MILGREY FINANCE AND INVESTMENTS LTD.
Regd. Office: 31,Whispering Palms Shopping Center, Lokhandwala, Kandivali (East), Mumbai - 400101
E-mail: milgreyfinance@gmail.com, Website: www.milgrey.in
Tel No: 022-29651621 CIN: L67120MH1983PLC030316

12th February, 2021

To,
Listing Compliances
BSE Ltd.,
P. J. Towers,
Fort,
Mumbai - 4 00 001.
Scrip Code
Scrip ID

•
•
•
•

511018
ZMILGFIN

'.

Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Board of Directors at
their meeting held on 10 th February, 2021 have inter-alia considered and approved the Un-audited
Financial Results for the quarter and nine months period ended on 31 st December, 2020.
In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English Newspaper (All
Edition) and Marathi Newspaper (Mumbai Edition) is enclosed herewith.
You are requested to take the above cited information on your records.
•

Thanking You,
For Milgrey Finance and Investments Limited

A
r'<\ "\<' (3ot~
Mahendra Bachhawat
Managing Direc~or

DIN: 07547289

*

End: as above
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द ग्लोबल टाइम्स

उल्हासनगर वंचित बहुजन आघाडीिे मध्यवत््ी र्ग्णालयला चनवेदन

कल्याण येथे आरपीआयचे छत््पती
शिक््ण मंडळाच्या शिरोधात शिय्या आंदोलन

कल्याण - रीपब्ललक पाट््ी ऑफ इंशरया व सव्ड
समशवचारी पक््संघटना च्या वतीने छत््पती शिक््ण
मंरळाच्या भ््ष्ाचार शवरोधात 10 फेब्ुवारी रोजी
अशभनव प््ाथशमक शवद््ामंशदर शटळक चौक कल्याण
येथे आर पी आय मशहला ठाणे शजल्हाध्यक््ा अपेक्ा
दळवी - वानखेरे यांच्या नेतृत्वाखाली शठय्या
आंदोलन घेणय् ात आले. छत्प् ती शिक्ण
् मंरळाच्या
शचटणीस यांनी आरपीआय नी केलेल्या मागणीच्या
संदभ्ाडत दहा शदवसात कारवाई करण्याची वेळ
मागून घेतली त्यानंतर सदर आंदोलन स्थशगत
करण्यात आले या आंदोलनाला शरपब्ललकन पाट््ी
ऑफ इंशरया महाराष्् प््देि उपसशचव मामा
गायकवार, री बी एन संघटना ठाणे शजल्हा अध्यक््
शमशलंद वानखेरे, कल्याण-रो्शबवली मशहला

उल्हासनगर -काही शदवसांपूव्ी भंरारा
शजल्ह्ातील सामान्य र्ग्णालयाच्या लागलेल्या
आगीत नवजात बालकांचा मृत्यु झाला होता व
यवतमाळ मध्ये पोशलओ रोस देण्या ऐवजी लहान
मुलांना सॅशनटाईझर चे रोस देण्यात आले होते असा
प््कार उल्हासनगर मध्ये होऊ नये म्हणून फायर
ऑशरट. स्ट्ेक्चर ऑशरट. व सुरक््ा यंत्णा आरोग्य
कम्डचारी यांचे प््शिक््ण घ्यावे. या साठी वंशचत
बहुजन आघारी च्या िहर शिष्् मंरळ शमळून
मध्यवत््ी र्ग्णालयाचे उल्हासनगर - 3 वैद्कीय
अशधकारी अशधक््क सुधाकर शिंदे यांना शनवेदन
देण्यात आले व मागण्या पूण्ड न झाल्यास वंशचत
बहुजन आघारी च्या वतीने मध्यवत््ी र्गण
् ालयाच्या
समोर आंदोलन करण्यात येईल असा इिारा वंशचत
शजल्हाध्यक््ा मीनाताई साळवे, वाहतूक आघारी चे महासशचव रतन खैरनार, सशचव हशरष कथले
ठाणे शजल्हाध्यक्् शवलास गायकवार, रोजगार व िहर पदाशधकारी यांनी शदला यावेळी उपाध्यक््
आघारी ठाणे शजल्हा अध्यक्् सुनील वानखेरे,
युवक शजल्हाध्यक््संग्ाम मोरे, युवक िहर अध्यक््
संतोष जाधव, पोलीस टाइम्स काय्डकारी संपादक
नवी मुबं ई - कोशवर -19 च्या काळातअनेकांचय् ा
शकिोर पाटील, उपसंपादक गुलाब गुप्ता,
नोकऱ्
या,व्यवसाय गेलय् ामुळे अनेकांना या परब्सथती
आरपीआय वाशिम शवभाग अध्यक््ा आरती भोईर,
मध्
य
े
अनेक समस्याना तो्र दयावे लागत आहे अिा
रोजगार आघारी मशहला कल्याण तालुका अध्यक््ा
वे
ळ
ी
आरपीआय रोजगाराच्या संधी सोबत
अशनता अरांगळे , सामाशजक काय्डकत््े गणेि
व्
य
वसायाच्
या संधी शमळवुनदेत आहेत त्यासाठी
नाईक सागर शिंदे अरशवंद अंगारकी, शिल्पा राहुल
शद.19फे
ब
.
ू
्
2021.रोजी
सकाळी 10ते दु.3 वा.वार.
वाघमारे, संपत पाटील, पांरुरंग चव्हाण, साशजद
या
शदविी
राँ
.
बाबासाहे
ब आंबर
े कर समता
िशनवार
चौधरी, भावेि ढोके, रवी्द् रायभोई यांनी भेटी
भवन
प्
ल
ाँ
ट
.नं
.
42.से
.
10
जु
ई
नगर
रे
ल
व
्
े
स्
टि
े न जवळ
देऊन आंदोलनास पाशठंबा दि्शड वला यावेळी मोठ््ा
शर
माट्
ड
च्
य
ा
मागे
ले
र
ीज
होस्
ट
ल
े
समोर
नवीमु
बं ई येथे
संख्येने काय्डकत््ेउपब्सथत होते.
रोजगार मेळावा पार परत असुन आपण कोशवर-19

कल्याण - ठाण्याचे पालकमंत्ी एकनाथ शिंदे यांच्या
वाढशदवसाशनशमत््साईनगर जाईबाई प््भाग ९६ रमेि जाधव
(नगरसेवक माजी महापौर) यांच्या वतीने आज
शिघावाटप(रेिनकार्ड) शिबीर संपन्न झाले, शिबीरात
३००नागशरकांनी सहभागी होऊन अनेक समस्या मांरल्या,नावे कमी
करणे,नावांत बदल, नशवन रेिनकार्ड,स्थालांतरण, आधार कार्ड
शलंक शिशबरात च कर्न देण्यात आली आहेत,शिघावाटप अशधकारी
पवार स्वताला आपल्या अकरा जणांच्या शटमसह हजर होते,प््भातच
नागशरकांच्या तक््ारी्ची दखल घेतली गेल्याने नागशरकांनी धन्यवाद
शदले आहे,या प््संगी पवार यांचा िाल व श््ीफळ पुष्पगुच्छ देऊन
रमेि जाधव नगरसेवक माजी महापौर) यांनी केला रेखा जाधव
(माजी नगरसेशवका) यांचा सत्कार
पगारे, गरकळ,
राठौर,भवरे,पवन कुबं ळे,व अन्य अशधकाय्ाच
ा् ा सत्कार, प्म
् ोद परब,
िाखा संघटक सौ.कांचन हूमणे,उमेि अमोलीक, प्म
् ोद ओवळ, सौ
शनता पालव,नंदकुमार भोसले,कामेि जाधव,राणे, भोसले,राम पाविे,
यांनी शविेष पशरश््म घेतले तर सुत्संचलन श््ी चंद्कांत पालव यांनी
कर्न काय्डक्म मोठ््ा उत्साहात साजरा करण्यात आला.
सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८३पीएलसी०३०३१६
नो्दणी. काय्ाड.: ३१, ब्वहस्परी्ग पाल्मस िॉशपंग से्टर, लोखंरवाला कांशदवली (पूव्ड), मुंबई – ४००१०१.
दूरध्वनी: ०२२-२९६५१६२१ ई-मेल: milgreyfinance@gmail.com
३१ शरसे्बर २०२० रोजी संपलेल्या त््ैमाशसक आशण नऊ मशहन्यांसाठी अलेखापरीश््कत शवश््तय शनष्कष्ाडच्या
(र्. लाखांमध्ये ईपीएस वगळता)
शनवेदनाचा आराखरा
एकमेव
संपलेले त््ैमाशसक संपलेले नऊ मशहने संपलेले त््ैमाशसक
३१.१२.२०२०
३१.१२.२०२०
३१.१२.२०१९
(अलेखापरीश््कत) (अलेखापरीश््कत) (अलेखापरीश््कत)
०.०००

०.०००

०.०००

(१.४२६)

(७.७७६)

(०.३०३)

(१.४२६)
(१.४२६)
(१.४२६)

(७.७७६)
(७.७७६)
(७.७७६)

(०.३०३)
(०.३०३)
(०.३०३)

१९९.०००

१९९.०००

१९९.०००

(०.०७२)
(०.०७२)

(०.३९१)
(०.३९१)

(०.०१५)
(०.०१५)

च्या परब्सथती मध्ये िासनाने घालुन शदलेलय् ा
शनब्ध
ड ांचे पालन कर्न उपब्सथत राहावे.मास्क
घातलेलय् ा व्यक्तीलाच प्व् ि
े शमळणार आहे. सदर
मेळाव्यात 25/30पेक्ा अशधक कंपनी सहभागी होत
असल्याने रोजगार मेळाव्यात येणाऱ्या व्यक्तीने
शकमान 10 बायोरेटा सोबत आणावेत असे आवाहन
े अध्यक््
आरपीआय रोजगार आघारी प्द् ि
चंदक
् ांतदाद जगताप यांनी केले या मेळाव्याचे
संयोजन ट््ानं स
् ग्लोबल आंतरप्यनु र चेब् स्डआँफ काँमस्ड
अँनर
् इंरस्ट्ीज फाँर अश््गकल्चर करत आहे.

(Rupees in Lakhs except Shares & EPS)

Sr
No.

1
2

7

PARTICULARS

Quarter ended

31.12.2020

Total Income
Profit/(Loss) before exceptional
items and tax
Profit/(Loss) before tax
Net Profit/(Loss) after tax
Total Comprehensive Income
(After Tax)
Paid-up equity share capital
Face value of share
Earnings Per Share
(Face Value of Rs. 10/- each)
(not annualised):
(a)Basic
(b)Diluted

Notes:

Unaudited

8.55

2.29
2.29
2.29

31.12.2019

Unaudited

17.33

1.37
1.37
1.37

Nine Months
31.12.2020

Unaudited

25.05

10.68
10.68
10.68

21.17
1,976.62
10/-

2.77
1976.62
10/-

34.81
1976.62
10/-

0.01
0.01

0.01
0.01

0.05
0.05

1 The above is an extract of detailed format of results for the quarter and nine months ended
31st December, 2020 filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR), 2015. The
Full format is available on the website of the Company (www.mystic-electronics.com) and
BSE 's Website (www.bseindia.com).
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board
of Directors at its meeting held on 11th February, 2021.
For Mystic Electronics Limited
Sd/Place : Mumbai
Mohit Khadaria
Date :11th February, 2021
Managing Director
DIN No: 05142395

तपशिल

एकमेव
संपलेले त््ैमाशसक संपलेले नऊ मशहने संपलेले त््ैमाशसक
३१.१२.२०२०
३१.१२.२०१९
३१.१२.२०२०
(अलेखापरीश््कत) (लेखापरीश््कत) (अलेखापरीश््कत)

काय्ाडमधून एकूण उत्पन्न (शनव्वळ)
कालावधीसाठीएकूण नफा/ (तोटा)
(करआशणअपवादात्मकबाबी्पूव्ड)
कर पूव्डकालावधीसाठी शनव्वळ नफा/
(तोटा) (अपवादात्मक बाबी्पश््ात)
कर पश््ात कालावधीसाठी शनव्वळ नफा/
(तोटा)
समभाग भांरवल
(र्.१० प््त्येकीचे)
प््ती समभाग उत्पन्न
१.मूळ
२.सौम्यीकृत

६.४२४

१०.५१४

२०.६००

०.९४०

२.८५५

५.२७४

०.९४०

२.८५५

५.२७४

०.९४०

२.८५५

५.२७४

१००.०००

१००.०००

१००.०००

०.०४७
०.०४७

०.१४३
०.१४३

०.१९५
०.१९५

mene³³ekeÀ efveyebOekeÀ menkeÀejer mebmLee, cegyb eF& (HejmesJesJej)
cegyb eF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegyb eF& keÀe³ee&ue³e,
³eMeJeblejeJe ®eJneCe veeìîe mebkegÀue, yee@cyes iueeme JekeÌme&meceesj,
pes. kesÀ. meeJeble ceeie&, ceenerce (HeefM®ece), cegyb eF& - 400016.
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(पूव्ी र्शचका इंरस्ट्ीज इंशरया शलशमटेर म्हणून ज््ात)
सीआयएन क््.: एल७०१००एमएच१९८५पीएलसी३०१८८१
नो्दणी काय्ाडलय: ५०१, ५ वा मजला, र्बी श््कसे्ट शबझनेस बोउलवर्ड, अिोक चक््वत््ी रोर, कांशदवली
(पूव्ड), मुंबई – ४०० १०१. दूरध्वनी: ९१३७३२२०३० ई-मेल आयरी: compliance@kcdindustries.com संकेतस्थळ: www.kcdindustries.com
३१ शरसे्बर २०२० रोजी संपलेल्या त््ैमाशसक आशणनऊ मशहन्यांसाठीअलेखापरीश््कत शवश््तय शनष्कष्ाडच्या
शनवेदनाचा आराखरा
(र्. लाखांमध्ये)

जाहीर नोटीस

या नोटीसीद््ारे तमाम लोकांना कळशवण्यात येते की, काय्ाडलय पत््ा सारनाथ सहकारी
ड संसथ
् ा (मय्ा.ड ), इमारत क्.् ३४ बी/१०२, पशहला माळा, कुकरेजा वसाहत,
गृहशनम्ाण
फेस १, पूव्डद््ुतगती मुक्त महामाग्ड, आर. सी. माग्ड.. वािीनाका, चे्बुर, मुंबई - ४००
०७४. या संस्थेचे सभासद असलेल्या या संस्थेच्या इमारत क््. २३बाशवस, शनवासी
गाळा क््-१०२ व अशनवासी गाळा क््.३३ ए/०४, भूखंर क््. २६२ ए. २६२ बी, मध्ये
े रून तारीख २२/११/२०२० रोजी
धारण करणान्या श््ी. िेख अल्लाबक््इब््ाशहम यांचक
६.०० वा.चे सुमारास घराची साफसफाई करीत असताना त्यांचे भागदाखला व भागपत््े
असे एकून प््त्येकी र्. ५०/- (र्पये पत््ास फक्त) शवशवध क््मांक असलेली भागपत््े
धारण केलेले आहेत. परंतु त्यांच्याकरून शदनांक २२.११.२०२० रोजी बार रशववार
वेळ६.०० वा.चे सुमारास घराची साफसफाई करीत असताना हरवलेले आहेत. संस्था
या नोटीसीद््ारे कळशवत आहे की, या पशरसरातील ज्या कोणा व्यब्कतस हे भागदाखले
सापरले असल्यास ही नोटीस प््शसद्् झाल्याच्या तारखेपासून १५ शदवसात त्यांनी
संसथ
्च
े े सशचव यांचय् ाकरे काय्ल
ड यीन कामकाजाच्या वेळते संधय् ाकाळी ७.०० ते ९.००
पय््ात आणून यावेत जर वरील नमूद केलेल्या मुदतीत कोणाही व्यक्तीकरून सादर
झाले नाही तर संस्थेच्या उपशवधी नुसार काय्डवाही करण्याची संस्थेला मोकळीक
राहील. त्याबाबत संसथ
् चे य् ा उपशवधीनुसार काय्वड ाही करण्यात येईल. नोटीस शदल्याच्या
तारखेपासून नोटीसीची मुदत संपण्याच्या तारखेपय््ात उपलल्ध राहील अन्यथा संस्था
पुढील काय्डवाही करेल.
सदर नोशटसी सोबत वरील शदलेली माहीती शह सत्य असून त्यामध्ये काही चुक व गैर
वापर केल्याचे, इतर शवत््ीय संस्था, सहकारी बै्क व राष््ीयकृत बँकेचे कज्डकाढून ते
तारण ठेवल्याचे शकंवा कुंटवांतील एखाद््ा सदस्याकरे आढळल्यास कायद््ाने गुन्हा
आहे. यांची मला पुण्ड जानीव आहे. त्यास मी श््ी. िेख अल्लानम इनाशहम सव्डस्वी
जबाबदार असून शिक््ेस पात््राहीन. करीता ही जाशहर नोशटस आहे.
सदर भाग यांचे वण्डन
अ.क््. इमारत/गाळा
सभासदाचे नाव
भागदाखला/भागसंख्या क््.
१.
३३ ए/०४
श््ी. िेख अल्लाबक््इब््ाशहम ०४३/२११ ते २१५
२
३३ बी/१०२
श््ी. िेख अल्लाबक््इब््ाशहम ०२२/१०६ ते ११०
सारनाथ सहकारी गृहशनम्ाडण संस्था मय्ाड.)
यांच्याकशरता आशण वतीने
शदनांक ०२/०२/२०२१
सशचव सही/शठकाण-मुंबई
(आय. देशवदास दादाराव ससाणे)

401/A, Pearl Arcade, Opp. P. K. Jewellers, Dawood Baug Lane, Off. J. P. Road, Andheri (W), Mumbai – 400058
Tel.: 26778155 / 26797750 Fax: 26781187 CIN: L72300MH2011PLC221448
Email: electronics.mystic@gmail.com Website: www.mystic-electronics.com
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केसीडी इंडस्ट्ीज इंडडया डिडिटेड

डििग््े फायनांस अँड इन्व्हेस्टिे्टस डिडिटेड

काय्ाडमधून एकूण उत्पन्न (शनव्वळ)
कालावधीसाठी एकूण नफा/ (तोटा)
(कर, अपवादात्मक बाबी्पूव्ड)
कर पूवड्कालावधीसाठी शनव्वळ नफा /
(तोटा) (अपवादात्मक बाबी्पश््ात)
कर पूवड्कालावधीसाठी शनव्वळ नफा/ (तोटा)
कालावधीसाठी एकूण सव््ाकष उत्पन्न
भरणा केलेले समभाग भांरवल
(र्. १०/- प््तय् ेकी दि्डनी मूल्य)
प््ती समभाग उत्पन्न
१. मूळ
२. सौम्यीकृत

ज््ानदेव सुरवारे, िहर उपाध्यक्् शवद््ाधर पाटील,
.िहरउपाध्यक््शवजय धावरे, िहर संघटक शवक््ी
वानखेरे, वार्ड अध्यक्् शनशतन भालेराव, वार्ड
अध्यक््शनलेि देवरे, वार्डअध्यक््नमराज सोनार,
वार्डअध्यक््मुकेि जाधव, वार्डसभासद शसद््ाथ्ड
सावळे, वार्ड अध्यक्् अर्ण धनगर, वार्ड अध्यक््
सुरेि बागुल या पदाशधकारी सह असंख्य काय्डकत््े
उपब्सथत होते.

आर पी आय रोजगार आघाडी आयोजजत भव्य रोजगार मेळावा

पालक मंत्ी एकनाथ शिंदे यांच्या
िाढशदिसाशनशमत शिधािाटप शिबीर संपन्न

तपशिल

३

ठाणेपरिसि

मंुबई, १२ फेब्ुवारी २०२१

जाहीर नोटीस

सव्डजनतेला या नोटीसीद््ारे कळशवण्यात येते की, आमच्या पक््कार श््ीमती शिला
ऑगस्टीन शपटर, सदशनका क््.००४, तळ मजला, चंद्ेि तपोवन सोसायटी, लोढा हेवन,
कल्याण िील रोर, रो्शबवली (पू.) शह वण्डनाची सदशनका आमच्या पक््कार यांच्या
नावे करण्या बाबत शदलेली आहे.

सदडनकेचे वर्णन

सदशनका क््.००४, तळ मजला, क््ेत् ६५५ चौ.फुट (बांधीव), चंद्ेि तपोवन
सोसायटी, लोढा हेवन, कल्याण िील रोर, रो्शबवली (पू.) अिी सदशनका शमळकत.
प््ारंभी सदरची सदशनका आमचे पक््कार यांचे सासरे स्टेनले सम्युअल शपटर यांनी मे्.
लोढा कन्स्ट्किन यांस करून शदनांक ०७/०३/२००५ रोजी शवकत घेतलेले. स्टेनले
सम्युअल शपटर यांचे ०२/०३/२००७ रोजी शनधन झाले. स्टेनले सम्युअल शपटर यांच्या
शनधना नंतर सदर सदशनका शह त्याच्या पत्नी तसेच कायदेिीर वारस सुधा स्टेनले
शपटर(आमचे पक््कार यांची सासू) यांच्या नावे करण्यात आली. सुधा स्टेनले शपटर यांचे
०२/०७/२००७ रोजी शनधन झाले. सुधा स्टेनले शपटर यांच्या शनधनानंतर त्यांनी शलहून
ठेवलेल्या मृत्यूपत््ा नुसार सदर सदशनका शह त्यांचा पशहला मुलगा ऑगस्टीन स्टेनले
शपटर(आमचे पक््कार यांचे पती) यांच्या नावे करण्यात आली. ऑगस्टीन स्टेनले शपटर
यांचे १४/०१/२०१६ रोजी शनधन झाले. ऑगस्टीन स्टेनले शपटर यांच्या शनधना नंतर त्यांची
पत्नी व एकमेव कायदेिीर वारसदार श््ीमती शिला ऑगस्टीन शपटर ह््ा हयातीत आहेत.
तथापी सदर सदशनका शह कै. ऑगस्टीन स्टेनले शपटर यांच्या नावावर्न त्यांची पत्नी व
एकमेव कायदेिीर वारसदार श््ीमती शिला ऑगस्टीन शपटर यांच्या नावे करण्याची प््श्कया
अद््ाप पूण्ड झालेली नाही, म्हणून आमच्या पक््कार श््ीमती शिला ऑगस्टीन शपटर यांनी
सदर सदशनका शह त्यांच्या नावे करणे बाबत सदर सोसायटी करे अज्डकेलेला आहे.
याबाबत कोणत्याही व्यक्तीला सदर शमळकतीमध्ये मालकी हक्् शकंवा शहतसंबध
असल्यास शकंवा त्यास आमच्या पक््काराचे नाव सदर सोसायटीच्या अशभलेखामध्ये नो्दणी
करनेकामी हरकत असल्यास त्यांनी लेखी पुराव्यासह आपले म्हणणे खालील सही करणार
यांचे नमूद पत्यावर नोटीस प््शसद्् झालेपासून १४ शदवसाचे आत सादर करावी. सदर
मुदतीनंतर आलेल्या हरकती शवचारात घेतल्या जाणार नाहीत याची कृपया नो्द घ्यावी.
s/d
अॅर. अश््िन उमाकांत रासने
एस.६, मातृ आशिष, आचाय्डतुळसी माग्ड,
सव््ेि हॉल जवळ, रो्शबवली पूव्ड
९८१९७८६९९२

peenerj veesìerme
Þeer ceneoséej menkeÀejer HeleHes{er efue.

... Depe&oej

001, Deefoleer, Huee@ì veb. 183,
efMeJemesvee YeJeveHeLe, oeoj,
cegbyeF& 400 028.
... peeye osCeej
Devegke´ÀceebkeÀ 1 les 40
Keeueerue oMe&efJeuesu³ee peeye osCeej ³eebvee veesìerme osC³eele ³esles keÀer
LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej HelemebmLesves oeKeue kesÀuesu³ee Depee&yeeyele
DeeHeues cnCeCes meeoj keÀjCesmeeþer DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej
veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele
vemeu³eeves lemes®e DeeHeuee meO³ee®ee HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj
veesìermeÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demetve efoveebkeÀ
01/03/2021 jespeer ogHeejer 12.30 Jeepelee DeeHeCe mJeleë DeLeJee
DeeHeu³ee JeefkeÀueeceeHe&Àle ³ee keÀe³ee&ue³eele npej jentve DeeHeues cnCeCes
meeoj keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme legce®³ee
iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve ³ee keÀe³ee&ue³eele SkeÀleHeÀea
³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue. ³ee®eer DeeHeCe veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer KeeueerueHe´ceeCesëAssistant Registrar
Co-op. Soc.,
Recovery, Mahim (W).
Gen. Outward No. 1275
Date : 10/02/2021

De.
ke´À.

peeye osCeeN³ee®es veeJe

peeye Depe&
oeJee
oeJee
osCeej oeKeue Depe& jkeÌkeÀce
kéÀceebkeÀ efoveebkeÀ ke´ÀceebkeÀ ©He³es

Heg{erue
megveeJeCeer
leejerKe

1 GcesMe ceesveeHHee meeefue³eve

1 12.01.21 239

27745 01.03.21

2 ieCesMe ³eesieWê JeeIesuee

2 12.01.21 239

27745 01.03.21

3 efìceHHee J³ebkeÀHHee kegÀueeue

3 12.01.21 239

27745 01.03.21

4 megjêW He´leeHe ³eeoJe

1 12.01.21 240

63568 01.03.21

5 Hevneueeue efJeYegleer Heeue

2 12.01.21 240

63568 01.03.21

6 efleLe&jepe efJeYegleer Heeue

3 12.01.21 240

63568 01.03.21

7 jeceefMejesceCeer osJeveeje³eCe ³eeoJe

4 12.01.21 240

63568 01.03.21

8 megjêW Yeeveg Heeue³es

1 12.01.21 241 140278 01.03.21

9 mebpe³e Yeeveg Heeue³es

2 12.01.21 241 140278 01.03.21

10 menosJe Yeeveg Heeue³es

3 12.01.21 241 140278 01.03.21

11 yeeUg veeje³eCe DeeefieJeues

1 12.01.21 242

59719 01.03.21

12 iepeeveve keÀeUg HeJeej

2 12.01.21 242

59719 01.03.21

13 Heb{jer veeje³eCe DeeefieJeues

3 12.01.21 242

59719 01.03.21

14 He´ceeso He´YeekeÀj peeOeJe

2 12.01.21 243

65163 01.03.21

15 megeMf euekegÀceej meg³e&veeje³eCe efleJeejer

1 12.01.21 244

64842 01.03.21

16 jecepeer ³eeJeve efceÞee

2 12.01.21 244

64842 01.03.21

17 efOejWê He´keÀeMe MegkeÌuee

3 12.01.21 244

64842 01.03.21

18 osJeWê ieCesMe cne$es

1 12.01.21 245 104708 01.03.21

19 He´ceeso He´YeekeÀj peeOeJe

2 12.01.21 245 104708 01.03.21

20 Deefol³e Deveble leeb[us e

3 12.01.21 245 104708 01.03.21

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९९४पीएलसी०७७४१७
नो्दणी काय्ाडलय: १/२५ आशण १/२६, १ ला मजला, एसी माक््ेट शबल्री्ग, तारदेव, मुंबई – ४०००३४. दूरध्वनी क््.: ०२२-२३५१६१६६
ई-मेल : gslsecuritiesltd@gmail.com; संकेतस्थळ: www.gslsecurities.com
३१ शरसे्बर, २०२० रोजी संपलेल्या त््ैमाशसकासाठी अलेखापरीश््कत शवश््तय शनष्कष्ाडचा आराखरा
(र्. लाखामध्ये)

21 efleLe&jepe efJeYegleer Heeue

1 12.01.21 246

अनु. तपशिल

सेबी (शलब्सटंग ऑब्ललईगेिन अॅण्र शरसक्लोझर शरक्वायरमे्ट रेग्युलेिन) शनयमावली, २०१५ च्या ३३ च्या
अनुषगं ाने स्टॉक एक्सचेज
् मध्ये सादर करावयाच्या त्म
्ै ाशसक शवत््ीय शनष्कष्ाच
ड ा उपरोक्त हा सशवस्र् आराखरा
आहे. त््ैमाशसकाच्या आशण अध्ड वष्ाडसाठीचा शनष्कष्ाडचा पूण्ड स्टॉक एक्स्चे्जच्या शल. च्या म्हणजेच
www.bseindia.com वर उपलल्ध आहे.
गत वष्ाडचे आकरे आवश्यक शतथे पुनग्डठीत/ पुनर्डशचत/ पुनव्डग्ीकृत करण्यात आले आहेत्.
संचालक मंरळाच्या आदेिाद््ारे
शमलग््ेफायनांस अँर इन्व्हेस्टमे्टस शलशमटेर करीता
सही/शठकाण: मुंबई
महे्द्बच्छावत
शदनांक: १० फेब्ुवारी २०२१
व्यवस्थापकीय संचालक
रीआयएन: ०७५४७२८९

शटप: उपरोक्त शनष्कष्डहे सेबी(शलब्सटंगअँर ऑब्ललगेिन शरसक्लोझर शरक्वायरमेट् स), शनयमावली, २०१५ च्या
शनयम ३३ अंतग्डतस्टॉक एक्स्चे्जमध्ये सादर करावयाच्या त््ैमाशसक आशणनऊ मशहन्यांसाठी अलेखापरीश््कत
शवश््तय शनष्कष्ाा्च्या तपशिलवार नमुन्याचा आराखरा आहे.३१शरसे्बर २०२० रोजी संपलेल्या त््ैमाशसक आशण
नऊ मशहन्यांसाठीच्याशनष्कष्ाडचा पूण्ड नमूना स्टॉक एक्स्चे्जच्या (www.bseindia.com) वरउपलल्ध
आहे.गत वष्ाडचे आकरेआवश्यक शतथे पुनग्डठीत/ पुनर्डशचत/ पुनव्डग्ीकृत करण्यात आले आहेत्.
केसीरी इंरस्ट्ीज इंशरया शलशमटेर, करीता
(पूव्ी र्शचका इंरस्ट्ीज इंशरया शलशमटेर म्हणून ज््ात) करीता
सही/शदनांक: ११/०२/२०२१
कशवता अय्यर
अध्यक््ा आशण
शठकाण: मुंबई
व्यवस्थापकीय संचालक
रीआयएन: ०८४१७११८

जीएसएि डसक्युडरटीज डिडिटेड

१
२
३
४

५

६

७
८
९

संपलेले त््ैमाशसक

संपलेले नऊ मशहने

३१.१२.२०२० ३०.०९.२०२० ३१.१२.२०१९
अलेखापरीश््कत अलेखापरीश््कत अलेखापरीश््कत

क््.
काय्ाडमधून एकूण उत्पन्न (शनव्वळ)
इतर उत्पन्न
कालवधीसाठी शनव्वळ नफा (+)/
(तोटा)(-) (कर, अपवादात्मक
आशण / शकंवा अशतशवशिष््बाबी्पूव्ड)
कालवधीसाठी कर पूव्डशनव्वळ नफा
(+)/ (तोटा)(-) (अपवादात्मक
आशण / शकंवा अशतशवशिष््बाबी्
पश््ात)
कालवधीसाठी कर पश््ात शनव्वळ
नफा (+)/ (तोटा)(-)
(अपवादात्मक आशण / शकंवा
अशतशवशिष््बाबी्पश््ात)
कालावधीसाठी एकूण सव््ाकष
उत्पन्न [कालावधीसाठी एकश््तत
नफा/ (तोटा) (कर पश््ात)
आशण अन्य सव््ाकष उत्पन्न
(कर पश््ात)
समभाग भांरवल
(र्. १०/- प््त्येकी दि्डनी मूल्याचे)
राखीव (गत वष्ाडच्या ताळेबंदामध्ये
दाखशवल्या प््माणे पुनम्डुल्यांशकत
राखीव वगळता)
प््ती भाग उत्पन्न (र्. १०/-प््त्येकीचे)
(चालू आशण खंशरत काय्ाडसाठी)
(ए) मूळ
(बी) सौब्मयकृत

३१.१२.२०२० ३१.१२.२०१९
अलेखापरीश््कत अलेखापरीश््कत

47866 01.03.21

22 GceeMebkeÀj Deueiegjece Heeue

2 12.01.21 246

47866 01.03.21

23 megjêW He´leeHe ³eeoJe

3 12.01.21 246

47866 01.03.21

संपलेले वष्ड

24 ceveespe ieesHeeue nueeues

2 12.01.21 247

67611 01.03.21

३१.०३.२०२०
लेखापरीश््कत

25 Deefveue megjMs e ueesueies

2 12.01.21 248

70742 01.03.21

०.००
१५.७७

०.००
१५.७७

०.००
०.२६

०.००
१५.७१

०.००
९.४९

०.००
३२.२२

26 censMe megjMs e ueesueies

3 12.01.21 248

70742 01.03.21

27 He´YeekeÀj Meebleejece Heeb®eeU

1 12.01.21 249

46374 01.03.21
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६.७०

-१०.७३

-४.५१

-१५.७५

-०.०१

28 efovesMe iebieejece neleCekeÀj

2 12.01.21 249

46374 01.03.21

29 DeefMe<e keÀceuesMe yegeOf e³ee

3 12.01.21 249

46374 01.03.21

30 ÞeOoe MeefMekeÀeble iee³ekeÀJee[

1 12.01.21 250 178061 01.03.21

31 veevee ceunejer JeeIe

2 12.01.21 250 178061 01.03.21

32 meboMs e veevee JeeIe

3 12.01.21 250 178061 01.03.21

33 cecelee jcesMe uee[

4 12.01.21 250 178061 01.03.21

34 GcesMe Deveble vee³ekeÀ

1 12.01.21 251 439127 01.03.21
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सेबी (शलब्सटंग ऑब्ललईगेिनअॅण्रशरसक्लोझर शरक्वायरमे्ट रेग्युलेिन)शनयमावली, २०१५ च्या ३३ च्या अनुषंगाने स्टॉक एक्सचे्जमध्ये सादर करावयाच्या
त्म
्ै ाशसक शवत््ीय शनष्कष्ाच
ड ा उपरोक्त हा सशवस्र् आराखरा आहे. त्म
्ै ाशसकाच्या शनष्कष्ाच
ड ा पूणड्स्टॉक एक्सच
्ज
े् च्या शल. च्या म्हणजेच www.bseindia.com
आशण कंपनीच्या संकेतस्थळ www.gslsecurities.com वर उपलल्ध आहे.
जीएसएल शसक्युशरटीज शलशमटेर कशरता
सही/एस.के.ब््गोरीया
शठकाण: मुंबई
व्यवस्थाकीय संचालक
शदनांक: ११.०२.२०२१
रीआयएन: ००२४६१६८

35 megYee<e yeeyet ceesjs

2 12.01.21 251 439127 01.03.21

36 cegkesÀMe peiele ®eke´ÀJeleea

3 12.01.21 251 439127 01.03.21

37 megjMs e nefjM®ebê ®eJneCe

4 12.01.21 251 439127 01.03.21

38 Oevejepe efJeÇue cekeÀJeevee

1 12.01.21 252 749809 01.03.21

39 keÀceuesMe iebieejece meesuebkeÀer

2 12.01.21 252 749809 01.03.21

40 efkeÀjerì ®egvveerueeue meekeÀefj³ee

3 12.01.21 252 749809 01.03.21

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 10/02/2021 jespeer ceePes mener Je keÀe³ee&ue³ee®es
cegêsmen efoueer Deens.
mener/Sme. Sme. þgyes
efMekeÌkeÀe
mene³³ekeÀ efveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJesJej)
cegbyeF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF&

