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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NIRLON LIMITED

(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

NOTICE

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
R
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DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED
Statement of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2022 - Standalone
[Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]
(` in lakhs)
S.
No.

Quarter ended
Particulars

Year ended

31-Mar-2022

31-Mar-2021

31-Mar-2022

31-Mar-2021

Audited

Audited

Audited

Audited

431.51

-

431.51

-

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

1

Total Income from Operations

2

10

Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

11

Outstanding Redeemable Preference Shares

12

Debt Equity Ratio

13

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

N/A

-

-

(5,400.48)

195.11

70,270.00

-

N/A

N/A

(13.01)

N/A

N/A

1. Basic:

(278.54)

(0.00)

(279.78)

0.04

2. Diluted:

(278.54)

(0.00)

(279.78)

0.04

N/A

N/A

N/A

N/A

14

Capital Redemption Reserve

15

Debenture Redemption Reserve

-

-

N/A

N/A

16

Debt Service Coverage Ratio

-

-

-

-

17

Interest Service Coverage Ratio

-

-

-

-

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

DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED (Consolidated)
S.
No.

Particulars

1

Total Income from Operations

2

(` in lakhs)
Quarter ended

Year ended

30-Mar-22

30-Mar-21
4,419.99

11,289.50

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

7

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

8

Securities Premium Account

9

Net worth

10

Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

11

Outstanding Redeemable Preference Shares

12

Debt Equity Ratio

13

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

200.00

200.00
(15,326.75)
(15,126.75)
95,639.00

N/A

N/A
(6.32)

1. Basic:

-341.26

(780.62)

2. Diluted:

-341.26

(780.62)

N/A

N/A

14

Capital Redemption Reserve

15

Debenture Redemption Reserve

-

N/A

16

Debt Service Coverage Ratio

-

-

17

Interest Service Coverage Ratio

-

-

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.

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

Place: Bhopal
Date: 27 May 2022

Dilip Suryavanshi
Director
DIN - 00039944

রাজ্য
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কলকাতা মঙ্গলবার ৩১ মে ২০২২

বালুরঘাট–নবদ্বীপধাম ট্রেন পরিষেবা চালু

চাষ করি আনন্দে

আজকালের প্রতিবেদন
বালুরঘাট, ৩০ মে

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে স�োমবার দুপুরে বালুরঘাট স্টেশন থেকে চালু হল
নবদ্বীপধাম ট্রেন। এদিন দুপুরে বালুরঘাট স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা
নেড়ে এই ট্রেনের সূচনা করেন বালুরঘাট
ল�োকসভার সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার।
ছিলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কর্নেল
শুভেন্দু রায়, তপন বিধানসভার বিধায়ক বুধরাই
টু ডু ও গঙ্গারামপুর বিধানসভার বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়–সহ
বিশিষ্টরা।
সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানান, ম�োট ১০টি ক�োচ নিয়ে এই

ট্রেনটি স�োমবার ও বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহে ৫ দিনই যাতায়াত
করবে। প্রতিদিন ভ�োর ৪টা ৪৫মিনিটে নবদ্বীপধাম থেকে ছেড়ে
সেটি দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে বালুরঘাট স্টেশনে প�ৌঁছ�োবে। আবার
দুপুর ২ট�ো ২০ মিনিট নাগাদ বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছেড়ে রাত
১০টা ১৫ মিনিটে নবদ্বীপধামে প�ৌঁছ�োবে। এতদিন এই ট্রেনটি

চলবে সপ্তাহে ৫ িদন
মালদা থেকে নবদ্বীপধাম যাতায়াত করত। এবার সেটিকে বালুরঘাট
পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হল। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সিক লাইন
ও পিট লাইনের কাজেরও শিলান্যাস করেন ডিআরএম কর্নেল

শুভেন্দু রায় ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এক বছরের মধ্যেই
রেলের সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ শেষ হবে বলেও রেলের
তরফে জানান�ো হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত একলাখি–বালুরঘাট রেল উন্নয়ন
কমিটির সম্পাদক পীযূষকান্তি দেব জানান, দীর্ঘদিন ধরে জেলাবাসী
বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেলপথ
সম্প্রসারণের দাবি জানিয়ে আসছেন। কয়েক
বছর আগেই এই প্রকল্পের জমি জরিপের কাজ
শেষ হয়। এমনকী, এই পথে রেলের ফলক
বসান�োর কাজও শেষ হয়েছে। অবিলম্বে যাতে হিলি–বালুরঘাট
ও বুনিয়াদপুর–কালিয়াগঞ্জ রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়
সেজন্য সাংসদকে অনুর�োধ জানিয়েছেন তিনি।

জমিতে হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটার কাজ চলছে। বালুরঘাটের চকভৃ গু এলাকায়। ছবি:পবিত্র ম�োহান্ত

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নিজস্ব রেডিও সেন্টার চালু

দিব্যেন্দু ভ�ৌমিক

হতে হয়, তার সবই পথ পার করে স�োমবার উদ্বোধন হল
ক�োচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও
ক�োচবিহার, ৩০ মে
সেন্টারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.দেবকুমার মুখার্জি
অবশেষে অপেক্ষার অবসান হল। ক�োচবিহার পঞ্চানন বর্মা বলেন, ‘আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিও সেন্টারের উদ্বোধন
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কমিউনিটি রেডিও সেন্টার ‘রেডিও হল। রেডিও সেন্টার থেকে নিয়মিত ক্লাস শুনতে পারবেন
ক�োচবিহার’চালু হল।
শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা সংক্রান্ত
স�োমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিষয়ের পাশাপাশি একই
অ্যাকাডেমিক
ভবনে
সঙ্গে উত্তরের সংস্কৃ তি,
এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে
কৃষ্টি, কৃষি, স্বাস্থ্য–সহ
উদ্বোধন হল কমিউনিটি
সমস্ত কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের
রেডিও সেন্টারের। উদ্বোধনী
রেডিও সেন্টার থেকে ভেসে
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
আসবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ক�োচবিহার পঞ্চানন
ড.দেবকুমার মুখার্জি,
বর্মা
বিশ্ববিদ্যালয়ের
রেজিস্ট্রার ড.আবদুল
নিজস্ব রেডিও সেন্টারের
বেতার চ্যানেলের নাম
কাদের সাফেলি, উত্তরবঙ্গ
রেডিও সেন্টারের উদ্বোধনে উপাচার্য ড.দেবকুমার
রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার
‘রেডিও ক�োচবিহার ৮৯.৬
মুখার্জি, রেজিস্ট্রার ড.আবদুল কাদের সাফেলি,
চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম
এফএম’। বিশ্ববিদ্যালয়ের
পারপ্র
্থ তিম রায়। ছবি: প্রতিবেদক
রায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের
মূল ক্যাম্পাস তথা
রেডিও সেন্টার তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ৭৩ লক্ষ টাকা ক�োচবিহারের পঞ্চানন নগরের মূল বিল্ডিং–এর ছাদের ওপর
বরাদ্দ করেছে।
হয়েছে এই কমিউনিটি রেডিও সেন্টার। অনুষ্ঠান পরিচালনার
প্রসার ভারতীর অনুম�োদন চলে এসেছিল জানুয়ারির ব্যাপারে ইতিমধ্যেই স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে য�োগায�োগের কাজ
প্রথম সপ্তাহেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে লাইসেন্সের জন্য যে ধার্য সেরে ফেলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নাট্যব্যক্তিত্ব কল্যাণময়
টাকা দিতে হয়, তাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল চলতি বছরের দাস, সঙ্গীতশিল্পী সুজিত রায়, শিক্ষাবিদ ড. দিগ্বিজয় দে সরকার
শুরুতেই। নিজস্ব রেডিও সেন্টারের জন্য যে পঁাচটি ধাপ পার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পুরাতন মালদা

২০ লিটারের
পানীয় জলের জারে
শ্যাওলা, অসন্তোষ

অভিজিৎ চ�ৌধুরি
মালদা, ৩০ মে

২০ লিটারের জারবন্দি পানীয় জলে ছত্রাক এবং শ্যাওলা থাকার ঘটনায় অসন্তোষ
ছড়াল পুরাতন মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তারাকালী ম�োড় এলাকায়।
স�োমবার সকালে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে পুরাতন মালদা থানার
নারায়ণপুর এলাকার একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে ২০ লিটার বিশুদ্ধ পানীয়
জল সরবরাহ করা হয়। সেই জারে শ্যাওলা এবং ছত্রাকের বিষয়টি দেখতে পান
স্থানীয় কিছু মানুষ। এর পরই ওই ক�োম্পানির বিরুদ্ধে জলের গুণগত মান নিয়ে
ক্ষোভ তৈরি হয় পুরাতন মালদা পুরসভার তারাকালী এলাকায়। অবিলম্বে এই
ধরনের দূষিত জল মানুষের কাছে যাতে বিক্রি করা না হয়, সে ব্যাপারেও পুরসভার
কাছে অভিয�োগ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কিছু মানুষ।
যদিও পুর�ো বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে নারায়ণপুর এলাকার ওই বেসরকারি
পানীয় জল সরবরাহকারী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। ওই সংস্থার কর্ণধার উত্তম সাহা
এ ব্যাপারে ক�োনও মন্তব্যই করতে চাননি। স�োমবার সকালে প্রতিদিনের মত�োই
পুরাতন মালদা পুরসভার তারাকালী ম�োড় এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে ২০
লিটার জারবন্দি পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। জল পাওয়ার পরই তাতে শ্যাওলা,
ছত্রাক ভাসতে দেখে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় মন�োজ বর্মন বলেন,
‘আমরা নিয়মিত নারায়ণপুর এলাকার ওই পানীয় জল সংস্থার কাছ থেকেই ২০
লিটারের জারবন্দি জল কিনে খাই। এদিন দেখা যায় পরিস্রুত পানীয় জলের
জারের মধ্যে শ্যাওলা ভেসে আছে। জলের জারটির মুখ এখনও সিল করা। পুর�ো
বিষয়টি আমরা পুর কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি।’ পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস
চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। বহু মানুষ
এখন ২০ লিটারের জারবন্দি পরিস্রুত পানীয় জল কিনে খান। সেইসব সিল করা
পানীয় জলের জারে যদি শ্যাওলা থাকে, তা হলে অসন্তোষ ছড়াবেই। এই ঘটনার
লিখিত অভিয�োগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভা থেকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।’

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১
অম্লানজ্যোতি ঘ�োষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ মে
ফের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার আলিপুরদুয়ারে। এবার আলিপুরদুয়ার শহর
লাগ�োয়া বীরপাড়াতে একসঙ্গে উদ্ধার হল নতু ন চারটি দেশি বন্দুক। গ্রেপ্তার
করা হয়েছে একজনকে। প্রতিটি দেশি বন্দুকই প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে তৈরি।
গ�োপনে বিহার থেকে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হয়েছিল বিক্রির জন্য।
তবে আগাম খবরের ভিত্তিতে স�োমবার সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার লাগ�োয়া
বীরপাড়াতে ঘঁাটি গেড়েছিল পুলিশ। ক�োচবিহারের দিক থেকে আসা একটি
গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় বন্দুক ও গুলি। গ্রেপ্তার করা হয়
দীপক ঝঁা নামে একজনকে।
জানা গেছে, দীপকের বাড়ি শামুকতলায়। বেশ কিছুদিন ধরেই অবৈধ
আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার কারবারে নাম লিখিয়েছে সে। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত
পুলিশ সুপার অম্লান ঘ�োষ বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি,
বিহার থেকে অস্ত্রগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে এত অস্ত্র একসঙ্গে
উদ্ধার হয়নি। আমাদের গ�োয়েন্দা বিভাগ পুর�োপুরি সক্রিয় রয়েছে জেলা জুড়ে।’

ম্যাকলয়েড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর (CIN):L51109WB1998PLC087076
রেজিস্টার্ড অফিস:৪, ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র ম�োহন ঘ�োষ সরণি, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন নম্বর:০৩৩–২২১০ ১২২১, ২২৪৩ ৫৩৯১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮ ৯৪৩৫
ফ্যাক্স নম্বর: ০৩৩–২২৪৮ ৩৬৮৩/৮১১৪/৬২৬৫
ই–মেল:administrator@mcleodrussel.com ;ওয়েবসাইট:www.mcleodrussel.com

৩১ মার্চ, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরে নিরীক্ষিত একক ও পুঞ্জীভূ ত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
বিবরণ

(শেয়ার প্রতি আয় বাদে লক্ষ টাকায়)

একক
পুঞ্জীভূ ত
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
সমাপ্ত বছর
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
সমাপ্ত বছর
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
১৯,৪৩৭
৩৩,৮৫৯
২২,৭২৫
১১০,৮৫৩
১১১,১৮৭
২৫,৪২৪
৩৮,৮৭৫
২৯,৮৬৩
১৩৫,৫৮৩
১৪৩,৮৪৪

১.কারবার থেকে ম�োট আয়
২.সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
[কর এবং ব্যতিক্রমী দফাসমূহের আগে]
(১৪,৮৯২)
(৪,০৫৬)
(১৬,১৯৫)
(১১,৪১২)
(৮,৪২০)
(১৭,০৬৮)
(৪,৯৬০)
(১৫,১৭৬)
(১৬,২১৮)
(৭,৯৭২)
৩.সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
[ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে]
(১৪,৮৯২)
(৪,০৫৬)
(১৬,১৯৫)
(১১,৪১২)
(৮,৪২০)
(১৭,০৬৮)
(৪,৯৬০)
(১৫,১৭৬)
(১৬,২১৮)
(৭,৯৭২)
৪.সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
(১৭,২৮৬)
(৩,৪৮৪)
(১২,২৮০)
(১৩,৬১৭)
(৫,২৮৩)
(১৯,২৯৩)
(৪,৩৫৮)
(১১,৪৮৭)
(১৮,০৯২)
(৫,২৩৯)
৫.সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
[উক্ত মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)এবং
অন্যান্য কর–পরবর্তী ব�োধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]
(১৬,৩৩৪)
(৫,৪৫২)
(১০,৬১৮)
(১৩,৫৫৮)
(২,২৬২)
(১৮,১২৭)
(৬,২২৫)
(৯,৫৬৬)
(১৭,৪৫৪)
(৩,১১৫)
৬.পূর্ণরূপে আদায়ীকৃ ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন:
প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ₹৫/–
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৫,২২৩
৭.পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিটে প্রদর্শিতমত�ো
অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চয় বাদে)
১১৫,৭৪৩
১২৮,১৩৬
১৩২,২৭১
১৪৮,৫৬০
৮.প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস)(₹)
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
– বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত
(১৬.৫৬)
(৩.৩৪)
(১১.৭৬)
(১৩.০৪)
(৫.০৬)
(১৮.৪৭)
(৪.১৭)
(১১.০০)
(১৭.৩২)
(৫.০২)
একক এবং পুঞ্জীভূ ত আর্থিক ফলাফলের ওপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের দ্বারা প্রকাশিত বিরূপ মতামত
ক�োম্পানির নিরীক্ষিত একক এবং পুঞ্জীভূ ত আর্থিক ফলাফলের ওপর নিরীক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির প্রতি মন�োয�োগ আকর্ষণ করিয়েছেন:
(ক)	কিছু ক�োম্পানিকে প্রদত্ত এবং ৩১ মার্চ, ২০২২ অনুযায়ী ₹২,৭৭,০৯৫ লক্ষ (৩১ মার্চ, ২০১৯ অবধি উদ্ভূত সুদ বাবদ ₹১,৯৩৪ লক্ষ এবং ৩১ মার্চ, ২০২২ অবধি প্রদত্ত অন্তর্ভুক্ত করে) অর্থমূল্যের আন্তঃ কর্পোরেট আমানতের (আইসিডি)
পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। এর প্রতিবিধানে ক�োনও অর্থের সংস্থান না–থাকায় সংশ্লিষ্ট মেয়াদের ক্ষতি সমপরিমাণে কম প্রদর্শিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রভাব নির্ধারিত হয়নি এবং আর্থিক ফলাফলে তা প্রদর্শিতও হয়নি।
(খ)	ক�োম্পানির তরফে একটি বডি কর্পোরেটকে ₹১,৪০০ লক্ষ অর্থমূল্যের অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল যা ৩১ মার্চ, ২০২২ এর নিরিখে অনাদায়ী রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে যথাযথ নিরীক্ষণের প্রমাণ এবং পরিস্থিতির বিবরণের অনুপস্থিতিতে এই
ধরনের অগ্রিমের বৈধতা ও তার পুনরুদ্ধারয�োগ্যতা বিষয়ে নিরীক্ষকগণ ক�োনও মন্তব্য করতে পারেননি।
(গ)	ক�োম্পানির তরফে গৃহীত ₹৬,৭১৬ লক্ষ অর্থমূল্যের আন্তঃ কর্পোরেট আমানতের (সংশ্লিষ্ট মেয়াদের প্রেক্ষিতে ₹২,১০১ লক্ষ অন্তর্ভুক্ত করে)ওপর সুদ বাবদ ক�োনও অর্থাঙ্ক বকেয়া সমাধান প্রক্রিয়া চূ ড়ান্তকরণের জন্য স্বীকৃ ত হয়নি।
(ঘ)	ক�োম্পানিতে কিছু অপ্রদত্ত ঋণ ও অনাদায়ী জমার (ধার এবং তার সুদ অন্তর্ভুক্ত করে)সমন্বয়সাধন ও তার নিশ্চিতকরণ বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্তমানে এর সমন্বয়সাধন/প্রভাব নির্ধারণয�োগ্য নয় এবং এই কারণে নিরীক্ষকগণ এর ওপর
ক�োনও মন্তব্য করেননি।
(ঙ)	৩১ মার্চ, ২০১৯ সমাপ্ত অর্থবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ববর্তী নিরীক্ষক ওপরের পরিচ্ছেদ নং (ক)–তে উল্লিখিত ঋণের প্রেক্ষিতে ইন্ড এএস–২৪ ‘সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত ঘ�োষণা’এর পরিচ্ছেদ নং ১০ অনুসারে উপরিলিখিত প্রোম�োটার
ক�োম্পানিগুলি বস্তুগতরূপে এই ক�োম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত পক্ষ বিবেচিত হবে কি–না, সেই বিষয়টি নির্ধারণ করতে সক্ষম হননি। তদুপরি, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা কিছু আইসিডি ‘বহি দাখিলা’প্রকৃতির এবং/বা ক�োম্পানির স্বার্থের
প্রতি ক্ষতিকর। সর্বশেষ তারিখ অবধি এই ঋণগুলি বকেয়া রয়েছে এবং এগুলির প্রেক্ষিতে অনিশ্চয়তা এখনও বিদ্যমান। পরিচালন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদর্শিতমত�ো, এতে জড়িত পক্ষগণ ক�োম্পানি আইন, ২০১৩ এর সংস্থানসমূহ ও উক্ত
অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের শর্তানুসারে ঘ�োষণার উপয�োগী নয়। প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ামক কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। সেই কারণে সম্পর্কিত পক্ষগণ সম্পর্কিত ঘ�োষণা এবং ও অন্যান্য প্রয়�োজনীয়তা উল্লঙ্ঘনের প্রভাব এবং এর
ফলে ক�োম্পানির আর্থিক ফলাফলের ওপর তার প্রভাব (যদি থাকে), তা নির্ধারণে নিরীক্ষকগণ সক্ষম হননি।
দ্রষ্টব্য:
১.	 উপর�োক্ত ফলাফলগুলি ক�োম্পানি আইন, ২০১৩–এর ১৩৩ নং ধারাধীনে নির্ধারিতমত�ো ক�োম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস)রুলস, ২০১৫ (‘ই ন্ড এএস’)অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২.	 উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের আর্থিক ফলাফলের বিশদ
খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলিতে (অর্থাৎ, www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং w
 ww.cse-india.com) দেওয়া আছে। ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও
(www.mcleodrussel.com) এই আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান উপলব্ধ রয়েছে।
৩.	 উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি ২৯ মে, ২০২২ তারিখে আয়�োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুম�োদিত হয়েছে। সেবি (এলওডিআর)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩
অধীনে প্রয়�োজনানুসারে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের আর্থিক ফলাফলগুলি নিরীক্ষণ করেছেন।
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