द ग्लोबल टाइम्स

३

सिटी न्यूज

मुंबई, १४ ऑगस्ट २०२०

कोरोना औषधांच्या काळ्याबाजाराला लगाम
गंभीर आचण अचतगंभीर र्ग्णांवर रेडेचसवीर
आचण टोचसलीझूमँब या औषधांची मात््ा लागू
पडत असल्याचे लक््ात आल्यानंतर जून
मचहन्यात त्यांचा अचनब््ंध वापर सुर् झाला
होता. ही औषधे कोणत्या र्गण
् ाला, कधी आचण
चकती प््माणात द््ायची याबाबत एकवाक्यता
नव्हती. औषधांची उपलब्धता अत्यंत मय्ाादीत
प््माणात होती.

मुंबई : कोरोना र्ग्णांवरील
उपचारांसाठी प््भावी ठरणा-या
रेमडेचसवीर आचण टोचसलीझूमँब या
औषधांची मागणी आचण पुरवठा
यांच्यात प््चंड तफावत चनम्ााण
झाल्याने जून आचण जुलै मचहन्यांत
त्यांचा काळाबाजार तेजीत होता.
मात््, गेल्या मचहन्याभरात वाढलेली
उपलब्धता,
वापराबाबतची
माग्ादश्ाक तत्वे जाहीर कर्न त्यावर
आणलेले चनयंत्ण, पोलीस तसेच
अन्न व औषध प््शासनाने केलेली
कारवाई आदी अनेक कारणांमुळे या
औषधांच्या काळ्याबाजाराला लगाम
लागला आहे.

औषध जवके्त्यांकडे ती उपलब्ध िोत नसतानािी
डाँक्टर सस्ाथर जचठ््ी जलिून देत ििोते. मागणी
आजण पुरवठ््ात तफावत असल्याने औषधे
जमळवताना र्ग्णांचे नातेवाईक अक््रशः
रडकूंडीला येत िोते. ३१,५०० र्पये जकंमत
असलेली टोजसलीझूमँब (४०० एमिी)
िवळफास ८० ििार र्पयांपय््ात जवकले िात

औषधांचा तुटवडा नािी

राज्य सरकारच्या टास्क फोस्ाने ही दोन्ही औषधे
कोणत्या र्ग्णांना, कधी आचण चकती प््माणात द््ायचे याची
माग्ादश्ाक तत्वे चनच््शत केली आहेत. तसेच, या
औषधांच्या अचनयंच्तत वापराचे दुष्पचरणामही सांगण्यात
आल्याने त्यांचा वापरही चनयंतण
् ात आला आहे. गेलय् ा काही
चदवसांत चवशेषतः मुंबई शहरांतील र्ग्णसंख्यासुध्दा कमी
झाल्याने औषधांची मागणीसुध्दा घटली आहे.

िोते. तर, रेमडेजसवीर जवक््ीची परवानगीच
नसल्याने जनय्ाथतीसाठी तयार केलेले जकंवा
बांगलादेशातून आणलेल्या औषधांची ३० ते ४०
ििार र्पयांनािी (सात ते आठ पट िास््
जकंमतीत) जवक््ी केली िात िोती. परंतु, आता
मनमानी जकंमतीतला िा काळाबािार िवळपास
बंद झाला आिे.

औषध चनच्माती कंपन्यांनी थेट र्ग्णालयांमाफ्कत
पुरवठा करत असून र्गण
् ांचय
् ा कागदपत््ाच
ं ी पडताळणी
केल्याचशवाय औषध उपलब्ध कर्न चदले जात नाही.
या सव्ा कारणांमुळे मुंबई आचण महानगर क््ेत्ातील
कोरोना औषधांचा काळाबाजार थांबला असून या
औषधांचा तुटवडा नसल्याची माचहती राज्य शासनाच्या
टास्क फोस्ाचे सदस्य आचण फोट््ीस हाँस्सपटलच्या
इंन्टेसीव केअर युचनटचे प््मुख डाँ. राहूल पंचडत यांनी
सांचगतले.

जुलै
मचहन्याच्या
पचहल्या
आठवड््ात तीन भारतीय कंपन्यांनी
रेमडेसीवीर औषध ४५०० ते ५६००
र्पये चकंमतीत उपलब्ध कर्न देण्यास
सुर्वात केल्यानंतर औषधांची
उपलब्धता वाढली आहे. औषधांसाठी
र्ग्णांच्या नातेवाईकांना वणवण करावी
लागते असे कुठे चदसत नाही. जून जुलै,
मचहन्यांत सोशल मीडीयावर औषधे
कुठे उपलब्ध होतील असे मेसेज सतत
येत होते. तेसुध्दा आता येत नाहीत.
औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी
चदलेल्या हेल्पलाईन क््मांकावरही
तक््ारी येत नसल्याचे एफडीएच्या
अचधका-यांनी सांचगतले. औषधांचा
काळाबाजार
करण्याचे
प््माण
वाढल्यानंतर पोलीस तसेच अन्न व
औषध प््शान चवभागाने संयुक्त
कारवाई कर्न ठाणे, मीरा रोड, मुंबईत
सापळा रचून भामट््ांना गजाआड
टाकले होते. त्याचाही पचरणाम झाल्याचे
सांचगतले जाते.

मुंबई: मुंबई शहरातील उपकरप््ाप्त
इमारती्चय् ा बाबतीतला चनण्या घेतला, परंतु
उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या
भाडेकर् इमारती्चे काय? असा प््श्न
कांचदवली पूव्ा चवधानसभा मतदार संघाचे
भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी
मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे यांना चलचहलेल्या
पत््ात उपस्सथत केला आहे. मुंबईच्या
उपनगरात सुद्ा मोडकळीस आलेल्या व
पुनच्वाकासाची गरज असलेल्या हजारो
इमारती आहेत, यातील हजारो रचहवाशांना
पुनच्वाकासाच्या नावाखाली चवकासकांनी
रस्त्यावर आणले आहे.

तसेच मोडकळीस आल्या म्हणून भाडेकरंन् ा बेघर
करण्याचे मोठे षडयंत् चवकासक करत आहेत. पण
त्यांच्याकडे कोण लक्् देणार? असा प््श्नही आमदार
भातखळकर यांनी मुख्यमंत्यांना चवचारला आहे.
उपकरप््ाप्त इमारती या फक्त मुंबई शहरातील आहेत,
उपनगरातील भाडेकर् इमारती्च्या बाबतीत माजी
मुख्यमंत्ी देवे्द्फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये एक
धोरण आखले होते व ते चवधी खात्याकडे प्ल
् चं बत आहे,
त्यावर सुद्ा तात्काळ चनण्ाय करण्याची आवश्यकता
आहे. इनसॉलव्हन्सी आचण बँकरप्टसी अश्या कोड
सारखा एखादा कायदा कर्न ज्या भाडेतत््वावरील

लवकरच करणार सव्ाा्चा पगार

पाचलका कम्ाचाºयांचा पगार एक आॅगस्टला होणे अपेच्कत होते.
मात्् त्यासंदभ्ाातील कोणतीच काय्ावाही न झाल्याने अकाउंटस
चडपाट्ामे्टला पगार जमा करण्यासंदभ्ाात अडचणी चनम्ााण झाल्या.
तब्बल बारा चदवस उलटले तरी कम्ाचाºयांचा पगार जमा न झाल्याने
गो्धळाची पचरस्सथती चनम्ाणा झाली. कोरोनासारख्या भयानक आजाराशी
जीवावर उदार होऊन कम्ाचारी लढत असताना त्यांची आच्थाक को्डी
होणार नाही, याकडे पाचलका प्श् ासनाने लक््देणे गरजेचे होते. वेळवे र
पगार न झाल्याने अनेक कम्ाचाºयांचे आच्थाक गचणत चबघडले आहे.
सेवाचनवृत् कम्ाचाºयांच्या खात्यात पेन्शनही वेळेवर जमा झाली
नसल्याने या कुटुंबांची आच्थाक को्डी झाली. तब्बल १० चदवसांनंतर
त्यांची पेनश् न जमा झाल्याचे पाचलका प्श् ासनाने स्पष््केल.े दुसरीकडे
कम्चा ाºयांचय् ा पगाराबाबत स्पष््ीकरण देताना पाचलकेतील बहुसखं य् ाक
कम्ाचारी हे कोरोनाच्या ड््ुटीवर असल्याने पगारास चवलंब झाल्याचे
प््शासनाने मान्य केले.

मुंबई : राष््वादीचे अध्यक्् शरद पवार
यांनी पाथ्ापवार यांची कानउघडणी केल्यानंतर
उपमुख्यमंत्ी अचजत पवार नाराज झाल्याची
चच्ाा होती. मात्् त्यानंतर शरद पवार यांच्या
चनवासस्थानी राष्व् ादीच्या प्म् ख
ु नेतय् ांची बैठक
झाली. या बैठकीला अचजतदादाही उपस्सथत
होते. या बैठकीत राष््वादीच्या पुढील
रणनीतीबद््ल चच्ाा झाल्याची माचहती आहे.
यामध्ये सव्ाात मुख्य म्हणजे चवधानसभा
चनवडणुकीपूव्ी जे लोक राष््वादीसोडून
भाजपात गेले होते अशा नेत्यांना पुन्हा पक््ात
घेण्याबाबत व्यूहरचना आखण्यात आल्याची
माचहती आहे. याबैठकीला शरद पवार, अचजत
पवार, जयंत पाटील यांच्यासह अन्य प््मुख
नेत्यांची उपस्सथती होती. महाचवकास
आघाडीतल्या चतन्ही पक््ाचं राजकारण आचण
ताकद ओळखून त्या त्या चजल्ह्ात नेतय् ांना पुनह् ा
पक््ात घेण्याचा चवचार सुर्आहे.

पक्् सोडून गेलेल्या कोणत्या
नेत्यांना राष््वादीत परत घ्यायचं याची
जबाबदारी जयंत पाटील आचण अचजत
पवारांवर चदली आहे. अलीकडेच
राष््वादीचे मंत्ी नवाब मचलक यांनी
भाजपात गेलेले नेते पक््ात येण्यास
उत्सुक आहेत, पण अद््ाप त्यावर
चनण्ाय झाला नाही. लवकरच कळवलं
जाईल असं म्हटलं होतं.

शरद पवारांनी अजितदादांवर सोपवली नवी िबाबदारी
त्यामुळे बुधवारच्या बैठकीत या संदर्ाथत चच्ाथ
झाल्याची माजिती आिे. राज्यात जशवसेना-काँग्ेसराष््वादी यांच्या मिाजवकास आघाडीचं सरकार आिे.
त्यामुळे रािपातील कोणते नेत्यांचा अरवा
आमदारांचा राष््वादीत प््वेश कर्न घ्यायचा
याबाबत िालचाली सुर्आिेत, तसेच प््वेश
देण्यापूव्ी जमत््पक््जशवसेना-काँग्ेसला जवश््ासात

घेतलं िाईल असंिी सांगण्यात आलं आिे. तर
याबाबत छगन रुिबळ यांनी सांजगतले आिे की,
रािपाचे कािी आमदार आमच्या संपक्ाथत असतील
तर त्यांची नावे िािीर करणार नािी, ते आमदार
रािीनामा देऊन आले तर त्यांना मिाजवकास
आघाडी पुन्िा जनवडून आणू शकेल असा जवश््ास
त्यांनी व्यक्त केला.

“महाववकास आघाडीच्या मंत्यांकडून बदल्यांमध्ये प््चंड कमाई

मुंबई : राज्यातील महाचवकास आघाडी सरकारच्या
मंत्यांनी पंधरा टक््े बदल्यांच्या नावाखाली अनेक
मलाईदार चठकाणी मज््ीतील अचधकाऱ्यांचय् ा बदल्या कर्न
प्च
्ड
ं पैसा गोळा केला आहे. याची सीआयडीकडून चौकशी
करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पाट््ीचे प््देशाध्यक््
आमदार चंदक
् ांत पाटील यांनी गुरव् ारी केली. उपमुखय् मंत्ी
अचजत पवार यांच्या चवत््खात्याने बदल्या कर्नयेत असा
आदेश चदला असताना मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे यांच्या
सामान्य प््शासन चवभागाने बदल्यांवरील स्थचगती उठवली,
हे आश््य्ाकारक आहे, असे ते म्हणाले. याबाबत चंद्कांत
पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या
रोखल्या होत्या पण नंतर पंधरा टक््े बदल्यांना परवानगी
देऊन त्यावरील स्थचगती उठचवली. पचरणामी महाचवकास
आघाडी सरकारच्या मंत्यांनी मलाईदार चठकाणी बदली
कर्न देण्याचा बाजार मांडला.

दादर-माहीममध्ये
कृन्िम तलाव

मुब
ं ई : कोरो्नाचा प््ादुभा्वा
लक््ात घेता समुद् चौपाटीवर गद््ी
टाळावी यांसाठी दादर- माहीम
पचरसरात कृच्तम तलावांची संखय् ा
वाढवावी अशी मागणी मनसेचय् ा
वतीने करण्यात आली होती त्यास
पाचलकेने संमती दश्चा वली आहे.
गणेशोत्सव काळात घरगुती गणेश
मुरती्चे चवसज्ना कृच्तम तलावात
करण्याचे
आवाहन
मुबं ई
महापाचलकेने केले आहे. मात््
प्त्य् क््ात कृच्तम तलावांची संखय् ा
कमी आहे ही बाब चनदश्ना ास
आणून देणय् ासाठी मनसेचे उपाध्यक््
व दादर-माहीम चवधानसभा
चवभागअध्यक्् यशवंत चकल्लदे ार
यांनी आज पचरमंडळ 2 चे
पाचलकेचे सहआयुकत् नरेद् ् बड््े
आचण जी उत्र् चवभागाचे सहाय्यक
आयुकत् चकरण चदघावकर यांची भेट
घेत त्याना चनवेदन सादर केल.े
दादर-माहीम पचरसरात गणेश
चवसज्ना ांसाठी कृच्तम तलावांसाठी
मनसेने जागा सुचचवण्यात आल्या
होत्या त्यानुसार पाचलकेचय् ा जी उत्र्
चवभागाच्या वतीने दादर- माहीम
पचरसरात 7 चठकाणी कृच्तम
तलावांची चनच्मता ी करण्यात येणार
असल्याचे आश््ासन पाचलका
प्श
् ासनाने चदले असल्याचे
चकल्लदे ार यांनी सांचगतले.
चशवाजीपाक्क येथील महानगर
पाचलका क््ीडा भवन, मृदगुं ाचाय्ा
मैदान, रमा गावंडे मैदान, प्भ् ादेवी
येथील चवन्नी गल्ली मैदान व
धारवीत तीन याचठकाणी कृच्तम
तलावांची चनच्मता ी करण्यात येणार
आहे.

इमारती्चा चवकास वष्ाानुवष्ा रखडलेला आहे त्या
पुनच्वाकासाच्या बाबतीत चनण्ाय घेणारा आचण
भाडेकरं्ना चदलासा देणारा एक कायदा करण्याची
आवश्यकता असल्याचा मुद्ा आपण हे गेले काही वष्ा
मांडत असल्याचे त्यांनी पत््कात नमूद केले आहे.
आधीच्या सरकारच्या काळात ही पावले उचलली गेली.
त्यामुळे त्याची तात्काळ पूत्ाता कर्न उपनगरातील
भाडेकरं्ना व अशा प््कारच्या इमारतीत राहणाऱ्या
लाखो लोकांना चदलासा द््ावा व त्यांच्या पुनच्वाकासाचा
रखडलेला माग्ामोकळा करावा अशी मागणी आमदार
भातखळकर यांनी शेवटी केली आहे.

राष््वादीच्या रणनीतीचा भाजपाला फटका?

कोरोनामुळे रखडला अंबरनाथ
नगरपाललकेतील कम्मचाऱ्यांचा पगार

अंबरनाथ
:
अंबरनाथ
नगरपाचलकेतील ८०० हून अचधक
कम्ाचाऱ्यांचा पगार एक तारखेला बँकेत
जमा न झाल्याने कम्ाचाºयांमध्ये
गो्धळाचे वातावरण आहे. तब्बल बारा
चदवस उलटले तरी पगार न झाल्याने
कम्च
ा ाºयांनी पाचलका प्श
् ासनाला याकडे
लक््देण्याची चवनंती केली होती. त्यानंतर
पाचलका प््शासनाने कम्ाचाºयांचे पगार
देण्याची प््च्कया सुर् केली. अंबरनाथ
पाचलकेतील आस्थापना चवभागातील
कम्ाचाºयांना कोरोनाची ड््ुटी लावण्यात
आल्याने त्या कम्ाचाºयांना आपली
काय्ाालयीन कामे करता आलेली नाहीत.
त्यामुळे पगाराची प््च्कया लांबली.

औषधांसाठीची धडपड रांबली

एकच सवाल : उपनगरातील मोडकळीस
आलेल्या भाडेकर् इमारती्चे काय

सीआयडी चौकशी करा

यामध्ये फार मोठ््ा
रकमेची उलाढाल झाली.
तसेच ज्यांचे राजकीय
लागेबांधे नाहीत आचण
ज्यांचय् ाकडे आच्थक
ा बळ नाही
अशा
अचधकारी
व
कम्ाचाऱ्यांवर अन्याय झाला.
या
सव्ा
प््करणाची
सीआयडीकडून
चौकशी
करण्याची गरज आहे असं त्यांनी सांचगतले. तसेच मुळात कोरोनाचवषयीच्या
उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू चवत््ीय वष्ाात बदल्या कर्नयेत, असे
सरकारचे मे मचहन्यात धोरण होते तर जुलै मचहन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ
अचधक गंभीर झाली असताना एकूण काय्ारत पदांच्या पंधरा टक््े बदल्या
करण्याचा आदेश देण्याचे कारणच नव्हते.

तसेच नंतर त्याला १० ऑगस्टपय्त्ं मुदतवाढ देणय् ाचेही कारण नव्हते.
राज्य सरकारच्या या धोरणातील गो्धळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ््ा
संखय् ने े अचधकारी व कम्चा ाऱ्यांना त्यांचय् ा कुटबुं ाचे स्थलांतर करण्याची वेळ
आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या चठकाणी शाळेत प्व् शे
चमळचवण्याचे आव्हानही चनम्ाणा झाले. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या
प्य् त्नांमध्यहे ी अडथळा आला असल्याचा आरोपही चंदक
् ांत पाटलांनी केला.
दरम्यान, कोरोनाच्या महासाथीमुळे चनम्ाणा झालेलय् ा पचरस्सथतीत राज्य
सरकारच्या चवत््चवभागाने ४ मे रोजी एक शासन चनण्या जारी केला व अनेक
चनब्ध्ं लादले. त्यामध्ये म्हटले होते की, चालू चवत््ीय वष्ाता कोणत्याही संवग्ाता ील
अचधकारी अथवा कम्चा ारी यांची बदली कर्नये व याचवषयीचा आदेश सामान्य
प्श् ासन चवभागामाफ्तक देणय् ात येईल. कोरोनाच्या अनुषगं ाने चवचवध चवभागांनी
केलले य् ा उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक आहे, असे कारण बदल्यांवर
बंदी घालण्यामागे देणय् ात आले होते. सामान्य प्श् ासन चवभागाने चवत््चवभागाच्या
४ मे रोजीच्या आदेशाच्या अनुषगं ाने ७ जुलै रोजी आदेश काढला व ३१ जुलपै य्त्ं
पंधरा टक््ेबदल्या कराव्यात असे स्पष््केल.े

पार्थपवारांवर्न
अजितदादा नाराि?

बॉचलवूड अचभनेता सुशांत चसंग
राजपूत
यांच्या
सीबीआय
चौकशीची मागणी आचण राम
मंचदराच्या चनम्ााणावेळी शुभेच्छा
चदल्यानंतर पाथ्ा पवार यांच्यावर
शरद पवारांनी जाहीर नाराजी
व्यक्त केली. मी माझ्या नातवाच्या
मागणीला कवडीचीही चकंमत देत
नाही, तो इमॅच्युर आहे अशा
शब्दात पवारांनी पाथ्ाला फटकारलं
होतं. त्यानंतर पाथ्ा पवारांनी
याचवषयी काही बोलण्यास नकार
चदला मात्् या प््करणावर्न
राजकीय वत्ाुळात अचजत पवार हे
नाराज झाल्याची चच्ाा उठली होती.

गोकुळ जन्माष््मी निनमत््सत्संग
आयोनजत करणाऱ्या आश््मावर गुन्हा दाखल

उल्हासनगर : ईश्र् प्म्े आश्म् ाने गोकुळ जन्माष्म् ीचे औचचत्य साधून
सत्संगाचे आयोजन केल्या प््करणी चहललाई्न पोचलसांनी गुन्हा दाखल
केला. सत्संगला १०० मचहला व पुर्ष सहभागी झाले असून कोरोना
संसग्ाच
ा ी भीती व्यक्त होत आहे. उल्हासनगर कॅमप् नं-५ येथील ईश्र् प्म
्े
आश््मात बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजण्याच्या दरम्यान गोकुळ
जन्माष््मी चनचमत्् सत्संगचे आयोजन केले होते. चवनापरवाना आयोचजत
केलेल्या सत्संगाला १०० पेक्ा जास्् मचहला व पुर्ष सहभागी झाल्याची
माचहती चहललाईन पोचलसांना चमळाली होती. पोचलसांनी घटनस्थळी धाव
घेऊन चवनापरवाना आयोचजत केलेल्या सत्संग बाबत आश््म चालकांना
चवचारणा केली. कोरोना महामारीत नागचरकांना सत्संगसाठी एकत््
जमाचवल्याप््करणी आश््माच्या संगीता कारेरा, अशोक धसेजा, अचनता
डी्गारीया यांच्यासह ९ जणांचवरोधात पोचलसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
अचधक तपास पोचलस करीत आहेत.
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CIN : L64200MH2007PLC172707
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EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER ENDED JUNE 30, 2020
(Rs. in Lakhs, Except

Extract of Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2020
Rs. in Lakhs (Except EPS)
Sr.
No.

Particulars

1

Total income from operations

2

Net Profit/(Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

3

Net Profit/(Loss) for the period before Tax

4

Net Profit/(Loss) for the period after Tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
5

Sr.
No.

For Year
Ended

For Quarter Ended

30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020

1

Total income from operations (net)

(Un-Audited) (Audited) (Un-Audited) (Audited)

2

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

3

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax

4

Net Profit/(Loss) for the period (after Tax,

5

Total Comprehensive Income for the period

36.46
(19.96)
(19.96)
(19.96)

46.80
(19.13)
(19.13)
(19.13)

67.03
(31.52)
(31.52)
(31.52)

204.35
(97.74)
(97.74)
(97.74)

Paid-up Equity Share Capital

7

Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown

8

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

(face value of Rs.10/- each)
in the Audited Balance Sheet of the previous year

Quarter Ended

Year Ended

Quarter Ended

Year Ended

637.60

2,452.82

3,432.18

10,971.72

637.60

2,452.82

3,432.18 10,971.72

(2,166.52)

(890.68)

(250.83)

(2,877.51) (2,167.42)

(891.72)

(251.10) (2,890.02)

(after) Exceptional and/or Extraordinary items) (2,166.52)

(890.68)

(250.83)

(2,877.51) (2,167.42) (1,008.87)

(251.10) (3,007.17)

(2,166.52)

(890.68)

(250.83)

(2,877.51) (2,167.42) (1,008.87)

(251.10) (3,007.17)

(2,167.58)

(879.18)

(253.24)

(2,873.24) (2,168.49)

(997.37)

(253.51) (3,002.90)

3,494.45

3,494.45

3,494.45

3,494.45

3,494.45

3,494.45

-

619.96

-

619.96

Exceptional and/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)

after tax [Comprising Profit/(Loss) for the
period (after tax) and other comprehensive

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
6

Particulars

EPS)

CONSOLIDATED

30-Jun-20 31-Mar-20 30-Jun-19 31-Mar-20 30-Jun-20 31-Mar-20 30-Jun-19 31-Mar-20
Unaudited Audited
Unaudited
Audited Unaudited Audited Unaudited Audited

Total Comprehensive Income for the period after tax
and other comprehensive Income (after tax)]

STANDALONE

(19.96)
1,048.37

(23.63)
1,048.37

(24.16)
1,048.37

Income (after tax)]

(94.87)
6

Paid-up Equity Share Capital

7

Reserves (Excluding Revaluation Reserve)

(face value of Rs.10/- each)

1,048.37

-

-

Basic

(0.19)

(0.18)

(0.30)

(0.93)

Diluted

(0.19)

(0.18)

(0.30)

(0.93)

3,494.45

as shown in the Audited Balance Sheet of

(700.62)

the previous year

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-audited Financial Results of the
Company filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, which have been reviewed by the Audit Committee and
approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, August 12, 2020. The same is
available on website of the company www.governancenow.com and website of BSE Limited
www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited on www.nseindia.com where shares
of the Company are listed.
2 A Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors on the detailed
Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges.
3 The Company is operating in a single segment viz. Digital Media Websites & MICE, Hence, the results
are reported on a single segment basis.
4 Previous period/ year’s figures have been reclassified /regrouped wherever necessary to confirm with
the current accounting treatement.
By Order of the Board of Directors
For SAB Events & Governance Now Media Ltd.
Markand Adhikari
Sd/Place : Mumbai
Chairman
Date: August 12, 2020
DIN :00032016

3,494.45

8

- (2,723.30)

- (2,723.30)

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
Basic

(6.20)

(2.55)

(0.72)

(8.23)

(6.20)

(2.89)

(0.72)

(8.61)

Diluted

(6.20)

(2.55)

(0.72)

(8.23)

(6.20)

(2.89)

(0.72)

(8.61)

Notes :
1 The above Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and
approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, August 12, 2020. The Statutory Auditors have carried out the
limited review of these Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 and the same are
made available on website of the company www.tvvision.com and website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock
Exchange of India Limited on www.nseindia.com where shares of the Company are listed.
2 The Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020, have been prepared in accordance with
recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the
Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3 The Company is operating in a single segment viz. Broadcasting , Hence, the results are reported on a single segment basis.
4 Previous period/ year’s figures have been reclassified /regrouped wherever necessary to confirm with the current accounting
treatement.
By Order of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 12th August , 2020

For TV Vision Limited
Sd/Markand Adhikari
Chairman & Managing Director
DIN: 00032016

