
SPAKe SYSTEMS LIMITED 
#16. Ground Floor. Lovely. Sector 2. Airoli West. Navi Mumbai - 400708. 
Tel. : 91-22-2779 2473/2779 2478/27792481 • Fax : 91-22-2779 2481 

E-mail: sparc@mtnl.netin • Website: www.sparcsys.com 

Date: 22/09/2019 

To, 
The Bombay Stock Exchange Ltd 
Corporate Relationship Dept, 
1 st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P. J. Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 

BSE Scrip Code: 531370 
Sub:- Newspaper Publication/cutting 

Dear Madam/Sir, 

Please find enclosed newspaper publications made by the company in terms of 
Regulation 30 and 47(1) and (3) of SEBI (LODR) Regulation, 2015 intimation of the 
Board meeting to be held on 15th September, 2020 for approval of Unaudited Financial 
Results for quarter ended 30.06.2020. We are hereby enclosing copy of the newspaper 
advertisement, published in Active Times (English) and City News (Marathi) in edition 
dated 09.09.2020. 

Also find enclosed copy of the newspaper advertisement published in Active Times 
(English) and The Global Times (Marathi) for Unaudited Financial Results for quarter 
ended 30.06.2020 in newspaper edition dated 17.09.2020. 

Request you to take the same on records and oblige. 

Thanking You 
Yours Faithfully 
For Sparc Systems Limited 

PunitNeb 
(Director) 
DIN: 01026300 

End: a/a 

Registered Office: Plot No. 11, Survey No. 118-1 &2, Village Pundhe, Taluka Shahapur, At Post Athgaon - 421 601 . 
CIN L72100MH1989PLC053467 
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Notice is hereby given that the Board of Directors of Elcid 
Investments Limited shall meet on Tuesday, 15th 
September, 2020 at the Registered Office of the Company to 
consider and take on record, the Un-Audited Standalone and 
Consolidated Financial Results for the first quarter and three 
months ended 30th June, 2020. Details of the notice is also 
a v a i l a b l e  o n  t h e  w e b s i t e  o f  t h e  C o m p a n y  
www.elcidinvestments.com and Stock Exchange 
www.bseindia.com 

NOTICE

By order of the Board
   For Elcid Investments Limited

Sd/-
Varun Vakil

Chairman
DIN: 01880759

Place: Mumbai
Date : September 3rd, 2020

                                     CIN: L65990MH1981PLC025770
                                            Regd. Office:414,Shah Nahar (Worli) Industrial Estate,
                                           B - Wing, Dr. E.Moses Road, Worli, Mumbai - 400018 

                                        Tel.: 022-66625602,66625604 Fax: 022-66625605  
                 E-mail: vakilgroup@gmail.com  Website: www.elcidinvestments.com 

          ELCID INVESTMENTS LIMITED 

PUBLIC NOTICE 

Adv. Kailash H. Patil
Advocate High Court 

10 X 4

Any person or persons having any claims, or 
right, interest, title against in respect of said flat 
or objections from the heirs or heirs or other 
claimants / objector or objectors to the transfer 
of the said shares and interest of the deceased 
member in the capital / property of the society 
are hereby required to intimate me at my 
address 109, First Floor, Shubh Laxmi 
Shopping Centre, Vasant Nagri, Vasai (East), 
Dist Palghar 401208, within a period of 14 days 
from the publication  of this notice, with copies 
of such documents and other proofs in support 
of his / her / their claims / objections for  transfer 
of shares and  interest of the deceased 
member in the capital / property of the society, 
if no claims / objection are received within the 
period prescribed  above, and such claim and 
objections received thereafter shall be deemed 
to have been waived.  

Member OF PUBLIC TO TAKE Notice that Ms. 
Donaros Nelson is member of Star Residency 
Bldg D & E Co-op. Hsg. Society Ltd., having 
address at Star Residency Complex, 
Evershine City, Village Achole,  Taluka Vasai, 
Dist Palghar, and holding Flat No.E-006, on 
Ground Floor, in wing E, in Star Residency 
Bldg D & E CHS Ltd, Evershine City, Village 
Achole, Taluka Vasai, Dist Palghar 401208. 
Ms. Donaros Nelson purchased said from Smt. 
Sumitra Meghnad Gondkar and Mr. Vinod 
Meghnad Gondkar. WHEREAS Meghnad M. 
Gondkar had died on 20/03/2012. My client 
Ms. Donaros Nelson has completed all 
formalities for transfer of the said Share, 
interest, rights, title in respect of said flat

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that the Share 
Certificate no. ALR 150/98 bearing distinct 
numbers 00246 to 00250 for 5 shares of 
AMBAR LOKRACHANA CO OP HSG SOC 
in the name of Shri OMKAR PRASAD 
RAJPUT have been reported lost and that 
an application for issue of duplicate share 
certificate has been made to society at 
Ambar Lok Rachana Co Op Hsg Soc Ltd ,
Lok Rachana Complex, Amar nagar, 
Mulund west, Mumbai 400082 to whom 
objection, if any, against issuance of such 
Duplicate Share Certificates should be 
made within 15 days from the date of 
publication of this notice.

ROSE MERCLIMITED
CIN: L24110MH1985PLC035078

Regd. Off : Office No G-2, Ground Floor, Part-A, Mangal Mahesh CHS, 
14th Road Khar (West), Mumbai, Maharashtra, 400052. 
Phone: 022-26000750; E-mail: rmltd1985@gmail.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
the meeting of the Board of Directors of the Company will be held onTuesday, 
15thSeptember, 2020 at 11.30 A.M. at the Registered Office of the Company 
situated at Office No. G-2, Ground Floor, Part-A, Myangal Mahesh, 14th Road 
Khar (West), Mumbai - 400052, Maharashtra, inter alia, to consider& approve the 
the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the 1st Quarter 
ended on 30thJune, 2020as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
In this connection, as per the Company’s Code of Conduct to regulate, monitor and 
report trading by insiders, adopted by theBoard pursuant to SEBI (Prohibition of 
Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities 
of the Company will be closed for the Specified Persons and reopens after expiry of 
forty eight (48) hours from the results i.eSeptember17, 2020 (Thursday). 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, aforesaid notice can be accessed from the 
Company’s Website at www.rosemercltd.com and can also be accessed from the 
website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

For Rose MercLimited
Kirti Savla

Date: September07, 2020  Managing Director    
Place: Mumbai  DIN: 02003878

SINDU VALLEY TECHNOLOGIES LTD.

46, Mulji Jetha Bldg., Above BOB, 2
nd

 Floor,

187, Princess Street, Mumbai. 400 002

Tel No.022-22001747,

Fax No.022-22001652

CIN: L65990MH1976PLC018902

Email ID: sinduvalley76@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of

the Board of Directors will be held on

Tuesday, the 15
th

 September, 2020, to

consider and approve the unaudited

financial results for the quarter ended 30th

June, 2020

Notice is also available on the websites of

the BSE i.e. www.bseindia.com.

For SINDU VALLEY TECHNOLOGIES LTD.

UPENDRA SHUKLA

DIRECTOR

(DIN:00220067)

Place: Mumbai

Date: 08-09-2020

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE that original Deed of 
thAssignment and Conveyance dated 4  

November 1988 made between Shiela 
Devi Chamaria (Vendor) of the First Part; 
Hiranmoy Bose and Umesh Chamaria 
(Developers) of the Second Part and 
Anupama Datta (Purchaser) of the Third 
Part and registered in the office of 
Registrar of Assurances, Calcutta and 
recorded in Book I, Deed No. 12379 for 
the year 1989 in respect of ALL THAT the 

stUnit No. 1D on the 1  Floor measuring 
1066 sq.ft. in the building named 'SHREE 
KUNJ APPARTMENTS' WITH 1 car 
p a r k i n g  s p a c e  W I T H  u n d i v i d e d 
proportionate share of the leasehold 
interest of the land measuring 13 Cottahs 
more or less on the Eastern portion of 
Premises No. 60/2, Kavi Bharati Sarani 
(previously Lake Road), Kolkata, Mouza 
Khaspur, Dhakuria, P.S. Lake, District 
South 24 Parganas described as “B” 
Block WITH the common area, facilities 
and easementary rights has been lost / 
misplaced from my custody and police 

thcomplaint has been lodged dated on 30  
July 2020 with Rabodi, Thane West 
Police Station. If anyone finds the same 
or has any claim, objection in connection 
therewith, please deposit the said original 
Deeds deposit the said original Deed 
and/or lodge the objection , claim with the 
undersigned within 10 days from the date 
hereof and thereafter no claim, objection 
shall be entertained. 

Loss of Original Title Deed

PUBLIC NOTICE

Mr. Tarun Kumar Datta

Mobile no - 9821213126

I am Ghanshyam Soni Resident at 
A/202, Shak Jyot Society, �00� Rd, 
Samata Nagar, Vasai West. As a father I 
am issuing a Paper Noce against my 
Son name of Ritesh Ghanshyam Soni. I 
have nothing to do with any Economic 
and Social behaviour he has done from 
since last 6 months. I am not to be 
responsible for his legal Operaon. If 
you done any Legal work  with him 
then for that responsible Only he. I will 
not responsible for any legal work for 
done by him.  

PUBLIC NOTICE

Sd/-
Ghanshyam Soni

WELCON INTERNATIONAL LIMITED

NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 
47 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (Listing 
Regulations), Notice is hereby given that a 
meeting of the Board of Directors of the 
Company is scheduled to be held on Monday, 
September 14, 2020, inter alia, to consider and 
approve the Un-Audited Financial Results 
along with Limited Review Report for the 
Quarter ended on June 30, 2020.
The said Notice may be accessed on the Company's 
website at www.welconinternational.com and 
may also be accessed on the Stock Exchange 
website at www.bseindia.com.
Further, as communicated earlier, Pursuant to 
"Code of Conduct to Regulate, Monitor and 
Report Trading by Designated Person(s)" of the 
Company and the SEBI (Prohibition of Insider 
Trading) Regulations, 2015, as amended from 
time to time the Closure of trading window from 
01st July 2020 and end 48 hours after the 
results are made public on 14th September 
2020 (both days inclusive) as per the Securities 
and Exchange Board of India (Prohibition of 
Insider Trading) Regulations, 2015 for Directors 
and Designated Employees.

Place: Mumbai
Date: 07/09/2020

For WELCON INTERNATIONAL LIMITED
(Formerly Known as Sinner Energy India Limited)

Sd/-
Mr. Mahesh Raut   

Managing  Director
 DIN: 00036179

(Formerly Known as the Sinner Energy India Limited)
SH- 11, V Star Plaza, Plot No. 16, CTS No. 606A, 606A/1 to 22, 
Chandavarkar Rd., Borivali West, Mumbai, Maharashtra, 400092.

CIN: L45100MH1995PLC322040
Email Id: welconinternationalltd@gmail.com

Website: www.welconinternational.com
Phone No. 86550 12379

CONGRATULATIONS

CA	Deepesh	Sawant
Vice	Chairman,	Co-Owner

At	
3S	Integrated	Facility

	Management	Private	Limited	
From

Mr.	Dhananjay	Raghu	Shedge
	&	Mr.	Avinash	Sundar	Poojari

3SI	Family…!!!
Ofice	Add:	108,	Ruby	Industrial
Estate,	Chincholi	Bunder	Road

	Off.	New	Link	Road,
	Malad	(West)	Mumabi	400064.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to public on behalf of our client 

MR.VISHWAS VISHNU DEO, who is Possessed/Occupying Flat No. 
C/45, Third floor, Niranjan CHS, Navagaon, Mahatma Gandhi Road, 
Vishnunagar, Dombivli (West), Dist. Thane-421 202 situated at 
Survey No. 327, Hissa No. 1/A, 1/1(P), Village - Navagaon, Dombivli 
(West), Tal.Kalyan, Dist. Thane having its Share Certificate No. 37, 
Dt.06/09/1984 (From 181 to 186 both inclusive) (hereinafter called 
and referred to as “The Said Flat”) intends to sell the said flat to 
MR. NILESH DIGAMBAR THAKUR, But our client MR. VISHWAS 
VISHNU DEO was lost his original First Sale Agreement of the above 
said flat which was purchased by MR. ANIL JAGANATH BENGAL. 
If any person or persons having right title or interest by way of 
inheritance or claim against the said room and tenancy should send 
their claims in writing to the undersigned along with documentary 
evidence in support of the said claims thereof within 15 days of 
publication of the said notice, falling which claims if any, of such 
person or persons will be considered shall be deemed to have been 
waived and/or abandoned and the transfer shall be completed,

Sd/-
MR. VISHWAS VISHNU DEO 

Sheela S. Lokhande
B.A.LL.B Advocate High Court 

Shop No.7, Ram Tirth CHS, Opp. Nehru Ground, Ganesh 
Mandir Road Dist. Thane-421201, Mob: +91-9082591931

Date : 9/9/2020
Place : Dombivli

Veteran actor Surekha Sikri suffers brain 
stroke; admitted to ICU in Mumbai hospital

Veteran Bollywood and TV actor Surekha 
Sikri has reportedly suffered a brain stroke 
and is admitted to the Criticare hospital in 
Juhu, Mumbai. Surekha ji is admitted to the 
hospital and authorities are taking care of 
all formalities regarding her treatment. She 
is currently admitted to the Intensive Care 
Unit (ICU). In 2018 too, Sikri had suffered 
a brain stroke while shooting for a TV show 

in Mahabaleshwar. She fell and hit her head 
which led to a stroke. Post this, she was 
paralysed. However, she recovered soon and 
a nurse was appointed to take care of her. 
Surekha Sikri was last seen in Zoya Akhtar's 
segment of Ghost Stories on Netflix. She was 
also seen in Ayushmann Khurrana's Badhaai 
Ho, after which she suffered the first stroke.



मुंबई – बॉवलवूड अवभनेता
सुशांत वसंग रािपूत मृतय्ू
प््करणात रोि नवनवीन खलुासे
समोर येत आहेत. या प््करणी
आता NCB नं अवभनेत््ी वरया
चक््वत््ीला समनस् बिावून
चौकशीला बोलावलं होतं. या
चौकशीत वतने ड््गस् घेत
असलय्ाची कबुली वदली.
यावेळी ती अवधकाऱय्ांसमोर
ढसाढसा रडली. आि वरयाचय्ा
चौकशीचा वतसरा वदवस आहे.
सुशांत वसंग रािपूत प््करणात
वरया आवण वतचा भाऊ शोववक
यांचय्ावर नारकोवटकस् कंट््ोल
बय्ुरोने कडक कारवाई केली
आहे. ड््गि् प््करणात शोववक
आधीपासूनच एनसीबीचय्ा
ताबय्ात आहे. तय्ाचवेळी
एनसीबीची वरयाची चौकशी

सुरच् आहे. आि वतसर�्या
वदवशी एनसीबीने पुनह्ा वरयाला
चौकशीसाठी बोलावले आहे.
अटकेची तलवार वरयाचय्ा
डोकय्ावर टांगलेली आहे.
दुसरीकडे आता वरया देखील
अ�ॅकश्न मोडमधय्े आली आहे.
सोमवारी वरयाने वांद्े् पोवलस
ठाणय्ात सुशांत वसंगची बहीण
व््पयंकाववरद््् तक््ार दाखल
केली. वरयासाठी आिचा वदवस
खूप महतव्ाचा ठरणार आहे.
एनसीबीचय्ा वतसर�्या वदवशीही
वरया चक््वत््ी यांची चौकशी
सुर ्आहे. वतने ड््गस् घेतलय्ाची
मावहती आि पवहलय्ांदाच
अडखळत सांवगतली. यापूव््ी
वरया ठाम होती की वतने कधीही
ड््गि् घेतले नाही. तय्ाचबरोबर
ड््गस् प््करणात एनसीबी २५

बॉवलवडूसवेलव््िटीन्ा बोलावणार
आहे. वरयाने बॉवलवूड पा््टा्ंच्ी
नावेही वदली आहेत विथे ड््गस्
वापरली िात असे. एनसीबी
सुशांतचे सह-कलाकार आवण
कलाकार यांना देखील समनस्
पाठवणार आहे.ड््गस् प््करणात
एनसीबीने मोठी कारवाई केली
आहे. सूत््ानुसार एनसीबीने
डोवियर तयार केले आहे. यात
२५ बॉवलवूड कलाकारांची नावे
आहेत. हे डोवियर एनसीबी
एसआयटीने तयार केले आहे.
या यादीमधये् सेलेबलस्ची नावे
ए, बी आवण सी प््कारात
समाववष्् करणय्ात आली असनू
लवकरच एनसीबी
बॉवलवूडमधील या
कलाकारांना बोलवणार आहे.
वरया-शोववक, ड््गि् पॅडलर

आवण इलेकट्््ॉवनक उपकरणांची
तपासणी केलय्ानंतर ही यादी
तयार केली गेली आहे, अशी
मावहती आि तकने वदली आहे. 

ही यादी एनसीबीचय्ा ववरष््
अवधका-यांना दाखवली गेली
आहे. काल वरयाचय्ा सव्तंत्््य
केलेलय्ा चौकशीत
अवधकाऱय्ांनी वतला ६०-७०
प््शन् ववचारले गेले. परंतु वरयाने
काही मोिकय्ाच प््शन्ांना उत््रं
वदली होती. माचा् आवण
एव््पलदरमय्ान वरयाने
दीपेशकडून ड््गस् मागवले होते.
परतं ुतय्ाच ंसवेन केल ेनाही असं
ती मह्णाली. 

डीएकजे कम्युलनकेशन लिलिटेड
सीआयएन: एल२२१२०एमएच१९८९पीएलसी०५४३२९

नोद्णी,काया्ा.:३१-ए, नोबल चेब्स्ा, ४था मिला, िनम्भूमी माग्ा, फोट्ा,
मुंबई – ४००००१ ता: ०२२ ४३४७६०१२/१३,
ई-मेल: compliance.dsj@ gmail.com,

संकेतसथ्ळ : www.dsjcommunication.com

कूचना
सूचना ह््ाद््ारे देणय्ात येत आहेकीडीएसिे कमय्ुवनकेशन वलवमटेडचय्ा सभासदांची ३० वी (वतसावी)
वावष्ाक सव्ासाधारण सभा (“एिीएम”) ३० वय्ा एिीएमचय्ा सचूनमेधय् ेदणेय्ात आलेलय्ा वय्वसायाचय्ा
वर ववचार करणय्ासाठी लव्हवडयो कॉनफ्रवसंग (वह्ीसी)/ अनय् ऑवडयो लव्हजय्अुलप््कार (ओएवह्ीएम)
द््ारे बुधवार, ३० सपट्ेब्र, २०२०रोिी दुपारी २.०० वा. (भाप््वे) घेणय्ात येईल. सदर सूचना
कंपनीचय्ाwww.dsjcommunication.com ह््ा संकेतसथ्ळावर आवण सेनट्््ल डपवझटरी
सलव्ह्ासेसवलवमटेड(सीडीएसएल) चय्ाwww.evotingindia.comवर उपलबध् आहे.
कंपनी वय्वहार मंत््ालयाचय्ा (एमसीए) द््ारे िारी करणय्ात आलेली साधारण पवरपत््क क््.
१४/२०२०वदनांवकत८ एव््पल २०२०, १७/२०२० वदनांवकत १३एव््पल २०२० आवण २०/२०२०
वदनांवकत५ मे २०२० आवण भारतीय प््वतभूती आवण वववनमय मंडळ (“सेबी”) द््ारेिारी करणय्ात
आलेलेपवरपत््क क््. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ वदनांवकत १२ मे
२०२० (ह््ानंतर“पवरपत््के” असा उलल्ेख असलेलय्ा) अनुसार कंपनय्ांना सावा्िवनक वठकाणी
सभासदांचय्ा प््तय्क्् उपलस्थती वशवायवह्ीसी/ओएवह्ीएमद््ारे एिीएम घेणय्ास अनुमती देणय्ात आली
आहे. उपरोकत्पवरपत््के, कंपनी कायदा, २०१३(कायदा) आवण सेबी (वललस्टंग ऑलब्लगेशन अँड
वडसकल्ोझरवरकव्ायरमेट्स) वनयमावली, २०१५(“वललस्टंग वनयमावली”) चय्ा अनुपालनासाठी
वह्ीसी/ओएवह्ीएमद््ारे कंपनीची एिीएम घेणय्ात येईल.
एिीएमची सूचना आवण३१ माच्ा रोिी  संपलेलय्ाआवथ्ाक वषा्ासाठी वावष्ाक अहवाल अशा सभासदांना
जय्ांनी तय्ांचय्ा ई-मेल आयडीची नोद् कंपनी/ वडपोवझटरी पाट््ीवसपंट/ रविसट्््ारआवण शेअर ट््ानस्फ्र
एिंटह््ांचय्ाकडे२८ऑगसट् २०२० अनुसारकेली आहे. कायद््ाचय्ाकलम ९१ चय्ा अनुसारसभासदांची
नोद्वही आवण कंपनीची भाग हस््ांतरण नोद्वही ३० वय्ा एिीएमचय्ा वनवमत््ाने गुरव्ार २४ सपट्ेब्र
२०२० रोिी पासून बुधवार ३० सपट्ेब्र २०२० रोिी पय््ंत (दोनह्ी वदवस धरन्) बंद ठेवणय्ात येईल.
कंपनी(वय्वसथ्ापन आवण प््शासन) वनयमावली, २०१४(वेळोवेळी फेरफार करणय्ात आलेलय्ा) चय्ा
वनयम २० सह वाचलय्ा िाणाऱय्ा कंपनीकायदा, २०१३ चय्ा कलम१०८ चय्ा अनुसार,
सुचीबद्््तावनयमावलीचय्ावनयम ४४ (वेळोवेळी फेरफार करणय्ात आलेलय्ा) आवण परीपत््कांचय्ा
अनसुार एिीएमचय्ा वठकाणी ववचार करणय्ात येणाऱय्ा वय्वसायाचय्ा संदभा्ात ववचार करणय्साठी तय्ाचंय्ा
सभासदानंा दूरसथ् ई-मतदान प््णली उपलबध् करन् दणेय्ात यणेार आहे. ह््ासाठी कपंनीन ेइलकेट्््ॉवनक
पद््तीद््ारे मतदानासाठी सीडीएसएल ह््ा कंपनीशी अवधकृत एिनस्ी मह्णून करार केला आहे.
सभासदाचय्ा द््ारे दूरसथ् ई-मतदानाचय्ा द््ार एिीएमचय्ावदवशी मतदानाची देखील सुववधा उपलबध्
करन् देणय्ात आली आहे.
कव्स कभाकदांनी कृपया नो्द घ्यावी की 
१. ३० वय्ा एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े नमूद करणय्ात आलेलय्ाइलेकट्््ॉवनक पद््तीद््ारे ववचार करणय्ात

येईल.
२. इलेकट्््ॉवनक पद््तीने मतदानासाठी सभासदांची पात््ता वनव््ित करणय्ासाठीबुधवार, २३ सपटे्ब्र

२०२० हा वदनांक वनव््ित करणय्ात आला आहे. वय्कत्ी जय्ांची नावेसभासदांचय्ा नोद्वही मधय्े
वकवंा लाभाथ््ी मालकाचंय्ा नोद्वही मधय् ेकट ऑफ वदनाकंाचय्ा अनुसार नोद्ववणय्ात आली आहेत
केवळ तय्ांनाच दूरसथ् ई-मतदानाचय्ा द््ारे वकंवा एिीएमचय्ा वठकाणी ई-मतदानाचय्ाद््ारे मतदान
करणय्ाचा अवधकार असेल.

३. ई-मतदान पोट्ाल रवववार २७ सपटे्ब्र २०२० रोिी (सकाळी ९:०० वा. भाप््वे) खुलेकरणय्ात 
येईल आवण मंगळवार, २९ सपट्ेब्र २०२० रोिी (सायं. ५:०० वा. भाप््वे) बंद करणय्ात येईल.
तय्ानतंर सीडीएसएलद््ार ेदरूसथ् ई-मतदान प््णाली अकाय्ाक््म करणय्ात यईेल आवण नमदू वळेचेय्ा
नंतर मतदान करता येणार नाही.

४. कोणीही वय्कत्ी जय्ांनी सूचना पाठववणय्ात आलय्ा नंतर भागधारणा केली आहे आवण कंपनीची 
सभासद झाली आहे आवण कट ऑफ वदनांक मह्णिेचबुधवार २३ सपट्ेब्र २०२० अनुसार भाग 
धारणा केली आहे तय्ांना helpdesk.evoting@cdslindia.comवर मेल करन् तय्ांचायूिर
आयडी आवण पासवड्ा प््ापत् करता येईल.

५. सभासद जय्ांनी तय्ांचे मतदान दूरसथ् ई-मतदान प््णालीचय्ा द््ारे सभेचय्ा पूव््ी केले  आहे 
तय्ांनासभेलादेखील हिर राहता येईल परंतुपुनह्ा मतदान करणय्ास ते पत्् नसतील.
प््तय्क्् सव्रप्ात वकंवा अप््तय्क्् सव्रप्ात भाग धारणा केली आहेआवण जय्ांनी तय्ांचय्ा ई-मेल 
आयडीची नोद् अद््ाप केलेली नाही अशा सभासदांसाठी दूरसथ् ई-मतदान वकंवा ई-मतदानाचय्ा
सव्रप्ाची सववस््र मावहती एिीएमचय्ा सूचनेमधय्े उपलबध् करन् देणय्ातआली आहे.

संचालक मंडळाने मे. मवनष वघया आवण असोवसएट, कंपनी सवचव, मुंबई ह््ांची ई-मतदान प््व््कया
प््ामावणकपणे आवण पारदश््ी पद््तीने होणय्ासाठी छाननीकत्े् मह्णून वनयुकत्ी केली आहे. वववहत
कालावधीमधये् छाननीकतय्ा्ाचय्ा अहवालासह वनकालकंपनीचय्ा सकंतेसथ्ळावर प््वसधद् करणय्ात यईेल
आवण बीएसई वलवमटडे आवण नशॅनल सट्ॉक एकस्च्ेि् ऑफ इंवडया वलवमटेड ह््ानंा दखेील कळववणय्ात
येईल.
िर ई-मतदानाचय्ातपशीलासाठी व््िकव्ेटली आकस्ड् कव्ेि््नस् (“एफएकय्ू”) चा संदभा् घेता येईल
वकंवा www.evotingindia.com वर उपलबध् असलेले ई-मतदान मनय्ुअल चा संदभ्ा घेता येईल
वकंवा helpdesk.evoting@cdsl.india.com वर मेल करता येईल वकंवा श््ी. राकेश दळवी
ह््ांचय्ाशी१८००२२५५३३ वर संपकक् करता येईल.तसेच सभासदमानय्ता अवधकारी
ह््ांनाcompliance.dsj@gmail.com वर देखील कळवू शकतात.

डीएकजे कम्युलनकेशन लिलिटेड कलरता
कही/-

कंजय पाडोडे
वठकाण : मंुबई अध्यक्् आलि व्यवस्थापकीय कंचािक
वदनांक : ८ सपटे्ब्र, २०२० डीआयएन: ००३३८५१४

२ सिटी न्यूज मुंबई, ९ सपट्ेब्र २०२०द गल्ोबल टाइमस् 

वाहतूक कोड्ीमुळे
रोजगारावर  कुऱह्ाड?

कलय्ाण : करोनाचा प््ादुभा्ाव कायम
असताना काया्ालय गाठणय्ासाठी दररोि
तासनत्ास वाहतूक कोड्ीत सापडणारे
कलय्ाण-डोव्बवलीकर आता मानवसक
आिारांचे बळी पडू लागले आहेत. मुंबई,
ठाणय्ाचय्ा वदशेने ये-िा करताना येथील
नोकरदारानंा वशळफाटा, कोन, वभवंडी, दगुा्ाडी
पवरसरांत होत असलेलय्ा असहय़्  कोड्ीचा
दररोि सामना करावा लागत आहे. यामुळे
कामावर लटे माक्क लागण,े नोकरीचय्ा वठकाणी
ताण वाढणे, असुरव््कतता अशा कारणांनी
अनेकांना ि््ासले असून नोकरी िाणय्ाची भीती
वाटू लागली आहे.

मुंबई, ठाणय्ातील खासगी कंपनय्ा सुर्
असलय्ाने कलय्ाण, डोव्बवली भागांत राहणारे
खासगी कपंनय्ातंील हिारो कामगार ह ेखासगी
वाहनांनी मुंबई आवण ठाणे गाठू लागले आहेत.
मात्् या पवरसरातील रसत्य्ांवर मोठय़ा प््माणात
खड््े आहेत. तय्ामुळे कामगारांना दररोि दोन
ते अडीच तास वाहतूक कोड्ीत घालवावे
लागत आहेत. तय्ाचा प््वतकूल पवरणाम या
नोकरदारांचय्ा कामावर होऊ लागला आहे.

द होरायझन टेकन्ॉलॉिी या कंपनीमधय्े
सॉफट्वेअर डेवह्लपर मह्णून काम करत
असलेलय्ा सुशांत सोनार यांनी आपली वय्था
मांडली. सधय्ा आमह्ी आठवडय़ातून दोन
वदवस काया्ालयातून काम करतो आवण इतर
वदवस घरन् काम करतो. लोकल बंद
असलय्ामुळे वटटवाळा येथून काया्ालयात
पोहोचणय्ासाठी सकाळी बस वकंवा वरक््ाने
कलय्ाण येथे िातो. वटटवाळा येथे बससाठी
बरीच गद््ी असते. रांगेत साधारण अधा्ा तास
लागतो. तय्ानंतर कसेबसे काया्ालयात
पोहोचतो.

अजित पवारांच्या पायगुणामुळेच
आमची सत््ा गेली

मंुबई - ववधानपवरषदेचय्ा
उपसभापतीपदी डॉ. नीलम गोऱह्े
यांची वनवड करणय्ात आली.
तय्ानंतर, मुखय्मंत््ी व
उपमुखय्मंत्््यांनी वनलम गोऱह्ेचं्
अवभनंदन केले. तय्ावेळी बोलताना
अवित पवारांनी वमशक्ील टीपणण्ी
केली. “वशवसेना नेतय्ा डॉ. नीलम
गोऱह्े ववधानपवरषदेचय्ा
उपसभापतीपदी आलय्ा आवण
आमचं सरकार आलं, मह्णून पुनह्ा
एकदा या पदावर वनलमताईन्ाच
वनयुकत् करणय्ात आलं,” असं
अवित पवार यांनी मह्टलं. अवित
पवारांचय्ा या टीपणण्ीला वततकय्ाच
वमशक्ीलतेने भािपा नेते प््वीण
दरेकर यांनी उत््र वदलंय.  

भािपा नेते प््वीण दरेकर यांनी
अवित पवारांना वमशक्ील टोला
लगावला. “आमचय्ासाठी अवित
पवारांचा पायगुण काय होता हे
महाराष््््ानं पावहला आहे. आमचय्ा
बरोबर अवित पवार आले तेवह्ा
सत्े्चं काय झालं? अवित
पवारांचय्ा पायगुणामळु ेआमची सत््ा
गेली,” असं दरेकर यांनी मह्टले.
दरेकरांचय्ा या वकत्वय्ानंतर
संबंवधतांमधय्े हशा वपकला. 

राजय्ातील ववधानसभा
वनवडणुकांचय्ा वनकालानंतर देशाचे
लक्् महाराष््््ाकडे लागले होते.
भािपा आवण वशवसेनेत मतभेद
झालय्ानंतर काँि््ेस-राष््््वादी आवण
वशवसेना एकत्् येऊन सत््ा सथ्ापन
करणार असलय्ाचे िवळपास
वनव््ित झाले होते. मात््, ऐनवेळी
अवित पवारांनी भािपाला पावठंबा
देत, उपमुखय्मंत््ीपदाची शपथ
घेतली. मात््, भािपाचे हे सरकार
िास्् काळ तग धर ्शकले नाही.
केवळ दीड वदवसांत हे सरकार
कोसळले होते. अवित पवारांनी

पुनह्ा काँि्े्स व वशवसेनेसोबत
आपला सत््ासथ्ापनेचा घरोबा
बसवला. यावरन् प््वीण दरेकर
यानंी अवित पवारांचय्ा पायगणुामळुे
आमचे सरकार गेलय्ाचं मह्टलंय.

ववधान पवरषदेचय्ा
उपसभापतीपदी वशवसेना नेतय्ा डॉ.
वनलम गोऱह्े यांची आि वबनववरोध
वनवड झाली आहे. भािपाचे
उमेदवार भाई वगरकर यांनी आपला
उमेदवारी अिा् मागे घेतलय्ानंतर
वनलम गोऱह्े यांची वबनववरोध वनवड
झालय्ाचे िाहीर करणय्ात आले.
कोरोनावनवमत््ाने अनेक वनब्ं्धांसह

सुर ्झालेलय्ा वववधमंडळाचय्ा दोन
वदवसांचय्ा अवधवेशनात  ववधान
पवरषद उपसभापतीपदाची
वनवडणूक घेणय्ाचा वनणा्य घेणय्ात
आला होता. या वनवडणुकीसाठी
वशवसेनेकडून डॉ. नीलम गोऱह्े
यांना उमेदवारी देणय्ात आली होती.
तर भािपाने जय्ेष्् नेते भाई वगरकर
यांना उमेदवारी वदली होती.
मुख्यमंत््ी उद््व ठाकरे
यांनी केिे लनिम गोऱ्हे

यांचे अलभनंदन
वव धा न प वर ष दे च् या

उपसभापतीपदी डॉ नीलम गोऱह्े
यांची वबनववरोध वनवड
झालय्ाबद््ल मुखय्मंत््ी उद््व
ठाकरे यांनी तय्ांचे अवभनंदन करन्
शुभेचछ्ा वदलय्ा. मवहलांवरील
अतय्ाचाराचय्ा घटनांमधय्े
नीलमताई सव्तः धावून िातात हे
आपण पावहले आहे. तय्ांची
उपसभापतीपदी दुसऱय्ांदा वनवड
झाली असून, तय्ांचय्ा यशाची
कमान अशीच उंचावत िावो
असेही मुखय्मंत््ी शुभेचछ्ापर भाषण
करतांना मह्णाले. 

भाजपा आमदाराचा टोला

डोव्बवली : डोव्बवली
पूव्े्तील रािािी रसत्य्ावरील
कोपर उड््ाण पुलाला सेवा रस््ा
तयार करणय्ाचा प््स््ाव
महापावलका प््शासनाने तयार
केला आहे.  या वाढीव
कामासाठी दोन कोटी १९
लाखाचय्ा खचा्ाला सवा्साधारण
सभेने मंिुरी वदली. नवय्ा
आराखडय़ाप््माणे बांधणय्ात
येणाऱय्ा या पुलामुळे रािािी
रसत्य्ावरील वाहतूक, पादचारी
कोड्ी कमी होणय्ास मदत होणार
आहे.

रािािी रसत्य्ावरील हा
कोड्ीचा प््शन् कायमचा
संपववणय्ासाठी महापावलकेने
सथ्ावनक नगरसेवक मंदार हळबे
यांचय्ा सूचनेवरन् या रसत्य्ावर
नवीन पूल उभारणी करताना
मातीचा भराव न टाकता तेथे

वसमेट्चे खांब उभारन् तय्ावर
पलुाचा पषृ््भाग बाधंायचा वनण्ाय
घेतला. पुलाखाली खांब आलय्ाने
पुलाखाली मोकळी िागा
उपलबध् होईल. तय्ामधून
पादचारी रािािी रस््ा ते
केळकर, टंडन रस््ा ये-िा कर्
शकतील. तय्ासाठी पादचाऱय्ांना
पूव््ीसारखे पुलावर िाणय्ाची
गरि उरणार नाही. या पुलाचय्ा
साठे शाळेकडील बािूला एक
सेवा रस््ा (सव�्�वह्ास रोड) तयार
करन् तो केळकर रसत्य्ाला
िोडणय्ात येणार आहे.

यामुळे पादचाऱय्ांबरोबर साठे
शाळेतील ववद््ाथ््ी, वशक््कांना
शाळेतून बाहेर पडताना रािािी
रस््ा, पलुाखालील कळेकर रस््ा
ये-िा करणय्ासाठी उपलबध्
होणार आहे, असे नगरसेवक
मंदार हळबे यांनी सांवगतले. 

ठाणे : मंुबई महानगर प््देश
ववकास प््ावधकरण, राजय् रस्े्
ववकास महामंडळ, औद््ोवगक
ववकास महामंडळ आवण राष््््ीय
राि मागा् प््ावधकरणाचय्ा
अखतय्ारीत येणाऱय्ा रसत्य्ांवर
पडणाऱय्ा खड््य़ाचंय्ा मुद््य़ावरन्
साततय्ाने टीकेचे धनी ठरत
असलेलय्ा ठाणे महापावलकेने या
रसत्य्ांवरील खड्े् बुिववणय्ाची
तयारी दाखववली आहे. हे करत
असताना या सवा् प््ावधकरणांनी
तय्ासाठी महापावलकेस अव््िम
रक््म द््ावी, असा प््स््ाव तयार
करणय्ात आला आहे. तशा
सव्रप्ाचे पत््ही या ववभागांना
पाठववणय्ात आले असून याच
नवह्े तर पुढील वष््ीचे खड्े्ही
आमह्ीच बुिवू, अशी तयारी
महापावलकेने दाखववली आहे.

ठाणे महापावलका क्े्त््ातून
महत्््वाचे महामाग्ा िातात. ह ेसव्ा
रस्े् ववववध ववभागांचय्ा
अखतय्ारीत येतात. तय्ामधय्े

मुंबई महानगर प््देश ववकास
प््ावधकरण, राजय् रस्े् ववकास
महामंडळ, औद््ोवगक ववकास
महामंडळ आवण राष््््ीय राि
मागा् प््ावधकरणाचा समावेश
आहे. या रसत्य्ांवरन् मोठय़ा
प््माणात अविड वाहनांची
वाहतूक सरु ्असलय्ामळु ेतय्ावर
खड्् ेपडतात. पावसाळय्ामधय् ेया
रसत्य्ांवर खड््य़ांची समसय्ा
अवधक गंभीर होते. 

मान्सूनचा परतीचा प््वास पुढच्या आठवड््ात सुर् होणार
मुंबई : िुन आवण िुलैमधय्े

कमी बरसलेला मात्् ऑगसट्मधय्े
आपली कसर भरन् काढणारा
मानस्ून आता परतीचय्ा प््वासाला
वनघणार आहे. पुढचय्ा
आठवड््ात मानस्ूनचा परतीचा
प््वास सुर ् होणार असून, या
आठवड््ाचय्ा शवेटी मुबंईत पनुह्ा
एकदा मानस्नू िोर पकडले, अशी
शकय्ता वता्वली िात आहे.
आठवड््ाचय्ा मधय्ात मधय्
प््देश, ववदभा्, मराठवाडा आवण
मधय् महाराष््््ात पावसाचा िोर
वाढणय्ाची शकय्ता आहे.
कोकणातही मानस्ून सक््ीय
राहील. मुंबईत काही वठकाणी
मोठा पाऊस पडेल. दरमय्ान,
सवा्साधारणवरतय्ा मानस्ून १७
सपट्ेब्रचय्ा आसपास आपला
परतीचा प््वास सुर ्करतो.

मानसू्नचय्ा परतीचा प््वास पव््िम रािसथ्ानमधून
पुढील आठवड््ात सुर ्होईल, असा अंदाि वत्ाववणय्ात
आला आहे. सपट्ेब्र मवहनय्ाचय्ा अखेरपय्ं्त संपुणा् उत््र
भारत, गिुरात, पव््िम मधय् प््दशेमधनू मानस्नू परतललेा
असेल. ऑगसट् मवहनय्ाचय्ा अखेवरस देशभरात पडलेलय्ा
पावसामुळे काही वठकाणी पूर पवरलस्थती वनमा्ाण झाली
होती. सपटे्ब्र मवहनय्ाचय्ा पवहलय्ा आठवड््ात पावसाचा
िोर कमी झाला. 

उत््र, मधय् आरण पूव्ा
भारतात मानस्ून हलका ते
मधय्म सव्रप्ात बरसला.
१० सपट्ेब्र रोजी बंगालचय्ा
खाडीत कमी दाबाचय्ा ि््ेत््
रनमा्ाण होणय्ाची शकय्ता
आहे. तय्ामुळे मधय् भारतात
पुनह्ा एकदा मानस्ूनचा जोर
वाढेल, अशी मारहती
सक्ायमेटकडून देणय्ात
आली. दरमय्ान, सधय्ा तरी
मुंबईत पावसाचा जोर कमी
झाला आहे. सांताक्््झ
वेिशाळेत ०.४ रममी
पावसाची नोद् झाली आहे.
शहर, पूव्ा उपनगराचय्ा
तुलनेत पर््िम उपनगरात
सवा्ारिक मह्णजे २.०७ रममी
पावसाची नोद् झाली आहे.
पावसाने रवश््ांती घेतली
असली तरी पडझड सुरच्
आहे. ७ रठकाणी झाडे
कोसळली आहेत. ३ रठकाणी
शॉट्ासरक्िट झाले.  

कोपर पुिािा 
सेवा रस्त्याची जोड
राजाजी रसत्य्ावरील कोड्ी सुटणार;

दोन कोटी १९ लाख वाढीव खचा्ाला मंजुरी

पुलाची नवय्ानेच उभारणी होणार असलय्ाने या नवय्ा आराखडय़ाने पुलाची उभारणी
करावी, अशी मागणी आपण प््शासनाकडे केली होती. यासाठी दोन कोटी १९ लाख
रप्ये खचा् अपेर््ित होता. आयुकत्ांना तय्ांचय्ा अरिकारात फकत् १० टक्े् खचा्
वाढीला मंजुरी देणय्ाचे अरिकार आहेत. खचा् मंजुरीचे अरिकार महासभेला
असलय्ाने तय्ास मंजुरी रदली तर राजाजी रसत्य्ावर पुलाखाली यापूव््ी जी ररि््ा,
पादचारी, शाळकरी रवद््ार््ी, फेरीवाले अशी कोड्ी वह्ायची तो प््शन् या नवय्ा रचनेत
कायमचा सुटेल, असे आपण प््शासनाला कळरवले होते.  महासभेने  आराखडय़ाला
मजंरुी रदली, अस ेनगरसवेक मदंार हळब ेयानंी सारंगतल.े नवय्ा रचनते रलेव् ेरळ्ाची
पूवा् बाजू ते साठे रवद््ालयादरमय्ान (इंग््जी ‘एस’ आकाराचा जुना वळण रस््ा)
पुलाखाली रसमेट्चे खांब असणार आहेत. जुनय्ा रचनेत राजाजी रसत्य्ावर फकत्
मधय्भागी एक रसमेट्चा खाबं आरण तय्ावर पलू उभा होता. या पलुाचय्ा दोनह्ी बाजलूा
पादचाऱय्ांना चढणय्ासाठी रशडय़ा ठेवलय्ा होतय्ा. तय्ामुळे या पुलाखाली नेहमी कोड्ी
होत होती. कोपर पुलाचे रेलव्े मागा्ावरील काम बहुतांशी पूण्ा होत आले आहे. राजाजी
रसत्य्ावरील पूल उभारणीचे काम तांर््तक अडरळे आरण वाढीव खचा्ाचय्ा कामामुळे
रखडले होते. या वाढीव खचा्ाचय्ा कामाला महासभेने मंजुरी रदली. मागील काही
रदवसांपासून राजाजी रसत्य्ावरील रखडलेले पुलाचे काम नवीन आराखडय़ाप््माणे
या आठवडय़ापासून सुर ्होईल.

खड््े आम्ही बुजवू
आिी पैसे द््ा!

ठाणे महापारलकेचे इतर रवभागांना पत््

महापारलकेचा नवा प््स््ाव...
नागवरकांची गैरसोय टाळणय्ासाठी तसेच रसत्य्ांसह उड््ाणपूल

सलुस्थतीत ठवेणय्ासाठी पया्ायी उपाय मह्णनू रस््देरुस्््ीची रक््म
दरवष््ी एव््पल मवहनय्ातच अव््िम सव्रप्ात वग्ा करावी. गलेय्ा तीन
वषा्ंत् रस््देरुस्््ीसाठी झालेलय्ा सरासरी खचा्ाएवढी रक््म आवण
तय्ामधय्े ३ वषा्ंत्ील सरासरी होणारी दरवाढ गृहीत धरन्
दुरस्््ीसाठी रक््म द््ावी. ही रक््म वगा् झालय्ानंतर
महापावलकेकडून रस््ेदुरस्््ीची कामे करणय्ात येतील.

ठाणे शहरातून जाणारे इतर प््ालिकरणाच्या
अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांवरीि खड््े
लनयलमत बुजलवण्याची आमची तयारी आहे.
एकाच लवभागाकडून हे काम झािे तर
अलिक प््भावीपणे होऊ शकेि आलण
जबाबदारीही लनल््ित होईि. या कामाचा
अल््िम खच्च लमळावा इतकीच मागणी आहे.

-डॉ. लवपीन शम्ाच, आयुक्त, ठाणे
महापालिका

मी वटटवाळा त ेफोट्ा प््वास करतो. रसत्य्ावर
मोठय़ा प््माणात खड््े पडले आहेत. दररोि
पटे््ोलवर होणाऱय्ा खचा्ामळु ेअवतवरकत् ताण
वाढला आहे. वशवाय कामावर पोहोचणय्ास
उशीर होत असलय्ामुळे कामाचय्ा वठकाणी
िी नोकरकपात सरु ्आह,े तय्ात आपले तर
नाव पुढे नसेल ना याची वचंता सतावत
राहाते.

-पंकज कोकाटे, वटटवाळा

वाहतूक कोड्ीमुळे नागररकांना काया्ालयात
पोहोचणय्ास उशीर होतो. तय्ामुळे कामावरही तय्ाचा
पररणाम होत असतो. अशा वेळी कामगारांनी आपण
वाहतूक कोड्ीत अडकणार या मानरसकतेनेच घर
सोडावे. तय्ामुळे वाहतूक कोड्ीमुळे होणारी रचडरचड
कमी होईल. प््वास करताना चांगली गाणी ऐकावी
रकंवा एखादी नवी कला रशकणय्ात वेळ घालवावा.
दुचाकी चालरवणाऱय्ांनी  दुचाकीवर ्न खाली
उतरलय्ानंतर सन्ायू ताणले जातील अशी आसने
करावीत.

-डॉ. यश वेलणकर,
मानसोपचारतजज्््
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प््तापगडाच्या दुर्स््ीसाठी मनसे 
आमदार राजू पाटीि यांच्याकडून ५ िाख र्पये

डोव्बवली - यंदाचय्ा पावसाळय्ात प््तापगडाचय्ा माची
खालचा डोग्र खचला आहे. तय्ाचय्ा दुरस्््ीचे काम हे सह््ाद््ी
प््वतष््ाणने घेतले आहे. हे काम लोकवगा्णी मधून सुर ्झाले
असून मनसेचे आमदार रािू पाटील यांनी या कामाला पाच
लाख रप्यांची मदत केली आहे.मनसे अधय्क्् राि साहेब
ठाकरे यांचे गडवकलल्य्ांवरील प्े्म हे िगिाहीर आहे.
गडवकलले् वाचवले पावहिेत आवण तय्ांचे संवधा्न केले पावहिे
असे नेहमीच मनसे अधय्क्् राि साहेब ठाकरे सांगत असतात.
तय्ालाच अनुसरन् प््तापगडाचय्ा माची खालचय्ा डोग्र
दुरस्््ीसाठी मनसे आमदार यांनी मदत केली.देशभरातील
दुगा्प्े्मीच्े आवडते वठकाण असलेलय्ा प््तापगडाचय्ा माचीची
वळणदार तटबंदी ही दुगा् बांधणीतला परमोच्् आववषक्ार
मानली िाते.यंदाचय्ा पावसाळय्ात प््तापगडाचय्ा माचीचय्ा
तटबंदीतील डोग्र खचला आहे.तय्ाचय्ा दुरस्््ीला एकवीस
लाख रप्यांचा खचा् असून सह््ाद््ी प््वतष््ान लोकवगा्णी काम
करायचे ठरवले आवण तय्ाला नागवरकांनी मदत करायला
सुरव्ात केली आहे. 

ररयाने केला मोठा खुलासा

२५ बॉलिवूड सेलिल््िटी्ना NCB चौकशीसाठी बोिवण्याच्या तयारीत

ठाणे जिल्ह््ातील तापमानात वाढ
उषण्, दमट

वातावरणामुळे
नागररक हैराण
ठाणे : विलह्््ात गेलय्ा

आठवडय़ाभरापासून पावसाने
दडी मारली असलय्ामुळे
तापमानात वाढ झाली आहे.
उषण् आवण दमट
वातावरणामुळे उकाडा वाढला
असून नागवरकांचे हाल होत
आहे. वातावरणात अचानक
बदल झालय्ामुळे अनेक
नागवरकांना सद््ी, खोकला
आवण ताप या आिारांची लागण
झाली असून या काळात डेग्य्ू
आवण मलेवरयाचय्ा रग्ण्ामंधये्ही
वाढ झालय्ाची मावहती
डॉकट्रांकडून देणय्ात आली
आहे. 

गेलय्ा आठवडय़ाभरापासून पावसाने काहीशी ववश््ांती घेतलय्ाचे वचत््
आहे. मात््, पावसाने दडी मारलय्ाने तापमानात वाढ झालय्ाचे वदसत असून
आठवडय़ाभरात ४ ते ५ अंश सेलल्सयसने तापमान वाढले आहे. ठाणे
विलह्््ात मागील आठवडय़ात ३० अंश सेलल्सयसपय््ंत तापमान होते. मात््,
या आठवडय़ात विलह्््ाचा पारा वाढला असून तापमान ३५ अंश
सेलल्सयसपय््ंत पोहोचले आहे. तय्ातच अधूनमधून ढगाळ वातावरण तसेच
उनह्ाची वाढलेली तीव््ता यांमळु ेविलह्््ात सधय्ा दमट आवण उषण् वातावरण
तयार झाले आहे. तय्ामुळे उकाडा िाणवू लागला असून नागवरकांचे हाल
होऊ लागले आहेत.   या वातावरणामुळे विलह्््ात संसगा्ाचे प््माण वाढले
असून सद््ी, खोकला आवण ताप हे आिार िास्् प््माणात होत  आहेत.
तसचे सधय्ा मलवेरया, डेग्य् ूयाचंय्ा रग्ण्ामधय्हेी वाढ होणय्ास सरुव्ात झाली
असलय्ाची मावहती इंवडयन मेवडकल असोवसएशन ठाणेच ेअधय्क्् डॉ. सतंोष
कदम यांनी वदली.



णसननंर: राजयंातील महाणवकास
आघाडी सरकार व केदंंंातील भाजप
सरकार यांचयंातील राजकारिाचयंा
शंंेयवादात मराठा आरकंंिाचा बळी गेला
असलयंाचा आरोप णसननंर येरील मराठा
कंंांतीचयंा पदाणधकार�ंयांनी केला. राजयं
सरकारने मराठा आरकंंि नयंायालयाचयंा
कसोटीवर णटकेल असे णटकाऊ
सवंरपंात देणयंासाठी राजयं सरकारने
पंंामाणिकपिे पाठपुरावा करावा अशा
मागिीचे णनवेदन तहणसलदार राहुल
कोताडे व पोलीस णनरीकंंक साहेबराव
पाटील यांना णदले.

गायकवाड आयोगाने राजयंभर
णफरनं मराठा समाजाचे सवंंेकंंि केले.
सखोल संशोधनांती मराठा समाज हा

मागास असलयंाचे अहवाल णदला आहे.
तयंानंतर सरकारने णशकंंि आणि
नोकरीत मराठा तरिंांना आरकंंि णदले.
तराणप सवंंोचंं नयंायालयाने आरकंंिाला
सरंणगती णदलयंाने मराठा समाजातील
तरिंांचयंा भणवतवयंाचा पंंशनं णनमांाि
झाला आहे. याबाबत राजयं सरकार
व महाणधवकतंा नयंायालयात
सकंंमपिे बाजु मांडणयंास कमी
पडले ही बाब खणचतच दुदंंैवी आहे.
सवंंौचंं नयंायालयात ताणमळनाडूचे
आरकंंि णटकत आहे. तयंाला
कुठलेही सरंणगती णदली जात नाही.
मग महाराषंंंंाबाबत व मराठा
समाजाचयंा आरकंंिाबाबतच असे
का घडत आहे ? राजकारिाचयंा

कुरघोडीतुन जािीवपूवंाक मराठा
समाजाला आरकंंिापासुन दर ठेवले
जात असलयंाचा आरोप णनवेदनात
करणयंात आला आहे.

राजयं सरकारने मराठा
आरकंंिाबाबत समाजातील गोरगरीब

मुलांचयंा भणवतवयंाचा णवचार करनं
कायदंंाचयंा कसोटीवर णटकेल. अशी
पंंभावी कायदेशीर यंतंंिा उभी करनं
मराठा समाजाला णटकाऊ आरकंंि दंंावे.
अशी मागिी णनवेदनात करणयंात आली
आहे. 

पिु े: णसन ेव नाटंं अणभनेतंंी
लणलता दसेाई उफंफ आशू याचें
पंंदीघंा आजारान े पणुयंात णनधन
झाले. तयंा ७५ विांाचंयंा होतयंा.
आश ूयांनी सुमार ेसाठ विांापंवूंंी
अणभनय कंंतेंंात पदापंाि कलेे.
अधंाशतकाहनू अणधक काळ

मराठी नाटंं व णचतंंपटसषृंंीत तसचे णहदंी णचतंंपटातं
तयंानंी णवणवध पंंकारचयंा भूणमका साकारलयंा. आचायंा
अतंं े याचंयंा 'बंंहंंचारी' या नाटकात तयंा णकशोरीची
भणूमका करत. अतंं ेयाचंयंाच 'लगनंाची बडेी' या नाटकात
आश ू यानंी रगंवललेी रशमंी रणसकाचंयंा आठविीत
आह.े तयंानंी नार हा माझा, मॅडम यासंारखयंा नाटकात
काम कले ेहोत.े तयंाचंयंा पाठीमाग ेपती णंंतहान तसेच
एक मलुगा आह.े लणलता दसेाई यानंी आचायंा अतंंे
याचंयंा 'बंंहंंचारी' नावाचयंा नाटकात 'णकशोरी' ही
वयंसकंतरखेा साकारली होती. तसचे अतंं े याचंयंाच
लगनंाचयंा बडेी च ेअनके नामवंत कलाकाराचंयंा सचंात
हजारो पंंयोग यशसवंी णरतयंा करणयंात आल.े 

थोडकंयात
मराठी नसिे ि िाट्् अनििेत््ी लनलता
देसाई उर्फ आशू रांचे पुण्रात निधि

नाणशक : केदंंं सरकारने जाहीर केलेलयंा अघोणित
कांदा णनयांातबंदी तातडीने रदंं करणयंात यावी, या
मागिीसाठी कॉँगंेंसतफंें णजलहंाणधकारी
कायांालयासमोर आंदोलन करणयंात आले. जगभरात
लॉकडाऊन असताना शेतीत खपून मोठंंा कषंंाने
शतेकऱयंान ेकादंंंाच ेउतपंादन घतेल.े कादंंंालाही आता
कुठे चांगला भाव येऊ लागलयंाचे णदसत होते. चार
पैसे हातात पडतील अशी आशा शेतक-याला होती,
पि केदंंंातील मोदी सरकारने अचानक णनयांातबंदी
जाहीर करनं शेतकऱयंांवर घोर अनयंाय केला आहे.
ही णनयांात बंदी तातकंाळ मागे घयंावी अशी मागिी
करनं केदंंं सरकारचयंा या णनियांाणवरोधात काँगंंसेतफंंे
आंदोलन करणयंात आले.

यावेळी कॉँगंेंसचे णजलहंाधयंकंं शरद आहेर, डॉ.
शोभा बचछंाव, डॉ. हेमलता पाटील, शाहू खैरे,
अणंंिनी बोरसंंे, राहुल णदवे, रईस शेख, वतसंलाताई
खैरे, सवंसपंनल पाटील, अणनल कोठुळे, सुरेश मारं
आदी उपससंरत होते. 

कांदा निर्ाातबंदी उठनिण्राच्रा
मागणीसाठी काँग््ेसचे आंदोलि

५संमिश््मुंबई, १७ सपंटेंबर २०२०द गंिोबि टाइमंस 

पुिे : शहर आणि णजलहंंंातील वाढती रगंिं संखयंा
लकंंात घेऊन कोटंंवधी रपंये खचां करनं एका
मणहनयंात दोन जमबंो कोणवड हासॅसंपटल उभयंा करिाऱयंा
याच पंंशासनाला सवंा सोयी सुणवधांनी सजंं असलेले
फुकटात उपलबधं झालेले तबबंल ५०४ कंंमतेचे ‘णवपंंो
कोणवड हाॅससंपटल’ चार मणहनयंानंतरही पूिां कंंमतेने
सुर ंकरता आलेले नाही. रगंिंांना बेंंस णमळणयंासाठी
जीवाचा पंंचंड अटापीटा करावा लागत असताना
णनषकंाळजी पंंशासनामुळे णवपंंो हाॅससंपटलमधयंे सधयंा
केवळ १८० रगंिंांना दाखल करनं घेतले जात आहे.
एवढेच नाही तर तजजंंं डाॅकटंर उपलबधं नसलयंाने
येरील वहंेणंटलेटर धूळ खात पडून असलयंाची

वसंंुससंरती समोर आली आहे. 
णजलहंंंात कोरोना पॉणझणटवहं रगंिंांची संखयंा वाढू

लागलयंानतंर अनके खाजगी कंपनयंा, संसरंांनी पुढाकार
घेऊन णजलहंा पणरिदेला मदत महंिून अनेक कोणवड
केअर सेटंर सुर ं केली आहेत. मुळशी तालुकयंात
कोरोना पॉणझणटवहं रगंिंांची संखयंा वाढू लागलयंानंतर
णवपंंो कपंनीन ेणहजंवडी यरे ेतबबंल ५०४ खाटाचंी सोय,
१० आयसीयु बेड आणि ५ वहंेणंटलेटर असलेले अतयंंत
सुसजंं कोवीड कोणवड हाॅससंपटल सुर ं केले. या
कोणवड हाॅससंपटल चे ११ जुन रोजी मुखयंमंतंंी उदंंव
ठाकरे यांनी ऑनलाईन पधदंतीने या केदंंंाचे उदघंाटन
केले. मुखयंमंतंंंयांनी उदघंाटन केलेले णवपंंो कोणवड
हाॅससंपटल एक मणहनयंानंतर देखील सुर ं नसलयंाचे
लोकमतने उघडकीस आिले होते.णवपंंो कंपनीकडून
सवां सोयीसुणवधा णनमांाि करनं हे हाॅससंपटल णजलहंा
पणरिदेचयंा ताबयंात णदले. या आरोगयं आवशयंक
असलेले मनुषयंबळ मातंं णजलहंा पणरिदेने दंंायचे होते.
परंतु केवळ कमांचारी उपलबधं नसलयंाने एक

मणहनयंांपासून सवां सोयी-सुणवधांनी युकतं असलेले
रगंिंालय सुर ं होऊ शकले नवहंते. तयंानंतर रेट
पालकमंतंंी अणजत पवार यांनीच आदेश णदलयंानंतर
तातडीने लातूर येरून काही डॉकटंसंा, नसंा मागावून हे
हाॅससंपटल सुर ंकरणयंात आले. सधयंा हाॅससंपटलमधयंे
जागा णशललंक नसलयंाचे सांगत रगंिंांवर उपाचार
टाळले जात आहे, तर एकीकडे कमंाचारी, डॉकटंर, नसंा
नसलयंाने सवां सवां सोयी सुणवधा युकतं णवपंंो कोणवड
हाॅससंपटल णरकामे पडले आहे.

इतर णजलहंंंातील डाॅकटंर, नसांवर णवपंंो कोणवड
हाॅससंपटलची णभसंं

णजलहंा पणरिदेचयंा वतीने णवपंंो कोणवड हाॅससंपटल व
अनयं हासॅसंपटलमधयं ेउपचार करणयंासाठी डाकॅटंर, नसंा,
तजजंंं डाॅकटंर व अनयं आरोगयं कमांचारी भरतीसाठी
वेळोवेळी जाणहरात पंंणसदंं केलयंा आहेत. परंतु अदंंाप

ही डाॅकटंर, नसंा उपलबधं झाले नाहीत. यामुळेच सधयंा
लातूर व अनयं णजलहंंंातील डाॅकटंर, नसंाची सधयंा णवपंंो
कोणवड हाॅससंपटल साठी आठ-नऊ णदवसासंाठी णनयकुतंी
करणयंात येत आहे. यामधयंे आठ-आठ णदवसांसाठी
चकंंाकार पधदंतीने या णनयुकतंयंा केलयंा जात असलयंाने
दर आठवडंंाला नवीन येिाऱयंा डाॅकटंर, नसांला
रगंिंांची माणहती देिे , हाॅससंपटल वयंवसरंापन
समजणयंासाठीच तीन-चार णदवस जातात. यामुळ ेसधयंा
णवपंंो कोणवड हाॅससंपटलची णभसंं अनयं णजलहंंंातील
आरोगयं कमंाचाऱयंांवरच असलयंाचे सपंषंं झाले.

गंंामीि भागात कोरोना पॉणझणटवहं रगंिंांची संखयंा
पंंचंड वेगाने वाढत आहे. तसेच सधयंा णजलहंंंातील सवंा
हाॅटसपंाॅट गावांमधयंे शंभर टकंें लोकांची तपासिी
करणयंात येत आहे. यामुळे पुढील पंधरा णदवसांत ही
संखयंा मोठंंा पंंमािात वाढलेली णदसेल.

चार महिन्यांनंतरिी हिप््ो कोहिड िाॅस्पिटल
िूर्ण क््मतेने सुर् करण्यास अियशच

राजंय सरकार व पंंशासिाचा करंटेिरा

SWAN ENERGY LIMITED 
(Formerly, Swan Mills Limited)

Corporate Identity Number(CIN) : L17100MH1909PLC000294
6, Feltham House, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001

Phone : 022-40587300; Fax : 022-40587360; E-mail : swan@swan.co.in; Website : www.swan.co.in

EXTRACT FROM THE STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Year ended Quarter ended
 30/06/2020  31/03/2020 30/06/2019
 (Unaudited) (Audited) (Unaudited)

Total income from operations 2,965.22 34,935.75 7,039.16 

Basic :

Notes:

 30/06/2020  31/03/2020 30/06/2019
 (Unaudited) (Audited) (Unaudited)

Total Income 2055.00 31059.08 6207.36

For Swan Energy Limited
Sd/-

Date : September 15, 2020 Managing

निंिरी महािानिकेची कायंणवाही सुरं
णपंपरी : राजयं शासनाने माजी सैणनक व तयंांचयंा

णवधवा पतनंीनंा संपूिां णमळकतकर माफी योजना
णदनांक ९ सपटेंबंरपासून लागू केली आहे. राजयं
शासनाचयंा बाळासाहेब ठाकरे माजी सैणनक व तयंांचयंा
णवधवा पतनंीला मालमतंंा कर माफी योजने अंतगांत
णपंपरी-णचंचवड महापाणलकेनेही कायांवाही सुर ंकेली
आहे.

णपंपरी-णचंचवड शहरातील माजी सैणनक व तयंांचयंा
णवधवा पतनंीना महापाणलकेचयंा वतीने
णमळकतकरातील सामानयंकरात पननंास टकंें सूट

णदली जात आहे. आता राजयं शासनाचयंा नवयंा
आदेशामुळे माजी सैणनक व तयंांचयंा णवधवा पतनंीचयंा
नावे असलेलयंा णमळकतीवरील शंभर टकंें
णमळकतकर माफ केला जािार आहे, तसे आदेश
राजयं शासनाने सवां सरंाणनक सवंराज संसरंांना ९
सपटंेबंरला णदले आहेत. तयंानुसार णपंपरी-णचंचवड
महापाणलकेत ही योजना लागू करणयंात येिार आहे.
तयंामुळे शहरातील संरकंंि दलातील शौयां
पदकधारक, माजी सैणनक व तयंांचयंा णवधवांना संपूिां
णमळकतकर माफीचा लाभ णमळिार आहे. तयंासाठी
णजलहंा सैणनक कलयंाि अणधकाऱयंांचे पंंमािपतंं सादर
करिे आवशयंक आहे.

माजी सैनिक, नवधवा पत्िी्िा संपूण्ा नमळकतकर माफ होणार

मुंबई – केदंंं
सरकारचयंा वाणिजयं
मंतंंालयाने कांदा
णनयांात बंदी घोणित
के लं या मु ळे
शे त क ऱंयां म धंये
संतापाची भावना
णनमांाि झाली आहे.
अनके सघंटनानंी याचा
णवरोध केला आहे. कांदा उतपंादकांना
याचा जबर फटका बसिार असलयंानं
महाराषंंंंातील सतंंाधारी नेतयंांसह
भाजपातील नेतयंांनीही नाराजी वयंकतं
केली आहे. णमतंंपकंं असलेलयंा रयत
कंंांती संघटनेने या णनिांयाणवरोधात
आंदोलनही पुकारलं आहे.

याबाबत भाजपा खासदार
उदयनराजे भोसले यांनीही केदंंंीय
वाणिजयं मंतंंी पीयूि गोयल यांना पतंं
पाठवनू नाराजी वयंकतं कलेी आह.े या
पतंंात तयंांनी महंटलं आहे की,'केदंंंीय
गंंाहक संरकंंि मंतंंालयाने सरकारला
णदलेला कांदा णनयांातबंदीचा पंंसंंाव
हा कोरोनाचयंा संकटकाळात कांदा
उतपंादक शेतकऱयंांना धकंंादायक
आहे. बाजारातील कांदंंाचयंा वाढतयंा
णकमतीचंयंा आधारावर केदंंं सरकारने
केलेली णनयांात बंदी ही शेतकऱयंांना
उदं्ंवसंं करिारी आहे. तरी केदंंं
सरकारने या णनयांात बंदीचा णनिांय
तातकंाळ मागे घेवून शेतकऱयंाना
णदलासा दंंावा अशी मागिी तयंांनी
केदंंंाकडे केली आहे.

तसेच कांदंंाचं उतपंादन करिारा
शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना
काळात खरं तर संपूिां देशाला
सावरणयंाचे काम शेतकऱयंानी केलं
आह.े सपंिूंा दशेाला अननंधानयं आणि
भाजीपालयंाची कमतरता भासू णदली
नाही. आज जगभरात कांदंंाला मोठी

मागिी आहे अशावेळी
णनयांात बंदी केलयंामुळे
शेतकऱयंांचे मोठे
नुकसान होत आहे.
हजारो टन कांदा
णनयांातीसाठी पडून
आहे. जेवहंा भाव
कोसळतात कांदा
फेकावा लागतो. पि

आज कांदंंाला चांगला भाव णमळत
असताना असा णनिांय घेिे यात
शेतकऱयंांचे मोठे नुकसान आहे.
तयंामुळे सरकारने कांदंंावरील
णनयांातबंदी तवंणरत मागे घयंावी असं
उदयनराजे महंिाले आहेत.

दरमयंान, या णनिंायाबाबत केदंंंीय
वाणिजयं मंतंंी पीयूि गोयल यांचयंाशी
आपि चचांा करिार असनू, आधीच
लॉकडाऊनचयंा संकटातून शेतकरी,
वयंापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे
सावरत असताना ही अचानक कलेेली
णनयांातबदंी तयंाचंयंासाठी घातक ठरेल
आणि तयंांचे मोठे नुकसान होईल.
याचा सहानुभूतीपूवंाक णवचार करनं
आपि कादंंंावरची णनयांातबदंी तवंणरत
उठवून शेतकरी, वयंापारी,
वाहतूकदारांना णदलासा दंंावा.
आणशया खडंातील सवांात मोठी कादंा
बाजारपठे महंिनू नाणशकची ओळख
आह.े शतेकऱयंाचंी, वयंापाऱयंाचंी सपंिूंा
अरंावयंवसरंा ही कांदंंावर अवलंबून
आह.े तरी केदंंंीय वाणिजयं मतंंंालय,
अरंा मंतंंालय आणि गंंाहक संरकंंि
मतंंंालय या णतनहंी मतंंंालयानंी वयंापक
णहत लकंंात घयंाव.े अनयंरा अचानक
केलेलयंा णनयांात बंदीमुळे भारताचयंा
णनयांात धोरिाला जागणतक संंरावर
फटका बसू शकतो असंही
उदयनराजेनंी तयंांचयंा पतंंात महंटलं
आहे.

केंदंं सरकारचंया निरंणयावर उदयिराजेंची िाराजी

कांदा निर्ाात बंदी शेतकऱ्रांिा
उद्््वस्् करणारी

श््ेयवादात मराठा आरक््णाचा बळी देऊ नका
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ROSE MERC LIMITED
CIN : L24110MH1985PLC035078

Registered Office : Office No. G-2, Ground Floor, Part-A, Mangal Mahesh CHS, 14th Road Khar (West), 
Mumbai - 400 052 | Tel. Phone : 022-6060 2179 Fax: 022-6060 2179 
E-mail : rmltd1985@gmail.com  |  Website : www.rosemercltd.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended on June 30, 2020
(Rs. in Lakh except EPS)

Particulars Quarter  Year ended Quarter
  ended on  on ended on
  30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019
  Unaudited Audited Unaudited
Total Income From Operations - 38.20 - 
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional 
and/or Extraordinary items) (4.35) 22.96 (1.88)
Net Profit/(Loss) for the period before tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) (4.35) 22.96 (1.88)
Net Profit/(Loss) for the period after tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) (4.35) 19.88 (1.88)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising 
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other 
Comprehensive Income (after tax)] (4.35) 19.88 (1.88)
Equity Share Capital 99.60 99.60 99.60
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown 
in the audited Balance Sheet of the previous year) - 162.98 - 
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing 
and discontinued operations)- 
Basic : (not annualzed for the quarter ended) (0.44) 2.00 (0.19)
Diluted:(not annualzed for the quarter ended) (0.44) 2.00 (0.19)

Note:- The above financial is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the 
Bombay Stock Exchange (BSE Ltd.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly Financial Results are available on the 
Bombay Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the website of Company at www.rose-
mercltd.com. 

For, Rose Merc Limited
Sd/-

Kirti Savla
Place : Mumbai Managing Director
Date : September 15, 2020 DIN: 02003878

Sr. 
No. Particulars

1

2

3

4

5

6

7

8

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,  
Exceptional and / or Extraordinary Items)

Net Profit / (Loss) for the period before Tax, 
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit /(Loss) for the period after Tax, (after 
Exceptional and/or Extraordinary  Items)

Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after 
tax) & Other Comprehensive Income (after tax)] 

Equity Share Capital 

Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as 
shown in the Audited Balance Sheet of the 
previous year

Earnings Per Equity Share (of Rs.10/- each)  
(for continued and discontinued operations)      
1. Basic: 
2. Diluted:

STATEMENT OF AUDITED (STANDALONE)  FINANCIAL RESULTS 

FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

Note: a)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
     exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
           Regulations 2015. with unmodified opinion by the statutory auditors of the Company. The full format
          of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com
              and on  the company’s website www.rubpro.com

Corresponding 3 
months ended in 
the previous year 

30.06.2019

(Amount in Lakhs) 

 

   THE RUBBER PRODUCTS LIMITED
  CIN: L25100MH1965PLC013379

Registered Office:  Plot - C 44, Road No. 28, Wagle Industrial Estate, Thane - 400 604, Maharashtra, India
  Email: rpl@rubpro.com Website: www.rubpro.com 

-   

 
(30.59)

 (30.59)

(30.59)
 

-

40.88

-

(0.75)

        For and on behalf of the Board of Directors
of  The Rubber Products Limited

Sd/-
Jagmeet Singh Sabharwal

 Director
DIN:00270607                    

 

Place: Thane
Date: 16th September, 2020

Year to date 
Figures/Previous 

Year ending 
31.03.2020

Quarter 
ending/Current 

Year ending 
30.06.2020

25.45  

 
(10.98)

 (10.98)

(10.98)
 

-

40.88

-

(0.27)

4.71  

 
(49.44)

 (49.44)

(49.44)
 

-

40.88

-

(1.21)


