
 
 

 
 

13th August 2022 
 

 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 
BSE Ltd.,    National Stock Exchange         The Calcutta Stock  

P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  
MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 

Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 
          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 

          Bandra (E), 
          MUMBAI- 400 051. 

     Scrip Code: WILLAMAGOR 
 

Dear Sirs,  

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

Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 

In continuation to our letter dated 11th August 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 today i.e., Saturday, 13th August 2022 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.wmtea.com 

This is for your information and record.  

Thanking You, 
 

Yours faithfully, 

WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 

 
(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl: 
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ৼ ১০
কলকাতা শনিবার ১৩ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ABRIDGED
NOTICE INVITING e-TENDER

MEMO NO: 6520/EE-II/NKDA/2022-23         Dt: 08.08.2022
Tender ID: 2022_NKDA_394341_1 Tender has been 
invited on 08.08.2022 for the following work: "Clearing & 
removing of jungles (Six months) in AA-I under NKDA, New 
Town, Kolkata. ''Document download & Bid submission 
closing date: 26.08.2022 upto 06.55 P.M. Details available 
on https://wbtender.gov.in, www.nkdamar.org or contact 
office of the undersigned.

Sd/
Executive Engineer-II

New Town Kolkata Development Authority 

  দনষিণ  পূব্ব  মধ্য ররলওয়ে
ই– অকশি নবজ্ঞনতি

রেন্ার নবজ্ঞনতি িং COM/C/G/R/E-Auction  তারিখ:  ১০. ০৮. ২০২২
িায়পুি রিরিশন থেকে আয় ও রিজ চুরতিি জন্য ই– অেশন আহ্ান েিা হকছে।

 ক্রম সম্পয়দর নববরণ অকশয়ির তানরখ                অকশয়ির সমে
 িং   রেয়ক পর্বন্ত

 ১.  িাটপাড়া দুই–চাো পারেকিং ২৪. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৩০

 ২.  রিিাই পাওয়াি হাউস দুই–চাো পারেকিং ২৪. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৪০

 ৩.  বাকিাি দুই–চাো পারেকিং ২৪. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৫০ 

 ৪.  রিিাই দুই–চাো পারেকিং ২৪. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.০০

 ৫.  দুরক চাি–চাো পারেকিং ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৩০

 ৬.  দুরক দুই–চাো পারেকিং ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৪০

 ৭.  থবিহা দুই–চাো পারেকিং ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৫০

 ৮.  রতিদা দুই–চাো ও চাি–চাো পারেকিং ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.০০

 ৯.  বাকিাদ থটেশকন এটিএম ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৩০

 ১০.  ধামতারি থটেশকন এটিএম ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫.৪০

 ১১.  দারলি িাজহিা থটেশকন এটিএম ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৫০

 ১২.  থবিহা থটেশকন এটিএম ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.০০

 ১৩.  রতিদা থটেশকন এটিএম ২৬. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.১০

 ১৪.  িানুপ্রতাপপুি দুই–চাো পারেকিং ৩০. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৩০

 ১৫.  হাতবাঁধ দুই–চাো পারেকিং ৩০. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৪০

 ১৬.  দারলি িাজহিা দুই–চাো পারেকিং ৩০. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৫০

 ১৭.  কুমহারি দুই–চাো পারেকিং ৩০. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.০০

 ১৮.  দুরক রততুিরদরহ দুই–চাো পারেকিং ৩০. ০৮. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬.১০

 ১৯.  দুরক ও রিিাই পাওয়াি হাউস থপ অ্যান্ড ইউজ ৩১. ০৮. ২০২২ ১৪. ০০ ১৪. ৩০

 ২০.  দুরক রপ্ররময়াম দুই–চাো পারেকিং ০২. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৩০

 ২১.  মািাউদা দুই–চাো পারেকিং ০২. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫. ৪০

 ২২. রপ্ররময়াম দুই–চাো পারেকিং িায়পুি ০২. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫.৫০

 ২৩.  রনপারনয়া দুই–চাো পারেকিং ০২. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬. ০০

 ২৪.  থতিঘারন নাোয় বাস ও ট্াে পারেকিং ০৬. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫.৩০

 ২৫.   সাকিানা দুই–চাো পারেকিং ০৬. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫.৪০

 ২৬.  সিস্বতীনরি দুই–চাো পারেকিং ০৬. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৫.৫০

 ২৭.  িায়পুি রতন–চাো পারেকিং ০৬. ০৯. ২০২২ ১৫. ০০ ১৬. ০০

সেি ই– অেশন রবজ্ঞরতি www.ireps.gov.in –এ আপকিাি েিা হকয়কে।
 অ্যানসস্ট্যান্ট কমানশ্বোল ম্যায়িজার
PR/R/Sr.DCM/PC/88   দনষিণ  পূব্ব  মধ্য ররলওয়ে, রােপুর ( নস. নজ. ) 

 e-TENDER NOTICE
NIeT No. 06/Planing/2022-23

Reference Memo No.-627/Planing/En dated-12/08/2022
Date & Time Schedule

Sl. 
No Particulars Date & Time

schedule
1 Date of uploading of NIT Tender 

Documents (online) (Publishing date)
12/08/2022

2 Document download/sell start date 
(online)

12/08/2022 at
18:00hrs

3 Both Technical and finandial bid 
submission starting date (online)

12/08/2022 at
18:00 hrs

4 Document download/sell closed date 
(online)

25/08/2022 at
17:00 hrs

5 Both Technical and finandial bid 
submission closing date (online)

25/08/2022 at
17:00 hrs

6 Date of opening of Technical Proposals 
(online)

29/08/2022 at
12:00 hrs

N.B. - If any holiday falls on the above stipulated date, then 
next work date will be given effect.

Sd/-
Additional District Magistrate (Gen)

Murshidabad

ররেণীবদ্ধ নবজ্ঞাপি 
গ্রহণ রকন্দ্র

বহরমপুর
ব্রজয়গাপাল 

দাস
৮১/ ২০, ওল্ড পুরিস 

িাইন থিাি
থরািাবাজাি, বহিমপুি

9093028491

অরমতাি রবশ্াস,
রাজ রেনলকম

েরিমপুি েকিজ থিাি,
থপাটে –  েরিমপুি,

থজিা- নদীয়া,রপন-  ৭৪১১৫২,
M- 9093688530, 

9434420686 

 কানদি
আিদিম

প্রযকনে রি রব রসনহা
োরদি, মুরশকদাবাদ 
92332-97207 


