
 
 

 

16th November 2022 

The Secretary  
BSE Limited PJ. Towers,  
25th Floor, Dalal Street, 
MUMBAI-400001  
Scrip Code: 532654 

The Secretary  
National Stock Exchange of 
India Ltd,  
Listing dept. Exchange Plaza,  
5th Fl. Plot No. C/1,  
G- Block, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (E) 
MUMBAI-400051 
Scrip Code: MCLEODRUSS 

The Secretary  
The Calcutta Stock Exchange 
Limited  
7, Lyons Range  
KOLKATA-700001  
Scrip Code: 10023930 
 

 

Dear Sirs,  

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

Consolidated Financial Results for the quarter and six months 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 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.mcleodrussel.com   

 

This is for your information and record.  

Thanking You, 
  
Yours faithfully,  
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 

 
 
ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: as above 

ALOK KUMAR 
SAMANT

Digitally signed by 
ALOK KUMAR SAMANT 
Date: 2022.11.16 
13:11:58 +05'30'

http://www.mcleodrussel.com/
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রাজ্য ৼ ৬
কলকাতা মঙ্গলবার ১৫ নভেম্বর ২০২২

ম্াকলভেড রাভেল ইন্ডিো ন্লন্মভেড
 CIN :  L51109WB1998PLC087076 

ররন্িস্াড্ড অন্িে:  ৪, ম্াভঙ্গা রলন, েুভরন্দ্র রমাহন র�াষ েরন্ি, কলকাতা–৭০০০০১
রিান নম্বর:  ০৩৩–২২১০ ১২২১;  ি্াক্স নম্বর:  ০৩৩–২২৪৮ ৩৬৮৩

ওভেবোইে:  www.mcleodrussel.com    ই–রমল:  administrator@mcleodrussel.com 

 ৩০ রেভটেম্বর, ২০২২ েমাপ্ত ত্রৈমান্েক এবং ছে মাভের অন্নরীন্ষিত একক ও পুঞ্ীেূত আন্্্ডক িলািভলর েংন্ষিপ্তোর
 ( রেোর প্রন্ত আে বাভে  লষি োকাে) 

ন্ববরি

একক পুঞ্ীেূত
েমাপ্ত ৩ মাে েমাপ্ত ছে মাে েমাপ্ত বছর েমাপ্ত ৩ মাে েমাপ্ত ছে মাে েমাপ্ত বছর

৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২
( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( ন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত) ( ন্নরীন্ষিত) 

১.  কারবার থেকক থ�াট আয় ৩৬,১০৪ ১৬,২৮৮ ৪২,২৪৬ ৫২,৩৯২ ৫৭,৫৫৫ ১,১০,৮৫৩ ৪২,৫০৬ ২২,৯৮৮ ৪৯,৩৮৬ ৬৫,৪৯৪ ৭১,২৮৪ ১,৩৫,৫৮৩
২.  সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  

[ কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফার আকে] ১৫,৪০৯ ( ৩,৮৭৯) ১৩,২৬৬ ১১,৫৩০ ৭,৫৩৬ ( ১১,৪১২) ১৫,৫৩৩ ( ৪,৫১৫) ১২,৬৩৮ ১১,০১৮ ৫,৮১০ ( ১৬,২১৮) 
৩.  সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পবূ্ব থেট �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  

[ ব্যশ্িক্র�ী েফার পকর] ১৫,৪০৯ ( ৩,৮৭৯) ১৩,২৬৬ ১১,৫৩০ ৭,৫৩৬ ( ১১,৪১২) ১৫,৫৩৩ ( ৪,৫১৫) ১২,৬৩৮ ১১,০১৮ ৫,৮১০ ( ১৬,২১৮) 
৪.  সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী থেট 

�ুোফা/ ( ক্ষশ্ি) ১৩,২৩২ ( ৩,১৪৩) ১২,৯২৫ ১০,০৮৯ ৭,১৫৩ ( ১৩,৬১৭) ১৩,০৭৬ ( ৩,৮২০) ১২,২৬২ ৯,২৫৬ ৫,৫৫৯ ( ১৮,০৯২) 
৫.  সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয় [উক্ত 

থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  এবং 
অে্যাে্য কর–পরবিতী থবাধে�্য আয় ধকর] ১২,৫৩৫ ( ৩,৫৭৫) ১৩,৯২৪ ৮,৯৬০ ৮,২২৮ ( ১৩,৫৫৮) ১২,০৯৬ ( ৩,৮৩০) ১৩,১১৬ ৮,২৬৬ ৬,৮৯৮ ( ১৭,৪৫৪) 

৬.  পূর্বরূকপ আোয়ীকৃি ইকুইটি থেয়ার �ূলধে:  
প্রশ্িটি থেয়াকরর অশ্িশ্িি �ূল্য ₹ ৫/ – ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩

৭.  পূব্ববিতী বছকরর শ্েরীশ্ক্ষি ব্যালান্স শ্েকট 
প্রেশ্ে্বি�কিা অে্যাে্য ইকুইটি ( পুে�ূ্বল্যায়ে 
শ্রজাি্ব বাকে) – ১,১৫,৭৪৩ – ১,৩২,২৭১

৮.  প্রশ্িটি ইকুইটি থেয়ার শ্পছু আয় ( ইশ্পএস)  
( ₹ )  ( বাশ্ ্্বকীকৃি েয়) 
– বশু্েয়াশ্ে এবং শ্�শ্রিি ১২. ৬৭ ( ৩. ০১) ১২. ৩৭ ৯. ৬৬ ৬. ৮৫ ( ১৩. ০৪) ১২, ৫২ ( ৩. ৬৬) ১১. ৭৪ ৮. ৮৬ ৫. ৩২ ( ১৭. ৩২) 

দ্রষ্টব্: 
১.  উপকরাক্ত ফলাফলগুশ্ল থকাম্াশ্ে আইে, ২০১৩–এর ১৩৩ েং ধারাধীকে শ্েধ্বাশ্রি�কিা থকাম্াশ্েজ ( ইশ্ডিয়াে অ্যাকাউশ্্টং স্্যাডিার্বস)  রুলস, ২০১৫ ( ‘ ইডি এএস’ )  অেুসাকর প্রস্তুি করা িকয়কছ।
২.  উপশ্রশ্লশ্িি শ্ববৃশ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্স্ং অ্যাডি আোর শ্রসক্াজার শ্রককায়্যারক�্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫– এর থরগুকলেে ৩৩ থ�ািাকবক স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকি থপে করা ৩০ থসকটেম্বর, ২০২২ স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সক ও ছয় �াকসর আশ্ে্বক ফলাফকলর 

শ্বেে িশ্িয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। এই আশ্ে্বক ফলাফকলর পকুরা বয়াে স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকির ওকয়বসাইটগুশ্লকি ( অে্বাৎ, www.bseindia.com,  www.nseindia.com এবং  www.cse-india.com ) থেওয়া আকছ। থকাম্াশ্ের ওকয়বসাইকটও 
( www.mcleodrussel.com ) এই আশ্ে্বক ফলাফকলর পকুরা বয়াে উপলব্ধ রকয়কছ।

৩.  উপশ্রশ্লশ্িি আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল ১৪ েকিম্বর, ২০২২ িাশ্রকি আকয়াশ্জি শ্েজ শ্েজ সিায় অশ্রট কশ্�টি দ্ারা পর্বাকলাশ্েি এবং পশ্রোলক�ণ্ডলী দ্ারা অেুক�াশ্েি িকয়কছ। থসশ্ব ( এলওশ্রআর)  থরগুকলেেস, ২০১৫–এর থরগুকলেে ৩৩ 
অধীকে প্রকয়াজোেুসাকর শ্বশ্ধবদ্ধ শ্েরীক্ষক ৩০ থসকটেম্বর, ২০২২ িাশ্রকি স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সক ও ছয় �াকসর আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল সীশ্�ি পর্বাকলােো ককরকছে।

 ম্াকলভেড রাভেল ইন্ডিো ন্লন্মভেড–এর পভষি
 সাাঃ–
 আন্েত্ ত্ৈতান
স্ান :  কলকাতা রেোরম্ান
তান্রৈ :  ১৪ নভেম্বর, ২০২২ DIN: 00023788 

উইন্লোমেন ম্াগর গ্রুভপর একটি েেে্

 অনা্ আশ্রভম
সাস্্ন্েন্বর
অনা্ আশ্রভম আভোিন 
করা হল সাস্্ ন্েন্বর। পূব্ড 
রমন্েনীপুভরর পঁাউন্ে অভ্ত্ােে 
অনা্ আশ্রভমর উভে্াভগ হল এই 
ন্েন্বর। েহভ�ান্গতাে কলকাতার 
ন্বএমআরন্ে হােপাতাল। ৫০০–র 
রবন্ে মানুষ সাস্্ পরীষিা করাভত 
আভেন। ইন্েন্ি, ইভকা কান্ড্ডওগ্াম, 
েুগার, রপ্রোর, ন্পএিটি পরীষিা 
করা হে। হৃেভরাগ, বষিভরাগ, স্তী 
ররাগ, ন্েশুভরাগ ন্বভেষজ্ঞরা ন্ছভলন 
এই ন্েন্বভর। ন্ছভলন ন্বন্ডও িেভেব 
মণ্ডল, পঞ্াভেত েন্মন্তর েোপন্ত 
কািল বম্ডন এবং হােপাতাভলর 
এমন্ড অঞ্ন োে ও ন্মতা োে।   

 দু�্ডেনাে প্রাি 
হারাভলন ৪ শ্রন্মক
দু�্ডেনাে প্রাি হারাভলন ৪ শ্রন্মক। 
আরও ৫ িন গুরুতর িৈম হভে 
হােপাতাভল েন্ত্ড। রোমবার 
রোভর বন্েরহাভের মাটিো ্ানার 
রাহারআটি রমাভে োন্ক ররাভডর 
ওপর একটি ইন্ঞ্ন ে্াভনর েভঙ্গ 
ম্াোডভরর মভুৈামনু্ৈ েঙ্ঘষ্ড হে। 
তাভত ে্াভনর োলক– েহ ৩ শ্রন্মভকর 
�েনাস্ভলই মতুৃ্ হে। মতৃরা হল 
আন্ল রহাভেন রমাল্া ( ৪৫) , োদ্াম 
রমাল্া ( ৩৬) , রমািাফির রমাল্া 
( ৫৬) । িৈম হে ৫ শ্রন্মক। ৪ িনভক 
আেঙ্ািনক অবস্াে কলকাতার 
আর ন্ি কর হােপাতাভল েন্ত্ড করা 
হে। রেৈাভন মারা �ান আন্তোর 
রহমান ( ৩৬) । বন্েরহাে হােপাতাভল 
১ িন ন্েন্কৎোধীন। 

িান্মভনর আভবেন 
ৈান্রি আোলভতর
নন্ীগ্াভমর রগাকুলনগভর ১০ 
নভেম্বভরর েন্হে স্মরিেোর মঞ্ 
পনু্েভে রেওো-েহ এক তৃিমলূ কমমীর 
ওপর প্রাি�াতী হামলার অন্েভ�াভগ 
ধতৃ ৩ ন্বভিন্প কমমীর িান্মন 
আভবেন ৈান্রি কভর ন্েল আোলত। 
রগাকুলনগভরর বান্েন্া ধতৃ েঞ্ীব 
মণ্ডল, রগৌরাঙ্গ মণ্ডল এবং কান্ত্ডক 
বান্রকভক রোমবার হলন্েো মহকুমা 
আোলভত হান্ির কভর ন্নভিভের 
রহিািভত রনওোর আভবেন িানাে 
পনু্লে। ন্বোরক আভবেন ৈান্রি 
কভর ২৫ নভেম্বর প�্ড্ত অন্ে�ুক্তভের 
রিল রহিািভতর ন্নভে্ডে রেন।
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৩০ রেভটেম্বর, ২০২২ েমাপ্ত ত্রৈমান্েক এবং ষান্ান্েভক ন্নরীন্ষিত একক ও পুঞ্ীেূত আন্্্ডক িলািভলর েংন্ষিপ্তোর
 ( লক্ষ টাকায়) 

                একক  পুঞ্ীেূত

 ক্রম  েমাপ্ত ত্রৈমান্েক েমাপ্ত ছ’  মাে েমাপ্ত বছর েমাপ্ত ত্রৈমান্েক েমাপ্ত ছ’  মাে েমাপ্ত বছর 

 নং                        ন্ববরি ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২

   ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত)  ( ন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত) ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত)  ( অন্নরীন্ষিত)  ( ন্নরীন্ষিত)

 ১ কারবার থেকক থ�াট আয় ১১৯১৮ ৬৯৬৩ ৯৪৭২ ১৮৮৮১ ১৫৯৯২ ২৯,৯০৩ ১১৯১৮ ৬৯৬৫ ৯৪৭৩ ১৮৮৮৩ ১৫৯৯৪ ২৯৯০৫

 ২ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা 
  [  কর, ব্যশ্িক্র�ী এবং/ বা শ্বকে্ েফাস�ূকির আকে] ৪১৬৭ ৫৮৬ ২৮৪১ ৪৭৫৩ ৩৪৩৪ ২৬৬৪ ৪১৮৫ ৬০০ ২৮৪৯ ৪৭৮৫ ৩৪৪৭ ২৬৮৯

 ৩ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পূব্ব থেট �ুোফা 
  [ব্যশ্িক্র�ী এবং/ বা শ্বকে্ েফাস�ূকির পকর] ৪১৬৭ ৫৮৬ ২৮৪১ ৪৭৫৩ ৪০৯৩ ৩৩২৩ ৪১৮৫ ৬০০ ২৮৪৯ ৪৭৮৫ ৪১০৮ ৩৩৪৮

 ৪ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী থেট �ুোফা 
  [ব্যশ্িক্র�ী এবং/ বা শ্বকে্ েফাস�ূকির পকর] ৩৬২৬ ৫২৪ ২৫১৫ ৪১৫০ ৩৬৪৫ ২৯৭৬ ৩৬৪৪ ৫৩৮ ২৫২৩ ৪১৮২ ৩৬৫৮ ৩০০১

 ৫ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয় 
  [ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  
  এবং কর–পরবিতী অে্যাে্য থবাধে�্য আয় অন্তিু্বক্ত ককর] ৩৫৮৩ ৪৮৭ ২৫৩৭ ৪০৭০ ৩৬৩৬ ৩১২৮ ৩৬০২ ৫০২ ২৫৪৫ ৪১০৪ ৩৬৪৯  ৩১৫২

 ৬ বছকর লাি আকরাপকরাে্য:
  �ূকলর �াশ্লক       ৩৬৪৪ ৫৩৮ ২৫২৩ ৪১৮২ ৩৬৫৮ ৩০০১ 
  অশ্েয়শ্্রিি সেু       – – – – – –

 ৭ বছকর লাি আকরাপকরাে্য:       
  �ূকলর �াশ্লক       ৩৬০২ ৫০২ ২৫৪৫ ৪১০৪ ৩৬৪৯ ৩১৫২
  অশ্েয়শ্্রিি সুে       – – – – – – 

 ৮ ইকুইটি থেয়ার �ূলধে ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪ ৭৩৪

 ৯ ইকুইটিকি প্রকৃশ্িেি  ইন্সটু্ক�্ট ( শ্সশ্সশ্পএস)   ১০০ ১০০ – ১০০ – – ১০০ ১০০ – ১০০ – –

 ১০  শ্রজাি্ব ( পুে�ূ্বল্যায়র শ্রজাি্ব বাকে)       ২৩,৮৭৯     ২৩,৯০২

 ১১ থেয়ার শ্পছু আয় ( প্রশ্িটি ₹ ২/ –) 
  – বুশ্েয়াশ্ে ( ₹ ) ৯. ৮৮ ১. ৪৩ ৬. ৮৫ ১১. ৩১ ৯. ৯৩ ৮. ১১ ৯. ৯৩ ১. ৪৭ ৬. ৮৮ ১১. ৪০ ৯. ৯৭ ৮. ১৮
  – শ্�শ্রিি ( ₹ )  ৯. ৬২ ১. ৪৩ ৬. ৮৫ ১১. ১৫ ৯. ৯৩ ৮. ১১ ৯. ৬৭ ১. ৪৬ ৬. ৮৮ ১১. ২৪ ৯. ৯৭ ৮. ১৮

দ্রষ্টব্: 
 উপশ্রশ্লশ্িি শ্ববশৃ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্স্ং অবশ্লকেেেস অ্যাডি শ্রসক্াজার শ্রককায়্যারক�্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫– এর থরগুকলেে ৩৩ থ�ািাকবক স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকি থপে করা ত্রৈ�াশ্সক আশ্ে্বক ফলাফকলর শ্বেে বয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। ৩০ থসকটেম্বর, ২০২২ স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সক ও ্ান্াশ্সকক আশ্ে্বক ফলাফকলর পূর্ব বয়াে থকাম্াশ্ের 
ওকয়বসাইট (www.rossellindia.com     )– এর পাোপাশ্ে স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকির ওকয়বসাইট অে্বাৎ, www.nseindia.com  ও  www.bseindia.c om –থিও থেওয়া আকছ।
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স্ান :  কলকাতা এন রক ৈুরানা
তান্রৈ :  ১৪ নভেম্বর, ২০২২ ন্ডভরক্টর ( ন্িনান্স)  
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