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मुंबई, ५ िोव्हे्बर २०२०

मनोऱ्यांची थकबाकी

या देशात भाजपा
समर्थकांना सात खून माफ
आहेत का?
राष््वािी मंत्याचा टोला

मुंबई - अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येत
आरोपी असलेल्या अण्ाब गोट्वामी यांच्या
बचावासािी के्द्ातील मंत्ी येत असतील तर या
िेशात भाजपा समथ्ाकांना सात खून माफ आहेत
का? असा सवाल राष््वािी काँग्ेसचे राष््ीय
प््वक्ते आठण अल्पसंख्याक मंत्ी नवाब मठलक
यांनी केला आहे. आज सकाळी अण्ाब गोट्वामी
यांना रायगड पोठलसांनी अटक केली, इंठटठरयर
ठडझानयर
अन्वय
नाईक
यांच्या
आत्महत्येप्करणी पोठलसांनी ही कारवाई केली.
याबाबत नवाब मठलक म्हणाले की, अन्वय
नाईक आत्महत्या प््करणात ठरपस्ललक ठटव्हीचे
अण्ाब गोट्वामी यांना आज अटक झाल्यानंतर
भाजपच्या केद् ्ीय मंतय् ांनी बचावासािी पुढे आले.
आत्महत्या प्क
् रणात आरोपीच्या बाजूने भाजपाचे
के्द्ीय मंत्ी ट्वीट करत असतील तर या िेशाने
मान्य करायचे का भाजपा समथ्ाकांना सात खून
माफ आहेत असे ट्वीट कर्न नवाब मठलक
यांनी भाजपाला चांगलेच पेचात पकडले आहे.

भाजपा िेत्यांिी केला
अण्ाबच्या अटकेचा निषेध

आणीबाणी १९७७ मध्ये संपुष्ात आली, पण
मानठसकता कायम! आणीबाणीचे समथ्ान
करणारी ठशवसेना आठण काँग्ेस एकत््आल्यावर
त्याच मानठसकतेचे प््िश्ान करीत आहेत.
सरकारठवरोिी प्त्य् क
े आवाज िडपण्याचा प्य् त्न
हा लोकशाहीसािी घातक.अशा प््त्येक
िडपशाहीठवर्द्संघष्ाकरणे हाच भारताचा नारा
आहे अशा शल्िात माजी मुखय् मंत्ी आठण ठवरोिी
पक््नेते िेवे्द्फडणवीस यांनी िाकरे सरकारवर
ठनशाणा सािला आहे.
तर आपण आपल्या पद््तीने राज्य सरकारचा
आंिोलन कर्न ठवरोि करा, उपोषण करा,
सरकारी कामकाजात असहयोग िाखवा, सोशल
मीठडयावर आवाज उिवा, मोच्ाा काढा. काँग्ेस
सोबत राहून या सरकारला वाटत आहे की हे
महाराष््ात हुकूमशाही पद््त लागू कर्
शकतात.. महाराष््हे किीच होऊ िेणार नाही.
आजच्या ठपढीला िेखील इंठिरा गांिीजी्च्या
आणीबाणीची जाणीव कर्न िेणय् ासािी महाराष््
सरकारचे आभार व्यक्त करतो. त्यावेळी िेखील
जनतेने सरकारला संठविानाच्या ठवर्द्कारवाई
करताना थांबठवले होते, आता िेखील थांबवणार
असा टोला चंद्कांत पाटील यांनी महाठवकास
आघाडी सरकारला लगावला आहे.

अर्णब गोस्वामी्नी सूडबुद्ीने ५३ कोटी्वर
पैसे थकवल्यानेच पतीची आत्महत्या
मोबाइल कंपन्यावरील
कारवाईअभावी आन्थाक ताण

अन्वय िाईक यांच्या पत्िीचा गंभीर आरोप

मुंबई - ठरपस्ललक टीव्हीचे
संपािक अण्ाब गोट्वामी यांना
बुिवारी सकाळी रायगडपोठलसांनी
अटक केली. २०१८ मध्ये इंठटठरयर
ठडझानयर अन्वय नाईक यांच्या
आत्महत्या प््करणात अण्ाब
गोट्वामी्ना अटक करण्यात आली
आहे. यासंिभ्ाात आता, 'अण्ाब
गोट्वामी्नी सूडबुद्ीने पैसे
थकवल्यानेच आपल्या पतीने
आत्महत्या केली. अन्यथा ते आज
ठजवंत असते, असा गंभीर आरोप
अन्वय यांच्या पत्नीने केला आहे.'
त्या पत््कार पठरषिेत बोलत होत्या.
यावेळी
त्यांची
मुलगीही
त्यांच्यासोबत होती.
अन्वय यांचय् ा मुलीने सांठगतले,
की संबंठित लोकांनी आपल्या
पतीचे 83 लाख र्पये थकवले.
गुनह् ा िाखल झाल्यानंतर पोठलसांनी
न्याय िेणे अपेठ्कत होते. आम्हाला
राजकारणात पडायचे नाही.
आम्हाला न्याय हवा आहे. आम्ही
याआिी सव्ााना ठवनंती केली,
तपास अठिकाऱ्यांनी िबाब
आणला. आज झालेली अटक
आिीच होणे गरजेचे होते.
वठडलांनी अण्ाब गोट्वामी, ठफरोज
शेख आठण ठनतीन साड्ाा या 3
जणांची नावे सुसाईड नोटमध्ये
ठलठहले होती. हा वठडलांचा

अण्ाब यांना आज िुपारी अठलबाग
न्यायालयात हजर करण्यात येणार
आहे.

अण्ाब आनण अन्वय
यांच्यात कशावर्ि
वाि झाला?

शेवटचा प््ोजेक्ट होता.
आम्ही एक नागठरक म्हणून,
पोठलसांवर ठवश््ास िेऊन
एफआयआर करतो आठण ती
कचऱ्याच्या डल्ल्यात का जाते?
असा सवालही यावेळी अन्वय
यांच्या पत्नीने केला. यावेळी,
माझ्या वठडलांना सातत्याने िमक्या
ठिल्या जात होत्या, की तुला पैसे
ठमळणारच नाही आठण जे ठमळाले
आहेत, तेही मी कसे वसूल करतो,
हे मी बघून घेईल. यासंिभ्ाात
आमच्या कुटुंबातही चच्ाा व्हायची.
मी माझ्या वठडलांना पोठलसांत
तक््ारही करायला सांगत होते. पण

तेव्हाही माझ्या वठडलांना िमक्या
येत होत्या, की तुझ्या मुलीचे आठण
तुझेही कठरअर बब्ााि करीन. त्यांना
सातत्याने प््ेशरमध्ये आणले गेले.
एवढेच नाही, तर आमच्या
क्लायंट्नाही त्यांनी फूस लावली,
की तुम्हीही पैसे िेऊ नका. हे
आम्हाला ठफरोजनेही सांठगतले.
त्यामुळे माझ्या वठडलांकडे िुसरा
पय्ाायच उरला नाही, असे अन्वय
यांच्या मुलीने म्हटले आहे.
याठशवाय, या प्क
् रणात अठनल
पारसकर आठण सुरेश वहाडे
यांनीही अण्ाब गोट्वामी यांना
सहकाय्ाकेल्याचेही त्या म्हणाल्या.

एक्स्प्ेस गाडीच्या शौचालयात
मवहलेने वरला बाळाला जन्म

पालघर : मुंबईमिून उि््र
प््िेशकडे जाणाऱ्या वांद्े-गाझीपूर
कोठवड ट्पेशल एक्ट्प्ेस गाडीच्या
शौचालयात गुठडया ठवश््कम्ाा (२७)
या मठहलेने रठववारी रात््ी १२ वाजता
बाळाला जन्म ठिल्याची घटना घडली.
िोघेही बाळ-बाळंतीण सुखर्प असून
त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. उि््र
प््िेश राज्यातील माठरयाहू गावातील
राजेश ठवश््कम्ाा (३३) हा आपल्या

पाठलकेतील अठिकारीच
कारवाई करण्यास ठिरंगाई
करत आहेत. त्यामुळे
अठिकाऱ्यांचीच
चौकशी
करण्याची मागणी मी पाठलका
आयुकत् ांना पत््ाद््ारे केली आहे.
– प््शांत िळवी, सभागृह
नेता, मीरा-भाई्िर
महानगरपाठलका

पत्नीसह नालासोपारा येथे मागील काही
वष्ां्पासून राहत होता. त्याची पत्नी
गभ्ावती असल्याने ठतची प््सुती ठडसे्बर
मठहन्यात होईल, असे त्याच्या खासगी
डॉक्टरांनी सांठगतले होते. ठतची काळजी
घेण्यासािी बाळंतपणासािी ठतला
आपल्या गावी आई-वठडलांकडे
सोडायला िोघांनीही रठववारी मुंबईहून
वांद्े-गाझीपूर एक्ट्प्ेस पकडली. या
एक्ट्प्ेसने ठवरार ट्थानक सोडल्यानंतर

अण्ाब गोट्वामी यांनी नोव्हे्बर
२०१७ मध्ये टाईम्स नाऊ
वृि्वाठहनीला रामराम केला. मी
सहा मठहन्यांत माझी नवी वाठहनी
सुर् करेन, असं आव्हान
गोट्वामी्नी टाईम्स नाऊमिून बाहेर
पडताना जैन यांना ठिलं होतं.
एखािी वाठहनी सुर् करण्यासािी
ठकमान वष्ाभराचा कालाविी
लागतो. पण गोट्वामी यांनी ६
मठहन्यांत वाठहनी सुर्करता यावी
यासािी अन्वय नाईक यांच्यामागे
ट्टुठडयोचं काम लवकर पूण्ा
करण्याचा तगािा लावला. अन्वय
यांना ६ मठहन्यांत काम पूण्ा न
करता आल्यानं अण्ाब यांनी
त्यांच्याकडे असलेलं काम काढून
घेतलं. त्यांना ट्टठु डओच्या पठरसरात
येण्यासही मज््ाव केला. यानंतर
गोट्वामी्नी ट्टुठडओचं काम
कोलकात्यातील एका इंठटठरयर
ठडझाईनरकडून पूण्ाकर्न घेतलं,
अशी माठहती सुत्ांनी ठिली.

भाई्िर : मीरा-भाई्िर शहरात
उभारण्यात आलेल्या मोबाइल
मनोऱ्यांची थकबाकी ५३
कोटी्पेक्ा जास्् झाली असताना
प््शासनातील
अठिकारी
कोणत्याही ट्वर्पाची कारवाई
करत नसल्याने यांचा थेट फटका
पाठलकेच्या उत्पन्नावर बसत
असून ठवकासकामांवर पठरणाम
होण्याची शक्यता ठनम्ााण झाली
आहे.
मीरा-भाई्िर शहरात ठवठवि
कंपन्यांचे ७१८ मोबाइल मनोरे

या संिभ्ाात बैिक घेण्यात
आली असून थकबाकी वसूल
करण्याकठरता किोर ठनण्ाय
घेण्यात येणार आहे.
– ठिलीप ढोल, अठतठरक्त
आयुक्त
आहेत.
या
मनोऱ्यांच्या
उभारणीकठरता
नगररचना
ठवभागामाफ्कत परवानगी िेण्यात
येते.

या मोबाइल टॉवरला गृहनिम्ाण
ा सोसायटीच्या वान्षक
ा भाडेमलू य
् तत्व् ािुसार मालमत््ा
कर नवभागाकडूि कराची आकारणी करण्यात येत आहे. या मोबाइल मिोऱ्याला
शास््ीसह कराची आकारणी केली जात आहे. मात्् मोबाइल टॉवरधारक नवनवध
कंपन्यांिी शास््ीसह कर आकारणीला मुंबई उच््न्यायालयात आव्हाि निले असता
न्यायालयािे महािगरपानलकेचय
् ा निण्य
ा ाला स्थनगती निली आहे. मात््मागील सातआठ वष्ापा् ासूि हा स्थगि आिेश उठनवण्याबाबत नवनध नवभागािे कोणत्याही प्क
् ारची
ठोस भूनमका घेतलेली िाही.या मोबाइल टॉवरधारकांकडे ५३ कोटी र्पयांची थकबाकी
होती. यापैकी प्श
् ासिाला केवळ ३.२५ कोटी र्पयेच नमळाले आहेत. या ५३ कोटी्पक
ै ी
व्याज आनण शास््ीची रक््म ३० कोटी्च्या घरात पोहोचली आहे. सि २०१७ मध्ये
तात्कालीि आयुकत् अच्यतु हांगे यांिी या मोबाइल टॉवरवर कारवाईचा बडगा उगारला
असता मोबाइल टॉवरधारकांिी न्यायालयाचा अवमाि अशी ओरड करीत पुन्हा
न्यायालयात धाव घेतली होती. मालमत््ाधारकांची थकबाकी असता पाणीपुरवठा
नवभागामार्फत त्या गृहनिम्ााण सोसायटीचा पाणीपुरवठा खंनडत केला जातो. परंतु या
मोबाइल टॉवरधारकांवर कोणत्या प््कारची कारवाई करायला हवी या संिभ्ाात
अद््ापही प््शासिािे ठोस पावले उचललेली िाहीत.

पालघर हत्याकांड :

अठरा आरोपी्ची जावमनावर सुटका

गुठडयाला प््सुती वेिना होऊ लागल्या. ठाणे नवशेष न्यायालयाचे आिेश
िाणे : पालघर
वेिना वाढू लागल्याने ठतने शौचालय
ठजल्ह्ातील गडठचंचले
गािले आठण मोिा िीर एकवटून
येथील तीन सािूंच्या
ट्वतःच्या प््यत्नाने बाळाला सुखर्प
हत्याकांड प्क
् रणातील
जन्म ठिला.
लक््मण रामजी जािव
या घटनेची माठहती ठतकीट
(५८) याच्यासह १८
तपासनीसाला िेण्यात आल्यानंतर
त्यांनी पठ््िम रेल्वेच्या वठरष््ांशी जणांची मंगळवारी िाणे ठवशेष न्यायालयाने
संपक्क सािून ट््ेन पालघर येथे जाठमनावर सुटका केली.
डहाणू तालुक्यातील गडठचंचले येथे १६ एठ््पल
थांबठवण्याची परवानगी ठमळठवली.

२०२० रोजी रात््ी ११.३० वाजण्याच्या सुमारास
एका जमावाने गुजरातकडे जाणाऱ्या तीन सािूंची
चोर समजून हत्या केली होती. याच प््करणामध्ये
लक््मण जािव याच्यासह अनेकांना अटक झाली
आहे. यामध्ये ठनतीन लक्म
् ण जािव (२६), मनोज
लक््मण जािव (२५) या मुलांसह त्यांचे वडील
लक््मण जािव (५८) तसेच तुकाराम साथ (४०,
रा. गडठचंचले, पालघर) या चौघांठवर्द् कासा
पोलीस िाण्यात १७ एठ््पल २०२० रोजी गुन्हा
िाखल झाला होता.

‘कोववडोत््र के्द्ा’तही स्थारनरांना रिश््ासात घेऊन मागाठाणे परिसिातील जेष्ांसाठी नॅशनल पार्क होणाि खुले
सूय्ाा पाणी योजनेला गती द््ा
उपचारासाठी गर््ी मुखय् मंतय् ांची

दििोज २५ ते ३० रिोनामुक्त झालेल्यांची हजेिी
िाणे : महापाठलका क्त्े ्ातील
करोनामुक्त
झालेल्यांसािी
अद््यावत कोठवडोि््र के्द्
महापाठलकेने सुर् केले असून
गेल्या पंिरा ठिवसांमध्ये या
केद् ्ात ३७५ करोनामुकत् र्गण
् ांनी
हजेरी लावून तज्ज् डॉक्टरांचा
सल्ला घेतला आहे. करोनामुकत्
झाल्यानंतरही उद्व् णाऱ्या ठवठवि
समट्यांवर कशी मात करायची
आठण कोणती काळजी घ्यायची
याचे सठवस््र माग्ािश्ान या
के्द्ातील तज्ज् डॉक्टरांमाफ्कत
केले जात आहे. करोनाकाळातील
अनुभवांमुळे मानठसकिृष्य़ा
खचून गेलेल्या र्ग्णांना आिार
िेण्यासोबत त्यांच्या मनातील
भीतीही िूर करण्याचा प्य् त्न या
ठिकाणी मानसोपचारतज्ज्ाक
ं डून
केला जात आहे. िाणे येथील
माठजवाडा भागातील लोढा
लक्झोठरया कॉम्पल
् के स
् इमारतीच्या
पठहल्या मजल्यावर महापाठलकेने
अद््यावत कोठवडोि््र केद् ्
उभारले आहे. या के्द्ामध्ये
करोनामुक्त
झाल्यानंतरही
र्ग्णांना जाणवणाऱ्या अनेक

सूचिा

मीरारोड - मीरा भाई्िर सह
वसई ठवरार व पठरसरातील
गावांचा
पाणी
प््श्न
सोडवण्याच्या
िृष्ीने
महत्वाच्या अशा सूय्ाा िरण
पाणी पुरविा योजनेचे काम
एमआरडीएच्या माध्यमातून
सुर् असून सिर काम
लक््णांवर उपचार करण्यासािी जलिगतीने पूण्ा करण्याची
वैदक
् ीय अठिकारी, करोनामुकत् मागणी आमिार प््ताप
र्गण
् ांचे मनोबल वाढठवण्यासािी सरनाईक यांनी मुखय् मंत्ी उद्व्
तसेच करोनाच्या काळातील कटू िाकरे यांना केली आहे.
अनुभवातून बाहेर काढण्यासािी मुख्यमंत्यांनीिेखील ट्थाठनक
योगतज्ज,् समुपिेशक, आहारतज्ज,् जनतेला ठवश््ासात घेऊन
मानसोपचारतज्ज्ाच
ं ी ठनयुकत् ी कामातील अडथळे िूर कर्न,
करण्यात आली. तसेच योगा सेट् र, आवश्यक त्या परवानग्या
ठवश््ातं ी कक्् आठण समुपिेशन द््ाव्यात व येतय् ा एक - ठिड
कक््अशा सव्ाअद्य् ावत सुठविा वष्ातं् योजनेचे काम पूणा्करावे,
्े प्श
् ासनास ठिल्याचे
उपलल्ि कर्न ठिल्या आहेत. असे ठनि्श
सरनाईक
यां
नी सांठगतले.
गेलय् ा पंिरा ठिवसांपासून हे केद् ्
शहराची
लोकसं
खय् ा झपाट््ाने
सुर् करण्यात आले आहे.या
वाढत
असू
न
ठपण्
य
ाच्या पाण्याची
केद् ्ामध्ये िररोज २५ ते ३०
मागणीही
वाढत
आहे. अपुरे
करोनामुकत् र्गण
् येत असून
आतापय्त्ं
३७५ करोनामुकत्
र्गण
् ांनी केद् ्ात उपस्टथती
लावून तज्ज् डॉक्टरांकडून
माग्िा श्ना घेतले आहे.

तज्ज्डॉक्टरांकडूि माग्िा श्िा

कमी उत्साह आठण थकवा, श््ासोच्छ्ास घेणय् ास त््ास,
छाती भर्न येण,े सतत येणारा खोकला, कफ पडणे,
अन्नावरील वासना उडणे, अपचन, डोकेिख
ु ी, बेचनै ी वाढणे,
झोप न लागणे, अशा समट्या केद् ्ात येणाऱ्या करोनामुकत्
र्गण
् ांकडून मांडल्या जात आहेत. तसेच अनेकांचय् ा मनात
परत करोना होण्याची भीती असल्याचे ठिसून येत आहे, तर
काहीजण करोनाच्या काळातील अनुभवांमळ
ु े मानठसकिृषय़् ा
खचून गेलय् ाचे ठिसून येत.े र्गण
् ांचय् ा समट्यने स
ु ार त्या त्या
तज्ज्डॉक्टरांकडून त्यांना माग्िा श्ना केले जाते. तसेच र्गण
् ांना
मानठसक आिार िेणय् ाबरोबरच त्यांचे मनोबल वाढठवण्यासािी
प्य् त्न केले जात आहेत. याठशवाय, िैनठं िन आहार, योगा
आठण व्यायाम याबाबतही तज्ज्ाक
ं डून माग्िा श्ना करण्यात येत
आहे.

पाणी आठण सततच्या तांठ्तक
ठबघाडामुळे पाणी टंचाई
भेडसावत आहे. त्यामुळे
शहरासािी 'एमएमआरडीए'च्या
माध्यमातून सुर् असलेलय् ा
२१८ िशलक््ठलटर सूया्ा पाणी
पुरविा
योजनेचे
काम
जलिगतीने पूणा् करावे, अशी
ठवनंती आमिार सरनाईक यांनी
सह््ाद््ी अठतथीगृहात झालेलय् ा
आमिारांचय् ा
आढावा
बैिकीवेळी मुखय् मंतय् ांना केली
होती. २०१७ च्या महापाठलका
ठनवडणुकीआिी तीन वष्ापं् वू ्ी
सूया्ा पाणी पुरविा योजनेचे
मीरारोड येथे भूठमपूजन केले
गेले . परंतु योजना मात््आजही
बारगळलेली आहे. ठशवाय
पालघरमिील ट्थाठनकांचासुद्ा
वसई - ठवरार व मीरा भाई्िरला
पाणी िेणय् ास ठवरोि आहे. मुबं ई
मेट्ो माग्-ा ४ हा वडाळा कासारवडवली - गायमुखपय्त्ं
तर मेट्ो माग्ा क्म
् ांक १० हा
िठहसर - काठशमीरा ते भाई्िर,
असा असून या िोन्ही मेट्ोचे
काम सुर्आहे.

मुंबई : पय्ाटकांचे आकष्ाण
असलेले आठण मागािाणे
पठरसरतील मॉठ्नं्ग वॉक
करणाऱ्या जेष्नागठरकांसािी
उद््ा ठि,5 पासून बोरीवलीचे
नॅशनल पाक्कसुर्होणार आहे.
मागािाणे ठवभागातील ज्येष्
नागठरकांसािी बोठरवली येथील
संजय गांिी राष््ीय उद््ान
कोरोना ठवषाणूच्या वाढत्या
प््ािुभ्ाावामूळे बंिच होते. यामुळे

ज्येष्नागठरकांना रोज सकाळी
मॉठ्नाग वॉक आठण इतर शारीठरक
व्यायाम करण्यास फार समट्या
येत होत्या. यासंबंिी मागािाणे
ठविानसभा क््ेत्ाचे ठशवसेनेचे
आमिार प््काश सुव्े यांनी
उद््ापअसून जेष्नागठरकांसािी
सिर राष््ीय उद््ान सुर्
करण्यासािी येथील प््शासनाशी
पािपुरावा केला होता.
यासंबंिी आमिार प््काश

Dhenu Buildcon Infra Limited
Office No. 4 Building No. 4, Vahatuk Nagar,
Amboli, Andheri (West), Mumbai- 400 058

CIN:L10100MH1909PLC000300
Tel.: 7977599535
Email: dhenubuildcon@gmail.com
Website: www.dhenubuildconinfra.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation
& Disclosure Requirements) Regulations,
2015, Notice is hereby given that the Board
Meeting of M/s. Dhenu Buildcon Infra
Limited is scheduled to be held on
Wednesday, 11th November, 2020, at the
registered office of the Company at Office
No. 4, Building No. 4, Vahatuk Nagar, Amboli,
Andheri (West), Mumbai- 400058 to consider,
approve and take on record the Un-audited
Financial Results for the Quarter and half year
ended 30th September, 2020 and any other
matter with permission of the chair. The said
notice is also available on the website of
Company at www.dhenubuildconinfra.com
and also on the website of Stock Exchange
at www.bseindia.com.

For Dhenu Buildcon Infra Limited
Sd/Date: 04.11.2020
Vikash Maharishi
Place: Mumbai
Director & CFO
DIN: 07073642

टुनी टेक्स्टाईि लिल्स लिलिटेड

सीआयएन:
एल१७१२०एमएच१९८७पीएलसी०४३९९६
नो्िणी. काय्ाालय: ६३/७१, िािीशेि आग्यारी लेन,
३ रा मजला, काळबािेवी रोड, मुंबई – ४०० ००२

सूचना

सेबी एलओडीआर ठनयमावली, २०१५ च्या ठनयम
४७ सह वाचल्या जाणाऱ्या ठनयम २९ च्या मान्यतेचय् ा
अनुसार कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैिक, ३०
सप्टे्बर २०२० रोजी संपलेल्या २ ऱ्या
त््ैमाठसकासािीच्या अलेखापरीठ््कत ठवठ््िय ठनष्कष्ा
अन्य बाबी्सोबत ठवचार कर्न संमत कर्न
नो्िपटावर घेण्यासािी घेण्यासािी गुर्वार १२,
नोव्हे्बर २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
सिर सूचना कंपनीच्या www.tunitextiles.com
आठण कंपनीचे समभाग ठजथे सूचीबद्् असलेल्या
बीएसईच्या संकते ट्थळावर म्हणजेच www.bseindia.com वर िेखील उपलल्ि आहे.
संचालक मंडळाच्या आिेशानुसार
टुनी टेक्ट्टाईल ठमल्स ठलठमटेड, करीता
ममता जैन
कंपनी सठचव
ठिकाण: मुंबई
ठिनांक: नोव्हे्बर २, २०२०

सुव्े यांनी आज संजय गांिी
राष््ीय उद््ानाचे अप्पर प््िान
मुख्य वनरक््क सुठनल ठलमये
आठण मुख्य वनसंरक््क
मस्ललकाज्ाुन यांच्या समवेत
बैिक घेतली. मागािाणे पठरसरात
कोरोनाचा प््ािुभ्ााव आता कमी
झाल्याने सिर राष््ीय उद््ान
ज्येष्नागठरकांसािी उद््ा पासुन
खुले करण्याची महत्वपूण्ाठनण्ाय
या बैिकीत घेण्यात आला. तसेच

येत्या काही काळातच सव्ा
पठरस्टथतीचा आढावा घेऊन सव्ा
जनतेसािी व पय्ाटकांसािी संजय
गांिी राष््ीय उद््ान खुले
करण्याचे आश््ासन उद््ान
प््शासनाने ठिल्याची माठहती
आमिार प््काश सुव्े यांनी ठिली.
यावेळी सुभाष येर्णकर,
नंिकुमार सुव्े आठण ज्येष्
नागरीक कठमटीचे सव्ासिट्य
उपस्टथत होते.

इंडोसोया लिलिटेड

सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८०पीएलसी०२३३३२
नोिणी. काय्ाालय: ११११-ए, रहेजा चेम्बस्ा, २१३,
नरीमन पॉई्ट, मुंबई४०००२१
ई-मेल:info@indsoya.com
संपक्कक््. (०२२) २२८५२७९६-९७-९९

सूचना

सेबी(ठलस्टटंग ऑस्ललगेशन्स अँड ठडसक्लोझर
ठरक्वायरमे्टस), ठनयमावली, २०१५ च्या ठनयम २९ आठण
४७ (१) (ए) च्या अनुषंगाने ह््ाद््ारे सूचना िेण्यात येत
आहे की ३० सप्टे्बर २०२० रोजी संपलेल्या २ ऱ्या
त््ैमाठसकासािीमय्ााठित समीक््ण अहवालासह एकमेव
अलेखापरीठ््कत ठवठ््ियठनष्कष्ा अन्य बाबी्सह आठण
अध्यक््ांच्या संमतीने अन्य ठवषयांवर ठवचार करण्यासािी
आठण संमत करण्यासािी कंपनीच्या संचालक मंडळाची
बैिक शुक्वार, १३नोव्हे्बर२०२० रोजी कंपनीच्या
नो्िणीकृत काय्ाालयामध्ये घेण्यात येणार आहे.कंपनी
त्यांच्या ठनयुक्त व्यक्ती्ना कळवीत आहे कीऑक्टोबर ०१,
२०२० पासून नमूि ठवठ््िय ठनष्कष्ााच्या ठिनांकापासून
४८तासांपय््ंत कंपनीच्या समभागामध्ये व्यवहार करणारी
ठखडकी
बंि
राहील.
अठिक
माठहतीसािीवेबठलंकwww.indosoya.com
आठण
बीएसई ठलठमटेडच्या www.bseindia.comचा संिभ्ा
घ्या.
इंडोसोया ठलठमटेड करीता
सही/ठशवकुमारवैश्य
ठिकाण: मुंबई
कंपनी सठचव
ठिनांक: ०४.११.२०२०
ए४५५२८

इंडोकेि लिलिटेड

सीआयएन: एल३१३००एमच१९६४पीएलसी०१३८८८
नो्िणी. काय्ाालय: प्लॉट क््. ४१०/४११, खटाव
हाऊस, मुघल लेन, माहीम, मुंबई – ४०० ०१६.
िूर. क्.्: ६१२३६७६७/ ६१२३६७११
ई-मेल आयडी: iklsecretarial@gmail.com

सूचना

सेबी (ठलस्टटंग ऑस्ललगेशन्स अँड ठडसक्लोझर
ठरक्वायरमे्टस), ठनयमावली, २०१५ च्या ठनयम २९
आठण ४७ च्या अनुषगं ाने ह््ाद््ारे सूचना िेणय् ात येत आहे
की ३० सप्टे्बर २०२० रोजी संपलेल्या २ ऱ्या
त््ैमाठसकासािी मय्ााठित समीक््ण अहवालासह एकमेव
अलेखापरीठ््कत ठवठ््िय ठनष्कष्ा अन्य बाबी्सह ठवचार
करण्यासािी आठण संमत करण्यासािी कंपनीच्या
संचालक मंडळाची बैिक मंगळवार, १० नोव्हे्बर
२०२० रोजी कंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ाालयामध्ये
घेण्यात येणार आहे. सिर माठहती ठजथे कंपनीचे भाग
सूचीबद्् आहेत त्या बीएसई ठलठमटेडच्या
www.bseindia.com वर आठण कंपनीच्या
www.indokem.co.in ह््ा संकेतट्थळावर िेखील
उपलल्ि आहे.
सही/इंडोकेम ठलठमटेड करीता
राजेश डी. ठपसाळ
ठिकाण: मुंबई
कंपनी सठचव
ठिनांक: ०५ नोव्हे्बर २०२०

श््ी पुष्कर केलिकल्स अँड फल्टििायझस्स लिलिटेड
नो्िणी काय्ाालय: ३०१/३०२, ३ रा मजला, अटलांटा से्टर, उद््ोग भवन जवळ, सोनावाला रोड,
गोरेगाव(पूव्ा), मुंबई – ४०००६३ िूर क््. : ०२२- ४२७०२५२५ई-मेल: info@shreepushkar.com;सीआयएन:एल२४१००एमएच१९९३पीएलसी०७१३७६,

सूचना

सेबी (ठलस्टटंग ऑस्ललगेशनस अॅण्ड ठडसक्लोझरस) ठनयमावली, २०१५ च्या ठनयम ३३ आठण ४७
सह वाचल्या जाणाऱ्या ठनयम २९ च्याअनुषंगाने ह््ाद््ारे सूचना िेण्यात येते की सप्टे्बर ३०, २०१७
रोजी अध्यक््ांच्या संमती सह जर असल्यास अन्य ठवषयांसोबत संपलेले त््ैमाठसक आठण अि्ावष्ाासािी
अन्य बाबी्सह अलेखापरीठ््कत ठवि््ीय ठनष्कष्ाएकमेव आठण एकत््ीकृत संमत करण्यासािी कंपनीच्या
संचालक मंडळाची बैिक कंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ाालयामध्ये मंगळवार, नोव्हे्बर १०, २०२० सायं.
५.०० वा. रोजी होणार आहे.
संचालक मंडळाच्या बैिकीची सूचना कंपनीच्या www.shreepushkar.com आठण ट्टॉक
एक्ट्चे्जच्या www.bseindia.com ह््ा संकेतट्थळांवरिेखील उपलल्ि आहे.
श््ी पुष्कर केठमकल्स अँड फठ्टिलायझस्ाठलठमटेड, करीता
सही/ठिनांक:३ नोव्हे्बर, २०२०
संचालक
ठिकाण: मुंबई

पुनीत मखरीया
अध्यक््आठण व्यवट्थापकीय

द ग्लोबल टाइम्स

घोडबंदरचा
प््वास तापदायक
मेट्ोच्या कामांरे अडथळे,
त्यात सेवारस्त्यांरी दुद्चशा

िाणे : कोटय़वधी र्पयांचे गृहप््कल्प आदण
मोिय़ा दवकास प््कल्पांची होत असिेिी
पायाररणी यामुळे सातत्याने चच््ेत रादहिेल्या
घोडबंिर माग्ाावरीि प््वास मात्् येथीि
रदहवाशांसािी दिवसे्दिवस तापिायक िर्
िागिा आहे. मेट्ोची कामे आदण सेवारस्त्यांची
झािेिी िुि्ाशा यामुळे येथीि मुख्य माग्ाावरीि
प््वास धोकािायक आदण दततकाच को्डीचा
िरत असताना ढोकाळी, कोिशेत, आझािनगर
रागांत सुर् असिेिी रस्त्यांची कामे आदण
ब््ह्ांड, बाळकूम, कासारवडविी येथीि
अंतग्ात रस्त्यांची झािेिी चाळण यामुळे येथीि
अंतगत्ारस््ेही प््वासासािी नकोसे होऊ िागिे
आहेत. नवीन िाणे म्हणून ओळख असिेल्या
घोडबंिर रागात गेल्या काही वष्ां्त गगनचुंबी
इमारती आदण मोिय़ा नागरी वसाहती उभ्या
रादहल्या आहेत. मुंबई तसेच उपनगरात
कामादनदमि्् जाणारे िाखो रदहवासी येथे
वास््व्यास आिे असून यामुळे या माग्ाावरीि
वाहनसंख्या काही पटी्नी वाढिी आहे.

३

ठाणेपरिसि

मुंबई, ४ नोव्हे्बर २०२०

मेट्ो कारशेडवर्न
के्द्-राज्य संघर्ष

कांजूरच्या जहमनीवर के्द्ारा दावा; हनण्चय रद््करण्यारी राज्याला सूरना
मुंबई : आरेिा पय्ााय म्हणून मेट्ो
कारशेडसािी मुख्यमंत्यांनी जाहीर केिेल्या
कांजूरमाग्ाच्या जागेवर के्द्ाने िावा केिा आहे.
ही जागा आपल्या मािकीची असून, ती मुंबई
महानगर क््ेत्दवकास प््ादधकरणािा हस््ांतदरत
करण्याचा दनण्ाय रद्् करण्याची सूचना के्द्ाने
राज्यािा केिी आहे. त्यामुळे मेट्ो कारशेडच्या
जागेवर्न केद् ्दवर्द्राज्य असा संघष्ादनम्ााण
होण्याचे स्पष््संकेत आहेत.
कुिाबा- वांद्े-दसप्झ मेट्ो-३चे आरेतीि
कारशेड रद्् करीत ही जागा राखीव वन म्हणून
जाहीर करण्याबरोबरच मेट्ो कारशेड कांजूरमाग्ा
येथीि सरकारी जदमनीवर करण्याचा दनण्ाय
मुख्यमंत्ी उद््व िाकरे यांनी गेल्या मदहन्यात
जाहीर केिा होता. दशवसेनेचा सुर्वातीपासूनच
आरेतीि कारशेडिा दवरोध होता. पण,
दवधानसरा दनवडणुकीच्या तो्डावर तत्कािीन
फडणवीस सरकारने हा प््कल्प रेटिा, असा
आरोप करीत िाकरे यांनी आरेतीि कारशेड
कांजरू माग्ि
ा ा स्थिांतरीत करण्याची घोषणा केिी
होती.
कांजूरमाग्ा येथीि ही जमीन मेट्ो
कारशेडसािी मोफत उपिब्ध झािी असून, मेट्ो

पािवून कारशेडच्या जागेवर आपिा हक््
सांदगतल्याची मादहती मंत्ाियातीि उच््पिस्थ
सूत्ांनी दििी. राज्यातीि उद््व िाकरे सरकारची
को्डी करण्यासािीच के्द्ातीि राजपने ही खेळी
केल्याचे दचत्् यातून दनम्ााण झािे आहे. या
संिर्ाात नगरदवकासमंत्ी एकनाथ दशंिे यांच्याशी
संपक्कहोऊ शकिा नाही.

पत््ात काय?

केद् ्सरकारने राज्याचे मुखय् सदचव संजय कु
मार यांना पत््पािविे आहे. ‘कांजरू माग्च
ा ी जागा
-३ आदण िोखंडवािा-जोगेश्री-दवक््ोळी- दमिागराची असून, त्यावरीि हक्् आम्ही
कांजरू माग्ामेट्ो- ६ या िोन्ही माग्ाच
ा े एकद््तकरण सोडिेिा नाही. ‘एमएमआरडीए’ने यापूव्ीही या
करण्यात आल्याने जनतेचा एकही पैसा वाया जागेवर प््कल्प उरारण्याचा प््स्ाव पािदविा
जाणार नाही, असा िावाही मुख्यमंत्यांनी के िा होता, मात््तो फे टाळण्यात आिा होता’, याकडे
होता. मुख्यमंत्यांच्या आिेशानुसार मुंबई उपनगर या पत््ात िक्् वेधण्यात आिे आहे. आता या
दजल्हादधकाऱ्यांनी
कांजूरमाग्ाची
जमीन जागेवर परस्पर कारशेड उरारिे जात असून, ते
‘एमएमआरडीए’कडे हस््ांतरीत केल्यांतर तेथे चुकीचे आहे. त्यामुळे के्द् सरकारचे मोिे
कारशेड उरारणीचे कामही सुर्करण्यात आिे. नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस््क्ेप
मात्,् या कांजरू माग्ाकारशेडची जागा दमिागराची करीत ‘एमएमआरडीए’ने सुर्के िेिे कारशेड
असल्याचे सांगत के्द्ाने या जागेवर िावा करीत उरारणीचे काम थांबवावे. ही जागा
कारशेडिा दवरोध केिा.
‘एमएमआरडीए’िा हस््ातं रीत करण्याचा आिेश
केद् ्ाच्या उद््ोग संवध्ना आदण अंतग्ता व्यापार रद्् करण्यास दजल्हादधकाऱ्यांना सांगावे, असेही
(डीआयपीपी) मंत्ाियाने राज्य सरकारिा पत्् या पत््ात म्हटिे आहे.

बेस्टच्या मदतीस आलेल्या एसटी कम्मचाऱ्यांचे हाल कायम
सांगली व सोलापूर हवरागांतील १८१ कम्चराऱ्यांना कोरोना

मुंबई : मुंबईत बेस्ट उपक्् माच्या मितीिा आिेल्या
एसटीच्या चािक, वाहकांसह यांद्तकी कम्ाचाऱ्यांची दनवास व
जेवणाच्या व्यवस्थेतीि त््ुटी आदण करोनापासून बचावासािी
एसटीकडून दमळणाऱ्या आरोग्य साधनांच्या कमतरतेमुळे मोिी
गैरसोय होत आहे. सांगिी व सोिापूर दवरागातून मुंबईत
आिेल्या १८१ कम्ाचाऱ्यांना करोनाची िागण झािी आहे.
सव्ासामान्यांसािी िोकि नसल्याने बेस्ट उपक््माच्या
बसगाडय़ांना प््चंड गि््ी होऊ िागिी आदण बेस्टच्या बस
अपुऱय् ा पडल्याने एसटी महामंडळाच्या बस राडेतत्व् ावर घेऊन
त्या ताफ्यात िाखि करण्याचा दनण्ाय मुंबई पादिका, बेस्टने
घेतिा. त्यानुसार एक हजार बस अहमिनगर, सातारा, सांगिी,
सोिापूर, धुळे, बीड, पुणे, कोल्हापूर, रत्नादगरी दवरागांतून
मागवण्यात आल्या आहेत. तर याच दवरागातून चािक, वाहक,
यांद्तकी कम्ाचारीही िाखि होतात. कामाचे १० ते १५ दिवस
ररल्यानंतर येथीि कम्ाचारी आपल्या दवरागात जातात आदण
त्याऐवजी तेवढय़ाच संख्येने बििी कम्ाचारी येतात.

कुल्ाच आगारात आंदोलन
बेस्टच्या मितीिा मुंबईबाहेर्न आिेल्या एसटीच्या
चािक-वाहकांसह अन्य कम्ाचाऱ्यांनी सोमवारी िुपारी कु ि्ाा
आगारात आंिोिन के िे. दनकृष् िज्ााचे जेवण दमळत
असल्याची तक््ोर कर्न गाडी चािवण्यास नकार दििा.
त्यामुळे काही वेळ बेस्टच्या मितीिा जाणाऱ्या एसटी दनघू
शकल्या नाहीत. पदरणामी प्व् ाशांची गैरसोय झािी. ही समस्या
सोडवण्याचे आश््ासन एसटी आगार प््मुखांकडून दिल्यानंतर
एसटीची सेवा पूव्ावत झाल्याचे बेस्ट उपक्् माच्या जनसंपक्क
दवरागाकडून सांगण्यात आिे.मािाड येथे राहत असिेल्या
कम्ाचाऱ्यांच्या रदववारी रात््ीच्या जेवणामध्ये अळ्या असल्याचे
संबंदधत कम्ाचाऱ्यांनी दनिश्ानास आणून दििे. त्यांना तातडीने
िुसरे जेवण पुरविे. यापुढे असे प््कार घडणार नाहीत याची
िक््ता घेण्याच्या सूचना संबंदधत जेवण पुरवणाऱ्या कंपनीिा
दिल्या आहेत. या प््करणी चौकशी करण्यात येत असून,
कम्ाचारी राहत असिेल्या दिकाणी प््त्यक््रेट िेऊन अहवाि
सािर करण्याचे दनि््ेश वदरष्् अदधकाऱ्यांकडून संबंदधत
अदधकाऱ्यांना दििे आहेत.
– अभिजीत िोसले,
जनसंपक्कअदधकारी,
एसटी महामंडळ

परराज्यांंतील प््वाशांच्या
ॲण्टीजेन टेस्ट

तीन महहन्यांतं
६० हजार टेसट्

िाणे : कोरोनाचा
प््ािुरा्वा रोखण्यासािी
िाणे महापादिका
प्श
् ासनाने परराज्यांतनू
येणाऱ्या प्व् ाशांचय् ा
ॲण्टीजेन टेसट् िाणे
रेलव् से थ
् ानकाबाहेर
ऑगस्ट मदहन्यापासून
करण्यास सुरव् ात केिी.
तीन मदहन्यांत ६० हजार
प्व् ाशांचय् ा टेसट् करण्यात
आल्या असून त्यापैकी
९४१ जणांना कोरोनाची
िागण झािी असल्याची
मादहती समोर आिी. या
प्व् ाशांवर तत्काळ
उपचार केलय् ाने धोका
टाळण्यास मित
झाल्याची मादहती
पादिका प्श
् ासनाने
दििी.

ठाणे शहरात मार्अ
च खेरीस कोरोनारा
पहहला र्गण
् आढळून आला होता. एह््िल
ते सप्टबे् रदरम्यान ि्ह्तहदन ३०० ते ४००
र्गण
् आढळून येत होते. कोरोनारा वाढता
ि््ादुरा्वच लक््ात घेऊन, महापाहलका
ि्श
् ासनाने हवहवध उपाययोजना केलय
् ाने
हळूहळू शहरातील कोरोनारा ि््ादुरा्वच
कमी झाला.

या कम्ाचाऱ्यांच्या दनवास व
जेवणाच्या व्यवस्थेची जबाबिारी
महामंडळाने खासगी पुरविािारावर
सोपविी आहे. मात््ही व्यवस्था नीट
नसल्याने गैरसोय होत असून
रस्त्यावरच रात्् काढावी िागते.
मािाडमधीि हॉटेि रॉयि पाम येथे
राहत असिेल्या कम्ाचाऱ्यांच्या
जेवणात अळ्या सापडल्याची घटना
रदववारी घडिी.

एमपॉवर इंभडया भलभमटेड

सीआयएन:
एि५१९००एमएच१९८१पीएिसी०२३९३१
नो्िणी. काय्ाािय: २५/२५ ए, २ रा मजिा,
३२७, नवाब दबल्डी्ग, डी.एन.रोड, फोट्ा,
मुंबई – ४००००१
िूरध्वनी: ०२२-२२०४५०५५, २२०४५०४४,
िूरध्वनी: ९७०२००३१३९
ई-मेि:
info@empowerindiain;
संकेतस्थळ: www.empowerindia.in
सूचना
सूचना याद्््रारे िेण्यात येत आहे की, कंपनीच्या
संचािक मंडळाची बैिक, ३० सप्टबे् र, २०२०
रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी
कंपनीच्या अिेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ाआदण
अन्य बाबी आदण अध्यक््ांच्या परवानगीने अन्य
कोणताही दवषय दवचारात घेण्यासािी आदण
संमत करण्यासािी बुधवार, ११ नोव्हेबर,
२०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
एमपॉवर इंदडया दिदमटेड करीता
सही/राज गोपािन अय्यंगार
संचािक आदण मान्यता अदधकारी
दिनांक: ०३ नोव्हे्बर डीआयएन: ०००१६४९६
दिकाण: मुंबई

अव्हांस टेक्नोलॉभजस भलभमटेड

सीआयएन:
एि५१९००एमएच१९८५पीएिसी०३५२१०
नो्िणी. काय्ाािय:काय्ाािय क््.७, ५ वा मजिा,
ब्िॉक ए, ऐडून दबल्डी्ग, १ िी धोबी तिाव िेन,
मुंबई – ४००००२. िूरध्वनी:९१९९८७०५३७२५
ई-मेि:info@avance.in
avancetechnologiesltd@gmail.com
संकेतस्थळ:www.avance.in

सूचना

सूचना
ह््ाद््ारे
िेण्यात
येत
आहे
कीसेबी(एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या
दनयम ४७ सह वाचल्या जाणाऱ्या दनयम २९ च्या
अनुसार ३०सप्टबे् र २०२० रोजी संपिेलय् ा त्म
्ै ादसक
आदण अध्ा वष्ाासािीअिेखापरीद््कतदवद््िय दनष्कष्ा
अन्य बाबी्सोबत आदण अध्यक््ांच्या मान्यतेच्या
अनुसार अन्य दवषयांवर दवचारकर्न संमत
करण्यासािी आदण नो्ि पटावर घेण्यासािी
कंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक
मंडळाची बैिकमंगळवार, १० नोव्हबे् र २०२० रोजी
होणार आहे.
उपरोक्त सूचना कंपनीच्याwww.avance.inह््ा
संकेतस्थळावर आदण स्टॉक एक्स्चे्ज च्या म्हणजेच
www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
अव्हांस टेक्नोिॉदजस दिदमटेड, करीता
सही/श््ीकृष्णरादमडपाटी
व्यवस्थापकीय संचािक
दिनांक:०२/११/२०२० डीआयएन: ०२०८३३८४
दिकाण: मुंबई

केसीडी इंडस्ट्ीज इंभडया भलभमटेड

(पूव्ीर्दचका इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड म्हणून ज््ात)
सीआयएन क््.: एि७०१००एमएच१९८५पीएिसी३०१८८१
नो्िणी काय्ाािय:५०१, ५ वा मजिा, र्बीद््कसे्ट दबझनेसबोउिवड्ा, अशोकचक््वत््ी रोड, कांदिविी(पूव्ा),
मुंबई – ४०० १०१.िूरध्वनी: ९१३७३२२०३०ई-मेि आयडी:compliance@kcdindustries.com
संकेतस्थळ:www.kcdindustries.com

सूचना
सूचना ह््ाद््ारे िेण्यात येत आहे कीसेबी(एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या दनयम ४७ सह वाचल्या
जाणाऱ्या दनयम २९ च्या अनुसार ३०सप्टे्बर २०२० रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा
वष्ाासािीअिेखापरीद््कतदवद््िय दनष्कष्ा अन्य बाबी्सोबत दवचारकर्न संमत करण्यासािी आदण नो्ि पटावर
घेण्यासािीकंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक मंडळाची बैिकमंगळवार, १० नोव्हे्बर २०२० रोजी
होणार आहे.
उपरोक्त सूचना कंपनीच्याwww.kcdindustries.comह््ा संकेतस्थळावर आदण स्टॉक एक्स्चे्ज च्या
म्हणजेच www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
केसीडी इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड, करीता
(पूव्ीर्दचका इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड म्हणून ज््ात)
सही/दिकाण: मुंबई
कदवता अय्यर
दिनांक:०२/११/२०२०
अध्यक््आदण व्यवस्थापकीय संचािक

त्यामुळे कम्च
ा ाऱ्यांनी संताप व्यक्त केिा. कम्च
ा ाऱ्यांना दनकृष्िज्ाच
ा हे ी
जेवण उपिब्ध केिे जात असल्याचा आरोप महाराष््एस.टी.वक्स
क ा ्काँगस
्े ने
(इंटक) केिा आहे. यादशवाय उत्कष
ृ ् िज्ाच
ा े सॅदनटायझर, मास्क,
हॅणड
् ग्िोव्हज
् ही दमळत नाही. कम्च
ा ाऱ्यांचय् ा आरोग्याकडेही िुिक
ा् ् होत
असल्याने मुबं ईत काय्रा त राहून परतिेलय् ा सांगिी दवरागातीि १०० हून
अदधक आदण सोिापूर दवरागातीि ८१ कम्च
ा ाऱ्यांना करोनाची िागण
झाल्याचे इंटकचे सरदचटणीस
मुकश
े दतगोटे यांनी सांदगतिे. यावर
Mukta Agriculture Limited
Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers,
तोडगा दनघािा नाही, तर 401/A,
Dawood Baug Lane, Off. J. P. Road,
Andheri (W), Mumbai-400058
आंिोिनाचा इशाराही दतगोटे यांनी
CIN: L01403MH2011PLC221387
दििा.
Tel.:26778155/26790471 | Fax: 26781187
जेमस्टोन इंव्हेस्टमे्टस भलभमटेड

सीआयएन: ६५९९०एमएच१९९४पीएिसी०८१७४९;
नो्िणी. काय्ाा.: ५०२-बी, पद््ावती हाईटस, ५ वा
मजिा, श््द्ानंि रोड दवस््ा. दविे पाि््े(पू), मुंबई
– ४०००५७. िूर: ७२०८९९२०६०
ई-मेि: gemstoneltd@gmail.com
संकेतस्थळ: www.gemstoneltd.com

सूचना

सेबी (एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या दनयम
४७ सह वाचल्या जाणाऱ्या दनयम २९ च्या अनुषंगाने
सूचना ह््ाद््ारे िेणय् ात येत आहे की अन्य बाबी्सोबत ३०
सप्टे्बर २०२० रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा
वष्ाासािी कंपनीच्या अिेखापरीद््कत दवद््िय दनष्कष्ाावर
आदण अध्यक््ांच्या अनुमतीने अन्य दवषयांवर दवचार
करण्यासािी, संमत कर्न नो्िपटावर घेण्यासािी
नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक मंडळाची बैिक
बुधवार, ११ नोव्हे्बर २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
नमूि सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.gemstoneltd.com आदण बीएसई चे संकेतस्थळ
www.bseindia.com वर सुद्ा उपिब्ध आहे.
संचािक मंडळाच्या आिेशाद््ारे
जेमस्टोन इंव्हेस्टमे्टस दिदमटेडकरीता
सही/दिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३/११/२०२०
धारा ब््ह्रट््
व्यवस्थापकीय संचािक
डीआयएन: ०६४३३२७०

दाज्जभलंग रोपवे कंपनी भलभमटेड

सीआयएन:
एि४५२०२एमएच१९३६पीएिसी२९४०११
नो्िणी. काय्ाा.: १०४, श््ीजी िश्ान, टाटा रोड क््,२,
ऑपेरा हाऊस, मुंबई – ४००००४,
संकेतस्थळ:www.darjeelingropeway.com
ई-मेि: info@darjeelingropeway.com,
िूर.क््.: ६३५८२६२३६७

सूचना

सूचना याद्््रारे िेण्यात येत आहे की, कंपनीच्या
संचािक मंडळाची बैिक, ३० सप्टे्बर, २०२० रोजी
संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी कंपनीच्या
िेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ा आदण अन्य बाबी आदण
अध्यक््ाचं य् ा परवानगीने अन्य कोणताही दवषय दवचारात
घेण्यासािी आदण संमत करण्यासािी बुधवार, ११
नोव्हेबर, २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
संचािक मंडळाद््ारे अिेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ा
संमत केल्यानंतर नमूि सूचनेसह कंपनीच्या
संकते स्थळावर www.darjeelingropeway.com
आदण बीएसई संकते स्थळ www.bseindia.com वर
िेखीि उपिब्ध आहे.
िाज्ादिंग रोपवे कंपनी दिदमटेड
सही/दहमांशू शाह
व्यवस्थापकीय संचािक
दिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३ नोव्हे.२०२०

अलोरा ट््ेभडंग कंपनी भलभमटेड
सीआयएन:
एि७०१००एमएच१९८२पीएिसी२९६२७५
नो्िणी. काय्ाा.: नो्िणी. काय्ाा.: १, तळ. मजिा,
प्िॉट क््.३७/३९, राजयोग ईमारत, कारपे्टर १िा
रस््ा, सी.पी. टँक, दगरगाव, मुंबई –४००००४
ई-मेि:
aloratradingcompany@gmail.com,
संकेतस्थळ: www.aloratrading.com
मोबा.: +९१ ८५९०३ ०६०७०

सूचना

सूचना याद्र्् ारे िेणय् ात येत आहे की,कंपनीच्या संचािक
मंडळाची बैिक, ३० सप्टे्बर, २०२० रोजी संपिेल्या
त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी कंपनीच्यािेखापदरद््कत
दवि््ीय दनष्कष्ा आदण अन्य बाबीआदणअध्यक््ांच्या
परवानगीने अन्य कोणताही दवषय दवचारात घेण्यासािी
आदण संमत करण्यासािीबुधवार, ११नोव्हेबर,२०२०
रोजी घेण्यात येणार आहे.
नमूि सूचना कंपनीच्यासंकेतस्थळावर www.aloratradingltd.com आदण बीएसई संकेतस्थळ
www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
अिोरा ट््ेदडंग कंपनी दिदमटेड करीता
सुरेश नासकर
एमडी आदण मान्यता अदधकारी
दिकाण: मुंबई
डीआयएन: ०८५३७३५२
दिनांक: ३नोव्हे्बर,२०२०

Email: mukta.agriculture@gmail.com
Website: www.mukta-agriculture.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is
hereby given that, the Board Meeting of M/s.
Mukta Agriculture Limited is scheduled to be
held on 10th November, 2020 i.e. Tuesday at
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers, Dawood
Baug Lane, Off. J. P. Road, Andheri (W), Mumbai400058 to consider, approve and take on record
the Un-audited financial results for the quarter &
half year ended 30th September, 2020 and any
other matter with the permission of the Chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.mukta-agriculture.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .

For Mukta Agriculture Limited
Sd/Mohit Khadaria
Date: : 03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 05142395

Mystic Electronics Limited
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers,
Dawood Baug Lane, Off. J. P. Road,
Andheri (W), Mumbai-400058
CIN: L72300MH2011PLC221448
Tel.:26778155/2670471 Fax: 26781187
Email:electronics.mystic@gmail.com
Website: www.mystic-electronics.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is
hereby given that, the Board Meeting of M/s.
Mystic Electronics Limited is scheduled to be
held on 10th November, 2020 i.e. Tuesday at
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewelers, Dawood
Baug Lane, Off. J. P. Road, Andheri (W), Mumbai400058 to consider, approve and take on record
the Un-audited financial results for the quarter &
half year ended 30th September, 2020 and any
other matter with the permission of the chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.mystic-electronics.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .
For Mystic Electronics Limited
Sd/Mohit Khadaria
Date: 03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 05142395

ठाणे ग््ामीणमधील १९ लाख
नागयरकांचे आरोग्य सव््ेक्ण
पाच हजार संशययत आढळल्याने उपचार सुर्

िाणे : दजल्ह्य़ाच्या ग््ामीण
रागात ‘माझे कु टुं ब माझी
जबाबिारी’ मोदहमे ची प््रावी
अंमिबजावणी करण्यात आिी
असू न
६३८
पथकां च्या
माध्य मातू न आतापय््ंत १९
िाख ९२ हजार ६५३
नागदरकां चे सव््ेक्ण पू ण्ा
करण्यात आिे आहे . यामध्ये
सारी
आदण
करोना,
इन्फ्ल्यु ए न्झा
यां सारख्या
आजारां ची िक््णे असिे िे ५
हजार ६९० सं श दयत आढळू न
आिे असू न त्यां ना पु ढीि
उपचारासािी पािदवण्यात आिे
आहे. या अदरयानामुळे ग््ामीण
रागात िररोज आढळणाऱ्या
करोना र्ग्णां च्या सं ख्ये त घट
झाल्याचे दचत्् पाहायिा दमळत
आहे . िाणे
दजल्ह्य़ाच्या
अं ब रनाथ, कल्याण, दरवं डी,
शहापूर आदण मुरबाड या पाच
ग््ामीण
तािु क्यां म ध्ये ही
करोनाचा सं स ग्ा मोिय़ा
प््माणात पसरल्याचे पाहायिा
दमळत होते. जून, जुिै, ऑगस्ट

आदण सप्टे्ब र मदहन्यां म ध्ये
ग््ामीण रागांत िररोज १५० हून
अदधक र्ग्ण आढळून येत होते.
त्यामुळे दचंता व्यक्त केिी जात
होती. सप्टे्ब र मदहन्यात राज्य
सरकारतफ््े ‘माझे कु टुं ब माझी
जबाबिारी’ या मोदहमे िा
सु र्वात करण्यात आिी. िाणे
दजल्हा पदरषिे त फ््ेही या
मोदहमेची प््रावी अंमिबजावणी
करण्यात आिी. त्यासािी
वै द्कीय कम्ाचारी, आशा
से दवका, अं ग णवाडी से दवका
आदण दजल्हा पदरषिे च्या
दशक््कां ची ६३८ पथके तयार
केिी.

ग््ामीण रागांत करोना आटोक्यात
दजल्ह्य़ाच्या ग््ामीण रागांत
सात मदहन्यांपासून एकूण १६
हजार ८७८ नागदरकांना
करोनाची िागण झािी आहे.
मात्् दजल्हा आरोग्य दवरागाने
ग््ामीण
रागासािी
आरोग्यव्यवस्था उरारल्यामुळे
आतापय््ंत १४ हजार ६६९
नागदरक करोनामुक्त झािे
आहेत, तर सध्या केवळ १

हजार ६७९ नागदरक दवदवध दिकाणी
उपचार घेत आहेत. १५ दिवसांपूव्ी
१५० हून अदधक र्ग्ण आढळणाऱ्या
ग््ामीणमध्ये सध्या िररोज ७० हूनही
कमी र्ग्ण आढळून येत आहेत.
Nouveau Global Ventures Limited

401/A, Pearl Arcade, Daut Baug Lane,
Off. J. P. Road, Opp. P.K. Jewellers,
Andheri (W), Mumbai-400058
CIN: L01407MH1988PLC049645
Tel.:26778155/26790471
Fax: 26781187
Email: nouveauglobal@gmail.com
Website: www.nouveauglobal.com
NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29
read with Regulation 47 of the SEBI (Listing
Obligation & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that a meeting of the Board of
Directors of M/s. Nouveau Global Ventures
Limited is scheduled to be held on Tuesday,
10th November, 2020 at the registered office of
the Company at 401/A, Pearl Arcade, Daut Baug
Lane, Off. J. P. Road, Opp. P.K. Jewellers, Andheri
(W), Mumbai-400058 inter alia, to, consider,
approve and take on record the Un-audited
Standalone & Consolidated Financial Results for
the quarter and half year ended 30th September,
2020 and any other matter with permission of the
chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.nouveauglobal.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .
For Nouveau Global Ventures Limited
Sd/Krishan Khadaria
Date:03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 00219096
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Bank Of India B * w a

I

H e a d Office: S t a r H o u s e , Plot: C - 5 ,
"G" Block, B a n d r a K u d a C o m p l e x ,
B a n d r a (East), M u m b a i 4 0 0 0 5 1 .

Business Standard

MUMBAI

COM

| WEDNESDAY, 4 NOVEMBER 2020

Ph:022 6668 4413/36, e-mail:-

<ReCationship 6eyond6an£ing

headoffice.security@bankofindia.co.in

SHREE PUSHKAR CHEMICALS & FERTILISERS LIMITED

TENDER NOTICE
Bank of India invites tender from vendors/contractors/firms/Agencies
for 'Non- Comprehensive AMC for IBMS and Surveillance
System' installed at Star House-1, BKC, Mumbai. Last date for
submission of Tender is 23.11.2020 up to 03:00 PM. For details visit
ourwebsite www.bankofindia.co.in

(Assistant General Manager)

ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED

TEND
&E R S

HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LIMITED
CIN:L15200KA1998PLC023489
Registered Off: HCG Towers, # 8, P. Kalinga Rao Road, Sampangi Rama Nagar,
Bangalore - 560027
Corporate Off: Tower Block, Unity Building Complex, No. 3, Mission Road,
Bangalore - 560027 | Phone: +91 - 80 - 4660 7700,
e-mail: investors@hcgel.com; Website: www.hcgel.com

NOTICES

adding Life to years

NOTICE

This information is also available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock
Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed and on the website
of the Company (www.hcgel.com).

NOTICE
N O T I C E is hereby given that pursuant t o Regulation 29 read with
Regulation 4 7 of the SEBI (Listing Obligations and

HCG

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of HealthCare Global Enterprises Limited ("the
Company") will be held on Thursday, November 12, 2020 inter-alia to consider, approve and take on record the
Unaudited Financial Results (both Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and half year
ended on September 30, 2020 ("Unaudited Financial Results")

(CIN: L99999MH1987PLC042891)
REGD. OFFICE: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers - II,
Nariman Point, Mumbai 400021.
Tel. No.: 022 22850101 Fax No.: 022 2204 0744
Email: cs.ho@advanihotels.com, Website: www.caravclabeachresortgoa.com

Disclosure

For HealthCare Global Enterprises Limited
Sd/Sunu Manuel
Company Secretary & Compliance Officer

R e q u i r e m e n t s ) Regulations, 2 0 1 5 next m e e t i n g of t h e B o a r d of Directors
Place: Bengaluru
Date: 03 November 2020

of t h e C o m p a n y w i l l b e h e l d o n T u e s d a y , N o v e m b e r 10, 2 0 2 0 t o
inter alia c o n s i d e r a n d a p p r o v e t h e U n - A u d i t e d Financial Results for

Regt. Off.: 301/302, 3rd Floor, Atlanta Center, Near Udyog Bhavan,
Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai - 400063
Tel. No.: 022 42702525 Email: info@shreepushkar.com:
CIN: L24100MH1993PLC071376

t h e 2 n d Quarter/half y e a r e n d e d S e p t e m b e r 30, 2 0 2 0 .

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Reg.47 read with Regulation 33 of the SEBI
(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, that the
meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th
November, 2020 at 5.00 p.m. at the Registered office of the Company, inter alia
to consider, review and approve Standalone and Consolidated Un-audited
Financial Result for the quarter and half year ended 30th September, 2020 and
any other matters with the permission of Chairman, if any.
This information will be also available on Company's website at
www.shreepushkar.com and also on stock exchange website
www.nseindia.com & www.bseindia.com
For Shree P u s h k a r C h e m i c a l s & Fertilisers Limited
Sd/Date: 3 r d November, 2 0 2 0

Punit M a k h a r i a

Place: Mumbai

C h a i r m a n and M a n a g i n g Director

T h e f i n a n c i a l r e s u l t s will b e a v a i l a b l e o n t h e c o m p a n y ' s w e b s i t e a t
www.caravelabeachresortaoa.com

and also on the website of the

Central Coalfields

s t o c k e x c h a n g e s viz B S E Limited - w w w . b s e i n d i a . c o m a n d t h e National
S t o c k E x c h a n g e o f India Limited - w w w . n s e i n d i a . c o m
Notice is also hereby given that as per the C o m p a n y ' s C o d e of
C o n d u c t for P r e v e n t i o n o f Insider T r a d i n g , t h e " T r a d i n g W i n d o w " for
d e a l i n g in the securities of t h e C o m p a n y is c l o s e d for all the Directors
a n d d e s i g n a t e d e m p l o y e e s of the C o m p a n y f r o m O c t o b e r 1, 2 0 2 0 a n d
shall be re-opened 48 hours after the unpublished price sensitive
information i.e. U n - A u d i t e d Financial Results for t h e s e c o n d q u a r t e r /
Half y e a r e n d e d S e p t e m b e r 3 0 , 2 0 2 0 are m a d e public.

CARAVELA'

Place: Mumbai
Date : November 3,2020

For Advani Hotels &
Resorts (India) Limited
Sd/Nilesh Jain
Company Secretary

Limited

BRIGADE PROPERTIES PRIVATE LIMITED

A Miniratna Company
(A Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Identity Number (CIN): U70200KA2007PTC042824

NOTICE

"All t h e t e n d e r s issued by C I L a n d its Subsidiaries f o r
p r o c u r e m e n t o f G o o d s , W o r k s a n d Services are available
on w e b s i t e s o f Coal India Ltd. w w w . c o a l i n d i a . i n / r e s p e c t i v e
S u b s i d i a r y C o m p a n y (CCL, www.centralcoalfields.in), C I L
e - p r o c u r e m e n t portal https://coalindiatenders.nic.in a n d
Central Public P r o c u r e m e n t Portal https://eprocure.gov.in
in addition, p r o c u r e m e n t is also d o n e t h r o u g h G e M portal
https://gem.gov.in''

BRIGADE

Statement of Unaudited Financial results for the half-year ended September 30,2020
(R in Lakhs)
Corresponding
Current 6 months

SI.
Before the Central Government
Registrar of Companies, Maharashtra
In the matter of sub-section (3) of Section 13
of Limited Liability Partnership Act, 2008 and
rule 17 of the Limited Liability Partnership
Rules, 2009
In the matter of the Limited Liability
Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND
In the matter of BAMBOOMARKS PRODUCTS
LLP having its registered office at Flat No.
501, Floor No. 5, Wing B Sonam Samruddhi
Chs Ltd, Golden Nest Phase 1, Mira Bhayander
Golden Nest, Mira Road (E), Thane,
Maharashtra- 401107, India Petitioner Notice
is hereby given to the General Public that the
LLP proposes to make a petition to Registrar
of Companies, Maharashtra under section
13 (3) of the Limited Liability Partnership Act,
2008 seeking permission to change its
Registered office from the state of
"Maharashtra" to the state of" Delhi".
Any person whose interest is likely to be
affected by the proposed change of the
registered office of the LLP may deliver or
cause to be delivered or send by Registered
post of his/her objections supported by an
affidavit stating the nature of his/her interest
and grounds of opposition supported by an
affidavit to the Registrar of Companies,
Maharashtra , within 21 ( twenty one) days
from the date of publication of this notice with
a copy to the petitioner LLP at its registered
office at the address mentioned above.
For and on behalf of
BAMBOOMARKS PRODCUTS LLP
Sd/NAMEABHISHEK KUMAR

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

C l
Gabriel India Limited
CIN: L34101PN1961PLC015735
Regd. Office: 29th Milestone, Pune-Nashik
Highway, Village Kuruli.Tal: Khed, Pune - 410501.
Ph No. +91 (2135) 670161
Fax No.+91 (2135)610796
Email Id: secretarial@gabriel.co.in,
Website: https://www.anandgroupindia.com/gabrielindia/
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations
and Disclosures Requirements) Regulations, 2015,
a meeting of the Board of Directors of the Company
will be held on Thursday November 12, 2020 inter
alia,
1. To consider and approve the Audited Financial
Results of the Company for the quarter and six
months ended September 30,2020.
2. To considerthe declaration of an Interim Dividend
for the financial year 2020-21 and its Record
date.
The interim dividend, if declared, shall be paid to the
equity shareholders of the company whose names
appear in the Register of Members of the Company
as on Monday, November 23, 2020 which is the
record date fixed for the purpose.
The Company is required to deduct the tax at source
from dividend paid to shareholders at the prescribed
rates. Any eligible shareholder, who wishes to avail
the benefit of non-deduction of tax at source, is
requested to submit the documents on or before
aforesaid record date by accessing https://
ris.kfintech.com/form15/default.aspx.Formore details
on dividend distribution tax please visit weblink: https:/
/www.anandgroupindia.com/gabrielindia/investors/
investor-information/
Further details are available on the websites https://
www.anandgroupindia.com/gabrielindia/,
www.bseindia.com and www.nseindia.com.
For Gabriel India Limited
Sd/Place: Pune
NileshJain
Date: 03.11.2020
Company Secretary

ADDRESS: G-32 C, Vikas Marg,
Near Walia Nursing Home, Delhi-110092
Date: 04™ November, 2020
Place: Mumbai

m

Fermenta Biotech Limited
[Formerly known as OIL Limited]
Corporate Identification Number (CIN):
L99999MH1951PLC008485
Regd. Office: A-1501, Thane One,
'DIL' Complex, Ghodbunder Road, Majiwade,
Thane (W) - 400 610, Maharashtra, India.
Tel: +91-22-6798 0800/888
Fax: +91-22-6798 0899
Email: info@fermentabiotech.com
Website: www.fermentabiotech.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read
with Regulation 29 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015,
NOTICE is hereby given that a
meeting of the Board of Directors of
the Company will be held on
Monday, November 9,2020, inter-alia,
to consider and approve Unaudited
Financial Results (Standalone and
Consolidated) of the Company for
the quarter and half year ended
September 30,2020.
The above information is also
available on the Company's website
(www.fermentabiotech.com) and on
the website of BSE Limited
(www.bseindia.com).
For Fermenta Biotech Limited
(Formerly known as DIL Limited)
Sd/SRIKANT N SHARMA
Vice President (Legal) &
Company Secretary
Dated: November 4,2020
Place: Thane
FBL/34/PREM ASSOCIATES

SHREE HARI CHEMICALS
EXPORT LIMITED
Regd. Office: A/8, M.I.D.C. Industrial Area,
Mahad, Dist. Raigad (Maharashtra)
CIN: L99999MH1987PLC044842,
Tel No. 02145-233492,
E-mail: infb@shreeharichemicals.in
Website: www.shreehanchefnicals.in
Pursuant to the Regulation 4 7 (1)
(a) of the SEBI (Listing Obligations
and

Disclosure

Regulations,

Requirements)

2015,

Notice

is

hereby given that a Meeting of the
Board of Directors of the C o m p a n y
will

b e held

on Wednesday,

N o v e m b e r 11, 2 0 2 0 a t 2 . 0 0 p . m .
to interalia a p p r o v e the Unaudited
F i n a n c i a l R e s u l t s for t h e q u a r t e r
a n d half y e a r e n d e d

September

30,2020.
The notice of board meeting is uploaded
o n the w e b s i t e o f t h e c o m p a n y a t
www.shreeharichemicals.in

and

also on the website of the Stock
Exchange at www.bseindia.com
For and on Behalf of the Board

Chairman/Secretary
Place:Mumbai Date:04.11.2020

B.C. A g r a w a l
Chairman &
Executive Director
Place: M u m b a i
Dated: 03.11.2020

DIN: 0 0 1 2 1 0 8 0

No

e n d e d 30/09/2020
[Unaudited]

Regd. Office: "DHUNSERI HOUSE",

NAGA DHUNSERI GROUP LTD.
Regd. Office: "DHUNSERI HOUSE",

CIN: L15491WB1997PLC082808,

1

Website: www.dhunseriinvestments.com

CIN: L01132WB1918PLC003029,

NOTICE

Ph. No. +91 33 22801950 (5 Lines),
E-mail: maill5inaaadhunseriqroup.com:

Notice is hereby given that Pursuant to

Website: www.naqadhunseriqroup.com

Regulation

29(2)

of SEBI

(Listing

Year t o Date

figures

Previous year

t h e p r e v i o u s year

for current period

ended

30/09/2019

e n d e d 30/09/2020

31/03/2020

(Refer n o t e 6)

[Unaudited]

[Audited]

Income

Revenue from operations

E-mail: mail@dhunseriinvestments.com;

KOLKATA-700020

6 m o n t h s e n d e d in

[Unaudited]

Ph. No. +91 33 2280 1950 (5 Lines),

4A, WOODBURN PARK,

2

4,458

5,067

4,458

8,958

Other income

94

119

94

163

Total I n c o m e

4,552

5,186

4,552

9,121

Expenses

NOTICE

Obligations and Disclosure Requirements)

Sub-contractor cost

700

910

700

2,237

Notice is hereby given that Pursuant to

Regulations, 2015, the 98th Meeting of the

Regulation

Cost of project materials consumed

248

-

248

57

Board of Directors of the Company is

(892)

2,135

(892)

1,494

25

32

25

59

Depreciation and amortization
expense

2,779

926

2,779

3,261

Finance costs

2,677

2,462

2,677

4,673

29(2)

of SEBI

(Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

proposedtobe convened on Thursday, 12th

Regulations, 2015, the 3rd Meeting of the

November, 2020, inter-alia,toconsider and

(Increase)/decrease in inventories
of work-in-progress

take on record the Unaudited Financial

Employee benefits expense

Board of Directors of the Company for the
Financial Year 2020-21 is proposed to be
convened on Friday, 13th November, 2020,
inter-alia,toconsider and take on record the

Results for the quarter and half year ended
30th September, 2020.

Unaudited Financial Resultstorthe quarter

Further, as per the Company's Code of

and half year ended 30th September, 2020.

Conduct framed

Further, as per the Company's Code of

(Prohibition of InsiderTrading) Regulations,

Conduct framed

2015, the Trading Window for dealing in the

pursuant to SEBI

(Prohibition of InsiderTrading) Regulations,
2015, the Trading Windowtordealing in the
securities of the Company was closedtorall
Designated Person of the Company and
theirimmediate relatives with effect from 1st

pursuant

to SEBI

securities of the Company was closedtorall
Designated Person of the Company and
their immediate relatives with effect from
01st October, 2020 and shall continue to

Other expenses

479

352

479

1,240

Total E x p e n s e s

6,016

6,817

6,016

13,021

(1,464)

(1,631)

(1,464)

(3,900)

3

Profit before t a x (1-2)

4

Tax expense

remain close fill the end of 48 hours after the

(i) Current tax

close till the end of 48 hours after the

declaration of the Unaudited Financial

(ii) Deferred tax charge/(credit)

declaration of the Unaudited Financial

Resultstorthe quarter and half year ended

October, 2020 and shall continuetoremain

Total

Resultstorthe quarter and half year ended

30th September, 2020.

30th September, 2020.

Thesaidnoticeisavailableonthewebsiteofthe

The said notice is available on the website of the

Companyatwww.dhunseriinvestments.com
By Order of the Board

-

-

-

-

(434)

(474)

(434)

(1,177)

(434)

(474)

(434)

(1,177)

(1,030)

(1,157)

(1,030)

(2,723)

-

-

-

-

(1,030)

(1,157)

(1,030)

(2,723)

Class A equity shares

-

-

-

-

Class B equity shares

(2.67)

(3.14)

(2.67)

(5.72)

Class C equity shares

(2.72)

(2.91)

(2.72)

(8.55)

5

Profit f o r the y e a r (3-4)

6

Other comprehensive income
(net of tax expenses)

For Dhunseri Investments Limited
By Order of the Board
For Naga Dhunseri Group Limited
Sd/Chitra Thakwani
Company Secretary
&
Place: Kolkata
Compliance Officer
Date: 4th November, 2020
ACS 54009

Sd/-

Company Secretary

7
8

8t Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 04th November, 2020

ACS 38800

Total c o m p r e h e n s i v e i n c o m e f o r
the p e r i o d (5+6)

Earnings Per Share (EPS) - (in Rs.)
(not annualised, face value Rs.10)
a) Basic

SUDAL INDUSTRIES LIMITED
CIN: L21541MH1979PLC021541

b) Diluted (refer note 3)

R e g d . Office: A-5, M.I.D.C, A m b a d Industrial Estate,
M u m b a i - N a s h i k Highway, N a s h i k - 4 2 2 0 1 0 .
Tel No.: 0 2 2 - 6 6 3 6 2 0 0 , F a x No.: 0 2 2 - 2 2 0 2 2 8 9 3

Class A equity shares

-

-

-

-

W e b s i t e : w w w . s u d a l . c o . i n Email id: m v a s h a r @ s u d a l . c o . i n

Class B equity shares

(2.67)

(3.14)

(2.67)

(5.72)

Class C equity shares

(2.72)

(2.91)

(2.72)

(8.55)

Paid-up equity share capital (face
value per s h a r e - R s . 10)

3,827

3,827

3,827

3,827

10

Paid-up debt capital (refer note 5)

30,379

33,510

30,379

38,213

11

Other Equity

7,445

10,040

7,445

8,474

by its designated persons, shall remain closedfilltheforty-eighthours aflerthe conclusion

12

Debenture redemption reserve

1,319

1,319

1,319

1,319

of Board Meeting oonvenedforconsidering and approving Un-audited Financial resulls tor

13

Debt equity ratio (refer note 4)

10.26

6.15

10.26

8.28

14

Debt service coverage ratio (DSCR)
(refer note 4)

0.05

0.34

0.05

0.17

15

Interest service coverage ratio
(ISCR) (refer note 4)

0.45

0.34

0.45

0.17

NOTICE
Notice is hereby given pursuanttoRegulation 29 read with Regulation 47 of the Securities
and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled
to be held on Wednesday 11* November 2020, inter alia,toconsider and approve the
unaudited Financial Results of the Companyfbrthe half year ended 33" September,2020.
Further, in terms of the Company's Code of Conduct and SEBI (Prohibition of Insider

9

Trading) Regulations, 2015, the trading windowfordealing in securities of the Company

the quarter ended 30" September,2020
The details are also made available on the website of the Company i.e. www.sudai.co.in and
the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.oom.
For Sudal Industries Limited
Sd/Place: M u m b a i
Date: 03 r d N o v e m b e r , 2 0 2 0

Mukesh Ashar
W h o l e - t i m e Director & C F O
DIN: 0 6 9 2 9 0 2 4

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH
COMPANY SCHEME PETITION NO 987 OF 2020
CONNECTED WITH
COMPANY SCHEME APPLICATION NO 1653 OF 2018
In the matter of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other
applicable provisions of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of Samrut Trading Private Limited
('STPL' or the 'Transferor Company') with EsselWorld Leisure Private
Limited ('ELPL' or the 'Transferee Company') and their respective
shareholders ('the Scheme')
Samrut Trading Private Limited
a Company incorporated under the
provisions of Companies Act, 2013
having its Registered Office at 14th
Floor, Times Tower Building,
Kamala City, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400013.
CIN: U51909MH2018PTC305447
First Petitioner Company

EsselWorld Leisure Private Limited
a Company incorporated under the
provisions of Companies Act, 2013
having its Registered Office at 14th
Floor, Times Tower Building,
Kamala City, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400013.
CIN: U74900MH2015PTC268014
Second Petitioner Company

Status of Approval of Company Petition
A Petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for an order sanctioning
the Scheme of Amalgamation of Samrut Trading Private Limited with EsselWorld Leisure
Private Limited and their respective shareholders was presented before the Mumbai
Bench of the National Company Law Tribunal ('Hon'ble NCLT') by the First Petitioner
Company and the Second Petitioner Company on 20 August, 2020.
Vide an Order delivered by the Hon'ble NCLT on 5 October, 2020, the said Petition was
made absolute in terms of its prayer and the Appointed Date was fixed as 1 August 2018.
The certified copy of the said Order of the Hon'ble NCLT issued on 8 October, 2020, has
been filed by the First Petitioner Company and Second Petitioner Company with the
Registrar of Companies, Mumbai on 19 October, 2020, making the Scheme effective.
This advertisement has been made by the First Petitioner Company and Second Petitioner
Company as directed by the Hon'ble NCLT in the Order delivered on 5 October, 2020.

For S H R E E H A R I C H E M I C A L S
E X P O R T LTD.

Particulars

4A, WOODBURN PARK, KOLKATA-700020

Companyatwww.nagadhunserioroup.com
PUBLIC NOTICE
Mrs. Mohini Gurudatt Sheregar
being the wife and legal heiress of
late Mr. Gurudatt
Nagappa
S h e r e g a r is e n t i t l e d t o t h e flat
No.701, Bldg No.1, A W i n g , A s h o k
Nagar, Off Military R o a d , Marol,
Andheri East, M u m b a i 4 0 0 0 7 2 ,
A d m e a s u r i n g 6 0 0 s q . f t . built u p . If
any person o r persons and/or
p a r t y h a s a n y c l a i m , right, title a n d
interest and/or objection o f a n y
nature w h a t s o e v e r by w a y of sale,
lien, c h a r g e o r a n y s u c h o t h e r t y p e
c l a i m or a n y o t h e r right by w a y o f
trust i n h e r i t a n c e of a n y o t h e r right
in a n y o t h e r n a m e o r a n y n a t u r e
w h a t s o e v e r in c o n n e c t i o n w i t h t h e
said property a s mentioned
above, the same should be
notified/
intimated
to t h e
Secretary, Ashok Nagar Bldg No.1
Co-operative Hsg. Soc. Ltd, a t
below address within a period o f
15 d a y s f r o m t h e d a t e o f
publication here o f failing w h i c h
t h e S o c i e t y w i l l t r a n s f e r t h e flat
a n d S h a r e C e r t i f i c a t e in t h e n a m e
of Mrs.
Mohini
Gurudatt
Sheregar. Thereafter no such
claim/ objection o f any nature
w h a t s o e v e r in c o n n e c t i o n t h e r e
with shall be entertained.
For Ashok Nagar Bldg 1 CHSLtd,
Off Military Road, Marol,
Andheri East, M u m b a i 4 0 0 0 7 2
Sd/-

Regd. Office: 29th Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus
26/1, Dr. RajkumarRoad, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru 560 055.
Ph: +91-80-4137 9200, 2221 7017-18.
Email: investors@brigadegroup.com Website: www.brigadecosmopolis.com

Dated this 4 November, 2020
Place: Mumbai
Hemant Sethi & Co
Sd/-1602, Nav Parmanu, Behind Amar Cinema
Chembur, Mumbai - 400071, Maharashtra, India

Notes t o the financial results f o r the year e n d e d September 3 0 , 2 0 2 0

1 Brigade Properties Private Limited ('the Company' or 'BPPL') had issued 490 A Series Non-Convertible Debentures ('NCD') of Rs.10,00,000
each on March 20, 2015, which were listed on BSE Limited ( BSE') on March 30, 2015.
2 The above unaudited financial results of the Company for the half-year ended September 30, 2020 have been reviewed by the Audit
Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors of the Company held on November 03, 2020. The statutory
auditors of the Company have carried out limited review of the above unaudited the financial results of the Company for the half-year ended
September 30, 2020.
3 In accordance with the Indian Accounting Standard (IND AS) - 33 Earnings Per Share, specified under Section 133 of the Companies Act
2013, read with relevant rules issued thereunder, there are certain class of securities which are anti dilutive and hence the impact of those
securities has been ignored in the computation of diluted EPS.
4 (a) DSCR represents profit/loss from operations before finance cost (net of finance cost inventorised and charged to statement of profit
and loss and net of finance cost capitalised), exceptional items and tax expenses/finance cost (gross of finance cost inventorised and
charged to statement of profit and loss and net of finance cost capitalised) plus principal repayment of loan funds during the period.
(b) ISCR represents profit/loss from operations before finance cost (net of finance cost inventorised and charged to
statement of profit and loss and net of finance cost capitalised), exceptional items and tax expenses/finance cost
(gross of finance cost inventorised and charged to statement of profit and loss and net of finance cost capitalised).
(c) Debt equity ratio represents debt [long-term borrowings, short-term borrowings and current maturity of long-term borrowings and
interest accrued (included in other financial liabilities)]/equity [equity share capital+other equity (including retained earnings and debenture
redemption reserve)].
5 Paid up debt capital represents outstanding debt portion of redeemable preference shares and optionally convertible debentures, non
convertible debentures and fully convertible debentures issued by the Company and interest outstanding thereon (excluding short term and
long term bank borrowings).
6 The Scheme of Amalgamation between Brigade Properties Private Limited ('BPPL' or 'the Company') and its wholly-owned subsidiary
Brookefields Real Estates and Projects Private Limited ('BREPPL'), and their respective shareholders and creditors (hereinafter referred
to as "the Scheme") in terms of the provisions of Sections 230 to 233 of the Companies Act, 2013 for amalgamation of BREPPL with
BPPL was approved by the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Commerce and Industry authorities on
October 25, 2019 with appointed date of April 01, 2017. Pursuant to the Scheme, the Company had accounted for the merger during
the year ended March 31, 2020, being a business combination involving entities under common control, using the pooling of interests
method as prescribed in Ind A S 103 - Business Combinations. In this regard, the Company is in the process of ascertaining the
requisite amount of stamp duty payable pursuant to the merger with the relevant regulatory authorities and the same will be accounted
by the Company upon finalisation of the assessment and determination of the duty amount thereon by the regulatory authorities.
This being a 'Business Combinations' under common control as described in Ind AS 103, the financial information in the financial results
in respect of 6 months ended September 30, 2019 is restated as if the business combination had occurred from the beginning of the
preceding period.
7 The Company's management has considered the possible effects that may result from the COVID-19 pandemic on the carrying value of
assets including investment property, capital work in progress, inventories including Transfer of Development Rights ('TDR') and receivables.
In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the economic conditions because of this pandemic, the Company,
as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information to assess the expected future
performance of the Company. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on the current estimates,
the Company expects that the carrying amount of these assets, as reflected in the balance sheet as on September 30, 2020, are fully
recoverable. The management has also estimated the future cash flows for the Company with the possible effects that may result from the
COVID-19 pandemic and does not foresee any adverse impact on its realising its assets and in meeting its liabilities as and when they fall
due. The actual impact of the COVID-19 pandemic may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results.
Place: B e n g a l u r u , India

For and o n behalf of the B o a r d of Directors of
Brigade Properties Private Limited

Date: N o v e m b e r 3 , 2 0 2 0

Director

