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टीव्िी अलिनेता समीर
शम्ााने केिी आत्मित्या
मुंबईत राहत्रा घरी गळफास

घेऊन िेली आत्महत्रा
मुंबई : टीवहुी अवभनेता व मॉडेल समीर शमाुग

याने मुंबईतील मालाड इथलयुा राहतयुा घरी
आतमुहतयुा केली. ४४ वषुुीय समीरने गळफास
घेऊन आतमुहतयुा केली. समीरचयुा घरातून
कोणतीच सुसाइट नोट वमळालेली नाही. समीरने
बऱयुाच वहंदी मावलकांमधयुे भूवमका साकारलयुा
होतयुा. ‘जयुोती’, ‘कहानी घर घर की’, ‘लेफटु
राइट लेफटु’, ‘इस पयुार को कयुा नाम दूँ’ या
मावलकांमधयुे समीरने महतुुुवपूणगु भूवमका
साकारलयुा होतयुा. मालाड पोवलसांनी वदलेलयुा
मावहतीनुसार, नाइट डुुुटीवर असलेलयुा
इमारतीचयुा वॉचमनने आधी समीरचा मृतदेह
पावहला. तयुानतंर तयुान ेपोवलसांना व सोसायटीचयुा
सदसयुानंा याववषयीची मावहती वदली. समीरने दोन
वदवसांपूवुुीच आतमुहतयुा केलयुाचा संशय
पोवलसांनी वयुकतु केला आहे.

“आकससुमत मृतयुूची नोदु करणयुात आली
असून मृतदेह शवववचछुेदनासाठी पाठवणयुाता
आला आहे”, अशी मावहती मालाड पोलीस
ठाणयुाचे ववरषुु पोलीस अवधकारी जॉजुग फनांुवुडस
यांनी वदली.

फेसबुि लाईव्ह िरत
हॉटेलमध्रे िाम िरणाऱ्रा २२

वर््ीर रुविाची आत्महत्रा
जवहुार - शहरातील राममंवदर शेजारील

इमारतीत एका 22 वषुुीय तरणुान ेफसेबकु लाईवहु
सुर ु ठेवून आतमुहतयुा केलयुाची धकुुादायक
घटना गुरवुारी सायंकाळी पाच चयुा सुमारास
घडली आहे.वाडा तालुकयुातील वीरा येथील
नवनाथ बोग ेवय 22 हा तरणु जवहुार यथेील एका
हॉटेल मधयुे वेटरचे काम करत होता, तो हॉटेल
मालकाचयुा फलुॅटमधयुे रहायचा अचानक तयुाने
फेसबुक सुर ुकरनु सवुतः पंखयुाला बांधलेलयुा
नायलॉन दोरीला लटकून लाईवहु आतमुहतयुा
केलयुाची धकुुादायक घटना घडली असून, सदर
घटना कॅमेऱयुात कैद झाली असून ती सोशल
मीवडयावर पसरलयुामुळे घटनेची खबर लागली
आहे. आतमुहतयुा का केली याचे कारण अदुुाप
समजू शकलेले नाही, दरमयुान जवहुार पोलीस
ठाणयुात या घटनेची नोदु करणयुात आली आहे.

CIN: L64200MH2007PLC172707
Regd Office: 4th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex,

New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053
E-mail : cs@tvvision.in; Website: www.tvvision.in

Tel.: 022-40230000;  Fax: 022-26395459

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on
Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode, inter alia, to
consider and approve the Standalone and Consolidated Un-Audited
Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.
The information is also available on the website of the Company viz.
www.tvvision.in and is also available on the website of BSE Limited
(www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited
(www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed.

For TV Vision Limited
Place: Mumbai Sd/-
Date: August 6, 2020 Shilpa Jain

Company Secretary & Compliance Officer

A SRI ADHIKARI BROTHERS ENTERPRISE

B§S>gmò m {b{_Qo>S>
grAm`EZ : L67120MH1980PlC023332

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`  : 1111 - E ahoOm Mo¨~g©, 213, Z{a_Z nm°B§Q>, _w§~B© - 400 021.
B©-_ob : info@indsoya.com do~gmBQ> : www.indsoya.com g§nH©$ H«$. : 022 - 22852796 -
97 - 99
{X. 30.06.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmmË`m ñWm`r AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMm gmam§ím

(é. bmIm§V)
A. Vnímrb {V_mhrAIoa {V_mhrAIoa {V_mhrAIoa df©AIoa 
H«$. (30.06.2020) (31.03.2020) (30.06.2019) (31.03.2020)

AboImnar{jV AboImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV       

1. n{aMmbZmVyZ EHy$U 102.68 78.99 2.40 445.39
CËnÝZ ({Zìdi)

2. H$mbmdYrH${aVm (H$a d 11.09 4.61 3.59 19.22
AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`
~m~rnyd©){Zìdi Z\$m /(VmoQ>m) 

3.  H$anyd© H$mbmdYrH${aVm 11.09 4.61 3.59 19.22
(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`  
~m~rníMmV){Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 

4. H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm 8.24 3.88 3.59 16.19
(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`  
~m~rníMmV){Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 

5. H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ 8.24 3.88 3.59 16.19
CËnÝZ (H$mbmdYrH${aVm
(H$aníMmV) Z\$m/(VmoQ>m)
d AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ 
(H$aníMmV) `m§Mm g_mdoím)

6. ßm«Xm{ZV ^mJ ^m§S>db 20.00 20.00 20.00 20.00
7. amIrd (boImnar{jV Vmio~§XmZwgma 

nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm)  71.91
8. CËnÝZ ßm«{VímoAa ßm«Ë`oH$r é.10/-

(Agm_mÝ` ~m~rníMmV)
A) _yb^yV (é.) 4.12 1.94 1.80 8.10
~) gm¡å`rH¥$V (é.) 4.12 1.94 1.80 8.10

Q>rnm :
1) darb {dÎmr` {ZîH$fmªMr g§MmbH$ _§S>imÛmao {X. 05.08.2020 amoOr Am`mo{OV g^oV nQ>Zmo¨XUrH$aÊ`mV Ambr.
2.  darb {ddaU ho go~r (gyMr d AÝ` {dåmmoMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V
ñQ>m°H$ EŠgMo¨OH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho.
gXa {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU© ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨O do~gmBQ>
www.bseindia.com da d H§$nZrMr do~gmBQ> www.indsoya.com da CnbãY Amho.
3. JV H$mbmdYr/dfm©H${aVmMr AmH$So>dmar Amdí`H$VoZwgma nwZJ©{R>V/nwZ:dJ©dmarV H$aÊ`mV Ambr Amho.
B§S>gmo`m {b{_Qo>S>H${aVm

ghr/-
{ímdHw$_ma d¡ímr

{R>H$mU : _w§~B© H§$nZr g{Md
{XZm§H$ : 05.08.2020 E45528

{ZYr ½m«oZmBQ²>g {b{_Qo>S>
grAm`EZ Z§. : L51900MH1981PLC025693

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 9, nmonQ> ~mnm ímm°{n§J go¨Q>a, 2 am _Obm,
ñQo>ímZ amoS>, gm§VmH«y$P (n{íM_), _w§~B© - 400 054.
B©-_ob Am`S>r : pushpraj0201@gmail.com

Xya. H«$. (022) 648 5481
do~gmBQ> : www.nidhigranites.com

gyMZm
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm)
{d{Z`_Z, 2015 Mo {d{Z`_Z 29 ghdmMZ {d{Z`_Z
47 A§VJ©V `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r,
{X. 30.06.2020 amoOr g§nbobr n{hbr {V_mhr d
VrZ_{hÝ`mH${aVm H§$nZrÀ`m AboImnar{jV {dÎmr`
{ZîH$fmªda {dMma{d{Z_` H$aUo d Ë`m§Zm _§Owar
XoÊ`mH${aVm H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m ~wYdma,
{X. 12.08.2020 amoOr Xw. 12.30 dmOVm Ë`m§Mo
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` nÎmm 502, {ìhdo{a`m S>r {d§J, gmZo
JwéOr _mJ©, _hmbú_r, _w§~B© - 400 011, _hmamîQ´>
^maV `m nÎ`mda Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.
darb _m{hVr H§$nZrMr do~gmBQ> www.nidhigranites.com
da VgoM ñQ>m°H$ EŠgMo¨O do~gmBQ> www.bseindia.com
dahr CnbãY Amho.
{ZYr ½m«oZmBQ²>g {b{_Qo>S>H${aVm

ghr/-
_w§~B© {ZYr AJadmb
07.08.2020 ì`dñWmnH$r` g§MmbH$

पालिमंत््ी एिनाथ कशंदे रांचे कनद््ेश

‘कस््ुरबा’त उभारणार
आंतरराष््््ीय दर्ााची 

लिवंडीतीि मानकोिी लिंिोटी रस्त्यािी िाळि

लिवंडीत अल्पवयीन मुिीवर
डॉक्टरने केिा िै्लगक अत्याचार

भकवषर्ातील साथरोगाचाही
घणेार वधे १२ िोटी ७४ लाख

खच्य
मंुबई: करोनाचयुा साथीने संपूणगु जगाला

हादरवून सोडले आहे. भारताला तयुातही
महाराषुुुुाला याचा सवाुगवधक फटका पडला असनू
सवाुगवधक रगुणु व मतृयु ूमहाराषुुुुात झाल ेआहते.
या पाुुशगुभूमीवर करोनासह ववववध साथरोग
आजार, रगुणुामधील पुुवतकाशकतुी, जनुकीय
बदल, पुुवतवपडंासह उपचाराची वदशा आदीसुदभाुगत
संशोधन करणयुासाठी महापावलकेचयुा कसुुुरबा
रगुणुालयात आतंरराषुुुुीय दजाुगची ‘साथरोग आजार
व पुुवतकारशकतुी शासुुुु ससंथुा’ सथुापन करणयुात
येणार असून मुखयुमंतुुी उदुुव ठाकरे यांनी या
पुुसुुाववत सशंोधन ससंथुलेा ततवुत: मानयुता वदली
आह.े पवहलयुा टपपुयुात यासाठी १२ कोटी ७४ लाख
रपुय ेखचुग अपवेुुकत आह.े

मुखयुमतंुुी उदुुव ठाकर ेयांनी यापवूुुी मुलंुड यथेे
पाच हजार बडे कुुमता असलेलयुा साथरोग व सपुर
सपुशेावलटी रगुणुालयाची घोषणा कलेी आह ेतसचे
राजयुात वेगवेगळयुा वठकाणी साथरोग रगुणुालय
उभारणयुाची भूवमका घेतली आहे. याचबरोबर
भारतीय लोकांची पुुवतकारशकतुी व कुुमता,
भारतातील आजार, जलजनयु आजार, पलुाझमुा
उपचार, असँणुटबॉडी,टी सले पुुवतकारशकतुी, राषुुुुीय
आंतरराषुुुुीय साथरोग, करोना तसेच आगामी
काळातील आजारांचा सामना करणयुासाठी
करावयाची तयारी आदीचा अभयुास व संशोधन
करणयुासाठी ‘आयसीएमआर’च ेसहसचंालक डॉ.
ओम शुुीवासुुव यानंी राजयु शासनाला रगुणुालयाशी
संलगनु असलेली आंतराराषुुुुीय दजाुगची संशोधन
ससंथुा सथुापन करणयुाबाबतचा पुुसुुाव सादर कलेा

आह.े गलेयुा आठवडुुात मखुयुमंतुुी उदुुव ठाकरे
यांचयुाकडे झालेलयुा पुुमुख अवधकारी, तजजुुु
डॉकटुसगु यांचयुा बैठकीत आयसीएमआर’चे
सहसंचााल कडॉ. ओम शुुीवासुुव यांनी या
वनयोवजत संशोधन संसथुेची मावहती सादर केली
होती. मखुयुमंतुुी ठाकर ेयांनी या पुुसुुावाला ततवुतः
मानयुता वदलयुानंतर डॉ. शुुीवासुुव यांनी सोमवारी
हा पुुसुुाव राजयु सरकारला सादर केला आहे.
राजयुात पुणे येथे अशापुुकारची ‘एनआयवहुी’ ही
संसथुा असली तरी रगुणुालयाशी संलगनुता ठेवून
वयुापक संशोधन व उपचारांची वदशा वनवुुशत
करणारी नवी आतंरराषुुुुीय दजाुगची ससंथुा लवकरच
सथुापन होणार असलयुाच ेपावलकतेील एका जयेुषुु
अवधकायाुंनुी सांवगतले. कसुुरुबा रगुणुालयातील या
संशोधन संसथुेत अँसणुटबॉडी महुणजे पुुवतवपंडाचा
अभयुास, टी सले जयुात शरीरातील ववषाण ूवनषवुुुिय
करणयुाची कुुमता असललेी पुुवतवपडं, थंुकी, घसा
तसेच लाळेतून घेतलेला दुुव, करोना व अनयु
साथरोग आजारावंरील औषध,े ववषाणू ससंगाुगवरील
उपाययोजना, पुुवतकाशासुुुु, संसगगुजनयु आजार

तसचे साथरोग आजारावंर वयुापक सशंोधन केले
जाणार आहे. यातून रगुणुामधील पुुवतकारशकतुी
कशी ववकवसत करता येईल यावर पुुामुखयुाने
अभयुास केला जाणार आहे. तयुाचबरोबर अशा
गोषुुीचुा सामना करणयुासाठी सावुगजवनक आरोगयु
वयुवसथुेतील तुुुटी शोधून तयुा दूर करणयुावर भर
वदला जाणार आहे. वैदुुक कुेुतुुातील महतवुाचयुा
सशंोधनावरही ही ससंथुा लकुु ठवेनू राहाणार आह.े
यातील महतवुाचा भाग महुणज ेकरोना झालेल ेकाही
रगुणु ह ेगभंीर व तीवुु सवुरपुाची लकुुणे दाखवतात
तर काहीनुा सौमयु सवुरपुात तो का होतो यावरील
सशंोधनातनू कोवीड उपचार व पुुवतबधं तसेच लस
वनवमुगतीची वदशा सपुषुु होईल. हे संशोधन एका
वयुापक पायावर उभे राहाणार असून यात
सावुगजवनक आरोगयु, रगुणुालये, ववदुुापीठे, आरोगयु
ववजुुान ववदुुापीठ, पशुवैदुुकीय ववदुुापीठ, वदैुुकीय
संशोधन संसथुा, एवपडेमॉलॉजी महुणजे
पुुवतबंधातमुक शासुुुुासह वेगवेगळयुा कुेुतुुातील
तजजुुुांना सामावून घेणयुाचे डॉ. शुुीवासुुव यांचयुा
पुुसुुावात नमूद करणयुात आल ेआह.े 

साथरोग आजार व प््कतिारशक्ती शास्््् संशोधन संस्था!
पालिकेच्या कस््ुरबा र्ग्णाियात यासाठी २००० चौरस फुटांची जागा पलिल्या

टपपुयुासाठी वनवुुशत करणयुात आली असून
बांधकामासाठी ७५ लाख, दोन पुुयोगशाळांसाठी सहा
कोटी, आवशयुक उपकरणे २५ लाख, आपतकुालीन खचुग
एक कोटी तसेच संशोधक व अनयु कमुगचारी यांचयुासाठी
चार कोटी ७४ लाख ६० हजार असा १२ कोटी ७४ लाख
६० हजार रपुयांचा पुुसुुाव मांडणयुात आला आहे. तीन
वषाुंतु ही संशोधन संसथुा पूणगुतवुास आलेली असेल यात
दुसयाुग टपपुयुातील नऊ कोटी रपुयांचा समावेश आहे.
ववषाणू, जीवाणूसह साथरोगाचा सामना करणयुासाठी ही

सशंोधन ससंथुा मोलाची ठरले तसचे भववषयुातील रगुणुांना याचा नकुुी फायदा होईल, असा ववशुुास
या पुुसुुावात वयुकतु करणयुात आला आहे.

राष्््व्ादीचर्ा वतीने
मासि्,

सकॅनटारझरच ेवाटप
ठाणे (पुुवतवनधी)-

राषुुुुवादी काँगुेुसचे नेते
गृहवनमाुगण मंतुुी डॉ. वजतेदुुु
आवहुाड याचंयुा वाढवदवसाचयुा
अनुषंगाने राषुुुुवादी घोडबंदर
मवहला बलुॉकचयुा वतीने
कोववड योदुुय्ानंा सवॅनटायझर
आवण मासकु-गलुोवहुजच ेवाटप
करणयुात आले. 

गहृवनमाुगण मतंुुी डॉ. वजतेदुुु
आवहुाड यांनी “माझा
वाढवदवस साजरा कर ु नका
शुभेचछुांचे बॅनर लावू नका,
तयुाऐवजी सामावजक कतगुवयुे
पार पाडा” अस ेआवाहन कलेे
होत.े या आवाहनाला पुुवतसाद
दते शहराधयुकुु आनदं पराजंपे,
पुुदशे वचटणीस तथा नगरसवेक
सुहास देसाई, ओबीसी सेलचे
नेते राज राजापूरकर, शहर
उपाधयुकुु दादासाहेब गवळी
यांचयुा मागगुदशगुनाखाली
राषुुुुवादी घोडबंदर मवहला
बलुॉक चयुा अधयुकुुा रानी दसेाई
यांचयुातफुेु कासारवडवली,
आनंद नगर, पाटलीपाढा एम
एस ई बी कायाुगलय,
कासारवडवली पोवलस सटुशेन,
वाघबीळ टुॅुवफक पोवलस
चौकी, ठामपा आरोगयु केदुुु,
आवण ठामपा मुखयुालय येथे
कायुगरत असलले ेपोवलस,   एम
एस ई बी कमगुचारी, ठामपा
सफाई कामगार, यानंाा मासकु,
सॅवनटायझर आवण
हनॅडुगलुोवहुजच ेवाटप केल.े

महापालिका आलि लिल्हा
प््शासनाने सतक्क राहावे

ठाणे :  गेलयुा दोन
वदवसापंासनू शहरासह वजलहुुुाला
मुसळभधार पावसाने झोडपून
काढले असले तरी पवरससुथती
वनयंतुुणात आहे. नागवरकांना
कुठलाही तुुास होऊ नय,े यासाठी
महापावलका आवण वजलहुा
पुुशासनान ेसतकुक व ततपुर राहावे,
असे आदेश ठाणे वजलहुुुाचे
पालकमंतुुी एकनाथ वशंदे यांनी
गरुवुारी वदल.े वजलहुुुात पावसाची
संततधार सुर ुअसून वशंदे यांनी
या पाुुशगुभूमीवर ठाणे
महापावलकेचयुा आपतुुी
वयुवसथुापन ककुुाला भेट देऊन
पवरससुथतीचा आढावा घेतला.
वजलहुुुात एनडीआरएफची पथके

तैनात केली असून गरज
पडलयुास ठाणे महापावलकेची
मदत पथकेही पाठवली जातील,
असे  वशंदे यांनी सपुषुु केले.
शहरातील सखल भागांमधयेु
काही वठकाणी पाणी साचले
आहे, परंतु पंप लावून या
पाणयुाचा उपसा केला जात आहे.
झाड ेपडलयुाचयुा तिुुारीचुी तवुवरत
दखल घेऊन पडलेली झाडे
उचलणयुाचयुा सूचनाही वशदं ेयानंी
वदलयुा. महापावलकेचा आपतुुी
वयुवसथुापन ककुु अदुुयावत
असून आयुकतु डॉ. वववपन शमाुग
यांचयुासह मी सवुतः पवरससुथतीवर
लकुु ठेवून आहे, असेही  वशंदे
यांनी सांवगतले.

करोनाचा पुुादुभाुगव वनयंतुुणात वशंदे यांनी यापुुसंगी
करोनासंदभाुगतील पवरससुथतीचाही आढावा घेतला. महापावलकेने
केलेलयुा उपाय योजनांमुळे गेलयुा काही वदवसांपासून नवयुा
बवधतांची संखयुा घटत असून रगुणु बरे होणयुाचे पुुमाणही तबबुल
८४ टककुयुांवर पोहोचले आहे. रगुणुसंखयुा दुपटीचा कालावधीही
साततयुाने वाढत आहे. मातुु, कुठलयुाही पवरससुथतीत गाफील
राहून चालणार नाही. लॉकडाउन मधयेु बऱयुापैकी वशवथलता
वदली असून पवरससुथती अशीच रावहली तर आणखी काही वनबुुंध
मागे घेणयुासंदभाुगत वनवुुशतपणे ववचार केला जाईल, असे वशंदे
यांनी सांवगतले.

वभवंडी - कोरोनाचयुा महामारीत जगभर
डॉकटुर रगुणुांचे पुुाण वाचवत आहेत. मातुु,
वैदुुकीय कुुेतुुाला कावळमा फासणारी घटना
वभवंडीत घडली आहे. 14 वषुुीय अलपुवयीन
मुलीवर डॉकटुरने अतयुाचार केला असलयुाची
खळबळजनक घटना वभवंडीत समोर आली आह.े
यापुुकरणी शांतीनगर पोलीस ठाणयुात नराधम
डॉकटुर ववरोधात मंगळवारी पीवडत अलपुवयीन
मुलीचयुा आईन ेतिुुार केली असता या नराधमावर
ववववध कालामातंगुगत अतयुाचाराचा गनुहुा दाखल
करणयुात आला आला आहे.30 जुलै रोजी 14
वषुुीय अलपुवयीन मलुगी वतची व वतचयुा आईची
तबबुते बरी नसलयुान ेदोघीही गुलजार नगर यथेील
डॉ. बदरजुमा खान याचयुाकडे उपचारासाठी
गलेयुा होतयुा. यावळेी डॉकटुरन ेदोघीनुाही तपासून
व उपचार करनु परत दुसऱयुा वदवशी
तपासणयुासाठी बोलावले होते. दरमयुान दुसऱयुा
वदवशी 31 जलैु रोजी मलुीची तबबुते बरी नवहुती

मातुु घरी काम असलयुामळु ेमलुीचयुा आईने वतचयुा
सोबत 10 वषाुगचयुा मलुाला सोबत पाठवले होत.े
दुपारी 12 ते 1 वाजेचयुा दरमयुान डॉ बदरजुमा
खान याने मुलीचा तपासणीचा नबंर यऊेनही वतला
तपासले नाही . वतला सवाुगत शेवटी तपासणयुासाठी
बोलावले व दवाखानयुात काम करणाऱयुा
कमुगचाऱयुाला दखेील कामावनवमतुु बाहरे पाठवले
होत.े  मलुीचयुा वसबत गलेलेयुा लहान भावाला पसैे
सुटुेु आणणयुाचयुा बहाणयुाने घरी पाठवले होते.
यादरमयुान दवाखानयुात कुणीही नसलयुाचा फायदा
उचलत या डॉकटुरने मुलीवर अतयुाचार केला .
सदर पुुकार पीवडत मुलीने आपलयुा मावशीला
सांवगतला असता मावशीला धकुुाच बसला व
वतने पीवडत मुलीचयुा आईला आपलयुा घरी
बोलावून सदरचा पुुकार कथन कलेा. यापुुकरणी
मुलीचयुा आईने घटनेचयुा पाच वदवसा नंतर
मंगळवारी 4 ऑगसटु रोजी शांतीनगर पोलीस
ठाणयुात नराधम डॉकटुरबाबत तिुुार कलेी.

मीरारोड - कावशमीरा भागातील
मीरा गावठाण मधील गायतुुी
सोसायटीत राहणारे राकेश धीरभुाई
हरसोरा ( 47 ) यांचा बुधवारी
नालयुात बुडून मृतयुू झाला . तर
वाहून जाणाऱयुा एकाला सथुावनकांनी
वाचवले . संजयगांधी राषुुुुीय
उदुुानाला खेटून मीरा गावठाण -
महाजनवाडीत डोगुरावरनु पाणयुाचा
मोठा लोढुा येत असतो . सोमवार
रातुुी पासून पडणाऱयुा मुसळधार

पावसामुळे या वठकाणी असलेली
मोठुुा नालयुाची वभंत बुधवारी
कोसळली व रसुुा खचला आहे. 

यथेील बठैुुा चाळी ुमधयु ेपाणी
वशरले आहे . दोन वदवस घरात
पाणी साचून असलयुाने वीज
पुरवठा खंवडत केला गेला आहे.
घरातील सामान आदी सवुग पाणयुात

गेले आहे. जेवण बनवणे सुदुुा
शकयु होत नसलयुाचे रवहवाशयुांनी
सांवगतले. बुधवारी सकाळी देखील
दोन वरकुुा आवण दुचाकी पाणयुाचयुा
वगेामळु ेनालयुात वाहनू गलेयुा . तर
वाहनू जाणारी गाडी पकडणयुासाठी
धावलेले राकेश हरसोरा देखील
नालयुात वाहून गेले .

वभवंडी- वभवंडीतील मानकोली
वचंचोटी महामागाुगवर सधयुा खडुुुुांचे
सामुुाजयु पसरले असून अंजुरफाटा ते
खारबावपयुंुत या रसतुयुाची अकुुरशः
चाळण झाली आहे. या खडुेुमय
रसतुयुांवरनु वाहन चालववतांना वाहन
चालकांना अनेक अडचणी येत आहेत .
ववशेष महुणजे हा रसुुा बीओटी ततवुावर
देणयुात आला असून सुपुुीम कंपनीतफुेु
सधयुा या रसतुयुाची देखभाल दुरसुुुी व
टोल वसुली करणयुात येत आहे. हा
महामागगु वचंचोटी येथे मुंबई अहमदाबाद
महामागाुगला जोडत असून मानकोली येथे

मंुबई नावशक महामागाुगला जोडला जातो.
तसेच वभवंडीत या मागाुगवर गोदाम पटुुा

मोठुुा पुुमाणात ववकवसत झाला असलयुाने
या वचचंोटी मानकोली महामागाुगवर अवजड
वाहनाचंी नहेमीच वदुगळ सरु ुअसत.े या
माधयुमातनू टोल कपंनीला मोठुुा पुुमाणात
आवथुगक फायदा होत असतो मातुु आवथुगक
फायदा होऊनही टोल वासून करणाऱयुा
सुपुुीम कंपनीचे रसतुयुाचयुाया देखभाल
दुरसुुुीकडे पुरता दुलुगकुु होत आहे. 

या रसतुयुावर नेहमीच मोठमोठे खडुुे
असलयुाने या महामागाुगवर नेहमीच अपघात
होत असून अनेकांना आपला जीव

गमवावा लागत आहे. मातुु या रसतुयुाची
देखभाल करणाऱयुा सुपुुीम कंपनी
तयुासंदभाुगत काहीच देणं घेणं नसून केवळ
आवथुगक नफा वमळववणे हे एकमेव उदुुेश
या टोल वसूल करणाऱयुा कंपनीने ठेवले
आहे. ववशेष महुणजे राजकीय
वरदहसुुामुळे सुपुुीम कंपनी सथुावनकांचयुा
गंभीर समसयुेकडे व सावुगजवनक बांधकाम
ववभागाचयुा सुचनांकडे नेहमीच दुलुगकुु
करीत आहे. तयुामुळे हा रसुुा दुरसुुु
करणयुाचे आदेश शासनाने तवुवरत सुपुुीम
कंपनीला दुुावे अशी मागणी सथुावनक
नागवरक करीत आहेत. 
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Regd. Off.: 7th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex,

New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
E-mail: cs@governancenow.com; Website: www.governancenow.com

Tel.: 022 40230711; Fax: 022 26395459
NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held
on Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode inter alia to
consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company
for the quarter ended June 30, 2020.
The information is also available on the website of the Company viz.
www.governancenow.com and is also available on the website of BSE
Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India
Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are
listed.

For SAB Events & Governance
Now Media Limited

Place: Mumbai Sd/-
Date: August 6, 2020 Swity Gada

Company Secretary & Compliance Officer

“आयुष्यात पहिल्यांदाच पाितोय”
दक््िण मुंबईत साचलेलं पावसाचं पाणी

पाहून शरद पवार आश््र्यचकित
मुबंई : मुबंईत मसुळधार पाऊस सरु ुअसलयुान ेजनजीवन

ववसकुळीत झालं आहे. बुधवारी पहाटेपासून सुर ुअसलेलयुा
पावसामुळे मुंबईत दाणादाण उडवली. सखल भाग, रसुेु,
रेलवुेमागुग जलमय झाले आवण वाहतुकीचे सवुगच मागुग पाणयुाने
रोखले. मंतुुालय पवरसरातही रसतुयुांवर पाणी साचलं होतं.
राषुुुुवादी कागँुुसेच ेअधयुकुु शरद पवार यानंी मतंुुालय पवरसरात
साचलेलं पाणी पाहून आशुुयगु वयुकतु करत आयुषयुात
पवहलयुांदाच पाहतोय अशी पुुवतवुुिया वदली आहे.

यशवंतराव चवहुाण सेटुरमधून घरी जात असताना सुवुुपया
सुळे यांनी फेसबुक लाइवहु केलं. यावेळी राषुुुुवादी काँगुुेसचे
अधयुकुु शरद पवारदेखील तयुांचयुासोबत गाडीमधयुे होते.
लाइवहु सुर ु असताना सुवुुपया सुळे इतकयुा पावसात या
पवरसरात पाणी भरलेलं आजपयुुंत पावहलेलं नाही असं सांगत
असनू तयुावर शरद पवार पवहलयुादंाच आयषुयुात पाहतोय असं
सांगत आशुुयुग वयुकतु करत आहेत. तर सुवुुपया सुळे समुदुुात
आलयुासारखंच वाटत आहे असं महुणत आहेत.


