द गरलोबल टाइमरस

सांताक्रझ-चेरबुर लिंक रोड िांबणीवर

कांदिवली, बोरीवली
सव्ाादिक थंड

मुबं ई : पूवग्आणि पण््िम उपनगरांना िोडिा-या आणि बीकेसीच्या
भणवष्यातील णवस््ारासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सांताकु्झ चे्बुर
णलंक रोडचे काम नोव्हे्बर, २०१६ मध्ये सुर्झाले. णनयोिनानुसार हे
काम नोव्हे्बर, २०१९ मध्ये पूि्ग होिे अपेण्ित होते. मात््, या
कामातील अडथळे आणि णनयोिनात झालेल्या बदलांमुळे कामाची
व्याप्ती वाढली आहे. त्यामुळे या कामासाठी तब्बल १०९ कोटी र्पये
िादा मोिावे लागिार असून काम पूिग्होण्यासाठी आता माच्,ग २०२२
उिाडिार आहे. सांताकु्झ चे्बुर िोड रप्त्यामध्ये वाकोला िंक्शन,
आंबेडकर चौक, युणनव्हण्सगटी िंक्शन आणि बीकेसी असा कुल्ाग ते
वाकोला पुलाला िोडिारा फ्लायओव्हर बांधिे आणि भारत डायमंड
कंपनी, वांद्कु
े ला्ग संकल
ु ते वाकोला िंकश
् न असा दुसरा फ्लाय ओव्हर
बांधिे या दोन पँकेिमणधल कामांचा समावेश आहे.

मराठवाडररासह शवदभरभगारठला

मुंबई : सांताक््झ, बोरीवली,
कांणदवली, मुलुंड, नेर्ळ आणि
पनवेल येथील णकमान तापमान २०
अंशाखाली घरसले असून, मुंबई
सव्ागणधक कमी णकमान तापमान
चंदप् रू येथे ८.६ अंश सेसल् सअस एवढे
नो्दणवण्यात आले आहे. महत््वाचे
म्हििे णकमान तापमानाचा पारा
अणधकाणधक घसरत असून,
मराठवाडा आणि णवदभ्ागत काही
भागात थंडीचा प््भाव सव्ाणग धक आहे.
येथील णकमान तापमान सरासरीपेि्ा
५ ते ६ अंशाखाली नो्दणवण्यात येत
असून,
बुधवारसह
गुर्वारी
हवामानाची ही स्पथती कायम राहील,
असा अंदाि हवामान खात्याने
वत्गवला आहे.
मुंबई
शहर
आणि
उपनगरातदेखील आता ब-यापैकी
थंडीचा प््भाव िािवत असला तरी
णदवसाच्या तापमानात घसरि
झालेली नाही. कमाल तापमान ३५
अंशाच्या आसपास नो्दणवण्यात येत

राज्यातील शिरांचे दकमान तापमान अंश सेट्सससमध्ये
सांताक्रझ १९.२
कुलाबा २२.५
पुणे ११.३
बारामती ११.९
औरंगाबाद १२.५
महाबळेशरर १३.६
नाशिक ११.८
डहाणू १९.८
जळगाव १२
कोलरहापूर १६
सातारा १२.८
सोलापूर १३
चंदरपूर ८.६
परभणी १०.१
यवतमाळ ९.५
गोरशदया १०.५
नागपूर ११.५

Food, Civil Supply and Consumer
Protection Department, Government of
Maharashtra

असून, रात््ीचे णकमान तापमान मात््
२० अंशाखाली नो्दणवण्यात येत
आहे. मंगळवारी मुंबईचे णकमान
तापमान १९ अंशाच्या आसपास
नो्दणवण्यात आले असून, उत््रोत््र
यात आिखी घसरि होईल आणि
थंडीचा प््भाव आिखी िािवेल,

धनंजय मुंडे लीलावती
हॉस्पिटलमध्ये दाखल

अशी शक्यता वत्गणवण्यात येत आहे.
राज्याचा णवचार करता मध्य
महाराष््, मराठवाडा आणि णवदभ्ागत
सव्ागणधक थंडी िािवत असून,
उत््रेकडून दण््ििेकडे शीत वारे वाहू
लागल्यानंतर यात आिखी भर
पडण्याची शक्यता आहे.

सीआयएन क््.: एल५१९००००एमएच१९८५पीएलसी०३५७१८
नो्दिी काय्ागलय: ५०२, कॉमस्गहाऊस, १४०, नणगनदास माप्टर रोड, फोट्ग, मुंबई – ४०० ००१
दूर: ४०३६२६२६/ ४०३६२७२७; फॅक्स: ४०३६२६१८
संकेतप्थळ: https://kbs.co.in/ ई-मेल आयडी: kbs@kbs.co.in

३० सप्टे्बर २०२० रोजी संपिेल्या त््ैमालसक आलि अर्ध वर्ाधसाठी एकमेव अिेखापरील््ित लवि््ीय लिष्कर्ाधचा आराखडा

मुंबई - राष््वादीचे नेते
आणि सामाणिक न्यायमंत्ी
धनंिय मुंडे (Dhananjay
Munde) यांना काही
णदवसांपूव्ी कोरोनाची लागि
झाली होती. परळी, बीड व
मुंबई असा सातत्याने प््वास,
अनेक लोकांशी थेट संपक्क
यादरम्यान िून मणहन्याच्या
पणहल्या आठवड््ात मुंडे्ना
कोरोनाचा संसग्गझाला होता.
त्यावेळी लॉकडाऊनच्या काळात
केलेल्या कामकािाचा अहवाल
त्यांनी कोरोना वॉड्गमधून सादर
केला होता. कोरोनावर मात
कर्न आल्यानंतर दुसऱ्याच
णदवशी धनंिय मुंडे परत
कामाला लागले होते. यानंतर
आता पुन्हा एकदा मुंडे
उपचारासाठी लीलावती
हॉस्पपटलमध्ये दाखल झाले
आहे. धनंिय मुंडे यांनी
मंगळवारी (10 नोव्हे्बर)
आपल्या स्ववटर अकाऊंटवर्न
याबाबत एक स्ववट केलं आहे.
तसेच तब्येतीची माणहती णदली
आहे. "तीव््पोटदुखीमुळे
मागील काही णदवसांपासून मी
त््स्आहे.

र्. लाखामध्ये (ईपीएस वगळता)

संपलेले त््ैमाणसक संपलेले त््ैमाणसक संपलेले त््ैमाणसक संपलेले सहा मणहने संपलेले सहा मणहने संपलेले वर्ग
३०.०९.२०२०
३०.०६.२०२०
३०.०९.२०१९
३०.०९.२०२०
३०.०९.२०२० ३१.०३.२०२०
(अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (लेखापरीण््ित)
काय्ागमधून एक्ि उत्पन्न
काय्ागमधून णनव्वळ नफा/ (तोटा)
(कर, अपवादात्मक आणि/ णकंवा
अणतणवणशष््बाबी पूव्ग)
कर पूव्गकालावधीसाठी णनव्वळ नफा/ (तोटा)
(अपवादात्मक आणि/ णकंवा अणतणवणशष््
बाबी पि््ात)
कर पि््ात कालावधीसाठी णनव्वळ नफा/ (तोटा)
(अपवादात्मक आणि/ णकंवा अणतणवणशष््
बाबी पि््ात)
कालावधी साठी एक्ि सव््ाकर उत्पन्न
(कालावधीसाठी एकण््तत नफा/ (तोटा)
(कर पि््ात) आणि अन्य सव््ाकर उत्पन्न
(कर पि््ात)
समभाग भांडवल (र्. १०/- दश्गनी मूल्याचे)
राखीव (गत वर्ागच्या लेखापरीण््ित ताळेबंदामध्ये
दाखणवल्यानुसार राखीव वगळता)
प््ती भाग उत्पन्न (र्. १०/- प््त्येकीचे)
मूळ
सौम्यीकृत

५३.९७
(८.५७)

२१.९७
(१.७४)

७१.३७
३४.६०

७५.९४
(१०.३१)

८२.५३
११.७७

२६३.३६
९.४५

(८.५७)

(१.७४)

३३.९७+

(१०.३१)

१०.५२

९.४५

(८.५७)

(१.७४)

३१.२३

(१०.३१)

७.७८

६.८५

(८.५७)

(१.७४)

३१.२३

(१०.३१)

७.७८

६.८५

८५२.१२

८५२.१२

८५२.१२

८५२.१२

८५२.१२

८५२.१२

-

-

-

-

-

-

(०.१०)
(०.१०)

(०.०२)
(०.०२)

०.३६
०.३६

(०.१२)
(०.१२)

०.०९
०.०९

०.०८
०.०८

णटपा:
उपरोक्त णनष्कर्ग हे सेबी (णलस्पटंग अँड ऑस्बलगेशन णडसक्लोझर णरक्वायरमे्टस), णनयमावली, २०१५ च्या णनयम ३३ अंतग्गत प्टॉक एक्प्चे्िमध्ये सादर करावयाच्या
त््ैमाणसकासाठी अलेखापरीण््ित णवण््तय णनष्कर्ाा्च्या तपणशलवार नमुन्याचा आराखडा आहे. त््ैमाणसक/ वर्ागसाठी णनष्कर्ागचा पूि्ग नमूना प्टॉक एक्प्चे्िच्या म्हििेच
https://www.bseindia.com/ वर उपलब्ध आहे. तपणशलवार णवण््तय णनष्कर्ग आणि आराखडा भारतीय लेखा मानांकन (इंड-एएस) िे कंपनी कायदा २०१३ च्या
कलम १३३ आणि त्याच्या सोबत वाचल्या िािाऱ्या अन्य तरतूदीनच्या अंतग्गत करण्यात आले आहे आणि लेखा परीि््ि सणमतीद््ारे समीि््ि करण्यात आले आहे आणि
मंगळवार १० नोव्हे्बर २०२० रोिी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये ते नो्दपटावर घेण्यात आले आहे. त््ैमाणसक एकमेव आलेखापरीण््ित णवण््तय णनष्कर्ागचा पूि्ग
आराखडा प्टोक एक्प्चे्ि च्या www.bseindia.com वर आणि कंपनीच्या संकेतप्थळावर म्हििेच www.kbs.co.in वर उपलब्ध आहे.
आवश्यक तेथे आकडे पुनग्गठीत/ पुनाव्गग्ीकृत करण्यात आले आहेत.
केबीएस इंणडया णलणमटेड, करीता
सही/तुरार शाह
व्यवप्थापकीय संचालक
डीआयएन: ०१७२९६४१

णठकाि: मुंबई
णदनांक: १० नोव्हे्बर २०२०

िोटीस

MH 05 CV 3983 चे मालक श््ी. िनक वाय गुप्ता यांचे णद.
३०/५/२०२० रोिी णनधन झाले त्यांची गाडी श््ी. गुलाब वाय गुप्ता
यांच्या नावावर ट््ान्फर होत आहे. सदर गाडी संदभ्ागत कुिाची
तक््ार असल्यास श््ी गुलाब वाय गुप्ता रा. A/15 मंगलणदप को.
ऑ. साे. पी. एन. टी कॉलनी डो्णबवली (पू.) मो. नं.
७७३८८२४४००/७९७७५९१५५६ यांच्याशी संपक्कसाधावा.

इंडोकेम लिलमटेड

सीआयएन: एल३१३००एमच१९६४पीएलसी०१३८८८
नो्दिी. काय्ागलय: प्लॉट क््. ४१०/४११, खटाव हाऊस, मुघल लेन, माहीम, मुंबई – ४०० ०१६.
दूर. क््.: ६१२३६७६७/ ६१२३६७११. ई-मेल आयडी: iklsecretarial@gmail.com

सप्टे्बर ३०, २०१९ रोजी संपिेल्या त््ैमालसक आलि अर्ध वर्ाधसाठी अिेखापरील््ित लवल््िय लिष्कर्ाधचे लिवेदि

(र्. लाखांमध्ये)

तपलिि

संपिेिे वर्ध

संपिेिे अर्ध वर्ध

संपिेिे वर्ध

सप्टे्बर
िून
सप्टे्बर
सप्टे्बर
सप्टे्बर
माच्ग
३०, २०२०
३०, २०२०
३०, २०१९
३०, २०२०
३०, २०१९
३१, २०२०
(अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (अलेखापरीण््ित) (लेखापरीण््ित)
१ काय्ागमधून एक्ि उत्पन्न
२ कर पूवग्नफा/(तोटा)
३ वर्ागसाठी नफा/ (तोटा)
४ कराच्या णनव्वळ एक्ि सव््ाकर नफा/ (तोटा)
५ भरिा केलेले समभाग भांडवल
(प््तय् की र्. १०/-दश्गनी मूल्य असलेले)
६ राखीव
७ प््ती भाग उत्पन्न (ईपीएस) (वाण्शगकीकरि
केलेले नाही) एक्ि प््ती भाग उत्पन्न
(ए) मूळ (मूळ र्.)
(बी) सौम्यीकृत (मूळ र्.)

Notice for Tender
Providing of Manpower
Food, Civil Supply And Consumer Protection
Department, Government of Maharashtra. invites
Request for Proposal from reputed and experienced
companies/ firms to participate in the competitive
bidding process to Providing of Manpower.
For the detailed Tender document, interested bidders
should visit http://maharashtra.gov.in/tenders
Tender submission would be online and the deadline to
submit the proposals is 11/12/2020, till 4.00 PM
Sd/Financial Adviser &
Deputy Secretary
Food, Civil Supply And Consumer
Protection Department
Government of Maharashtra

केबीएस इंलडया लिलमटेड

ट्विटरिर्न दिली
तब्येतीची मादिती

३

ठाणेपरिसि

मुंबई, ११ नोवरहेरबर २०२०

१,९९५
६६
६६
६६

९४८
६
६
६

२,४४४
१३
१३
१३

२,४९३
७२
७२
७२

४,५११९
(९१)
(९१)
(९१)

९,०५५
५१
५१
६६

२,४३३

२,४३३

२,४३३

२,४३३

२,४३३

२,४३३
४७०

०.२७
०.२७

०.०२
०.०२

०.०५
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णटप:
उपरोक्त णवण््तय णनष्कर्ागचे लेखा परीि््ि सणमतीद््ारे समीि््ि करण्यात आले आहे आणि संचालक मंडळाने नोव्हे्बर १०, २०२० रोिी झालेल्या त्यांच्या सभेमध्ये संमत
करण्यात आले.
कंपनी दोन णवभागांमध्ये काय्गरत आहे, म्हििेच टेक्प्टाईल डाईि, केणमकल्स आणि इलेक्ण्टकल कॅपणसटस्गमध्ये आहे. तथाणप, इलेक्ण्टकल कॅपणसटस्गह््ा णवभागासाठी
णवभागवार अहवाल देण्यात आलेला नाही. कारि काय्गरत णवभागाच्या इंड एएस-१०८ अनुसार त्याचा वेगळा अहवाल देण्यास पात््नाही.
गतवर््ीचे आकडे आवश्यक तेथे पुनग्गठीत/पुनव्गग्ीकृत करण्यात आलेले आहेत.
इंडोकेम णलणमटेड साठी
सही/महे्द्के खटाव
णठकाि: मुंबई
अध्यि््आणि व्यवप्थापकीय संचालक
णदनांक: १०/११/२०२
डीआयएन: ०००६२७९४

काम पूर्णिोण्यास तब्बल अडीच िर्ाा्चा दिलंब

या कामासाठी िे कुमार इन्फ्ाप्ट्क्चर णल. या कंपनीची णनवड झाल्यानंतर २७
नोव्हे्बर, २०१६ रोिी त्यांना काय्ागदेश देण्यात आला होता. त्यांना ३६ मणहन्यांत हे काम
पूि्ग करायचे होते. मात््, आता ४८ मणहने लोटले असले तरी पँकेि एक मणधल काम
िेमतेम ५५ टक््ेच पूि्गझाल्याची माणहती हाती आली आहे. उव्गणरत कामे करण्यासाठी
आिखी अडीच वर्ाा्चा कालावधी लागिार आहे. कामाचा काय्ागदेश णदला तेव्हा ४४९
कोटी र्पये खच्गअपेण्ित होता.

