
16th February 2019 

To, 

SSE Limited 

PJ. Towers 

Fort, 

Mumbai - 400001. 

Scrip Code: 512149 

Scrip ID: AVANCE 

Dear Sir/ Madam, 

Subject: Newspaper Clipping of Outcome of Board Meeting held on 14th February, 2019. 

Pursuant to regulation 33 of SEBI (lODR) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Board of 

Directors at their meeting held on 14th February, 2019 have inter-alia considered, approved the 

unaudited financial results for the quarter and nine months period ended 31st December, 2018. 

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English Newspaper (All Edition) 

and Marathi Newspaper (Mumbai Edition) dated 16th February, 2019 is enclosed herewith. 

For Avance Technologies Umlted 

Bimal Kamdar 

Director 

DIN: 02828913 

Avance Technologies Umlted 
Regd.Off:-C Unit No.7, Aldun Building, 5th Floor, Near Metro, New Marine lines, Mumbal- 400002. Phone No. 022-65652123, 

Emall:-info@avance.in/avancetechnologiesltd@gmail.com 
CIN: l51900MH1985PlC035210, Website: www.avance.in. 
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SATURDAY, FEBRUARY 16,2019 WWW.FINANCIALEXPRESS.COM 
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to the advertisement "Invitation ' of Resolution 'Plans" to submit the 
plan for NITIN FIRE PROTECTION INDUSTRIES LIMITED (NFPIL) dated 

tl ,.2019, published in all editions of Financial Express and Free Press Journal 
Navakal and subsequent advertisement dated 01 February, 2019, it is hereby 

notified that the last date for submission of EXPR_ESSION OF 'INTEREST ('EOI ') stands 
extended from 16'" February, 2019 to 3" March, 2019. The document shall stand 
modified to this extent. All the other terms and conditions shall remain unchanged. 

MaUya files forper.nission to appeal against extradition 
For any other clarifications, please write to ubbhat@radissonindia.in on or before 
01 " March, 2019. 

For more information. please visit 'EVENTS & CIRP'tab at: htto:llnitinfire.com/ 

Uliyar Balakrishna 
'Resolution Professional for 

AVANCE TECHNOLOGIES LIMITED 
GIN: L51900MH1985PLG035210 

Reg. Office: Office NO.7. 5 th F100t Block-A. A~un Building. 1 st Dhobi Ta~o Lane, Mumbai- 400002 .. 
Phone: +919987053725 

Email: info@avance.in/avancetechnologiesltd@Qmail.com; Website: www.avance.in 
Extracts at the Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine 

Months Ended 31st December, 2018 
(As. in Lakhs except for EPS) 

Stalllalone 

Parlicldars I Quarter Nine Month Quarter 
ended ended ended 

at.122018 at.122018 at.1220H 
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited 

Total incorne from operations (net) 35; 859 1039.852 591.560 
Net Profit I (Loss) for the period (before tax 

and exceptional. items) 1.480 I 65.120 I 4:910 

Net Profit I (LoSS) for the period before tax 

(after exceptional items) 
1.480 I 65,120 I 4.910 I , 

Net Profit / (Loss) for the period after tax 1.480 65.120 4.910 
Total Comprehensive Income for the period 1.480 65.120 4.910 

Paid-up Equity Share Capital 

(Share of Rs. 10/- each) 19819.174 19819.174 t981 9.174 
Earning per equity share 

Basic 0.008 0.033 
0.

0021' 
Diluted 0.008 0.033 0.002 ' 

Note: 
The above is an extract of the detailed format of Unaud~ed Financial Resu~s filed with the 
Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Result for the 
quarter and half year ended is available on the website of the Stock Exchange 
(www.bseindia.com). 
Figures of the previous year have been re-grouped Ire-arranged / re-classified wherever 
considered necessary. 

Date: 14th February, 2019 
Place: Mumbai 

For Avance Technologies Limited 
Sd/-

, 8imal Kamdar 
Director 

DIN: 02828913 

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED 
CtN: U65910DL1984PLC018749 

Registered Office: 25 C- Block Commun~ Centre. Janakpuri. New Delhi 110058 

ADITI KHANNA 
London, February 15 

EMBATTLED LlQ..UOR BARON 
Vijay Mallya, wanted in India 
on alleged fraud and money 

amounting to an estimated 
~9,000 crares, has filed his 
application in the UK High 
Court, seeking permission to 
appeal against an extradition 
order signed by the, British 

home secretary. 
The 63-year-old business

man, who remains on bail on 
an extradition warrant in the 
UK, made the application in 
the administrative court divi-

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, I;larakhamba Road, New Delhi -110 001 . 
CorporatliOffice: One BKe;, 13th Floor, Bandra Kurla complex, Mumbai - 400 051. 
Tel.: +91 2226525000, Fax: +91 2226528100, Website: www.icicipruamc.com, 

. , Email id:enquiry@icicipruamc.com 
Central Service Office: 20d Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge.Park, Western Express Highway, 

Goregaon (E), Mumbai - 400 063. "(el.: 022 2685 2000 Fax: 022 2686831.3 

Notice to the Scheme Information Document (SID) and Key Information 
Memorandum (KIM) of BHARAT 22 ETF (the Scheme) 

In fu.rtheran.ce to the notices published with respect to the Additional Offering of 
BHARAT 22 ETF, investors .are requested to note that the Government of India' (Gbl) 
would not disinvest, either fully or partially, shares of following companies, as part of 
the Additional Offering and accordingly, the Scheme would purchase/has purchased 
the shares of these companies from the open market: 

• ITC Limited 
• . National Aluminium Company Limited 

• REC Limited 
• Engineers India Limited 

Place: Mumbai 
For ICICI Prudential Asset Management Company Limited 

Sd/-
Date .: February 15, 2019 Authorised Signatory 

laun- Sai Moh Auto Links Limited 
ret No.: 011-25517371. 45675500, Fax No.: 011- 25572342, E·Mailtd: listing@spacapital.com 

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 
QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2018 

dering 
charges 

Regd. Off.: C·582, Saraswati Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 
CIN: L34300DL1985PLC020510 Phone: 011·27017987; Fax: 011·27017987, 

W.ebsite: www.saimohauto.com. Email: saimohauto@gmail.com 
EXTRACr OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FORTHE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER,2018 

I (Rs. In Lacs) Except EPS 
_~ I I _ 1_ ".... I 

sion of the High Court on 
Thursday, 10 days after home 
secretary Sajid Javid signed off 
on the order triggering a 14-
day window for his appeal 
application. 

"The application has been ' 
sent for a judge on papers deci
sion, which is expected anytime 
between two to four weeks;' a 
UK court representative said. 

A "judge on papers" deci
sion will involve a High Court 
judge determining the merits 
of the application and if it is 
accepted, the case will proceed 
to a "substantive hearing" in 
the next few months'time. 

In the event that Mallya's 
application is rejected at this 
stage,he will have the option to 
submit a "renewal form". 

The renewal process will 
lead to a 30-minute oral hear~ 
ing during which Mallya's legal 
team and the Crown Prosecu
tion Service (CPS) - on behalfof 
the Indian government - will 
renew their respective claims 
for and against an appeal for a 
judge to determine ifit can pro~ 
ceed to a full hearing. 

The process, to be heard in 
the Royal Courts ofJustice in 
London, could take months as 
the listing of a hearing will 
depend on the availability of 
judges and other factors. 

Following the outcome at 
the High Court level, both sides 
could apply for the right to 
appeal to the Supreme Court, 
which would involve at least 
another six weeks_ However, 
that process is more complex as 
the UK High Court must certify 
that the appeal involves a point 
of law of general public imporc 

tance,and eitherthe High Court 
or the Suorem£ Court 
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५मुंबई, १६ फेबंंुवािी  २०१९द गंलोबल टाइमंस राज्य - समिश््

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 9 ... 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. 05.03.2019 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. ©Heejece efleueeskeÀjecepeer ®eewOejer 1

05.12.18 2755/18 1,24,219.00 05.03.192 Þeer. osJeWê Deeveboer Mecee& 2

3 Þeer. FmceeF&ue FkeÌyeeue Devmeejer 3

4 Þeer. mebosMe Meebleejece iee³ekeÀJee[ 1

05.12.18 2756/18 7,72,121.00 05.03.195 Þeer. Deefveme cegMleekeÀ JeejJeeb[s 2

6 Þeer. ke=À<Cee keÀeefMeveeLe veJeues 3

7 Þeer. mebpe³e MeeueerJeenve iee³ekeÀJee[ 1

05.12.18 2757/18 4,91,162.00 05.03.198 Þeer. Deyogue jGHeÀ neefveHeÀ Keeve 2

9 Þeer. Deefveue DeMeeskeÀ Yeeiele 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

अवांस टेक्नोलॉजीस लललिटेड 
सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८५पीएलसी०३५२१०

नोद्री काया्स.: काया्सलयि््. ७, ५ वा मजला, बल्ॉक-ए , ऐडून रबलड्ीग्, १ ला धोबी तलाव
लेन, मुंबई – ४००००२. फोन: +९१९९८७०५३७२५

ई-मेल: info@avance.in/avancetechnologiesltd@gmail.com; संकेतसथ्ळ: www.avance.com
३१ शडसे्बर २०१८ रोजी संपलेले त््ेमाशसक आशण नऊ मशहन्यांसािी अलेखापरीश््ित

शवत््ीय शनष्कर्ााच्या शनवेदनाचा आरखडा.
(ईपीएस वगळता र्. लाखांमध्ये)

एकमेव
तपरशल

काया्समधून एकून उतप्नन् (रनवव्ळ) ३५.५८९ १०३९.८५२ ५९१.५६०
कालावधीकररता रनवव्ळ नफा/ (तोटा)
(कर आरर अपवादातम्क बाबी पूव्स) १.४८० ६५.१२० ४.९१०
कर पूव्स कालावधीकररता रनवव्ळ नफा/ 
(तोटा)(अपवादातम्क बाबी नंतर) १.४८० ६५.१२० ४.९१०
करपशत्ात कालावधीसाठी रनवव्ळ 
नफा/ (तोटा) १.४८० ६५.१२० ४.९१०
कालावधीकररता एकूर सव््ंकष उतप्नन् १.४८० ६५.१२० ४.९१०
भररा केलेले समभाग भांडवल
(प््तय्ेकी र.् १०/- चा समभाग)      १९८१९.१७४   १९८१९.१७४   १९८१९.१७४
प््ती समभाग उतप्नन्
मुळ : ०.००८ ०.०३३ ०.००२
सौमय्ीकृत : ०.००८ ०.०३३ ०.००२

संपलेले त््ैमारसक
३१.१२.२०१८

(अलेखापरीर््कत)

संपलेले नऊ
मरहने

३१.१२.२०१८
(अलेखापरीर््कत)

संपलेले त््ैमारसक
३१.१२.२०१७

(अलेखापरीर््कत)

टीप:
सेबी (रलनस्टंग अँड अदर डसकल्ोझर ररकव्ायरमेट्््) रनयमावली, २०१५ चय्ा रनयम ३३ चय्ा
अंतगस्त सट्ॉक एकस्चेजमधय्े सादर करायचय्ा अलेखापरीर््कत रवर््तय रनषक्षा्सचा तपरशलवार
नमुनय्ाचा आराखडा आहे. त्ै्मारसक आरर अधस् वषा्ससाठी अलेखापरीर््कत रवर््तय रनषक्षा्सचा
आराखडा सट्ॉक एकस्चेजचय्ा संकेतसथ्ळावर (www.bseindia.com) वर उपलबध् आहे.
गत वषा्सच ेआकड ेआवशय्क तय्ा रठकारी पनुग्सठीत/पनुर्सरचत / पनुव्सग््ीकतृ करणय्ात आल ेआहते.

अवांस टेक्नॉलॉजीस शलशमटेडकरीता
सही/-

शबमल कामदार
संचालक

डीआयएन: ०२८२८९१३
शिकाण: मुंबई
शदनांक: १४ फेब््ुवारी २०१९

अण्णा हजारे्च्या
डोक्यात रक्ताची गाठ

अहमदनगर : जय्ेष्् समाजसेवक अणर्ा
हजारे यांची प््कृती ठीक नसलय्ाने तय्ांना
उपचारासाठी अहमदनगरमधील खासगी
रग्र्ालयात दाखल करणय्ात आलं आहे.
यावेळी अणर्ांचय्ा काही तपासणय्ा केलय्ा
असता तय्ांचय्ा डोकय्ात रकत्ाची गाठ
असलय्ाचं समोर आलं.

केद्््ात लोकपाल आरर राजय्ांमधय्े
लोकायुकत्ाचय्ा रनयुकत्ीसाठी
राळेगररसद््ीमधील सात रदवसांचय्ा
उपोषरानंतर अणर्ांना अशकत्पर जारवत
होता. तय्ांची तबय्ेतही बरी नवह्ती. रात््ी
अचानक अणर्ांचय्ा डावय्ा हाताला मुंगय्ा येत
असलय्ामुळे तय्ांना अहमदनगरचय्ा नोबेल
रग्र्ालयात दाखल करणय्ात आलं. यानंतर

डॉकट्रांनी तय्ांचय्ा तपासणय्ा केलय्ा. अणर्ा
हजारेच्े सव्स ररपोट्स नॉम्सल आले असले तरी
तय्ांचय्ा डोकय्ात रकत्ाची गाठ असलय्ाचं
डॉकट्रानंा जारवल.ं तय्ामळ ेडॉकट्रानंी तय्ानंा
24 तास रग्र्ालयात आराम करणय्ाचा सलल्ा
रदला आहे. अणर्ा हजारे एवढे अशकत् झाले
आहेत की, तय्ांना पायी चालताही येत नवह्तं.
तय्ांना वह्ीलचेअरचय्ा मदतीने
अॅमब्य्ुलनस्पय्ं्त नेणय्ात आलं. उपचारांनंतर
अणर्ांची प््कृती सुधारत असून तय्ांना आज
(15 फबे्ु्वारी) रडसच्ाज्स रमळणय्ाची शकय्ता
आहे. 5 फेब््ुवारीला सरकारकडून आश््ासन
रमळालय्ानंतर अणर्ा हजारेन्ी आपलं सात
रदवसांचं उपोषर सोडलं. यानंतर ते फारच
अशकत् झाले होते.

पुिवामा शनहदांसाठी मुस्लिम समाजाकडून 'दुवा'आवक वाढल्याने
कांदा भावात घसरण
लासलगाव : लासलगावसह नारशक रजलह्््ातील
बाजार सरमती आवारात दररोज कांद््ाची आवक वाढत
चालली असून वाहने उभी करणय्ास बाजार सरमतय्ांना
जागा अपुरी पडत आहे. एकटय�ा लासलगाव बाजार
सरमतीत दररोज २० हजारपेक््ा अरधक नक्वंटल इतकी
आवक होत आहे. प््चंड उतप्ादन आरर मागरीचा
अभाव यामुळे मरहनाभरात कांदा दरात प््रत नक्वंटलला
सरासरी ११० रप्यांनी घट झाली आहे. गेलय्ा मरहनय्ात
लासलगाव बाजारात कांद््ाला सरासरी ५७५ रप्ये भाव
रमळाला होता. या मरहनय्ात तो सरासरी ४६० र्
पयांपय्ं्त खाली आला आहे. येथील बाजार सरमतीत
कांद््ाची प््चंड आवक सुर ् असताना गुजरातमधील
कांदा बाजारात आला आहे. या कांद््ाचा आकार आरर
दजा्स चांगला असलय्ाने पंजाब, रदलल्ी, हररयारा या
प््मुख बाजारपेठेत गुजरातचय्ा कांद््ाची मागरी वाढत
आहे. नारशकचय्ा बरोबरच पुरे, चाकर, लोरंद भागात
गावठी कांदा बाजारात आलय्ाने लाल कांद््ाचय्ा
रनया्सतीवर पररराम झाला. सधय्ा वय्ापारी रनया्सत
मलेरशया, दुबई, कोलंबो येथे सुर ् आहे. रेलव्ेने
देशभरात कांदा पाठरवणय्ाकरीता वय्ापारी वगा्सचे वतीने
मोठ््ा प््मारावर रेलव्े रोजची मागरी आहे. 

आनदवासी मोच््ेकऱ्यांचा
अचानक रास््ा रोको

नाशिक : आरदवासी रवकास रवभागाचय्ा रवशेष बाब
भरती प््र््ियेत आरदवासी आश््मशाळांवर कायस्रत
असलेलय्ा रोजंदारी कमस्चाऱय्ांना डावलणय्ात
आलय्ाचय्ा रनषेधाथ्स आरदवासी रवकास काया्सलयावर
रनघालेलय्ा रबºहाड मोच्े्कऱय्ांनी दुपारचय्ा सुमारास
ओझर येथे अचानक रास््ा रोको आंदोलन केलय्ाने
पोलीस प््शासनाची चांगलीच धावपळ झाली. या
आंदोलनामुळे महामागा्सवर वाहनांचय्ा रांगा लागलय्ा
होतय्ा. सोग््स फाटा येथून गेलय्ा ११ तारखेपासून
मोच्े्करी नारशकचय्ा रदशने ेरनघाल ेअसनू, या मोचा्सची
शासनाकडून दखल घेतली जात नसलय्ाचा आरोप
करीत मोच्े्कऱय्ांनी दुपारचय्ा सुमारास ओझर येथे
येताच अचानक रास््ा रोको आंदोलन केले.
रठकरठकारी मोच्े्करी रसत्य्ातच ठार माडंनू बसलय्ाने
वाहतूक कोड्ी झाली होती. यामुळे पोलीस यंत््रेची
चांगलीच धावपळ झाली. मोच्े्कऱय्ांना
समजरवणय्ासाठी पोरलसांना चांगलीच मेहनत घय्ावी
लागली. सुमारे पाउर तास हा गोध्ळ सुर ्होता. 

तोफखानंयाचा शपथरविी

मै् भारतीय संनविान का सच््े मन से वफादार रहूंगा...

नववीचंया रवदंंारंयंाास
अमानुष मािहाण

नागपूर : रवद््ाथ््ी आजारी असलय्ाने
रनयमानुसार दुसरा रवद््ाथ््ी तय्ाचय्ा सोबतीला
रम्मधय्े थांबला होता. मात््, तो दुसऱय्ा
रवद््ारय्ा्सचय्ा रम्मधय्े रदसताच रशक््काने ‘तय्ा’
रवद््ारय्ा्सला कुठलीही चौकशी न करता अमानुष
मारहार केली. तय्ामुळे तय्ाचय्ा डावय्ा हातावर
लाल व््र उमटले आहेत. हा प््कार नवेगाव
(खैरी), ता. पाररशवनी येथील जवाहर नवोदय
रवद््ालयात गुरव्ारी दुपारी १२ वाजताचय्ा
सुमारास घडला. अथवस् अरनल भदाडे, रा.
नागपूर असे मारहार करणय्ात आलेलय्ा
रवद््ारय्ा्सचे तर राजन गजरभये असे मारहार
करराऱय्ा रशक््काच ेनाव आह.े अथव्स हा जवाहर
नवोदय रवद््ालयात इयत््ा ९ (ब) चा रवद््ाथ््ी
असून, तो जवाहर नवोदय रवद््ालयाचय्ा
‘उदयरगरी हाऊस’मधील खोलीत राहातो. 

गेल्या पाच वष्ाथत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढच

संवत:वि गोळी झाडून 

सहाय्यक पोिीस ननरीक््काची आत्महत्या

पुणे : काशम्ीरमधील पुलवामा येथे गुरव्ारी
झालेलय्ा या हलल्य्ामधय्े सीआरपीएफचे ४०
जवान शरहद झाले. हा हलल्ा देशाचय्ा
लोकशारहवरील हलल्ा आहे. मुनस्लम समाज या
हलल्य्ाचा तीव्् रनषेध करतो. भारतात आराजक
माजवू पाहराऱय्ा पारकस््ानचा डाव कदारप
यशसव्ी होरार नाही. हलल् ेकररार ेखर ेमनुस्लम
असूच शकत नाहीत, कारर मुनस्लम समाज
शांततार््पय समाज आहे. तय्ा ४० कुटुंबांसोबत
आमचय्ा संवेदना आहेत. तय्ांना सव्ग्स प््ापत् होवो
अशी दुवा मुनस्लम समाजाचय्ावतीने पढणय्ात
आली. 

मुसल्ीम बांधवांनी माक््ेटयाड्स येथील नूर -
ए - रहरा मनस्जदमधय्े शुि््वारचय्ा नमाजनंतर
शरहद जवानानंा श््द््ाजंली अरप्सत कलेी. मौलाना
फारक् सहाब यांनी शरहद जवानांसाठी आरर
तय्ांचय्ा कुटुंबीयांसाठी दुवा केली. फारख् साहब
मह्राले, मुसल्ीम धम््ीयांचय्ा परवत्् कुरारमधय्े
असे रलरहले आहे की, तुमह्ी जर एखादा
मानवतेचा बळी घेतला तर तो इसल्ाम धम््ीय
अस ूशकत नाही. इसल्ाम धमा्सच ेप्े्रषत मोहमम्द
पैगंबर यांनी असे मह्टले आहे की, जो कोरी

वय्कत्ी असे रवधव्ंस करत असतील तर इसल्ाम
अशा गोष््ीसाठी कधीही मानय्ता दरेार नाही. या
कायस्ि््माचे आयोजन बंधूभाव-भाईचारा
फाऊंडेशनचे अधय्क्् शबब्ीर भाई , सरचव
यासीन शेख, हाजी जकीरीया मेमन, बाझील
शेख, अराज शेख, आफफ्ार सागर, सारदकभाई,
मुकत्ार शेख, जुभाई सयय्द, तोफेलभाई शेख,
नदीमभाई शेख, सोहेल इनामदार, जावेद शेख
आदीन्ी या कायस्ि््माचे आयोजन केले होते.
यावेळी हजारोच्य्ा संखय्ेने मुसल्ीम बांधव
उपनस्थत होते. सवस् शरहद जवानांना यावेळी

श््धद्ांजली वाहणय्ात आली. आवशय्कता
भासलय्ास जवानासंोबत सीमवेर यथेील मनुस्लम
समाज उभा राहील.

हा हलल्ा देशाचय्ा लोकशारहवरील हलल्ा
आहे. आमह्ी याचा तीव्् शबद्ात रनषेध वय्कत्
करतो. सवस् शारहद जवानांचय्ा कुटुंरबयांचय्ा
दुःखात आमह्ी सहभागी आहोत. आमह्ी भारतीय
लषक्राला पूर्स समथ्सन देत असून आवशय्कता
भासलय्ास जवानासंोबत सीमवेर यथेील मनुस्लम
समाज उभा राहील.

- हाजी जकेरीया मेमन

पानकस््ानच्या ननषेिार्थ जाळिा इमरान खानचा पुतळा
नाशिक : जमम्-ूकाशम्ीरमधील पलुवामा
रजलह्््ात केद्््ीय राखीव सरुक््ा दलाचय्ा
(सीआरपीएफ) एका तकुडीवर दहशतवाद््ानंी
कलेलेय्ा भीषर हलल्य्ात समुार े४०जवान शहीद
झालय्ाची ददुवैी व तीतकीच सतंापजनक घटना
घडली. या दहशतवादी हलल्य्ाचय्ा रनषधेाथ्स
शहरात सभंाजी र््बगडेचय्ा वतीन ेपारकस््ानचे
पतंप््धान इमरान खान याचं प््रतकातम्क पतुळा

जाळणय्ात आला. जनु े नारशकमधील गाडगे
महाराज धम्सशाळजेवळ सभंाजी र््बगडे चे
शहराधय्क्् प््फलुल् वाघ याचंय्ा नतेवृाखाली
‘पारकस््ानचय्ा रनषधे आदंोलनाला सरु ् वात
झाली. ‘भारत माता की जय, पारकस््ान मदुा्सबाद,
काशम्ीर मागंेग् ेतो रचर देग्,े इम््ान खान मदुा्सबाद’
असा जयघोष करत यवुकानंी इम््ानखानची
पोसट्र व प््रतकातम्क पतुळा जाळला.

नाशिक : नारशकचय्ा भारतीय तोफखाना
केद्््ाचय्ा प््तय्ेक नवसैरनकाने पहाटेपासून
मैदानावर साततय्ाने ४४ आठवडे घाम गाळत
मैदानी खेळ ते कुशल शस्््् हाताळरीपरस््यंतचे

शास््््शुद्् प््रशक््र कठोर पूरस् केले. या
प््रशक््रानतंर सनैय्ात भरती झाललेय्ा सव्ससामानय्
युवकाचा चेहरा, शरीरयष््ी तर बदललीच; मात््
प््रशक््राने तय्ाला पररपूरस् सैरनक बनरवले.

भारतीय तोफखाना नारशकरोड रेरजमेट्चय्ा अशा
एकूर २७२ कुशल नवसैरनकांची तुकडी
देशसेवेत गुरव्ारी (रद.१४) लषक्री रदमाखात
दाखल झाली. भारतीय संरवधानाचे पालन करत
देशसेवेसाठी सदैव सज्् असून वेळेप््संगी
बरलदान करणय्ासही तयार असलय्ाची शपथ
यावेळी या नवसैरनकांनी तोफांचय्ा साक््ीने
घेतली. भारतीय सैनय्दलाचा पाठीचा करा व
कोरतय्ाही यदु््ाचा रनरा्सयक रनकाल ठररवराऱय्ा
तोफखाना दलाचे प््रशक््र केद््् नारशक व
हैदराबाद येथे पूरस् क््मतेने काया्सनन्वत आहे.
दरवष््ी शेकडो सैरनकांचय्ा तुकड््ा देशसेवेत
योगदान देणय्ासाठी सज्् केलय्ा जातात.
नारशकरोड तोफखाना प््रशक््र केद्््ाचय्ा
नवसैरनकांचय्ा तुकडीचा शपथरवधी सोहळा
रदमाखात पार पडला. 

जालना : अंबड तालुकय्ातील गोद्ी येथील सहायक पोलीस
रनरीक््क अरनल परजरे यांनी शुि््वारी (14 फेब्ु्वारी)
सकाळी १० वाजेचय्ा दरमय्ान सव्त:कडे असलेलय्ा
ररवह्ॉलव्ह्र गोळी झाडून घेवून आतम्हतय्ा केली आहे. ही
आतम्हतय्ा तय्ांनी कोरतय्ा काररामुळे केली हे अद््ाप सप्ष््
झाले नाही. गेलय्ा दोन वषा्ंप्ासून गोद्ी येथील पोलीस
ठाणय्ात ते कायस्रत होते. मधय्ंतरी वाळू माफीयांचय्ा
मुद््ावरन् तय्ांचे आरर वाळू माफीयांचे तसेच पोलीस
दलातील वररष््ांसोबत रकरकोळ वाद झाले होते. ते मुळचे
अंमलनेर तालुकय्ातील ररहवाशी होते. तय्ांचय्ा पश््ात पतन्ी,
दोन मलु ेअसा पररवार आह.े या घटनचेी मारहती रमळालय्ावर
पररसरात हळहळ वय्कत् करणय्ात येत होती. घटनेची मारहती
रमळताच अंबड पोलीस उप. रनरीक््क सी. डी. सेवगन तसेच
पो. उप. रन. हनुमंत वारे यांनी गोद्ी येथे भेट रदली.

पोनिसांच्या खािापुरी गावातीि
अननि परजणे हे पनहिे अनिकारी

खालापुरी गावात पोलीस रशपायापासून ते
सहायक पोलीस रनरीक््कपय््ंत अरधकारी आहेत. या
गावाची पोरलसांचे गाव मह्रून ओळख आहे. २००६
साली अरनल परजरे हे पोलीस उपरनरीक््क मह्रून
भरती झाले. नागपूरात तय्ांना परहली पोसट्ीग्
रमळाली. सधय्ा ते जालना रजलह्््ातील गोद्ी पोलीस
ठाणय्ात सहायक पोलीस रनरीक््क मह्रून कतस्वय्
बजावत होते. तय्ांचय्ा आतम्हतय्ेची वाता्स समजताच
खालापुरी गावात दुखवटा पाळणय्ात आला. सवस्त््
हळहळ वय्कत् होत आहे.

सामारिक
बांरिलकीतून मदत

अरनल परजरे सामारजक काया्सत
नेहमी अग्े्सर असतात. नुकताच
परजरे रमत्् मंडळाचय्ावतीने
आयोरजत नेत्् तपासरी रशबीरात ते
प््मुख पाहुरे मह्रून खालापुरीत आले
होते. याचवेळी तय्ांनी गावात
रवद््ारय्ा्ंस्ाठी सुर ् केलेलय्ा
लायब््रीसाठी १० हजार रप्ये
देणय्ाची घोषरा केली होती, असे
जवळचय्ा लोकांनी सांरगतले. 

यवतमाळ : गेलय्ा लोकसभा रनवडरुकीपूव््ी २० माच्स
२०१४ रोजी नरेद््् मोदी आर््ी तालुकय्ातील दाभडी येथे
आले होते. शेतकऱय्ांना तय्ांनी 'चाय पे चचा्स' या
काय्सि््मातनू अनके आश््ासन ेरदली होती. शतेकऱय्ाचंय्ा
आतम्हतय्ाचंा कलकं दरू कलेा जाईल, अस ेतय्ानंी अतय्तं
भावुक होऊन सांरगतले होते. तय्ामुळे शेतकऱय्ांचा
तय्ांचय्ावरील रवश््ास वाढला होता. पर यातील
आश््ासने पूरस् झाली नाहीत व रजलह्््ात आतम्हतय्ा
वाढतच गेलय्ा. पंतप््धान नरेद््् मोदी हे शरनवार, १६
फबे्ु्वारी रोजी पाढंरकवडा यथे ेयते आहते. रवशषे मह्रजे
दाभडी ते पांढरकवडा या ७५ रकलोमीटरचय्ा पट््््ात
सवा्सत जास्् आतम्हतय्ा झालय्ा असून तय्ातील काहीन्ी
मोदी यांना जबाबदार धरन् आतम्हतय्ा केलय्ा आहेत. 

घाटंजी तालुकय्ातील रटटवी येथील प््काश
मारगावकर या शेतकऱय्ाने सततची नारपकी व
कजस्बाजारीपरामुळे ५ फेब्ु्वारी २०१७ रोजी शासनाने
कज्समाफी न केलय्ाने सागाचय्ा झाडाला लटकून फाशी
घेतली होती. तय्ापूव््ी तय्ाने सागाचय्ा पानावर चुनय्ाने
मोदी यांना पत्् रलहून 'कजस्माफी करा', असे रलरहले

होते. तय्ाने आतम्हतय्ेपूव््ी रलहलेलय्ा या पत््ाने देशभरात
खळबळ उडाली. होती प््काश मारगावकर याचे
कपाशीचे शेत बोड्अळीने उद््स्् केले होते. तय्ामुळे
कजस् कसे फेडावे, याची काळजी तय्ाला होती. शेवटी
मोदी यांना जबाबदार धरत तय्ांनी आतम्हतय्ा केली. 

आपलय्ा आतम्हतय्ांसाठी मोदीच जबाबदार
असलय्ाची रचठ््ी रलहून १० एर््पल २०१८ रोजी घाटंजी
तालुकय्ातील राजूरवाडी यथील शेतकरी शंकर भाऊराव
चायरे या शेतकऱय्ाने रवष घेऊन आतम्हतय्ा केली.
तय्ाआधी तय्ाने झाडाला फाशी घेऊन आतम्हतय्ा
करणय्ाचा प््यतन् केला पर दोरी तुटलय्ाने तय्ाने नंतर
रवष घेतले. मुखय्मंत््ी येईपय्ं्त वरडलांचे शवरवचछ्ेदन
होऊ देरार नाही, अशी भूरमका तय्ांचय्ा कुटुंबाने घेतली
होती. तय्ामुळे तय्ाचे शव तीन रदवस यवतमाळचय्ा
शवगृहात पडून होते. दरमय्ान मुखय्मंत्््यांनाही आपला
यवतमाळ दौरा रद्् केला होता. शंकर चायरे यांचय्ा
मुलीने, 'आपलय्ा वरडलांचय्ा आतम्हतय्ेस नरेद््् मोदी
जबाबदार असून तय्ांचय्ावर कारवाई करा' अशी ति््ारच
घाटंजी पोरलसांत रदली होती. 

यवतमाळ रिलंहंंात १ िून २०१४ ते १२ फेबंंुवािी
२०१९ पयंंंत झालेलंया शेतकिी आतंमहतंया

१ जून ते ३१ रडसेब्र २०१४ आतम्हतय्ा २०३ , पात्् १२६ अपात्् ७७, 
१ जानेवारी २०१५ ते ३१ रडसेब्र २०१५ आतम्हतय्ा ३३४ पात्् २५७ , अपात्् ७७ 
१ जानेवारी २०१६ ते ३१ रडसेब्र २०१६ आतम्हतय्ा २७२ पात्् १०६ अपात्् १६६ 
१ जानेवारी २०१७ ते ३१ रडसेब्र २०१७ आतम्हतय्ा २४२ पात्् ७९ अपात्् १६३ 
१ जानेवारी २०१८ ते ३१ रडसेब्र आतम्हतय्ा २५६ पात्् ५२ अपात्् १८९ चौकशी 
१ जानेवारी २०१९ ते १० फेब््ुवारी २०१९ आतम्हतय्ा २२ सव्स चौकशी मधय्े 

टीकेनंतर काँग््ेस आमदारांची नावे ननमंत््ण पन््तकेत 
पतंप््धान नरेद््् मोदी ह ेउद््ा पाढंरकवडा यथे ेयते आहते. यारनरमत््ान ेकाढणय्ात

आललेय्ा रनमतं््र पर््तकचेा घोळ अजनूही सरुच् आह.े या रनमतं््र पर््तकते रजलह्््ातील
सव्स खासदार, आमदाराचंी नाव ेअसताना आमदार व कागँ्े्सच ेरजलह्ाधय्क्् डॉ. वजाहत
रमझा्स व आमदार हररभाऊ राठोड याचंी नाव ेगाळणय्ात आली होती. यामळु ेकागँ्े्समधय्े
सतंपत् प््रतर््िया उमटली. पर््तकतेनू कागँ्े्स आमदाराचं ेनाव ेवगळनू रवरोधी पक््ाला
सपंरवणय्ाचा प््यतन् भाजप करीत आह,े अशी टीका रजलह्ा कागँ्े्सच ेसररचटरीस अरनल
गायकवाड यांनी केली. तय्ानंतर पुनह्ा पर््तका छापून तय्ात काँग्े्सचे आमदार डॉ.
वजाहत रमझा्स व हररभाऊ राठोड याचंी नाव ेटाकणय्ात आली. 

पुणे : डी. एस. कुलकर््ी डेवह्लपस्सकडून गुंतवरुकदारांचय्ा
आरथ्सक फसवरूकप््कररी अंमलबजावरी संचलनालयाने
(ई.डी.) मनी लॉडररंग अ�ॅकट्नुसार डीएसके समूहाचय्ा ९०४
कोटी रप्यांचय्ा मालमत््ांवर जपत्ी आरली आहे. तय्ामधय्े
जमीन, इमारत, सदरनका, जीवनरवमा योजनांमधील
गुंतवरूक, बँक खातय्ांमधील रोख ठेवी यांचा समावेश आहे.

डी. एस. क.े समहूाचय्ा वतीन ेराजय्ातील गुतंवरकुदाराचंी
१ हजार १२९ कोटी रप्याचंी फसवरकू झाली आह.े याबाबत
डी. एस. कुलकर््ी, तय्ांचय्ा पतन्ी हेमंती कुलकर््ी व मुलगा
रशरीषकुलकर््ी यांचय्ावर आरथ्सक फसवरुकीचा गुनह्ा
नोद्रवणय्ात आला आहे. या रतघा संचालकांनी रवरवध ठेवी
जमा योजना राबवून तय्ामधय्े ३५ हजार गुंतवरूकदार,
ठेवीदारांनी ठेवलेलय्ा १ हजार १२९ कोटी रप्यांचा अपहार
करन् फसवरूक केली आहे़

या प््करराचा तपास करत असताना केवळ ठेवी जमा
करणय्ाचय्ा हेतूने डी़ एस़ कुलकर््ी, हेमंती कुलकर््ी आरर
रशरीष कुलकर््ी यांनी इतरांचय्ा सहायय्ाने डीएसके नावाने

वेगवेगळय्ा ८ भागीदारी संसथ्ा सथ्ापन केलय्ा़ सामानय्
गुंतवरुकदारांना तय्ा कंपनय्ा या डीएसकेडीएल या रलरमटेड

कंपनीचाच भाग असलय्ाचे भासवून तय्ाद््ारे २००६ ते २०१७
दरमय्ान तय्ाचय्ा कालावधीत ३ हजार कोटी रप्यांचय्ा ठेवी
जमा केलय्ा़ ठेवीची जमा रक््म भागीदारी संसथ्ेमधून प््थम
हेमंती कुलकर््ी यांचय्ा खातय्ात जमा केली जात असे. तेथून
ती इतर कपंनय्ा व दीपक कलुकर््ी, रशरीष कलुकर््ी व इतर
नातेवाईक व इतर कंपनय्ांमधय्े वगस् केली जात असे़ हेमंती
कुलकर््ी यांनी १७०, दीपक कुलकर््ी यांना १८५ कोटी,
रशरीष कुलकर््ी यांना ३५० कोटी रप्ये डीएसके गल्ोबल
एजय्ुकेशन या कंपनीला तसेच २ हजार २०० कोटी रप्ये
डीएसकेडीएल या रलरमटेड कंपनीला वग्स केले़

अमेरिकेत १०० कोटींची मालमतंंा खिेदी
या रतघांनी गोळा केलेलय्ा ठेवीतून अमेररकेत १०० कोटी

रप्यांपेक््ा अरधक रक््म पाठवून तेथे मालमत््ा खरेदी
केलय्ाचे तपासात रदसून आले आहे़ तसेच ठेवीची रक््म
मोठमोठ््ा रक््मेचय्ा रवमा योजना खरेदीसाठी, चंगळवादी
खचा्ससाठी वापरली आहे़

डीएसकेची ९०४ कोटींची मालमतंंा जपंत
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