द ग्लोबल टाइम्स

टीव्िी अलिनेता समीर
शम्ााने केिी आत्मित्या

फेसबुि लाईव्ह िरत
हॉटेलमध्रे िाम िरणाऱ्रा २२
वर््ीर रुविाची आत्महत्रा

जवुहार - शहरातील राममंवदर शेजारील
इमारतीत एका 22 वषुुीय तरुणाने फेसबुक लाईवुह
सुरु ठेवून आतुमहतुया केलुयाची धकुुादायक
घटना गुरुवारी सायंकाळी पाच चुया सुमारास
घडली आहे.वाडा तालुकुयातील वीरा येथील
नवनाथ बोगे वय 22 हा तरुण जवुहार येथील एका
हॉटेल मधुये वेटरचे काम करत होता, तो हॉटेल
मालकाचुया फुलॅटमधुये रहायचा अचानक तुयाने
फेसबुक सुरु करुन सुवतः पंखुयाला बांधलेलुया
नायलॉन दोरीला लटकून लाईवुह आतुमहतुया
केलुयाची धकुुादायक घटना घडली असून, सदर
घटना कॅमेऱुयात कैद झाली असून ती सोशल
मीवडयावर पसरलुयामुळे घटनेची खबर लागली
आहे. आतुमहतुया का केली याचे कारण अदुुाप
समजू शकलेले नाही, दरमुयान जवुहार पोलीस
ठाणुयात या घटनेची नोुद करणुयात आली आहे.

राष्व् ादीच्रा वतीने
मास्ि,
सॅकनटारझरचे वाटप

महापालिका आलि लिल्हा
प््शासनाने सतक्क राहावे

‘कस््ुरबा’त उभारणार
आंतरराष््ीय दर्ााची

मुंबईत राहत्रा घरी गळफास
घेऊन िेली आत्महत्रा

मुंबई : टीवुही अवभनेता व मॉडेल समीर शमुाग
याने मुंबईतील मालाड इथलुया राहतुया घरी
आतुमहतुया केली. ४४ वषुुीय समीरने गळफास
घेऊन आतुमहतुया केली. समीरचुया घरातून
कोणतीच सुसाइट नोट वमळालेली नाही. समीरने
बऱुयाच वहंदी मावलकांमधुये भूवमका साकारलुया
होतुया. ‘जुयोती’, ‘कहानी घर घर की’, ‘लेफुट
राइट लेफुट’, ‘इस पुयार को कुया नाम दूँ’ या
मावलकांमधुये समीरने महतुुवपूणुग भूवमका
साकारलुया होतुया. मालाड पोवलसांनी वदलेलुया
मावहतीनुसार, नाइट डुुुटीवर असलेलुया
इमारतीचुया वॉचमनने आधी समीरचा मृतदेह
पावहला. तुयानंतर तुयाने पोवलसांना व सोसायटीचुया
सदसुयांना याववषयीची मावहती वदली. समीरने दोन
वदवसांपूवुीच आतुमहतुया केलुयाचा संशय
पोवलसांनी वुयकुत केला आहे.
“आकसुसमत मृतुयूची नोुद करणुयात आली
असून मृतदेह शवववचुछेदनासाठी पाठवणुयाता
आला आहे”, अशी मावहती मालाड पोलीस
ठाणुयाचे ववरषुुपोलीस अवधकारी जॉजुगफनुांुवडस
यांनी वदली.
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साथरोग आजार व प््कतिारशक्ती शास्् संशोधन संस्था!

भकवष्रातील साथरोगाचाही
घेणार वेध १२ िोटी ७४ लाख
खच्य

मुंबई: करोनाचुया साथीने संपूणुग जगाला
हादरवून सोडले आहे. भारताला तुयातही
महाराषुुाला याचा सवुावग धक फटका पडला असून
ु व मृतयु ू महाराषुुात झाले आहेत.
सवुावग धक रुगण
या पाुुशुगभूमीवर करोनासह ववववध साथरोग
आजार, रुगुणामधील पुुवतकाशकुती, जनुकीय
बदल, पुवुतवपंडासह उपचाराची वदशा आदीुसदभुातग
संशोधन करणुयासाठी महापावलकेचुया कसुुुरबा
रुगण
ु ालयात आंतरराषुुीय दजुाच
ग ी ‘साथरोग आजार
व पुवुतकारशकुती शासुु संसथ
ु ा’ सुथापन करणुयात
येणार असून मुखुयमंतुी उदुुव ठाकरे यांनी या
पुस
ु ुाववत संशोधन संसथ
ुल
े ा ततुवत: मानुयता वदली
आहे. पवहलुया टपुपयु ात यासाठी १२ कोटी ७४ लाख
रुपये खचुगअपेवुकत आहे.
मुखयु मंतुी उदुवु ठाकरे यांनी यापूवुी मुलड
ुं येथे
पाच हजार बेड कुम
ु ता असलेलयु ा साथरोग व सुपर
सुपश
े ावलटी रुगण
ु ालयाची घोषणा केली आहे तसेच
राजुयात वेगवेगळुया वठकाणी साथरोग रुगुणालय
उभारणुयाची भूवमका घेतली आहे. याचबरोबर
भारतीय लोकांची पुुवतकारशकुती व कुुमता,
भारतातील आजार, जलजनुय आजार, पुलाझुमा
उपचार, अँसणु टबॉडी,टी सेल पुवुतकारशकुती, राषुुीय
आंतरराषुुीय साथरोग, करोना तसेच आगामी
काळातील आजारांचा सामना करणुयासाठी
करावयाची तयारी आदीचा अभुयास व संशोधन
करणुयासाठी ‘आयसीएमआर’चे सहसंचालक डॉ.
ओम शुुीवासुवु यांनी राजुय शासनाला रुगण
ु ालयाशी
संलगुन असलेली आंतराराषुुीय दजुागची संशोधन
संसथ
ु ा सुथापन करणुयाबाबतचा पुस
ु ुाव सादर केला
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टपुपुयासाठी वनवुुशत करणुयात आली असून
बांधकामासाठी ७५ लाख, दोन पुुयोगशाळांसाठी सहा
कोटी, आवशुयक उपकरणे २५ लाख, आपतुकालीन खचुग
एक कोटी तसेच संशोधक व अनुय कमुगचारी यांचुयासाठी
चार कोटी ७४ लाख ६० हजार असा १२ कोटी ७४ लाख
६० हजार रुपयांचा पुुसुाव मांडणुयात आला आहे. तीन
वषुांुत ही संशोधन संसुथा पूणुगतुवास आलेली असेल यात
दुसयुाग टपुपुयातील नऊ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
ववषाणू, जीवाणूसह साथरोगाचा सामना करणुयासाठी ही
संशोधन संसथ
ु ा मोलाची ठरेल तसेच भववषुयातील रुगण
ु ांना याचा नकुुी फायदा होईल, असा ववशुुास
या पुुसुावात वुयकुत करणुयात आला आहे.
आहे. गेलयु ा आठवडुुात मुखयु मंतुी उदुवु ठाकरे
यांचुयाकडे झालेलुया पुुमुख अवधकारी, तजुजु
डॉकुटसुग यांचुया बैठकीत आयसीएमआर’चे
सहसंचााल कडॉ. ओम शुुीवासुुव यांनी या
वनयोवजत संशोधन संसुथेची मावहती सादर केली
होती. मुखयु मंतुी ठाकरे यांनी या पुस
ु ुावाला ततुवतः
मानुयता वदलुयानंतर डॉ. शुुीवासुवु यांनी सोमवारी
हा पुुसुाव राजुय सरकारला सादर केला आहे.
राजुयात पुणे येथे अशापुुकारची ‘एनआयवुही’ ही
संसुथा असली तरी रुगुणालयाशी संलगुनता ठेवून
वुयापक संशोधन व उपचारांची वदशा वनवुुशत
करणारी नवी आंतरराषुुीय दजुाच
ग ी संसथ
ु ा लवकरच
सुथापन होणार असलुयाचे पावलकेतील एका जुयष
े ु
अवधकायुानंु ी सांवगतले. कसुरुु बा रुगण
ु ालयातील या
संशोधन संसुथेत अँसुणटबॉडी मुहणजे पुुवतवपंडाचा
अभुयास, टी सेल जुयात शरीरातील ववषाणू वनषुवुिय
करणुयाची कुम
ु ता असलेली पुवुतवपंड, थुक
ं ी, घसा
तसेच लाळेतून घेतलेला दुुव, करोना व अनुय
साथरोग आजारांवरील औषधे, ववषाणू संसगुावग रील
उपाययोजना, पुुवतकाशासुु, संसगुगजनुय आजार

तसेच साथरोग आजारांवर वुयापक संशोधन केले
जाणार आहे. यातून रुगुणामधील पुुवतकारशकुती
कशी ववकवसत करता येईल यावर पुुामुखुयाने
अभुयास केला जाणार आहे. तुयाचबरोबर अशा
गोषुुीच
ु ा सामना करणुयासाठी सावुज
ग वनक आरोगुय
वुयवसुथेतील तुुुटी शोधून तुया दूर करणुयावर भर
वदला जाणार आहे. वैदुक कुुेतुातील महतुवाचुया
संशोधनावरही ही संसथ
ु ा लकुुठेवनू राहाणार आहे.
यातील महतुवाचा भाग मुहणजे करोना झालेले काही
ु हे गंभीर व तीवुुसुवरुपाची लकुण
ु े दाखवतात
रुगण
तर काहीुना सौमुय सुवरुपात तो का होतो यावरील
संशोधनातून कोवीड उपचार व पुवुतबंध तसेच लस
वनवुमगतीची वदशा सुपषुु होईल. हे संशोधन एका
वुयापक पायावर उभे राहाणार असून यात
सावुज
ग वनक आरोगुय, रुगण
ु ालये, ववदुुापीठे, आरोगुय
ववजुुान ववदुुापीठ, पशुवद
ै क
ु ीय ववदुुापीठ, वैदक
ु ीय
संशोधन संसुथा, एवपडेमॉलॉजी मुहणजे
पुुवतबंधातुमक शासुुासह वेगवेगळुया कुुेतुातील
तजुजुांना सामावून घेणुयाचे डॉ. शुुीवासुुव यांचुया
पुस
ु ुावात नमूद करणुयात आले आहे.

पालिमंत्ी एिनाथ कशंदे रांचे कनद््ेश
ठाणे :
गेलुया दोन
वदवसांपासून शहरासह वजलुहुाला
मुसळभधार पावसाने झोडपून
काढले असले तरी पवरसुसथती
वनयंतुणात आहे. नागवरकांना
कुठलाही तुुास होऊ नये, यासाठी
महापावलका आवण वजलुहा
पुश
ु ासनाने सतकुकव ततुपर राहावे,
असे आदेश ठाणे वजलुहुाचे
पालकमंतुी एकनाथ वशंदे यांनी
गुरवु ारी वदले. वजलुहुात पावसाची
संततधार सुरु असून वशंदे यांनी
या
पाुुशुगभूमीवर
ठाणे
महापावलकेचुया
आपतुुी
वुयवसुथापन ककुुाला भेट देऊन
पवरसुसथतीचा आढावा घेतला.
वजलुहुात एनडीआरएफची पथके

तैनात केली असून गरज
पडलुयास ठाणे महापावलकेची
मदत पथकेही पाठवली जातील,
असे वशंदे यांनी सुपषुु केले.
शहरातील सखल भागांमधुये
काही वठकाणी पाणी साचले
आहे, परंतु पंप लावून या
पाणुयाचा उपसा केला जात आहे.
झाडे पडलुयाचुया तिुुारीुची तुववरत
दखल घेऊन पडलेली झाडे
उचलणुयाचुया सूचनाही वशंदे यांनी
वदलुया. महापावलकेचा आपतुुी
वुयवसुथापन ककुु अदुुयावत
असून आयुकुत डॉ. वववपन शमुाग
यांचुयासह मी सुवतः पवरसुसथतीवर
लकुु ठेवून आहे, असेही वशंदे
यांनी सांवगतले.

करोनाचा पुुादुभुागव वनयंतुणात वशंदे यांनी यापुुसंगी
करोनासंदभुागतील पवरसुसथतीचाही आढावा घेतला. महापावलकेने
केलेलुया उपाय योजनांमुळे गेलुया काही वदवसांपासून नवुया
बवधतांची संखुया घटत असून रुगुण बरे होणुयाचे पुुमाणही तबुबल
८४ टकुकुयांवर पोहोचले आहे. रुगुणसंखुया दुपटीचा कालावधीही
साततुयाने वाढत आहे. मातुु, कुठलुयाही पवरसुसथतीत गाफील
राहून चालणार नाही. लॉकडाउन मधुये बऱुयापैकी वशवथलता
वदली असून पवरसुसथती अशीच रावहली तर आणखी काही वनबुुंध
मागे घेणुयासंदभुागत वनवुुशतपणे ववचार केला जाईल, असे वशंदे
यांनी सांवगतले.

मीरारोडमध्ये पावसािा पलहिा बळी

लिवंडीतीि मानकोिी लिंिोटी रस्त्यािी िाळि

मीरारोड - कावशमीरा भागातील पावसामुळे या वठकाणी असलेली गेले आहे. जेवण बनवणे सुदुा
गमवावा लागत आहे. मातुुया रसुतुयाची
मुंबई नावशक महामागुागला जोडला जातो.
वभवंडी- वभवंडीतील मानकोली
मीरा
गावठाण मधील गायतुुी मोठुुा नालुयाची वभंत बुधवारी शकुय होत नसलुयाचे रवहवाशुयांनी
तसेच वभवंडीत या मागुागवर गोदाम पटुुा देखभाल करणाऱुया सुपुीम कंपनी
वचंचोटी महामागुागवर सधुया खडुुांचे
सांवगतले. बुधवारी सकाळी देखील
सोसायटीत
राहणारे राकेश धीरुभाई कोसळली व रसुुा खचला आहे.
मोठुुा पुम
ु ाणात ववकवसत झाला असलुयाने तुयासंदभुागत काहीच देणं घेणं नसून केवळ
सामुुाजुय पसरले असून अंजुरफाटा ते
दोन
वरकुुा आवण दुचाकी पाणुयाचुया
ये
थ
ील
बै
ठ
ा
ु
चाळीु
मधु
य
े
पाणी
हरसोरा
(
47
)
यां
च
ा
बु
ध
वारी
ठाणे
(पुुवतवनधी)- खारबावपयुुंत या रसुतुयाची अकुुरशः
या वचंचोटी मानकोली महामागुावग र अवजड आवुथगक नफा वमळववणे हे एकमेव उदुुेश
वे
ग
ामु
ळे नालुयात वाहून गेलयु ा . तर
वशरले
आहे
.
दोन
वदवस
घरात
नालु
य
ात
बु
ड
ू
न
मृ
त
ु
य
ू
झाला
.
तर
राषुुवादी काँगुेसचे नेते चाळण झाली आहे. या खडुुेमय
या टोल वसूल करणाऱुया कंपनीने ठेवले
वाहनांची नेहमीच वदुळ
ग सुरुअसते. या
वाहू
न
जाणारी गाडी पकडणुयासाठी
पाणी
साचू
न
असलु
य
ाने
वीज
गृहवनमुागण मंतुी डॉ. वजतेुदु रसुतुयांवरुन वाहन चालववतांना वाहन
वाहू
न
जाणाऱु
य
ा
एकाला
सु
थ
ावनकां
न
ी
माधुयमातून टोल कंपनीला मोठुुा पुम
ु ाणात आहे. ववशेष मुहणजे राजकीय
धावले
ले राकेश हरसोरा देखील
पु
र
वठा
खं
व
डत
के
ल
ा
गे
ल
ा
आहे
.
आवुहाड यांचयु ा वाढवदवसाचुया चालकांना अनेक अडचणी येत आहेत .
वाचवले
.
सं
ज
यगां
ध
ी
राषु
ु
ी
य
वरदहसुुामुळे सुपुीम कंपनी सुथावनकांचुया
आवुथक
ग फायदा होत असतो मातुुआवुथक
ग
नालु
य
ात
वाहून गेले .
घरातील
सामान
आदी
सवु
ग
पाणु
य
ात
अनुषंगाने राषुुवादी घोडबंदर ववशेष मुहणजे हा रसुुा बीओटी ततुवावर
उदु
ा
ु
नाला
खे
ट
ू
न
मीरा
गावठाण
गंभीर समसुयेकडे व सावुगजवनक बांधकाम
फायदा होऊनही टोल वासून करणाऱुया
मवहला बुलॉकचुया वतीने देणुयात आला असून सुपुीम कंपनीतफुुे
महाजनवाडीत
डोु
ग
रावरु
न
पाणु
य
ाचा
ववभागाचुया सुचनांकडे नेहमीच दुलुगकु
सुपुीम कंपनीचे रसुतुयाचुयाया देखभाल
कोववड योदुयु् ांना सॅवनटायझर सधुया या रसुतुयाची देखभाल दुरुसुी व
मोठा लोुढा येत असतो . सोमवार
करीत आहे. तुयामुळे हा रसुुा दुरुसु
दुरुसुीकडे पुरता दुलुगकुहोत आहे.
आवण मासुक-गुलोवुहजचे वाटप टोल वसुली करणुयात येत आहे. हा
रातुुी पासून पडणाऱुया मुसळधार
करणुयाचे आदेश शासनाने तुववरत सुपुीम
या रसुतुयावर नेहमीच मोठमोठे खडुुे
करणुयात आले.
असलुयाने या महामागुागवर नेहमीच अपघात कंपनीला दुुावे अशी मागणी सुथावनक
महामागुग वचंचोटी येथे मुंबई अहमदाबाद
गृहवनमुाण
ग मंतुी डॉ. वजतेदु ु
नागवरक करीत आहेत.
होत असून अनेकांना आपला जीव
महामागुागला जोडत असून मानकोली येथे
{ZYr ½m«oZmBQ²>g {b{_Qo>S>
आवुहाड
यांनी
“माझा
grAm`EZ Z§. : L51900MH1981PLC025693
वाढवदवस साजरा करु नका
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 9, nmonQ> ~mnm ímm°{n§J go¨Q>a, 2 am _Obm,
ñQo>ímZ amoS>, gm§VmH«y$P (n{íM_), _w§~B© - 400 054.
शुभेचुछांचे बॅनर लावू नका,
B©-_ob Am`S>r : pushpraj0201@gmail.com
तुयाऐवजी सामावजक कतुगवुये
Xya. H«$. (022) 648 5481
do~gmBQ> : www.nidhigranites.com
पार पाडा” असे आवाहन केले
gyMZm
होते. या आवाहनाला पुवुतसाद
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm)
देत शहराधुयकुुआनंद परांजपे,
{d{Z`_Z, 2015 Mo {d{Z`_Z 29 ghdmMZ {d{Z`_Z
47 A§VJ©V `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r,
पुदु श
े वचटणीस तथा नगरसेवक
{X. 30.06.2020 amoOr g§nbobr n{hbr {V_mhr d
वभवंडी - कोरोनाचुया महामारीत जगभर मातुुघरी काम असलुयामुळे मुलीचुया आईने वतचुया
सुहास देसाई, ओबीसी सेलचे
VrZ_{hÝ`mH${aVm H§$nZrÀ`m AboImnar{jV {dÎmr`
नेते राज राजापूरकर, शहर डॉकुटर रुगुणांचे पुुाण वाचवत आहेत. मातुु, सोबत 10 वषुाचग यु ा मुलाला सोबत पाठवले होते.
{ZîH$fmªda {dMma{d{Z_` H$aUo d Ë`m§Zm _§Owar
XoÊ`mH${aVm H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m ~wYdma,
उपाधुयकुु दादासाहेब गवळी वैदुकीय कुुेतुाला कावळमा फासणारी घटना दुपारी 12 ते 1 वाजेचुया दरमुयान डॉ बदरुजमा
{X. 12.08.2020 amoOr Xw. 12.30 dmOVm Ë`m§Mo
यांचुया
मागुगदशुगनाखाली वभवंडीत घडली आहे. 14 वषुुीय अलुपवयीन खान याने मुलीचा तपासणीचा नंबर येऊनही वतला
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` nÎmm 502, {ìhdo{a`m S>r {d§J, gmZo
JwéOr _mJ©, _hmbú_r, _w§~B© - 400 011, _hmamîQ´>
राषुुवादी घोडबंदर मवहला मुलीवर डॉकुटरने अतुयाचार केला असलुयाची तपासले नाही . वतला सवुातग शेवटी तपासणुयासाठी
^maV `m nÎ`mda Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.
बुलॉक चुया अधुयकुुा रानी देसाई खळबळजनक घटना वभवंडीत समोर आली आहे. बोलावले व दवाखानुयात काम करणाऱुया
darb _m{hVr H§$nZrMr do~gmBQ> .w nidhigranites.com
da VgoM ñQ>m°H$ EŠgMo¨O do~gmBQ> w.bseindia.com
ग ाऱुयाला देखील कामावनवमतुुबाहेर पाठवले
यांचुयातफुुे कासारवडवली, यापुुकरणी शांतीनगर पोलीस ठाणुयात नराधम कमुच
dahr CnbãY Amho.
A SRI ADHIKARI BROTHERS ENTERPRISE
आनंद नगर, पाटलीपाढा एम डॉकुटर ववरोधात मंगळवारी पीवडत अलुपवयीन होते. मुलीचुया वसबत गेलले यु ा लहान भावाला पैसे
{ZYr ½m«oZmBQ²>g {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/CIN: L64200MH2007PLC172707
एस ई बी कायुागलय, मुलीचुया आईने तिुुार केली असता या नराधमावर सुटुे आणणुयाचुया बहाणुयाने घरी पाठवले होते.
_w§~B©
{ZYr AJadmb
Regd Office: 4 Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex,
कासारवडवली पोवलस सुटश
े न, ववववध कालामांतगुतग अतुयाचाराचा गुनहु ा दाखल यादरमुयान दवाखानुयात कुणीही नसलुयाचा फायदा
07.08.2020
ì`dñWmnH$r` g§MmbH$
New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053
वाघबीळ टुुॅवफक पोवलस करणुयात आला आला आहे.30 जुलै रोजी 14 उचलत या डॉकुटरने मुलीवर अतुयाचार केला .
E-mail : cs@tvvision.in; Website: www.tvvision.in
चौकी, ठामपा आरोगुय केुदु, वषुुीय अलुपवयीन मुलगी वतची व वतचुया आईची सदर पुुकार पीवडत मुलीने आपलुया मावशीला
Tel.: 022-40230000; Fax: 022-26395459
B§S>gmo`m {b{_Qo>S>
आवण ठामपा मुखुयालय येथे तबुबते बरी नसलुयाने दोघीही गुलजार नगर येथील सांवगतला असता मावशीला धकुुाच बसला व
NOTICE
grAm`EZ : L67120MH1980PlC023332
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of the SEBI
कायुरग त असलेले पोवलस, एम डॉ. बदरुजमा खान याचुयाकडे उपचारासाठी वतने पीवडत मुलीचुया आईला आपलुया घरी
$V H$m`m©b` : 1111 - E ahoOm Mo¨~g©, 213, Z{a_Z nm°B§Q>, _w§~B© - 400 021.
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
एस ई बी कमुगचारी, ठामपा गेलयु ा होतुया. यावेळी डॉकुटरने दोघीुनाही तपासून बोलावून सदरचा पुक
ु ार कथन केला. यापुक
ु रणी ZmoB©-¨X_oUrH¥
b : info@indsoya.com do~gmBQ> : www.indsoya.com g§nH©$ H«$. : 022 - 22852796 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on
सफाई कामगार, यांनाा मासुक, व उपचार करुन परत दुसऱुया वदवशी मुलीचुया आईने घटनेचुया पाच वदवसा नंतर 97 - 99
Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode, inter alia, to
सॅवनटायझर
आवण तपासणुयासाठी बोलावले होते. दरमुयान दुसऱुया मंगळवारी 4 ऑगसुट रोजी शांतीनगर पोलीस {X. 30.06.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmmË`m ñWm`r AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMm gmam§ím consider and approve the Standalone and Consolidated Un-Audited
(é.
bmIm§
V
)
हॅनड
ु गुलोवुहजचे वाटप केल.े
Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.
वदवशी 31 जुलै रोजी मुलीची तबुबते बरी नवुहती ठाणुयात नराधम डॉकुटरबाबत तिुुार केली.

लिवंडीत अल्पवयीन मुिीवर
डॉक्टरने केिा िै्लगक अत्याचार

th

“आयुष्यात पहिल्यांदाच पाितोय”
दक््िण मुंबईत साचलेलं पावसाचं पाणी
पाहून शरद पवार आश््र्यचकित

मुबं ई : मुबं ईत मुसळधार पाऊस सुरुअसलुयाने जनजीवन
ववसुकळीत झालं आहे. बुधवारी पहाटेपासून सुरु असलेलुया
पावसामुळे मुंबईत दाणादाण उडवली. सखल भाग, रसुुे,
रेलुवेमागुगजलमय झाले आवण वाहतुकीचे सवुगच मागुगपाणुयाने
रोखले. मंतुालय पवरसरातही रसुतुयांवर पाणी साचलं होतं.
राषुवु ादी काँगस
ुे चे अधुयकुुशरद पवार यांनी मंतुालय पवरसरात
साचलेलं पाणी पाहून आशुुयुग वुयकुत करत आयुषुयात
पवहलुयांदाच पाहतोय अशी पुुवतवुुिया वदली आहे.
यशवंतराव चवुहाण सेुटरमधून घरी जात असताना सुवुपया
सुळे यांनी फेसबुक लाइवुह केलं. यावेळी राषुुवादी काँगुेसचे
अधुयकुु शरद पवारदेखील तुयांचुयासोबत गाडीमधुये होते.
लाइवुह सुरु असताना सुवुपया सुळे इतकुया पावसात या
पवरसरात पाणी भरलेलं आजपयुुंत पावहलेलं नाही असं सांगत
असून तुयावर शरद पवार पवहलुयांदाच आयुषयु ात पाहतोय असं
सांगत आशुुयुगवुयकुत करत आहेत. तर सुवुपया सुळे समुदुात
आलुयासारखंच वाटत आहे असं मुहणत आहेत.

CIN: L22222MH2014PLC254848
Regd. Off.: 7th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex,
New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
E-mail: cs@governancenow.com; Website: www.governancenow.com
Tel.: 022 40230711; Fax: 022 26395459

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held
on Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode inter alia to
consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company
for the quarter ended June 30, 2020.
The information is also available on the website of the Company viz.
www.governancenow.com and is also available on the website of BSE
Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India
Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are
listed.
For SAB Events & Governance
Now Media Limited
Place: Mumbai
Sd/Date: August 6, 2020
Swity Gada
Company Secretary & Compliance Officer

A. Vnímrb
H«$.

1. n{aMmbZmVyZ EHy$U
CËnÝZ ({Zìdi)
2. H$mbmdYrH${aVm (H$a d
AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`
~m~rnyd©){Zìdi Z\$m /(VmoQ>m)
3. H$anyd© H$mbmdYrH${aVm
(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`
~m~rníMmV){Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
4. H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm
(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ`
~m~rníMmV){Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
5. H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$
CËnÝZ (H$mbmdYrH${aVm
(H$aníMmV) Z\$m/(VmoQ>m)
d AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ
(H$aníMmV) `m§Mm g_mdoím)
6. ßm«Xm{ZV ^mJ ^m§S>db
7. amIrd (boImnar{jV Vmio~§XmZwgma
nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm)
8. CËnÝZ ßm«{VímoAa ßm«Ë`oH$r é.10/(Agm_mÝ` ~m~rníMmV)
A) _yb^yV (é.)
~) gm¡å`rH¥$V (é.)

{V_mhrAIoa
{V_mhrAIoa
{V_mhrAIoa
df©AIoa
(30.06.2020) (31.03.2020) (30.06.2019) (31.03.2020)
AboImnar{jV AboImnar{jV AboImnar{jV
boImnar{jV
102.68

78.99

2.40

445.39

11.09

4.61

3.59

19.22

11.09

4.61

3.59

19.22

8.24

3.88

3.59

16.19

8.24

3.88

3.59

16.19

20.00

20.00

20.00

20.00
71.91

4.12
4.12

1.94
1.94

1.80
1.80

8.10
8.10

Q>rnm :
1) darb {dÎmr` {ZîH$fmªMr g§MmbH$ _§S>imÛmao {X. 05.08.2020 amoOr Am`mo{OV g^oV nQ>Zmo¨XUrH$aÊ`mV Ambr.
2. darb {ddaU ho go~r (gyMr d AÝ` {dåmmoMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V
ñQ>m°H$ EŠgMo¨OH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho.
gXa {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU© ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨O do~gmBQ>
www.bseindia.com da d H§$nZrMr do~gmBQ> www.indsoya.com da CnbãY Amho.
3. JV H$mbmdYr/dfm©H${aVmMr AmH$So>dmar Amdí`H$VoZwgma nwZJ©{R>V/nwZ:dJ©dmarV H$aÊ`mV Ambr Amho.
B§S>gmo`m {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/{ímdHw$_ma d¡ímr
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md
{XZm§H$ : 05.08.2020
E45528

The information is also available on the website of the Company viz.
www.tvvision.in and is also available on the website of BSE Limited
(www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited
(www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed.
For TV Vision Limited
Place: Mumbai
Sd/Date: August 6, 2020
Shilpa Jain
Company Secretary & Compliance Officer

