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NOTICE

Sub.: Transfer of Equity shares and unpaid / unclaimed dividend 
to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of 
the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund 
Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016, which 
have come into effect from 7th September 2016, read with the amendments 
and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs till date (collectively 
“the Rules”).
The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of shares in 
respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders 
for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and 
Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Government of India 
under Section 125 of the Companies Act, 2013.
Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company 
has communicated individually the concerned shareholders whose shares 
are liable to be transferred to IEPF under the Rules (at their latest available 
addresses with the Company) for taking appropriate action(s).
The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for 
transfer to IEPF on its website at www.walchandpeoplefirst.com. Shareholders 
are requested to refer to the web-link https://www.walchandpeoplefirst.com/
investors-relation/ to verify the details of unpaid / unclaimed dividends and the 
shares liable to be transferred to IEPF.
Shareholders may note that both unpaid / unclaimed dividend and the 
shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on 
such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after 
following the procedure prescribed by the Rules.
In case the Company does not receive any communication from the 
concerned shareholders by 30th August, 2022 the Company shall, pursuant 
to the requirements set out in the Rules, transfer the unclaimed dividend 
along with the shares to the DEMAT Account of IEPF by the due date as per 
procedure stipulated in the Rules.
The concerned shareholder(s) are further informed that all future benefits 
arising on such shares would also be transferred to the IEPF Authority.
Please note that no claim shall lie against the Company in respect of 
unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF 
Authority pursuant to the said Rules.
The Shareholder(s) may note that in the event of transfer of their unclaimed 
dividends and shares to the IEPF (including all benefits accruing on such 
shares, if any), the concerned shareholder(s) are entitled to claim the 
same from the IEPF Authority by submitting an online application in the 
prescribed e-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and 
sending a physical copy of the same, duly signed (as per the specimen 
signature recorded with the Company) to the Company at its Registered 
Office along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5. Link 
of the e-Form IEPF-5 is also available on the website of the Company at
https://www.walchandpeoplefirst.com/investors-relation.
In case the shareholders have any queries or issues regarding subject 
matter, they may contact the Company’s Registrar and Transfer Agents and 
/ or the Company at below mentioned address:
Bigshare Services Private Limited
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, 
Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-400093, 
Tel.No.: 022 – 62638200; 
Fax No.: 022 – 62638299, 
Email : investor@bigshareonline.com, 
Website : www.bigshareonline.com.  
Walchand PeopleFirst Limited
1st Floor, Construtction House, 5-Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, 
Mumbai – 400001.
Email ID : kajal@walchandgroup.com
Tel. No. : 022-67818181

By Order of the Board,
FOR WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED

Sd/-
Pallavi Jha

Chairperson and Managing Director
DIN : 00068483

Place : Mumbai
Date : 28th May, 2022

Ramesh ar Media

WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED
CIN: L74140MH1920PLC000791

Registered Office : 1st Floor, Construction House,
5-Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001
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Tel. No. : 022-67818181 Fax No.: 022-22610574
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খেলা
আজকাল কলকাতা শনিবার ২৮ মে ২০২২

এই মরশুমমর সাফল্য ফাইনামল মমামেই আমায় 
বাড়তি চামে মফলমব না  কনরে মবিনজো

 আজকাললর প্রনতলবদি

এএফনি এনশয়াি কাপ ম�াগ্যতা নির্ায়ক পলব্  
৮ জুি �ুবভারতীলত কল্ানিয়ার িলগে প্রথে ে্যালে 
েুল�ােুন� ভারতীয় নিনিয়র ফুটবল দল। তার 
আলগ মদাহায় কাতার ম্াট্ি ক্ালবর োলে আজ 
জি্লির িলগে প্রস্তুনত ে্যাে ম�ললবি িুিীলরা। এই 
ে্যােলক নবলশষ গুরুত্ব নদলছেি জাতীয় দললর মকাে 
ইগর নটিোক। তাঁর েলত, ম�লহতু এনশয়াি কাপ 
মকায়ানলফায়ার ম�লার আলগ এটাই মশষ প্রস্তুনত ে্যাে, 
তাই ফুটবলাররা ঠিক মকাি জায়গায় আলে, এই ে্যাে 
মথলক মবাঝা িম্ভব। তলব নটিোক এটাও বলললেি, 
এএফনি কালপ অংশ মিওয়া এটিলক মোহিবাগাি 
ফুটবলাররা িদ্য নশনবলর ম�াগ নদলয়লেি। তাঁরা একটািা 
ে্যাে ম�লল ক্ান্ত। তাই তাঁলদর জি্ি ে্যালে ব্যবহার 
িা– ও করলত পালরি মোট লাগার ঝুঁনক এড়ালত। জি্ি 
ে্যালের পরও হালত দশ নদি িেয় থাকলব। ত�ি 
িবাইলক নিলয় প্রস্তুনত মিলর দল মগাোলিার  
পলথ হাঁটলবি। 

মবলানরলত প্রথে দফার প্রস্তুনত মিলর কলকাতায় 

এলিনেললি িুিীলরা। এ�ালি এলি কলয়কটি প্রস্তুনত 
ে্যাে ম�ললি। তলব তার আলগ বাহনরি ও  
মবলারুলশর িলগে দুটি আন্তজ্ানতক প্রীনত ে্যাে 
ম�ললনেল ভারতীয় দল। মবলারুলশর নফফা র্যান্কং 
৯৩। তালদর কালে িুিীলরা মহলরনেললি ০–  ৩ মগালল। 
মি�ালি জি্লির নফফা র্যান্কং ৯১। তবু ভারতীয় মকাে 
নটিোক েলি কলরি, িুিীলরা লড়লব জি্লির নবরুলধে। 
কারর মবলারুলশর েলতা জি্ি গালজায়ানর ফুটবল 
ম�লল িা। তাই ভারতীয় দললর ফুটবলারলদর ম�লা 
ততনরলত ও বল পালয় রা�লত িুনবধা হলব। তাোড়া 
আলগর তুলিায় ফুটবলারলদর নফটলিি �ুব ভাল 
জায়গায় আলে। 

নটিোক অবশ্য এটিলক মোহিবাগাি ফুটবলারলদর 
বাদ মরল�ই জি্ি ে্যাে ম�লার কথা ভাবলেি। তলব 
মোলটর জি্য অলিকনদি ভারতীয় দললর বাইলর 
নিলফন্ার িলদেশ নঝগোি। নতনি এএফনি কালপ 
মোহিবাগাি জানি্লত োলে মিলে ভালই ম�লললেি। 
তাই জি্ি ে্যালে িা ম�লললও িরািনর এনশয়াি কাপ 
মকায়ানলফায়ালর োলে মিলে িলদেলশর পলষে মিরা নদলত 
িেি্যা হলব িা বললই েলি কলরি ভারতীয় মকাে। 

 রাজনষ্ গাগেুনল

বয়স মাত্র ১৯। ছেলেটা এমন পজিশলন 
ছেলে, ছেোলন সব ছ�াচই অজিজ্ঞ মুলের 
ওপর িরসা �রলে চান। �ারণ সামান্য 
িুেচুল�ই পালটে োয় ছ�াটা েজবটা। আশ্শ 
আলনায়ার ছশেল�ও হয়লো এই বয়লস 
জরিাি্শ ছবলচেই বসলে হে। েজি না এটিল� 
ছমাহনবা�ালনর ছ�াচ হলয় আসলেন িুয়ান 
ছেরাল্া। িলে অমজর্র জসং, সুব্রে 
পালের মলো অজিজ্ঞ ছ�ােরক্ষ�। োও 
এএেজস �ালপ বসুন্ধরার জবরুলধে ডু অর 
ডাই ম্যালচ ছেরাল্া অবেীোয় িরসা 
�রলেন আলশ্শর ওপর। ছেরাল্া  িােই 
িানলেন, আলশ্শর সামান্য িুলে হারলে 
হলে, োঁল� প্রলনের মুলে পড়লে হলব। 

এেনও পে্শন্ত সবুি–ছমরুন িাজস্শলে 
জেনটি ম্যাচ ছেলেলেন আশ্শ। অল্প সমলয়ই 
মন জিলেলেন সবুি–ছমরুন িনোর। 
এল�র জবরুলধে এ� পজরজথিজেলে দুরন্ত 
িক্ষোয় বাঁজচলয়লেন জনজচিে ছ�াে। 

েজতিশ�লড়র জিোইলয় বাজড় আলশ্শর। 
বাবা ছসোন�ার এ� ছ�াম্াজনর ছপ্রালিক্ট 
ম্যালনিার। সু্লে থা�লেই েুটবে শুরু। 
েজতিশ�লড়র হলয় অনূর্্শ ১৯ িােীয় 

প্রজেলোজ�োয় অংশ ছনওয়া। ২০১৯ সালে 
এটিল� অনূর্্শ ১৮–য় ট্ায়াে জিলয় জসলেক্ট 
হন। ২০২০–র শুরু ছথল�ই জসজনয়র িলে। 
জ�ন্তু সুলো� হয়জন এ�বারও। ছেরাল্া 
এলসই েজবটা বিলে ছিন। এএেজস �ালপ 
প্রাথজম� পলব্শ ব্লু স্ালরর জবরুলধে অজিলে� 
হয় আলশ্শর। েরুণ এই েুটবোর হািার 
হািার িশ্শল�র সামলন বসুন্ধরার মলো 
�ঠিন ম্যাচ ছেোর সময় জব্ুমাত্র চালপ 
থাল�নজন। ঘজনষ্ঠ মহলে আশ্শ িীেণিালব 
�ৃেজ্ঞো িাজনলয়লেন িলের ছ�াচ 
ছেরাল্াল�। আশ্শ বলেলেন, ছেরাল্ার 
�ালে ছ�ানও েুটবোরই বড় বা ছোট নন। 
সবাইল� সমান গুরুত্ব ছিন এই স্্যাজনশ 
ছ�াচ। এএেজস �ালপর আল�ই এটিল� 
ছমাহনবা�ালন চুজতি বৃজধে �লরলেন আশ্শ। 
আ�ামী জেন বের োই সবুি–ছমরুলনই 
থা�লবন এই েরুণ ছ�ােরক্ষ�।

আর জনলির োত্রল� জনলয় ছেরাল্া 
বেলেন, ‘ আশ্শ প্রলে্য�জিন অনুশীেলন 
প্রচণ্ড পজরশ্রম �লর। ছ�াজচং টিম ছহা� 
বা জসজনয়র ছ�ােরক্ষ�, ও সবার ছথল� 
ছশোর ছচষ্া �লর। এেন সবাই ছিেলেই 
পালছেন আশ্শ �েটা প্রজেিাবান। েলব 
ওর এেনও অলন� উন্নজে প্রলয়ািন।’   

ক্ষমো োচাইলয়র 
ম্যাচ সুনীেলির

বাগালির িতুি ভরিা আশ্
আজ জি্লির নবরুলধে উনিশ বেলরর তরুর মগালনকপালরর প্রশংিা মফরালদোর

বিুন্ধরার নবরুলধে ে্যালে এটিলক মোহিবাগাি মগালনকপার আশ্। ফাইল েনব

নিএনব িকআউলট ে্যানপিয়ি হওয়ার পর ইটিলবগেললর নরিলকটাররা। েনব: নিএনব

ফাইনামল 
স্বপ্নভঙ্গ 
প্রজ্ার

আজ 
সামমন 
জাোন

মজাকার, 
রাফার 
সহজ জয়

আজকাললর প্রনতলবদি 

দারুরভালব ঘলুর দানঁড়লয়ও মশষরষো 
হল িা। রািাি ্হলয়ই িন্তুষ্ট 
থাকলত হল ভারতীয় গ্্যান্োটিার 
প্রজ্ািদেলক। মেলিবল োটিাি্ 
অিলাইি দাবায় প্রজ্ািদের িােলি 
নেললি নবলবের ২ ি্র েীলির নিং 
নললরি। বহৃ্নতবার শুরু হলয়নেল 
ফাইিাল। প্রথে নদি োর রাউলন্র 
মশলষ নললরি এনগলয় নেললি 
২.৫– ১. ৫ ব্যবধালি। নপনেলয় মথলকই 
শুরিবার শুরু কলরনেল ১৬ বেলরর 
প্রজ্া। দারুরভালবই ঘলুর দাড়ঁাল 
ভারতীয় গ্্যান্োটিার। শুরিবার প্রজ্া 
এনগলয় মগল  ২.৫– ১.৫ ব্যবধালি। 
দু’ নদি নেনললয় ফল দাড়ঁাল ৪– ৪। 
ে্যাে গড়াল টাইলরেকালর। মি�ালি 
মশষরষো হল িা। শুরু মথলকই 
েেক মদ�ালছে ১৬ বেলরর এই 
নবস্ময় বালক। নবলবের এক ি্র 
ে্যাগিাি কাল্লিিলক হানরলয় 
হইেই মফলল নদলয়নেল তানেলিাড়ুর 
প্রজ্া। মিনেফাইিালল হানরলয়নেল 
মিদারল্যালন্র অনিশ নগনরলক। অি্য 
মিনেফাইিালল কাল্লিিলক হারাি 
নললরি। নবলবের ২ ি্র নললরলির 
িলগেও দুরন্ত লড়াই কলর োপ মফলল 
মগল ভারলতর নবস্ময় বালক। এই 
িাফলল্যর পর ইনন্য়াি অলয়ললর পষে 
মথলক জািালিা হল, আগানেনদলি 
তারঁা প্রজ্ার পালশ দাড়ঁালবি।    
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েূলপলব্ উলে আিা একিেয় মবশ 
কঠিি হলয় পলড়নেল ভারলতর 
কালে। মশষ ে্যালে ইলদোলিনশয়ার 
নবরুলধে ভারতলক নজতলত হত ১৫ 
মগাললর ব্যবধালি। মি�ালি ভারত 
নজলতলে ১৬– ০ মগালল। ভারত আর 
পানকস্াি দুই দললরই পলয়ন্ট নেল 
৪। নকন্তু মগালপাথ্লক্য ভাল জায়গায় 
থাকায় এনশয়া কাপ হনকর েূলপলব্ 
�াওয়ার োড়পত্র মপলয়নেল ভারত। 

েূলপলব্ আজ ভারলতর অনভ�াি 
শুরু হলছে জাপালির নবরুলধে। এ 
গ্রুপ মথলক উলেনেল জাপাি ও 
ভারত। নব গ্রুপ মথলক উলেলে দনষের 
মকানরয়া ও োললয়নশয়া। োরটি দলই 
এলক অলি্যর নবরুলধে ম�ললব। প্রথে 
দুই দল �ালব ফাইিালল। গ্রুপ নললগ 
এই জাপালির কালেই ভারতলক 
হারলত হলয়নেল ২– ৫ ব্যবধালি। 
গ্রুলপর নতিটি ে্যালেই দাপট নিলয় 
নবরাট ব্যবধালি নজলতলে জাপাি। 
েলদে থাকা জাপািলক রু�লত রষেলর 
আরও মজার নদলত োইলেি মকাে 
িদ্ার নিং। তাঁর কথায়, ‘জাপালির 
নবরুলধে  রষেলর ম� ত্রুটি নেল, 
মিগুললা শুধলর নিলত হলব। তলব 
আোলদর আরিেরভাগ মবশ ভাল 
েলদে আলে। আলগর ে্যালেও বড় 
জয় মপলয়নে। এই েদেটালক ধলর 
রা�াই বড় ে্যাললঞ্জ।’ 
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মরেঞ্চ ওলপলি তরতনরলয় এলগালছেি 
মটনিলির দুই েহাতারকা। পুরুষ 
নিগেললির েতুথ্ রাউলন্ মপৌঁলে 
মগললি নবলবের এক ি্র মিাভাক 
জলকানভে। শুরিবার তৃতীয় রাউলন্ 
িানব্য়াি ৬–৩, ৬–৩, ৬–২ মিলট 
হারাি আলজাজ মবলিিলক। 
েতুথ্ রাউলন্ জলকানভলের 
প্রনতদ্বন্দী আলজ্নন্টিার নদলয়লগা 
ম্ায়ার্জে্যাি। তৃতীয় রাউলন্ মহলর 
নবদায় নিললি নগ্গর নদনেত্রভ। 
৬–৩, ৬–১, ৬–২ মিলট তাঁলক 
হানরলয়লেি ম্ায়ার্জে্যাি। েতুথ্ 
রাউলন্ মগললি মরেঞ্চ ওলপলির 
িম্াট রাফালয়ল িাদালও। তৃতীয় 
রাউলন্ ম্নিয়াি্ ৬–৩, ৬–২, 
৬–৪ মিলট হারাললি মবাটিে ভ্যাি 
নি–মক। েনহলা নিগেললি দারুর 
েলদে আলেি নবলবের এক ি্র ইগা 
িুইয়ালতক। নদ্বতীয় রাউলন্ নতনি 
৬–০, ৬–২ মিলট উনড়লয় নদলয়লেি 
অ্যানলিি নরল্লক। তলব নদ্বতীয় 
রাউলন্ নবদায় নিলয়লেি নিলোিা 
হাললপ। তাঁলক ২–৬, ৬–২, ৬–১ 
মিলট হারাি কুইিওলয়ি মঝং। 
নেক্সি িাবললি প্রথে রাউলন্ জয় 
মপলয়লেি িানিয়া নেজ্া–লুনি 
হ্ালদকা জুটি। ৪–৬, ৬–২, ৬–১ 
মিলট হানরলয়লেি মজিনেি 
পাওনলনি–োটি্িা মরেনভিািলক। 

এবার নিএনব িকআউলটও  
ে্যানপিয়ি ইটিলবগেল

 রিনজ মকায়াটা্লর 
ম�ললত মগল বাংলা

েুটবোর তেজরর 
েড়াই চেলে ৬ বন্ধরু

রাজ্য নজেি্যানটিলক্স 
জয়জয়কার পূবস্্থলীর
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অনবি্য েল্ ইস্লবঙ্গে জরিল�ট িে। বৃহস্জেবার োরা 
চ্যাজম্য়ন হলয়জেে ছিজস মেুাজি্শ টি২০ ট্জেলে। চজবিশ ঘণ্া 
পলরই শুরিবার ইস্লবঙ্গে চ্যাজম্য়ন হে জসএজব ন�আউট 
এ�জিলনর প্রজেলোজ�োয়। এজিন ইলডলন োইনালে োে–
হেুি ৬ উইল�লট হাজরলয়লে �ােীঘাট ক্াবল�। এই জনলয় ১৪ 
বার ইস্লবঙ্গে জসএজব ন�আউট এ�জিলনর প্রজেলোজ�োয় 
চ্যাজম্য়ন হে। ছশেবার োরা চ্যাজম্য়ন হলয়জেে ২০১৪–
২০১৫ মরশুলম।

�ােীঘাট প্রথলম ব্যাট �লর ৪৭. ১ ওিালর ১৯৭ রান 
�লর। ছশ্রয়াংশ ছঘাে �লরন ৭৩ বলে ৫০ রান। োে–হেুি 
ছবাোরলির মল্্য ২টি �লর উইল�ট ছনন ছসাহম ছঘাে, ছশ্রয়ান 

চরিবেতী এবং ছসৌরি মণ্ডে। রান োড়া �রলে ছনলম ৩৫. ৫ 
ওিালর িলয়র েলক্ষ্য ( ১৯৮/ ৪)  ছপৌলঁে োয় ইস্লবঙ্গে। দুরন্ত 
ব্যাট �রলেন রণলি্যাৎ জসং েয়ড়া এবং সিুীপ ঘরাজম। ১০২ 
বলে ৯৪ �লরন রণলি্যাৎ। জেজনই হলয়লেন ম্যালচর ছসরা। 
সিুীলপর রান ৬৫ বলে ৬২। আল�র জিন ছিজস মেুাজি্শ টি২০–র 
ছসজমোইনালে এই �ােীঘাটল�ই হাজরলয়জেে োে–হেুি। 
োরপর োইনালে হারায় েপন ছমলমাজরয়ােল�। দু’ জিলন 
জেনটি ম্যাচ, দুটি প্রজেলোজ�োয় চ্যাজম্য়ন। এই সােলে্য 
স্ািাজব�িালবই েজুশর হাওয়া োে–হেুি জশজবলর। ক্াব 
োবুঁলে এ� অনষু্ঠালন এজিনই জরিল�টারলির হালে পচোশ 
হািার টা�া েুলে ছিওয়া হয়। অজ্নায়� ছসাহম ছঘাে, 
ছ�াচ প্রণব ন্ী–সহ সব জরিল�টালরর উপজথিজেলে োঁবুলে 
োে–হেুি পো�া উলতিােন �রা হয়। 
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ঋজধেমান সাহা জবেল�্শর মল্্যই রনজি 
ট্জে অজিোলন শহর োড়ে বাংো িে। 
শুরিবার রালের জবমালন ছবঙ্গােুরু  
রওনা জিলেন অরুণোেরা। সব 
ঠি� থা�লে, শজনবারই িেবে জনলয় 
মালে ছনলম পড়ার পজর�ল্পনা রলয়লে  
অজিমনু্য ঈশ্বরনলির।

গ্রুপ জেল� দুরন্ত েলম্শ জেে 
বাংো িে। জেল� ছিলশর ছসরা িে 
জহলসলব ন�আউলটর োড়পত্র আিায় 
�লরজেলেন অজিমনু্যরা। েলব ছস 
সময় ঋজধে জবে�্শ এেটা মাথাচাড়া 
ছিয়জন। জ্জ�জ্জ� আগুন জ্বেলেও, 
ছসটা ছে এেটা প্রবে হলয় উেলব 
ো অনুমান �রা োয়জন। আশা �রা 

হজছেে, ছশেলমশ হয়লো ঋজধেল� রাজি 
�জরলয় ছেো োলব। জ�ন্তু বৃহস্জেবার 
জসএজব সিাপজে অজিলে� ডােজময়ার 
জববৃজের পরই পজরষ্ার হলয় োয় ঋজধের  
অজিজ্ঞো োড়াই ট্জে িেলের 
েড়াইলয় নামলে হলব অরুণোে 
জব্রল�ডল�। বাংোর ছ�াচ অবশ্য এেন  
এসব জনলয় মাথা ঘামালে নারাি,  
বুজিলয় জিলয়লেন। 

িাড়েলণ্ডর জবরুলধে ছ�ায়াট্শার 
োইনালে নামার আল� ছবঙ্গােুরুলে 
দুলটা প্রস্তুজে ম্যাচ ছেেলব বাংো। এ�টি 
উতিরােণ্ড, আলর�টি �ণ্শাটল�র জবরুলধে। 
জে� পব্শ ছশলে িীঘ্শ জবরজের পর ছের 
রনজিলে নামার আল� ছবঙ্গােুরুর 
পজরলবশ ও পজরজথিজের সলঙ্গ মাজনলয় 
জনলেই এই পজর�ল্পনা।  

 আনবর রায়
উ�ড়া, ২৭ মে 

স্মাট্লফালিই বনদে তশশব, তকলশার। 
মফাি মথলক েু� তুলল তাকালতই 
োয় িা। োলের িলগে এই প্রজলমের 
অলিলকরই পনরেয় মিই। এেি 
অনভল�াগ হালেশাই মশািা �ায়। নকন্তু 
পাশাপানশ অি্য এক লড়াইও আলে। তা 
হল, এই মেলললদর োলে মটলি আিা। 
মিই কঠিি কাজটাই কলর েলললেি 
উ�ড়ার ৬ ফুটবললপ্রেী। উ�ড়ার �নি 
এলাকার দুুঃস্থ ও আনদবািী মেলললদর 
নিলয় েললে ফুটবললর গুরুকুল। ৬ বনু্ধ 
নেলল নিলজলদর গাঁলটর টাকা �রে কলর 
টািা ১৮ বের ধলর োনললয় আিলেি 
এই নশনবর। নবলশষ পনরকাোলো মিই, 
ফুটবলারলদর মপাশাক বদললর মকািও 
ঘরও মিই। উ�ড়া ফুটবল আকালদনেলত 
িকাল– নবলকল দু’ মবলাই েললে ৮০ 
জি নশষোথথীর প্রনশষের। গরলের 

দুপুর মহাক বা মঘার বষ্া। ফুটবললর 
নবরাে মিই। কঠিি �ুলধে মিলেলেি  
ফুটবলার তশললি পাল, বাপ্া ে্যাটানজ ্
ও তাঁলদর বনু্ধ নবলিাদ নিং, িুরেত 
রায়, কুন্তল দাি আর অন্কা রায়।  
এলকবালর নবিা �রলেই মদওয়া  
হলছে প্রনশষের। 

অলথ্র অভালব িংগেকরা 
পুনষ্ট�ুক্ত �াবারও নদলত পারলেি িা 
ম�ললায়াড়লদর। তবু ফুটবললর টালিই 
োলে নভড় করলে �ুলদ ফুটবলাররা। 
অলিলকই বানড়লয় নদলয়লেি িাহাল�্যর 
হাত। গলড় উলেলে িুদের ফুটবল োে। 
এ�ািকার ফুটবলাররা মকাল ইনন্য়া, 
মিইল এবং রাজ্যস্লরর প্রনতল�ানগতায় 
ম�ললে। প্রনশষেক তশললি পাল বললি, 
‘ আজলকর নদলি মেলললেলয়রা ফুটবল 
োলে আলি িা। িবাইলক ফুটবল োলে 
আিার লষে্য নিলয় ফুটবল মকানেং 
ক্যাপি শুরু হলয়লে। এলাকার 
ফুটবললপ্রেীরা এনগলয় এলিলেি।’ 

আজকাললর প্রনতলবদি 
কালটায়া, ২৭ মে

রাি্য জিমন্যাজস্লসের অ্যালরিালবটি� 
জবিাল� িয়িয়�ার পূব্শথিেী ১ 
নং ব্লল�র। ছবঙ্গে অজেজম্� 
অ্যালসাজসলয়শন আলয়াজিে অষ্ম 
ছস্ট ছ�মলসর আসর বলস হু�জের 
উতিরপাড়ায়। ৭টি ছসানা ও ৪টি রুলপা 
জিলে সাড়া ছেলে জিলয়লে পূব্শথিেী ১ 
নং ব্লল�র ছেলেলমলয়রা। সব জমজেলয় 
৯ িন এই প্রজেলোজ�োয় ছো� ছিয়। 
শুরিবার িয়ী প্রজেলো�ীলির পাশাপাজশ 
োলির ছ�াচ অজিজিৎ ছিবনাথল�ও 
সংব্্শনা জিে পূব্শথিেী ১ নং ব্লল�র 

ছো�সংসৃ্জে চচ্শা ছ�ন্দ্র। জেলেন 
এো�ার জব্ায়� েথা রালি্যর মন্তী 
স্পন ছিবনাথ। 

পুরুেলির িুটিলে বাপন ছিবনাথ 
ও রাল�শ জম্্শা, জমসেড িুটিলে রাল�শ 
জম্্শা– অনাজম�া ছি ও ছমলয়লির এ�� 
জবিাল� ছনেহা ছিবনাথ, অনাজম�া ছি 
ও জপ্রয়াঙ্া ছিবনাথ ছসানা ছপলয়লে। 
জমসেড িুটিলে চ্যাজম্য়ন জরম্া ছিবনাথ 
ও জসধোথ্শ ছিবনাথ। োলির প্রজশক্ষ� 
অজিজিৎ ছিবনাথ বেজেলেন, ‘ছসানা ও 
রুলপা িয়ীলির জসংহিা�ই জিন আনা 
জিন োওয়া পজরবালরর। োলির জনষ্ঠা 
নির�াড়া। এর�মিালব চাজেলয় ছেলে 
পারলে ওরা অলন�দূর োলব।’    

জলয়াল্াি

 অ্যাকলজা মিালবল ইনন্য়া নলনেলটি
CIN: L24292WB1954PLC021516 

ছরজিস্াড্শ অজেস:  �ীোঞ্জজে অ্যাপাট্শলমন্ট, জবিেীয় েে, ৮–জব, জমডেটন জ্রিট, �ে�াো–৭০০০৭১

৩১ োে্, ২০২২ িোপ্ত তত্রোনিক ও বেলর একক ও পুঞ্জীভূত আনথ্ক ফলাফললর িংনষেপ্তিার
 ( ছশয়ার প্রজে েথ্য বালি জমজেয়ন টা�ার অলঙ্) 

                                      একক   পুঞ্জীভূত
 িোপ্ত তত্রোনিক িোপ্ত বের িোপ্ত তত্রোনিক িোপ্ত বের

 অনিরীনষেত  নিরীনষেত অনিরীনষেত নিরীনষেত
 ( দ্রষ্টব্য ২ মদ�ুি)    ( দ্রষ্টব্য ২ মদ�ুি)

 ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১

�ারবার ছথল� ছমাট আয় ৮,৭২২. ০ ৭,৮৭১. ০ ৩১,৭১৩. ০ ২৪,৪৪৬. ০ ৮,৭২২. ০ ৭,৮৭১. ০ ৩১,৭১৩. ০ ২৪,৪৪৬. ০

সংজলিষ্ ছময়ালি ছনট মুনাো ( �র, ব্যজেরিমী এবং/ বা জবলশে িোসমূলহর আল�)  ৯৯৪. ০ ৯৯১. ২ ৩,৬৪৭. ০ ২,৭৮১. ৭ ৯৯৫. ০ ৯৯১. ৬ ৩,৬৪৮. ০ ২,৭৮২. ১

সংজলিষ্ ছময়ালি �র–পূব্শ ছনট মুনাো (ব্যজেরিমী এবং/ বা জবলশে িোসমূলহর পলর)  ১,০১৪. ০ ৯৯১. ২ ৩,৬৬৭. ০ ২,৭৮১. ৭ ১,০১৫. ০ ৯৯১. ৬ ৩,৬৬৮. ০ ২,৭৮২. ১

সংজলিষ্ ছময়ালি �র–পরবেতী ছনট মুনাো (ব্যজেরিমী এবং/ বা জবলশে িোসমূলহর পলর)  ৭৪৬. ০ ৭৪২. ১ ২,৯০০. ০ ২,০৭৬. ০ ৭৪৭. ০ ৭৪২. ৫ ২,৯০১. ০ ২,০৭৬. ৪

সংজলিষ্ ছময়ালি ছমাট ছবা্�ম্য আয় [ সংজলিষ্ ছময়ালি �র–পরবেতী মুনাো এবং অন্যান্য 
�র–পরবেতী ছবা্�ম্য আয় অন্তিু্শ�ে �লর]  ৭৬৫. ০ ৭৫৮. ৩ ২,৯০০. ০ ২,০৫১. ৪ ৭৬৫. ০ ৭৫৮. ৩ ২,৯০০. ০ ২,০৫১. ৪

পূণ্শরূলপ আিায়ী�ৃে ইকুইটি ছশয়ার মূে্ন ( প্রজেটি ছশয়ালরর অজিজহে মূে্য ₹ ১০/ –)  ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০ ৪৫৫. ০

ছশয়ার প্রজে বজুনয়াজি ও জমজশ্রে আয় ( বাজে্শ�ী�ৃে নয়) ১৬. ৩৭ ১৬. ৩১ ৬৩. ৬৮ ৪৫. ৬০ ১৬. ৩৯ ১৬. ৩১ ৬৩. ৭০ ৪৫. ৬০

ছনট সম্জতি   ১২৫৮৮. ০০ ১২৮৭৬. ০০   ১২৫৯৫. ০০ ১২৮৮৩. ০০

দ্রষ্টব্য: 
১)  উপজরজেজেে আজথ্শ� েোেেগুজে ২৭ ছম, ২০২২ োজরলে আলয়াজিে জনি জনি সিায় অজডট �জমটি বিারা পে্শালোজচে এবং পজরচাে�মণ্ডেী বিারা অনুলমাজিে হলয়লে।
২)  ৩১ মাচ্শ, ২০২২ এবং ৩১ মাচ্শ, ২০২১ োজরলে সমাপ্ত তত্রমাজসল�র পজরসংে্যানগুজে হে পূণ্শ অথ্শবলে্শর ছপ্রজক্ষলে জনরীজক্ষে পজরসংে্যান এবং সংজলিষ্ অথ্শবলে্শর েৃেীয় তত্রমাজস� অবজ্ সব্শলশে োজরে অবজ্ প্র�াজশে অজনরীজক্ষে পজরসংে্যালনর মল্্য িারসাম্যপূণ্শ অথ্শাঙ্।
৩)  ছ�াম্াজনর পজরচাে�মণ্ডেী ২০২১–২০২২ অথ্শবলে্শর ছপ্রজক্ষলে ₹ ১০/ – অজিজহে মূলে্যর প্রজেটি ইকুইটি ছশয়ার জপেু ₹৩৫/ – অথ্শালঙ্র চূড়ান্ত েি্যাংশ প্রিালনর সুপাজরশ �লরলেন। আ�ামী বাজে্শ� সা্ারণ সিায় ছশয়ার্ার��লণর অনুলমািন পাওয়া ছ�লে উতি েি্যাংশ প্রিান �রা 

হলব।
৪)  উপজরজেজেে জববৃজেটি ছসজব ( জেজস্ং অ্যান্ড আিার জডসলক্ািার জরল�ায়্যারলমন্টস)  ছরগুলেশনস, ২০১৫– এর ছরগুলেশন ৩৩ অনুসালর স্� এসেলচঞ্জসমূলহ ছপশ �রা আজথ্শ� েোেলের জবশি বয়ালনর সংজক্ষপ্তসার। আজথ্শ� েোেেগুজের জবশি বয়ান এনএসই ও জবএসই–এর 

ওলয়বসাইট  অথ্শাৎ, েথারিলম www.nseindia.com  ও www.bseindia.com  সহ ছ�াম্াজনর ওলয়বসাইট অথ্শাৎ, www.akzonobel.co.in –ছেও উপেব্ধ রলয়লে।

 পজরচাে�মণ্ডেীর িন্য ও েরলে
 স্াাঃ–
থিান:  গুরুগ্াম রািীব রািল�াপাে
োজরে:  ২৭ ছম, ২০২২ ম্যালনজিং জডলরক্টর   

নববরর
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