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Over 3,200 Amrapali
buyers ‘untraceable’

TuesdAy, 31 MAy 2022
AhMedAbAd

United Spirits flags high raw material
costs to states to raise liquor prices
Suneera Tandon
suneera.t@htlive.com
New Delhi

SC-appointed committee is set to declare the homebuyers as defaulters
Rituraj Baruah
rituraj.baruah@livemint.com
New Delhi

A

s many as 3,278 homebuyers
of Amrapali Group are set to
be declared as defaulters by a
committee appointed by the
Supreme Court to complete
unfinished projects of the bankrupt real
estate firm as they are still to enrol themselves on the dedicated portal for homebuyers and also make any payment towards
their property purchases for the past few
years.
Once declared as defaulters, the housing
units sold to them would be transferred to
the so-called unsold category, said R. Venkataramani, senior advocate and the
receiver appointed by the top court. He
said a total of 32,000 homebuyers have
enrolled so far on the portal created for the The committee said the homebuyers are yet to enrol themselves on the dedicated
HT
Amrapali homebuyers, out of which about portal for homebuyers and also to make any payment towards their purchases.
7,000 have paid the full amount.
“We want to ultimately find out who is are abroad, according to records, he said. made any payment since 2019. The cominterested and who is not interested. So we The exercise of tracking them and reaching mittee is taking steps to identify and reach
identified people who are not making pay- out to them took three to four months, he out to them which, Venkataramani said, is
expected to be completed in a couple of
ments at all post 2016. Roughly that figure said.
Venkataramani said the total amount months.
now comes to 3,278 people who will be
In 2019, the top court, while ordering the
declared as defaulters next month. That paid by the 3,278 homebuyers stood at
means their units will come into the unsold around ₹200 crore-₹300 crore. The court cancellation of the Real Estate Regulatory
category,” Venkataramani said.
receiver said that if any of these buyers, Authority registration of Amrapali,
appointed Venkataramani as
“They are not traceable
the court receiver. It also
despite the efforts we have
cAtegOry chAnge
appointed state-run NBCC Ltd
made. Either they are not
A total of 32,000
MAny of the buyers
to complete 23 pending protraceable or they are not Once declared
the
homebuyers have
are based out of
jects of Amrapali involving
responding. Whatever means defaulters,
housing units sold to enrolled on
several parts of the
43,000 stalled homes in Noida
of communications we could them will be moved
Amrapali’s portal
country and a few
and Greater Noida.
have adopted by sending reg- to unsold category
created for them
hundred are abroad
Last month, Venkataramani
istered post, speed post, mails,
informed the court in a note
letters, WhatsApp messages,
everything has been done. In some cases, after being declared as defaulters, claim that the first tranche of ₹150 crore out of the
wherever the addresses are available, phys- their investments, they would have to be total sum of ₹1,500 crore, meant for conical verifications were also done. So, this refunded. He said also that the committee struction of stalled Amrapali housing pronumber will be treated as unsold,” Venkat- plans to have a contingency fund to meet jects, has been paid directly to NBCC.
A consortium of seven banks had agreed
aramani said.
such demands.
These homebuyers are based out of sevMeanwhile, another 7,000 people, who to infuse ₹1,500 crore to complete the coneral parts of the country and a few hundred have registered on the platform, have not struction of the unfinished projects.
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nited Spirits Ltd,
India’s largest spirits
company, wants state
governments to allow it to
raise product prices to offset
an increase in the cost of raw
materials especially glass and
extra neutral alcohol (ENA).
The maker of Johnnie
Walker whisky and Smirnoff
vodka has started negotiations with the states as liquor
pricing in India is a state subject and alcohol producers fix
prices in consultations with
excise departments.
“Looking ahead, we do
anticipate volatility to remain
in the short-term. We anticipate some temporary import
supply constraints in the
short-term and inflationary
headwinds to put pressure on
our growth and margins,” said
Hina Nagarajan, Managing
Director and CEO, USL, during the company’s post-earnings call on Monday.
On Friday, the company

United Spirits has started negotiations with states as liquor
pricing in India is a state subject..

reported a 9.5% rise in March
quarter net sales from a year
earlier to ₹2,435 crore. Net
profit, however, fell 19% to
₹136 crore in the three
months ended March.
The company is focused on
improving productivity measures in the face of “unprecedented inflation”. “Our organization is mobilized and is
targeting twice the usual productivity at a total enterprise
level. Whether it is buying
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efficiency, sharper choice on
investment or sweating our
assets more for operating leverage,” Nagarajan said.
Meanwhile, prices of ENA,
used to make alcoholic beverages, and glass, which comprise two-thirds of the company’s raw material basket,
remain high.
“Both the commodities are
right now under inflationary
pressures. Glass much more;
ENA, we would want to

believe is more short-term
driven by the geopolitical tensions,” said Pradeep Jain,
chief financial officer, USL.
There has been a doubledigit increase in inflation
compared to a year earlier in
USL’s entire portfolio, said
Jain, as he highlighted “shortterm margin pressure” on the
company.
The advocacy efforts have
yielded results in states such
as Assam, Rajasthan and Madhya Pradesh which have
allowed the company to raise
product prices over the last
three to four months.
“The cycle is currently on.
So we hope to make progress
on that front over the next two
to three months,” Jain said.
Meanwhile, on Friday, USL
announced the sale and franchising of more than 30 popular brands to Inbrew Beverages for an estimated ₹820
crore as part of a strategic
review of its mass-priced
liquor brands. This includes
brands such as Haywards, Old
Tavern, White-Mischief,
Honey Bee and Green Label.

ASK realty arm makes 1st close of new fund
Debjyoti Roy
debjyoti.roy@livemint.com
New Delhi

A

SK Property Investment Advisors (ASK
PIA), the real estate private equity arm of the ASK
group, announced on Monday
the first close of its new fund
which is smaller than what it
raised in its previous outing.
Christened Real Estate Fund
(RESOF IV), ASK PIA marked
the first close of its sixth fund at
₹610 crore. It intends to raise
₹2,000 crore for this vehicle,

lower than the ₹2,500 crore it investors account for 50% of
had committed to raise for its the real estate fund raised,
while overseas investors
fifth fund.
account for the
“We
have
remaining 50%,”
announced initial
Christened Real
he said.
closure of more
Estate Fund
ASK PIA has
than $80 million,
(RESOF IV), ASK
raised
about
which will be
PIA marked the
₹5,000 crore
invested in the
first close of its
since 2009 and its
established resisixth fund at
investors include
dential markets of
₹610 crore
family offices,
Mumbai, Pune,
ultra high netNoida, Gurugram,
worth individuals,
Bengaluru and
Chennai,” said Amit Bhagat, high net-worth individuals and
chief executive and managing institutions. Over the last few
director, ASK PIA. “Domestic years, private equity invest-

ments in income-yielding commercial, industrial, residential
and data centres have risen
sharply thanks to increased foreign capital inflows.
ASK PIA claimed that its
portfolio projects have shown
robust performance and
recorded more than 70%
growth in sales value in FY22.
“We believe the residential
market is already on a growth
trajectory in 2022 and is likely
to follow the same trend in the
coming years,” said Sunil
Rohokale, managing director
and CEO at ASK group.
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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
পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও
ক�োচবিহার
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
্থ তিম রায়। ছবি: প্রতিবেদক
পারপ্র
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
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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)
(১৪,৮৯২)
(৪,০৫৬)
(১৬,১৯৫)
(১১,৪১২)
(৮,৪২০)
(১৭,০৬৮)
(৪,৯৬০)
(১৫,১৭৬)
(১৬,২১৮)
(৭,৯৭২)
[ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে]
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 (‘ইন্ড 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 www.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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