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Statement of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the 3rd Quarter and nine months ended 31/12/2021

STANDALONE CONSOLIDATED

Quarter 
ending 

31.12.2021
(Reviewed)

Nine months 
ended 

31.12.2021
(Reviewed)

Nine months 
ended 

31.12.2020
(Reviewed)

Year  
ended 

31.03.2021
(Reviewed)

Quarter 
ending 

31.12.2021
(Reviewed)

Nine months 
ended 

31.12.2021
(Reviewed)

Nine months 
ended 

31.12.2020
(Reviewed)

Year  ended 
31.03.2021
(Reviewed)

Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 (Including Other Income) 2416.15 7390.89 7315.42 10863.16 2416.15 7390.89 7315.42 10863.16

2
Extraordinary items#)

446.16 1358.48 1367.86 1846.03 446.16 1358.48 1367.86 1846.03

3
Extraordinary items#)

446.16 1358.48 1367.86 1846.03 446.16 1358.48 1367.86 1846.03

4
Extraordinary items#)

330.16 1007.48 1267.86 1437.17 330.16 1007.48 1267.86 1437.17

5

Total Comprehensive Income for the 

330.16 1007.48 1267.86 1437.17 330.16 1007.48 1267.86 1437.17

6 Equity Share Capital 2879.17 2879.17 2879.17 2879.17 2879.17 2879.17 2879.17 2879.17

7 Reserves) as shown in the Audited 
Balance Sheet of the previous year.

- - - 11424.78 - - - 13101.85

8
Earnings per Share (of Rs 10/- each) 

(a) Basic 1.15 3.50 4.40 4.99 1.15 3.50 4.40 4.99

(b) Diluted 1.15 3.50 4.40 4.99 1.15 3.50 4.40 4.99
Note:

Results for the 3rd quarter and nine months ended 31.12.2021.

 
For and on Behalf of the Board of Directors

Fiberweb (India) Limited
          Pravin V. Sheth 
Place: Mumbai                     Director 
Date: 10.02.2022                                                                                DIN: 00138797

FIBERWEB (INDIA) LIMITED

    
 

  

Advt. No. Estab.IV/292/2022 Dated : 17.01.2022
Online applications are invited in the prescribed
Application Form from eligible candidates for
appointment to the post of Associate Professor, in
the Academic Pay Level 13A of 7th Central Pay
Commission Pay Matrix, in various Departments of
the University. The last date for receipt of application
is 31.03.2022 or two weeks from the date of
publication of the advertisement in the Employment
News, whichever is later. For details, please visit the
University website www.du.ac.in and click "Jobs
and Opportunities" under the Head "Work with DU".

Any addendum/corrigendum shall be posted
only on the University website.
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१५०२ : रलस्बन, पोत्ाुराल येथून वास्को-द-रामा रािताच्या दुसऱ्या 

सफिीवि रनघाला.
१५४१ : सध्याच्या रचलीची िाजिानी असलेल्या सॅ्ररयारोची स्थापना 

पेड््ो दा वास्लदस्वहयाने केली.
१९१२ : चीन प््जासत््ाकाने ग््ेरोरियन कॅले्डि स्वीकािले.
१९७६ : पंतप््िान श््ीमती इंरदिा रांिी यांच्या हस््े हडेक्की (केिळ) 

प््कल्प देशास अप्ाण.
१९९३ : एम. एन. वे्करचलैय्या यांनी रािताचे २५ वे सिन्यायािीश 

म्हणून काय्ाराि सांराळला.
२००३ : आवाजापेक््ा दुप्पर वेरवान ब््ाह््ोस क््ेपणास््््ाची यशस्वी 

चाचणी घेण्यात आली.
१९९९ : ज्येष्् रायक पंरडत जसिाज यांना रोिो्रो रवद््ापीठाच्या संरीत

रवरारातफ््े रडस्सरंस्गवश्ड स्वहरजरि ऍवॉड्ा जाहीि.
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डॉ. िातुयाराव
लहाने

नेत््रचरकत्सक 
अिोक िंवर

िाजकािणी
शनलिे पाटील

पनवले पुुमाेि कुमार
पत््काि

भासुकर
नंिनवार

समीर मेघे
िाजकीय नेते

शनसा गोिरेज
व्यावसायीक रीचा शसनुहा

अररनेत््ी

मुंबई, िशनवार, १२ फेबुुुवारी २०२२ ९

ती कािवाई पूर्णतः रवधानमंडळाच्या कक््ेत 
रविानसरेने बेरशस्् वत्ानासंदर्ाात संमत केलेला ठिाव आरण त्यानंतिची
कािवाई हा पूण्ात रविानमंडळाच्या अरिकािकक््ेतील रवरय आहे.
सरारृहाने संमत केलेल्या ठिावारवर्द्् न्यायालयात आव्हान रदले जाऊ
शकत नाही. रवरवि िाज्यातील केवळ हायकोर्ा नव्हे ति सुप््ीम कोर्ााच्या
घरनापीठाने देखील िाजािाम पाल प््किणात हाच मुद््ा अिोिेरखत कित हा
रनण्ाय रदला आहे.

(पान १ वरुन)त्या १२ आमदािांना त्यांचे पूण्ा अरिकाि पुन्हा बहाल किण्याचा रनण्ाय घेतला आहे. 
त्याचवेळी रवरिमंडळाच्या कामकाजात होत असणाऱ्या न्यायालयीन हस््क््ेपाबाबतही एकदाचे कायदेशीि

स्पष््ीकिण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच आम्ही िाष््््पती िामनाथ कोरवंद यांची रेर घेतली. िाज्यघरनेतील
अनुच्छेद १४३ नुसाि िाष््््पती्ना सुप््ीम कोर्ााने रदलेल्या रनण्ायाचा पिामश्ा घेण्याचा अरिकाि असतो. त्यानुसाि
त्यांनी तो घ्यावा, तसेच हा रनकाल सुप््ीम कोर्ााच्या तीन न्यायािीशांच्या खंडपीठाने रदला आहे. त्यामुळे
न्यायालयाला रवरिमंडळाच्या कामकाजात हस््क््ेपाचा अरिकाि आहे का, याबाबतचे प््किण घरनापीठाकडे
सोपवावे, अशी रवनंती आम्ही िाष््््पती्ना केली. िाष््््पती्नीही या बाबतचे आमचे म्हणणे पूण्ा ऐकून घेतले असून
त्याबाबत सकािात्मक रवचाि किण्याचे आश््ासन रदले असल्याचे रनंबाळकि म्हणाले.

१२ आमदारांचे निलंबि मागे 

वृतुुसंसुथा/नवी शिलुली
मनी लाँर् ्डंर प््किणात सक्तवसुली संचालनालयाने
(ईडी) पत््काि िाणा अय्युब यांच्यावि कािवाई
केली आहे. ईडीने तपासाअंतर् ात अय्युब
यांच्याकडून १.७७ कोरी र्पयांहून अरिक िक्कम
जप्त केली आहे. िाणा यांनी देणरी म्हणून
रमळालेल्या पैशाचा वैयस्कतक खच्ाासाठी वापि
केल्याचा आिोप के्द््ीय तपास यंत््णेने केला आहे.
िाणा अयुब या तहलका मारसकात पत््काि होत्या.
मात््, तहलकाचा संपादक तर्ण तेजपाल यांच्यावि
लै्ररक छळाचा आिोप झाल्यानंति त्यांनी तेथून
िाजीनामा रदला.

तेव्हापासून स्वतंत्् पत््कारितेच्या माध्यमातून

त्यांनी सव्ा वृत््पत््े व मारसकांतून लेख
रलरहण्यास सुर्वात केली.

ईडीची ही कािवाई रेल्या वर््ी उत््ि
प््देश पोरलसांनी नो्दवलेल्या रुन्ह््ावि
आिारित आहे. ज्यानुसाि अय्युब यांनी
मदतकाय्ााच्या नावाखाली ऑनलाइन
क््ाउड फंरडंर प्लॅरफॉम्ा ‘रकट््ो’द््ािे
मोठ््ा प््माणात रनिी रोळा केला; पण
करथतिीत्या तो रनिी स्वतःकडे
वळवला, असा आिोप आहे.

साव् ाजरनक देणरीदािांकडून
उरािलेल्या िम्ाादाय रनिीतील करथत
अरनयरमततेशी संबंरित मनी लाँर् ्डंर चौकशीच्या

संदर्ाात अंमलबजावणी
संचालनालयाने िाणा अय्युबच्या
१.७७ कोरी र्पयांच्या बँक ठेवी
जप्त केल्या आहेत. ‘रहंदू आयरी
सेल’ नावाच्या एनजीओचे
संस्थापक आरण
रारझयाबादमिील इंरदिापुिमचे
िरहवासी रवकास सांकृतायन
यांच्या तक््ािीवर्न पोरलसांनी हा
रुन्हा नो्दवला. ‘रकट््ो’द् ्ािे
रमळालेल्या संपूण् ा देणरीचा

रहशोब आहे आरण एका पैशाचाही रैिवापि झालेला
नाही, असे त्यावेळी अय्युब यांनी सांररतले होते.

१.७७ कोटी्ची
संपत््ी जप्त

पत््कार राणा अय्युबवर ईडीची कारवाई
रमा शनधीचा गैरवापर
ईडीने म्हरले आहे की, “चॅरिरीच्या नावावि रनिी
पूव्ारनयोरजत आरण पद््तशीि पद््तीने उरा किण्यात
आला होता आरण रनिीचा वापि ज्या उद््ेशाने केला
रेला होता, त्यासाठी तो पूण्ापणे वापिला नाही.
अयुब यांनी स्वतंत्् चालू बँक खाते उघडून काही
रनिी करथतपणे रतथे वळवल्याचे तपासात आढळून
आले आहे. िाणा अयुब यांनी ‘रकट््ो’द््ािे जमा
केलेल्या रनिीतून ५० लाख र्पयांची मुदत
ठेवदेखील तयाि केली आरण नंति ती
मदतकाय्ाासाठी वापिली नाही. त्यांनी पीएम केअि
फंड आरण सीएम रिलीफ फंडात ७४.५० लाख
र्पये जमा केले.”

पुुशिशनधी/मुंबई
मुंबई एपीएमसी राजीपाला
माक््ेरमध्ये शुक््वािी रमिचीच्या
५५२ राड््ांची आवक झाली
आहे. एिवी स्वस्् असलेली
रहिवी रमिची शुक््वािी ४० ते
५० र्पयांनी कडाडल्यामुळे
सव्ासामान्यांना रमिची

‘रतखर’च लारणाि आहे.
मसाल्यांपाठोपाठ आता रहिवी
रमिची महारल्याने रृरहणी्च्या
डोळ्यात पाणी येणाि आहे. 

एपीएमसी माक््ेरमध्ये ज्वाला
रमिची ६० ते ८०, ति लवंरी
रमिची ४० ते ६५ र्पये
प््रतरकलो रवकली जात आहे.
मारील दोन ते तीन रदवसांपासून
रमिचीचा बाजािदि वाढला
आहे. उत्पादन कमी आरण
मारणी अरिक असल्याने
संबंरित दिवाढ झाल्याचे
राजीपाला व्यापािी सांरत
आहेत. 

शमरची सामानरयांसाठी
‘शतखट’! दर वाढलरयाने

गृशिणीरचरया
िोळरयात पाणी 

सामानरयांचे बरेट शबघिले
घाऊक बाजािात ४० ते ८० र्पये रकलो असलेली रमिची

रकिकोळ बाजािात मात्् १२० ते १५० र्पये रकलोने रवक््ी होत
आहे. त्यामुळे मरहलावर्ाात प््चंड नािाजी रदसत आहे. रमिची,
आले आरण कढीपत््ा हा प््रतरदन जेवणात वापिला जाणािा

मसालाच महारल्याने सामान्यांचे बजेर रबघडले आहे. 

वृतुुसंसुथा/नवी शिलुली
रदवाळीनंति देशात पेट््ोल आरण रडझेलच्या
रकमती वाढलेल्या नाहीत, ति आंतििाष््््ीय
बाजािात कच्््या तेलाच्या रकमती सतत वाढत
आहेत. मात््, रविानसरा रनवडणुकांमुळे तेल
कंपन्या दिांमध्ये वाढ कित नाहीत. रनवडणुका
संपल्यावि या कंपन्या आतापय््ातचा तोरा रर्न

काढण्यासाठी पेट््ोल-रडझेलच्या रकमतीत नऊ
र्पयांनी वाढ किण्याची शक्यता आहे.

देशात पेट््ोल-रडझेलचे दि स्सथि आहेत;
मात्् आंतििाष््््ीय बाजािात तेलाच्या रकमती
प््रत रपंप ९४ डॉलस्ावि रेल्या आहेत. २०१४
नंति परहल्यांदाच कच््े तेल महार झाले आहे. 

देशातील तेल कंपन्या दिवाढ कित नाहीत.

कािण याचा संबंि िाजकािणाशी आहे.
रनवडणुकीनंति नाररिकांना मोठा झरका सहन
किावा लारण्याची शक्यता आहे. 

कािण तेल कंपन्यांना सध्या मोठा तोरा सहन
किावा लारत आहे. इंरडयन ऑईल,
बीपीसीएल आरण एचपीसीएलचा राितीय
बाजािात ९० रक्के वारा आहे.

वृतुुसंसुथा/नवी शिलुली
देशातील शेती क््ेत्् येत्या दोन
वर्ाात रडझेलमुक्त किण्यात
येईल, अशी घोरणा के्द््ीय ऊज्ाा
खात्याने केली आहे. रडझेलऐवजी
शेतीसाठी अपािंपरिक ऊज््ेचा
वापि केला जाणाि आहे.

के्द््ीय ऊज्ाामंत््ी आि. के. रसंह
यांनी देशातील ऊज्ाामंत््ी,
अपािंपरिक ऊज्ाामंत््ी, ऊज्ाा
खात्याचे सरचव, अरतरिक्त
सरचव यांची बैठक घेतली.

ऊज्ाामंत््ी म्हणाले की, नवीन व
आिुरनक रािताची रनर्माती
किण्यासाठी के्द्् सिकाि काम
कित आहे. आिुरनक ऊज्ाा
यंत््णांरशवाय ते शक्य होणाि
नाही. त्यादृष््ीने िाज्य व
के्द््शारसत प््देशांनी काम केले
पारहजे. येत्या दोन वर्ाात
रडझेलमुक्त शेती केली जाईल,
असे त्यांनी सांररतले.

जाररतक पातळीवि ‘सीओपी

२६’ या बैठकीत पंतप््िानांनी
काब्ान उत्सज्ान कमी किण्याचे
आश््ासन रदले आहे. वाताविण
बदलाबाबत रािताची
वचनबद््ता पूण्ा किण्यासाठी
िाज्य सिकािांनी आपला सहरार
रदला पारहजे. िाज्यांनी ऊज्ाा
बचतीवि लक्् रदले पारहजे.

देशातील शेती क््ेत््ात मोठ््ा
प््माणावि रडझेलचा वापि केला
जातो. ट््ॅक्रि, पाण्याचे पंप
चालवण्यासाठी रडझेल वापिले
जाते, असे सिकािी सूत््ांनी
सांररतले.

राित हा जरातील रतसऱ्या
क््मांकाचा तेल आयात किणािा
देश आहे. रेल्या काही
मरहन्यांपासून रडझेलवि
चालणाऱ्या पंपांची रवक््ी वाढली
आहे. तसेच रडझेल रवक््ी कोरवड
पूव्ा काळासािखी झाली आहे,
असे सिकािी आकडेवािीत
म्हरले आहे.

निवडणुकीिंतर पेट््ोल, नडझेल
िऊ र्पयांिी वाढण्याची शक्यता 

दोन वषराारत िेती
शिझेलमुकरत करणार 

केरदररीय ऊरराा खातरयाची घोषणा

रशिया-युक्ररन
तणावाला गंभीर वळण
वृतुुसंसुथा/वॉशिंगुटन/कीव : िरशया आरण नारो सैन्यांमिील
तणाव वाढला आहे. परिस्सथती इतकी रबघडली आहे की, अमेरिकेचे
िाष््् ्ाध्यक्् जो बायडेन यांनी आपल्या नाररिकांना युके््न सोडण्यास
सांररतले आहे. बायडेन म्हणाले की, “युके््न आरण िरशयाच्या
लष्किामध्ये किीही थेर युद्् सुर् होऊ शकते.” बायडेन म्हणाले,
“आम्ही जरातील सव्ाात मोठ््ा सैन्यापैकी एकारवर्द्् संघर्ााच्या
स्सथतीत आहोत. ही खूप वेरळी परिस्सथती आहे, लवकिच परिस्सथती
आणखी रबघडू शकते. 

अमेरिकन नाररिकांनी लवकिात लवकि युके ््न सोडावे.
युके ््नमध्ये सैन्य पाठवणे म्हणजे महायुद् ्ाची सुर्वात होय.”
युके ््नमध्ये पेच रनम्ााण झालेला असतानाच िरशयाने रुर्वािी
बेलार्ससोबत लष्किी सिावाला सुर्वात केली. त्यात िणराडे,
लढाऊ रवमाने, एस-४०० क््ेपणास््् ् प््रतबंि प््णालीसह हजािो
सैरनकदेखील सहरारी झाले आहेत. बेलार्समध्ये हा सिाव २०
फेब््ुवािीपय््ात चालणाि आहे. यात ३० हजाि िरशयन सैरनक
सहरारी झाले आहेत.

(पान १ वरुन) यासंदर्ाात ही
सुनावणी सुर् आहे. हायकोर्ााच्या
सात पानी अंतरिम आदेशांची प््त
आता समोि आली असून त्यातून
न्यायालयाने या प््किणाशी
संबंरित सव्ाा्नाच  रनद््ेश रदले
आहेत. “रवद््ार्य्ाा्नी िस्त्यावि
उतर्न आंदोलन किण्यापेक््ा
त्यांनी त्यांच्या वर्ाा्मध्ये पितल्यास
त्यांचे रहत सािले जाणाि आहे.
शैक््रणक वर्ा शेवरच्या रप्प्यात
आहे,” अशी ररप्पणीही मुख्य
न्यायमूत््ी रितुिाज अवस्थी,

न्यायमूत््ी कृष्णा दीर् ्कत आरण
न्यायमूत््ी जे. एम. काझी यांच्या
तीन सदस्यीय खंडपीठाने केली
आहे.दिम्यान, ज्या
महारवद््ालयांनी रवद््ार्य्ाा्ना
एखादा ड््ेसकोड रकंवा रणवेश
ठिवून रदलेला आहे, अशा
महारवद््ालयांसाठी हे रनद््ेश लारू
असतील, असे न्यायालयाने नमूद
केले.

कन्ाारकच्या रहजाब वादात
सव््ोच्् न्यायालयाने हस््क््ेप
किण्यास रुर्वािी नकाि रदला

होता. त्यानंति शुक््वािी कन्ाारक
हायकोर्ााच्या रनण्ायारविोिात
सुप््ीम कोर्ाात अपील किण्यात
आले. मात््, या यारचकेविही
सुनावणी किण्यास सुप््ीम कोर्ााने
नकाि रदला आहे. योग्य वेळ
आल्यावि याप््किणी आम्ही लक््
घालू, असे सुप््ीम कोर्ााने
सांररतले. कन्ाारक हायकोर्ााने
शाळा आरण महारवद््ालयांमध्ये
िार्माक कपडे घालण्यास बंदी
घातली होती. 

न्यायालयाचे सात पानी अंतरिम आदेश

   

  

{g³W S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S> - n{ag_mnZm_Ü`o 
n{ag_mnH$ : lr. g§VZy Q>r. ao 

n{ag_mnZ ̀ m§Mo g§~§{YV nÎmm : 301, E {d§J, ~rEgB©Eb Qo>H$ nmH©$, goŠQ>a 30E,
dmímr aoëdo ñQo>ímZÀ`m g_moa, dmímr, Zdr _w§~B©, _hmamï´> 400 705

B©_ob Am`S>r : assetsale1@aaainsolvency.in, santanutray@aaainsolvency.com, 
sixthdimension@aaainsolvency.com

g§nH©$ H«$. : 8800865284 (lr. nwZrV gMXodm), 022-42667394 (dH$sb {gÕr ‘ohVm)

{XdmiImoa d H$O©~mOmarnÊmm H$moS>, 2016 A§VJ©V _mb_ÎmoMr B©-{bbmd {dH«$r 
B©-{bbmdmMr Vmar»m d doi : 28 ’o$~«wdmar, 2022 amoOr Xw. 3.00 Vo gm`§. 5.00 n`ªV 

(n«Ë`oH$r 5 {_{ZQ>m§À`m A_`m©{XV {dñVmamgh)
{XZm§H$ 01 ‘mM©, 2021 amoOrÀ¶m AmXoemÛmao gÝ_mZZr¶ amï´>r` H§$nZr {dYr Ý`m`m{YH$aÊm, _w§~B© ̀ m§À`mÛmao {Z`wº$ n{ag_mnH$m§À¶m
Ûmao g‘mnZ {‘iH$VrMm Cd©[aV ^mJ {g³ñW S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S> (n{ag_mnZ_Ü`o) À¶m _mbH$rÀ¶m
_mb_Îmm d g§nÎmrMr {dH«$r. {dH«$r AYmohñVmj{aV `m§À`mÛmao B©-{bbmd ßb°Q\$m°_© https://eauctions.co.in/ À`m _mÜ`_mVyZ
nyÊm© H$aÊ`mV ̀ oB©b. 

_mb_Îmm amIrd qH$‘V* BAa> 
a¸$_ 

{dñVm{aV
_yë` 

H$‘{e©Ab Am°{’$g H«$. Q>r-461/561 ({~ëQ> An joÌ 16,545 Mm¡.’y$Q>
Am{U MQ>B© joÌ 13,300 Mm¡.’y$Q>), 6 dm ‘Obm, pñWV ¶oWoo Am¶Q>rgr
nmH©$, Q>m°da H«$. 7, go³Q>a 11, gr~rS>r ~obmnya, ~obmnya aoëdo ñQ>oeZ
H$m°åbo³g, gr~rS>r ~obmnya aoëdo ñQ>oeZ da, Zdr ‘w§~B©, {O. R>mUo.

é.
11,00,00,000 10 bmI 2 bmI

* n{ag_mnH$m§H$So> A§{V_ ~mobr ñdrH$maUo qH$dm ZmH$maÊ¶mMm gd©ñdr h³H$ Amho. ~mobrXmamZm H$moUVrhr ~mobr
pñdH$maÊ¶mgmR>r qH$dm A‘§~OmdUrgmR>r H$moUVmhr h³H$ qH$dm Xmdm amhUma Zmhr. 
**_mb_ÎmoMm ̂ mJ åhÊmyZ H$‘{e©Ab Am°{’$g H«$. Q>r-461/561, {OMo {~ëQ> An joÌ 16,545 Mm¡.’y$Q> Am{U MQ>B©
joÌ 13,300 Mm¡.’y$Q, 6 dm ‘Obm, pñWV ¶oJo Am¶Q>rgr nmH©$, Q>m°da H«$. 7, go³Q>a 11, gr~rS>r ~obmnya, ~obmnya aoëdo
ñQ>oeZ H$m°åbo³g, gr~rS>r ~obmnya aoëdo ñQ>oeZ da, Zdr ‘w§~B©, {O. R>mUo darb {bbmdmH${aVm g§X{^©V AmhoV. Q>r-
461/561 ¶oWo pñWV ’${Z©Ma, {’$úMa Am{U BVa B§{Q>[aAa hm {bbmdm gmnoj Amho.

B©-{bbmdmÀ`m AQ>r d ímVr© »mmbrbn«_mÊmo :  
1. B©-{bbmd {dH«$r Oo Amho Ogo Amho, Oo Amho OoWo Amho Am{U Oo H$mhr Amho VoWo Amho VÎdmda d Hw$Ro>hr AgÊ`mÀ`m VÎdmda
_mÝ`Vmn«mßV godm n«XmVo _o. qbH$ñQ>ma BÝ’$mogrg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ̀ m§À`m _m\©$V Am`mo{OV H$aÊ`mV ̀ oV Amho. 
2. g§nyÊm© B©-{bbmd n«{H«$`m XñVmdoO Ogo _mb_ÎmoMm Vnímrb, Am°ZbmBZ B©-{bbmd ~mobr n«nÌ, KmofÊmm d CnH«$_ \$m°_©, gm_mÝ`
AQ>r d ímVr©, Am°ZbmB©Z {bbmd {dH«$r do~gmBQ> https://www.eauctions.co.in/ da CnbãY Amho. g§nH©$ lr. Xr{jV
àOmnVr +91-7874138237/9870099713 admin@eauctionsco.in {b§H$ https://www.eauctions.co.in/
da g§~§YmV) g§nH©$ gmYmdm. B©ÀNw>H$ ~mobrXma XmoZ Am°ßímZ Mm dmna H$ê$Z H§$nZrMo Zmd gM© H$ê$ ímH$VmV : 1. H§$nZrMo Zmd
({g³ñW S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S>) dm 2. amÁ` d _mb_Îmm Q>mB©n). 
3. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë¶m§À¶m ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$VrMo Zm‘m{YH$ma, H$m{h Agë¶mg ñWm{ZH$ H$a, WH$~mH$s, drO
Am{U nmUr à^ma XoI^mb à^mamÀ¶m g§X^m©V Ë¶m§Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$aUo Am{U Ë¶m§À¶m ñdV…À¶m IMm©Zo {‘iH$VrMo {Z[ajU
H$aUo Am{U ñdV…Mr IMm©Zo {‘iH$VrMo {Z[ajU H$aUo Am{U ñdV…Mr ImÌr H$aUo Amdí¶H$ Amho. darb Z‘yX {‘iH$VrMo {Z[ajU
lr. nwZrV gMXodm, +91 -8800865284 Am{U lr. {gÕr ‘ohVm 022-42667394 ¶m§Zm g§nH©$ H$éZ AmJmD$ doi
R>adyZ g§̂ mì¶ ~mobrXmam§Zm H$aVm ¶oB©b.
4. {bbmdm‘Ü¶o ^mJ KoÊ¶mÀ¶m àñVmdmH$[aVm, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Bgmam a¸$_ Ro>d (BAa>) a¸$_ EZB©E\$Q>r/AmaQ>rOrEg À`m
_m\©$V {g³ñW S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S> n{ag_mnZ `m§À`m ImË`m_Ü`o gXa a¸$_ n{ag_mnH$ ImVo H«$.
3734698102, Am`E\$Eggr H$moS> : gr~rAm¶EZ0281217, goÝQ´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, ímm»mm : dmer Vw^}, ‘w§~B©-
400703 `oWo nmR>dmdo qH$dm {g³ñW S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S - n[ag‘mnZmVrb À¶m Zmdo H$moUË¶mhr eoS>çwb
~±Ho$da H$mT>boë¶m S>rS>r ‘m’©$V O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. 
5. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr (1) AmoiIrMm nwamdm, (2) {dÚ‘mZ nÎ¶mMm nwamdm, (3) n°Z H$mS>© (4) d¡Y B©‘ob Am¶S>r (5)
b°ÊS>bmB©Z Am{U ‘mo~mB©b ’$moZ Z§~a (6) OmoS>nÌ 1 Zwgma enWnÌ Am{U h‘r (7) OmoS>nÌ II Zwgma ~mobr ànÌ AO© (8) OmoS>nÌ
III Zwgma ~mobrXmamÀ¶m KmofUmnÌmÀ¶m ñdgmjm§{H$V àVtgh B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§Vr nÌ Am{U BAa O‘m Ho$ë¶mMm
nwamdm gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. gXa OmoS>nÌmMm ‘wgXm g§nyU© B©-{bbmd à{H«$¶m XñVmdoOmVyZ KoVm ¶oB©b. gXa XñVmdoO 24
’o$~«wdmar, 2022 amoOr gm¶§. 5.00 nydu Imbrb {Xboë¶m nÎ¶mda B©‘ob Ûmao qH$dm n[ag‘mnH$m§À¶m H$m¶m©b¶mV
nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho.
6. gj_ ~mobrXmamMo Zmd nmoQ©>b https://www.eauctions.co.in/ da B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mH${aVm n{ag_mnH$Ûmao
gy{MV Ho$bo Amho. B©-{bbmd g{ìh©g n«moìhm`S>a qbH$ñQ>ma BÝ’$mo{gg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> `m§Zm gj_ ~mobrXmam§Ûmao B©_obMo
`wOa Am`S>r d nmgdS©> n«XmZ H$aÊ`mV ̀ oB©b. 
7. Oa B©-{bbmd g‘márÀ¶m eodQ>À¶m 5 {‘{ZQ>m‘Ü¶o ~mobr Ho$ë¶mg, eodQ>Mr 5 {‘{ZQ>o AmnmoAmn 5 {‘{ZQ>m§H$arVm dmT>{dbr
OmVrb. Á¶m ~mobrXm§Zr B- {bbmd à{H«$¶m g‘márdoir CƒÎm‘ ~mobr a¸$‘ gmXa Ho$br Amho (amIrd {H$‘Vrnojm H$‘r Zmhr) Ë¶m§Zm
¶eñdr ~mobrXma åhUyZ Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U gXa Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘moS> Ûmam H$i{dÊ¶mV ¶oB©b Oo n[ag‘mnH$m§Ûmam ‘§OyarÀ¶m
AYrZ Agob. 
8. ¶eñdr ~mobrXmam§Mr gwédmVrMr BAa amIyZ R>odÊ¶mV ¶oB©b. ~mobrXmamZr {bbmdmnmgyZ 5 H$m‘H$mOr¶ {XdgmV ~mobr
aH$‘oÀ¶m 10% O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. Aer a³H$‘ O‘m H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mg ‘wÔm H«$. 4 Zwgma gwédmVrMr BAa
åhUyZ O‘m Ho$bobr a³H$‘ Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U ‘wë¶m‘Ü¶o 2 è¶m CƒV‘ ~mobrXmambm Ë¶mZ§Va ¶eñdr ~mobrXma
åhUyZ Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oB©b. à{H«$¶m hr ~mobrXmamZo  nwT>rb a³H$‘ O‘m H$aon¶©V gwé amhrb. Aem doir Xþgè¶m CƒÎm‘
~mobrXmambm H$i{dÊ¶mÀ¶m {XdgmnmgyZ 5 H$m‘H$mOr¶ {XdgmV BAa åhUyZ Ë¶m§À¶m ~mobr aH$‘oÀ¶m 10% O‘m
H$aÊ¶mgmR>r ~mob{dÊ¶mV ¶oB©b. Cd©[aV ~mobrXmam§Zr O‘m Ho$bobr gwédmVrMr BAa B©-{bbmdmÀ¶m VmaIonmgyZ 15
{XdgmV naV H$aÊ¶mV ¶oB©b. BAada ì¶mO Xo¶ Zmhr.
9. Ë¶mZ§Va ~mobr aH$‘oÀ¶m 10% À¶m àXmZmgmR>r n[ag‘mnH$ ¶eñdr ~mobrXmam§Zm boQ>a Am°’$ B§Q|>S> (EbAmoAm¶) Omar H$aVrb
Am{U ¶eñdr ~mobrXmamZo n[ag‘mnH$m§Mr EbAmoAm¶ Omar Ho$ë¶mnmgyZ 30 {Xdgm§V Cd©[aV a³H$‘ (¶eñdr ~mobr a³H$‘ dOm BAa
a³H$‘) O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. EbAmoAm¶ ‘Yrb Z‘yX doi ‘¶m©XoV ¶eñdr ~mobrXmamZo Cd©[aV a³H$‘ O‘m H$aÊ¶mg H$gya
Ho$ë¶mg ¶eñdr ~mobrXmamZo O‘m Ho$bobr g§nyU© a³H$‘ (BAa+H$moUVrhr AÝ¶ a³H$‘) Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b.
10. `ímñdr ~mobrXmam§Zm {Z`_mZwgma ñQ°>ån S>çwS>r/hñVm§V[aV ewëH / B. d gd© ñWm{ZH$ H$a, S>çwS>r, Xa, ‘wë¶m§H$Z ewëH$ Am{U
B. H$a, _mb_Îmoímr g§~§{YV ßm«^ma AmXr gd© ̂ aUm IaoXrXmam§Zm H$am`Mm Amho. 
11. H$moUVohr H$maU Z XoVm, H$moUVrhr ~mobr ñdrH$maÊ`mMo {H§$dm ZmH$maÊ`mMo {H$§dm H$moÊmË`mhr doir BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr
_mb_Îmodarb H$moUVmhr Xmdm, ßm«^ma dm AÝ` H$moUË`mhr ßm«m{YH$mè`m§À`m Xmìmo dm ßm«^mam§g§X^m©V ñdV:hyZ Mm¡H$ímr H$amdr. 
12. g§nyÊm© {dH«$r AZwgyMrÀ`m n«XmZmZ§Va {dH«$r n«_mÊmnÌ/ H$ama ̀ ímñdr ~ombrXmam§À`m Zmdo Omar H$aÊ`mV ̀ oVrb d AÝ` Zmdo Omar
H$aÊ`mV ̀ oÊmma Zmhr. 
13. {dH«$r {Xdmi»mmoar d H$O©~mOmarnÊmm H$moS>, 2016 d {d{Z`_Z A§VJ©V H$aÊ`mV ̀ oB©b. 
14. Oa, EH$mnojm OmñV ~mobrXmam§Zr BAa ̂ aUm Z Ho$ë¶mg, Ë¶m doir n[ag‘mnH$m§Zm ñQ>oH$hmoëS>aÀ¶m gëë¶mZo {bbmd à{H«$¶m
aÔ H$aÊ¶mMm gd©ñdr A{YH$ma Agob.
15. Oa ~mobrXma BAa> O_m nojm OmñV a¸$_ O_m H$aV Agë`mg n{ag_mnH$ ̀ m§Zr BAa a¸$_oÀ`m ̂ mJYmaH$m§gh {bbmd n«{H«$`m
aÔ> H$aÊ`mMo nyÊm© h¸$ am»myZ AgVrb. BÀNw>H$ ~mobrXma ̀ m§Zm S>mQ>m ê$_ (S>mQ>m ê$_) Vmã`mV XoÊ`mV Ambo Amho Oo Am°ZbmBZ ~mobr
gmXarH$aUmníMmV _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rg§X^m©V H$moUVmhr {dH«$r ßm«^ma ^ma AmXrg§X^m©V H$moUVmhr Xmdm ñdrH$mabm OmUma Zmhr.
BÀNw>H$ ~mobrXma B©-{bbmd Vma»mon`ªV S>mQ>m ê$__Ü`o Vnímrb n«{gÕ> H$ê$ ímH$VmV. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Ûmao S>mQ>m ê$__Ü`o Vnímrb
`ogoO H${aVm n{ag_mnH$ ̀ m§Zm doimodoir {Z`_m§Mo nmbZ H$amdo bmJob. 
16. B©-{bbmdmMr VmarI d doi : 28 ’o$~«wdmar, 2022 amoOr Xw. 3.00 Vo gm`§. 5.00 n`ªV (5 {_{ZQ>m§À`m A_`m©{XV
{dñVmamgh) 
{XZm§H$ : 12 ’o$~«wdmar, 2022 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© g§VZy Q>r. ao 

n{ag_mnH$ 
{g³ñW S>m¶‘oÝeZ àmoOo³Q> gmoë¶weÝg {b{_Qo>S

Am`~r~rAm` Zmo¨XÊmrH$aÊm H«$. Am`~r~rAm`/Am`nrE-002/Am`nr-EZ00360/2017-2018/11055
nÎmm : 301, E {d§J, ~rEgB©Eb Qo>H$ nmH©$, goŠQ>a 30E,

dmímr aoëdo ñQo>ímZÀ`m g_moa, dmímr, R>mÊmo, Zdr _w§~B© _hmamï´> 400 705 
B©-_ob : santanutray@aaainsolvency.com; assetsale1@aaainsolvency.in

sixthdimension@aaainsolvency.com
g§nH©$ H«$. : 8800865284 (lr. nwZrV gMXodm) 022-42667394 (dH$sb {gÕr ‘ohVm) 

{dH«$r gyMZm 

 

Q>rnm…
1. H§$nZrMo darb AboImnar{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 133 A§VJ©V {d{hV B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©g (B§S> EEg) ghdmMVm H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©g), éëg, 2015 Mm {Z¶‘ 3 d Ë¶mZ§VaÀ¶

AÝ¶ g§~§{YV XþéñË¶m§Zwgma ~Zdbo AmhoV. H§$nZrÀ¶m darb boImn[a{jV A{bá Am{U EH${ÌV> {ZîH$fm©Mo boImn[ajU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV H$aÊ¶mV Ambo Am{U ñdrH$maÊ¶mMr {e’$mag H$aÊ¶mV Ambr Am{U g§MmbH$ ‘§S>imZo pìhS>rAmo H$m°Ý’$aÝgtJ Ûmao
{XZm§H$ 11 ’o$~«wdmar, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV ~¡R>H$s‘Ü¶o gXa {ZîH$fm©g ‘mÝ¶Vm {Xbobr Amho. d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dma¶‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 AZwgma 31 {S>g|~a,
2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§gmR>r H§$nZrÀ¶m {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ho$bobo Amho. d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr ¶m {ZîH$fm©da AgwYm[aV AmT>mdm A{^àm¶ ì¶³V Ho$bobm Amho.

2. 31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m g§b¾ ZD$ ‘{hÝ¶mVrb àdV©ZmVyZ CËnÞm‘Ü¶o ~§X nS>boë¶m Io‘br ¶w{ZQ>À¶m A{^hñVm§H$Z/hñVm§VaU nyV©Vo‘wio Pmboë¶m é. 494.10 bmI Z’$m g‘m{ï> Amho. n[aUm‘r, ZD$ ‘mhr AboImnar{jV {Zìdi AmH$S>odmar
VwbZm¶mo½¶ Zmhr. 

3. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bñQ>tJ Am{U  {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|O åhUOoM ~rEgB© {b{‘Q>oS> Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS>H$S>o  gmXa Ho$boë¶m 31 {T>g;h~m, 2021 amoOr
g§nboë¶m {V‘mhr d ZD$ ‘‘{hÝ¶mgmR>r boImnar{jV (A{bá Am{U EH${ÌV) {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m ("{ZîH$f©') Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> (¶wAmaEb … www.bseindia.com/corporates)
Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b. (¶wAmaEb … www.nseindia.com/corporates) da H§$nZrMr do~gmB©Q> (¶wAmaEb … www.https://www.dmcc.com/incestor/statutory-information/financial-results) da CnbãY Amho.

Xr Ya‘gr ‘moamaOr Ho${‘H$b H§$nZr {b{‘Q>oS> gmR>r
(~r‘b b{bVqgJ JmoHw$iXmg)

‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a A±S> {M’$ Ep³P³¶w{Q>ìh Am°{’$ga
‘w§~B©, 10 Am°JñQ>, 2021 S>rAm¶EZ: 00422783

Xr Ya‘gr ‘moamaOr Ho${‘H$b H§$nZr {b{‘Q>oS>
(CIN: L24110MH1919PLC000564)

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶… àm°ñno³Q> M|~g©, 317/321, S>m°. S>r. EZ. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.
Q>o{b’$moZ… +022 22048881-2-3, B©‘ob Am¶S>r… investor@dmcc.com, do~gmB©Q>… www.dmcc.com

31 {S>g|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm A{bá Am{U EH${ÌV> AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
é. bmImV

AZw.
H«$.

Vnerb A{bá EH${ÌV

g§nbobr {V‘mhr
AboImnar{jV

g§nbobo ZD$ 
AboImnar{jV

g§nbobo df©
boImnar{jV

g§nbobr {V‘mhr
AboImnar{jV

g§nbobo ZD$ 
AboImnar{jV

g§nbobo df©
boImnar{jV

31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021
1 àdV©ZmVwZ EHy$U CËnÞ 8171.88 7337.52 4819.90 22753.50 14359.13 20784.40 8173.65 7339.38 4822.44 22758.93 14364.29 20792.63
2 H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a,

AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AgmYmaU ~m~rnydu)
905.24 539.24 633.71 2496.14 2537.84 3402.02 902.98 539.36 636.11 2493.78 2538.73 3404.21

3 H$amnydu H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AgmYmaU ~m~rZ§Va)

905.24 539.24 633.71 2496.14 2537.84 3402.02 902.98 539.36 636.11 2493.78 2538.73 3404.21

4 H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AgmYmaU ~m~rZ§Va)

646.02 365.98 469.56 1763.72 2181.33 3256.08 644.13 365.95 471.96 1761.76 2182.22 3257.86

5 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U ì¶mnH$ CËnÞ 
(H$mbmdYrH$[aVm Z’$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa
ì¶mnH$ CËnÞ (H$amZ§Va) g‘m{dîQ>)

654.35 392.20 453.81 1805.75 2135.65 3206.90 652.46 392.18 456.21 1803.79 2136.53 3208.68 

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99 2493.99
7 ‘mJrb dfm©À¶m boImnar{jV Vmio~§XmV

Xe©{dë¶mà‘mUo BVa Bp³dQ>r (nwZ‘wë¶mªH$Z amIrd
dJiVm) 14794.28 14824.49

8 àVr ̂ mJ {‘iH$V (àË¶oH$s é. 10 Mo Xe©Zr ‘yë¶)
(AI§{S>V Am{U I§{S>V àdV©ZmH$[aVm)
-‘wb^yV Am{U gm¡på¶H¥$V… 2.59 1.47 1.88 7.07 8.75 13.06 2.58 1.47 1.89 7.06 8.75 13.06
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