
 
 

 

31st May 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: Financial Results – Newspaper Publication  

In continuation to our letter dated 30th May 2022, inter alia, with regard to submission of 
Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and 
year ended 31st March 2022, please find enclosed the copy of the advertisement published 
on Tuesday, 31st May 2022 in English and Regional Newspaper (Bengali).  

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 
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MUMBAI  |   TUESDAY, 31 MAY 2022

Place: Bhopal
Date: 27 May 2022

For and on behalf of the Board of Directors
DBL Infra Assets Private Limited

Dilip Suryavanshi
Director

DIN - 00039944

S.
No. Particulars

Quarter ended Year ended

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Mar-2022 31-Mar-2021

Audited Audited Audited Audited

1 Total Income from Operations 431.51 - 431.51 -

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) (5,570.84) (30.55) (5,595.55) 0.84

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary
items#) (5,570.84) (30.55) (5,595.55) 0.84

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary
items#) (5,570.88) (30.55) (5,595.59) 0.84

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)] (5,570.88) (30.55) (5,595.59) 0.84

6 Paid up Equity Share Capital 200.00 200.00 200.00 200.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (5,600.48) (4.89)

8 Securities Premium Account - -

9 Net worth (5,400.48) 195.11

10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 70,270.00 -

11 Outstanding Redeemable Preference Shares N/A N/A N/A N/A

12 Debt Equity Ratio (13.01) N/A

13 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (278.54) (0.00) (279.78) 0.04

2. Diluted: (278.54) (0.00) (279.78) 0.04

14 Capital Redemption Reserve N/A N/A N/A N/A

15 Debenture Redemption Reserve - - N/A N/A

16 Debt Service Coverage Ratio - - - -

17 Interest Service Coverage Ratio - - - -

S.
No. Particulars

Quarter ended Year ended

30-Mar-22 30-Mar-21

1 Total Income from Operations 4,419.99 11,289.50

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) (6,201.88) (8,250.61)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (6,201.88) (8,250.61)

4 Net Profit / (Loss) for the periodafter tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (6,112.00) (8,160.72)

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)] (6,825.16) (15,612.47)

6 Paid up Equity Share Capital 200.00 200.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (15,326.75)

8 Securities Premium Account -

9 Net worth (15,126.75)

10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 95,639.00

11 Outstanding Redeemable Preference Shares N/A N/A

12 Debt Equity Ratio (6.32)

13 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: -341.26 (780.62)

2. Diluted: -341.26 (780.62)

14 Capital Redemption Reserve N/A N/A

15 Debenture Redemption Reserve - N/A

16 Debt Service Coverage Ratio - -

17 Interest Service Coverage Ratio - -

DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED

[Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED (Consolidated)

(` in lakhs)

(` in lakhs)

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2022 - Standalone

# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations, were reviewed
by Audit Committee and approved by the Board Meeting at their respective meetings held on 27.05.2022.

2. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the listed entity as www.dbiapl.com .

3. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s)www.bseindia.com and can be
accessed on the URL (www.dbiapl.com).

4. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a
footnote.

NIRLON LIMITED

NOTICE

(CIN L17120MH1958PLC011045)
Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.

Tele No.: + 91 (022) 4028 1919/ 2685 2257 / 58 / 59 Fax No. : + 91 (022) 4028 1940
Email : info@nirlonltd.com, Website : www.nirlonltd.com

R h M di

Transfer of Equity Shares of Nirlon Limited to Investor Education and Protection Fund (IEPF)
This Notice is published pursuant to the Section 124 & 125 of Companies Act 2013, 

(‘Act’) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, 
Audit, Transfer & Refund) Rules 2016 (‘Rules’), each as amended. The Act and Rules, 
inter alia, contain provisions for transfer of unclaimed dividend & share(s), both held in 
Physical Mode as well as in Electronic Mode / Demat Mode, to Investor Education and 
Protection Fund (‘IEPF’) in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed 
by the shareholder(s) for 07 (Seven) consecutive years or more, to the IEPF Authority.

In compliance with the Rules, the Company has sent individual communication, in 
physical mode through Speed Post, and the same have been completed on Tuesday,
May 24, 2022, to the concerned Shareholders at their registered postal address / last 
known address, for them to claim such dividend(s) by taking appropriate action in this 
regard.

This communication is addressed to those Shareholders, whose dividend(s) 
remain unclaimed & whose shares are liable to be transferred to IEPF on Friday,
October 21, 2022 as per the aforesaid rules. The Shareholders are advised to claim 
such dividend(s) by Saturday, October 01, 2022.

The Company has made available the complete details of the concerned 
Shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF on its website at
www.nirlonltd.com under Investor Section (Financial & Corporate Data). Shareholders 
are requested to refer to verify the details of their unclaimed dividend(s) by clicking the 
following Links respectively:

i. For the unpaid / unclaimed dividend amount for the F. Y. 2014-15 remaining unpaid 
/ un-encashed or unclaimed for a period of seven years will be transferred / 
credited to the IEPF (IEPF-1); and
https://www.nirlonltd.com/pdf/iepf/iepf-1_fy_2014_15_proposed_list_final_div.pdf

ii. For the Transfer of Shares in respect of which divided has not been claimed for 
seven (7) consecutive years from the F. Y. 2014-15 to the IEPF (IEPF-4) 
https://www.nirlonltd.com/pdf/iepf/iepf-4_fy_2014_15_list.pdf

Shareholders are requested to note that in case the dividend(s) are not claimed by
Saturday, October 01, 2022 on those equity share(s) in respect of which dividends
remain unclaimed for 07 (Seven) consecutive years, shall be transferred to IEPF,
without any further notice to the Shareholders in the following manner :

• With respect to the shares held in Physical Mode, the Company would issue 
duplicate share certificate in lieu of original share certificate for the purpose of 
transfer of shares to the IEPF Authority and upon such issuance, the original share 
certificate will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. After 
issue of such duplicate share certificates, the Company shall inform the Depository 
by way of Corporate Action forms to convert the physical duplicate share 
certificates into DEMAT Mode and transfer in the favour of the IEPF Authority.

• For shares held in Demat Mode, the Company will process the transfer of shares 
through Depositories by way of Corporate Action in favour of IEPF Authority.

The concerned Shareholders are further requested to note that upon transfer of such 
shares to the IEPF Authority, all corporate actions accruing on such shares shall also be 
credited to the IEPF Authority and the voting rights on such shares shall remain frozen 
till the shares are not transferred to the rightful claimant of the shares.

Shareholders may note that, pursuant to the IEPF Rules after the transfer of
shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of
such unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF Authority. Also 
note that the Shareholders would have right to claim the dividend and underlying shares 
from the IEPF Authority by following the procedure as given on the website of IEPF i.e.
www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact following:

LINK INTIME INDIA PVT. LIMITED
CIN: U67190MH1999PTC118368

UNIT: NIRLON LIMITED
C-101, Tower C, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083.

Phone: (022) 49186270 Fax : (022) 49186060
e-mail id : rnt.helpdesk@linkintime.co.in, www.linkintime.co.in

For Nirlon Limited
sd/-

Jasmin K. Bhavsar
Company Secretary, Vice President Legal &Compliance Officer

FCS 4178
Mumbai, May 30, 2022
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পুরাতন মালদা

চাষ করর আনন্দে

জরমন্ত হারন্েস্ার রদন্ে ধান কাটার কাজ চলন্ে। বালুরঘান্টর চকেৃগু এলাকাে। েরব:  পরবত্র মমাহান্ত

রদন্বযেদুে মেৌরমক
মকাচরবহার, ৩০ মম

অবশেশে অশেক্ষার অবসষান হল। ক�ষাচববহষার েঞ্ষানন বর্ষা 
ববশ্বববদ্ষালশ়ের বনজস্ব �বরউবনটি করবিও কসন্ষার ‘ করবিও 
ক�ষাচববহষার’  চষালু হল। 
কসষারবষার ববশ্বববদ্ষালশ়ের 
অ্ষা�ষাশিবর� ভবশন 
এ� অনুষ্ষাশনর রধ্ বদশ়ে 
উশ্ষাধন হল �বরউবনটি 
করবিও কসন্ষাশরর। উশ্ষাধনী 
অনুষ্ষাশন উেবথিত বিশলন 
ববশ্বববদ্ষালশ়ের উেষাচষার্ 
ি.  কদবকুরষার রুখষাবজ্, 
করবজস্টষার ি.  আবদুল 
�ষাশদর সষাশেবল, উত্তরবঙ্গ 
রষাষ্টী়ে েবরবহণ সংথিষার 
কচ়েষারর্ষান েষার্প্রবতর 
রষা়ে। ববশ্বববদ্ষালশ়ের 
করবিও কসন্ষার ততবরর জন্ রষাজ্ সর�ষার ৭৩ লক্ টষা�ষা 
বরষাদ্দ �শরশি।

প্রসষার ভষারতীর অনুশরষাদন চশল এশসবিল জষানু়েষাবরর 
প্ররর সপ্ষাশহই। ক�ন্দী়ে সর�ষারশ� লষাইশসশসের জন্ কর ধষার্ 
টষা�ষা বদশত হ়ে, তষাও েষাঠিশ়ে কদও়েষা হশ়েবিল চলবত বিশরর 
শুরুশতই। বনজস্ব করবিও কসন্ষাশরর জন্ কর েঁষাচটি ধষাে েষার 

হশত হ়ে, তষার সবই ের েষার �শর কসষারবষার উশ্ষাধন হল 
ক�ষাচববহষার েঞ্ষানন বর্ষা ববশ্বববদ্ষালশ়ের �বরউবনটি করবিও 
কসন্ষাশরর। ববশ্বববদ্ষালশ়ের উেষাচষার্ ি.  কদবকুরষার রুখষাবজ্ 
বশলন, ‘ আজ ববশ্বববদ্ষালশ়ের বনজস্ব করবিও কসন্ষাশরর উশ্ষাধন 
হল। করবিও কসন্ষার করশ� বন়েবরত ক্ষাস শুনশত েষারশবন 

বেক্ষারথীরষা। বেক্ষা সংক্ষান্ত 
ববেশ়ের  েষােষােষাবে এ�ই 
সশঙ্গ উত্তশরর সংস্কৃ বত, 
�কৃ বটি, �কৃ বে, স্বষাথি্–সহ 
সরস্ত ব�িুই ববশ্বববদ্ষালশ়ের 
করবিও কসন্ষার করশ� কভশস 
আসশব।’ 

ক�ষাচববহষার েঞ্ষানন 
বর্ষা ববশ্বববদ্ষালশ়ের 
বনজস্ব করবিও কসন্ষাশরর 
কবতষার চ্ষাশনশলর নষার 
‘ করবিও ক�ষাচববহষার ৮৯.৬ 
এেএর’ । ববশ্বববদ্ষালশ়ের 
রূল �্ষাম্ষাস তরষা 

ক�ষাচববহষাশরর েঞ্ষানন নগশরর রূল ববব্ডং–এর িষাশদর ওের 
হশ়েশি এই �বরউবনটি করবিও কসন্ষার। অনুষ্ষান েবরচষালনষার 
ব্ষােষাশর ইবতরশধ্ই থিষানী়ে বেল্ীশদর সশঙ্গ করষাগষাশরষাশগর �ষাজ 
কসশর কেশলশিন ববশ্বববদ্ষাল়ে �তকৃ ্েক্। নষাট্ব্বতিত্ব �ল্ষাণর়ে 
দষাস, সঙ্গীতবেল্ী সুবজত রষা়ে, বেক্ষাববদ ি. বদববিজ়ে কদ সর�ষার 
ববশ্বববদ্ষালশ়ের এই েদশক্েশ� সষাধুবষাদ জষাবনশ়েশিন।

পঞ্ানন বম্া রবশ্বরবদযোলন্ের 
রনজস্ব মররিও মেন্ার চালু

মররিও মেন্ান্রর উন্্াধন্ন উপাচার ্ি.  মদবকুমার 
মখুারজ্, মররজস্টার ি.  আবদুল কান্দর োন্েরল, 

পারপ্্ররতম রাে। েরব: প্ররতন্বদক

আজকান্লর প্ররতন্বদন
বালুরঘাট, ৩০ মম

দীর্ প্রতীক্ষার েশর কসষারবষার দুেুশর বষালুররষাট কটেেন করশ� চষালু হল 
নব্ীেধষার করেন। এবদন দুেুশর বষালুররষাট কটেেন করশ� সবুজ েতষা�ষা 
কনশে এই করেশনর সূচনষা �শরন বষালুররষাট 
কলষা�সভষার সষাংসদ িঃ সু�ষান্ত রজুরদষার। 
বিশলন �ষাটিহষার বিবভেশনর বিআরএর �শন্ল 
শুশভন্ু রষা়ে, তেন ববধষানসভষার ববধষা়ে� বুধরষাই 
টুিু ও গঙ্গষারষারেুর ববধষানসভষার ববধষা়ে� সশত্ন্দনষার রষা়ে–সহ 
বববেটিরষা।

সষাংসদ সু�ষান্ত রজুরদষার জষানষান, করষাট ১০টি ক�ষাচ বনশ়ে এই 

করেনটি কসষারবষার ও বকৃহস্পবতবষার বষাশদ সপ্ষাশহ ৫ বদনই রষাতষা়েষাত 
�রশব। প্রবতবদন কভষার ৪টষা ৪৫বরবনশট নব্ীেধষার করশ� কিশে 
কসটি দুেুর ১২টষা  ১০ বরবনশট বষালুররষাট কটেেশন কেৌঁশিষাশব। আবষার 
দুেুর ২কটষা ২০ বরবনট নষাগষাদ বষালুররষাট কটেেন করশ� কিশে রষাত 
১০টষা ১৫ বরবনশট নব্ীেধষাশর কেৌঁশিষাশব। এতবদন এই করেনটি 

রষালদষা করশ� নব্ীেধষার রষাতষা়েষাত �রত। এবষার কসটিশ� বষালুররষাট 
ের্ন্ত সম্প্রসষারণ �রষা হল। এবদন বষালুররষাট কটেেশনর বস� লষাইন 
ও বেট লষাইশনর �ষাশজরও বেলষান্ষাস �শরন বিআরএর �শন্ল 

শুশভন্ু রষা়ে ও সষাংসদ সু�ষান্ত রজুরদষার। এ� বিশরর রশধ্ই 
করশলর বস� লষাইন ও বেট লষাইশনর �ষাজ কেে হশব বশলও করশলর 
তরশে জষানষাশনষা হ়ে।

এবদশনর অনুষ্ষাশন উেবথিত এ�লষাবখ– বষালুররষাট করল উন্ন়েন 
�বরটির সম্ষাদ� েীরূে�ষাবন্ত কদব জষানষান, দীর্বদন ধশর কজলষাবষাসী 

বষালুররষাট করশ� বহবল ের্ন্ত করলের 
সম্প্রসষারশণর দষাবব জষাবনশ়ে আসশিন। �শ়ে� 
বির আশগই এই প্র�শল্র জবর জবরশের �ষাজ 
কেে হ়ে। এরন�ী, এই েশর করশলর েল� 

বসষাশনষার �ষাজও কেে হশ়েশি। অববলশবে রষাশত বহবল–বষালুররষাট 
ও বুবন়েষাদেুর–�ষাবল়েষাগঞ্জ করলের সম্প্রসষারশণর �ষাজ শুরু হ়ে 
কসজন্ সষাংসদশ� অনুশরষাধ জষাবনশ়েশিন বতবন। 

 বালুরঘাট–নব্বীপধাম মরেন পররন্ষবা চালু

চলন্ব েপ্ান্হ ৫ রদন

অরেরজৎ মচৌধুরর
মালদা, ৩০ মম

২০ বলটষাশরর জষারববন্ েষানী়ে জশল িত্ষা� এবং ে্ষাওলষা রষা�ষার রটনষা়ে অসশন্তষাে 
িেষাল েুরষাতন রষালদষা েুরসভষার ১৪ নবের ও়েষাশি্র তষারষা�ষালী করষাে এলষা�ষা়ে। 
কসষারবষার স�ষাশল ওই এলষা�ষার কবে �শ়ে�টি বষাবেশত েুরষাতন রষালদষা রষানষার 
নষারষা়েণেুর এলষা�ষার এ�টি কবসর�ষাবর সংথিষার েক্ করশ� ২০ বলটষার ববশুদ্ধ েষানী়ে 
জল সরবরষাহ �রষা হ়ে। কসই জষাশর ে্ষাওলষা এবং িত্ষাশ�র ববে়েটি কদখশত েষান 
থিষানী়ে ব�িু রষানুে। এর েরই ওই ক�ষাম্ষাবনর ববরুশদ্ধ জশলর গুণগত রষান বনশ়ে 
কক্ষাভ ততবর হ়ে েুরষাতন রষালদষা েুরসভষার তষারষা�ষালী এলষা�ষা়ে। অববলশবে এই 
ধরশনর দূবেত জল রষানুশের �ষাশি রষাশত বববক্ �রষা নষা হ়ে, কস ব্ষােষাশরও েুরসভষার 
�ষাশি অবভশরষাগ জষাবনশ়েশিন সংবলিটি এলষা�ষার কবে ব�িু রষানুে।

রবদও েুশরষা ববে়েটি বনশ়ে রুশখ কুলুে এঁশটশি নষারষা়েণেুর এলষা�ষার ওই কবসর�ষাবর 
েষানী়ে জল সরবরষাহ�ষারী সংথিষার �ত্ষাব্বতিরষা। ওই সংথিষার �ণ্ধষার উত্তর সষাহষা 
এ ব্ষােষাশর ক�ষানও রন্তব্ই �রশত চষানবন। কসষারবষার স�ষাশল প্রবতবদশনর রশতষাই 
েুরষাতন রষালদষা েুরসভষার তষারষা�ষালী করষাে এলষা�ষার কবে �শ়ে�টি বষাবেশত ২০ 
বলটষার জষারববন্ েষানী়ে জল সরবরষাহ �রষা হ়ে। জল েষাও়েষার েরই তষাশত ে্ষাওলষা, 
িত্ষা� ভষাসশত কদশখ অসশন্তষাে িবেশ়ে েশে এলষা�ষা়ে। থিষানী়ে রশনষাজ বর্ন বশলন, 
‘ আররষা বন়েবরত নষারষা়েণেুর এলষা�ষার ওই েষানী়ে জল সংথিষার �ষাি করশ�ই ২০ 
বলটষাশরর জষারববন্ জল ব�শন খষাই। এবদন কদখষা রষা়ে েবরস্রুত েষানী়ে জশলর 
জষাশরর রশধ্ ে্ষাওলষা কভশস আশি। জশলর জষারটির রুখ এখনও বসল �রষা। েুশরষা 
ববে়েটি আররষা েুর �তকৃ ্েক্শ�ও জষাবনশ়েবি।’ েুরষাতন রষালদষা েুরসভষার ভষাইস 
কচ়েষারর্ষান সবেকুল ইসলষার বশলশিন, ‘ববে়েটি খুবই উশ্গজন�। বহু রষানুে 
এখন ২০ বলটষাশরর জষারববন্ েবরস্রুত েষানী়ে জল ব�শন খষান। কসইসব বসল �রষা 
েষানী়ে জশলর জষাশর রবদ ে্ষাওলষা রষাশ�, তষা হশল অসশন্তষাে িেষাশবই। এই রটনষার 
বলবখত অবভশরষাশগর েবরশপ্রবক্শত েুরসভষা করশ� ববে়েটি তদন্ত �শর কদখষা হশব।’ 

২০ রলটান্রর 
পানবীে জন্লর জান্র 
শযোওলা, অেন্ন্তাষ

অম্ানন্জযোরত মঘাষ
আরলপুরদুোর, ৩০ মম

কের অববধ আশনে়েষাস্ত্র উদ্ধষার আবলেুরদু়েষাশর। এবষার আবলেুরদু়েষার েহর 
লষাশগষা়েষা বীরেষােষাশত এ�সশঙ্গ উদ্ধষার হল নতুন চষারটি কদবে  বন্ু�। করেপ্ষার 
�রষা হশ়েশি এ�জনশ�। প্রবতটি কদবে বন্ু�ই প্রবতশবেী রষাজ্ ববহষাশর ততবর। 
কগষােশন ববহষার করশ� আবলেুরদু়েষাশর বনশ়ে আসষা হশ়েবিল বববক্র জন্। 
তশব আগষার খবশরর বভবত্তশত কসষারবষার স�ষাল করশ� আবলেুরদু়েষার লষাশগষা়েষা 
বীরেষােষাশত রঁষাটি কগশেবিল েুবলে। ক�ষাচববহষাশরর বদ� করশ� আসষা এ�টি 
গষাবে রষাবরশ়ে তল্ষাবে �রশতই উদ্ধষার হ়ে বনু্� ও গুবল। করেপ্ষার �রষা হ়ে 
দীে� ঝঁষা নষাশর এ�জনশ�।

জষানষা কগশি, দীেশ�র বষাবে েষারু�তলষা়ে। কবে ব�িুবদন ধশরই অববধ 
আশনে়েষাস্ত্র ক�নষাশবচষার �ষারবষাশর নষার বলবখশ়েশি কস। আবলেুরদু়েষাশরর অবতবরতি 
েুবলে সুেষার অম্ষান করষাে বশলন, ‘ প্রষারবর� তদশন্ত আররষা জষানশত কেশরবি, 
ববহষার করশ� অস্ত্রগুবল বনশ়ে আসষা হশ়েবিল। সষাম্প্রবত��ষাশল এত অস্ত্র এ�সশঙ্গ 
উদ্ধষার হ়েবন। আরষাশদর কগষাশ়েন্ষা ববভষাগ েুশরষােুবর সবক়্ে রশ়েশি কজলষা জুশে।’

আন্নেোস্ত্র উদ্ার, মরেপ্ার ১

মযোকলন্েি রান্েল ইরডিো রলরমন্টি
কন্প্ান্রট আইন্িরন্টি নম্বর ( CIN) :  L51109WB1998PLC087076 

মররজস্াি্ অরেে:  ৪, মযোন্ঙ্গা মলন, েুন্রন্দ্র মমাহন মঘাষ েররি, কলকাতা–৭০০০০১
মোন নম্বর:  ০৩৩–২২১০ ১২২১, ২২৪৩ ৫৩৯১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮ ৯৪৩৫

েযোক্স নম্বর:  ০৩৩–২২৪৮ ৩৬৮৩/ ৮১১৪/ ৬২৬৫
ই–মমল:  administrator@mcleodrussel.com ;  ওন্েবোইট:  www.mcleodrussel.com 

  ৩১ মাচ্, ২০২২ েমাপ্ ত্ত্রমারেক এবং বেন্র রনরবীরষিত একক ও পুঞ্বীেূত আরর্ক েলােন্লর েংরষিপ্োর
 ( মশোর প্ররত আে বান্দ  লষি টাকাে) 

রববরি
একক পুঞ্বীেূত

েমাপ্ ত্ত্রমারেক েমাপ্ বের েমাপ্ ত্ত্রমারেক েমাপ্ বের
৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১

১.  �ষারবষার করশ� করষাট আ়ে ১৯,৪৩৭ ৩৩,৮৫৯ ২২,৭২৫ ১১০,৮৫৩ ১১১,১৮৭ ২৫,৪২৪ ৩৮,৮৭৫ ২৯,৮৬৩ ১৩৫,৫৮৩ ১৪৩,৮৪৪
২.  সংবলিটি কর়েষাশদ কনট রুনষােষা/ ( ক্বত)  

[ �র এবং ব্বতক্রী দেষাসরূশহর আশগ] ( ১৪,৮৯২) ( ৪,০৫৬) ( ১৬,১৯৫) ( ১১,৪১২) ( ৮,৪২০) ( ১৭,০৬৮) ( ৪,৯৬০) ( ১৫,১৭৬) ( ১৬,২১৮) ( ৭,৯৭২) 
৩.  সংবলিটি কর়েষাশদ �র–েূব্ কনট রুনষােষা/ ( ক্বত)  

[ ব্বতক্রী দেষাসরূশহর েশর] ( ১৪,৮৯২) ( ৪,০৫৬) ( ১৬,১৯৫) ( ১১,৪১২) ( ৮,৪২০) ( ১৭,০৬৮) ( ৪,৯৬০) ( ১৫,১৭৬) ( ১৬,২১৮) ( ৭,৯৭২)
৪.  সংবলিটি কর়েষাশদ �র–েরবতথী কনট রুনষােষা/ ( ক্বত) ( ১৭,২৮৬) ( ৩,৪৮৪) ( ১২,২৮০) ( ১৩,৬১৭) ( ৫,২৮৩) ( ১৯,২৯৩) ( ৪,৩৫৮) ( ১১,৪৮৭) ( ১৮,০৯২) ( ৫,২৩৯) 
৫.  সংবলিটি কর়েষাশদ করষাট কবষাধগর্ আ়ে 

[উতি কর়েষাশদ �র–েরবতথী রুনষােষা/ ( ক্বত)  এবং 
অন্ষান্ �র–েরবতথী কবষাধগর্ আ়ে অন্তভ্ুতি �শর] ( ১৬,৩৩৪) ( ৫,৪৫২) ( ১০,৬১৮) ( ১৩,৫৫৮) ( ২,২৬২) ( ১৮,১২৭) ( ৬,২২৫) ( ৯,৫৬৬) ( ১৭,৪৫৪) ( ৩,১১৫) 

৬.  েূণ্রূশে আদষা়েী�কৃ ত ইকুইটি কে়েষার রূলধন:  
প্রবতটি কে়েষাশরর অবভবহত রূল্ ₹ ৫/ – ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩

৭.  েূব্বতথী বিশরর বনরীবক্ত ব্ষালষাসে বেশট প্রদবে্তরশতষা 
অন্ষান্ ইকুইটি ( েুনরূ্ল্ষা়েন সঞ়্ে বষাশদ) ১১৫,৭৪৩ ১২৮,১৩৬ ১৩২,২৭১ ১৪৮,৫৬০

৮.  প্রবতটি ইকুইটি কে়েষার বেিু আ়ে ( ইবেএস)  ( ₹ ) 
    ( বষাবে্�ী�কৃ ত ন়ে)
    – বুবন়েষাবদ এবং বরবরিত ( ১৬. ৫৬) ( ৩. ৩৪) ( ১১. ৭৬) ( ১৩. ০৪) ( ৫. ০৬) ( ১৮. ৪৭) ( ৪. ১৭) ( ১১. ০০) ( ১৭. ৩২) ( ৫. ০২) 

এ�� এবং েুঞ্জীভূত আবর্� েলষােশলর ওের বববধবদ্ধ বনরীক্�গশণর ্ষারষা প্র�ষাবেত ববরূে রতষারত
ক�ষাম্ষাবনর বনরীবক্ত এ�� এবং েুঞ্জীভূত আবর্� েলষােশলর ওের বনরীক্�গণ বনম্নববণ্ত দ্রটিব্ ববে়েগুবলর প্রবত রশনষাশরষাগ আ�ে্ণ �বরশ়েশিন: 
( �)  ব�িু ক�ষাম্ষাবনশ� প্রদত্ত এবং ৩১ রষাচ্, ২০২২ অনুরষা়েী ₹ ২,৭৭,০৯৫ লক্ ( ৩১ রষাচ্, ২০১৯ অববধ উদ্ভূত সুদ বষাবদ ₹ ১,৯৩৪ লক্ এবং ৩১ রষাচ্, ২০২২ অববধ প্রদত্ত অন্তভ্ুতি �শর)  অর্রূশল্র আন্তঃ �শে্ষাশরট আরষানশতর ( আইবসবি)  

েুনরুদ্ধষাশরর ব্ষােষাশর সংে়ে রশ়েশি। এর প্রবতববধষাশন ক�ষানও অশর্র সংথিষান নষা–রষা�ষা়ে সংবলিটি কর়েষাশদর ক্বত সরেবররষাশণ �র প্রদবে্ত হশ়েশি। এর কপ্রবক্শত প্রভষাব বনধ্ষাবরত হ়েবন এবং আবর্� েলষােশল তষা প্রদবে্তও হ়েবন।
( খ)  ক�ষাম্ষাবনর তরশে এ�টি ববি �শে্ষাশরটশ� ₹ ১,৪০০ লক্ অর্রূশল্র অবরের প্রদষান �রষা হশ়েবিল রষা ৩১ রষাচ্, ২০২২ এর বনবরশখ অনষাদষা়েী রশ়েশি। এর কপ্রবক্শত ররষারর বনরীক্শণর প্ররষাণ এবং েবরবথিবতর বববরশণর অনুেবথিবতশত এই 

ধরশনর অবরেশরর তবধতষা ও তষার েুনরুদ্ধষারশরষাগ্তষা ববেশ়ে বনরীক্�গণ ক�ষানও রন্তব্ �রশত েষাশরনবন।
( গ)  ক�ষাম্ষাবনর তরশে গকৃহীত ₹ ৬,৭১৬ লক্ অর্রূশল্র আন্তঃ �শে্ষাশরট আরষানশতর ( সংবলিটি কর়েষাশদর কপ্রবক্শত ₹ ২,১০১ লক্ অন্তভ্ুতি �শর)  ওের সুদ বষাবদ ক�ষানও অর্ষাঙ্ক বশ�়েষা সরষাধষান প্রবক়্েষা চূেষান্ত�রশণর জন্ স্বী�কৃ ত হ়েবন।
( র)  ক�ষাম্ষাবনশত ব�িু অপ্রদত্ত ঋণ ও অনষাদষা়েী জরষার ( ধষার এবং তষার সুদ অন্তভু্তি �শর)  সরন্ব়েসষাধন ও তষার বনবচিত�রণ ববশবচনষাধীন রশ়েশি। বত্রষাশন এর সরন্ব়েসষাধন/  প্রভষাব বনধ্ষারণশরষাগ্ ন়ে এবং এই �ষারশণ বনরীক্�গণ এর ওের 

ক�ষানও রন্তব্ �শরনবন।
( ঙ)  ৩১ রষাচ্, ২০১৯ সরষাপ্ অর্বশে্র আবর্� েলষােশলর েূব্বতথী বনরীক্� ওেশরর েবরশছেদ নং ( �) –কত উবল্বখত ঋশণর কপ্রবক্শত ইন্ড এএস–২৪ ‘ সংবলিটি েক্ সম্ব�্ত করষােণষা’  এর েবরশছেদ নং ১০ অনুসষাশর উেবরবলবখত কপ্রষাশরষাটষার 

ক�ষাম্ষাবনগুবল বস্তুগতরূশে এই ক�ষাম্ষাবনর সশঙ্গ সম্ব�্ত েক্ ববশববচত হশব ব�–নষা, কসই ববে়েটি বনধ্ষারণ �রশত সক্র হনবন। তদুেবর, প্রবতশবদশন উশল্খ �রষা ব�িু আইবসবি ‘ ববহ দষাবখলষা’  প্র�কৃ বতর এবং/ বষা ক�ষাম্ষাবনর স্বষাশর্র 
প্রবত ক্বত�র। সব্শেে তষাবরখ অববধ এই ঋণগুবল বশ�়েষা রশ়েশি এবং এগুবলর কপ্রবক্শত অবনচি়েতষা এখনও ববদ্রষান। েবরচষালন �তকৃ ্েক্ ্ষারষা প্রদবে্তরশতষা, এশত জবেত েক্গণ ক�ষাম্ষাবন আইন, ২০১৩ এর সংথিষানসরূহ ও উতি 
অ্ষা�ষাউবন্ং টে্ষান্ডষাশি্র েত্ষানুসষাশর করষােণষার উেশরষাগী ন়ে। প্রবতশবদশন উবল্বখত ববে়েটি বন়েষার� �তকৃ ্েশক্র ববশবচনষাধীন। কসই �ষারশণ সম্ব�্ত েক্গণ সম্ব�্ত করষােণষা এবং ও অন্ষান্ প্রশ়েষাজনী়েতষা উল্ঙ্ঘশনর প্রভষাব এবং এর 
েশল ক�ষাম্ষাবনর আবর্� েলষােশলর ওের তষার প্রভষাব ( রবদ রষাশ�) , তষা বনধ্ষারশণ বনরীক্�গণ সক্র হনবন।

দ্রষ্টবযে: 
১.  উেশরষাতি েলষােলগুবল ক�ষাম্ষাবন আইন, ২০১৩–এর ১৩৩ নং ধষারষাধীশন বনধ্ষাবরতরশতষা ক�ষাম্ষাবনজ ( ইবন্ড়েষান অ্ষা�ষাউবন্ং টে্ষান্ডষাি্স)  রুলস, ২০১৫ ( ‘ ইন্ড এএস’ )  অনুসষাশর প্রস্তুত �রষা হশ়েশি।
২.  উেবরবলবখত বববকৃবতটি কসবব ( বলবটেং অ্ষান্ড আদষার বিসশক্ষাজষার বরশ�ষা়ে্ষারশরন্স)  করগুশলেনস, ২০১৫– এর করগুশলেন ৩৩ করষাতষাশব� টে� এক্সশচঞ্জসরূশহ কেে �রষা ৩১ রষাচ্, ২০২২ সরষাপ্ তত্রষাবস� ও বিশরর আবর্� েলষােশলর ববেদ 

খবত়েষাশনর সংবক্প্সষার। এই আবর্� েলষােশলর েুশরষা ব়েষান টে� এক্সশচঞ্জসরূশহর ওশ়েবসষাইটগুবলশত ( অর্ষাৎ, www.bseindia.com,  www.nseindia.com এবং  www.cse-india.com ) কদও়েষা আশি। ক�ষাম্ষাবনর ওশ়েবসষাইশটও 
( www.mcleodrussel.com ) এই আবর্� েলষােশলর েুশরষা ব়েষান উেলব্ধ রশ়েশি।

৩.  উেবরবলবখত আবর্� েলষােলগুবল ২৯ কর, ২০২২ তষাবরশখ আশ়েষাবজত বনজ বনজ সভষা়ে অবিট �বরটি ্ষারষা ের্ষাশলষাবচত এবং েবরচষাল�রণ্ডলী ্ষারষা অনুশরষাবদত হশ়েশি। কসবব ( এলওবিআর)  করগুশলেনস, ২০১৫–এর করগুশলেন ৩৩ 
অধীশন প্রশ়েষাজনষানুসষাশর বববধবদ্ধ বনরীক্� ৩১ রষাচ্, ২০২২ তষাবরশখ সরষাপ্ তত্রষাবস� ও বিশরর আবর্� েলষােলগুবল বনরীক্ণ �শরশিন।
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