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

511018
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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
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EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL
THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER

Standaloane Unav.rJtecl Financial Results for the Quarter ended 31/12/2018
.
Quarter
ending

Particulars

Place : Su rat
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STATEMENT OF STANDLONE UNAUDITED FINANCIAL RESUL 1- 400051
QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2018
3 Months ~ 9 enEd ,gmail.com,
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'(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

Net Profa/ (Loss)lor-the period . ,
(before tax and exceptional Rem;)

2,34,1 16.430

O.rro

(7,46,116.rro) (17,95,821.570)

(1,42,269.rro)

I

Net Profa / (Loss )for a period before

2.39

tax (atter exceptional rtem; )

(7,46,116,rro) (17,95,821.570)

(1 ,42,269.rro)

5.21)

2.39

Net Profa/ (Loss) for the period aftertax

(7,46,116.rro) (17,95,821 .570)

(1,42,269.rro)

5.21)

2.39

Total COIJ'!lfehenswe Incorre for the period

(7,46,116.rro) (17,95,821.570)

(1,42,269.rro)

I;

1,99,OO,rro.rro 1,99,OO,rro.rro

24,OO,rro.rro

'/

(30.31

20..52)

(18.10)

5.21)
(30.31 )3.10

~

1.442.92

1 '~0.16)

/

2.39
933.10
0.03
0.03

(Share of Rs. 10 each)

0.16)

(0.02 lAudit Commiiteeand
O·02>l!iutoryAuditorsofthe

For~ms;::::the
Ma ehalfofthe Boarl!
,
SdlIfi P,:"sad Agrawal

,

Earnings per equity share
1.

Note:
"'~witheffectfrom
1 The above is an extract of the detailed formatoi
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~ ~ \e oot~:
~
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JMD VENTURES LIMITED

(after tax) and Oihes'
Comprehensive lnoome
(aftertax)]
Paid-up Equrty Share CapiIa
(Face Value of Re 101- each)
Other Equity
Earnings per Share
(Face Value of Re 101- each)
a) Basic
b) Diluted

31/1212018 31/1212018 31/03/2018

Un·Audited Un·Audited Audited
1 Total Income from Operations
227.54
1,451.60
909.16
2 Net Profit I (Loss) for the period (belore Tax,
Exceptional andlor Extraordinary items#)
26.06
78.01
109.35
Net Profit I (Loss) for the period before tax
(after Exceptional andlor Extraordinary itemS#)
26.06
78.01
109.35
Net Profit I (Loss) for the period after tax (after
Exceptional and/or Extraordinary ~emS#)
19.41
58.01
79.62
Total Compr~hensive Income for the period
IComprising Profit I(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]
19.41
58.01
79.62
Equrty Share Capital
.
.
202.98
202.98
202.98
R~rves (exduding Revaluation ReserVe) as shown
in the Audited Balance Sheet of the previous year
217.23
Earnings Per Share l of Rs. 1/- each)
(for continuing and discontinued operations)
1. Basic:
•.
.
0.10
0.29
0.39
2. Diluted:
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

PARTICULARS

Total Income from Operations
(Net)
2 Net ProW (Loss) for the period
(before Tax, ExoeptionaJ andIor
Extraordinary items
3 Net Profit I (Loss) for the
period before tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items
4 Net Profit I (LOSS) fortheperiod
after tax (after Exceptional
and/or ExIraorIinary items
5 'iJIaI~n:ome

(~In lacs
Nine Months Year ended
ending

I

Basic:

2.______________________
Diluted:

~

(0.375)
~

__

(0.375)
__

~

~L-

(0.902)

(0.593)

__ (1.095)
__ ____ (0.593)
~

~

~~

;

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
Quarter 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

Sd/Place: Mumbai
Date:13th February, 2019

MiteshJani
Director
DIN:02474856
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द गंलोबल टाइमंस

५

राज्य - समिश््

मुंबई, १४ फेबंुवारी २०१९

तंबाखूपक
े ्ा हवेतील प्द् षू ण जास्् घातक
इंचडयन कौनंनसल ऑफ मेचडकल चरसिंगिा चनषंकषंग

नागपूि : तंबाखू सेवनामुळे कक्रक ोगासारखे
आजार होतात, पि त्याहीपेक्ा हवेचे प्द् रू ि
िोकांचय् ा आरोग्यासाठी अलधक घातक
ठरत आहे. तंबाखू सेवन करिाऱ्यांपक
े ्ा
हवेचय् ा प्द् रू िामुळे आजारी पडिाऱ्यांचे
प्म् ाि अलधक आहे. इंलडयन कौस्नसि ऑफ
मेलडकि लरसच्चग य् ा (आयसीएमआर) नव्या
अभ्यासातून ही बाब समोर आिी आहे.
श््ासोच्छ्ास ही सतत चाििारी प्ल््कया
आहे. वैदक
् ीय भारेत मािसाच्या
लजवंतपिाचे ते िक्ि
् आहे. या
देिातील सुमारे ७७ टकंंेनागचरक हवेचंया पंंदूषणामुळे
श््ासोच्छ्ासातून वातावरिातीि प्द् रू िाचे
चवचवध आजारांना बळी पडत आहेत. पचरणामी, तंयांिे
कि आपोआप शरीरात जातात आलि त्याचे
आयु
म
ंागन कमी होत आहे. पंंदूषणाचंया या जोखडातून मुकंत
दुषप् लरिाम
आरोग्यावर
होतात.
होऊन
सं
वचंछ आचण िुदं हवा चमळाली तर पंंतंयेक नागचरकांिे
वैदक
् ीय क्त्
्े ्ात संशोधन करिाऱ्या
आयु
म
ं
ा
गन चकमान सात मचहनंयांनी वाढू िकते. २०१७ मधंये
आयसीएमआरने
केिले य् ा
नव्या
हवे
च
ं
य
ा पंंदूषणामुळे सुमारे १७.४ लाख लोक मृतंयुमुखी
संशोधनातून अनेक धक््ादायक बाबी
पडलंयािी माचहती या अहवालात आहे.
उघडकीस आल्या आहेत.

चसंहगडावर सापडली

तानाजी मालुसरे यांची देहसमाधी

पुिे : लसंहगड शल्द कानावर आिा
की त्याक््िी डोळ््यासमोर उभा राहतो
तो तानाजी मािुसरे यांचा १६७०
सािी अल््दतीय पराक््म..याच युध्द
प््संगात ट्वराज्यासाठी तानाजी
मािुसरे धारातीथ््ी पडिे होते.
लसंहगडावरचा हा पराक््म इतक्या
वर्ाा्नतरही आपल्या सव्ाा्च्या अंगावर
शहारे आिल्यालशवाय व ट्वराज्य
लनल्मगतीसाठी ट्वत:च्या प््ािांची
आहुतीचे ट्मरि केल्यालशवाय राहत
नाही. त्याच लसंहगडावर पुिे
महानगरपालिकेच्या वतीने नरवीर
तानाजी मािुसरे यांच्या समाधी व
पुतळा पलरसराचे सुशोभीकरिाचे काम
सुर् आहे. ते सुर् असताना मािुसरे
यांची देह समाधी लमळािी आहे.

छत््पती लशवरायांनी
मािुसरे यांची समाधी
बांधिी. यामुळे, लशवाजी
महाराजांच्या काळातीि एक
ऐलतहालसक अमूल्य असा ठेवा
या समाधीच्या ट्वर्पात
राज्यािा लमळािा आहे.

राजंयाला चमळाली अमूलंय ऐचतहाचसक भेट

पुरातत्व
लवभागाच्या
परवानगीने
पुिे
महापालिकेच्या
वतीने
लसंहगडावर नरवीर तानाजी
मािुसरे यांच्या पुतळा,
समाधीट्थळाचे सुशोभीकरि
आलि ट्वराज्य लनष््ा लशल्पाचे
कामािा सुर्वात करण्यात

आिी
आहे.
पुतळा
बसलवण्यासाठी लसमे्ि चौथरा
काढून तेथे दगडी बांधकामातीि
चौथरा बांधण्याचे लनयोजन होते.
पुतळा बाजूिा काढून ठेविा.
त्याच्या काँक्ीिचा ठोकळा
काढल्यानंतर त्याच्या खािी एक
चौकोनी दगड होता.

तंबाखुमुळे देशात दरवर््ी
एक िाख नागलरकांपैकी
६२ जि मृत्युमुखी पडत
असतीि, तर हवेच्या
प््दूरिामुळे ४९ जि
मृत्युमुखी पडतात. प््दूलरत
हवेमुळे कमी श््सन
संक्मिाचे प््माि वाढिे
आहे. हे हवेतीि प््दूरि
गभ्गपातासाठी देखीि
कारिीभूत ठरत आहे.
हवेतीि अलतसूक्म कि,
नायट््ोजन ऑक्साईड आलि
ओझोनचे प््माि वाढल्यानंतर
तीन ते सात लदवसात
गभ्गपाताचा धोका संभवतो, हे
देखीि या अभ्यासात आहे.

तंयािपंम
ं ाणे पंवं ािांसाठी आवशंयक
सोयी-सुचवधा वाढचवणंयासाठीही
चवमानतळ पंि
ं ासनाकडून साततंयाने पंयं तंन
केले जात आहेत. पंवं ािांना अचधकाचधक
सुचवधा चडचजटल माधंयमातून देणय
ं ासाठी
पावले टाकली जात आहेत. याअंतगंतग आता
ई-बोचंडग
िं पासिी िािणी घेणय
ं ासाठी चद बंयरु ो
ऑफ चसवंही अवंहीएिन (बीसीएएस) ने
मानंयता चदली आहे. देिात पचहलंयांदा
पंंायोचगक ततंवावर पुणे चवमानतळावर यािी
िािणी घेतली जाणार आहे.

सातािा : साताऱ्यातीि
पाचगिीत
िेबििँडवर्न
पॅराग्िायलडंग करिाऱ्या परदेशी
पय्गिकाचा मृत्यू झािा.
पॅराग्िायलडंग कर्न उतरताना
झाडावर आदळल्यामुळे त्याचा
मृत्यू झािा. फांगा फेक ओ या
पय्गिकािा अपघातात प््ाि
गमवावे िागिे. कोलरयाहून
आिेिा पॅराग्िायडस्गचा ग््ुप
गेलय् ा काही लदवसापासून वाईमहाबळेश्र भागात मुक्ामी
आहे. वाईतीि ट्थालनक मंडळी
त्यांना मदत करत आहेत.
िेबििँडवर्न उड््ाि केलय् ानंतर
ते हळूहळू हवेचय् ा लदशेने

4माच्गमलहन्याच्या पलहल्या आठवड््ात ही चाचिी सुर्
होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढीि ४५ लदवस
चाचिी सुर्राहीि.
4याचा अहवाि ह्ब् ीसीएएसह्ि
् ा सादर केलय् ानंतर
त्यावर लशक््ामोत्बग होईि.
4 बनावि लतकीिाच्या आधारे प्व् ास करिाऱ्यांचा शोध
घेणय् ासाठी ही यंति
् ा फायदेशीर ठरिार आहे.
4 त्यामुळे केद् ्ीय औद््ोलगक सुरक््ा दिा
(सीआयएसएफ)वरीि तािही कमी होिार आहे.
4लवमानतळावरीि सुरक््ा कक््ाकडे जािाऱ्या माग्ावग र
तीन तर बोल्डगि् एलरयाकडे जािाऱ्या माग्ावग र दोन ई-गेि
बसलविे जातीि.
4 प्व् ाशांना ई-बोल्डगि् पास लमळाल्यानंतर सुरव् ातीिा
सुरक््ा कक््ाआधी या गेिवर पासवरीि बारकोड ट्कनॅ
केिा जाईि. हा बारकोड योग्य असल्यास गेि उघडिे
जाईि. त्याचप्म
् ािे सव्गसुरक््ा तपासिी झाल्यानंतर
बोल्डगि् एलरयाकडे जातानाही हीच प्ल््कया केिी जाईि.
बारकोडमध्ये प्व् ाशाची संपि
ु ग्मालहती असेि.

पार्कि्गसाठी मोजा पैसे!

वंचित चवकास
आघाडीकडून
जयचसंगराव चरंगणात

सांगिी : वंलचत लवकास
आघाडीकडून िोकसभा
लनवडिुकांची तयारी जोरदार
सुर् झािी आहे. सांगिीतून
जयलसंगराव शे्डगे यांना
िोकसभा लनवडिुकीसाठी
उमेदवारी जाहीर करण्यात
आिी
आहे.जयलसंगराव
शे्डगे हे वसंतदादा पािीि
यांच्या काळातीि माजी मंत्ी
लशवाजीराव शेड
् गे यांचे पुतिे
आहेत. शे्डगे हे सांगिी
लजल्ह्ातीि
धनगर
समाजातीि नेत्यांपैकी एक
प््मुख आलि जेष् चेहरा
आहे.शे्डगे यांनी 2004
मध्ये
कवठेमहांकाळ
लवधानसभा मतदारसंघात
अपक्् म्हिून लनवडिूक
िढविी होती.

दुसरीकडे, भाडेकर्
आढळल्यास दुप्पि
कर आकारिी होिार
असल्याने नालशककर
आल्थगक को्डीत
अडकिार आहेत.
दरम्यान, ६०० चौरस
फुिांच्या घरांना
दंडातून वगळल्याने
तल्बि १४ हजार ५०४
सदलनकांना लदिासा
लमळिार आहे. तुकाराम
मुंढे यांनी िागू केल्या
अव्वाच्या सव्वा करवाढीतून
नूतन आयुक्त गमे्च्या
कारलकद््ीत सुिका होईि

असे नालशककरांना वाित
होते. मात््, गमे्नी लनराशा
केिी आहे.
महासभेने करवाढ रद््
करण्यासंदभ्ागत तीन वेळा
आदेश देऊनही गमे्नी या
करवाढीतून नालशककरांना
अल्प लदिासा लदिा आहे.

प्द् रू िासाठी जे घिक
कारिीभूत आहेत, ते कमी
करण्यात आपि
अयशट्वी ठरिो आहे.
त्यामुळे लदवसेल्दवस
समट्या वाढत आहेत.
यासाठी नागलरकांना जागृत
व्हावे िागेि. आधी
प्द् रू ि कमी करा, नंतरच
मते लमळतीि, अशी ठाम
भूलमका नागलरकांनी घेतिी
तर राजकीय प्य् त्नातून ही
समट्या सुिण्यास मोठी
मदत होईि.
- सुनीि िरहया,
ग््ीन पीस, नवी रिल्िी

जचमनीवर उतरताना झाडावर आदळून पंंाण गमावले

नाचिककरांिी कोंडी

नारिक : तत्कािीन आयुकत्
तुकाराम मुढं े यांनी लदिेलय् ा
आदेश क्म् ांक ५२२ मधीि
करयोग्य मूलय् दरातीि वाढ
नूतन आयुकत् राधाकृषि
् गमे
यांनी कायम ठेवत पाल्कगि् वरही
कर िागू केिा आहे. सध्याच्या
ग््ाहकांसह नव्याने घरखरेदी
करिाऱ्यांनाही आता
पाल्कगि् साठी पैसे मोजावे
िागिार आहेत. एनए
झािेलय् ा मोकळ्या
भूखड
ं ावरही कर िागल्याने
बांधकाम करा लकंवा भूखड
ं
लवका अशी पलरस्टथती लनम्ाि
ग
झािी आहे.

एक िाख िोकांमध्ये
तंबाखूमुळे १९४ िोकांना
कमी श््सन संक्मि होत
असेि, तर हवा
प््दूरिामुळे ते ८२१
िोकांना होते. तंबाखूमुळे
५८७ िोकांना ह्दयरोग
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.

नागचरकांना जागृत
वंहावे लागेल

पाचगणीत परदेशी पॅराग्लायडरचा मृत्यू

पुणे विमानतळािर वमळणार ई-बोव्डि्ग पास

पुरे : लवमानतळावर प््वाशांना
सुरक््ा कक््(लसक्युलरिी एलरया) व
बोल्डि्ग एलरयामध्ये प््वेशासाठी
आता ई-बोल्डि्ग पास लमळिार
आहेत. दोन्ही लठकािी ई-गेि
बसलविे जािार असून पासवरीि
बारकोड ट्कॅन केल्यानंतरच या
गेिमधून प््वांशाना प््वेश लमळेि.
प््ायोलगक तत्वावर देशात पलहल्यांदा
हा प््योग पुिेलवमानतळावर
राबलविा जािार आहे. याबाबत
लवमानतळ संचािक अजय कुमार
यांनी दुजोरा लदिा. मागीि काही
वर्ाा्पासून पुिे लवमानतळावर्न
प््वास करिाऱ्या प््वाशांची संख्या
वेगाने वाढत आहे. पुढीि काही
मलहन्यांत हा आकडा वाल्रगक १
कोिीच्या पुढे जािार आहे.

धकंंादायक
आकडेवारी

तसेच मुंढे यांनी िागू केिेिे करयोग्य
मूल्य कायम ठेविे आहे. तर शेतीवरीि
करािा ट्थलगती लदिी आहे. सोबतच
पाल्कि्गवरीि कर कायम ठेवत मोकळ्या
भूखंडांच्या करािा मात््लदिासा लदिेिा
नाही. त्यामुळे पाल्कि्ग व मोकळ्या
भूखंडावरीि करामुळे नालशककरांची
आल्थगक को्डी कायम रालहिी आहे.
गृहखरेदी करिाऱ्या ग््ाहकांना पाल्कि्गचे
पैसे मोजावे िागत नव्हते. मात््, आता
नव्या करप््िािीमुळे पाल्कि्गवरचा करही
अदा करावा िागिार असल्याने
लबल्डस्गकडून पाल्कि्गचे क््ेत्लवकण्याची
दाि शक्यता असल्याने गृह खरेदी
यालनलमत््महागिार असून त्याचा बोझा
नागलरकांवरच पडिार आहे. तर एनए
झािेल्या प्िॉििा प््लत चौरस फुि २० पैसे
कर आकारिी होिार आहे.
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2. सेबी (लिस्टिंग ऑस्लिईगेशन अॅणड् लडसक्िोझर लरक्वायरमेि् रेगय् ि
ु श
े न)लनयमाविी, २०१५ च्या ३३ च्या अनुरगं ाने ट्िॉक एक्सचेज
् मध्ये सादर करावयाच्या त्मालसक
्ै
लवत््ीय लनष्कर्ाचग ा
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www.swarnsarita.com वर उपिल्ध आहे.
स्वर्णसरिता जेम्स रि. साठी
महे्द्ा एम. चोिरिया
रठकार: मुंबई
व्यवस्थापकीय संचािक
रिनांक: १३.०२.२०१९
िीआयएन: ००१७५६८६

आकाशात तरंगतात. प्म् ािापेक्ा
जास्् हवा असतानाही काि
सायंकाळी काही जिांना
पॅराग्िायलडंगिा सुरव् ात केिी.
मात््या िीममधीि फांग फेक ओ
वगळता उव्लग रत सव्ग जि पुनह् ा
खािी उतरिे. अंधार पडत
चािल्यामुळे सव्ग िीम आलि
ट्थालनकांनी फांग फेक ओचा शोध
घेणय् ास सुरव् ात केिी.
पाचगिीच्या दरीजवळ असिेलय् ा
अभेपरु ी गावातीि एका झाडावर
फांग फेक ओ मृतावट्थते
ििकताना आढळिा. ट्कस्
्े ग
आलि ट्थालनकांचय् ा मदतीने
त्याचा मृतदेह खािी उतरवून

वाईच्या लमशन र्गि
् ाियात
नेणय् ात
आिा.
अंदाज
चुकल्यामुळे तो झाडावर
आपििा असावा आलि जास््
मार िागल्यामुळे त्याचा जागीच
मृतय् ू झािा.

शिवसेनेचे २५० कार्यकर््े काँग्ेसमध्रे

नागपूि : लशवसेनेची नवीन
काय्गकालरिीिा जाहीर होताच
उपशहरप््मुख रजत देशमुख,
दल््कि-पल््िमच्या मलहिा अध्यक््
संजना देशमुख यांचय् ासह तल्बि
२५० लशवसैलनकांनी लशवसेनेिा
'जय महाराष््' केिा असून
काँग्ेसमध्ये प््वेश केिा आहे.
लशवसेनेने संजना देशमुख यांना

दोनवेळा
नगरसेलवकेच्या
लनवडिुकांमध्ये लतकीि लदिे होते,
हे लवशेर. आठवडाभरापूव्ी माजी
खा. प््काश जाधव यांच्या
नेतृत्वाखािी लशवसेनेची 'जम्बो'
शहर काय्क
ग ालरिी तल्बि साडेचार
वर्ाा्नंतर जाहीर झािी. परंतु
त्यानंतर काही जिांनी नाराजी
व्यक्त केिी होती.

रििग््े फायनान्स अंड इन्व्हेस्टिे्टस रिरिटेड
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लनयमाविी, २०१५ च्या लनयम ३३ च्या अंतग्गत ट्िॉक एक्ट्चे्ज मध्ये सादर करायचा
३० सप्िे्बर २०१८ रोजी संपिेल्या त््ैमालसक आलि अध्ग वर्ागसाठीचा अिेखापरील््कत
एकमेव लवल््तय लनष्कर्ाच
ग ा आराखडा आहे. त्मालसक
्ै
लनष्कर्ाच
ग ा पूिग्आराखडा हा ट्िॉक
एक्ट्चे्जच्या संकेतट्थळावरम्हिजेच www.bseindia.com वर उपिल्ध आहे.
मागीि कािावधीचे आकडे लजथे आवश्यक आहे त्या लठकािी पुनग्गठीत/पुनग्गठीत
करण्यात आिे आहेत.
रठकार: मुंबई
रिनांक: १३फेब्ुवािी, २०१९

रमिग््े फायनान्स अंि इन्व्हेस्टमे्टस रिरमटेिकिीता
सही/रमतेि जानी
संचािक
िीआयएन: ०२४७४८५६

असावा,
असा अंदाज पोलिसांनी वत्वग िा.
पॅराग्िायलडंगसारख्या साहसी
खेळांवर काही वर्ापग वू ्ी
साताऱ्याच्या लजल्हालधकाऱ्यांनी
बंदी आििी होती. यातून वादही
झािे होते, मात््तरीही परवानगी
नाकारण्यात आिी होती. आता

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
KeeueerueÒeceeCesëDe. peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye Depe& oeJee oeJee jkeÌkeÀce Heg{erue
¬eÀ.
osCeej oeKeue ¬eÀceebkeÀ ©He³es megveeJeCeer
¬eÀ. efoveebkeÀ
leejerKe
1 Þeer. keÀeUg ieeieepeer jeCeJee
2 Þeer. ceeq®íbê meensyejeye ®eeìs
3 Þeer. jepet keÀesnjsefmebie YeeveeJele
4 Þeer. oeceepeer ieeskegÀU efMebos

1 04.12.18 2686/18 14,845.00 28.02.19
1
2 04.12.18 2687/18 1,22,492.00 28.02.19
3

5
6
7
8
9
10

1
2 04.12.18 2688/18 8,15,954.00 28.02.19
3
1
2 04.12.18 2689/18 4,97,724.00 28.02.19
3

Þeer. jefJebê jepeejece osJe©Kej
Þeer. oeefye³e Denceo cegefMej Denceo MesKe
Þeer. yeeUke=À<Ce ueeskeÀev³ee MesÆer
Þeer. Jeeceve legkeÀejece ojskeÀj
Þeer. efmejepegÎerve FceevegÎerve MesKe
Þeer. Deelceejece cee©le ojskeÀj

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 12.02.2019 jespeer ceePeer mener
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.
mener/(Jner. [er. ieeJe[s)
efMekeÌkeÀe
ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cenejeä^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)
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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. सूचना ह््ाद््ारे देणय् ात येते की कंपनी कायदा, २०१३ च्या किम ३६६ च्या पोि किम
(२) च्या अंतग्गत पंधरा लदवसांच्या नंतर अज्ग करिे प््स्ालवत होते परंतु तीस
लदवसांच्या कािवधीच्या समाप्तीनंतर मुंबई येथीि लनबंधक ह््ांचे कडे मे. िायकून्स
अवंती प््ोजेक्िस एिएिपी, एिएिपी ची नो्दिी समभागांद्ारे कंपनी लिलमिेड
म्हिून कंपनी कायदा, २०१३ च्या प््करि XXI च्या भाग I च्या अंतग्गत करण्यात
येिार आहे.
२. कंपनीची महत्वाची उल््दष््ेखािीि प््मािे:
कॉन्िरॅक्िर, लबल्डस्ग, िाऊन प्िानस्ग, इन्फ्ाट्ट्क्चर डेविपस्ग, आलि इंलजलनयस्ग,
िँडट्केपस्ग, इट्िेि एजंिस, ट्थावर मािमत््ा डीिस्ग, आलि अलधग््लहत, खरेदी
करण्यासाठी, जागा, लबल्डी्ग्सभाड््ाने देण्यासाठी, कोित्याही कािावधीच्या ट्थावर
मािमत्चे
्े नागरी काय्,ग लकंवा त्यामधीि ट्वारट्य आलि त्यावर घरे, सदलनका, बंगिे,
कोठ््ा बांधिे लकंवा एिएिपी च्या जलमनीवरीि कोित्याही प््कारचे नागरी काम
लकंवा कोित्याही जलमनीवरीि लकंवा एिएिपीच्या मािमत््ेवर बांधकाम करिे.
३. प््स्ालवत कंपनीच्या संट्थापन समय अलभिेखाची प््त तपासिीसाठी लट्प्ंग अव्हेन्यू,
२ रा मजिा, क्िब रोड, बारावे, खडकपाडा, कल्याि (पल््िम), महाराष्् ४२१३०१ येथीि काय्ागियामध्ये उपिल्ध आहे.
४. सूचना ह््ाद््ारे देण्यात येते की सदर अज्ागिा कोित्याही व्यस्कतची हरकत असल्यास
त्यांच्या हरकती िेखी ट्वर्पामध्ये के्द्ीय नो्दिीकरि के्द् (सीआरसी), इंलडयन
इलन्ट्िट््ूि ऑफ कॉप््ोरेि अफेअस्ग(आयआयसीए), प्िॉि क््. ६, ७, ८ सेक्िर ५,
आयएमिी मानेसर, गुरगाव (हरयािा) लपन कोड: १२२०५० येथीि लनबंधक
ह््ांच्याकडे सदर सूचनेच्या प््लसद््ीपासून एकवीस लदवसांच्या आत कळवावे आलि
त्याची प््त कंपनीच्या नो्दिीकृत काय्ागियामध्ये पाठवावी.
हे १४ / ०२ / २०१९ रोजी लदनांलकत.
अज्गदाराचे (रांचे) नाव
श््ीकांत लदगंबर लशतोळे

दार्जणरिंग िोपवे कंपनी रिरिटेड

सीआयएन: एि४५२०२एमएच१९३६पीएिसी२९४०११
नोदिीकाय्ाग.: १०४, श््ीजी दश्गन, िािा रोड, क््.२, ऑपेरा हाऊस,
मुंबई – ४०० ००४. दूरक््. ६३५८२६२३६७
ई-मेि: info@darjeelingropeway.com; संकेतट्थळ: 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) (अिेखापिीर््ित)
काय्ागमधून एकून उत्पन्न (लनव्वळ)
२९९९.९९
९४९६.४१
२१६९.९२
कािावधीकलरता लनव्वळ नफा/ (तोिा)
(कर आलि अपवादात्मक बाबी पूव्ग)
२४६०.६१
८४५५.१३
२०२८.६४
कर पूव्गकािावधीकलरता लनव्वळ नफा/
(तोिा)(अपवादात्मक बाबी नंतर)
२४६०.६१
८४५५.१३
२०२८.६४
करपश्तात कािावधीसाठी लनव्वळ नफा/(तोिा) १८१०.३७
६७१८.६१
२०२८.६४
कािावधीकलरता एकूि सव््ाकर उत्पन्न
१८१०.३७
६७१८.६१
२०२८.६४
भरिा केिेिे समभाग भांडवि
(प््त्येकी र्. १०/- चा समभाग)
३०५००.००
३०५००.००
३०५००.००
प््ती समभाग उत्पन्न
मुळ
०.५९
२.२०
०.७३
सौम्यीकृत
०.५९
२.२०
०.७३

टीप:
उपरोक्त लनष्कर्गहा सेबी (लिस्टिंग अँड ओस्लिगेशन्स अँड डसक्िोझर लरक्वायरमेि् स),
लनयमाविी, २०१५ च्या लनयम ३३ च्या अंतग्गत ट्िॉक एक्ट्चे्ज मध्ये सादर करायचा
३० सप्िे्बर २०१८ रोजी संपिेल्या त््ैमालसक आलि अध्ग वर्ागसाठीचा अिेखापरील््कत
एकमेव लवल््तय लनष्कर्ाच
ग ा आराखडा आहे. त्मालसक
्ै
लनष्कर्ाच
ग ा पूिग्आराखडा हा ट्िॉक
एक्ट्चे्जच्या संकेतट्थळावरम्हिजेच www.bseindia.com वर उपिल्ध आहे.
मागीि कािावधीचे आकडे लजथे आवश्यक आहे त्या लठकािी पुनग्गठीत/पुनग्गठीत
करण्यात आिे आहेत.
रठकार: मुंबई
रिनांक: १२फेब्ुवािी, २०१९

िार्जणरिंग िोपवे कंपनी रिरमटेि किीता
सही/रनिेिकुमाि पािेख
संचािक
िीआयएन: ०८२१५२४९

