
IDHENU BUllDCON llNFJRsA UMI'fEID 
Office No.4 Building No.4, Vahatuk Nagar, Amboli, Andheri (West), Mumbai- 400058 

Tel: 7977599535 ClN: LlOlOOMH1909PLC000300 
Email: dhenubuildcon@gmail.com Website: www.dhenubuildconinfra.com 

23'" August, 2021 

To, 
The Manager, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited, 
Phirozee Jeejeeboy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai- 400 001 

Dear Sir / Ma' am, 

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of 113th Annual General Meeting to be held 
through Video Conferencing (Vo! Other Audio Visual Means (OAVM) 

Reg: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR). Regulations 2015. 

Ref: Scrip ID: DHENUBUILD 
Scrip Code: 501945 
Dear Sir /Ma'am, 

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
please find enclosed herewith e-papers copies of the Public advertisement published in the newspapers ie. 
Global Times (Marathi newspaper) & Active Times (English newspaper) on 22nd August, 2021, regarding 
informing shareholders of the Company about convening 113th Annual General Meeting of the Company 
through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OA VM) facility. 

The said public advertisement is pUblished as per General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 ,20/2020 and 
20/2021 dated 08/04/2020, 13/04/2020, 05/05/2020 and 13/01/2021 respectively, issued by the MCA and 
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDl/CIR/P/2020/79 dated 12/05/2020 and Circular No. 
SEBI/HO/CFD/CMDZ/CIR/P /2021/11 dated 15/01/2021 issued by the SEB!. 

The above is for your information and for the shareholders of the Company. Kindly take the same in your 
record and acknowledge. 

Thanking You, 
Yours faithfully, 

For Dhenu Buildcon Infra Limited 

§;.~. 

Vl~~t~~~ Vikash Mahari hi 't.. $,."0 
Director & CFO >f. .o.>C:-
DIN- 07073642 . 
End: As above. 
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STATE

DHENU BUILDCON INFRA LIMITED
Office No. 4, Building No. 4, Vahatuk Nagar, Amboli, Andheri (West), Mumbai - 400 058.

Tel: 022 65608187. Fax: 022-22207504 CIN:  L10100MH1909PLC000300
Email: dhenubuildcon@gmail.com  Website:www.dhenubuildconinfra.com

NOTICE OF 113TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM
NOTICE is hereby given that the 113th Annual General Meeting (“AGM”) of the Company will
be held through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) on
Wednesday, 29th September, 2021 at 12:00 Noon, in compliance with the applicable
provisions of the Companies Act, 2013 (‘Act’) & Rules framed thereunder and the SEBI Listing
Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 20/2020 and 02/2021
dated 08/04/2020, 13/04/2020, 05/05/2020 and 13/01/2021 respectively, issued by the MCA
and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12/05/2020 and Circular No. SEBI/
HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15/01/2021 issued by the SEBI to transact the business
as set forth in the AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common
venue. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose
of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Members can participate in the 113th
AGM through VC / OAVM only.
The Notice of the 113th AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will
be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the
Company, Registrar & Transfer Agent (‘RTA’) or with their respective Depository Participants,
in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.
Members holding shares in physical form or have not registered their e-mail addresses with
the Depositories/Company/RTA, so far, are requested to register/update their e-mail addresses
with the Company by sending their Email to dhenubuildcon@gmail.com or SMS to +91-
7977599535 by quoting their name and folio no. or DPID/Client ID. Necessary arrangements
have been made by the Company with National Securities Depository Limited (‘NSDL’) to
facilitate e-Voting. The instructions for joining the 113th AGM and the manner of participation
in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided
in the Notice of the 113th AGM.
The Notice of the 113th AGM along with Annual Report will also be available on the website
of the Company i.e. www.dhenubuildconinfra.com, websites of the Stock Exchange i.e. BSE
Limited at www.bseindia.com  and NSDL at www.evoting.nsdl.com
This Notice is being issued for the information and benefit of the Members of the Company in
compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Dhenu Buildcon Infra Limited
Sd/-

Vikash Maharishi
Place: Mumbai Director & CFO
Date: 21.08.2021 DIN- 07073642

 1 .    Total Income from Operation (net)*            

       *(This includes other income)

2 .    Net Prot/(Loss) before exceptional items 

3 .    Net Prot/(Loss) after exceptional items 

4 .  Net Prot/(Loss) after tax

5 .   Total comprehensive Income

6 .   Paid-up Equity Share Capital   

       (face value of Rs.1/- per share -                                            

7 .    Other Equity excluding Revaluation Reserve

8 .    Earnings per share face value @ Rs.1/- each.

       a) Basic (in Rs.) - (Before Exceptional Items)

       b) Diluted (in Rs.) - (Before Exceptional Items)

       c) Basic (in Rs.) - (After Exceptional Items)

       b) Diluted (in Rs.) - (After Exceptional Items)

INDIA STEEL WORKS LIMITED                                                                                                                    
REGD. OFFICE: India Steel  Works Complex, Zenith Compound, Khopoli, Raigad 410203     . 

Sr. 
No.  Particulars

Standalone                                          Consolidated     
Quarter ended                Year ended Quarter ended                Year ended

The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated ) for the quarter & half year ended September 30th, 2020, 
the same has been led with the Stock Exchanges under Regulation 47read with Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure requirements) Regulations2015.
The Full formats are available on the website of the Stock Exchange at: www.bseindia.com  and   The companys website at www.indiasteel.in.             

For INDIA STEEL WORKS LIMITED   .

Sudhirkumar H Gupta  -Managing Director-DIN: 00010853  . Date:- 20-8-2021. 
Place:- Mumbai ,

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021    

31/Mar/2021    31/Dec/2020    31/Mar/2020 31/Mar/2021   31/Mar/2020

 (Audited)    (Unaudited)   (Audited)     (Audited)     (Audited)

 7,638.85     5,123.77      2,901.11    17,626.23    17,664.04 

 (514.50)     (103.58)      (780.69)    (1,702.34)   (1,967.55)

 (714.09)     (103.58)      (780.69)    (1,979.36)   (1,967.55)

 (714.09)     (103.58)      (780.83)    (1,979.36)   (1,967.70)

 (657.69)     (103.58)      (770.71)    (1,922.95)   (1,957.58)

  3,980.81     3,980.81       3,980.81       3,980.81      3,980.81 

     9,549.25     11,472.21 

  (0.13)       (0.03)     (0.20)      (0.43)       (0.49)

  (0.13)       (0.03)     (0.20)      (0.43)       (0.49)

  (0.18)       (0.03)     (0.20)      (0.50)       (0.49)

  (0.18)       (0.03)     (0.20)      (0.50)       (0.49)

31/Mar/2021   31/Dec/2020   31/Mar/2020   31/Mar/2021  31/Mar/2020

 (Audited)      (Unaudited)    ( Audited)     (Audited)     (Audited)

    7,638.85      5,123.77      2,901.11   17,626.23   17,664.04 

    (515.63)       (103.96)       (781.34)   (1,703.84)  (1,969.10)

    (715.22)       (103.96)       (781.34)   (1,980.86)  (1,969.10)

    (715.22)       (103.96)       (781.48)   (1,980.86)  (1,969.25)

    (658.81)       (103.96)       (771.36)   (1,924.46)  (1,959.13)

  3,980.81     3,980.81     3,980.81    3,980.81    3,980.81 

         9,544.88    11,469.34    

  (0.13)     (0.03)     (0.20)     (0.43)    (0.49)

  (0.13)     (0.03)     (0.20)     (0.43)    (0.49)

  (0.18)     (0.03)     (0.20)     (0.50)    (0.49)

  (0.18)     (0.03)     (0.20)     (0.50)    (0.49)

PUBLIC NOTICE
NOTICE given by MRS. MEENA VINOD JAIN that she intend to 
sale her shop bearing No.5 adm. 199.24 sq.ft. on the Ground Floor, 
Wing-B in Reconstructed building at Vishwaraja Darshan C.H.S. Ltd., 
at Dr. M. S. Marg, Near Prabhadevi Railway Station, Elphinstone, 
Mumbai 400013 bearing C.S.N0. 868(pt), 869, 870, 871, 872 of Lower 
Parel Division, Mumbai above said shop was allotted on 14.09.2015 
and possession given by MHADA to MR MANILAL NANJI SHAH 
on 29.09.2015 and said original Allotment Letter dated 14.9.2015 and 
original Possession Letter dated 29.09.2015 have been not available/ 
traceable.
Any person or institution having any right, claim to have any charge, 
encumbrance right, interest or entitlement of whatsoever nature over 
the said shop and or share of the society by way of inheritance, Sale, 
Mortgage, Charge, lease, lien, license, gift, exchange, possession or 
encumbrance or otherwise howsoever is hereby required to intimate 
to the undersigned at our office at Room No. 36, 51, 1st Floor, Kondaji 
Chawl No.3, V. L. Pednekar Marg, Near TATA Hospital, Parel, Mumbai 
400012 within 15 days from the date of publication of this notice of such 
claim, if any with all supporting documents failing which my client 
shall proceed further without reference to such claim and the claim or 
such person shall be treated waived and not binding on my client.

sd/-
RAJENDRA D. GORDE

Advocate High Court.

 1 .    Total Income from Operation (net)*            

       *(This includes other income)

2 .    Net Prot/(Loss) before exceptional items 

3 .    Net Prot/(Loss) after exceptional items 

4 .  Net Prot/(Loss) after tax

5 .   Total comprehensive Income

6 .   Paid-up Equity Share Capital   

       (face value of Rs.1/- per share -                                            

7 .    Other Equity excluding Revaluation Reserve

8 .    Earnings per share face value @ Rs.1/- each.

       a) Basic (in Rs.) - (Before Exceptional Items)

       b) Diluted (in Rs.) - (Before Exceptional Items)

       c) Basic (in Rs.) - (After Exceptional Items)

       b) Diluted (in Rs.) - (After Exceptional Items)

INDIA STEEL WORKS LIMITED     .                                                                                                               
REGD. OFFICE: India Steel  Works Complex, Zenith Compound, Khopoli, Raigad 410203     . 

Sr. 
No.  Particulars

Standalone                                          Consolidated     
Quarter ended                Year ended Quarter ended                Year ended

For INDIA STEEL WORKS LIMITED   .
Sudhirkumar H Gupta  -Managing Director-DIN: 00010853  . Place:- Mumbai , Date:- 21-8-2021.

30/Jun/2021 31/Mar/2021 30/Jun/2020 31/Mar/2021 30/Jun/2021 31/Mar/2021 30/Jun/2020 31/Mar/2021

(Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited)

  563.95     7,638.85        260.65   17,626.23 

  (461.38)      (514.50)     (729.97)   (1,702.34) 

  (461.38)      (714.09)     (807.39)   (1,979.36)

  (461.38)      (714.09)     (807.39)   (1,979.36)

  (461.38)     (657.69)      (807.39)   (1,922.95)

  3,980.81     3,980.81     3,980.81     3,980.81 

     11,472.21 

  (0.12)          (0.13)          (0.18)          (0.43)

  (0.12)          (0.13)          (0.18)          (0.43)

  (0.12)          (0.18)          (0.20)          (0.50)

  (0.12)          (0.18)          (0.20)          (0.50)

  563.95     7,638.85         260.65   17,626.23 

  (461.68)      (515.63)      (730.36)   (1,703.84)

  (461.68)      (715.22)      (807.78)   (1,980.86)

  (461.68)      (715.22)      (807.78)   (1,980.86)

  (461.68)      (658.81)      (807.78)   (1,924.46)

  3,980.81     3,980.81     3,980.81     3,980.81 

     11,472.21 

  (0.12)          (0.13)          (0.18)          (0.43)

  (0.12)          (0.13)          (0.18)          (0.43)

  (0.12)          (0.18)          (0.20)          (0.50)

  (0.12)          (0.18)          (0.20)          (0.50)

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated ) for the quarter ended
June 30, 2021, the same has been led with the Stock Exchanges under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing & other 
Disclosure requirements) Regulations 2015. The Full formats are available on the website of the Stock Exchange at:                                    
and the Companys website at: www.indiasteel.in         

www.bseindia.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021   .

IN THE BOMBAY CITY CIVIL COURT AT BOMBAY
SUMMARY SUIT 859 OF 2019

(UNDER ORDER XXXVII RULE 2 OF CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908)

 WHEREAS the above named Plaintiff has instituted a suit in the Honorable Court against you 
the above named Defendant under Rule 2 of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.
a) That this Hon'ble Court be pleased to pass an order and decree against the Defendants, jointly 

and severally, to pay to the Plaintiff the sum of Rs.50, 664/-(Rupees Fifty Thousand Six 
Hundred Sixty Four Only), outstanding as on 17.11.2018 together with interest @ 13% p.a. 
from the date of filing the suit till payment or realization as per the particulars of claim i.e. 
Exhibit “I” annexed hereto.

b) The Hon'ble Court be pleased to pass an order of attachment before judgment on charged and 
uncharged assets belonging to Defendants to adjust the sale proceed thereof towards the 
discharge of outstanding dues of Defendants.

c) That the Defendants be directed to pay the cost of this suit.
d) Any further relief in the nature and circumstances of the case may be granted.
 You are hereby Summoned to cause an appearance to be entered for you, within ten days from 
the service hereof, in default where of the Plaintiffs will be entitled the any time after the expiration 
of such ten days to obtain a decree for the sum of Rs.50, 664/-(Rupees Fifty Thousand Six 
Hundred Sixty Four Only) and such sum as prayed for and costs, together with such interest, if 
any, as the Hon'ble Court may order.
 If you cause an appearance to be entered for you, the Plaintiffs will thereafter serve upon you a 
Summons for Judgment at the hearing of which you will be entitled to ask the Hon'ble Court for 
leave to defend the Suit.
 Leave to defend may be obtained if you satisfy the Hon'ble Court by affidavit otherwise there is a 
defense to the suit on the merits or that it is reasonable that you should be allowed to defend the suit.
Given under my hand and the seal of this Hon'ble Court.
Dated this 21st day of August, 2021

CR. NO. 61 

Union Bank of India (e-Corporation Bank)
a body corporate constituted under the provisions of the Banking 
Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 having 
their having its Zonal Office at Union Bank Building, 6th Floor, 66/80 
Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai 400 001 and a Branch Office 
amongst others at Union Bank of India (e-Corporation Bank), 520, 
Mangireesh Building, Ground Floor, L.J Road Cross, Mahim, Mumbai 
400016, represented through its Manager Mr. Ravi Goyal, age 29 years.

Versus
Mr. SHAKIL AKHTAR, Age: Adult, Occ: Business having address at 
Room No: 16,  C Sector, K Line, Cheetacamp, Trombay, Mumbai 
400 088 

]
]
] … Defendant

]
]
]
]
]
] 
] … Plaintiff

For Registrar
City Civil Court, Bombay

Sealer

This 21st day of August, 2021

M/S. V.B. TIWARI & CO.,
Advocate for Plaintiffs,

46, Islam Building, 1st Floor, V. N. Road,
Opp. Akbarally's, Fort, Mumbai - 400 023

ADV. CODE: MAH/1790/1983
E-MAIL: vbtiwariandcompany@gmail.com / MOB: 8976143130

SEAL

Plaint 
lodged on:
11.12.2018

Plaint 
admitted on:
29.08.2019       

SUMMONS 
under O. 

XXXVII, r.2 
of the Code 

of Civil 
Procedure,

1908 

NOTICE HEREBY GIVEN TO THE 
PEOPLE AT LARGE that SMT. SHOBHA 
SUNDER TANDLE has been owner of a 
residential premises area admeasuring 
10x8 sq. ft situated at Sanjay Nagar 
Rahiwasi Sangh,  Daulat Nagar, S.V. Road, 
Opp. Hanuman Nagar, Borivali-East, 
Mumbai-400,066 which hereinafter 
referredto as “the said room”. That said 
owner SMT. SHOBHA SUNDER TANDLE  
has sold, transferred and assigned her all 
tangible and intangible right, title and 
interest  in respect of the said room viz. 
residential premises area admeasuring 
10x8 sq. ft situated at Sanjay Nagar 
Rahiwasi Sangh,  Daulat Nagar, S.V. Road, 
Opp. Hanuman Nagar, Borivali-East, 
Mumbai-400,066 to Purchaser SHRI DILIP 
TUKARAM SURVE and according the said 
Vendor SMT. SHOBHA SUNDER TANDLE 
has executed Sale Deed  Dated-
14/08/2021 bearing Notary Registration 
No.-2587/2021  in favor of  said Purchaser 
SHRI DILIP TUKARAM SURVE. THAT said 
Purchaser SHRI DILIP TUKARAM SURVE  
is now absolute owner of the said room and 
is in use, occupation and possession as 
true owner.    

PUBLIC NOTICE

Sd./- 

Vikas J. Singh,  Advocate
Markande Niwas,   H.T. Road, Kajupada, 

Borivali- East, Mumbai- 400066.

Date: 22/08/2021                      Place: Mumbai

Any person/s having any interest, share or 
claim and/or demand of any nature 
whatsoever against or in respect of the said 
room  hereby called upon to  make known  
the same to the undersigned in writing 
alongwith copies  of such documents  
within 15 days  of present Public Notice, 
failing which  such rights title claim and/or 
demand, if any shall be deemed to have 
been waived and/or  abandoned and no 
such claim  will be deemed to exist.  

samrudhhi co-op. housing society Ltd. 
add :- diwanman, taluka Vasai, dist palghar

deemed conVeyance notice 
Notice is hereby given that the above Society has applied  

to this office for declaration of Deemed Conveyance of the following 
properties. The next hearing is kept before on 02/09/2021 at  
2:00 pm. 

m/s r. r. enterprises and others those who have interest 
in the said property may submit their say at the time of hearing at 
the venue mentioned below. Failure to submit any say, it shall be 
presumed that nobody has any objection and further action will be 
taken. 

description of the property -
Village diwanman, taluka-Vasai, dist. palghar

survey no. plot no. area 
31 & 31 pt. 75 & 76 668.00 sq. mtr.

sd/-
(digambar hausare)

competent authority & district 
dy. registrar co.op. societies, palghar

seaL

place : siddhivinayak residency, 
ganray apartment, near isKcon 
temple, palghar (e.), tal. dist. 
palghar. date : 20/08/2021

Manisha
Rectangle



३ठाणे जिल्हामुंबई, २२ ऑगसट् २०२१द गल्ोबल टाइमस् 

डॉ.नानासाहेब धम्ााधधकारी
प््वेशद््ाराचे लोकाप्ाणनियनित सव्चछ्तेसाठी 

शहरातील रस््े दत््क देणार!
सि्चछ् अधभयानात लोकसहभाग िाढधिणय्ाचा महािाधलकेचा प््यतन्

नवी मुबंई : नवी मुबंई महापावलका
प््शासनाने पुढील स्वच्छ सव््ेक््णाचे
वनयोजन जाहीर केले असून यात शून्य
कचरा व रस््े दत््क योजनेची घोषणा
केली आहे. त्यानुसार पावलकेच्या
घनकचरा ववभागाने तयारी केली आहे.
रस््े स्वच्छतेसाठी महापावलका प््शासन
काळजी घेत असले तरी यात आता
लोकसहभाग वाढवून वनयवमत स्वच्छता
ठेवली जाणार आहे.

नवी मुंबई शहरात मुख्य व अंतग्गत
वमळून ५०५ वकलोमीटरचे रस््े आहेत.
त्यात  ६८ वकलोमीटरचे मुख्य रस््े
असून यातील जास््ीत जास्् रस््े या
योजनेअंतग्गत दत््क देण्याचा
महापावलकेचा प््यत्न राहणार आहे.

स्वच्छतेत नवी मुंबई शहर आग््ेसर
आह.े गलेय्ा वष््ी दशेात वतसर ेव राजय्ात
पवहले आल ेआह.े तर या वष््ीचा वनकाल
अद््ाप लागला नसून पावलका
प््शासनाने पवहला क््मांक वमळेल

यासाठी काम केले आहे. याबरोबर
महाराष््् ् राज्यात राबवलेल्या संत
गाडगेबाबा ग््ामस्वच्छता अवभयानात

नवी मुंबई सलग तीन वेळा पवहल्या
क््मांकाचे पावरतोवषक वमळाले आहे.
यामुळे शहरात इतर शहरांच्या तुलनेत
चांगली स्वच्छता असते. मात्् कचरा ही
वनरंतर चालणारी प््व््कया असल्याने
वनयवमत स्वच्छता महत्््वाची आहे.
यामुळे महापावलका प््शासनाने पुढील
सव््ेक््णात शून्य कचरा व रस््े दत््क
योजना राबववणय्ाचा वनण्गय घेतला आह.े

रस््े दत््क योजनेत ते ह्यापारी,
नागवरक वकंवा सामावजक संस्थांना
दत््क वदले जाणार आहेत. यात ज्या
ववभागात ते राहतात वकंवा काय्गरत
आहेत तेथील रस््े त्यांनाच दत््क
देण्यात येणार आहेत. रस््े दत््क
घेतल्यानंतर संबंवधतांनी दैनंवदन पाहणी
करीत त्या रस्त्यावर असलेली
अस्वच्छता वकंवा दुरवस्था
छायावचत््ांद््ारे महापावलकेला कळवावी
लागणार आहे. तेथील पवरव्सथतीचे
छायावचत्् काढून ते महापावलका

ववकवसत करीत असलेल्या प््णालीवर
पाठवायचे आहेत. याची दखल घेत
महापावलकेचे स्वच्छता पथक त्या
वठकाणची स्वच्छता करणार आहे.
त्यामुळे दैनंवदन रस््े स्वच्छ राहणार
असल्याचे महापावलकेच्या घनकचरा
ह्यवस्थापन ववभागाचे उपायुक्त
बाबासाहेब राजळे यांनी सांवगतले.

नवी मुंबई शहर हे स्वच्छतेत
वतसऱ्या क््मांकाचे शहर आहे.
स्वच्छतेत पवहला क््मांक
वमळवण्यासाठी वनश््य केला आहे.
शहरातील रस््ेही अवधक स्वच्छ
राहण्यासाठी व त्यावर नागवरकांचे
लक्् व सहभाग वाढववण्यासाठी रस््े
दत््क योजना राबवण्यात येणार
आहे. नवी मंुबईकर या योजनेला
चांगला प््वतसाद देतील. 

-अठभजीत बांगर, आरुक्त,
महापाठिका

११ वी ऑनलाईन
पूूवेश पूूमूूियेत

जनआधरिा्धद यात््ेचे धभिंडी तालुकय्ात भहय् सि्ागत
ठभवंडी : भाजपच्या जनआवशव्ागद

यात््देरमय्ान तालक्ुयातील भोईरगावं यथे ेउभारणय्ात
आलेल्या महाराष््् ्भषुण डॉ.नानासाहबे धमा्गवधकारी
प््वेशद््ाराचे लोकाप्गण मान्यवरांच्या उपव्सथतीत
उत्साहात पार पडले . क्ेद््ीय पचंायतराज राजय् मतं््ी
कपील पाटील यांची ठाणे वजल्ह््ातून भारतीय
संसदीय इवतहासात प््थमच मंत््ीपदी वनयुक्ती
िाल्यानंतर नांगरीकांचे आवशव्ागद घेण्यासाठी
जनआवशव्ागद यात््ेचे आयोजन करण्यात आले
आहे.मुरबाड,शहापुर तालुक्यातून यात््ेला उस्रूत्ग
प््वतसाद वमळाल्यानंतर ही यात््ा वभवंडी तालुक्यात
आली असता ठाणे वजल्हा पवरषदेच्या मवहला व
बालकलय्ाण सवमती सभापती श््येा श््ीकांत गायकर
,भाजयुमो माजी वजल्हाध्यक्् व पडघा सोसायटीचे
सभापती श््ीकांत गायकर यांच्या माग्गदश्गनाखाली
भोईरगांव बसस्टॉप जवळ बॅ्ड, तुतारी, ढोल ताशा
व तारपा नृत्याच्या गजरात जन आशीव्ागद यात््ेचे
भह्य स्वागत करण्यात आले.यावेळी कुकसे -
भोईरगांव ग््ुप-  ग््ामपंचायतीच्यावतीने उभारण्यात
आलेल्या डॉ.नानासाहेब धम्ागवधकारी प््वेशद््ाराचे
लोकाप्गण व एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ११
कोटी र्पये खच्गून तयार करण्यात आलेल्या
भोईरगांव- सवाद रस्त्याची कोनवशला अनावरण,
गरीबांना धान्य वाटप क्ेद््ीय पंचायतराज राज्य मंत््ी
कपील पाटील यांच्या हस््े करण्यात आले. यावेळी
आमदार वकसन कथोरे,वज.प.सदस्य दयांनद

पाटील,पं.स.सदस्य गुर्नाथ जाधव,सरपंच कमला
पाटील,माजी सरपंच भरत पाटील,उपसरपंच वनलम
भोईर,अवभषेक नागावेकर, ग््ामसेवक भास्कर
घुडे,उद््ोगपती पद््ाकर भोईर,संतोष भोईर,भाजप
वजल्हा उपाध्यक्् दत््ात््य पाटोळे,पांडुरंग पाटील
आदी्सह भाजपाचे पदावधकारी काय्गकत््े मोठ््ा
सखंय्ने ेपवस्थत होत.ेकाय्गक््माच ेसतू्सं्चालन गणशे
गायकवाड यांनी केले.

अखेर गैस टाकी वजन करून मिळणार-िनसेचूया िागणीला यश
माथरेान : गसै टाकी  कमी वदवसात

सपंत असल्याचय्ा भावना प्त्य्के नागवरक
करत असल्याने अखेर  गैस टाकी
ववतरीत करताना वजन  करन्च द््ावी
अश्या प्क्ारच ेवनवदेन मनस े माथरेान
वशष् ्मंडळान ेनरेळ भारत गसै  सवह्ह्गस
याचंय्ाकडे लखेी वनवदेना द््ार ेकलेी होती
तय्ास अखेर यश वमळाले. सव्यपंाकाचय्ा
गॅस वसवलंडरच्या वकमतीचा भडका
उडाला आहे. वसवलंडरच्या गेल्या दोन
मवहन्यांतील ही दुसरी दरवाढ असून,
जानेवारीपासून वसवलंडर माथेरान मध्ये
195 रप्यानंी महाग िाला आह.े घरगतुी
गॅसच्या वकमती दर मवहन्यात वाढवून
सरकारने त्यावरील अनुदान बंद केले

आहे, त्यामुळे करोनाकाळात उत्पन्न
घटले असताना सामान्यांना महागाईची

मोठी िळ  पोहचत आहे, त्यातच पूव््ी
घरगुती गैस एका पवरवार 4 माणसांना

एक मवहना पुरत असे परंतु तोच गैस
आता 20/ 25 वदवसात संपायला
लागल्यान े नागवरकानंा  टाकीतील गैस
बाबत सशंय वनमा्गण िाला आह ेएकीकडे
लॉक डाउनचा रटका सव्गच नागवरकानंा
बसला आहे,त्यातच गैस टाकीचे दर
मवहन्याला वाढ होत असल्याने जनता
हतबल  आह े नक्की कुठ ेकठेु आवथ्गक
घडी सांभाळायची हा मोठा प््श्न
गवृहणीन्ा पडला आह,े  गसै टाकी  कमी
वदवसात सपंत असल्याचय्ा भावना प््त्येक
नागवरक करत असल्याने अखेर  गैस
टाकी ववतरीत करताना वजन  करन्च
द््ावी अश्या प््कारचे वनवेदन मनसे
माथेरान शहर अध्यक्् संतोष कदम,

रवी्द्् कदम, अवसर खान, भूषण
सातपुते, संतोष केळगणे, या वशष््
मंडळाने नेरळ भारत गैस  सव्ह्हगस
याचंय्ाकड ेलेखी वनवदेना द््ार ेकलेी होती
त्यास अखेर यश वमळाले वजथे ववषय
गंभीर वतथे मनसे खंबीर आज पासून
माथेरान गैस ववतरण दुकानात वजन
काटा  लावण्यात आला  व प्त्य्के गैस
टाकी वजन कर्नच ग््ाहकाना देण्यात
येत होती,त्यामुळे  मनसेच्या ह््ा काय्ाग
मुळे नागरीमध्ये समाधान ह्यक्त होत
आहे, प््त्येक वेळी गैस टाकी घेताना
वजन करन्च घ्या अस ेआह्हाहन मनसे
च ेमाथेरान शहर अधय्क््  सतंोष कदम
यानंी केल ेआह.े

डो्ठबविी : ११ वी
ऑनलाईन प््वेशप््व््कयामध्ये
ओबीसी, एन टी, ह्हीजेएनटी
आवण एसबीसी ववद््ार्य्ाा्ना
नॉन व््कवमवलअरची सक्ती
केली जात असून यामध्ये
तातडीने बदल करावा
अन्यथा राज्यात तीव््
आंदोलन केले जाईल असा
इशारा माजी आमदार व
भाजपा भटके ववमुक्त
आघाडीचे प््देश संयोजक
नरे्द्् पवार यांनी शासनाला
वदला आहे. याबाबत नरे्द््
पवार यांनी मुख्यमंत््ी उद््व

ठाकरे, वशक््णमंत््ी वष्ाग
गायकवाड यांना शुक््वारी
वनवेदन पाठवून ही मागणी
केली आहे. मुंबई एमएमआर
क््ेत््ासह राज्यातील अन्य
भागात ११ वी ऑनलाईन
प््वेश प््व् ्कया सुर् आहे.
ऑनलाईन प््वेश प््व््कयेमध्ये
नॉन व््कवमवलयर प््माणपत््
देण्याची ववद््ार्य्ाा्ना सक्ती
केली जात असून याचा
रटका राज्यातील ओबीसी,
एसबीसी, ह्ही ज ेएन टी तसचे
एन टी ववद््ार्य्ाा्ना बसत
आहे. 

ओबीस, एनटी, 
एसबीसी धिद््ारय्ा्ंि्र अनय्ाय

ऑनलाईन रॉम्ग भरण्याची मुदत ३० ऑगस्ट असल्याने
एह्हड््ा कमी कालावधीत नॉन व््कवमवलयर प््माणपत््
वमळववण्यासाठी पालकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
तर अनेक ववशेष प््वग्ग, एन टी, ह्ही जे एन टी, व ओबीसी
प््वग्ागतील ववद््ार्य्ाा्ना खुल्या गटातून प््वेश घ्यावा लागणार
असून हा ववद््ार्य्ाा्वर अन्याय ठरणार आहे.  वास््ववक पाहता
मागील वष््ी अशा प््माणपत््ाची कोणतीही अट शालेय वशक््ण
ववभागाने टाकली नह्हती. यंदा देखील कोरोनाचा काळ पाहता
नॉन व््कवमवलअरची सक्ती करण्यात येऊ नये. प््वेश प््व् ्कया
िालय्ानतंर नॉन व््कवमवलअर च ेप्म्ाणपत् ्ववद््ाथ््ी दऊे शकतात.
कृपया याबाबतीत तातडीने वनण्गय घेऊन एन टी, ह्ही जे एन टी,
एसबीसी व ओबीसी ववद््ार्य्ाा्ना न्याय देण्यात यावा अन्यथा
नाईलाजास््व या अन्यायाववरोधात शालेय वशक््ण ववभागाच्या
ववरोधात आंदोलन करावे लागेल असा इशारा नरे्द्् पवार यांनी
शासनाला वदला आहे.

एपीएमसीच्या पाचही बाजारपेठांत
लवकरच मराठीचा वापर होणार

आमदार रधरकांत 
धरंदेच्ा िधित््ा

नवी मुंबईः मराठी एकीकरण सवमतीमार्फत
मुंबई एपीएमसी माक््ेटमध्ये गुजराती आवण वहंदी
वापराववरोधात आंदोलन करण्यात आले होते.
याबाबत आमदार शवशकांत वशंदे यांनी माथाडी
भवनात संबंवधत लोकांची बैठक घेतली. यावेळी
मराठी एकीकरण सवमतीचे पदावधकारी, धान्य
माक््ेटचे उपसवचव एन. डी. जाधव, मसाला
माक््ेट उपसवचव ईश््र मश््म, परवाना ववभाग
अवधकारी आवण कम्गचारी उपव्सथत होते.
असंघवटत मजुरांची नो्दणी बाजार सवमतीकडे
केली जाणार यावेळी इंग््जी, वहंदी आवण गुजराती
भाषेचा केला जाणारा वापर आवण त्यामुळे
शतेकऱय्ासंह ग््ाहकानंा यणेाऱय्ा अडचणी याबाबत
मराठी एकीकरण सवमतीने आपले म्हणणे मांडले.
तर परराज्यातील कामगारांची आवण असंघवटत
मजुरांची नो्दणी बाजार सवमतीकडे केली जावी,
अशीही मागणी करण्यात आली. वशवाय
परराज्यातील लोकांची नो्दणी गृहववभागाकडे
देखील नो्दवण्यात यावी. अशा ववववध ववषयांवर
चच्ाग या बैठकीत करण्यात आली. तर मराठी
एकीकरण सवमतीची बाज ूलक््ात घऊेन यतेय्ा दोन
मवहन्यात एपीएमसीच्या पाचही बाजारपेठांमध्ये
लवकरच पूण्गपणे मराठीचा वापर व कामगारांची
नो्दणी केली जाईल, असे आमदार शवशकांत वशंदे
यांनी बैठकीदरम्यान सांवगतले.

िानय् आधण मसाला 
माक््ेटमधय्े एकूण 2 हजार हय्ािारी

मुंबई कृषी उति्नन् बाजार सधमतीमिील िानय् आधण
मसाला माक््ेटमधय्े एकूण 2 हजार हय्ािारी आहेत. या
माक््ेटमिील खरेदी, धिक््ी संबिी ग््ाहकांना देणय्ात येणारी
रकक्म (धबल) गुजराती, धहंदी भाषेत धदले जाते. तसेच
तेथील दुकानािरील िाट््ासुद््ा मराठी नसलय्ाने नेमकय्ा
दुकानाचा रोि घेताना ग््ाहकांना अनेक अडचणीच्ा सामान
करािा लागतो. धबल मराठी भाषेत नसलय्ाने ग््ाहकांना
समजत नाही ग््ाहकांरी मराठीत संिाद सािला जात नाही.
तय्ामुळे अनेक िेळा रेतकऱय्ांची, ग््ाहकांची अडचण होते.
धरिाय हय्ािाऱय्ांकडून देणय्ात येणारे धबल मराठी भाषेत
नसलय्ाने ग््ाहकांना समजत नाही. दुकानांचे फलक िाचता

येत नाही. अनन् िानय्ाचे प््कार समजत नाहीत. तय्ामुळे तक््ारी दरमय्ान ग््ाहकांना नाि
सांगता येत नाही. तय्ामुळे गेली अनेक िष्ध सामानय् ग््ाहकांना या अडचणीच्ा सामना करािा
लागत असलय्ाचे सधमतीचे काया्धधय्क्् प््दीि सामंत यांनी सांधगतले.

िधहलय्ा ित््ािर कोणतीही कारिाई नाही
मराठी एकीकरण सवमती महाराष््् ्

राज्य संघटना मागील 2 वष्ाा्पासून
याबाबत मागणी करत असून पाठपुरावा
करत आहे. राज्यभाषा अवधवनयम 1964
वनयम राज्यात मराठी सक्ती, शासनाचे
ववववध आदेशाचे दाखले, ग््ाहक अवधकार
याद् ्ारे मराठीची मागणी केली. 2019
मधील पवहल्या पत््ावर कोणतीही कारवाई
नाही म्हणून रेब् ्ुवारी 2021 मध्ये पुन्हा
वनवेदन वदले. त्यावेळी सवमतीला लेखी

आश््ासन देऊन लवकर बदल कर् असे
कळववले गेले, परंतु 6 मवहने िाले तरी
बदल िालाच नाही म्हणून एकीकरण
सवमती पुन्हा 3 ऑगस्ट 2021 रोजी
सभापती आवण बाजार सवमती प््शासनाला
बदल होत नाही, म्हणून 12 ऑगस्ट रोजी
आंदोलन केले होते. त्या अनुषंगाने आज
आमदार शवशकांत वशंदे यांची बैठक घेतली
असल्याचे मराठी एकीकरण सवमतीचे
काय्ागध्यक्् सामंत यांनी सांवगतले.

बारवी धरणक््ेत््ात
पावसाचा जोर कमी

ठकनह्विी :  पतंप्ध्ान नरेद्् ्मोदी याचंय्ा
संकल्पनेतून संपूण्ग देशात जन आशीव्ागद
यात््ा काढण्यात येत असुन स्वातंत्््यानंतर ७४
वषा्ान्ी प्थ्मच ठाणे वजल्ह््ाला केद्््ीय मतं््ीपद
वमळाल्याने गुर्वार वद.१९ आँगस्ट रोजी

मतदारांच्या व जनतेच्या भेटीसाठी आलेले
खासदार तथा के्द््ीय पंचायतराज खात्याचे
राज्यमंत््ी कवपल पाटील यांचे वकन्हवलीत
जोरदार स्वागत करण्यात आले.

सकाळपासून संततधार पाऊस बरसत

असतानाही वकन्हवली बस स्थानकजवळ
कवपल पाटील यांचा गाड््ांचा तारा
पोहचताच भाजप काय्गकत्य्ाा्वन रटाक्यांची
आतषबाजी केली. मवहलांनी औक््ण
केलय्ानतंर कवपल पाटील यानंा सभा स्टजेवर
सन्मानाने आणण्यात आले.

भारतीय जनता पाट््ीच्या सोगाव व
वकन्हवली वजल्हा पवरषद गटातर््े भाजपचे
वजल्हा सरवचटणीस तथा माजी उपसभापती
सुभाष हरड, वजल्हा उपाध्यक्् सुरेशभाऊ
ववशे,मा. वजल्हा पवरषद सदस्य प््काश
वदनकर याचंय्ा हस्् ेमत््ंी कवपल पाटील याचंा
गुलाब रुलांचा हार घालून भह्य सत्कार
करण्यात आला. यावेळी भाजपच ेठाणे वजल्हा
ग््ामीणचे अध्यक्् तथा मुरबाडचे आमदार
वकसन कथोरे,कुणबीसेना प््मुख ववश््नाथ
पाटील,माजी आमदार नरे्द्् पवार उपव्सथत
होते.

किन्हवलीत भर पावसात िे्द््ीय राज्यमंत््ी िकपल पाटील यांचे स्वागत
बििापूर : मवहनाभरापूव््ी

१९ जुलै रोजी िालेल्या मुसळधार
पावसामुळे अवघ्या २४ तासांत
२० दशलक्् घनमीटरचा पाणी
साठा िालेल्या बारवी धरणात
त्यानंतर मात्् धरण भरण्याचा वेग
मंदावला आहे. गेल्या मवहनाभरात
बारवी धरणात रक्त १२०
दशलक्् घनमीटर पाण्याचा साठा
िाला असून बारवी धरण ८५
टक्के भरले आहे. सध्याच्या
घडीला बारवी धरणात २८९.३८

दशलक्् घनमीटर पाणीसाठा आहे.
गेल्या काही वदवसात पावसाचा
वेग मंदावल्याने धरण पूण्ग क््मतेने
भरण्यास आणखी वेळ लागण्याची
शक्यता ह्यक्त होते आहे.  जुलै
मवहन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात
िालेल्या ववक््मी पावसामुळे ठाणे
वजल्ह्य़ातील महापावलका,
नगरपावलका आवण ग््ामीण
भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या
बारवी धरणात वेगाने जलसंचयन
होत होते.  

जुलै मधहनय्ात १९ ते २० जुलै या २४ तासांचय्ा काळात २०.८२ दरलक्् घनमीटर
िाणीसाठा जमलय्ाची नोद् झाली. तय्ामुळे २० जुलै रोजी िरणात १८२.५० दरलक््
धलटर िाणीसाठा होता, तर तय्ानंतर दहा धदिसांत बारिी िरणात ८४.४३ दरलक््
घनमीटर िाणय्ाची भर िडली होती. या दहा धदिसांत झालेलय्ा िािसामुळे बारिी
िरणाने ६९.०२ मीटर िाणी िातळी गाठली होती. मात्् गेलय्ा काही आठिडय़ांिासून
िािसाची धरमधझम असली तरी िािसाचा जोर ओसरलय्ाने अजूनही बारिी िरण
आिलय्ा िूण्ध क््मतेने भरलेले नाही. मधहनाभरािूि््ी ५० टकक्े भरलेले िरण १९
ऑगसट् रोजी ८५.४० टकक्े भरले आहे. िािसाचा जोर असाच राधहलय्ास िरण िूण्ध
क््मतेने भरणय्ास आणखी काळ िाट िाहािी लागेल, अरी रकय्ता आहे. रहािूर
तालुकय्ातील भातसा िरण आिलय्ा क््मतेचय्ा ८६.३६ टकक्े भरले आहे. सधय्ाचय्ा
घडीला िरणात ८१३.६० दरलक्् घनमीटर िाणीसाठा असून िरणाची एकूण क््मता
९४२.१० दरलक्् घनमीटर आहे. आंध््ा िरण ६७.१३ टकक्े भरले आहे. िरणात
सधय्ाचय्ा घडीला २२७.६५ दरलक्् घनमीटर िाणीसाठा आहे. िरणाची एकूण
िाणीक््मता ३३९.१४ आहे. गेलय्ा २४ तासांत बारिी िरण क््ेत््ात अिघा ३०
धमलीमीटर िािसाची नोद् झाली आहे. १ जूनिासून १९ ऑगसट्िय््ंत बारिी िरण
क््ेत््ात १,७८४ धमलीमीटर िािसाची नोद् झाली.

धेनू ठबल्डकॉन इन्फ््ा ठिठमटेड
कार्ाािर क््. ४, ईमारत क््. ४, वाहतूक नगर, आंबोिी, अंधेरी (पठ््िम), मुंबई – ४०० ०५८

िूर.: ०२२ ६५६०८१७. फॅक्स: ०२२-२२२०७५०४
सीआरएन: एि१०१००एमएच१९०९पीएिसी०००३००

ई-मेि: dhenubuildcon@gmail.com संकेतस्थळ: www.dhenubuildconinfra.com
कंपनीच्रा सभासिांना व्हहसी/ ओएव्हहएम द््ारे होणाऱ्रा ११३ ह्रा वाठ्षाक सभेची सूचना
ह््ाद््ारे सूचना देण्यात येत आहे की धेनू वबल्डकॉन इन्फ््ा वलवमटेड च्या सभासदांची ११३ वी वाव्षगक सव्ग
साधारण सभा (एजीएम) कंपनी कायदा, २०१३ च्या (`कायदा`) च्या लागू असलेल्या तरतूदी आवण
त्याअंतग्गत करण्यात आलेल्या वनयमांच्या आवण एमसीए द््ारे जारी करण्यात आलेली साधारण पवरपत््के
क््. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, आवण ०२/२०२१ अनुक््मे वदनांवकत ०८/०४/२०२०,
१३/०४/२०२०, ०५/०५/२०२० आवण १३/०१/२०२१ आवण सेबी द््ारे पारीत पवरपत््क क््.
सबेी/एचओ/सीएरडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ वदनांवकत १२/०५/२०२० आवण पवरपत््क
क्.् सेबी/एचओ/सीएरडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ वदनावंकत १५/०१/२०२१ सह वाचलय्ा
जाणाऱ्या सबेी वनयमावली, २०१५ चय्ा अनसुार सामावयक वठकाणी सभासदाच्ंया प्त्य्क्् उपवस्थतीवशवाय
एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या ह्यवसायावर ववचार करण्यासाठी क[व्हहवडयो कॉन्ररवसंग
(व्हहसी)/ अन्य दृक श््ाह्य माध्यमाद््ारे (ओएह्हीएम) बुधवार, २९ सप्टे्बर २०२१ रोजी दु. १२.००
वा. घणेय्ात येणार आह.े आवथ्गक वष्ग २०२०-२१ साठी वाव्षगक अहवालासह ११३ हय्ा एजीएमची सचूना
अशा सव्ग सभासदांना ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्द कंपनी वकंवा रवजस्ट््ार आवण ट््ान्स्रर एजंट
(आरटीए) वकंवा तय्ाच्ंया सबंवंधत वडपॉविटरी पाट््ीवसपटं ह््ाचंय्ाकड ेकरण्यात आली आहे तय्ानंा एमसीए
पवरपत््के आवण सेबी पवरपत््काच्या अनुसार ई-मेल द््ारे पाठववण्यात आली आहे. सभासद ज्यांनी प््त्यक््
स्वर्पात भाग धारणा केली आहे आवण त्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्दणी वडपॉविटरी / कंपनी/ आरटीए
ह््ांच्याकडे केलेली नाही त्यांना ववनंती करण्यात येत आहे की त्यांच्या ई-मेल आयडीची नो्द कंपनीकडे
dhenubuildcon@gmail.com ह््ावर ई-मेल पाठवून वकंवा + ९१ ७९७७५९९५३५ वर त्यांचे
नाव आवण रोवलयो क््. डीपीआयडी/ क्लायंट आयडी एसएमएस कर्न करता येईल. ११३ वी एजीएम
आवण दूरस्थ ई-मतदानामध्ये सहभागी होण्याचे स्वर्प वकंवा एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदान सुववधेच्या
द््ारे मतदान करण्यासाठीचे स्वर्प ११३ ह्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत. वाव्षगक
अहवालासोबत ११३ हय्ा एजीएमची सचूना कपंनीचय्ा सकंतेसथ्ळावर म्हणजचे www.dhenubuild-
coninfra.com आवण स्टॉक एक्स्चे्जच्या म्हणजेच बीएसई वलवमटेडच्या www.bse.india.com
आवण एनएसडीएलच्या म्हणजेच www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. सदर सूचना
कंपनीच्या सभासदांच्या मावहतीसाठी आवण वहतासाठी एमसीए पवरपत््के आवण सेबी पवरपत््काच्या
अनुपालनासाठी जारी करण्यात आली आहे. 

धेनू ठबल्डकॉन इन्फ््ा ठिठमटेड करीता
सही/-

ठवकाश महाठरशी
संचािक आठण सीएफओ
डीआरएन : ०७०७३६४२

ठिकाण: मुंबई 
ठिनांक: २१.०८.२०२१

बेकायदा
वीजवापरावर बडगा

नवी मुंबई महाववतरणच्या
वाशी मंडळाकडून ज्या
प््योजनासाठी वीज घेतली आहे,
त्यासाठी ववजेचा वापर न करता
बेकायदा, वेगळ्या कारणासाठी
वीज वापरणाऱ्या कंपन्यांववरोधात
महाववतरणच्या वाशी मंडळाने
धडक मोहीम सुर् केली आहे. या
मोवहमेअंतग्गत कंपन्या आवण
कोल्डस्टोरेजकडून तब्बल १३
कोटी १६ लाख र्पयांची वसुली
करण्यात वाशी मंडळाला यश
आले आहे. वाशी मंडळाचे
सुव््पडेण्डण्ट इंवजनीअर राजाराम
मान ेयाचंय्ा नतेतृव्ाखाली ही मोहीम
राबववण्यात आली आहे. या धडक
कारवाईमुळे ववजेचा गैरवापर

करणार््यांचे आवण दलालांचे धाबे
दणाणले आहेत. ववजेची थकबाकी
वसलू करणय्ासाठी महाववतरणतर््े
नवी मुबंई, पनवले, उरण पवरसरात
कारवाई सुर् करण्यात आली
आहे. थकबाकी वसुलीसोबत जे
ग््ाहक ववजेचा गैरवापर करीत
आहेत, अशा उच्् दाबाच्या
ग््ाहकांवर महाववतरणच्या
अवधकार््यांनी लक्् के्द््ीत केले
आहे. ववद््ुत अवधवनयम २००३
अनव्य ेकलम १२६ अतंग्गत एखादा
ग््ाहक अनवधकृतरीत्या ववजेचा
वापर करीत असेल तर त्याला
प््ोवह्हजनल वबल वदल ेजात.े तय्ावर
समोरील ग््ाहकाची बाजू ऐकून
घेऊन अंवतम वबल देण्यात येते.

संबंधित ग््ाहकाला धबल मानय् नसलय्ास अधिलीय अधिकार््यांकडे दाद मागता येते. बर््याचदा
महाधितरणची िीज िािरणारे ग््ाहक तय्ांचय्ा कंिनय्ांचे अि्धिट ित््े देतात, तर काही उद््ोजक
तय्ांचय्ा िािरासाठी िीज घेतात आधण दुसर््यांना भाड््ाने िीज देतात, असे धनदर्धनास येते.
एमआयडीसीतील कागदित््े जागेिर उिलबि् होत नाहीत, तय्ामुळे ग््ाहकांची प््ोवह्हजनल धबलाची
रकक्म जास्् असू रकते. तय्ाबाबत ग््ाहकाला तय्ाची बाजू मांडणय्ास िूण्ध िेळ धदला जातो. काही
िेळेस ग््ाहकाने महाधितरणला आिशय्क असलेलय्ा कागदित््ांची िूत्धता केलय्ास प््ोवह्हजनल
धबलाची रकक्म रूनय् येऊ रकते. तय्ानुसार िारी मंडळाने जानेिारी २०२० िासून जून २०२१ या
१८ मधहनय्ांचय्ा कालाििीत िीजचोरी करणाऱय्ांकडून १३ कोटी २६ लाख रि्यांचा महसूल गोळा
केला.  या कारिाईत िारी मंडळाचय्ा अंतग्धत येणार््या कोलड्सट्ोरेजचा समािेर आहे. या कोलड्
सट्ोरेजचय्ा िीज संचाची तिासणी केली असता चार कोलड् सट्ोरेजनी गैरिािर केलय्ाचे उघडकीस
आले असून िी. एम. कोलड् सट्ोरेज, हह्ीनस कोलड् सट्ोरेज, मीरा मॅकस्, सुरेर फूट िेअर आधण
सािला कोलड् सट्ोरेज अरा कोलड्सट्ोरेज संसथ्ांना रेती ते औद््ोधगक दराचय्ा फरकाचय्ा रकमेची
आकारणी करन् तीन कोटी ८२ लाख रि्ये िसूल केले आहेत. 
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