
 
 

 
 

16th November 2022 
 

 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 
BSE Ltd.,    National Stock Exchange         The Calcutta Stock  

P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  
MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 

Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 
          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 

          Bandra (E), 
          MUMBAI- 400 051. 

     Scrip Code: WILLAMAGOR 
 

Dear Sirs,  

Sub: Newspaper Publication - Extract of Statement of Unaudited Standalone and 

Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended                             

30th September 2022 

In continuation to our letter dated 14th November 2022 with regard to Outcome of Board 

Meeting and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement 

published today i.e., Wednesday, 16th November 2022 in English and Regional Newspaper 

(Bengali) in connection with the subject mentioned above.  

The same has also been made available on the website of the Company, www.wmtea.com 

This is for your information and record.  

Thanking You, 
 
Yours faithfully, 

WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 
 

 

 
(ADITI DAGA) 

COMPANY SECRETARY 
 

 

Encl: 

 

 

ADITI 
DAGA

Digitally signed 
by ADITI DAGA 
Date: 2022.11.16 
12:54:16 +05'30'
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কলকাতা বুধবার ১৬ নভেম্বর ২০২২
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অভলাকপ্রসাদ চভ্াপাধ্ায়
এক সময় কারা অন্তরালে দিন কাটিলয়লেন 
দিদন। কারাবালস যাঁরা িাঁর সঙ্গী দেলেন, 
িাঁলির সলঙ্ মলচে এলসদেলেন ‘ বাল্গীদক 
প্রদিভা’  দনলয়। দনরাপত্ারক্গীলির ঘেরাল�াপ 
থাকলেও, ওই রবগীন্দ্র নৃি্যনাল�্যর বাল্গীদক 
হলয় অন্য এক মুদতির পথচো শুরু হয় 
নাইলেে আকারার। কারাবালসর দিন ঘেষ 
হওয়ার পর ‘ মুতিধারা’  দসলনমায় অদভনয় কলর 
মানুলষর ভােবাসার ধারায় স্ান কলরন দিদন। 
পান েনদপ্রয়িা।
দকন্তু, েনদপ্রয়িা িালঁক দেকড়চু্যি কলরদন। 
ঘভলবলেন, দনলে ঘযমন প্রাদন্তক েগীবন 
ঘথলক আলোর পলথ এলসলেন, ঘিমনই ওই 
েগীবন ঘথলক যাঁরা আসলবন, িাঁলিরও আলো 
ঘিখালনার ঘচষ্া করলবন দিদন।
িাই, যখন দনলের সংস্া খুলে উপাে্জলনর 
পথ দনলয়লেন, ঘসই ‘ ক্যােকা�া ঘেদসদেটি 
ম্যালনেলমন্ট’ – এ কালে দনলয়লেন বহু কারা–
 মুতি মানুষলক। ঘচলয়লেন, মূে ঘ্ালি ঘযন 
িাঁরাও স্বচ্ছলদে থাকলি পালরন।
পাোপাদে অদভলনিা নাইলেে আকারা তিদর 
কলরলেন ‘ ঘকাোহে দথলয়�ার ওয়াক্জেপ’ । 
দনলে পদরচােনা কলরলেন না�ক। এবং 
কখনও ঘসই না�লকর মেূ দেল্গী হলয়লেন 
ঘযৌনকমমীরা, কখনও রূপান্তরকামগীলির দনলয় 
না�ক কলরলেন। দরহ্যাব ঘসন্টার ঘথলক ঘযসব 
ড্াগ– আসতি মানুষ ঘবদরলয় এলসলেন, নিুন 
পথ খুঁলেলেন, িাঁলির পালে িাঁদড়লয়, িাঁলির 
দনলয় না�ক কলরলেন নাইলেে।

এবার নাইলেে নিুন না�ক শুরু কলরলেন 
‘ ঘপেে্যাে চাইল্ড’ ঘির দনলয়। অটিদটিক এবং 
ঘবৌদধিক মাপকাঠিলি এক�ু দপদেলয় থাকা 
ঘো�লির দনলয় নাইলেলের এবালরর না�ক 
‘ চুপচাপ চাদে্জ’ । আসলে, এই সব ঘো�রা ঘয 
দপদেলয় ঘনই, সুলযাগ ঘপলে, ঠিকঠাক মচে 
ঘপলে িারাও পূর্জ দবকদেি হলি পালর, িারই 
প্রকাে ে�ালি চলেলেন নাইলেে, ‘ চুপচাপ 
চাদে্জ’ ঘি।
ঘমকআপ, আলো দনলয় ঘসামবার িদক্লরর 
দনরঞ্জন সিলন দেে মহড়া। নাইলেে বেলেন, 
আরও দকেু ঘটিে দরহাস্জাে কলর এই সব 
ঘো�লির সড়গড় কলর িুেব। এই না�লক 
ময়ূর ঘযমন আলে, দসংহও থাকলব। ঘো�রা 
যালি ভয় না পায়, িাই হেভদি্জ িে্জলকর 
সামলন আসার আলগ সােলপাোক পলরই 
মহড়া করোম।
এদপ্রে মাস ঘথলক এই মহড়া শুরু কলরলেন 
নাইলেে। ‘ ঘমনল�ড’  সংস্া িাঁদড়লয়লে িাঁর 
পালে। এইসব ঘো�লির কালে িাঁলক ঘপৌঁলে 
দিলয়লে ‘ ঘমনল�ড’ ।
এই না�লক পুরারকথা, ে্যান্টাদসর পালে 
বাস্ত বকথাও উলঠ আসলব। এ না�লকর চাদে্জ 
একেন বহুরূপগী, ঘয চাদে্জ চ্যাপদেন সােলি 
ভােবালস। ঘয ঘেলেটি অদভনয় করলে, বাস্তলব 
ঘস কথা বেলি পালর না, শুনলিও পায় না। 
অথচ, ঘসই চাদে্জই িে্জকলির েগীবলনর গল্ 
বেলব, োনালেন নাইলেে।
এই না�লক ঘো�লির সলঙ্ অদভনলয়, নালচ 
অংে দনলচ্ছন ঘিবেগীনা িত্, ঘিবেগীনা কুমার, 
ওম সাহাদন। ঘকাদরওগ্াে করলেন �ুবান 

চক্রবিমী। গালন অংে দনলচ্ছন ইমন চক্রবিমী, 
দিদমর দবশ্াস, দুদন্জবার সাহা, ঘোভন গাঙ্ুদে, 
সায়নগী পাদেি। মন্ত্রপাঠ করলবন মদহো 
পুলরাদহি দহলসলব েনদপ্রয় নদদেনগী ঘভৌদমক। 
এই না�লকর েলন্যই কদবিা দেলখলেন 
সুলবাধ সরকার, যা আবৃদত্ করলেন ব্রিিগী 
বলদে্যাপাধ্যায়।
এই সব গান, মন্ত্র, কদবিা ঘরকড্জও হলয় ঘগলে।
দকন্তু গালন, কদবিা, অদভনলয় ঘিা িারকা– 
সলমেেন?  প্রশ্ন করলিই নাইলেে বেলেন, 
এই সব ঘো�লির অদভনয় ঘিখালনার েলন্য 
িে্জকলির ঘিা ঘপ্রক্াগৃলহ দনলয় আসলি হলব। 
িাই কৃিগী মানুষরাও যতুি হলয়লেন এখালন।
এোড়াও থাকলে েেধর বাউদরর ঘেৌ–নাচ 
এবং দিলব্যদেু িরেিালরর কথাকদে। না�ক�া 
দেলখলেন সব্জারগী ঘোষবসু। সহলযাদগিায় 
ঈদসিিা মুখাদে্জ।
এ োড়াও এই না�লকর েন্য গান ঘগলয়লেন দব 
দড েম্জা, দযদন দেলেন একিা কারা দবভালগর 
আইদে, দযদন ঘপ্রদসলডদসি সংলোধনাগালরর 
নাইলেে আকারালক ‘ বাল্গীদক প্রদিভা’ র 
আলো ঘিদখলয়দেলেন। ঘস�া দেে ২০০৮ 
সাে। ওই না�লক মলচে বাল্গীদক দেলেন 
নাইলেে, আর ঘনপলথ্য বাল্গীদকর গান 
ঘগলয়দেলেন দব দড েম্জা স্বয়ং।
িার ১৪ বের পলর দব দড েম্জা গান গাইলেন 
ঘসদিলনর ‘ বাল্গীদক’  নাইলেে আকারার 
নিুন না�লক। নাইলেলের না�ক, ওয়াক্জেপ, 
ভােবাসার মহড়া অন্য অলনকলক আলো 
ঘিখালি চায়। এই আলো ঘখাঁোর পলথ 
নাইলেে এখন এক অক্ান্ত যাত্গী।   

বেলেন অদভলনিা নাইভেল আকারা। ঘযৌনকমমী, রূপান্তরকামগীলির দনলয় না�ক 
করার পর এবার অটিদটিক ও ঘপেে্যাে চাইন্ডলির দনলয় না�লকর পলুরািস্তুর 

দরহাস্জাে শুরু কলর দিলয়লেন। ‘ চুপচাপ চাদে্জ’  মলচে আসলব োনুয়াদরলি। একিা 
কারাবালসর অন্ধকালর থাকা মানুষটি এখন আলোর পথযাত্গী।

এবার না�ক ঘপেে্যাে চাইল্ডলির দনলয়
প্রান্তিক 

মানুষ
ন্নভয়ই 

কাে 
করব

শতবষ্ষ পপন্রভয় পেভলন সত্ন্েৎ রায়। তাঁভক স্মরণ কভর ন্শশুন্দবভস তাঁরই ‘ েয় বাবা পেলুনাথ’  মভচে এল পসন্ট পেন্েয়াস্ষ কভলন্েভয়ট 
সু্ভলর উভদ্াভে। ন্শশুন্দবভস এ এক অন্েনব উভদ্াে। ন্নভদ্ষশনায় ন্িভলন ন্শন্ষিকা েন্য়তা বসু। দশ্ষকরা মুগ্ধ হভয় পদখভলন ন্বখ্াত 

পেলুদা– কান্হন্ন। ন্বখ্াত ন্সভনমার মচে রূপ। পসন্ট পেন্েয়াস্ষ কভলভের পপ্রষিােৃভহ। িন্ব:  সুন্প্রয় নাে

চুপচাপ চান্ল্ষ। মহড়ায় নাইভেল আকারা ও ন্শল্পীরা। ন্নরঞ্জন সদভন। িন্ব:  ন্বপ্লব মমত্র

সংসৃ্ন্তর প্রন্তভবদন: শ্রীরামকৃলণের 
অধ্যাত্ম েগীবলনর নানা মুহূি্জলক 
ক্যানভালস ধলরলেন দচত্দেল্গী 
অেয়কুমার ব্যানাদে্জ। ‘দডভাইন 
োইে অে শ্রীরামকৃণে’ নালম ঘসই 
সব েদবর প্রিে্জনগী চেলে রামকৃণে 
দমেন ইনদটিটিউ� অে কােচালর। 
ইনদটিটিউল�র সম্ািক স্বামগী 
সুপর্জানদেদে মহারাে প্রিে্জনগীর 
উল্াধন কলরন। রামকৃণে দমেলনর 
১২৫ বের পূদি্জ উপেলক্ই এই 
প্রিে্জনগী। ইন্দ্র দুগালরর কালে 
অঙ্কন দেলল্র গভগীলর ঘপৌঁলোনার 
িগীক্া পান অেয়কুমার ব্যানাদে্জ। 
রামকৃণে– েগীবলনর ঘবে দকেু 
গুরুত্বপূর্জ মুহূি্জ দিদন পেষ্ কলরলেন 
এই প্রিে্জনগীলি। সারিালিবগী, 
দবলবকানদেও স্বভাবিই আলেন 
এই ক্যানভালস। আলে ঘসই দবরে 
মুহূি্জটিও, কালো ঘমলের ঘপ্রক্াপল� 
উলড় যালচ্ছ বলকর সাদর। এই দৃে্য 

রামকৃষ্ণ ন্মশভনর ১২৫ বিভর
ক্যানভালস শ্রীরামকৃলণের দিব্য েগীবন

ঘিলখই অদনব্জচনগীয়িার অনুভলব 
প্রথম সমাদধ হলয়দেে বােক 
গিাধলরর। খুব সুদের অনুভবগী েদব 

এটি। বাদক েদবগুদেলিও িক্িা 
প্রকাে ঘপলয়লে দেল্গীর। প্রিে্জনগী 
চেলব েদনবার পয্জন্ত। 

সংসৃ্ন্তর প্রন্তভবদন:  প্রথম 
েদবলিই, ‘ ময়নািিন্ত’ র েন্য, 
োিগীয় পুরস্ার ঘপলয়দেলেন 
উৎপলেদেু চক্রবিমী। ১৯৮০ সালে। 
১৯৮২– ঘি ঘসরা দেচার দেল্ এবং 
ঘসরা পদরচােলকর োিগীয় পুরস্ার 
পান দিদন ‘ ঘচাখ’ – এর েন্য। 
‘ দমউদেক অে সি্যদেৎ রায়’  
িথ্যদচলত্র েন্যও ঘসরার পুরস্ার 
পান উৎপলেদেু, ১৯৮৪ সালে।
ঘগৌিম ঘোলষর সমসামদয়ক এই 
পদরচােলকর ‘ ঘিবদেশু’ ও পুরসৃ্ি, বহু আলোদচি। বাংো েদবর 
এই গুরুত্বপূর্জ পদরচােক বহুদিন হে খবলরর বাইলর। িাঁর েদব 
পদরচােনার সংবািও ঘনই। ঘকাথায় দেলেন দিদন এিদিন, এই প্রশ্ন 
িাঁর চেদচিত্– অনুরাগগী িে্জকলির। অলনকদিন পলর আবার দিদন 
িে্জকলির মুলখামুদখ হলচ্ছন। দডদড বাংোর ‘ কথায় কথায়’  অনুষ্ালন 
দনলের কথা বেলবন উৎপলেদেু চক্রবিমী। িাঁর সলঙ্ কথা বলেলেন 
অলোকপ্রসাি চল্াপাধ্যায়। এই সাক্াৎকার পলব্জ োনা যালব, 
কগী ভাবলেন এই দবদেষ্ পদরচােক। আবার দক নিুন ঘকানও েদব 
করলবন দিদন?  ঘকন এিদিন দিদন অন্তরালে দেলেন?  হয়লিা এই সব 
প্রলশ্নর উত্র পাওয়া যালব উৎপলেদেুর দনলের কথায়। ‘ কথায় কথায়’  
অনুষ্ানটি দডদড বাংোয় সম্প্রচাদরি হলব আগাদমকাে বৃহপেদিবার 
রাি ৯�া ৫ দমদনল�। পুনঃপ্রচার শুক্রবার সকাে সালড় ৯�ায়। 

এিদিন ঘকাথায় দেলেন? 
িগীে্জদিন অন্তরালে থাকার পর িে্জকলির 

সামলন আসলেন োিগীয় পুরস্ারেয়গী দবদেষ্ 
পদরচােক উৎপলেদেু চক্রবিমী।

মভচে পেলুনাথ

সংসৃ্ন্তর প্রন্তভবদন: একেন, দু’ েন নন,  ৪২ েন মদহো দচদকৎসক এক 
অদভনব ে্যােন ঘো– এ অংে দনলেন। িাঁরা সকলেই ‘ ঘকরাো কাসাভু’  োদড়লি 
সদজিি হলয় িদক্র ভারিগীয় সংসৃ্দির প্রদি বাংোর শ্রধিাে্জ্য দনলবিন করলেন। 
আইটিদস রয়্যাে ঘবঙ্লের িদক্র ভারিগীয় ঘরলস্তাঁরা ‘ স্বর্জলশ্িা’ ঘি দেে এই 
অনুষ্ালনর আলয়ােন। ‘ পুষ্া’  েদবর ‘ সাদম সাদম’  গালনর সলঙ্ পা ঘমোলেন 
িাঁরা। এই অভূিপূব্জ অনুষ্ালনর প্রধান উলি্যাগগী উডে্যান্ডস হাসপািালের 
দসইও ডাঃ রুপাদে বসু, দযদন দনলে একেন দবদেষ্ োদড় দবলেষজ্ঞও। ‘ দচদকৎসক 
ও োদড়’  গ্রুলপর সিস্য এঁরা। কেকািার বুলক এ এক অদভনব আলয়ােন।

সংসৃ্ন্তর প্রন্তভবদন:  শুধু বাংো গালনই নয়, ভারিগীয় সঙ্গীলি এক দকংবিদন্ত 
মানুষ সদেে ঘচৌধুদর। বহু অদবস্মররগীয় গালনর গগীদিকার ও সুরকার দিদন। িাঁর 
ঘো�লির গানও অমর হলয় আলে। একসময় িাঁর কন্যা অন্তরা ঘচৌধুদরর কলঠে 
প্রবে েনদপ্রয় হলয়দেে ঘো�লির গান। ঘিমনই ৪টি গান দনলয় এবার কদমকস 
বই প্রকাদেি হে কন্যা অন্তরার উলি্যালগ। এ হে গালনর গল্বই। ঘয ৪টি গান 
দনলয় এই বই, ঘসগুদে হে ‘ আয় ঘর েুল� আয়, পলুোর গন্ধ এলসলে’ , ‘ বুেবুে 
পাদখ ময়না টিলয়’ , ‘ ও ঘসানা ব্যাঙ’  এবং ‘ না দির দির িা’ । এবার দেশুদিবলস 
দহদেুস্ান ঘরকড্জ ঘথলক প্রকাদেি হে এই বই— ‘ গালন গালন অন্তরা’ । বইলয়র 
ঘেলষ থাকলে ৪টি গালনর স্বরদেদপও। দহদেুস্ান ঘরকলড্জর ঐদিহাদসক ভবলন এই 
বই প্রকাে অনুষ্ালন অন্তরা ঘিা দেলেনই, দেলেন িন্ময় ঘবাস, পালয়ে সাহা, 
দরয়াি সাহা ও দেশুদেল্গীরা। 

সন্লল পচৌধুন্রর োভনর কন্মকস

মন্হলা ন্চন্কৎসকরা শান্ড়র ে্াশভন

সঙ্কষ্ষণ বভ্দ্াপাধ্ায়: ২৫িম 
গঙ্া–যমুনা না�্য–উৎসলব 
আমদন্ত্রি িে দহলসলব সম্প্রদি 
িপন দথলয়�ালর ঘবঙ্ােুরু 
‘ স্মরদরক’  উপস্াপন করে 
অমর দমলত্র উপন্যাস ‘ অশ্রুনিগী 
ঘেষপাহাড়’  অবেম্বলন ‘ ঘেষেৃঙ্’  
না�কটি। না�ক পদরচােনায় 
সায়নলিব ভ্াচায্জ। বি্জমান সমলয় 
িাঁদড়লয় মালে মালেই অিগীলির 
হািোদনলি সাড়া ঘিয় মানুষ। 
ঘসই অিগীি কখনও কখনও হলয় 
ওলঠ রহস্যেনক। অিগীি কখনও 
ভয়ঙ্কর হলয় ওলঠ কারওর কারওর 
েগীবলন। আবার ঘসই অিগীিলক 
অবেম্বন কলর ঘখাঁোর ঘচষ্া কলর 
আলোর রাস্তার, সবুলের বন-  
েগীবলনর সম্লক্জর রসায়নলক 
ওল্ালি চায়। এই না�লক 
দচত্ভানু, কদব। িাঁর মহুয়া এবং 
িাঁলির বন্ধু দচত্কর সাম্যব্রি। 
এই না�লকর আর এক চদরত্ গৃহ-
পদরচাদরকা ‘বুদড়’ , ঘয সকেলক 
সামলে মহুয়ার সংসালরর হাে 
ধলর ঘরলখদেে।  সালির িেলক 
নকোে আলদোেলন েদড়লয় 
থাকা সাম্যব্রিলক হঠাৎই একদিন 
পুদেে িুলে দনলয় যায়। িারপলর 
সাম্য আর ঘেলরদন। সাম্যলক 
হাদরলয় মহুয়া ের বাঁলধ কদব 
দচত্ভানুর সলঙ্। কদব দচত্ভানু 
মালে মালেই না বলে হাদরলয় 
যায়। না�লক প্রধান চারটি চদরলত্ 
মহুয়া (সুদতি বসু), দচত্ভানু 
(সায়নলিব ভ্াচায্জ), সাম্যব্রি 
(তসকি িাস), এবং বুদড় (দপ্রয়াঙ্কা 
ভ্াচায্জ)  প্রলি্যলকর সমান 
এবং সাবেগীে অদভনয়। বুদড়র 
বাবা ‘মথুরা’ র চদরলত্ িগীপঙ্কর 
বলদে্যাপাধ্যায় বাস্তব েগৎ ও 
মলনােগলি সমান ভালব দবচরর 
কলরলেন। ঘো� ঘো� চদরলত্র 
অদভলনিারাও ভাে অদভনয় 
কলরলেন।  ঘগৌিম ঘোলষর আবহ, 
দহরর দমলত্র মচে এবং ঘসামনাথ 
চল্াপাধ্যালয়র আলো না�কলক 
দিলয়লে অন্য মাত্া। 

অশ্রুনিগী
  পবঙ্ালুরু ‘ স্মরন্ণক’ –এর 

নাটক ‘ পশষশৃঙ্’ 

  উইন্লয়ামসন পমের অ্ান্ড পকাম্ান্ন ন্লন্মভটড
কভপ্ষাভরট আইভডন্ন্টটি নম্বর ( ন্সআইএন) :  L01132WB1949PLC017715 

পরন্েস্াড্ষ অন্েস:  ৪, ম্াভঙ্া পলন, কলকাতা– ৭০০০০১, পন্চিমবঙ্;  পোন:  ০৩৩– ২২১০ ১২২১, ২২৪৩ ৫৩৯১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮ ৯৪৩৫
ে্াক্স:  ৯১– ৩৩– ২২৪৮ ৩৬৮৩/ ৮১১৪/ ৬২৬৫;  ই– পমল:  administrator@mcleodrussel.com ;  ওভয়বসাইট:  www.wmtea.com 

 ৩০ পসভটেম্বর, ২০২২ তান্রভখ সমাপ্ত মত্রমান্সক এবং িয় মাস পময়াভদ অন্নরপীন্ষিত 
একপীকৃত ও পঞু্জপীেূত আন্থ্ষক েলােভলর সংন্ষিপ্তসার

 (লষি টাকার অভঙ্ক) 

   একপীকৃত পুঞ্জপীেূত

 ক্রম                            ন্ববরণ ৩০. ০৯. ২০২২  ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ 
 নং  সমাপ্ত ৩ মাস সমাপ্ত ৬ মাস সমাপ্ত ৩ মাস সমাপ্ত বির সমাপ্ত ৩ মাস সমাপ্ত ৬ মাস সমাপ্ত ৩ মাস সমাপ্ত বির

   ( অন্নরপীন্ষিত)  ( অন্নরপীন্ষিত)  ( অন্নরপীন্ষিত)  ( ন্নরপীন্ষিত)  ( অন্নরপীন্ষিত)  ( অন্নরপীন্ষিত)  ( অন্নরপীন্ষিত)  ( ন্নরপীন্ষিত) 

 ১ কারবার ঘথলক ঘমা� আয়/ ( ক্দি) ১২০৫. ৮৪ ২৩৯৮. ৯৯ ৫৫৫.৭১ ২৫৯৭. ১৬ ১২০৫. ৮৪ ২৩৯৮. ৯৯ ৫৫৫.৭১ ২৫৯৭. ১৬

 ২ সংদলিষ্ ঘময়ালি ঘন� মুনাো/ ( ক্দি)  [ কর, ব্যদিক্রমগী 
  এবং/ বা দবলেষ িোসমূলহর আলগ]  ৮৯০. ৩৮ ১৭৪৬. ৬৪ ৪৭৪. ৯৫ ( ৯৫৭. ৩৬)  ৮৮৯. ৯৮ ১৭৪৫. ৭৪ ৪৭৪. ৫৯ ( ৯৫৮. ৫৬)

 ৩ সংদলিষ্ ঘময়ালি কর–পূব্জ ঘন� মুনাো/ ( ক্দি)  
  [ ব্যদিক্রমগী এবং/ বা দবলেষ িোসমূলহর পলর] ৮৯০. ৩৮ ১৭৪৬. ৬৪ ৪৭৪. ৯৫ ( ৯৫৭. ৩৬)  ৮৮৯. ৯৮ ১৭৪৫. ৭৪ ৪৭৪. ৫৯ ( ৯৫৮. ৫৬)

 ৪ সংদলিষ্ ঘময়ালি কর–পরবিমী ঘন� মুনাো/ ( ক্দি)  
  [ব্যদিক্রমগী এবং/ বা দবলেষ িোসমূলহ পলর] ( ৪০. ৬৩)  ৭২৭.৮ ১  ( ৫০২. ৭৫)  ( ১৪৪৯. ৭৯)  ( ৪১. ০৪)  ৭২৬.৯০  ( ৫০৩. ১১)  ( ১৪৫০. ৯৯)

 ৫ সংদলিষ্ ঘময়ালি ঘমা� ঘবাধগম্য আয়/ ( ক্দি)  [উতি ঘময়ালি কর–পরবিমী 
  মুনাো/ ( ক্দি)  এবং অন্যান্য কর–পরবিমী ঘবাধগম্য আয়/ ( ক্দি)  অন্তভু্জতি কলর] ১১৬২. ৯৭ ৮১১. ৬৮  (৯২৭. ২২)  (১০০৮. ০৬)  ১১৬২. ৫৬ ৮১০. ৭৭  (৯২৭. ৫৮)  (১০০৯. ২৫)

 ৬ ঘপড–আপ ইকুইটি ঘেয়ার মূেধন:  প্রদিটি ঘেয়ালরর ঘেস ভ্যােু ₹ ১০/ – ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪ ১,০৯৫. ৬৪

 ৭ পূব্জবিমী বেলরর পরগীদক্ি ব্যাোসি দেল� প্রিদে্জিমলিা সচেয় 
  ( পুনমূ্জে্যায়ন সচেয় বালি)    ( ১৬,৩৬৪. ৩৪)     ( ১৬৮৯৯. ৯২) 

 ৮ প্রদিটি ইকুইটি ঘেয়ার দপেু আয়/ ( ক্দি)  ( ইদপএস)  ( �াকার অলঙ্ক)  
  ( বাদষ্জকগীকৃি নয়)  বুদনয়াদি এবং দমদশ্রি ( ০. ৩৭)  ৬. ৬৪  ( ৪. ৫৯)  ( ১৩. ২৩)  ( ০. ৩৭)  ৬. ৬৩  ( ৪. ৫৯)  ( ১৩. ২৩)

দ্রষ্টব্: 

১.   উপদরদেদখি দববৃদিটি ঘসদব ( দেদটিং অ্যান্ড আিার দডসলক্াোর দরলকায়্যারলমন্টস)  ঘরগুলেেনস, ২০১৫– এর ঘরগুলেেন ৩৩ ঘমািালবক টিক এক্সলচঞ্জসমূলহ ঘপে করা তত্মাদসক আদথ্জক েোেলের দবেি খদিয়ালনর সংদক্তিসার। এই তত্মাদসক আদথ্জক েোেলের 
পুলরা বয়ান টিক এক্সলচঞ্জসমূলহর ওলয়বসাই�সমূহ ( www.bseindia.com,  www.nseindia.com এবং  www.cse-india.com ) সহ ঘকাম্াদনর ওলয়বসাইল�ও ( www.wmtea.com ) উপেব্ধ রলয়লে।

২.   উপলরাতি আদথ্জক েোেেগুদে ১৪ নলভম্বর, ২০২২ িাদরলখ আলয়াদেি দনে দনে সভায় অদড� কদমটি ্ারা পয্জালোদচি এবং পদরচােকমণ্ডেগী ্ারা অনুলমাদিি হলয়লে। ঘসদব ( দেদটিং অ্যান্ড আিার দডসলক্াোর দরলকায়্যারলমন্টস)  ঘরগুলেেনস, ২০১৫– এর 
ঘরগুলেেন ৩৩ ঘমািালবক প্রলয়ােনমলিা ৩০ ঘসলটেম্বর, ২০২২ সমাতি তত্মাদসলকর আদথ্জক েোেলের ওপর দবদধবধি অদড�রগর সগীদমি পয্জালোচনা প্রদিলবিন ঘপে কলরলেন।

 পন্রচালকমণ্ডলপীর আভদশানুসাভর
  উইন্লয়ামসন পমের অ্ান্ড পকাম্ান্ন ন্লন্মভটড–এর পভষি
 চ্দন ন্মত্র
স্ান:  কেকািা ন্ডভরক্টর
িাদরখ:  ১৪ নলভম্বর, ২০২২ DIN: 09069336
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