
MILGREY FINANCE & INVESTMENTS LTD. 
Regd. Office: 503, Centre Square, S. V. Road, Andheri (West), Mumbai-400058. 

E-mail: milgreyfinance@gmail.com.milgrayfinance@gmail.com 

Website: www.milgrey.in 

Tel No: 022-26202230 CIN: L67120MH1983PLC030316 

14th February, 2019 

To, 
The Listing Department, 
BSE Limited 
P.). Towers, 
Dalal Street, 
Fort 
Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 511018 
Scrip Id: ZMILGFIN 

Dear Sir/Madam, 

Subject: Newspaper C!iooine of Outcome of Board Meetine held on 13 th February. 2019. 

Pursuant to regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby infonn you that the Board 
of Directors at their meeting held on 13'" February, 2019 have inter-alia considered, approved the 
unaudited financial results for the quarter and nine month period ended 31 u December, 2018. 

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English Newspaper (All 
Edition) and Marathi Newspaper (Mumbai Edition) dated 14'" February, 2019 is enclosed 
herewith. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

For Milgrey Finance & Investments Limited 

~ 
Authorised Signato 
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SUPERSPACEINFRASTRUCTURE 
Regd Office : 402, Comer Point, Kalapesi Mahalia. 

Near Allahabad Bank, Nanpura, Sural - 395001 , 
E-mail: info@scil.neUn 

CIN: L70200GJ1985PLC013256 
EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL 

THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 

PARTICULARS 

Place : Su rat 
Dated: 13.02.2019 

JMD VENTURES LIMITED 
CIN: L67190MH2000PLC033180 

Regd. Office: Office No. Unrt NO.3231324, 3rd Floor, Buiking 
Laxmi Plaza, New Link Road, Andheri (West), MUmbai~ 

Email :jmdtele@gmail.com,Websrte:www.jmdlimrted . . 
STATEMENT OF STANDLONE UNAUDITED FINANCIAL RESUL 1- 400051 

QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2018 
3 Months ~ 9 enEd ,gmail.com, 

Sr. enEd 3MltsmB! 
No. PARTICULARS 31.12.2018 31.12.2017 31.122011 

Un-Audrted Un-Audrted Un- CEMBER, 2018 

Total Income from Operations 
(Rs.ln Lakhs) 

(Net) 0.16 3.54 14.79 e Months Ended 
2 Net ProW (Loss) for the period 2018 17 

(before Tax, ExoeptionaJ andIor lrted) (Unaudrted) 
Extraordinary items (20.52) (18.10) (30.31 0 991 

3 Net Profit I (Loss) for the 
period before tax (after 

5.21) 2.39 Exceptional and/or 
Extraordinary items (20.52) (18.10) (30.31 

4 Net Profit I (LOSS) fortheperiod 5.21) 2.39 
after tax (after Exceptional 

(18.10) (30.31 and/or ExIraorIinary items (20.52) 
5 'iJIaI~n:ome 5.21) 2.39 

forthepeOOal~ 
Profit I (Loss) for the period / 
(after tax) and Oihes' 5.21) 2.39 
Comprehensive lnoome 

(18.10) (30.31 )3.10 933.10 (aftertax)] 20..52) 
6 Paid-up Equrty Share CapiIa 

(Face Value of Re 101- each) ~ 1.442.92 1 '~0.16) 0.03 
7 Other Equity 0.16) 0.03 
8 Earnings per Share 

(Face Value of Re 101- each) 
(0.02 lAudit Commiiteeand (i) a) Basic (0 .0 

b) Diluted (0.0 ' O·02>l!iutoryAuditorsofthe 

Note: 
1 The above is an extract of the detailed formatoi "'~witheffectfrom 

Results for the quarter ended 31 st December 2018 :;-.e S :1;:countilg Slandards) 
under Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations. 2Ir. - - -e 
..In-Audited Results for the quarter ended 31st December~ ~ \eoot~: 
~ website ·www.jmdlimited.com andon the stoca - - 31 

I ~ := For~ms;::::the 
Date: 13th February, 2019 Ma ehalfofthe Boarl! 

, Sdl-
Ifi P,:"sad Agrawal 

Welcon International Limited 
(Fonnerly known as Sinner Energy India Limited) 

B 39, Ghanshyam Avenue, 13 Sattar Taluka Society, AshralTl Road, Ahmedabad - 380014 
CIN: L45100GJI995PLC02B077 

Emailld: sinnerenergy@gmail.com Website: www.sinnerenergy.com 
Standaloane Unav.rJtecl Financial Results for the Quarter ended 31/12/2018 

Particulars 

1 Total Income from Operations 
2 Net Profit I (Loss) for the period (belore Tax, 

Exceptional andlor Extraordinary items#) 
Net Profit I (Loss) for the period before tax 
(after Exceptional andlor Extraordinary itemS#) 
Net Profit I (Loss) for the period after tax (after 
Exceptional and/or Extraordinary ~emS#) 
Total Compr~hensive Income for the period 
IComprising Profit I(Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)] 
Equrty Share Capital . . 
R~rves (exduding Revaluation ReserVe) as shown 
in the Audited Balance Sheet of the previous year 
Earnings Per Share l of Rs. 1/- each) 
(for continuing and discontinued operations) 
1. Basic: • . . 
2. Diluted: 

. (~In lacs 

Quarter Nine Months Year ended 
ending ending 

31/1212018 31/1212018 31/03/2018 
Un·Audited Un·Audited Audited 

227.54 1,451.60 909.16 

26.06 78.01 109.35 

26.06 78.01 109.35 

19.41 58.01 79.62 

19.41 58.01 79.62 
202.98 202.98 202.98 

217.23 

0.10 0.29 0.39 
0.10 0.29 0.39 

Note: a) The above is an extract of the detailed fonnat of Quarter Financial Results for the Quarter 
and Quarter.ended 3111212018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 olthe SEBI 
(Listing and Other Disdosure Requirements) Regulations, 2015. The full lonna! of the Quarteri 
Financial Results for the quarter ended 31 /1 212018 are available on the websites of the Stock 
Exchange(s) and the listed entity :z www.bseindia.comandwww.sinnerenergy.com 

For Weleon International Ltd 
(Form~rty known as Sinner Energy India Limited) 

. Sd/· 
Mahesh J Raul 

Managing Director 

. 
I 

I 

I 
I 

.----~ ___ --,;\tl' 
Milgrey Finance and Investments. Limited I 1'\ 

CIN: L67120MH1983PlC030316 
Regd. 011.: 503, Centre Square, S. V. Road, Andheri (West), Mumbai-400058. I 

Email: milgreyfinance@gmail.com Tel: 022-26202230 

~xtraets of the :'tat~: o~ ~?- :~d~e: ~~nat~ial Re=H~~; ~he Quarter and JI 
me 0 e to . n e . s ecem r, '(Ami. in Rs.) 

Standalone 
Particulars quarter ended Nine months Quarter ended 

. 31.12.2018 ended 31.12.2018 31.12.2017 
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 

Total incorre from operations (net); O.rro 2,34,1 16.430 O.rro I 

Net Profa / (Loss)lor-the period . , 
(before tax and exceptional Rem;) (7,46,116.rro) (17,95,821.570) (1,42,269.rro) 

Net Profa / (Loss )for a period before 

tax (atter exceptional rtem; ) (7,46,116,rro) (17,95,821.570) (1 ,42,269.rro) 

Net Profa/ (Loss) for the period aftertax (7,46,116.rro) (17,95,821 .570) (1,42,269.rro) 

Total COIJ'!lfehenswe Incorre for the period (7,46,116.rro) (17,95,821.570) (1,42,269.rro) I 
Paid -up Equity Share Capaal. ; 

(Share of Rs. 10 each) 1,99,OO,rro.rro 1,99,OO,rro.rro 24,OO,rro.rro '/ 
Earnings per equity share 

I 
1. Basic: (0.375) (0.902) (0.593) 

2. Diluted: (0.375) (1.095) (0.593) 
~ ______________________ ~ __ ~ __ ~L-__ ~ __ ~ ____ ~~ ; 

Note: 
The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial ResuHs filed -with 
the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disc)osure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format 01 Unaud~ed Financial ResuH for the 
Quar ter and half year ended is available on the websrte of the Stock Exchange i.e., 
(www.bseindia.com). 
Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified viherever 

considered necessary. For Milgrey Finance and Investments Limited 

Place: Mumbai 
Date:13th February, 2019 

Sd/-
MiteshJani 

Director 
DIN:02474856 
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५मुंबई, १४ फेबंंुवारी  २०१९द गंलोबल टाइमंस राज्य - समिश््

“अज्ण क््. यूआिसी २
कायद््ाच्या प््किर XXI मधीि भाग I च्या अंतग्णत कंपनी कायिा, २०१३

च्या किम ३७४ (बी) आरर कंपनी (नो्िरीस अरधकृत) रनयमाविी २०१४
च्या रनयम ४(१) च्या अनुषंगाने] सूचनेची जारहिात

१. सचूना ह््ाद््ार ेदणेय्ात यते ेकी कपंनी कायदा, २०१३ चय्ा किम ३६६ चय्ा पोि किम
(२) चय्ा अंतगग्त पंधरा लदवसांचय्ा नंतर अजग् करिे प््स््ालवत होते परंतु तीस
लदवसांचय्ा कािवधीचय्ा समापत्ीनंतर मुंबई येथीि लनबंधक ह््ांचे कडे मे. िायकूनस्
अवंती प््ोजेकि्स एिएिपी, एिएिपी ची नोद्िी समभागांद््ारे कंपनी लिलमिेड
मह्िून कंपनी कायदा, २०१३ चय्ा प््करि XXI चय्ा भाग I चय्ा अंतग्गत करणय्ात
येिार आहे.

२. कंपनीची महतव्ाची उल््दष््े खािीि प््मािे: 
कॉनि्रॅकि्र, लबलड्सग्, िाऊन पि्ानसग्, इनफ्््ाटट्््कच्र डेविपसग्, आलि इंलजलनयसग्,
िँडटक्ेपसग्, इटि्ेि एजंिस, टथ्ावर मािमत््ा डीिसग्, आलि अलधग््लहत, खरेदी
करणय्ासाठी, जागा, लबलड्ीग्स्भाड््ाने देणय्ासाठी, कोितय्ाही कािावधीचय्ा टथ्ावर
मािमत्े्च ेनागरी काय्ग, लकवंा तय्ामधीि टव्ारटय् आलि तय्ावर घर,े सदलनका, बगंि,े
कोठ््ा बांधिे लकंवा एिएिपी चय्ा जलमनीवरीि कोितय्ाही प््कारचे नागरी काम
लकंवा कोितय्ाही जलमनीवरीि लकंवा एिएिपीचय्ा मािमत््ेवर बांधकाम करिे.

३. प््स््ालवत कंपनीचय्ा संटथ्ापन समय अलभिेखाची प््त तपासिीसाठी लटप्््ंग अवह्ेनय्ू,
२ रा मजिा, कि्ब रोड, बारावे, खडकपाडा, कलय्ाि (पल््िम), महाराष्््् -
४२१३०१ येथीि काया्गियामधय्े उपिलध् आहे.

४. सूचना ह््ाद््ारे देणय्ात येते की सदर अजा्गिा कोितय्ाही वय्सक्तची हरकत असलय्ास
तय्ांचय्ा हरकती िेखी टव्रप्ामधय्े केद्््ीय नोद्िीकरि केद््् (सीआरसी), इंलडयन
इलनट्ि्ट््ूि ऑफ कॉप््ोरेि अफेअस्ग (आयआयसीए), पि्ॉि क््. ६, ७, ८ सेकि्र ५,
आयएमिी मानेसर, गुरगाव (हरयािा) लपन कोड: १२२०५० येथीि लनबंधक
ह््ांचय्ाकडे सदर सूचनेचय्ा प््लसद््ीपासून एकवीस लदवसांचय्ा आत कळवावे आलि
तय्ाची प््त कंपनीचय्ा नोद्िीकृत काया्गियामधय्े पाठवावी.
हे १४ / ०२ / २०१९ रोजी लदनांलकत.

अज्गदाराचे (रांचे) नाव
श््ीकांत लदगंबर लशतोळे

दार्जणरिंग िोपवे कंपनी रिरिटेड
सीआयएन: एि४५२०२एमएच१९३६पीएिसी२९४०११

नोदिीकाया्ग.: १०४, श््ीजी दश्गन, िािा रोड, क््.२, ऑपेरा हाऊस,
मुंबई – ४०० ००४. दूरक््. ६३५८२६२३६७

ई-मेि: info@darjeelingropeway.com; संकेतटथ्ळ: www.darjeelingropeway.com
३१ रिसे्बि २०१८ िोजी संपिेिे त््ैमारसक आरर 

नऊ मरहन्यांसाठी अिेखापिीर््ित रवि््ीय रनष्कष्ाणच्या रनवेिनाचा आिखिा.
(ईपीएस वगळता िक््म ‘०००’मध्ये)

एकमेव
िोजी संपिेिे िोजी संपिेिे िोजी संपिेिे

तपरिि त््ैमारसक नऊ मरहने त््ैमारसक
३१.१२.२०१८ ३१.१२.२०१८ ३१.१२.२०१७
(अिेखापिीर््ित) (अिेखापिीर््ित) (अिखेापिीर््ित)

काया्गमधून एकून उतप्नन् (लनवव्ळ) २९९९.९९ ९४९६.४१ २१६९.९२
कािावधीकलरता लनवव्ळ नफा/ (तोिा)
(कर आलि अपवादातम्क बाबी पूव्ग) २४६०.६१ ८४५५.१३ २०२८.६४
कर पूव्ग कािावधीकलरता लनवव्ळ नफा/ 
(तोिा)(अपवादातम्क बाबी नंतर) २४६०.६१ ८४५५.१३ २०२८.६४
करपशत्ात कािावधीसाठी लनवव्ळ नफा/(तोिा) १८१०.३७ ६७१८.६१ २०२८.६४
कािावधीकलरता एकूि सव््ाकर उतप्नन् १८१०.३७ ६७१८.६१ २०२८.६४
भरिा केिेिे समभाग भांडवि
(प््तय्ेकी र.् १०/- चा समभाग) ३०५००.०० ३०५००.०० ३०५००.००
प््ती समभाग उतप्नन्
मुळ ०.५९ २.२० ०.७३
सौमय्ीकृत ०.५९ २.२० ०.७३

िार्जणरिंग िोपवे कंपनी रिरमटेि किीता
सही/-

रनिेिकुमाि पािेख
संचािक

िीआयएन: ०८२१५२४९
रठकार: मुंबई
रिनांक: १२फेब््ुवािी, २०१९

टीप:
उपरोकत् लनषक्र्ग हा सबेी (लिसट्िगं अडँ ओसल्िगशेनस् अडँ डसकि्ोझर लरकव्ायरमेि्स),
लनयमाविी, २०१५ चय्ा लनयम ३३ चय्ा अंतग्गत टि्ॉक एकट्च्ेज् मधय्े सादर करायचा
३० सपि्ेब्र २०१८ रोजी संपिेलय्ा त््ैमालसक आलि अध्ग वरा्गसाठीचा अिेखापरील््कत
एकमवे लवल््तय लनषक्रा्गचा आराखडा आह.े त्ै्मालसक लनषक्रा्गचा पिू्ग आराखडा हा टि्ॉक
एकट्च्ेज्चय्ा संकेतटथ्ळावरमह्िजेच www.bseindia.com  वर उपिलध् आहे.
मागीि कािावधीचे आकडे लजथे आवशय्क आहे तय्ा लठकािी पुनगग्ठीत/पुनगग्ठीत
करणय्ात आिे आहेत.

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo efnbogmLeeve keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
4 Des, osJeer ieuueer, yeeyegjeJe yeesye[s ceeie&,
ueesKeb[yeepeej, cemeefpeo (HetJe&), 
cegbyeF& 400009.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 10 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej 
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es 
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue 
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer 
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. 
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e 
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj 
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle 
Demetve efo. 28.02.2019 jespeer ogHeejer 12.00 Jeepelee 
DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes 
veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme 
legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve 
SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe 
ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1 Þeer. keÀeUg ieeieepeer jeCeJee 1 04.12.18 2686/18 14,845.00 28.02.19

2 Þeer. ceeq®íbê meensyejeye ®eeìs 1

04.12.18 2687/18 1,22,492.00 28.02.193 Þeer. jepet keÀesnjsefmebie YeeveeJele 2

4 Þeer. oeceepeer ieeskegÀU efMebos 3

5 Þeer. jefJebê jepeejece osJe©Kej 1

04.12.18 2688/18 8,15,954.00 28.02.196 Þeer. oeefye³ee Denceo cegefMej Denceo MesKe 2

7 Þeer. yeeUke=À<Ce ueeskeÀev³ee MesÆer 3

8 Þeer. Jeeceve legkeÀejece ojskeÀj 1

04.12.18 2689/18 4,97,724.00 28.02.199 Þeer. efmejepegÎerve FceevegÎerve MesKe 2

10 Þeer. Deelceejece cee©le ojskeÀj 3

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 12.02.2019 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
(Jner. [er. ieeJe[s)

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cenejeä^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

efMekeÌkeÀe

रििग््े फायनान्स अंड इन्व्हेस्टिे्टस रिरिटेड
सीआयएन: एि६७१२०एमएच१९८३पीएिसी०३०३१६

नो्िरीकाय्ाण.: ५०३, सेि्र टक्व्ेअर, एस.वह्ी.रोड, अंधेरी (पल््िम), मुंबई – ४०० ०५८.
ई-मेि: milgreyfinance@gmail.com  िूि: ०२२-२६२०२२३०

३१ रिसे्बि २०१८ िोजी. संपिेिे त््ेमारसक आरर 
नऊ मरहन्यांकरिता अिेखापिीर््ित रवि््ीय रनष्कष्ाणच्या रनवेिनाचा आिखिा.

(िक््म र्.मध्ये)
एकमेव

िोजी संपिेिे िोजी संपिेिे िोजी संपिेिे
तपरिि त््ैमारसक नऊ मरहने त््ैमारसक

३१.१२.२०१८ ३१.१२.२०१८ ३१.१२.२०१७
(अिेखापिीर््ित) (अिेखापिीर््ित) (अिखेापिीर््ित)

काया्गमधून एकून उतप्नन् (लनवव्ळ) ०.००० २,३४,११६.४३० ०.०००
कािावधीकलरता लनवव्ळ नफा/ (तोिा)
(कर आलि अपवादातम्क बाबी पूव्ग) (७,४६,११६.०००) (१७,९५,८२१.५७०) (१,४२,२६९.०००)
कर पूव्ग कािावधीकलरता लनवव्ळ नफा/ 
(तोिा)(अपवादातम्क बाबी नंतर) (७,४६,११६.०००) (१७,९५,८२१.५७०) (१,४२,२६९.०००)
करपशत्ात कािावधीसाठी लनवव्ळ नफा/(तोिा) (७,४६,११६.०००) (१७,९५,८२१.५७०) (१,४२,२६९.०००)
कािावधीकलरता एकूि सव््ाकर उतप्नन् (७,४६,११६.०००) (१७,९५,८२१.५७०) (१,४२,२६९.०००)
भरिा केिेिे समभाग भांडवि
(प््तय्ेकी र.् १०/- चा समभाग) १,९९,००,०००.००० १,९९,००,०००.००० १,९९,००,०००.०००
प््ती समभाग उतप्नन्
मुळ (०.३७५) (०.९०२) (०.५९३)
सौमय्ीकृत (०.३७५) (०.९०२) (०.५९३)

रमिग््े फायनान्स अंि इन्व्हेस्टमे्टस रिरमटेिकिीता
सही/-

रमतेि जानी
संचािक

िीआयएन: ०२४७४८५६
रठकार: मुंबई
रिनांक: १३फेब््ुवािी, २०१९

टीप:
उपरोकत् लनषक्र्ग हा सबेी (लिसट्िगं अडँ ओसल्िगशेनस् अडँ डसकि्ोझर लरकव्ायरमेि्स),
लनयमाविी, २०१५ चय्ा लनयम ३३ चय्ा अंतग्गत टि्ॉक एकट्च्ेज् मधय्े सादर करायचा
३० सपि्ेब्र २०१८ रोजी संपिेलय्ा त््ैमालसक आलि अध्ग वरा्गसाठीचा अिेखापरील््कत
एकमवे लवल््तय लनषक्रा्गचा आराखडा आह.े त्ै्मालसक लनषक्रा्गचा पिू्ग आराखडा हा टि्ॉक
एकट्च्ेज्चय्ा संकेतटथ्ळावरमह्िजेच www.bseindia.com  वर उपिलध् आहे.
मागीि कािावधीचे आकडे लजथे आवशय्क आहे तय्ा लठकािी पुनगग्ठीत/पुनगग्ठीत
करणय्ात आिे आहेत.  

नागपिू : तबंाख ूसवेनामळु ेकक्करोगासारखे
आजार होतात, पि तय्ाहीपके््ा हवचे ेप््दरूि
िोकाचंय्ा आरोगय्ासाठी अलधक घातक
ठरत आह.े तबंाख ू सवेन करिाऱय्ापंके््ा
हवचेय्ा प््दरूिामळु े आजारी पडिाऱय्ाचंे
प््माि अलधक आह.े इलंडयन कौसन्सि ऑफ
मलेडकि लरसच्गचय्ा (आयसीएमआर) नवय्ा
अभय्ासातनू ही बाब समोर आिी आह.े
श््ासोचछ्््ास ही सतत चाििारी प््ल््कया
आह.े वदै््कीय भारते मािसाचय्ा
लजवतंपिाच े त े िक््ि आह.े या
श््ासोचछ्््ासातनू वातावरिातीि प््दरूिाचे
कि आपोआप शरीरात जातात आलि तय्ाचे
दषुप्लरिाम आरोगय्ावर होतात. 
वदै््कीय क्े्त््ात सशंोधन करिाऱय्ा
आयसीएमआरन े किेलेय्ा नवय्ा
सशंोधनातनू अनके धक््ादायक बाबी
उघडकीस आलय्ा आहते. 

तबंाखपूके््ा हवतेील प्द्षूण जास् ्घातक
इंचडयन कौनंनसल ऑफ मेचडकल चरसिंगिा चनषंकषंग

देिातील सुमारे ७७ टकंंेनागचरक हवेचंया पंंदूषणामुळे
चवचवध आजारांना बळी पडत आहेत. पचरणामी, तंयांिे

आयुमंागन कमी होत आहे. पंंदूषणाचंया या जोखडातून मुकंत
होऊन संवचंछ आचण िुदंं हवा चमळाली तर पंंतंयेक नागचरकांिे
आयुमंागन चकमान सात मचहनंयांनी वाढू िकते. २०१७ मधंये

हवेचंया पंंदूषणामुळे सुमारे १७.४ लाख लोक मृतंयुमुखी
पडलंयािी माचहती या अहवालात आहे. 

तंबाखुमुळे देशात दरवर््ी
एक िाख नागलरकांपैकी

६२ जि मृतय्ुमुखी पडत
असतीि, तर हवेचय्ा
प््दूरिामुळे ४९ जि
मृतय्ुमुखी पडतात. प््दूलरत
हवेमुळे कमी श््सन
संक््मिाचे प््माि वाढिे
आहे. हे हवेतीि प््दूरि
गभ्गपातासाठी देखीि
कारिीभूत ठरत आहे.
हवेतीि अलतसूक्््म कि,
नायट््ोजन ऑकस्ाईड आलि
ओझोनचे प््माि वाढलय्ानंतर
तीन ते सात लदवसात
गभ्गपाताचा धोका संभवतो, हे
देखीि या अभय्ासात आहे.

नागचरकांना जागृत
वंहावे लागेल

प््दरूिासाठी ज ेघिक
कारिीभतू आहते, त ेकमी
करणय्ात आपि
अयशटव्ी ठरिो आह.े
तय्ामळु ेलदवसेल्दवस
समटय्ा वाढत आहते.
यासाठी नागलरकानंा जागतृ
वह्ाव ेिागिे. आधी
प््दरूि कमी करा, नतंरच
मत ेलमळतीि, अशी ठाम
भलूमका नागलरकानंी घतेिी
तर राजकीय प््यतन्ातनू ही
समटय्ा सिुणय्ास मोठी
मदत होईि.

- सनुीि िरहया,
ग््ीन पीस, नवी रिलि्ी

धकंंादायक
आकडेवारी

एक िाख िोकांमधय्े
तंबाखूमुळे १९४ िोकांना
कमी श््सन संक््मि होत
असेि, तर हवा
प््दूरिामुळे ते ८२१
िोकांना होते. तंबाखूमुळे
५८७ िोकांना हद्यरोग
होत असेि तर हवा
प््दूरिामुळे तो ६६७
िोकांना होतो. तंबाखूमुळे
९५ िोकांना मधुमेह होत
असेि तर हवा प््दूरिामुळे
ते १९४ िोकांना होते.
तंबाखूमुळे १० िोकांना
मोतीलबंदू होत असेि तर
हवा प््दूरिामुळे ४३
िोकांना ते होते.

तानाजी मालुसरे यांची देहसमाधी
चसंहगडावर सापडली

पुिे : लसंहगड शलद् कानावर आिा
की तय्ाक््िी डोळ््यासमोर उभा राहतो
तो तानाजी मािुसरे यांचा १६७०
सािी अल््दतीय पराक््म..याच युधद्
प््संगात टव्राजय्ासाठी तानाजी
मािुसरे धारातीथ््ी पडिे होते.
लसंहगडावरचा हा पराक््म इतकय्ा
वरा्ान्तरही आपलय्ा सवा्ाच्य्ा अंगावर
शहारे आिलय्ालशवाय व टव्राजय्
लनलम्गतीसाठी टव्त:चय्ा प््ािांची
आहुतीचे टम्रि केलय्ालशवाय राहत
नाही. तय्ाच लसंहगडावर पुिे
महानगरपालिकेचय्ा वतीने नरवीर
तानाजी मािुसरे यांचय्ा समाधी व
पतुळा पलरसराच ेसशुोभीकरिाच ेकाम
सुर ्आहे. ते सुर ्असताना मािुसरे
यांची देह समाधी लमळािी आहे.

राजंयाला चमळाली अमूलंय ऐचतहाचसक भेट 
पुराततव् लवभागाचय्ा
परवानगीने पुिे

महापालिकेचय्ा वतीने
लसंहगडावर नरवीर तानाजी
मािुसरे यांचय्ा पुतळा,
समाधीटथ्ळाचे सुशोभीकरि
आलि टव्राजय् लनष््ा लशलप्ाचे
कामािा सुरव्ात करणय्ात

आिी आहे. पुतळा
बसलवणय्ासाठी लसमेि् चौथरा
काढनू तथे ेदगडी बाधंकामातीि
चौथरा बाधंणय्ाच ेलनयोजन होत.े
पुतळा बाजूिा काढून ठेविा.
तय्ाचय्ा काँक््ीिचा ठोकळा
काढलय्ानतंर तय्ाचय्ा खािी एक
चौकोनी दगड होता.

छत््पती लशवरायांनी
मािुसरे यांची समाधी

बांधिी. यामुळे, लशवाजी
महाराजांचय्ा काळातीि एक
ऐलतहालसक अमूलय् असा ठेवा
या समाधीचय्ा टव्रप्ात
राजय्ािा लमळािा आहे.

सातािा : साताऱय्ातीि
पाचगिीत िेबििँडवरन्
परॅागि्ायलडगं करिाऱय्ा परदशेी
पयग्िकाचा मृतय्ू झािा.
पॅरागि्ायलडंग करन् उतरताना
झाडावर आदळलय्ामुळे तय्ाचा
मृतय्ू झािा. फांगा फेक ओ या
पयग्िकािा अपघातात प््ाि
गमवावे िागिे. कोलरयाहून
आिेिा पॅरागि्ायडसग्चा ग्ु्प
गलेय्ा काही लदवसापासनू वाई-
महाबळेश््र भागात मुक््ामी
आह.े वाईतीि टथ्ालनक मडंळी
तय्ानंा मदत करत आहते.
िबेििडँवरन् उड््ाि कलेय्ानतंर
त े हळहूळ ू हवचेय्ा लदशनेे

आकाशात तरगंतात. प््मािापके््ा
जास्् हवा असतानाही काि
सायकंाळी काही जिानंा
परॅागि्ायलडगंिा सरुव्ात किेी.
मात्् या िीममधीि फागं फके ओ
वगळता उव्गलरत सव्ग जि पनुह्ा
खािी उतरि.े अधंार पडत
चािलय्ामळु े सव्ग िीम आलि
टथ्ालनकानंी फागं फके ओचा शोध
घणेय्ास सरुव्ात किेी.
पाचगिीचय्ा दरीजवळ असिलेय्ा
अभपेरुी गावातीि एका झाडावर
फागं फके ओ मतृावटथ्ते
ििकताना आढळिा. ट्े्कस्ग
आलि टथ्ालनकाचंय्ा मदतीने
तय्ाचा मतृदहे खािी उतरवनू

वाईचय्ा लमशन रग्ि्ाियात
नणेय्ात आिा. अदंाज
चकुलय्ामळु े तो झाडावर
आपििा असावा आलि जास््
मार िागलय्ामळु ेतय्ाचा जागीच
मतृय् ूझािा. 

असावा,
असा अदंाज पोलिसानंी वत्गविा.

परॅागि्ायलडगंसारखय्ा साहसी
खळेावंर काही वरा्गपवू््ी
साताऱय्ाचय्ा लजलह्ालधकाऱय्ानंी
बदंी आििी होती. यातनू वादही
झाि ेहोत,े मात्् तरीही परवानगी
नाकारणय्ात आिी होती. आता

पाचगणीत परदेशी पॅराग्लायडरचा मृत्यू
जचमनीवर उतरताना झाडावर आदळून पंंाण गमावले

पुरे : लवमानतळावर प््वाशांना
सुरक््ा कक्् (लसकय्ुलरिी एलरया) व
बोलड्िग् एलरयामधय्े प््वेशासाठी
आता ई-बोलड्िग् पास लमळिार
आहेत. दोनह्ी लठकािी ई-गेि
बसलविे जािार असून पासवरीि
बारकोड टक्ॅन केलय्ानंतरच या
गेिमधून प््वांशाना प््वेश लमळेि.
प््ायोलगक ततव्ावर दशेात पलहलय्ादंा
हा प््योग पुिेलवमानतळावर
राबलविा जािार आहे. याबाबत
लवमानतळ संचािक अजय कुमार
यांनी दुजोरा लदिा. मागीि काही
वरा्ाप्ासून पुिे लवमानतळावरन्
प््वास करिाऱय्ा प््वाशांची संखय्ा
वेगाने वाढत आहे. पुढीि काही
मलहनय्ांत हा आकडा वालर्गक १
कोिीचय्ा पुढे जािार आहे.

पुणे विमानतळािर वमळणार ई-बोव्डि्ग पास
4माच्ग मलहनय्ाचय्ा पलहलय्ा आठवड््ात ही चाचिी सरु्

होणय्ाची शकय्ता आह.े तय्ानतंर पढुीि ४५ लदवस
चाचिी सरु ्राहीि. 

4याचा अहवाि ह््बीसीएएसह््िा सादर कलेय्ानतंर
तय्ावर लशक््ामोत्गब होईि.

4 बनावि लतकीिाचय्ा आधार ेप््वास करिाऱय्ाचंा शोध
घणेय्ासाठी ही यतं््िा फायदशेीर ठरिार आह.े

4 तय्ामळु ेकेद्््ीय औद््ोलगक सरुक््ा दिा
(सीआयएसएफ)वरीि तािही कमी होिार आह.े

4लवमानतळावरीि सरुक््ा कक््ाकड ेजािाऱय्ा मागा्गवर
तीन तर बोलड्िग् एलरयाकड ेजािाऱय्ा मागा्गवर दोन ई-गिे
बसलवि ेजातीि.

4 प््वाशानंा ई-बोलड्िग् पास लमळालय्ानतंर सरुव्ातीिा
सरुक््ा कक््ाआधी या गिेवर पासवरीि बारकोड टक्नॅ
किेा जाईि. हा बारकोड योगय् असलय्ास गिे उघडिे
जाईि. तय्ाचप््माि ेसव्ग सरुक््ा तपासिी झालय्ानतंर
बोलड्िग् एलरयाकड ेजातानाही हीच प््ल््कया किेी जाईि.
बारकोडमधय् ेप््वाशाची सपंिु्ग मालहती असिे.

तयंािपंमंाण ेपंवंािासंाठी आवशयंक
सोयी-सचुवधा वाढचवणयंासाठीही

चवमानतळ पंिंासनाकडनू साततयंान ेपंयंतनं
कले ेजात आहते. पंवंािानंा अचधकाचधक
सचुवधा चडचजटल माधयंमातनू दणेयंासाठी
पावल ेटाकली जात आहते. याअतंगंगत आता
ई-बोचडंिगं पासिी िािणी घणेयंासाठी चद बयंरुो
ऑफ चसवहंी अवहंीएिन (बीसीएएस) ने
मानयंता चदली आह.े दिेात पचहलयंादंा
पंंायोचगक ततवंावर पणु ेचवमानतळावर यािी
िािणी घतेली जाणार आह.े 

नारिक : ततक्ािीन आयकुत्
तकुाराम मुढं ेयानंी लदिलेय्ा
आदशे क््माकं ५२२ मधीि
करयोगय् मलूय् दरातीि वाढ
नतून आयकुत् राधाकषृि् गमे
यानंी कायम ठवेत पालक्िग्वरही
कर िाग ूकिेा आह.े सधय्ाचय्ा
ग््ाहकासंह नवय्ान ेघरखरदेी
करिाऱय्ानंाही आता
पालक्िग्साठी पसै ेमोजावे
िागिार आहते. एनए
झािलेय्ा मोकळय्ा
भखूडंावरही कर िागलय्ाने
बाधंकाम करा लकवंा भखूडं
लवका अशी पलरसट्थती लनमा्गि
झािी आह.े 

नाचिककरांिी कोंडी

पार्कि्गसाठी मोजा पैसे!
दुसरीकडे, भाडेकर्
आढळलय्ास दुपप्ि
कर आकारिी होिार
असलय्ाने नालशककर
आलथ्गक कोड्ीत
अडकिार आहेत.
दरमय्ान, ६०० चौरस
फुिांचय्ा घरांना
दंडातून वगळलय्ाने
तलब्ि १४ हजार ५०४
सदलनकांना लदिासा
लमळिार आहे. तुकाराम
मुंढे यांनी िागू केलय्ा
अवव्ाचय्ा सवव्ा करवाढीतून
नूतन आयुकत् गमेच्य्ा
कारलकद््ीत सुिका होईि

असे नालशककरांना वाित
होते. मात््, गमेन्ी लनराशा
केिी आहे. 
महासभेने करवाढ रद््

करणय्ासंदभा्गत तीन वेळा
आदेश देऊनही गमेन्ी या
करवाढीतून नालशककरांना
अलप् लदिासा लदिा आहे.

तसेच मुंढे यांनी िागू केिेिे करयोगय्
मूलय् कायम ठेविे आहे. तर शेतीवरीि
करािा टथ्लगती लदिी आहे. सोबतच
पालक्िग्वरीि कर कायम ठेवत मोकळय्ा
भूखंडांचय्ा करािा मात्् लदिासा लदिेिा
नाही. तय्ामुळे पालक्िग् व मोकळय्ा
भूखंडावरीि करामुळे नालशककरांची
आलथ्गक कोड्ी कायम रालहिी आहे.
गृहखरेदी करिाऱय्ा ग््ाहकांना पालक्िग्चे
पैसे मोजावे िागत नवह्ते. मात््, आता
नवय्ा करप््िािीमुळे पालक्िग्वरचा करही
अदा करावा िागिार असलय्ाने
लबलड्स्गकडून पालक्िग्चे क््ेत्् लवकणय्ाची
दाि शक�्यता असलय्ाने गृह खरेदी
यालनलमत्् महागिार असून तय्ाचा बोझा
नागलरकांवरच पडिार आहे. तर एनए
झािेलय्ा पि्ॉििा प््लत चौरस फुि २० पैसे
कर आकारिी होिार आहे.

सांगिी : वंलचत लवकास
आघाडीकडून िोकसभा
लनवडिुकांची तयारी जोरदार
सुर ्झािी आहे. सांगिीतून
जयलसंगराव शेड्गे यांना
िोकसभा लनवडिुकीसाठी
उमेदवारी जाहीर करणय्ात
आिी आहे.जयलसंगराव
शेड्गे हे वसंतदादा पािीि
यांचय्ा काळातीि माजी मंत््ी
लशवाजीराव शेड्ग ेयाचं ेपतुिे
आहेत. शेड्गे हे सांगिी
लजलह्््ातीि धनगर
समाजातीि नेतय्ांपैकी एक
प््मुख आलि जेष्् चेहरा
आहे.शेड्गे यांनी 2004
मधय्े कवठेमहांकाळ
लवधानसभा मतदारसंघात
अपक्् मह्िून लनवडिूक
िढविी होती. 

वंचित चवकास
आघाडीकडून

जयचसंगराव चरंगणात

नागपूि : लशवसेनेची नवीन
कायग्कालरिीिा जाहीर होताच
उपशहरप््मुख रजत देशमुख,
दल््कि-पल््िमचय्ा मलहिा अधय्क््
सजंना दशेमखु याचंय्ासह तलब्ि
२५० लशवसैलनकांनी लशवसेनेिा
'जय महाराष््््' केिा असून
काँग्े्समधय्े प््वेश केिा आहे.
लशवसेनेने संजना देशमुख यांना

दोनवेळा नगरसेलवकेचय्ा
लनवडिकुामंधय् ेलतकीि लदि ेहोत,े
हे लवशेर. आठवडाभरापूव््ी माजी
खा. प््काश जाधव यांचय्ा
नेतृत्््वाखािी लशवसेनेची 'जमब्ो'
शहर काय्गकालरिी तलब्ि साडचेार
वरा्ान्ंतर जाहीर झािी. परंतु
तय्ानंतर काही जिांनी नाराजी
वय्कत् किेी होती.

शिवसेनेचे २५० कार्यकर््े काँग््ेसमध्रे

स्वर्णसरिता जेम्स रिरिटेड
सीआयएन क््.: एि३६९११एमएच१९९२पीएिसी०६८२८३
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रठकार: मुंबई
रिनांक: १३.०२.२०१९

टीप:
१. सबेी (लिसट्िगं ऑसल्िगशेन अणॅड् लडसकि्ोझर लरकव्ायरमेि् रगेय्िुशेन) लनयमाविी, २०१५ चय्ा ३३ अतंग्गत उपरोकत् लनषक्र्ग तयार करणय्ात आि ेआहते आलि िखेापरीक््ि सलमतीद््ारे
तय्ांचे समीक््ि करणय्ात आिे आहे आलि संचािक मंडळाने तय्ांचय्ा १३ फेब््ुवारी २०१९ रोजी झािेलय्ा बैठकीमधय्े
नोद्पिावर घेणय्ात आिे.
2. सबेी (लिसट्िगं ऑसल्िईगशेन अणॅड् लडसकि्ोझर लरकव्ायरमेि् रगेय्िुशेन)लनयमाविी, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अनरुगंान ेटि्ॉक एकस्चेज्मधय् ेसादर करावयाचय्ा त्ै्मालसक लवत््ीय लनषक्रा्गचा
उपरोकत् हा सलवस््र आराखडा आहे. त्ै्मालसक लवत््ीय लनषक्रा्गचा पूिग् आराखडा टि्ॉक एकस्चेज्चय्ा (www.bseindia.com) आलि कंपनीचय्ा संकेतटथ्ळावर मह्िजेच
www.swarnsarita.com वर उपिलध् आहे. स्वर्णसरिता जेम्स रि. साठी

महे्द््ा एम. चोिरिया
व्यवस्थापकीय संचािक
िीआयएन: ००१७५६८६
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