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11th February, 2021 

 

To,  

Listing Compliances 

BSE Ltd, 

P. J. Towers, 

Fort,  

Mumbai – 400 001. 

 

Scrip Code : 512149 

Scrip Id : AVANCE 

 

Subject: Submission of Newspaper Clipping – Unaudited Financial Results as on            

31st December, 2020. 

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 9th February, 2021 have inter-alia considered and 

approved the Un-audited Financial Results for the quarter and nine months period ended on 

31st December, 2020. 

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published on 11th February, 2021 in 

English Newspaper (All Edition) and Marathi Newspaper (Mumbai Edition) is enclosed 

herewith.  

This is for your information and records.  

Thanking you, 

For Avance Technologies Limited 

 

 

 

Srikrishna Bhamidipati 

Managing Director 

DIN: 02083384 

 

Encl: As above 
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अॅवह्ांस रेकन्ोलॉवजस वलवमरेड
सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८५पीएलसी०३५२१०

नोद्णी. काया्िलय:काया्िलय क््.७, ५ वा मजला, लल्ॉक ए, ऐडून रबलड्ीग्, १ ली िोबी तलाव लेन, मंुबई –
४००००२. ई-मेल:info@avance.in/avancetechnologiesltd@gmail.com

संकेतथथ्ळ:www.avance.in;दूरधव्नी:९१९५९४९८८३५१
३१.१२.२०२० रोजी सपंललेय्ा त््मैारसक आरण नऊ मरहनय्ासंाठीअलखेापरीर््कत रवर््तय रनषक्रा्िचय्ा रनवदेनाचा
आराखडा (र.् लाखांमधय्े ईपीएस वगळता)

तपरशल एकमेव

संपलेले त््ैमारसक संपलेलेनऊ मरहने संपलेले त््ैमारसक
३१.१२.२०२० ३१.१२.२०२० ३१.१२.२०१९

(अलेखापरीर््कत) (अलेखापरीर््कत) (अलेखापरीर््कत)

काया्िमिून एकूण उतप्नन् (रनवव्ळ) ०.००० ४.३३० २.६००
कालाविीसाठीएकूण नफा/ (तोटा)
(कर, अपवादातम्कबाबीप्ूव्ि) (३.८००) (४.६०२) (१.१७९)
कर पूव्ि कालाविीसाठी रनवव्ळ नफा / 
(तोटा)(अपवादातम्कबाबी ्पश््ात) (३३७.५५०) (६४२.८९९) (५६७.३०४)
कर पूव्ि कालाविीसाठीरनवव्ळ नफा/ 
(तोटा) (३३७.५५०) (६४२.८९९) (५६७.३०४)
कालाविीसाठी एकूण सव््ंकर उतप्नन् (३३७.५५०) (६४२.८९९) (५६७.३०४)
भरणा केलेले समभाग भांडवल
(र.् १०/- प््तये्की दश्िनी मूलय्) १९,८१९.१७४ १९,८१९.१७४ १९,८१९.१७४
प््ती समभाग उतप्नन् 
१. मूळ (०.१७०) (०.३२४) (०.२८६)
२. सौमय्ीकृत (०.१७०) (४.३२४) (०.२८६)
सेबी (रलसथ्टंग ऑसल्लईगेशनअॅणड्रडसकल्ोझर ररकव्ायरमेट् रेनय्ुलेशन)रनयमावली, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा
अनरंुगान ेथट्ॉक एकस्चेज्मधये् सादर करावयाचय्ा त््मैारसक रवत््ीय रनषक्रा्िचा उपरोकत् हा सरवस््र आराखडा
आह.े त््मैारसकाचय्ा आरण अि्ि वरा्िसाठीचारनषक्रा्िचा पणू्ि थट्ॉक एकथ्च्ेज्चय्ा रल. चय्ामह्णजचेwww.bsein-
dia.comवरउपललि् आहे.
गत वरा्िचे आकडेआवशय्क रतथे पुनग्िठीत/ पुनर्िरचत/ पुनव्िग््ीकृत करणय्ात आले आहेत््.

संचालक मंडळाचय्ा आदेशाद््ारे
अॅवह्ांस टेकन्ोलॉरजस रलरमटेड, करीता

सही/-
श््ीकृषण्भारमडपाटी

वय्वथथ्ापकीय संचालक
रदनांक:०९/०२/०२१ डीआयएन: ०२०८३३८४
रठकाण: मंुबई

वमलग््े फायनांस अँड इनव्हे्सर्मेर्स वलवमरेड
सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८३पीएलसी०३०३१६

नोद्णी. काया्ि.: ३१, सव्हथप्रीग्पालम्स शॉरपंग सेट्र, लोखंडवाला कांरदवली(पूव्ि), मुंबई –
४००१०१.दूरधव्नी:०२२-२९६५१६२१ ई-मेल: milgreyfinance@gmail.com

३१ रडसेब्र२०२० रोजी संपलेलय्ा त्ै्मारसक आरण नऊ मरहनय्ांसाठीअलेखापरीर््कत रवर््तय रनषक्रा्िचय्ा
रनवेदनाचा आराखडा (र.् लाखांमधय्े ईपीएस वगळता)

तपरशल एकमेव

संपलेले त््ैमारसक संपलेलेनऊ मरहने संपलेले त््ैमारसक
३१.१२.२०२० ३१.१२.२०२० ३१.१२.२०१९

(अलेखापरीर््कत) (अलेखापरीर््कत) (अलखेापरीर््कत)

काया्िमिून एकूण उतप्नन् (रनवव्ळ) ०.००० ०.००० ०.०००
कालाविीसाठीएकूण नफा/ (तोटा)
(कर, अपवादातम्कबाबीप्ूव्ि) (१.४२६) (७.७७६) (०.३०३)
कर पूव्ि कालाविीसाठी रनवव्ळ नफा / 
(तोटा) (अपवादातम्कबाबी ्पश््ात) (१.४२६) (७.७७६) (०.३०३)
कर पूव्ि कालाविीसाठीरनवव्ळ नफा/ 
(तोटा) (१.४२६) (७.७७६) (०.३०३)
कालाविीसाठी एकूण सव््ंकर उतप्नन् (१.४२६) (७.७७६) (०.३०३)
भरणा केलेले समभाग भांडवल
(र.् १०/- प््तय्ेकी दश्िनी मूलय्) १९,८१९.१७४ १९,८१९.१७४ १९,८१९.१७४
प््ती समभाग उतप्नन् 
१.मूळ (०.०७२) (०.३९१) (०.०१५)
२.सौमय्ीकृत (०.०७२) (४.३९१) (०.०१५)

सेबी (रलसथ्टंग ऑसल्लईगेशनअॅणड्रडसकल्ोझर ररकव्ायरमेट् रेनयु्लेशन)रनयमावली, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा
अनुरंगाने थट्ॉक एकस्चेज्मधय्े सादर करावयाचय्ा त्ै्मारसक रवत््ीय रनषक्रा्िचा उपरोकत् हा सरवस््र
आराखडा आहे. त्ै्मारसकाचय्ा आरण अिि् वरा्िसाठीचारनषक्रा्िचा पूणि् थट्ॉक एकथ्च्ेज्चय्ा रल.
चय्ामह्णजेचwww.bseindia.comवरउपललि् आहे.
गत वरा्िचे आकडेआवशय्क रतथे पुनग्िठीत/ पुनर्िरचत/ पुनव्िग््ीकृत करणय्ात आले आहेत््.

संचालक मंडळाचय्ा आदेशाद््ारे
रमलग््ेफायनांसअँड इनव्ह्ेथट्मेट्स रलरमटेड करीता 

सही/-
रठकाण: मंुबई महेद््् बचछ्ावत
रदनांक: १० फेब््ुवारी २०२१ वय्वथथ्ापकीय संचालक

डीआयएन:०७५४७२८९

३ठाण ेपरिसिमंुबई, ११ फेब््ुवारी २०२१द ग्लोबल टाइम्स 

रांजणगाव पोलीस स्टेशनचे पो.नन सुरेशकुमार राऊत यांच्या
माग्गदश्गनाखाली पो. कॉ.नवनोद काळे यांनी कामगारांना नमळवून नदला न्याय

n रामचंद्् खडपे
डोर्बवली : पुणे रजलह्््ातील रांजणगाव

पोलीस ठाणय्ाचय्ा हद््ीत रद. ७ ऑगथट् ते २०
सपट्ेब्र २०२० पय्ं्त कॉनट््ॅ्कट्र श््ी साई
इटंरप््ाईजसे या ठकेदेाराकड ेजळगाव रजलह्््ातील
काही मजूर हे काम करणय्ासाठी गेले होते.
तय्ारठकाणी यांनी वरील कालाविीत काम केले
व ओटी सुद््ा केली, परंतु तय्ांना या ठेकेदाराने
तय्ांचय्ा मेहनतीचे पैसे न रदलय्ाने ते आपापलय्ा
घरी परत आले तय्ांनी वह्ीलस् इंरडया रलरमटेड
रांजणगाव या कंपनी मिील कॉनट््ॅ्कट्र श््ी साई
इंटरप््ाईजेस चे मालक यांचय्ाकडे पगाराची
मागणी केली असता तय्ांनी सांरगतले की
कॉनट््ॅ्कट्र रररशकेश रचखले हे सवि् काम बघतात
तेवह्ा तुमह्ी तय्ांना पगार मागा तय्ांचय्ाकडे पगार
मारगतला असता ते मह्णाले की शुभम भुजबळ
यांचय्ाकडे मी पगार रदलेला आहे. तुमह्ी तय्ांना
मागणी करा सदर मजुरांनी शुभम भुजबळ
यांचय्ाकडे पगाराची मागणी केली असता तय्ांनी
या मजुरांना सांरगतले की तुमचा काहीएक संबंि

नाही. मी तुमह्ाला पगार देणार नाही तुमह्ाला जे
काय करायचे ते करन् घय्ा .

अशा या मागणीमुळे हे मजूर हतबल झाले व
आपापलय्ा गावी रनघून आले तय्ावेळेस कोवीड
१९ असलय्ामुळे सवा्ंच्ीच पररसथ्थती गंभीर झाली
होती.

सतत पगाराची मागणी करन्ही कंपनी व
तय्ांचे कॉनट््ॅ्कट् बघणारे हे पगार देत नसलय्ाचे
पाहून तय्ांनी पुणे ग््ामीणचे पोलीस अिीक््क
यांचय्ाकडे तक््ार करन् नय्ाय मारगतला असता

पोलीस अिीक््क यांनी आरथ्िक गुनह्े सवि्
प््कारचय्ा आरथ्िक फसवणूक व अफरातफरी या
गुनह्््ात नोद् घेऊन ताबडतोब सदर तक््ार
रांजणगाव पोलीस थट्ेशनला वगि् केली.

राजंणगाव पोलीस थट्शेनला काय्िरत असलेले
पोलीस रनरीक््क सुरेशकुमार राऊत यांनी
तातक्ाळ या प््करणावर गोपनीय अमंलदार पो.कॉ
.रवनोद काळे यांना  कारवाई करन् सदर
तरण्ांना नय्ाय देणय्ास सांरगतले काळे यांनी
तातडीने तय्ा  कॉनट््ॅ्कट्रदारा ला बोलावून घेतले
व सवि् हकीकत समजून घेऊन आपलय्ाकडे
काम करीत असलेलय्ा कामगारांचे पैसे बुडवणे
हे योनय् नाही अशा प््कारे तय्ांना सामारजक
बांरिलकी समजावून सांरगतली असता सदर
मजुरांचे पैसे देणय्ास तय्ांना सांरगतले.

सबंरंितांनी ताबडतोब पोलीस रनरीक््क राऊत
व  रवनोद काळे यांचे मह्णणे ऐकून ताबडतोब
सदर मजुरांचे पैसे तय्ांना रदले.

रवशेर मह्णजे या मजुरांना जळगाव
रजलह्््ातून रांजणगावला न येता तय्ांचा

भाड््ातोड््ाचा खचि् व वेळ वाचावा यासाठी
सदर कंपनीला गुगल पे करणय्ास सांरगतले.

पुणे ग््ामीणचे पोलीस अिीक््क डॉ. अरभनव
देशमुख (भा.पो.से) , पोलीस उपअिीक््क
(आरथ्िक गुनह्े शाखा) राजेद््् कदम ,
उपरवभागीय पोलीस अरिकारी ,दौड् रवभाग ,
राहुल िस यांचय्ा मागि्दशि्नाखाली व रांजणगाव
पोलीस थटे्शनचे पोलीस रनरीक््क सुरेशकुमार
राऊत यांचय्ा नेतृतव्ाखाली पो.कॉ.रवनोद काळे
यांनी काम पारहले.

नय्ाय रमळालेलय्ा मजुरांनी पोलीस अिीक््क
व उपािीक््क डीवायएसपी तसेच रांजणगाव
पोलीस थट्ेशनचे पोलीस रनरीक््क सुरेश कुमार
राऊत व पो. कॉ. रवनोद काळे यांचे आभार
वय्कत् केले.

सदर प््करणी क््ाईम बॉडि्र चे संपादक व
क््ाईम ररपोटि्र वेलफे्अर असोरसएशन या
एनजीओ संथथ्ापक राजेद््् वखरे यांनी
पो.रन.सुरेशकुमार राऊत यांचय्ाकडे पाठ पुरावा
केला होता.

वमरा-भाईद्र महानगरपावलका
सव्. इंदीरा गांधी भवन, छत््पती वशवाजी महाराज माग्ट,

ता.वज.ठाणे-४०१ १०१

जा.नं. मनपा/साबां/रनरवदा/६५/२०२०-२१ रद.१०/२/२०२१

|| वनववदा सुचना क््.६५ ।।
रमरा-भाईद्र महानगरपारलका हद््ीत रवरवि रवकास कामे करणे. (महापौर
थव्ेचछ्ा रनिी) या कामी ऑनलाईन रनरवदा मागरवणय्ात येत आहेत. रनरवदा
सुचना व रनरवदा प््पत्् रमरा-भाईद्र महानगरपारलकेचे संकेतथथ्ळ
https://mahatenders.gov.in येथे रद.१२/०२/२०२१ ते
रद.२५/०२/२०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपय्ं्त आहेत. ऑनलाईन
महानगरपारलकेचे संकेतथथ्ळ https://mahatenders.gov.in येथे
रद.२६/०२/२०२१ रोजी दु. १२.०० वाजेपय्ित सथ्वकारणय्ात येतील.
जा.क््./मनपा/जनसपंक्क/२८३/२०२०-२१

सही/-
www.mbmc.gov.in काय्िकारी अरभयंता (सा.बां) 

रमरा-भाईद्र महानगरपारलका
रठकाण :- भाईद्र 
रदनांक :- १०/०२/२०२१

वसई ववरार शहर महानगरपावलका 
जा. क््./वरवशम/करव/३०२२/२०२०-२१

रदनांक १०/०२/२०२१

महाराष्््् मुंबई प््ांरतक महानगरपारलका अरिरनयम १९४९ चे अरिसूरचतील प््करण ८ मिील कलम १ (१) व १ (२) अनव्ये जारहर नोटीस खालील मालमत््ेचय्ा हस््ांतरणा संबंिाने वसई रवरार शहर महानगरपारलका रवभा्ागीय
काया्िला्य रवरार येथे झालेलय्ा मालमत््ा िारकांचय्ा प््करण परतव् नोटीसीनुसार सदर हस््ांतरण संदभा्िने कोणतय्ाही रहतसंबंिाने हरकत अगर आक््ेप असलय्ास ही नोटीस प््रसधद् झालय्ापासन १५ रदवसांचे आत रहतसंबंिाचय्ा व हरकतीचय्ा लेखी पुरावय्ासह वसई-
रवरार शहर महानगरपारलका रवभागीय काया्िलय रवरार येथे लेखी थव्रप्ात हरकत नोद्वावी. अनय्था करवसलीचय्ा सोयीसाठी सदर हस््ांतरण करन् महानगरपारलका दपत्री याबाबतची नोद् घेतली जाईल.

अ. रदनांक अनुसुरचत दोन/ कररनिा्िरण मालमत््ेच रठकाण मालमत््ेच जय्ांचे नांवे मालमत््ा आहे तय्ांचे मह्णजे खररदाराचे रकंवा अरभाहस््ांकन 
क््. तीन मरिल पुस््कातील थव्रप् मालमत््ा रवकणाऱय्ाचे नांव रकंवा अरभहस््ांकन कतय्ा्िचे नाव

नोरटसीची
मालमत््ा क््. वाड्ि नं. कतय्ाचे नाव

१ २५/०१/२०२१ १८३८/१५ ६ पांडूरंग रनवास रब.नं. ४, र.्नं. १०७, गांिी चौक , फुलपाडा रनवासी उलह्ास दत््ाराम गावडे उजव्ला उलह्ास गावडे 
२ २७/०१/२०२१ १८८३/११ ६ रवषणू् लक्््मी अपाट्ि, र.्नं. १०३, गांिी चौक, फुलपाडा रनवासी अजय सुय्िकांत राणे रजतेद््् दत््ाराम खवळे 
३ २७/०१/२०२१ १४२७/११५ ६ माऊली कृपा चाळ नं. ३, सी/१० काररगल नगर, मनवेलपाडा रोड रनवासी रामनाथ बळीराम रचपळूणकर देवेनद््् रामनाथ रचपळूणकर
४ २७/०२/२०२१ १८०१/१०२ ६ चेतन अपाट्ि, र.्नं. सी ४०७, मनवेलपाडा रोड रनवासी रामप््साद एस मंडल व रबमलादेवी आर मंडल रववेक महेश वाघरे व मनीरा महेश वाघरे 
५ २८/०१/२०२१ १७५७/२० ६ एकवीरा कॉमप्, सी ३०३, मनवेलपाडा रोड रनवासी संजय रघुनाथ मोरे ररवंद्् दत््ाराम चवह्ाण व ररया ररवंद्् चवह्ाण 
६ २८/०१/२०२१ १६७६/३३ ६ नक््त्् रेसीडेनस्ी, र.्नं. ४०४, मनवेलपाडा राेड, ऋरी रवहार रनवासी सुरनल कृषण्ा पवार व रप्ाली सुरनल पवार सुय्िकांत बाळकृषण् पाताडे 

फेस -२ चय्ा बाजुला
७ २८/०१/२०२१ २०११/१३ ६ पृथव्ी अपाट्ि, रब.नं. ८, होली थप्ीरीट हायथकु्ल समोर, मनवेलपाडा रनवासी प््ेमराज मुलचंद पाटील व जयश्् प््ेमराज पाटील मंगेश गणपत पारदुले 
८ २८/०१/२०२१ ९०१/४ ६ साईराम अपाट्ि, सो टाईप र.्नं. १०१ रनवासी रवजय रवश््नाथ पाटील रतन्प््भा रवजय पाटील 
९ २८/०१/२०२१ ८४४/१० ६ जय भवानी संकुल, र.्नं. ए-८, कारगील नगर रनवासी परशुराम सािु रशंदे अलका परशुराम रशंदे 
१० २८/०१/२०२१ ९९१/४२ ६ रसद््टेक पांढुरंग अनंत नगर, फुलपाडा रोड डी -३०४ रनवासी रवजय गणपत पाटील सुमन रवजय पाटील 
११ २८/०१/२०२१ २०२३/६३ ६ श््ी गणेश अपाट्ि, डी रवंग, र.्नं. ०४, कारगील नगर, मनवेलपाडा रोड रनवासी अंकुश भगवान रशखरे प््शांत रदपक गुडेकर 
१२ २९/०१/२०२१ १७६९/३ ६ साईराम चाळ ए-४ सह््ाद््ी नगर कारगील नगर, मनवेलपाडा रोड रनवासी आतम्ाराम लक्््मण गोररवले रमेश रसंह 
१३ २९/०१/२०२१ २०५६/६२ ६ जय मलह्ार पूणय्नगरी अपाट्ि ३ रा मजला र.्नं. ३०६, फुलपाडा रनवासी रगता गणेश रशरकर वैशाली पुंडरलक कानडे 
१४ ०७/०१/२०२१ १७४/८८ ८ रशतल अंजली, रब. रवग, डी माट्ि चय्ा मागे, ९० फीट रोड, मनवेलपाडा रोड रनवासी प््ाजकत्ा प््काश मह्ात््े मानस प््काश मह्ात््े 
१५ ०७/०१/२०२१ १४८/५८ ८ गजगारमनी कॉमप्, सी रवग रववा जांगीड, र.्नं. २०३ मनवेलपाडा रनवासी मकरंद एस देसाई सरुशे रामनगीना यादव व होशीलादवेी सरुशे यादव 
१६ ०८/०१/२०२१ १६४१/८ ६ जय एकरवरा संकुल, दुकान नं.८, मनवेलपाडा, कारगील नगर वारणजय् चुनन्ीलाल जे चौिरी पारसमल र््तलोकजी बोराणा 
१७ ०८/०१/२०२१ १२८/२५ ८ दश्िन नगर ए रवग को आ हो सो रल, र.्न.ए२०६, ऋरी रवहार कॉमप् चय्ा मागे रनवासी अंजली नामदेव जािव रजत िम्िराज जािव 
१८ ०८/०१/२०२१ १११/२१ ८ श््ी रसधद्ी रब.नं.३, र.्नं. १०३, पामगृह ३ चय्ा मागे, मनवेलपाडा रोड रनवासी संजय गणपत गुरव सतीश हररश््ंद्् घाडगे 
१९ ११/०१/२०२१ १९४३/३४ ६ गणेश नगर, ए रवग, र.्नं. ३०१, मनवेलपाडा रोड, डॉन बाथक्ो चच्िचय्ा समोर रनवासी संरदप सहदेव खानोलकर प््रतभा प््काश कापडी 
२० ११/०१/२०२१ १४५७/१२ ६ एकदंत रबलड्ीग्, गांिी चौक, र.्नं ए-२०४,२ रा मजला, फुलपाडा रोड रनवासी मारत्ी भावकाणा कोकीतकर सरमरा संजय तांरबटकर

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 meensyejeJe osMecegKe keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
103, ì^s[ keÀe@ve&j, meekeÀerveekeÀe pebkeÌMeve
meekeÀerveekeÀe, DebOesjer (HetJe&), 
cegbyeF& - 400 072. 

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 2 ... 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. 24.02.2021 jespeer ogHeejer 01.00 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. veeje³eCe Heeb[gjbie HeJeej
Þeer. Òeuneo %eeveséej Yeb[ejs
Þeer. meef®eve veeje³eCe keÀesjs

1
2
3

21.12.20
101/ 
2129/ 
2020

72,297.00 24.02.21

2 Þeer. Òeuneo %eeveséej Yeb[ejs
Þeer. veeje³eCe Heeb[gjbie HeJeej
Þeer. meef®eve veeje³eCe keÀesjs

1
2
3

21.12.20
101/ 
2130/ 
2020

86,888.00 24.02.21

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 08.02.2021 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

Oeer kegÀCeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF& ... Depe&oej

kegÀCeyeer %eeleer ie=n, meWì PesefJeDeme& mì̂erì,

Hejsue, cegbyeF& - 400 012.

DevegkéÀceebkeÀ 1 les 4 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee veesìerme

osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej yeBkesÀves ceneje<ì̂

menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 101 Keeueer

Jemegueer oeKeuee efceUCes meeþer oeKeue kesÀuesu³ee Depee&meesyele 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 DeeHeCeebme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele

³esle Demegve efo.  01/03/2021 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.

meoj peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer

KeeueerueHe´ceeCes ë-
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क््ाईम वरपोर्टर वेलफ्ेअर
असोवसएशन मजुरांचय्ा पाठीशी उभी
राहून सतत पाठपुरावा करीत होती.
रांजणगाव पोलीस सर्ेशनचे
पो.वनरी.सुरेशकुमार राऊत यांनी ववशेर
लक्् वदले यांचय्ा माग्टदश्टनाखाली
पो.वश.ववनोद काळे यांनी मजुरांना
नय्ाय वमळवून वदला.

पाच वरा्ाच्य्ा मुलीचय्ा ववनयभंगप््करणी जामीन देणय्ास नकार
मुबंई : लहान मुलानंा चांगला आरण वाईट थप्श्ि कळतो, अस ेनमदू

करत पाच वरा्ंच्य्ा मुलीचय्ा रवनयभंगाचा आरोप असलेलय्ा एकाला
जामीन देणय्ास रवशेर नय्ायालयाने नकार रदला.या प््करणातील
मुलीने साक्् देताना थप्ष््पणे सांरगतले होते की, आरोपीने रतला जेवह्ा
थप्श्ि केला तेवह्ा तो वाईट असलय्ाचे जाणवले. मुलगी खूपच लहान
आहे मह्णून रतला चांगलय्ा आरण वाईट थप्शा्ितील फरक कळत नाही
असे मह्णता येणार नसलय्ाचे नय्ायालयाने नमूद केले.

‘लहान मुलांना चांगला-वाईट स्पर्श कळतो’ आरोपी या मुलीचा शेजारी असून ती तय्ाचय्ा घरी खेळणय्ासाठी
जात असे. तय्ाचय्ावर या मुलीचा रवनयभंग केलय्ाचय्ा आरोपासह
पोकस्ोअंतग्ित रवरवि कलमांतग्ित आरोप ठेवणय्ात आले आहे.मुलगी
खूप लहान असून आपण केलेला थप्श्ि वाईटच होता हे ती सांगू शकत
नाही, असा दावा आरोपीने केला होता. 

करवसलुीसाठी
पाललकचेी पथके

ठाण े: खालावललेय्ा आरथ्िक
सथ्थतीमळु ेकाटकसरीचा सकंलप्
सोडणाऱय्ा ठाणे महापारलका
प््शासनाने आता
उतप्नन्वाढीसाठी अरिक
आक््मक पावले उचलणय्ास
सरुव्ात कलेी आह.े मालमत््ा कर
आरण पाणीपट््ी देयकांची
कोटय़विीच्ी थकबाकी वसूल
करणय्ासाठी पारलकेने मोहीम
आखली आहे. मालमत््ा कराची
५० हजारांहून अरिक थकबाकी
असणाऱय्ा ६२४८
थकबाकीदारांकडून वसुली
करणय्ासाठी पारलकेची पथके
तय्ाचंय्ा घरी िडक दणेार आहते,
तसेच कर भरणय्ास टाळाटाळ
करणाऱय्ांची मालमत््ा जपत्
करणय्ाची कारवाई करणय्ात
येणार आहे. गेलय्ावर््ी करोना
संकटामुळे महापारलकेला जुलै
मरहनाअखेपय्ं्त मालमत््ा कर
आरण पाणी देयकांची वसुली

करण ेशकय् झाले नवह्त.े तय्ानतंर
मालमत््ा कर आरण पाणी
देयकांचय्ा वसुलीवर प््शासनाने
भर रदला होता. तय्ामुळे
आतापय््तं मालमत््ा कराची ४९३
कोटीच्ी तर पाणी दयेकाचंी ११५
कोटीच्ी वसुली झाली आहे.
करोनाकाळात नवीन बािंकामांचे
प््स््ाव दाखल झालेले नाहीत.
यामुळे शहर रवकास रवभाग
आरण असन्नशमन रवभागाला
रवरवि करांपोटी रमळणाऱय्ा
उतप्नन्ात मोठी तटू रनमा्िण झाली
आहे. यामुळे महापारलकेची
आरथ्िक पररसथ्थती काहीशी
नाजूक असलय्ाने मालमत््ा कर
आरण पाणी दयेकाचंय्ा वसलुीतनू
उतप्नन्वाढीचा पारलकेचा प््यतन्
आहे. मह्णून गेलय्ा अनेक
वरा्ंप्ासनू ५० हजारापंके््ा जास््
रकमचेा मालमत््ा कर
थकरवणाऱय्ा थकबाकीदाराचंी
प््शासनान ेयादी तयार केली आह.े 

टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या मालमत््ा जप्त करणार

जा.क््.///
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