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4th November, 2020

To,
Listing Compliances
BSE Ltd ,
P. J. Towers,
Fort,
Mumbai - 400 001 .
Scrip Code
Scrip Id

: 512149
: AVANCE
Sub: Newspaper clipping of Intimation of Board Meeting

Dear Sir/ Madam,
This is to inform you that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities
and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10 th
November, 2020 at the Registered Office of the Company to consider and approve Un-audited
Financial Results of the Company for the quarterand half year ended on 30th September, 2020
and other items of business as set out in the agenda of the meeting.
In continuation to the same, the newspaper Clipping duly publishedin English Newspaper (All
Edition) and Marath i Newspaper (Mumbai Edition) is enclosed herewith.
This is for your information and records.
Thanking you.

Avance Technologies limited
Reg. Off: Office No. 7, 5'hFloor, Block-A, Aidun Build ing, 1" Dhobi Talao Lane, Mumbai - 400002. Phone No.: +919987053725
Email: info@avance.in/avancetechnologiesltd@gmail.com
CIN: L51900MH1985PLC035210 Website: www.avance.in
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द ग्लोबल टाइम्स

घोडबंदरचा
प््वास तापदायक
मेट्ोच्या कामांरे अडथळे,
त्यात सेवारस्त्यांरी दुद्चशा

िाणे : कोटय़वधी र्पयांचे गृहप््कल्प आदण
मोिय़ा दवकास प््कल्पांची होत असिेिी
पायाररणी यामुळे सातत्याने चच््ेत रादहिेल्या
घोडबंिर माग्ाावरीि प््वास मात्् येथीि
रदहवाशांसािी दिवसे्दिवस तापिायक िर्
िागिा आहे. मेट्ोची कामे आदण सेवारस्त्यांची
झािेिी िुि्ाशा यामुळे येथीि मुख्य माग्ाावरीि
प््वास धोकािायक आदण दततकाच को्डीचा
िरत असताना ढोकाळी, कोिशेत, आझािनगर
रागांत सुर् असिेिी रस्त्यांची कामे आदण
ब््ह्ांड, बाळकूम, कासारवडविी येथीि
अंतग्ात रस्त्यांची झािेिी चाळण यामुळे येथीि
अंतगत्ारस््ेही प््वासासािी नकोसे होऊ िागिे
आहेत. नवीन िाणे म्हणून ओळख असिेल्या
घोडबंिर रागात गेल्या काही वष्ां्त गगनचुंबी
इमारती आदण मोिय़ा नागरी वसाहती उभ्या
रादहल्या आहेत. मुंबई तसेच उपनगरात
कामादनदमि्् जाणारे िाखो रदहवासी येथे
वास््व्यास आिे असून यामुळे या माग्ाावरीि
वाहनसंख्या काही पटी्नी वाढिी आहे.

३

ठाणेपरिसि

मुंबई, ४ नोव्हे्बर २०२०

मेट्ो कारशेडवर्न
के्द्-राज्य संघर्ष

कांजूरच्या जहमनीवर के्द्ारा दावा; हनण्चय रद््करण्यारी राज्याला सूरना
मुंबई : आरेिा पय्ााय म्हणून मेट्ो
कारशेडसािी मुख्यमंत्यांनी जाहीर केिेल्या
कांजूरमाग्ाच्या जागेवर के्द्ाने िावा केिा आहे.
ही जागा आपल्या मािकीची असून, ती मुंबई
महानगर क््ेत्दवकास प््ादधकरणािा हस््ांतदरत
करण्याचा दनण्ाय रद्् करण्याची सूचना के्द्ाने
राज्यािा केिी आहे. त्यामुळे मेट्ो कारशेडच्या
जागेवर्न केद् ्दवर्द्राज्य असा संघष्ादनम्ााण
होण्याचे स्पष््संकेत आहेत.
कुिाबा- वांद्े-दसप्झ मेट्ो-३चे आरेतीि
कारशेड रद्् करीत ही जागा राखीव वन म्हणून
जाहीर करण्याबरोबरच मेट्ो कारशेड कांजूरमाग्ा
येथीि सरकारी जदमनीवर करण्याचा दनण्ाय
मुख्यमंत्ी उद््व िाकरे यांनी गेल्या मदहन्यात
जाहीर केिा होता. दशवसेनेचा सुर्वातीपासूनच
आरेतीि कारशेडिा दवरोध होता. पण,
दवधानसरा दनवडणुकीच्या तो्डावर तत्कािीन
फडणवीस सरकारने हा प््कल्प रेटिा, असा
आरोप करीत िाकरे यांनी आरेतीि कारशेड
कांजरू माग्ि
ा ा स्थिांतरीत करण्याची घोषणा केिी
होती.
कांजूरमाग्ा येथीि ही जमीन मेट्ो
कारशेडसािी मोफत उपिब्ध झािी असून, मेट्ो

पािवून कारशेडच्या जागेवर आपिा हक््
सांदगतल्याची मादहती मंत्ाियातीि उच््पिस्थ
सूत्ांनी दििी. राज्यातीि उद््व िाकरे सरकारची
को्डी करण्यासािीच के्द्ातीि राजपने ही खेळी
केल्याचे दचत्् यातून दनम्ााण झािे आहे. या
संिर्ाात नगरदवकासमंत्ी एकनाथ दशंिे यांच्याशी
संपक्कहोऊ शकिा नाही.

पत््ात काय?

केद् ्सरकारने राज्याचे मुखय् सदचव संजय कु
मार यांना पत््पािविे आहे. ‘कांजरू माग्च
ा ी जागा
-३ आदण िोखंडवािा-जोगेश्री-दवक््ोळी- दमिागराची असून, त्यावरीि हक्् आम्ही
कांजरू माग्ामेट्ो- ६ या िोन्ही माग्ाच
ा े एकद््तकरण सोडिेिा नाही. ‘एमएमआरडीए’ने यापूव्ीही या
करण्यात आल्याने जनतेचा एकही पैसा वाया जागेवर प््कल्प उरारण्याचा प््स्ाव पािदविा
जाणार नाही, असा िावाही मुख्यमंत्यांनी के िा होता, मात््तो फे टाळण्यात आिा होता’, याकडे
होता. मुख्यमंत्यांच्या आिेशानुसार मुंबई उपनगर या पत््ात िक्् वेधण्यात आिे आहे. आता या
दजल्हादधकाऱ्यांनी
कांजूरमाग्ाची
जमीन जागेवर परस्पर कारशेड उरारिे जात असून, ते
‘एमएमआरडीए’कडे हस््ांतरीत केल्यांतर तेथे चुकीचे आहे. त्यामुळे के्द् सरकारचे मोिे
कारशेड उरारणीचे कामही सुर्करण्यात आिे. नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस््क्ेप
मात्,् या कांजरू माग्ाकारशेडची जागा दमिागराची करीत ‘एमएमआरडीए’ने सुर्के िेिे कारशेड
असल्याचे सांगत के्द्ाने या जागेवर िावा करीत उरारणीचे काम थांबवावे. ही जागा
कारशेडिा दवरोध केिा.
‘एमएमआरडीए’िा हस््ातं रीत करण्याचा आिेश
केद् ्ाच्या उद््ोग संवध्ना आदण अंतग्ता व्यापार रद्् करण्यास दजल्हादधकाऱ्यांना सांगावे, असेही
(डीआयपीपी) मंत्ाियाने राज्य सरकारिा पत्् या पत््ात म्हटिे आहे.

बेस्टच्या मदतीस आलेल्या एसटी कम्मचाऱ्यांचे हाल कायम
सांगली व सोलापूर हवरागांतील १८१ कम्चराऱ्यांना कोरोना

मुंबई : मुंबईत बेस्ट उपक्् माच्या मितीिा आिेल्या
एसटीच्या चािक, वाहकांसह यांद्तकी कम्ाचाऱ्यांची दनवास व
जेवणाच्या व्यवस्थेतीि त््ुटी आदण करोनापासून बचावासािी
एसटीकडून दमळणाऱ्या आरोग्य साधनांच्या कमतरतेमुळे मोिी
गैरसोय होत आहे. सांगिी व सोिापूर दवरागातून मुंबईत
आिेल्या १८१ कम्ाचाऱ्यांना करोनाची िागण झािी आहे.
सव्ासामान्यांसािी िोकि नसल्याने बेस्ट उपक््माच्या
बसगाडय़ांना प््चंड गि््ी होऊ िागिी आदण बेस्टच्या बस
अपुऱय् ा पडल्याने एसटी महामंडळाच्या बस राडेतत्व् ावर घेऊन
त्या ताफ्यात िाखि करण्याचा दनण्ाय मुंबई पादिका, बेस्टने
घेतिा. त्यानुसार एक हजार बस अहमिनगर, सातारा, सांगिी,
सोिापूर, धुळे, बीड, पुणे, कोल्हापूर, रत्नादगरी दवरागांतून
मागवण्यात आल्या आहेत. तर याच दवरागातून चािक, वाहक,
यांद्तकी कम्ाचारीही िाखि होतात. कामाचे १० ते १५ दिवस
ररल्यानंतर येथीि कम्ाचारी आपल्या दवरागात जातात आदण
त्याऐवजी तेवढय़ाच संख्येने बििी कम्ाचारी येतात.

कुल्ाच आगारात आंदोलन
बेस्टच्या मितीिा मुंबईबाहेर्न आिेल्या एसटीच्या
चािक-वाहकांसह अन्य कम्ाचाऱ्यांनी सोमवारी िुपारी कु ि्ाा
आगारात आंिोिन के िे. दनकृष् िज्ााचे जेवण दमळत
असल्याची तक््ोर कर्न गाडी चािवण्यास नकार दििा.
त्यामुळे काही वेळ बेस्टच्या मितीिा जाणाऱ्या एसटी दनघू
शकल्या नाहीत. पदरणामी प्व् ाशांची गैरसोय झािी. ही समस्या
सोडवण्याचे आश््ासन एसटी आगार प््मुखांकडून दिल्यानंतर
एसटीची सेवा पूव्ावत झाल्याचे बेस्ट उपक्् माच्या जनसंपक्क
दवरागाकडून सांगण्यात आिे.मािाड येथे राहत असिेल्या
कम्ाचाऱ्यांच्या रदववारी रात््ीच्या जेवणामध्ये अळ्या असल्याचे
संबंदधत कम्ाचाऱ्यांनी दनिश्ानास आणून दििे. त्यांना तातडीने
िुसरे जेवण पुरविे. यापुढे असे प््कार घडणार नाहीत याची
िक््ता घेण्याच्या सूचना संबंदधत जेवण पुरवणाऱ्या कंपनीिा
दिल्या आहेत. या प््करणी चौकशी करण्यात येत असून,
कम्ाचारी राहत असिेल्या दिकाणी प््त्यक््रेट िेऊन अहवाि
सािर करण्याचे दनि््ेश वदरष्् अदधकाऱ्यांकडून संबंदधत
अदधकाऱ्यांना दििे आहेत.
– अभिजीत िोसले,
जनसंपक्कअदधकारी,
एसटी महामंडळ

परराज्यांंतील प््वाशांच्या
ॲण्टीजेन टेस्ट

तीन महहन्यांतं
६० हजार टेसट्

िाणे : कोरोनाचा
प््ािुरा्वा रोखण्यासािी
िाणे महापादिका
प्श
् ासनाने परराज्यांतनू
येणाऱ्या प्व् ाशांचय् ा
ॲण्टीजेन टेसट् िाणे
रेलव् से थ
् ानकाबाहेर
ऑगस्ट मदहन्यापासून
करण्यास सुरव् ात केिी.
तीन मदहन्यांत ६० हजार
प्व् ाशांचय् ा टेसट् करण्यात
आल्या असून त्यापैकी
९४१ जणांना कोरोनाची
िागण झािी असल्याची
मादहती समोर आिी. या
प्व् ाशांवर तत्काळ
उपचार केलय् ाने धोका
टाळण्यास मित
झाल्याची मादहती
पादिका प्श
् ासनाने
दििी.

ठाणे शहरात मार्अ
च खेरीस कोरोनारा
पहहला र्गण
् आढळून आला होता. एह््िल
ते सप्टबे् रदरम्यान ि्ह्तहदन ३०० ते ४००
र्गण
् आढळून येत होते. कोरोनारा वाढता
ि््ादुरा्वच लक््ात घेऊन, महापाहलका
ि्श
् ासनाने हवहवध उपाययोजना केलय
् ाने
हळूहळू शहरातील कोरोनारा ि््ादुरा्वच
कमी झाला.

या कम्ाचाऱ्यांच्या दनवास व
जेवणाच्या व्यवस्थेची जबाबिारी
महामंडळाने खासगी पुरविािारावर
सोपविी आहे. मात््ही व्यवस्था नीट
नसल्याने गैरसोय होत असून
रस्त्यावरच रात्् काढावी िागते.
मािाडमधीि हॉटेि रॉयि पाम येथे
राहत असिेल्या कम्ाचाऱ्यांच्या
जेवणात अळ्या सापडल्याची घटना
रदववारी घडिी.

एमपॉवर इंभडया भलभमटेड

सीआयएन:
एि५१९००एमएच१९८१पीएिसी०२३९३१
नो्िणी. काय्ाािय: २५/२५ ए, २ रा मजिा,
३२७, नवाब दबल्डी्ग, डी.एन.रोड, फोट्ा,
मुंबई – ४००००१
िूरध्वनी: ०२२-२२०४५०५५, २२०४५०४४,
िूरध्वनी: ९७०२००३१३९
ई-मेि:
info@empowerindiain;
संकेतस्थळ: www.empowerindia.in
सूचना
सूचना याद्््रारे िेण्यात येत आहे की, कंपनीच्या
संचािक मंडळाची बैिक, ३० सप्टबे् र, २०२०
रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी
कंपनीच्या अिेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ाआदण
अन्य बाबी आदण अध्यक््ांच्या परवानगीने अन्य
कोणताही दवषय दवचारात घेण्यासािी आदण
संमत करण्यासािी बुधवार, ११ नोव्हेबर,
२०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
एमपॉवर इंदडया दिदमटेड करीता
सही/राज गोपािन अय्यंगार
संचािक आदण मान्यता अदधकारी
दिनांक: ०३ नोव्हे्बर डीआयएन: ०००१६४९६
दिकाण: मुंबई

अव्हांस टेक्नोलॉभजस भलभमटेड

सीआयएन:
एि५१९००एमएच१९८५पीएिसी०३५२१०
नो्िणी. काय्ाािय:काय्ाािय क््.७, ५ वा मजिा,
ब्िॉक ए, ऐडून दबल्डी्ग, १ िी धोबी तिाव िेन,
मुंबई – ४००००२. िूरध्वनी:९१९९८७०५३७२५
ई-मेि:info@avance.in
avancetechnologiesltd@gmail.com
संकेतस्थळ:www.avance.in

सूचना

सूचना
ह््ाद््ारे
िेण्यात
येत
आहे
कीसेबी(एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या
दनयम ४७ सह वाचल्या जाणाऱ्या दनयम २९ च्या
अनुसार ३०सप्टबे् र २०२० रोजी संपिेलय् ा त्म
्ै ादसक
आदण अध्ा वष्ाासािीअिेखापरीद््कतदवद््िय दनष्कष्ा
अन्य बाबी्सोबत आदण अध्यक््ांच्या मान्यतेच्या
अनुसार अन्य दवषयांवर दवचारकर्न संमत
करण्यासािी आदण नो्ि पटावर घेण्यासािी
कंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक
मंडळाची बैिकमंगळवार, १० नोव्हबे् र २०२० रोजी
होणार आहे.
उपरोक्त सूचना कंपनीच्याwww.avance.inह््ा
संकेतस्थळावर आदण स्टॉक एक्स्चे्ज च्या म्हणजेच
www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
अव्हांस टेक्नोिॉदजस दिदमटेड, करीता
सही/श््ीकृष्णरादमडपाटी
व्यवस्थापकीय संचािक
दिनांक:०२/११/२०२० डीआयएन: ०२०८३३८४
दिकाण: मुंबई

केसीडी इंडस्ट्ीज इंभडया भलभमटेड

(पूव्ीर्दचका इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड म्हणून ज््ात)
सीआयएन क््.: एि७०१००एमएच१९८५पीएिसी३०१८८१
नो्िणी काय्ाािय:५०१, ५ वा मजिा, र्बीद््कसे्ट दबझनेसबोउिवड्ा, अशोकचक््वत््ी रोड, कांदिविी(पूव्ा),
मुंबई – ४०० १०१.िूरध्वनी: ९१३७३२२०३०ई-मेि आयडी:compliance@kcdindustries.com
संकेतस्थळ:www.kcdindustries.com

सूचना
सूचना ह््ाद््ारे िेण्यात येत आहे कीसेबी(एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या दनयम ४७ सह वाचल्या
जाणाऱ्या दनयम २९ च्या अनुसार ३०सप्टे्बर २०२० रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा
वष्ाासािीअिेखापरीद््कतदवद््िय दनष्कष्ा अन्य बाबी्सोबत दवचारकर्न संमत करण्यासािी आदण नो्ि पटावर
घेण्यासािीकंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक मंडळाची बैिकमंगळवार, १० नोव्हे्बर २०२० रोजी
होणार आहे.
उपरोक्त सूचना कंपनीच्याwww.kcdindustries.comह््ा संकेतस्थळावर आदण स्टॉक एक्स्चे्ज च्या
म्हणजेच www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
केसीडी इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड, करीता
(पूव्ीर्दचका इंडस्ट्ीज इंदडयादिदमटेड म्हणून ज््ात)
सही/दिकाण: मुंबई
कदवता अय्यर
दिनांक:०२/११/२०२०
अध्यक््आदण व्यवस्थापकीय संचािक

त्यामुळे कम्च
ा ाऱ्यांनी संताप व्यक्त केिा. कम्च
ा ाऱ्यांना दनकृष्िज्ाच
ा हे ी
जेवण उपिब्ध केिे जात असल्याचा आरोप महाराष््एस.टी.वक्स
क ा ्काँगस
्े ने
(इंटक) केिा आहे. यादशवाय उत्कष
ृ ् िज्ाच
ा े सॅदनटायझर, मास्क,
हॅणड
् ग्िोव्हज
् ही दमळत नाही. कम्च
ा ाऱ्यांचय् ा आरोग्याकडेही िुिक
ा् ् होत
असल्याने मुबं ईत काय्रा त राहून परतिेलय् ा सांगिी दवरागातीि १०० हून
अदधक आदण सोिापूर दवरागातीि ८१ कम्च
ा ाऱ्यांना करोनाची िागण
झाल्याचे इंटकचे सरदचटणीस
मुकश
े दतगोटे यांनी सांदगतिे. यावर
Mukta Agriculture Limited
Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers,
तोडगा दनघािा नाही, तर 401/A,
Dawood Baug Lane, Off. J. P. Road,
Andheri (W), Mumbai-400058
आंिोिनाचा इशाराही दतगोटे यांनी
CIN: L01403MH2011PLC221387
दििा.
Tel.:26778155/26790471 | Fax: 26781187
जेमस्टोन इंव्हेस्टमे्टस भलभमटेड

सीआयएन: ६५९९०एमएच१९९४पीएिसी०८१७४९;
नो्िणी. काय्ाा.: ५०२-बी, पद््ावती हाईटस, ५ वा
मजिा, श््द्ानंि रोड दवस््ा. दविे पाि््े(पू), मुंबई
– ४०००५७. िूर: ७२०८९९२०६०
ई-मेि: gemstoneltd@gmail.com
संकेतस्थळ: www.gemstoneltd.com

सूचना

सेबी (एिओडीआर) दनयमाविी, २०१५ च्या दनयम
४७ सह वाचल्या जाणाऱ्या दनयम २९ च्या अनुषंगाने
सूचना ह््ाद््ारे िेणय् ात येत आहे की अन्य बाबी्सोबत ३०
सप्टे्बर २०२० रोजी संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा
वष्ाासािी कंपनीच्या अिेखापरीद््कत दवद््िय दनष्कष्ाावर
आदण अध्यक््ांच्या अनुमतीने अन्य दवषयांवर दवचार
करण्यासािी, संमत कर्न नो्िपटावर घेण्यासािी
नो्िणीकृत काय्ााियामध्ये संचािक मंडळाची बैिक
बुधवार, ११ नोव्हे्बर २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
नमूि सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.gemstoneltd.com आदण बीएसई चे संकेतस्थळ
www.bseindia.com वर सुद्ा उपिब्ध आहे.
संचािक मंडळाच्या आिेशाद््ारे
जेमस्टोन इंव्हेस्टमे्टस दिदमटेडकरीता
सही/दिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३/११/२०२०
धारा ब््ह्रट््
व्यवस्थापकीय संचािक
डीआयएन: ०६४३३२७०

दाज्जभलंग रोपवे कंपनी भलभमटेड

सीआयएन:
एि४५२०२एमएच१९३६पीएिसी२९४०११
नो्िणी. काय्ाा.: १०४, श््ीजी िश्ान, टाटा रोड क््,२,
ऑपेरा हाऊस, मुंबई – ४००००४,
संकेतस्थळ:www.darjeelingropeway.com
ई-मेि: info@darjeelingropeway.com,
िूर.क््.: ६३५८२६२३६७

सूचना

सूचना याद्््रारे िेण्यात येत आहे की, कंपनीच्या
संचािक मंडळाची बैिक, ३० सप्टे्बर, २०२० रोजी
संपिेल्या त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी कंपनीच्या
िेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ा आदण अन्य बाबी आदण
अध्यक््ाचं य् ा परवानगीने अन्य कोणताही दवषय दवचारात
घेण्यासािी आदण संमत करण्यासािी बुधवार, ११
नोव्हेबर, २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.
संचािक मंडळाद््ारे अिेखापदरद््कत दवि््ीय दनष्कष्ा
संमत केल्यानंतर नमूि सूचनेसह कंपनीच्या
संकते स्थळावर www.darjeelingropeway.com
आदण बीएसई संकते स्थळ www.bseindia.com वर
िेखीि उपिब्ध आहे.
िाज्ादिंग रोपवे कंपनी दिदमटेड
सही/दहमांशू शाह
व्यवस्थापकीय संचािक
दिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३ नोव्हे.२०२०

अलोरा ट््ेभडंग कंपनी भलभमटेड
सीआयएन:
एि७०१००एमएच१९८२पीएिसी२९६२७५
नो्िणी. काय्ाा.: नो्िणी. काय्ाा.: १, तळ. मजिा,
प्िॉट क््.३७/३९, राजयोग ईमारत, कारपे्टर १िा
रस््ा, सी.पी. टँक, दगरगाव, मुंबई –४००००४
ई-मेि:
aloratradingcompany@gmail.com,
संकेतस्थळ: www.aloratrading.com
मोबा.: +९१ ८५९०३ ०६०७०

सूचना

सूचना याद्र्् ारे िेणय् ात येत आहे की,कंपनीच्या संचािक
मंडळाची बैिक, ३० सप्टे्बर, २०२० रोजी संपिेल्या
त््ैमादसक आदण अध्ा वष्ाासािी कंपनीच्यािेखापदरद््कत
दवि््ीय दनष्कष्ा आदण अन्य बाबीआदणअध्यक््ांच्या
परवानगीने अन्य कोणताही दवषय दवचारात घेण्यासािी
आदण संमत करण्यासािीबुधवार, ११नोव्हेबर,२०२०
रोजी घेण्यात येणार आहे.
नमूि सूचना कंपनीच्यासंकेतस्थळावर www.aloratradingltd.com आदण बीएसई संकेतस्थळ
www.bseindia.com वर िेखीि उपिब्ध आहे.
अिोरा ट््ेदडंग कंपनी दिदमटेड करीता
सुरेश नासकर
एमडी आदण मान्यता अदधकारी
दिकाण: मुंबई
डीआयएन: ०८५३७३५२
दिनांक: ३नोव्हे्बर,२०२०

Email: mukta.agriculture@gmail.com
Website: www.mukta-agriculture.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is
hereby given that, the Board Meeting of M/s.
Mukta Agriculture Limited is scheduled to be
held on 10th November, 2020 i.e. Tuesday at
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers, Dawood
Baug Lane, Off. J. P. Road, Andheri (W), Mumbai400058 to consider, approve and take on record
the Un-audited financial results for the quarter &
half year ended 30th September, 2020 and any
other matter with the permission of the Chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.mukta-agriculture.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .

For Mukta Agriculture Limited
Sd/Mohit Khadaria
Date: : 03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 05142395

Mystic Electronics Limited
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers,
Dawood Baug Lane, Off. J. P. Road,
Andheri (W), Mumbai-400058
CIN: L72300MH2011PLC221448
Tel.:26778155/2670471 Fax: 26781187
Email:electronics.mystic@gmail.com
Website: www.mystic-electronics.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is
hereby given that, the Board Meeting of M/s.
Mystic Electronics Limited is scheduled to be
held on 10th November, 2020 i.e. Tuesday at
401/A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewelers, Dawood
Baug Lane, Off. J. P. Road, Andheri (W), Mumbai400058 to consider, approve and take on record
the Un-audited financial results for the quarter &
half year ended 30th September, 2020 and any
other matter with the permission of the chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.mystic-electronics.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .
For Mystic Electronics Limited
Sd/Mohit Khadaria
Date: 03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 05142395

ठाणे ग््ामीणमधील १९ लाख
नागयरकांचे आरोग्य सव््ेक्ण
पाच हजार संशययत आढळल्याने उपचार सुर्

िाणे : दजल्ह्य़ाच्या ग््ामीण
रागात ‘माझे कु टुं ब माझी
जबाबिारी’ मोदहमे ची प््रावी
अंमिबजावणी करण्यात आिी
असू न
६३८
पथकां च्या
माध्य मातू न आतापय््ंत १९
िाख ९२ हजार ६५३
नागदरकां चे सव््ेक्ण पू ण्ा
करण्यात आिे आहे . यामध्ये
सारी
आदण
करोना,
इन्फ्ल्यु ए न्झा
यां सारख्या
आजारां ची िक््णे असिे िे ५
हजार ६९० सं श दयत आढळू न
आिे असू न त्यां ना पु ढीि
उपचारासािी पािदवण्यात आिे
आहे. या अदरयानामुळे ग््ामीण
रागात िररोज आढळणाऱ्या
करोना र्ग्णां च्या सं ख्ये त घट
झाल्याचे दचत्् पाहायिा दमळत
आहे . िाणे
दजल्ह्य़ाच्या
अं ब रनाथ, कल्याण, दरवं डी,
शहापूर आदण मुरबाड या पाच
ग््ामीण
तािु क्यां म ध्ये ही
करोनाचा सं स ग्ा मोिय़ा
प््माणात पसरल्याचे पाहायिा
दमळत होते. जून, जुिै, ऑगस्ट

आदण सप्टे्ब र मदहन्यां म ध्ये
ग््ामीण रागांत िररोज १५० हून
अदधक र्ग्ण आढळून येत होते.
त्यामुळे दचंता व्यक्त केिी जात
होती. सप्टे्ब र मदहन्यात राज्य
सरकारतफ््े ‘माझे कु टुं ब माझी
जबाबिारी’ या मोदहमे िा
सु र्वात करण्यात आिी. िाणे
दजल्हा पदरषिे त फ््ेही या
मोदहमेची प््रावी अंमिबजावणी
करण्यात आिी. त्यासािी
वै द्कीय कम्ाचारी, आशा
से दवका, अं ग णवाडी से दवका
आदण दजल्हा पदरषिे च्या
दशक््कां ची ६३८ पथके तयार
केिी.

ग््ामीण रागांत करोना आटोक्यात
दजल्ह्य़ाच्या ग््ामीण रागांत
सात मदहन्यांपासून एकूण १६
हजार ८७८ नागदरकांना
करोनाची िागण झािी आहे.
मात्् दजल्हा आरोग्य दवरागाने
ग््ामीण
रागासािी
आरोग्यव्यवस्था उरारल्यामुळे
आतापय््ंत १४ हजार ६६९
नागदरक करोनामुक्त झािे
आहेत, तर सध्या केवळ १

हजार ६७९ नागदरक दवदवध दिकाणी
उपचार घेत आहेत. १५ दिवसांपूव्ी
१५० हून अदधक र्ग्ण आढळणाऱ्या
ग््ामीणमध्ये सध्या िररोज ७० हूनही
कमी र्ग्ण आढळून येत आहेत.
Nouveau Global Ventures Limited

401/A, Pearl Arcade, Daut Baug Lane,
Off. J. P. Road, Opp. P.K. Jewellers,
Andheri (W), Mumbai-400058
CIN: L01407MH1988PLC049645
Tel.:26778155/26790471
Fax: 26781187
Email: nouveauglobal@gmail.com
Website: www.nouveauglobal.com
NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29
read with Regulation 47 of the SEBI (Listing
Obligation & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that a meeting of the Board of
Directors of M/s. Nouveau Global Ventures
Limited is scheduled to be held on Tuesday,
10th November, 2020 at the registered office of
the Company at 401/A, Pearl Arcade, Daut Baug
Lane, Off. J. P. Road, Opp. P.K. Jewellers, Andheri
(W), Mumbai-400058 inter alia, to, consider,
approve and take on record the Un-audited
Standalone & Consolidated Financial Results for
the quarter and half year ended 30th September,
2020 and any other matter with permission of the
chair.
The said Notice is also available on the website of
the Company at www.nouveauglobal.com and
also on the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com .
For Nouveau Global Ventures Limited
Sd/Krishan Khadaria
Date:03.11.2020
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 00219096

