পষ্ট কয়র তায়দর যাত্াপয়থর আদর্শ ও ভাবনায়ক। দনতৃয়বে আয়িন 

পদরচােক, অদভয়নতা সমীর দবশ্াস।

কৃষ্া কর: মাো আট্শ দস্পস-এর 
‘ মাো আড্া’  শুরু হয়েদিে ২০১৮ 
সায়ের �ুোই মায়স ম্ুিন্া দসয়নর 
হাত ্য়র। ২০১৯ সায়ের দিয়সম্র 
মায়সর ময়্যেই মাো আড্া তায়দর 
সুবণ্শ�েতেী উদ্ যাপন কয়র। তারপর 
দকাদভি পদরদথিদতর �নযে দিদ 
পয়ি এই আড্াে। পদরদথিদত যখন 
আয়তে আয়তে স্াভাদবক হয়ত শুরু 
কয়র, আবার শুরু হে আড্ার 
আসর। এই আড্া শু্ুমাত্ একটি 
দনদদ্শষ্ট পদরসয়র দথয়ম থায়কদন, 
দচত্দরল্ী, আয়োকদরল্ী, নাটযেদরল্ী, 
নৃতত্ত্বদবদ, পব্শতায়রাহী, দেখক, 
সঙ্গীতদরল্ী, ভাস্কয্শদরল্ী ইতযোদদ 
দবদভন্ন পদরমণ্ডয়ের বযেদতিবেরা এই 
আড্াে অংরগ্হণ কয়র সমৃদ্ধ কয়রন 
সকেয়ক। সম্প্রদত রবীন্দ্রসদয়ন দবদরষ্ট 
সঙ্গীতদরল্ী ইন্দ্রনীে দসন-এর একক 
সঙ্গীত পদরয়বরয়নর ময়্যে দদয়ে মাো 
আড্া সম্পূণ্শ করে তায়দর রততম 
আড্া। 
অয়নকদদয়নর বযেব্ায়ন ইন্দ্রনীয়ের 
একক সঙ্গীত দনয়বদন মুগ্ধ করে 
সকেয়ক। তাঁর কয়ঠে ‘ আমার দভতর 
বাদহয়র অতেয়র অতেয়র’ , ‘ আমার 
হৃদে দতামার আপন হায়তর দদায়ে’ , 
‘ আগুয়নর পররমদণ’ , ‘ ্ ন ্ায়নযে 
পুয়পে ভরা’ , ‘ এই দমঘো দদয়ন 
একো’ , ‘ বয়ণ্শ েয়ধে িয়ন্ েীদতয়ত’ , 
‘ এই সনু্র স্ণ্শাদে সধেযোে’ , ‘ ্ য়রা 
হাে রতি হায়ত’  ইতযোদদ োনগুদে 
পদরপূণ্শ দরেক্ােৃয়হ উপদথিত সকয়ের 
মন িুঁয়ে যাে। োয়নর িাঁয়ক িায়ঁক 
দরল্ী তাঁর সু্কে এবং সঙ্গীত �ীবয়নর 
দবদভন্ন অদভজ্ঞতা সকয়ের সয়ঙ্গ ভাে 

 মাো আড্াে একক ইন্দ্রনীে 

কয়র দনন। কথাে এবং োয়ন 
সম্পূণ্শ হে ‘ মাো আড্া ১০০’ । 
যার দরর সকয়ের ময়ন দথয়ক 
যায়ব অয়নকদদন।
 উয়লেখযে, ৫১তম দথয়ক রততম 
আড্া সম্পদক্শত একটি স্মরদণকা 
এদদন রেকার করা হে। এই 
আড্াগুদেয়ত যাঁরা অংরগ্হণ 

কয়রদিয়েন, তাঁয়দর ময়্যে 
অয়নয়কই এদদন উপদথিত দিয়েন। 
মাো আট্শ দস্পস-এর পক্ দথয়ক 
তাঁয়দর সংবদ্্শত করা হে। 
সয়ব্শাপদর, ‘ মাো আট্শ দস্পস’ -
এর কণ্শ্ার ম্ুিন্া দসয়নর 
এই দৃষ্টাতেমেূক উয়দযোে ভূেসী 
রেরংসার দাদব রায়খ। 

ছবব:  সুবপ্রয় নাগ

ববশ্ববজৎ মবতলাল 
সুনীে চক্রবততী রদচত নাটক ‘ আদম মন্তী হয়বা’  রেবীর বসু (দযদন কুট্টি 
নায়ম আরও দবদর পদরদচত)-র পদরচােনাে অদভনীত হে ম্ুসূদন 
ময়চে। মুখযে ভূদমকাে রেবীর বসু দনয়�ই দিয়েন।
‘ আদম মন্তী হয়বা’  েল্টি খুব একটা দয নতুন, তা নে। অসৎ এবং 
মতেবী দনতায়ক দনয়েই এই নাটক। যদু দত্ত দনব্শাচয়ন দাঁদিয়েয়িন, 
দ�তয়ে মন্তী হয়বন এবং তার দচয়েও আরও দবদর উয়ত্তদ�ত তাঁর স্তী 
মা্ুরী। আপাত হাসযেরয়সর দমািয়ক ‘ আদম মন্তী হয়বা’  সদতযে কথাই 
বয়ে দদে। নাটযেকার সনুীে চক্রবততী বয়েদিয়েন, ‘ দদরয়রেয়মর মুয়খায়রর 
আিায়ে যারঁা দনয়�য়দর স্াথ্শদসদদ্ধর �নযে দদয়রর, সমায়�র, এমনকী 
দনয়�য়দর বংর্রয়দর রেদত রত্রুতা সা্ন কয়র যায়ছেন, রদতি ও স্াথ্শ 
থাকয়ে এইসব রেদতদক্রোরীেয়দর দবরুয়দ্ধ অদস হায়ত েিাই করতাম, 
দকন্তু তা সম্ভব নে বয়েই মদস ্য়রদি, আর শুয়নদি দয অদসর দচয়ে মদস 
নাদক অদ্কতম রদতিরােী।’ 
‘ আদম মন্তী হয়বা’  নাটয়কর পরয়ত পরয়ত কাদহদনর ভা�ঁ খয়ুে দবদরয়ে 
আয়স সতযে। আমায়দর সমা� �ীবন ও রা�ননদতক �ীবন দয কতটা 
িাপঁা, দসটি নতুন কয়র 
আবার রেমাদণত হে 
এই নাটয়কর মা্যেয়ম। 
রেবীর বস ু নাটকটি 
উপথিাপন কয়রয়িন 
অদত দযােযেতার সয়ঙ্গ। 
সামানযে মচেকৃদতর 
দসৌ�য়নযে েয়ি উয়েয়ি 
যদু দত্তর বাদি, পািার 
দমায়ি দনব্শাচনী 
সভা। অদত দ্রুত দসট বদে, োইয়টর পদরদমত বযেবহার নাটকটিয়ক েদত 
দদয়েয়ি। সঙ্গীত মরুাদর রােয়চৌ্দুর, মচে ভাবনা রাতেনু বস ু আর মচে 
রেয়োে অদ�ত রায়ের। সব দমদেয়ে রেবীর বস,ু মা্ুরীর ভূদমকাে রযোমেী 
আদক, ্ম্শদায়সর ভূদমকাে রাতেনু চযোটাদ�্শ, মেনার ভূদমকাে মহুো 
রাে রেয়তযেয়কই আমায়দর ময়ন দাে দকয়ট দেয়িন।  ‘ আদম মন্তী হয়বা’  
নাটকটির রেয়ো�ন নতুন কয়র অনভূুত হে।

সময়োপয়যােী
জহর রালয়র জন্মশতবর্ষ ববাধকবর নীরলবই 
অবতক্ান্ত হল। শশবলক নাট্লগাষ্ী সম্প্রবত 

মঞ্চস্থ করল জহর রালয়র একটি 
জনবপ্রয় নাটক ‘ আবম মন্তী হলবা’ ।

কথাে সুয়র 
দসৌমযে– সধেযো

দবয়নাদয়নর রেদতয়বদন:  এই সময়ের বাংো োয়নর এক�ন 
োেক–েীদতকার–সুরকারই নন, দসৌমযে বসু এক�ন সিে 
সঙ্গীত রেদরক্ক দহয়সয়বও সব্শ�নদবদদত। তাঁরই সঙ্গীত 
রেদতষ্ান ‘ দসৌমযে'স অযোকায়িদমর চতুথ্শ বাদষ্শক সঙ্গীতসধেযো 
অনুদষ্ত হে গুরুপূদণ্শমার সয়ধেে উত্তম ময়চে। রেদত বির 
দসৌমযে’স অযোকায়িদম দবয়রষ সঙ্গীতদরল্ীয়ক সম্ান �ানাে, 
তায়দর বাদষ্শক অনুষ্ায়ন। এদদন সঙ্গীতদরল্ী উষা উতু্পয়ক 
সংব্্শনা �ানায়েন সংথিার রোণপুরুষ দরল্ী ও সুরকার 
দসৌমযে বসু ও চচতাদে বসু। দরল্ীর হায়ত স্মারক মানপত্ 
ও সাম্াদনক তুয়ে দদওো হে। অনুষ্ায়ন উপদথিত দিয়েন 
দদবাদরস কুমার, বাবুে সুদরেে, সাহানা বদসি, স্ােতা 
মুখাদ�্শ, ইন্দ্রাণী দসন, অদদদত মুনদর ও ময়নামে ভট্াচায্শ–
সহ দবদরষ্ট অদতদথরা। এদদন সঙ্গীতপয়ব্শ রতাদ্য়কর দবদর 
িাত্িাত্ী দসৌমযে বসুর কথা ও সয়ুর নতুন োয়ন মুগ্ধ কয়রন 

দর্শকয়দর।
দরানায়েন দসৌমযে বসুর কথা ও সুয়র ‘ সা দর ো মা পা 
্য়র দন সা’ , ‘ কাে দনয়ে’ , ‘ কেকাতা’ , ‘ পয়ু�া পুয়�া’  
নতুন োন। এদদন অযোকায়িদমর কৃতী িাত্-িাত্ীয়দর হায়ত 
পুরস্কার তুয়ে দদন সাহানা বদসি ও দররদম চক্রবততী। দবিতীে 
পয়ব্শ দসৌমযে বসুর কথা ও সুয়র োয়ন োয়ন আসর �মায়েন 
বাবুে সুদরেে, ময়নামে ভট্াচায্শ, স্ােতা মুখাদ�্শ, অদদদত 
মুনদর, দদবদ�ৎ দত্ত, অদরত্ দারগুপ্ত, দমখো দারগুপ্ত, 
দনিগ্ধদ�ৎ দভৌদমক, গুরুদ�ৎ দসং, অঙ্কন, দীপাবদে দত্ত 
এবং অদস্ম বসু। সব দরয়ষ দসৌমযে বসুর পদরচােনাে 
সময়বত ‘ আগুয়নর পররমদণ’  অনুষ্ায়ন অনযে মাত্া দযাে 
কয়র। সমগ্ অনুষ্ান সচোেনাে ম্ুদমতা বসু।

ববলনাদলনর প্রবতলবদন:  রেখযোত তবদেো পদণ্ডত দবশ্নাথ মুয়খাপা্যোয়ের 
পদরচােনাে ‘ কোশ্রী’ র ৩৮তম উচ্াঙ্গ সঙ্গীতানষু্ায়নর সচূনা হে রমা 
ময়ুখাপা্যোয়ের কয়ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অতুেরেসায়দর োন দদয়ে। রেোত 
চরয়েন্দ্ররেসাদ চয়ট্াপা্যোয়ের দেখা দথয়ক িিা পাে কয়র দরানাে সংথিার 
িাত্রা। পয়র একক তবো েহরা বাদ�য়ে দরানান দরবনাথ মুয়খাপা্যোে। 
ন�রুেেীদত, ভ�ন, েীত, ে�ে, রােরে্ান ইতযোদদ পদরয়বরন কয়রন 
তাপস রানা, পাদপো রানা, পূদণ্শমা দবাস ও দসামনাথ দাস। রায়েশ্রী 
রায়ে দখোে দরানায়েন অদমতাভ দঘাষ, পয়র পদণ্ডত দসয়দ্ধশ্র দভৌদমক 
উপহার দদয়েন ইমন রায়ে দখোে। ইন্দ্রাণী কািঁায়রর ভীমপেশ্রী রায়ে 
দসতারবাদন দ্াতায়দর মগু্ধ কয়র। তবোে দযােযে সঙ্গত কয়রন �েদীপ 
চক্রবততী এবং সমুন কািঁার। কত্ক নৃতযেদরল্ী দঝদেক দভৌদময়কর নাচ 
দৃদষ্টনন্ন। দরষ আকষ্শণ পদণ্ডত দবশ্নাথ মুয়খাপা্যোয়ের পদরকল্নাে 
িাত্য়দর সয়ঙ্গ দনয়ে তােতরঙ্গ। অংরগ্হয়ণ সমুন কািঁার, �েদীপ 
চক্রবততী, তাপস রানা, অদনরুদ্ধ দাস, সমুন দাস, পদণ্ডত দসয়দ্ধশ্র দভৌদমক 
এবং পদণ্ডত দবশ্নাথ ময়ুখাপা্যোে স্েং। হারয়মাদনোয়ম নেমাে সঙ্গত 
কয়রন অদমতাভ দঘাষ। অনষু্ানটির উপথিাপনাে দিয়েন ইন্দ্রাণী কািঁার।  

কোশ্রীর সঙ্গীতানুষ্ান

অমর বশল্ী
দকয়রারকুমার বাংোর সঙ্গীতয়রেমীয়দর কায়ি এক 
অমর দরল্ীর নাম। তাঁর �ন্মদদয়ন ‘ দবহাো ভরসা’ র 
অনুষ্ায়ন তাঁর োন দেয়ে তাঁয়ক ্দ্ধা �ানায়েন নবীন 
দরল্ীরা। পয়ুরা সধেযোটি দিে দকয়রারমে। দবহাো ১৪ 
নম্র বাসস্যোয়ডের এই অনুষ্ায়ন সংথিার দুই কণ্শ্ার 
রদতিপদ মণ্ডে ও তরুণকাদতে দঘায়ষর উয়দযোে দিে 
রেরংসনীে।

জন্মভূবম বতামায় নবম। 
স্া্ীনতার পঁচাত্তর বাদষ্শকী 
উপেয়ক্ কেযোণ দসন বরায়টর 
সুয়র, শুভ দারগুয়প্তর দেখা 
োন দেয়েয়িন দরল্ী ঝুমদক 
দসন। সম্প্রদত খাঁচাে বদন্ 
পাদখয়দর মুদতি দদয়ে দসই 
োয়নর আনুষ্াদনক রেকার 
করয়েন দব্ােক দদবাদরস 
কুমার, সুরকার কেযোণ দসন 
বরাট ও দরল্ী।




