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SHREE
CORPORATE

HARI CHEMICALS

EXPORT LIMITED

400 053.
OFF.: 401/402, A-Wing, Oberoi Chambers, Opposite SAB TV, New Link Road, Andheri West, Mumbai

Tel.: (91-22) 49634834 @ E-mail: info@shreeharichemicals.in
Website: www.shreeharichemicals.in e CIN No. L99999MH1987PLC044942

Date: November 15, 2021

To
The General Manager
DCS - CRD

BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip code: 524336
Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 (3) of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding
publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended September 30,
2021, published in Business Standard (English) & The Global Times (Marathi)
on November 15, 2021 are enclosed.

Kindly take the same on records.
Thanking you.
Yours faithfully,
FOR

SHREE HARI CHEMICALS

URVASHI
HARSHAD
PANDYA

EXPORT

LIMITED

Digitally signed by URVASHI HARSHAD PANDYA
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=4367cb838f4e49a7ae7f3e7914cf7de8d17
e63e18bfa309d44a6793a830aca05,
postalCode=400097, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=7d72807dd0a0e9cc1dc24a2065203
3f3c3c76ab09bd3b28682b2cfa260a0d7da,
cn=URVASHI HARSHAD PANDYA, l=MUMBAI,
pseudonym=72465d410cf6441e83889a37b18c01b
a
Date: 2021.11.15 14:08:13 +05'30'

Urvashi Pandya
Company Secretary & Compliance Officer
Enclosure: As aforesaid

A/8, M.I.0.C.

REGD. OFF. & WORKS :
INDUSTRIAL AREA, MAHAD, DIST
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PUBLIC NO
TICE
NOTICE

All the public is hereby informed by this Public Notice that Shri.
Kamalakar Madhukar Ratnaparakhe and Shri. Kiran Otarmal Parmar both
Resident in Pune Authorised Signatory for Monark - C.N.B. a joint venture
herein after referred as PROMOTERS & DEVELOPERS have constructed
Apartment by the Name 'BHAKTI KUNJ' on the landed property situated at
Tukadi Pot Tukadi Taluka & District Ratnagiri village Madhaliwadi, Tal. &
Dist. Ratnagiri Survey No. 6A, H. No. 2C/1, Area 0-40-00 H.R., Assessment
0.01.
After completion of the said Apartment the above mentioned
PROMOTERS & DEVELOPERS have sold the Residential Flat No. 03 on
Upper Ground Floor of 'C' wing in the above mentioned 'BHAKTI KUNJ'
Apartment to me by Registered Sale Deed bearing Registration No. RNG6868-2015 Dated 10-12-2015.
Thereafter while travelling from village Nivali to Marutimandir, Tal. Dist.
Ratnagiri on 05/07/2021 the Original Sale Deed bearing Registration No.
RNG-6868-2015 Dated 10-12-2015 which was in my possession has been
missing from me. I have filed a complaint at City Police Station Ratnagiri
bearing outward No. 1136/2021 dated 18/10/2021.
If any person receive or find the Said Original Sale Deed bearing
Registration No. RNG-6868-2015 dated 10-12-2015. Please contact me on
the below mentioned Address immediately.

TENDER NOTICE

Ratnagiri
Date : 05/11/2021

Sd/Shri. Ashok Anant Shelatkar
R/o. C-3, Bhakti kunj Apartment,
Mirjole, Madhaliwadi,Tal. & Dist. Ratnagiri. Mob. No. 8600456885

ALFA TRANSFORMERS LIMITED

Regd.Office : 3337, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar - 751010

Written offers are invited by the Trustees of “LASYA”, P.T.R No.E
– 18835 (Bom) in a sealed envelope for sale of the Trust property being
“All that piece and parcel of Classes Premises bearing Flat No
40, Ground Floor, B Wing, admeasuring an area of 414 sq. feet
equivalent to 38.46 sq. meters Built up located at B-41, Miraaj
Residency, behind Jay Nagar, OppJankalyan Nagar Building No
11, Rear side of Malvani Fire Brigade, Off Marve Road, Kharodi
via Malad West, Mumbai 400095 and within the limits of Mumbai
Municipal Corporation on “As is where it is basis”.
Offers should be delivered within 30 days from the date of
publication at the address B-41, Miraaj Residency CHS Ltd, Jankalyan
Nagar, Malad West, Mumbai – 400095.
The reserve price of the above said property is Rs.57,96,000/(Rupees Fifty Seven Lacs Ninety SixThousand only). Person/s
interested in making a bid shall, along with their offer letter, enclose
a demand draft or a Pay order, in favour of “LASYA” equivalent to
RS.5,00,000/- of the bid amount. The said amount will be refunded
without interest in case the offer is not accepted.
Conditional offers or incomplete offers shall not be considered and
the Trustees also reserves their right to accept or reject any offers with
or without any reason.
Sd/Mr. Siddhrath Shirke
Date: 15.11.2021
(Trustee)

-

NCL Research & Financial Services Limited
-

-

-

-

-

-

-

-

Registered Office : 79, Nagindas Master Road, 3rd Floor, Fort, Mumbai-400 023
CIN - L65921MH1985PLC284739, Email : ncl.research@gmail.com, Website : www.nclfin.com
Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th Sept 2021
` in Lakhs
Sr.
No.

Particulars

Quarter
ended
30th Sept
2021

Quarter
ended
30th Sept
2020
Un-Audited

Half Year
ended
30th Sept
2021

Year
Ended
31st March
2021
Audited

1 Total Income from Operations (Net)
40.77
52.62
67.93
185.79
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
15.85
12.34
26.01
1.52
Exceptional and/or Extraordinary items)
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax
15.85
12.34
26.01
1.52
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax
11.72
9.13
19.24
1.11
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
5 Total Comprehensive Income for the period
11.72
9.13
19.24
1.11
[Comprising Profit / (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)]
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of
2,908.500 2,908.500 2,908.500 2,908.500
` 2/- each)
7 Other Equity
3,300.65 3,281.413
8 Earning Per Share (before Extra-Ordinary
items) of ` 2/- each (for continuing and
discontinued operations)
(i) a) Basic
0.01
0.01
0.01
0.00
b) Diluted
0.01
0.01
0.01
0.00
Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited Financial Results for
the quarter ended 30th Sept 2021 filed with the Stock Exchange/s under Regulation 33 of the
SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited results for the Quarter ended
30th Sept 2021 is available on the Company website “www.nclfin.com” and on the Stock
Exchange website i.e. www.bseindia.com.
For NCL Research & Financial Services Limited
S/dPlace : Mumbai
Goutam Bose
Date : November 12, 2021
Managing Director

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH
CP(CAA)/164/MB/2021
IN
CA(CAA)/150/MB/2021
In the matter of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable
provisions of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Composite Scheme of Arrangement and Amalgamation amongst Edel
Land Limited (‘Resulting Company’ or ‘Amalgamated Company’ or ‘ELL’) and ECap
Equities Limited (‘Demerged Company’ or ‘EEL’) and EC Commodity Limited
(‘Amalgamating Company’ or ‘ECL’) and their respective shareholders and creditors
Edel Land Limited,
)
a company incorporated under the Companies Act, 1956 having )
its registered office at Tower 3, Wing B, Kohinoor City Mall,
)
Kohinoor City, Kirol Road, Kurla West, Mumbai- 400070,
)
Maharashtra. CIN: U74900MH2008PLC287466
)...Petitioner Company

NOTICE OF FINAL HEARING OF COMPANY PETITION

Notice is hereby given that a Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act,
2013 for an order sanctioning the Composite Scheme of Arrangement and Amalgamation
amongst Edel Land Limited (‘Resulting Company’ or ‘Amalgamated Company’ or ‘ELL’) and
ECap Equities Limited (‘Demerged Company’ or ‘EEL’) and EC Commodity Limited
(‘Amalgamating Company’ or ‘ECL’) and their respective shareholders and creditors (‘the
Scheme’), was presented by the Petitioner Company at National Company Law Tribunal,
Mumbai Bench (‘NCLT’) on 18th October, 2021 and was admitted by the Division Bench at
NCLT by Hon’ble Smt. Suchitra Kanuparthi, Member (Judicial) and Hon’ble Smt. Anuradha
Bhatia, Member (Technical) on 26th October, 2021. The said Petition is fixed for hearing
before the Learned Members of the Division Bench at 4th Floor, MTNL Exchange Building,
Near G.D. Somani Memorial School, G. D.Somani Marg, Cuffe Parade, Mumbai-400005
on 26th November, 2021.
Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner
Company’s Advocate a notice of his / her intention, signed by him / her or his / her Advocate,
with his / her name and address, so as to reach the Petitioner Company’s Advocate and
NCLT, not later than 2 days before the date fixed for final hearing of Petition, where he / she
seeks to oppose the Petition, the grounds of opposing or a copy of the affidavit should be
furnished with such notice.
A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same
on payment of prescribed charges for the same.
Sd/Dated this 13th day of November 2021
Hemant Sethi & Co.
Advocate for the Petitioner Company
309, New Bake House, Maharashtra Chambers of Commerce lane
Kala Ghoda, Fort, Mumbai -400023. Maharashtra, India

STATE BANK OF INDIA
(SARB) Stressed Assets Recovery Branch
6th Floor, “The International”, 16, Maharashi Karve Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020. Phone: 022 – 22053163 / 64 / 65
Email – sarc.mumbai@sbi.co.in

DEMAND NOTICE
Whereas the Authorized officer of State Bank of India under
Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act 2002 has in exercise of powers conferred under
Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued Demand Notice dated 11/11/2021 under section 13
(2) of the said Act, calling upon the Borrowers 1) Mrs. Rehana Shamim
Shaikh and Mr. Nazim Shamim Shaikh (1) 14 A 203, Shreepal
Apartment, Near Oshiwara Garden, Amrut Nagar, Jogeshwari West,
Mumbai-400102. (2) Flat No. 804, 8th Floor, A-1 Wing, J P North
Celeste Building, Vinay Nagar, Next to RNA Complex, Village
Ghodbunder, Mira Road (E), Thane-401107 to pay the amount mentioned
in the said Notice being Rs.66,83,696/- (Rupees Sixty Six Lakhs
Eighty Three Thousand Six Hundred Ninety Six only) as on
10/11/2021. Together with further interest at the contractual rate on the
aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc within 60
days from the date of the said Notices. The said Notice has been not
been delivered. If they desire, collect the said copies of Demand
Notice from the undersigned on any working day during normal office
hours. The content of Demand Notice as under mentioned. Your account
has been classified as non-performing asset as on 01/10/2020.
However, this Notice is hereby given to the Borrowers/Guarantor and
his heirs, where necessary, to pay to the Bank; within 60 days from the
date of publication of this Notice the amount indicated hereinabove due
on the date together with further interest at contractual rates on the
aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges, etc. As
security for the Borrower’s obligation under the said agreements and
documents, the assets described below has been mortgaged to the Bank.
If the Borrower/Guarantor and his heirs, where necessary, shall fail to
make payment to the Bank as aforesaid, then the Bank shall proceed
against the secured asset mentioned below under Section 13 (4) of the
Act and also to take possession of secured assets and also the
application Rules entirely at the risks of the concerned Borrower and
his/her heirs, where necessary, as to the costs and consequences.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Flat No. 0804, Wing A1, on Eighth Floor, in the building known as
J P North Celeste, situated at Village Ghodbunder, at Mira Road
(E), Dist. Thane, Area admeasuring about 49.47 sq.mtrs. Carpet
Area & 5.16 sq. mtrs. Carpet Area (balcony) and with parking,
Constructed on the plot of land bearing Survey No. 110, Hissa
No. 1(Part), Survey No. 224, Hissa No. 1B, 1A, Survey No. 26, Hissa
No. 7 (Part), 8 (Part), at Revenue Village Ghodbunder, within the
limits of Mira Bhayander Municipal Corporation, in the Registration
Sub-District Thane/Bhayander.
Date:- 11/11/2021
Authorized Officer
Place:- MUMBAI
For State Bank of India
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कोकण - राज्य

मुंबई, १४ नोव्हे्बर २०२१

'गृहमंत्यांनी कारवाईची भाषा करण्यापेक्ा सायबाच्या धरणाचे काम साठ टक््े पूणन्
रझा अकादमीवर बंदी घालावी'

िहाराष््ाच्या
गृहिंत्यांिी
िाझ्यावर
कारवाईची
भारा
करण्यापेि्ा दंगल भडकविाऱ्या रझा
अकादिीच्या िुख्य सूत्धारांिा कधी
अिक करता येते ते सांगावं िाहीतर
येिाऱ्या टदवसात रझा अकादिीच्या
िुंबई काय्ाषलयावर आम्ही िोच्ाष
काढिार असा इिारा भाजपचे
आिदार टितेि रािे यांिी टदला
आहे. ट््तपुरातील दंगलीचे पडसाद
संपूि्ष िहाराष््ात दोि टदवसांपासूि
उिित आहेत. भाजपचे िेते टितेि
रािे यांिीही यावर प््टतट््कया टदली
आहे.
रािे म्हिाले, रझा अकादिीिे
जािीवपूव्षक
या
दंगली
घडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
याची िाटहती िाझ्याकडे आहे.
लोकांिा भडकवण्यासाठी त्यांिी

राजापूर : गेली टकत्येक वर््ेराजापूर
िहराला िैसट्गषकरीत्या किी खच्ाषिध्ये
पािीपुरवठा करिाऱ्या कोदवली येथील
सायबाच्या धरिाच्या येथील िव्या
धरिाच्या उभारिीचे काि वेगािे सुर्
आहे. सद््ःस्थथतीला सुिारे साठ िक््े
धरि बांधकाि पूि्ष झाले आहे. या
धरिािध्ये सध्याच्या पाण्याच्या सातपि
पािीसाठा होण्याचा अंदाज आहे. या
िव्या धरिािुळे पािी टवतरिाच्या
खच्ाषिध्ये बचत होिार असूि
त्याचवेळी गेल्या टकत्येक वर्ाा्पासूिचा
राजापूरवासीयांचा बारिाही िुबलक
पािीपुरवठ््ाचा प््श्ि कायिथ्वर्पी
सुििार आहे.
राजापूर िहराला पािीपुरवठा
होण्यासाठी ट््िटििांच्या काळािध्ये
कोदवली येथे सायबाच्या धरिाची
उभारिी करण्यात आली. िोव्हे्बर,
१८७८ िध्ये कािाची सुरवात होऊि
काही वर्ाषिध्ये बांधकाि पूि्ष झाले.
पािी पाइपलाइिद््ारे टवतटरत करण्यात
येऊ लागले. त्यािंतर गेल्या १४२
वर्ाहष िू अटधक काळ हे धरि िहराच्या
पािीपुरवठ््ाचा िुख्य जलस््ोत आहे.

काढण्यात आला आहे. थ्वतःची
ताकद दाखवण्यासाठी टहंदूंिा
दाबण्यासाठी हा िोच्ाष काढला आहे.
िहाराष््सरकारिे रझा अकादिीवर
बंदी घालावी. िाहीतर येिाऱ्या
टदवसात त्यांिा कसं संपवायचं हे
आम्ही बघू असा इिारा भाजपचे
आिदार टितेि रािे यांिी टदला
आहे.
यावेळी संजय राऊत यांच्यावर
ही टिलेि रािे यांिी िीका केली
आहे. ते म्हिाले, येिाऱ्या टदवसात
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भारिाची
टसडी िी संजय राऊतांिा देिार
पाॅम्पलेि वािले आहेत. भडकविारी
िोच्ाष काढण्याचा अटधकार आहे. यावर्ि टिवसेिेची िेिकी
भारिं केली आहेत. त्यािंतर िोच्ाष प्त्य् क
े ाला आहे. िराठा सिाजाचे 58 भूटिका काय होती हे त्यांिा सिजेल.
टिघाला आटि दगडफेक झाली आहे. िोच््टिघाले
े
. पि यािध्ये कोिालाही िहाटवकास आघाडीचे चौथे टपल्लू
टहंदूंिा संपवण्याचे काि अकादिी गालबोि लागले िाही. पि काल म्हिजे रझा अकादिी आहे. असेही
करत आहे.
एका वेगळ्या उट््िष््ािे िोच्ाष टितेि रािे म्हिाले.

२४ वर््ीय उद््ोजिका रोशनी चव्हाणचा आयन्न-स्ट्ाँग प््वास

रत्िाटगरी : कौिुंटबक व्यवसायात काहीतरी िावीन्य
आिले तर त्याचे थ्वर्प आिखी िोठे होवू िकते. तसेच
ही िावीन्य तयार करिारी कुिुंबातील व्यक्ती देखील त्या
व्यवसायत आपला वेगळा ठसा टिि्ाषि कर् िकते हे
दाखवूि टदले आहे २४ वर््ीय उद््ोटजका रोििी संजय
चव्हाि यांिी. त्या यावर््ीच्या िहाराष््ातील प््ोजेक्ि हर
अँड िाऊच्या उद््ोजकता साहाय्य काय्षक्िाचा एक भाग
होत्या.
रोििी या िूळच्या िहाराष््ातील रत्िाटगरी
टजल्ह्ातील खेड्ी भागातील आहेत. त्यांचे आई-वडील,
आजी-आजोबा आटि पूव्षज हे सव्ष लोखंडी वस््ू
बिवण्याचा व्यवसाय करतात. कुिुंबाकडूि प््ेरिा घेऊि
रोििी यांिा देखील उद््ोजक बिायचे होते. त्यािुळे त्यांिी
वयाच्या १६ व्या वर््ी थ्वतःच्या लोखंडी वस््बिवण्
ू
याचा
उद््ोग सुर् केला. कुिुंबाच्या आट्थषक स्थथतीिुळे रोििी
यांिा िववीिंतर िाळा सोडावी लागली. िात््सािाटजक-

आट्थषक संघर्ाषिुळे ि डगिगता त्यांिी उद््ििील
थ्वभावािे आटि भाविेिे सुिारे १० िातेवार्इक िटहलांचा
सिावेि असलेला एक थ्वयं-सहायता गि सुर्केला.
सहायता गिात भाग घेतल्यािे त्यांचय् ात आत्िटवश््ास
टिि्ाषि झाला. त्यािुळे त्यांिी िविाथ प््सन्ि िावाचा
उपक््ि सुर् केला. ज्यािध्ये त्या चाकू, कोयता,
भाजीपाला किर, चिचा, कुऱ्हाडी आटि पॅिसारख्या
टवटवध प््कारच्या घरगुती उपयोगाच्या लोखंडी वस््ू
बिवतात. तसेच बचत गिातील िटहलांच्या िदतीिे त्या
गेली अिेक वर््े लाडू, फराळ आटि इतर खाद््पदाथ्ष
बिवण्याचा आटि टवकण्याचा व्यवसाय करीत आहेत.
२०१४ िध्ये सुर् झालेल्या रोििी यांच्या एंिरप््ाइझिे
आत््ापय्त्ा िोठा प्व् ास केला आहे. त्या सध्या ६ थ्थाटिक
िटहलांिा उत्पन्िाचा स््ोत प््दाि करत आहेत. त्यांच्या
एंिरप््ाइझची उत्पादिे तयार करण्यासाठी लागिारा कच््ा
िाल पुिे, बेळगाव आटि कोल्हापूर येथूि घाऊक

दुकािातूि टवकत घेतला जातो. त्यािंतर खेड्ी येथील
त्यांच्या घराजवळील एका छोट््ा उत्पादि युटिििध्ये
उत्पादि केले जाते आटि िंतर ते टचपळूि आटि थ्थाटिक
बाजारपेठेत टवकले जाते. काही दुकािांतूि उत्पादिे
टवकण्याव्यटतटरक्त रोििी या त्याच्या उद््ोगािी संबंटधत
काही िटहलांसह, टचपळूिच्या थ्थाटिक बाजारपेठांिध्ये
रथ्त्याच्या कडेला थ्िॉल लावूि िविाथ प््सन्िा यांच्या
लोखंडी उत्पादिांची टवक््ी करतात.
या प््वासाबाबत िविाथ प््सन्िच्या संथ्थापक रोििी
यांिी सांटगतले की, ‘िी तर्ि वयात उद््ोजक म्हिूि
िाझ्या प्व् ासाला सुरवात केली. तेवह् ा अिेकांिी िाझ्यावर
िीका करीत थट््ा केली. पि आज तेच लोक िाझे कौतुक
करीत आहेत. िाझ्या कुिुंबाचा पाटठंबा असाधारि आहे
आटि त्यांच्या पाटठंल्यािे आटि िाझ्या थ्वतःच्या
दृढटिश्य् ािे िी पुढील वर्ाि
ा् ध्ये िाझा व्यवसाय आिखी
वाढवण्यासाठी वचिबद््आहे.

अमृता जवश्् जवद््ापीठमच्या स्माट्न ग््ीस
् मधून जनम्ाणन झालेलय् ा अक्य् ऊि्न्े े १३गावे प्क् ाजशत
गावांिध्ये 40 प््कल्पांतग्षत 'थ्िाि्ष ग््ी्स'द््ारे
वीज पुरवण्याचे काि हाती घेतले आहे.
उल्लेखिीय आहे की अिृता डल्ल्यूएिएची
सुर्वात 2006 िध्ये संिोधि आटि टवकास
के्द् म्हिूि झाली होती. वायरलेस तंत्ज्ािाचा
टवकास, प््सार आटि सिाजाच्या उन्ितीसाठी
त्याचा सुरळीत वापर करण्याच्या उि््ेिािे याची
सुर्वात करण्यात आली. थ्िाि्ष टसिी, थ्िाि्ष
ग््ीड, िायक््ो ग््ीड, थ्िाि्ष टबस्लडंग आटि
जलसंधारि प््िाली या ि््ेत्ात संिोधि आटि
टवकासासाठी ते पूि्षपिे प््यत्ििील आहे.
अिृता डल्ल्यूएिएिे अलीकडेच भारत
अिृता से्िर फॉर वायरलेस िेिवक्स्ष अँड
अॅस्पलकेिन्स (अिृता डल्ल्यूएिए), अिृता टवश्् आटि युरोप यांच्या भागीदारीत 'थ्िेटबटलझ-ई' िावाचा 3
टवद््ापीठि द््ारा संचाटलत, अिृता टवद््ापीठिच्या वर्ाा्चा प््कल्प सुर् केला आहे. परवडिाऱ्या पायाभूत
थ्वतःच्या टसस्वहल, िेकॅटिकल आटि इलेक्ट्टकल सुटवधा टिि्ाषि कर्ि िवीकरिीय ऊज्ाष संसाधिांिी
अटभयांट्तकी टवभाग आटि इतर संिोधि संथ्थांच्या संबंटधत सिथ्यांचे टिराकरि करिे आटि दैिंटदि
सहकाय्ाषिे, 'थ्िाि्षट््ग्स' च्या िदतीिे, देिभरातील 13 गरजांिुसार उच््दज्ाषची ऊज्ाष आटि दज््ेदार सेवा प््दाि

करिे हा त्याचा िुख्य उि््ेि आहे.
डॉ. ििीरा व्ही. रिेि, अिृता डल्ल्यूएिएच्या
संचालक आटि युिथे क
् ोद््ारे चालवल्या जािार्या 'िाश्त्
िवोन्िेर आटि टवकासासाठी प््ायोटगक टिि््ि'
काय्षक्िाच्या प््िुख, म्हितात, ‘एक दिकापूव्ी,
भारतातील 6,00,000 गावांपक
ै ी एक तृतीयांि गावांिध्ये
तासितास वीजपुरवठा िव्हता. वीज असली तरी त्या
गावांिा सतत वीज टिळू िकली िाही, अिा पटरस्थथतीत
अिृता डल्लूएिएिे आपले कौिल्य, पायाभूत सुटवधा
आटि इतर साधिांचा वापर कर्ि 'अिृताफुि्षि' सुर्
केले. टवदयापीठिच्या कुलपती िाता अिृतािंदियी देवी
यांिी पुढाकार घेतला होता. त्यांिी ग््ािीि भागातील
लोकांसाठी संिोधि प््कल्पाची गरज ओळखूि तो सुर्
करण्याचा टिि्षय घेतला. आिच्या कुलपती्च्या भक््ि
िाग्षदि्षिािुळे आटि दूरदृष्ीिुळेच आम्ही आिच्या
प््कल्पांद्ारे सव्ष गावांिध्ये सकारात्िक बदल घडवूि
आिू िकलो आहोत.

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड सहमती एकत््ीकरण
गटात सामील होणारी पहहली हबगर जीवनहवमा कंपनी

भारतातील
आघाडीच्या
खासगी जिरल टविा कंपिी्पक
ै ी
एक
असलेली
आयसीआयसीआय लोम्बाड्ष
सहिती या गैर-िफा अकाऊंि
एग््ीगेिर
अथ्षप्िालीच्या
गिािध्ये सािील झाली आहे.
एए अथ्षप्िालीिध्ये सहभागी
होिारी ही पटहली टबगर टविा
कंपिी आहे आटि ती आट्थषक
िाटहती वापरिारी कंपिी
(FIU)
अिी
भूटिका
बजाविार आहे. या िव्या
टिि्षयािुळे, आयसीआयसीआय
लोम्बाड्षला व्यापकटरत्या आटि
ग््ाहकांची संिती असलेली
आट्थषक िाटहती टिळवू िकेल.
एए इकोटसथ्िि हे खुल्या
टवत््ीय रचिेसाठी सरकारिे
अटधकृत केलेली भारतीय
संरचिा आहे. बाजारातील
सुयोग्य पद््ती्िा चालिा
देणय् ाच्या कल्पिेिे तयार केलल
े ी
ही संरचिा म्हिजेच सहितीच्या
आधारावर आपल्या सदथ्यांसाठी
आचारसंटहता आटि बाजार
िाग्दष ि्क
ष तत्वे्् वेळोवेळी जाहीर
करिार आहे. ही संरचिा उद््ोग
आटि टियािकांचा एक सिाि
आवाज म्हिूिसुध्दा काि
करिार आहे.
एए अथ्षप्िाीिध्ये सािील
झाल्यािे जोखिीचे िूल्यांकि
करण्यास
त्याचबरोबर
अंडररायटिंग प््ट्कया सुलभ
करण्यास आयसीआयसीआय
लोम्बाड्षला आिखी ताकदवाि
करिार आहे. एखादी पॉटलसी
जाहीर करण्यासाठी लागिारा
वेळ लि््िीयरीत्या किी
करण्यासही यािुळे िदत होईल.

सहिती गिाचे सदथ्य म्हिूि,
आयसीआयसीआय लोम्बाड्ष
बाजार िाग्षदि्षक तत््वे आटि
आट्थषक प््िालीच्या िािदंडांिा
आकार देण्यास िदत देऊ
िकेल. दरम्याि, आट्थषक
िाटहती प््दाि करण्यासाठी
लागिारा वेळ आटि त्यासाठीची
धावपळ वाचवूि पॉटलसी
खरेदीची प््ट्कया ग््ाहकांसाठी
सुलभ होईल. बँक ठेवी, के्टडि
काड्ष, म्युच्युअल फंड, टविा
पॉटलसी, पीएफ खाती आटि
अन्य पुरक िाटहतीसह एकूि
23 टवटवध प््कारच्या आट्थषक
िाटहतीसाठी ग््ाहकांिी संिती
देण्याची कल्पिा या एए
अथ्पष ि
् ालीत आहे. या िाटहतीवर
आधाटरत ग््ाहकांिा अिुकूल
ऑफर
आटि
चांगल्या
उत्पादिांचा अिुभव टिळण्यास
िदत होिार आहे.
या िवीि उपक््िाबि््ल
बोलतािा आयसीआयसीआय
लोम्बाडचे टविेर काय्षकारी
संचालक संजीव िंत्ी म्हिाले,
‘आजच्या युगात ग््ाहकांच्या
िाटहतीचे संरि््ि हे आिच्या
िूल्यांचा आत्िा आहे. अिा
प््कारे आम्ही खाते एकट््तत
करिाऱ्यांिी करार केला असूि
संिती देिाय्ाष ग््ाहकांची आट्थक
ष
िाटहती आम्हाला प््ाप्त होऊ
िकेल आटि िाटहतीच्या
संरि््िात कोितीही तडजोड
केली जािार िाही. ही
अथ्षप्िाली सव्ष सहभागी
घिकांिा सुरट््ितपिे आटि
काय्षि्ितेिे िाटहती देतािा
सव्ाा्िा सिाि पातळीवर संधी
प््दाि करते. या अथ्षप्िालीत

प््वेि केल्यािे आम्हाला आिची
अंडररायटिंग प््ट्कया अटधक
सि््ि आटि व्यवस्थथतपिे
करता येईल आटि पॉटलसीचे
वेगािे टवतरि करता येईल.
टिवाय, ग््ाहकांिा सेवांचे
टडटजिल टवतरि, टवश््ासपुि्ष

पध्दतीिे टियिांची चौकि आटि
ग््ाहकाला उत््ि अिुभव प््दाि
करण्यावर लि्् के्द्ीत राहूि
देिात टवम्याचा अटधकाटधक
प््सार होण्याससुध्दा िदत
होईल.’
याचबरोबर
आिखी

िहत्वाचा िुि्ा म्हिजे की एए या
प््ािुख्यािे टबगर-बँटकंग टवत््ीय
कंपन्या आहेत. त्या टवत््ीय डेिा
िोधिाय्ाष कंपन्या आटि हा डेिा
असलेल्या कंपन्या (टवत््ीय
िाटहती प््दाते) यांच्यात तंत्ज्ाि
िध्यथ्थ म्हिूि काि करेल.

श््ी हरी केममकल्स एक्स्पोर्ट मलममरेड
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िूळ
सौम्यीकृत

टिपा :
१
वरील टिष्कर्षलेखासटितीद््ारे तपासण्यात आले आहेत आटि िोव्हे्बर १३, २०२१ रोजी झालेल्या संचालक िंडळाच्या सभेिध्ये सन्ित करण्यात
आले आहत.
२
कंपिीकेवळ एकाच टवभागािध्ये काय्रष त आहे आटि म्हिूि इंडएएस १०८ अिुसार “ऑपरेटिंग सेगि् िे् ” च्यािान्यतेचय् ा अिुसार केवळ एकच अहवाल
योग्य टवभाग आहे.
३
िहाराष््राज्याच्या पूि्षरायगड टजल्ह्ािध्ये अिपेट्ित आटि सातत्यािे झालेल्या पावसािुळे आिचे िहाड येथील उत्पादि युटिि २२ जुलै२०२१
रोजी पूरग्स
् ्स्थथतीिध्ये असल्यािेसाठा, यंत्आटि
े
संयतं ्ह्
े ्ावर त्याचा पटरिाि झाला आहे.त्यािुळपे ल
् ांि आटि िटििरी च्या दुरस
् ्ी आटि देखभाल
याचा अटतटरक्त खच्षझाला असूि अटतटवटिष््बाबीिध्ये दाखटवण्यात आला आहे आटि साठा िुल्यांकि सिाप्तीिधूिखराब झालेला साठ््ािधील
िाल वजा झाला आहे. त्याटिवाय, त्यािंतरअन्य उत््पन्ि म्हिूि र्. २.९३ कोिी रकिेचा टवम्याचा दावा दाखटवण्यात आला आहे.
४
गतकालावधीचेआकडेचालूकालावधीिधीलआकडेसुसंगतकरण्यासाठीआवश्यकत्याटठकािीपुिग्षठीत/ पुिव्षग्ीकृतकरण्यातआलेआहेत.
५
सेबी (टलस्थिंग ऑस्ललगेििअॅण्डटडसक्लोझर टरक्वायरिे्ि)टियिावली, २०१५ च्या ३३ च्या अिुरंगािे थ्िॉक एक्सचे्जिध्ये सादर करावयाच्या
त््ैिाटसक टवत््ीय टिष्कर्ाषचा उपरोक्त हा सटवस््र आराखडा आहे. त््ैिाटसकाच्या टिष्कर्ाषचा पूि्षििूिा थ्िॉक एक्थ्चे्जच्या आटि कंपिीच्या
http://www.shreeharichemicals.in / fiancialinformation.aspx वर उपलल्ध आहे.
संचालक मंडळाच्या आदेशाद््ारे
श््ी हरी केममकल्स एक्स्पोर्ट मलममरेड करीता
बी.सी. अग््वाल
मिकाि: मुंबई
अध्यक्् आमि व्यवस्थापकीय संचालक
मदनांमकत : नोव्हे्बर १३, २०२१
(डीआयएन:००१२१०८०)

कोिताही खच्ष ि करता िैसट्गषकटरत्या
पाइपलाइिद््ारे या धरिातील पािीसाठा
िहराच्या टवटवध भागािध्ये टवतटरत
केले जात आहे.
गेलय् ा काही वर्ापष ासूि धरिाची टभंत
ढासळूि त्याच्या िोठ््ा प्ि् ािात गळती
लागली आहे. धरिािध्ये िोठ््ा
प््िािात गाळ साठला आहे. त्यािुळे
किी प्ि् ािात पािीसाठा होत असल्यािे
त्याचा प्ट्तकूल पटरिाि पािीपुरवठ््ावर
होतो. एट््पल िटहन्यापासूि िहराला
पािीिंचाईला सािोरे जावे लागते.

ही सिथ्या दूर करण्यासाठी िाजी
आिदार हुथ्िबािू खटलफे यांिी
िुख्यिंत्ी देवे्द् फडिवीस यांच्या
िेतृत्वाखालील राज्य िासिाकडे िव्या
धरिाच्या बांधकािासाठी टिधीची
िागिी केली होती. त्याची दखल घेऊि
फडिवीस यांिी सुिारे दहा कोिी
र्पयांचा टिधी िंजरू केला. त्या टिधीतूि
सध्या िवे धरि बांधण्यात येत आहे.
सुिारे साठ िक््े बांधकाि पूि्ष
झाल्याची
िाटहती
पाटलका
प््िासिाकडूि देण्यात आली.

२४ वर््ीय उद््ोजिका रोशनी
चव्हाणचा आयन्न-स्ट्ाँग प््वास

रत्िाटगरी : कौिुंटबक
व्यवसायात काहीतरी िावीन्य
आिले तर त्याचे थ्वर्प
आिखी िोठे होवू िकते. तसेच
ही िावीन्य तयार करिारी
कुिुंबातील व्यक्ती देखील त्या
व्यवसायत आपला वेगळा ठसा
टिि्ाषि कर् िकते हे दाखवूि
टदले आहे २४ वर््ीय उद््ोटजका
रोििी संजय चव्हाि यांिी. त्या
यावर््ीच्या
िहाराष््ातील
प््ोजेक्ि हर अँड िाऊच्या
उद््ोजकता साहाय्य काय्क
ष ि
् ाचा
एक भाग होत्या.
रोििी या िूळच्या िहाराष््ातील
् रत्िाटगरी
टजल्ह्ातील खेड्ी भागातील आहेत. त्यांचे आईवडील, आजी-आजोबा आटि पूवज
ष् हे सव्षलोखंडी
वस््ू बिवण्याचा व्यवसाय करतात. कुिबुं ाकडूि
प्रिा
्े घेऊि रोििी यांिा देखील उद््ोजक बिायचे
होते. त्यािुळे त्यांिी वयाच्या १६ व्या वर््ी थ्वतःच्या
लोखंडी वस््ू बिवण्याचा उद््ोग सुर् केला.
कुिबुं ाच्या आट्थक
ष स्थथतीिुळे रोििी यांिा िववीिंतर
िाळा सोडावी लागली. िात्् सािाटजक-आट्थक
ष
संघर्ािष ळ
ु े ि डगिगता त्यांिी उद्ि् िील थ्वभावािे
आटि भाविेिे सुिारे १० िातेवार्इक िटहलांचा
सिावेि असलेला एक थ्वयं-सहायता गि सुर्केला.
सहायता गिात भाग घेतल्यािे त्यांचय् ात
आत्िटवश््ास टिि्ाि
ष झाला. त्यािुळे त्यांिी िविाथ
प्स
् न्ि िावाचा उपक्ि् सुर् केला. ज्यािध्ये त्या

चाकू, कोयता, भाजीपाला किर,
चिचा,
कुऱह् ाडी
आटि
पॅिसारख्या टवटवध प्क
् ारच्या
घरगुती उपयोगाच्या लोखंडी वस््ू
बिवतात. तसेच बचत गिातील
िटहलांचय् ा िदतीिे त्या गेली
अिेक वर््े लाडू, फराळ आटि
इतर खाद्प् दाथ्षबिवण्याचा आटि
टवकण्याचा व्यवसाय करीत
आहेत. २०१४ िध्ये सुर्झालेलय् ा
रोििी यांचय् ा एंिरप््ाइझिे
आत््ापय्त्ा िोठा प्व् ास केला
आहे. त्या सध्या ६ थ्थाटिक
िटहलांिा उत्पन्िाचा स््ोत प्द् ाि करत आहेत. त्यांचय् ा
एंिरप््ाइझची उत्पादिे तयार करण्यासाठी लागिारा
कच््ा िाल पुि,े बेळगाव आटि कोल्हापूर येथिू
घाऊक दुकािातूि टवकत घेतला जातो. त्यािंतर खेड्ी
येथील त्यांचय् ा घराजवळील एका छोट््ा उत्पादि
युटिििध्ये उत्पादि केले जाते आटि िंतर ते टचपळूि
आटि थ्थाटिक बाजारपेठते टवकले जाते. काही
दुकािांतिू उत्पादिे टवकण्याव्यटतटरक्त रोििी या
त्याच्या उद््ोगािी संबटं धत काही िटहलांसह,
टचपळूिच्या थ्थाटिक बाजारपेठांिध्ये रथ्तय् ाच्या
कडेला थ्िॉल लावूि िविाथ प्स
् न्िा यांचय् ा लोखंडी
उत्पादिांची टवक््ी करतात.
या प््वासाबाबत िविाथ प््सन्िच्या संथ्थापक
रोििी यांिी सांटगतले की, ‘िी तर्ि वयात
उद््ोजक म्हिूि िाझ्या प््वासाला सुरवात केली.
तेव्हा अिेकांिी िाझ्यावर िीका करीत थट््ा केली.

शाद्टूल मसक्युमररीज मलममरेड

सीआयएन : एल५०१००एमएच१९८५पीएलसी०३६९३७
जी-१२, तुलसीयांिी चे्बस्ष, २१२, िरीिि पोइंि, िुंबई ४०००२१.
दूर. क््. : ३०२१ ८५०० /४००९ ०५०० फॅक्स: २२८४ ६५८५ / ६६३०८६०९
संकेतथ्थळ : www.shardulsecurities.com ई-िेल आयडी : investors@shriyam.com
३० सप्रे्बर २०२१ रोजी संपलेल्या मतमाही आमि अर्टवर्ाटकमरता एकमेव आमि एकम््तकृत मवतीय मनशकर्ाटच्या मनवेदनाचा आराखडा

(र्. लाखामध्ये, प््ती समभाग मामहती वगळता)

अ.
क््.

तपमशल

एकमेव

एकम््तकृत

संपलेले
संपलेले अर्ट
संपलेले
संपलेले अर्ट
संपलेले
संपलेले
त््ैमामसक वर्ट
त््ैमामसक वर्ट त््ैमामसक वर्ट वर्ट ३०वर्ट ३०त््ैमामसक वर्ट
३०-सप्रे्-२१ सप्र्-े २१
३०-सप्रे्-२१ ३०-सप्रे्-२१ सप्र्-े २१
३०-सप्रे्-२१
अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत

१ काय्ाषिधूि एकूि उत्पन्ि (टिव्वळ)
६६३.०५ १,१६८.२९
१९२.७४
८३६.६२ १,४१४.७५ २९९.३५
२ कालावधीसाठी टिव्वळ िफा/ (तोिा) (कर, अपवादात्िक
आटि/ टकंवा अटतटवटिष््बाबी्पूव्ष)
६२८.५३ १,१०६.४६
१५९.६४
७५४.९३ १,२७१.८७ २३५.२८
३ कालावधीसाठी कर पूव्षटिव्वळ िफा/ (तोिा) (अपवादात्िक
आटि/ टकंवा अटतटवटिष््बाबी्पश््ात)
६२८.५३ १,१०६.४६
१५९.६४
७५४.९३ १,२७१.८७ २३५.२८
४ कालावधीसाठी कर पश््ात टिव्वळ िफा/ (तोिा)
५२१.८१
८६६.५४
१११.१९
६१९.५५
९९२.६९ १७१.२४
५ कालावधीसाठी एकूि सव््ाकर उत्पन्ि (कर पश््ात एकट््तत
िफा/ (तोिा) (कर पश््ात) आटि कर पश््ात अन्य सव््ाकर
उत्पन्ि)
५,०५९.०३ ६,५५०.६० ४,७३६.५५ ५,९३१.२४ ७,६८९.६८ ५,८९६.०५
६ भरिा केलेले सिभाग भांडवल (प््त्येकी र्. १० दि्षिी िूल्याचे)
१,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४
७ राखीव (ताळेबंदािध्ये दाखटवल्याप््िािे पुिि्षुल्यांटकत
राखीव वगळता)
८ प््त्येकी र्. १०/- दि्षिी िूल्याचे प््ती भाग उत्पन्ि
(वाट्रषकीकरि िाही)
ए) िूळ (र्. िध्ये)
२.९८
४.९५
०.६४
३.५४
५.६७
०.९८
बी) सौस्मयकृत (र्. िध्ये)
२.९८
४.९५
०.६४
३.५४
५.६७
०.९८
मरपा:सेबी (टलस्थिंग ऑस्ललईगेिि अॅण्ड टडसक्लोझर टरक्वायरिे्ि रेग्युलेिि) टियिावली, २०१५ च्या ३३ च्या अिुरंगािे थ्िॉक एक्सचे्जिध्ये सादर करावयाच्या त््ैिाटसक
टवत््ीय टिष्कर्ाषचा उपरोक्त हा सटवस््र आराखडा आहे. त्िाटसकाच्
्ै
या टिष्कर्ाषचा पूि्षििूिा कंपिीच्या संकेतथ्थळावर म्हिजेच www.shardulsecurities.com
आटि थ्िॉक एक्थ्चे्जच्या टल. च्या https://www.bseindia.com वर उपलल्ध आहे.
लेखा परीि््ि सटितीिे उपरोक्त टिष्कर्ाषचे सिीि््ि करण्यात आले आहे आटि त्यािंतर संचालक िंडळािे १३ िोव्हे्बर २०२१ रोजी त्यांच्या झालेल्या सभेिध्ये संित
करण्यात आले आहेत. उपरोक्त टिष्कर्ाा्चे िय्ाषटदत सिीि््ि कंपिीच्या संवैधाटिक लेखा परीि््ि सटितीद््ारे करण्यात आले आहे.
शाद्टुल मसक्युमररीज मलममरेड
योगे्द् चतुव्ेदी
मिकाि: मुंबई
काय्टकारी संचालक आमि सीईओ
मदनांक :- १३ नोव्हे्बर, २०२१
डीआयएन: ०००१३६१३

फोरोक्कवप इंमडया मलममरेड

सीआयएन: एल७४९४०एमएच१९९२पीएलसी०६७८६४
िो्दिी. काय्ाषलय: १०/११६, सॉल्ि पॅि टडस्वहजि, टवद््ालंकार कॉलेज रोड, अँिॉप टहल, वडाळा, िुंबई – ४०००३७ दूरध्विी: ०२२-२४११० ११०
ई-िेल: info@photoquip.com संकेतथ्थळ: www.photoquip.com
३० सप्रे्बर, २०२१ रोजी संपलेल्या त््ैमामसक आमि अर्ट वर्ाटसािी अलेखापरीम््कत मवम््तय मनष्कर्ाटच्या मनवेदिाचा आराखडा
(ईपीएस आकडे वगळता र्. लाखांिध्ये)
अ.
क््.

१
२

तपशील

संपलेले त््ैमामसक
संपलेले अर्ट वर्ट
संपलेले वर्ट
३०/०९/२०२१ ३०/०६/२०२१ ३०/०९/२०२१ ३०/०९/२०२१ ३०/०९/२०२१ ३१/३/२०२१
अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत अलेखापरीम््कत लेखापरीम््कत

काय्ाषिधूि एकूि उपन्ि
३४९.८२
१६९.७३
४७१.४६ ५१९.५५ ५६९.४८ १३७९.९८
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