McLEOD RUSSEL

03 August, 2020
The Secretary

The Secretary

The Secretary

BSE Limited PJ. Towers,

National Stock Exchange of

The Calcutta Stock Exchange

India Ltd,
Listing dept. Exchange Plaza,
FI. Plot No. C/l,

s''

Limited
7, Lyons Range
KOLKATA-700001

G- Block, Bandra-Kurla

Scrip Code: 10023930

zs'' Floor,

Dalal Street,
MUMBAI-400001
Scrip Code: 532654

Complex, Bandra (E)
MUMBAI-400051
Scrip Code: MCLEODRUSS
Dear Sir,

Sub: Financial Results - Newspaper Publication
In continuation
Audited

to our letter

Standalone

Year ended

dated 31 July, 2020, inter alia, with

and Consolidated

on 31st March,

Financial

2020, please find

regard to submission

Results of the Company
enclosed

This is for your information

and record.

Thanking You,
Yours faithfully,

McLEOD RUSSELINDIA LIMITED

~6\\dC-~~,
ALOKKJ~\~S~J

.

COMPANY SECRETARY

Registered Office,'

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) : LSll09W81998PLC087076
FOUR MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSHSARANI, KOLKATA - 700 001
TELEPHONE: 033-2210-1221, 2248·9434/35, FAX ; 91-33-2248-8114/6265
E-mail: admlnlstrator@mcleodrussel.com Website: www.mcleodrussel.com

(jf~

for the Financial

the copy of the advertisement

published on Sunday, 02 August, 2020 in English and Regional Newspaper

A Wllllamson Magor Group Enterprise

of

(Bengali).
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রাজ্য

কলকাতা রবিবার ২ আগস্ট ২০২০

১১

কর�োনার ত্রাসে ব্রাত্য আইএসসি, সিবিএসই আগের নিয়মেই
স্বজন হারান�ো ছেলে দেখা হবে মাধ্যমিকের নম্বর
নীলরতন কুণ্ডু

হুগলি, ১ আগস্ট
পরিবারে একের পর এক মৃত্যু। কিন্তু কর�োনার অভিঘাতে ক�োনও মৃত্যুই যেন আর
মৃত্যু নয়। এমনকী বাধা শেষকৃত্যেও। ধনেখালি বাজার এলাকার বাসিন্দা ক�ৌশিক
ব্যানার্জির বাবার মৃত্যুর ১৫ দিনের মধ্যেই ক�ো–মর্বিডিটিতে দাদার মৃত্যু। তাঁদের
শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সেই শ�োক কাটতে না কাটতেই ১৮ দিনের মধ্যে কর�োনায়
আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মায়ের। তাঁর দেহ এখনও হাতে পাননি ছেলে।
ব্যানার্জি পরিবারের ছ�োট ছেলে ক�ৌশিক ব্যানার্জির আক্ষেপ, একসময় এলাকায়
তাঁদের নানা ভূ মিকা থাকা সত্ত্বেও আজ এই বিপদের দিনে তাঁর পাশে কেউ নেই। মুখ
ফিরিয়েছে গ্রামবাসী। সাদা থান পরে মায়ের দেহ পাওয়ার আশায় র�োজ প্রশাসনের
দরজায় ঘুরতে হচ্ছে তাঁকে। ক�ৌশিক জানান, ২১ জুন তাঁর বাবা কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জি
সির�োসিস অফ লিভারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হৃদ্র�োগে আক্রান্ত হয়ে ৬ জুলাই
মারা যান দাদা গ�ৌতম। যদিও তিনি কর�োনায় আক্রান্ত ছিলেন। মা মাধবী ব্যানার্জি
কর�োনায় মারা যান ২৪ জুলাই। প্রথমে তাঁর চিকিৎসা হয় কলকাতায়। পরে বাড়িতে
আনলেও তিনি সুস্থ হননি। ২৪ জুলাই তাঁকে ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে
গেলে চিকিৎসক দূর থেকে দেখে চু চঁ ু ড়ায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু ততক্ষণে মায়ের
মৃত্যু হয়েছে। ক�ৌশিকের অভিয�োগ, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মায়ের মৃত্যু সার্টিফিকেট
দেওয়া হয়নি। দেহ আজও চু চঁ ু ড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পড়ে আছে। আমার
সংস্পর্শে এলে কর�োনা হতে পারে এ কথা ভেবে এলাকাবাসীরাও আমার থেকে
মুখ ফিরিয়েছে।’ক�ৌশিক জানান, তাঁর দাদুর দানের জমিতে এলাকায় গড়ে উঠেছে
হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগার। অথচ এই এলাকার মানুষই আজ তাঁর পাশে
নেই। শনিবার বিষয়টি জানার পর জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের নির্দেশে
প্রশাসনের তরফে ক�ৌশিকবাবুকে জানান�ো হয়েছে, রবিবার রাত ১১টা থেকে সাড়ে
১১টার মধ্যে নিয়ম মেনে সরকারি উদ্যোগে তাঁর মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।
ক�োন শ্মশানে সৎকার করা হবে, তাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আজকালের প্রতিবেদন

যাদবপুর বিশ্ববি.দ্যালয়ে স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির
ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের উচ্চমাধ্যমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের নম্বরকে গুরুত্ব
দেওয়া হবে। তবে আইএসসি এবং সিবিএসই দ্বাদশ পাশ পড়ুয়ারা
গতবারের নিয়মেই ভর্তি হবে। এদের মাধ্যমিকের নম্বর দেখা হবে
না। শনিবার বিভাগের ভর্তি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া
হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভাগের শিক্ষকেরা যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে
উচ্চমাধ্যমিকের
সঙ্গে মাধ্যমিকের
নম্বরকে বিচার
করার কথা বলা
হয়েছিল। এ বছর কর�োনা পরিস্থিতিতে উচ্চমাধ্যমিকের পদার্থবিদ্যা
এবং রসায়ন পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। কিন্তু আইএসসি এবং
সিবিএসই দ্বাদশের কিছু পরীক্ষা না নেওয়া গেলেও পদার্থবিদ্যা এবং
রসায়নের পরীক্ষা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে পড়ুয়া
ভর্তির ক্ষেত্রে বরাবর গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের নম্বরকেই
গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই বৈঠকে ঠিক হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের
পড়ুয়াদেরই ভর্তির ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের নম্বর দেখা হবে। বৈঠকে

সব বিভাগীয় প্রধানরাই বলেন, প্রতিটি বিভাগেই পড়ুয়ার সংখ্যা
অনেক। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস করান�ো
সম্ভব নয়।
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক এবং ভূ গ�োলে ম�োট ৪০০ নম্বর
ধরা হয়েছে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের অঙ্কে প্রাপ্ত
নম্বর থেকে ২০০ এবং মাধ্যমিকের ভ�ৌতবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরকে
২০০ ধরে ৪০০–র মধ্যে ওয়েটেজ দেওয়া হবে। অঙ্কের ক্ষেত্রে
উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরকে ২০০ এবং মাধ্যমিকের ভ�ৌতবিজ্ঞান
ও অঙ্কের নম্বরকে
১০০ করে ২০০
ধরে মেধাতালিকা
তৈরি করা হবে।
রসায়নের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের ম�োট নম্বর, অঙ্কে প্রাপ্ত নম্বর,
মাধ্যমিকের ভ�ৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানের নম্বরকে ১০০ করে ধরে
মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। ভূ গ�োলের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের
অঙ্কের নম্বরকে ২০০, মাধ্যমিকের অঙ্ক এবং ভূ গ�োলের নম্বরকে
১০০ করে ২০০ ধরে ৪০০–র মধ্যে যত হচ্ছে তার ভিত্তিতে
মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। ভূ তত্ত্বের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের সঙ্গে
মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরকে গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যাদবপুরে স্নাতক বিজ্ঞানে ভর্তি

 বারুইপুরে শুরু
র্যাপিড টেস্ট

বারুইপুর সুপার স্পেশ্যালিটি
হাসপাতালে শুরু হল র্যাপিড
অ্যান্টিজেন টেস্ট। আগে লালারস
পরীক্ষার রিপ�োর্ট পেতে সময় বেশি
লাগছিল। বাড়ছিল সংক্রমণের ভয়।
শুক্রবার র্যাপিড টেস্টে শুরু হওয়ায়
১০ মিনিট পরই মিলছে রিপ�োর্ট।
শুক্রবার ও শনিবার— এই দু’দিন
মিলিয়ে ১০০ জনের র্যাপিড টেস্ট
হয়েছে হাসপাতালে। যার মধ্যে ১৯
জনের রিপ�োর্টই পজিটিভ এসেছে।
এপর্যন্ত বারুইপুর পুর–এলাকায়
কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৩।

গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:‘ক্যামেলিয়া হাউস’, ১৪,
গুরুসদয় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০১৯
ই–মেল:
goodricke@goodricke.com
ওয়েবসাইট: www.goodricke.com
ফ�োন নম্বর:২২৮৭ ৩০৬৭, ২২৮৭ ৮৭৩৭,
২২৮৭ ১৮১৬
ফ্যাক্স নম্বর:(০৩৩)২২৮৭ ২৫৭৭,
২২৮৭ ৭০৮৯
CIN: L01132WB1977PLC031054

ন�োটিস

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে
যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪৭
ম�োতাবেক অন্যান্য আল�োচ্য বিষয়সমূহ
সমেত ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে শেষ হওয়া
ত্রৈমাসিকে এই ক�োম্পানির অপরীক্ষিত
আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের
জন্য এই ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা
স�োমবার, ১০ আগস্ট, ২০২০ তারিখ এই
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে আয়�োজিত
হবে।
এই ন�োটিসের বিশদ তথ্যাবলি এই
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.
goodricke.com–এর পাশাপাশি স্টক
এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.
com–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড
এস ব্যানার্জি
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ক�োম্পানি
তারিখ:১ আগস্ট, ২০২০	সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ম্যাকলিয়ড
রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L51109WB1998PLC087076

রেজিস্টার্ড অফিস:৪, ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র ম�োহন ঘ�োষ সরণি, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন নং ০৩৩–২২১০–১২২১, ফ্যাক্স নং: ০৩৩–২২৪৮–৬২৬৫
ওয়েব: www.mcleodrussel.com ই
 মেল আইডি: administrator@mcleodrussel.com

ত্রৈমাসিক ও বর্ষসমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২০ সময়ের পরীক্ষিত একক ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
ইপিএস ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে
একক					
একীকৃ ত
				
				  ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		
বর্ষসমাপ্ত			
ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		
বর্ষসমাপ্ত
		
বিররণ
৩১ মার্চ ২০২০ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ৩১ মার্চ ২০১৯ ৩১ মার্চ ২০২০ ৩১ মার্চ ২০১৯ ৩১ মার্চ ২০২০ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ৩১ মার্চ ২০১৯ ৩১ মার্চ ২০২০ ৩১ মার্চ ২০১৯
			
(পরীক্ষিত)	
(অপরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)	
(অপরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)	
(পরীক্ষিত)
১. কার্য থেকে ম�োট আয়
১৫,৫৩১
২৮,১১৩
১৭,৫৬৮
৮৫,৬৪০
১,৩১,৩১৯
২১,৫০২
৩৬,৫৯৫
৩২,৮০০
১,১৪,২৭২
১,৭২,২৯২
২. সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর,
(১৪,৮৪৪)	
(২,০৫১)	
(৩৭,৩২৩)	
(১৪,৫৬৭)	
(১৮,০৪১)	
(১৪,০০৩)	
(২,৫২৩)	
(৩৮,৫৫০)	
(২৩,৩৫২)	
(২২,৮৭১)
ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)
৩. করপূর্ব সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি)	
(১৪,৮৪৪)	
(২,০৫১)	
(৩৩,৯৫১)
(২,৭৯৮)	
—
(১৪,০৫৮)	
(২,৪৫২)	
(৩৮,৫৫০)	
(১৮,৯৫৬)	
৬,০৬৯
(ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)
৪. কর পরবর্তী সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি)	
(৭,৫৭৬)	
(১,৯৫৩)	
(৩১,৮৪৫)	
১,২২৮
(৪৪২)	
(৭,০৬৪)	
(২,২৯৭)	
(৩৭,০৪৫)	
(১৪,৭৭৯)	
৩,৮৮১
(ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)
৫. এই সময়ে ম�োট ব�োধগম্য আয়
(৭,৬৬০)	
(২,৩৮০)	
(৩০,৬৯৬)	
(৩,২৩২)	
(৬,২৬৩)	
(৭,১৭১)	
(২,৪৮৪)	
(৪০,৪৬৫)	
(১৮,৩৮৪)	
(৭,২৬৫)
[(কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য
(কর পরবর্তী)অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]
৬.	পেইড–আপ ইকুইটি শেয়ার মূলধন:
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৪,৩৬৯
৫,২২৩
৪,৩৬৯
প্রতিটি শেয়ারের ফেসভ্যালু টাঃ ৫/–
৭. পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইকুইটি				
১,২৭,৯৩৮
১,২৯,৭৩৭				
১,৪৯,২১৪
১,৬৪,৬১৫
৮. ইকুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাঃ)
(৭.২৬)	
(১.৮৭)	
(২৯.৮৭)	
১.১৮
(০.৪১)	
(৬.৭৬)	
(২.২০)	
(৪২.৪০)	
(১৪.১৫)	
৪.৪৪
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
একক ও একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলের ওপর বিধিবদ্ধ অডিটরগণ বিরুদ্ধ মতামত পেশ করেছেন।
ক�োম্পানির একক ও একীকৃ ত ফলাফলের ওপর অডিটরগণ নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:
(ক)	ক�োম্পানি আইন ২০১৩ (‘দি অ্যাক্ট’)অনুযায়ী ইন্টার কর্পোরেট ডিপ�োজিট (সিডি)ম�োট পরিমাণ টাঃ ২,৮৬,৯৪৭ লক্ষ যা ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখের (যেখানে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সুদ হয়েছে ২৩৩৭ লক্ষ টাকা), যা বিভিন্ন ক�োম্পানিকে প্রদান করা
হয়েছে, তা আইন মেনে প্রদান করা কর্তব্য। ওই তারিখের বকেয়া ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। যেহেতু সেক্ষেত্রে প্রভিশন করা হয়নি, তাই ওই সময়ের ক্ষতি কম বলে দেখান�ো হয়েছে। একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলে এর প্রভাব বিবৃত
করা হয়নি।
(খ)	ক�োম্পানি পূর্ববর্তী বছরে একটি কর্পোরেট সংস্থাকে টাঃ ১,৪০০ লক্ষ ঋণ প্রদান করেছিল যা ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখেও বকেয়া হিসেবে রয়েছে। অডিটের প্রমাণ ব্যতীত আমরা এর ওপর ক�োনও মতামত ব্যক্ত করতে পারছি না।
(গ) কর্পোরেট সংস্থাসমূহের মধ্যে ২,১৫০ লক্ষ টাকার সুদ হিসেবে করা হয়নি, সে কারণে ক্ষতি কম করে দেখান�ো হয়েছে।
(ঘ)	ক�োম্পানি ব্যাঙ্ক/আর্থিক সংস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তার জরিমানা/চক্রবৃদ্ধি সুদ দেখান�ো হয়নি যা ব্যাঙ্কসমূহ–এর বকেয়ার সঙ্গে তু লনা করা হয়নি। সেই কারণে এর ফলাফল এখানে দেখান�ো হয়নি।
(ঙ)	বিভিন্ন ঋণ ও বকেয়া যা ক�োম্পানি ব্যক্তিগণের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল তার বিশদ এখনও পাওয়া যায়নি। এর ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণে অডিটরগণ ক�োনও মতামত প্রকাশ করতে পারছেন না।
(চ) পূর্ববর্তী বর্ষের, অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৯ সময়ের অডিটর (ক)নং–এ বিবৃত সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। উপরিউক্ত প্রোম�োটার ক�োম্পানিকে, ক�োম্পানির ‘রিলেটেড পার্টি ডিসক্লোজার’হিসেবে মনে করা যায় কিনা ইন্ড এএস–২৪ অনুযায়ী
এই সম্পর্কেও সন্দিহান। এই ঋণ আজও বকেয়া হিসেবে রয়েছে এবং এর স্থিরতা সম্পর্কে সন্দিহান। পরিচালকগণ বিবৃত করেছেন যে, উপর�োক্ত পার্টিসমূহ ক�োম্পানির সঙ্গে যুক্ত নন, সেই কারণে ক�োম্পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী তার বিবরণ প্রদান
করেননি। এই বিষয় পরিচালক পর্ষদের অধীনে রয়েছে। সেই কারণে আমরা একীকৃ ত ফলাফলের ওপর এর প্রভাব আমরা ব্যক্ত করতে পারছি না।
দ্রষ্টব্য:
উপর�োক্ত বিবৃতি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই আর্থিক
ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যথা www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com–তে পাওয়া যাবে যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার নথিভু ক্ত করা আছে। সম্পূর্ণ বয়ান ক�োম্পানির ওয়েবসাইট:
www.mcleodrussel.com-তেও পাওয়া যাবে।
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