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५ठाण ेपरिसिमुंबई, १ जुलै २०२१ि ग्लोबल टाइम्स 

पणु,े दि. ३० : पोिीस ििासाठी काम
करराऱय्ा श््ािाचंा साभंाळ करर ेह ेकठीर
काम माििे िात.े तय्ाचंा साभंाळ अतय्तं
काळिीपवू्णक करावा िागतो. पोिीस श््ािांिा
लििे िारार ेप््लशक््रही अनय् श््ािापंके््ा खडतर
असत.े सकत्ी लकवंा ताकीि फकत् शलि्ातिू
द््ावी िागत.े मारहार तर अलिबातच चाित
िाही, अशा पलरसस्थतीतही श््ाि प््लशक््र
अभय्ासि््म परीक््ते िशेात प््थम यणेय्ाचा माि
राजय् गनुह् ेअनव्षेर लवभागातीि (सीआयडी)
श््ाि प््लशक््क सलु््पया लकदं््-ेिमुाळ यािंी
लमळविा आह.े राजय्ातीि पलहिी मलहिा श््ाि
प््लशक््क होणय्ाचा मािही तय्ािंा लमळािा आह.े

सलु््पया यािंी मधय्प््िशेातीि टकेिपरू यथेीि
िशॅिि ट््लेिगं सेट्र फॉर डॉग (एिडीसीडी)
या ससंथ्तेिू श््ाि प््लशक््क अभय्ासि््म पूर्ण

केिा. िशेभरातीि लवलवि राजय्ातीि पोिीस
तसचे लिमिषक्री ििातीि  श््ाि प््लशक््क या
अभय्ासि््मात सहभागी झािे होत.े या
अभय्ासि््मासाठी लिवडलय्ा गिेलेय्ा सलु््पया
एकमवे मलहिा होतय्ा. महाराष्््् पोिीस ििातूि
तय्ािंा श््ाि प््लशक््क अभय्ासि््मास
पाठलवणय्ात आिे होत.े या अभय्ासि््मासाठी
आतापय््तं मलहिेची लिवड झािी िवह्ती.

श््ाि हाताळरी (हडँिर) ते
प््लशक््कपिापय््तंचा प््वास उिगडतािा तय्ा
मह्रालय्ा, ‘श््ािांिा परुष्ाकंडिू प््लशक््र
लिि े िाते. िशेपातळीवर पोिीस लकंवा
लिमिषक्री ििातीि श््ाि केद्््ात (डॉग

यलुिट) मलहिा प््लशक््क िाहीत.  मलहिा
श््ाि हडँिर आहते. पर प््लशक््कपिापय््तं
पोहोचणय्ासाठी अभय्ासि््म परू्ण करावा
िागतो. िशेभरात पोिीस श््ाि प््लशक््र
लवषयक तीि संसथ्ा आहते. मधय्प््िेशातीि
टकेिपरू, रािसथ्ािातीि अिवार आलर
चिंीगडमधये् या ससंथ्ा आहते. श््ािािंा
वगेवगेळय्ा पातळीवर प््लशक््र लििे िात.े
अमिी पिाथा्णचा माग काढराऱय्ा श््ािािंा
‘िाकर’े मह्टि े िात.े गुनह्गेारांचा माग
काढरार ेतसचे सफ्ोटक ेहडुकिू काढराऱय्ा
श््ािािंा वगेळय्ा प््कारच ेप््लशक््र लििे िाते.
गस्् (पटे््ोलिगं) तसेच बिंोबस््ासाठी
(गाड्ण) वेगळ ेप््लशक््र असत.े भसूरु्गं शोििू
काढणय्ाचेही प््लशक््र श््ािांिा लििे िात.े’

सुड््िया डिंद््े राज्यातील पडहल्या मडहला श््ान ि््डिक््ि पोिीस ििातीि श््ािांिा हाताळराऱय्ा मलहिांची संखय्ा
अतय्लप् आहे. महाराष््््ातीि श््ािांिा राजय् गुनह्े अनव्ेषर
लवभागातीि श््ाि प््लशक््र केद्््ातूि प््लशक््र लिि ेिात.े ह ेकेद्््
पुणय्ात आहे. प््लशक््कांिा श््ािांचा सांभाळ करणय्ाची आवड
असरेही महत्््वाचेआहे. माझय्ा वलडिांिी मिा श््ािांिा िळा
िाविा. अगिी िहाि वयापासिू मी श््ािाचंा सांभाळ करायच.े
पुरे लिलह्य़्ातीि भोर तािुकय्ातीि बोगविी हे माझे गाव आहे.
राजय् गुनह्े अनवे्षर लवभागाचे प््मुख अलतलरकत् पोिीस
महासंचािक अतुिचंद्् कुिकर््ी तसेच वलरष्् अलिकाऱय्ांिी
मिा माग्णिश्णि केलय्ािे मी श््ाि प््लशक््क अभय्ासि््मात यश
लमळवू शकिे. 

–  सुद््िया दकंदे््

सुल््पया लकंद्े् यांिी श््ाि प््लशक््र अभय्ासि््म अलतशय
चांगलय्ा पद््तीि ेपरू्ण केिा. करोिाचय्ा संसगा्णत टकेिपरू यथेीि
श््ाि प््लशक््र संसथे्तूि तय्ांिी लिवासी अभय्ासि््म पूर्ण केिा.
अशा प््कारचा अभय्ासि््म पूरण् करराऱय्ा तय्ा राजय्ातीि
पलहलय्ा मलहिा श््ाि प््लशक््क ठरलय्ा आहेत.

– अतुिचंद्् कुिकण््ी, अदतदिक्त पोिीस
महासंचािक, सीआयडी

श््ान प््धशक््ण अभ्यासि््म परीक््ेत िेशात प््थम

किसान सभेचा राज्य
सरिारवर गंभीर आरोप
अहमिनगि, दि. ३० : ‘एकीकडे

केद््् सरकारचय्ा िवय्ा कृषी कायद््ांिा
लवरोि करायचा आलर िुसरीकडे तय्ात
िुिबी बिि करि् बहुतांश तय्ाच
तरतुिीस्ह राजय्ात िागू करायचय्ा.
अशा पद््तीिे केद्््ाचेच वािग््स्् कायिे
राजय्ात िागू करणय्ाचा महालवकास
आघाडीचय्ा सरकारचा प््यति् सुर्
आहे, असा आरोप लकसाि सभेतफ्े्
करणय्ात आिा आहे. िे बिि करायचे
तय्ांचा मसुिा िाहीर करि्च लिरण्य
घय्ावा, अनय्था आंिोिि केिे िाईि,’
असा इशाराच लकसाि सभेचे
सरलचटरीस डॉ. अलित िविे (यांिी
लििा आहे.

‘केद््् सरकारिे केिेलय्ा कृषी
कायद््ांचय्ा लवरोिात लिलि्ीचय्ा शेतकरी
संघटिांचा संघषण् अद््ाप सुर ् आहे.
आंिोिि अलिक वय्ापक करत कायिे
संपूरण्परे रद्् करणय्ासाठी शेतकरी
सघंटिािंी िशेवय्ापी अलभयाि सरु ्केिे
आहे. कृषी कायद््ांिा होरारा लवरोि

पाहता सव््ोच्् नय्ायाियािे या
कायद््ांचय्ा अंमिबिावरीिा सथ्लगती
लििी आहे. राजय्ामधय्े सत्े्वर
असराऱय्ा महालवकास आघाडीतीि
लतिही पक््ांिी केद्््ीय कृषी कायद््ांिा
लवरोि केिेिा आहे. िेशभरात सुर्
असिेलय्ा आंिोििािा सुद््ा या पक््ांिी
वेळोवेळी पालठंबा वय्कत् केिेिा आहे.

एकीकडे वािग््स्् केद्््ीय कृषी
कायद््ांिा लवरोि करायचा आलर
िुसरीकडे मात्् मागचय्ा िारािे या
कायद््ांमिीि बहुतांश तरतुिी िवय्ा
कायद््ाचय्ा रप्ािे महाराष््््ात िागू
करायचय्ा, महाराष््््ातीि महालवकास
आघाडीचे हे वतण्ि अतय्ंत लिषेिाहण्
आलर संशयासप्ि आहे,' असा संताप

िविे यांिी वय्कत् केिा आहे.
'आंिोिि अद््ाप संपिेिे िसतािा

व सव््ोच्् नय्ायाियाची सथ्लगती
उठिेिी िसतािा, महाराष्््् सरकार
वािग््स्् केद्््ीय कृषी कायद््ांमिीि
तरतिुी महाराष््््ात िागू करणय्ाची घाई
का करत आहे? राजय् सरकारिे सुर्
केिेिी संशयासप्ि घाईगि््ी तातडीिे
थाबंवावी. िक््ी कोरत ेबिि सरकार
कर ् पाहते आहे याबद््िचा मसुिा
चच्े्साठी पसल्िक डोमेिमधये् प््लसद््
करावा. सवण् शेतकरी संघटिा व
शेतकऱय्ांिा या संिभा्णमधय्े लवश््ासात
घय्ाव.े सव्ण स््रावर वय्ापक चचा्ण घडविू
आरावी. तय्ािंतरच लिर्णय घणेय्ात यावा.
शेतकरी संघटिांिा व लकसाि सभेिा
लवश््ासात ि घतेा ह ेकायि ेराजय्ात िागू
करणय्ाचा प््यति् झािा तर रसत्य्ावर
उतरि् आिंोिि कर,्’ असा इशाराही
िेणय्ात आिा आहे.

कृषी कायद््ांच्या मुद््््ावर्न महाधवकास आघाडी सरकारवर टीका 

जगभिात बनािट लसी्चा सुळसुळाट
पुणे, दि. ३०  : गेलय्ा िीड वषा्णपासूि िगभरात

कोरोिािे थैमाि घातिं आहे. कोरोिाची पलहिी
आलर िुसरी िाटही आिी. यात कोरोिाचे िवे सट््े्ि
लचंता वाढवत आहेत. िुसरीकडे कोरोिािा
रोखणय्ासाठी िगभर िसीकरर मोलहम सुर ्झािी
आहे. भारतातही िसीकरराचा वेग वाढिा आहे.
ताजय्ा आकडेवारीिुसार भारतािे िसीकररात
अमेलरकेिा मागे टाकिं आहे. मात््, एक बाब लचंतेत
भर टाकरारी आह ेती मह्रि ेबिावट िसीकरर कपँ
आलर यामाधय्मातूि होरारा घोटाळा. भारतात
महाराष्््् आलर पल््शम बंगािमधय्े बिावट
िसीकरर लशलबरातूि िस िेणय्ात आलय्ाचं समोर
आिं आहे. फकत् भारतातच िवह्े तर िगभरात अशा
प््कारचे िसीकरर घोटाळे झािे आहेत. मुंबईतीि
कांलिविी इथं एका िसीकरर कॅमप्मधय्े 300 हूि
िास्् िरांिा िस लििी गेिी. पर जय्ांिा िस
िेणय्ात आिी तय्ांचय्ात िसीकररामुळे होरारे

पलरराम लिसिेच िाही. तय्ािंतर याबाबत शंका
उपसस्थती केिी गेिी. असाच प््कार पल््शम
बंगािमधय्े झािा आहे. लतथे तृरमूिचय्ा खासिार
लममी चि््वत््ी यांिी िसीकरर घोटाळय्ाचा आरोप
केिा. बिावट िस लििी गेलय्ाचं लममी चि््वत््ी
यांिी मह्टिं. या प््कररी एकािा अटक केलय्ािंतर
अशी मालहती समोर आिी की, कॅमप्मधय्े िसीऐविी
अँलटबायोलटक डोस िेणय्ात आिा.

जगभरात बनावट
लसीकरणाचे प््कार
अमेधरका, मेक्ससको, पोलंड आधण
चीनमध्येही वगेवगेळय्ा पद्त्ीने
लसीकरणाचा घोटाळा झाला आह.े
अमधेरकते बनावट वबेसाइटचय्ा
माधय्मातनू लोकानंा लटुणय्ात आल.ं
जवळपास २५ हनू अधिक सकंतेसथ्ळाचंय्ा
माधय्मातनू लसीकरणासाठी नोि्णी कलेी
गलेी होती. सरकारचय्ा धनिश्शनास यतेाच
या सव्श वबेसाइट बिं करणय्ात आलय्ा.
मकेस्सकोमधय् ेफायजरची लस असलय्ाचं
सागंनू नकली डोस िणेय्ात आल.े एका
डोससाठी लोकाकंडनू 100 डॉलरपय््ात
रक्म् उकळणय्ात आली. तर पोलडंमधय्े
लोकानंा तव्चवेरील सरुकतुय्ा घालवणाऱय्ा
औषिाच ेपाणी िणेय्ात आल.ं चीनमधय्े
पोधलसानंी बनावट लस िणेाऱय्ा टोळीवर
कारवाई केली असून ८० जणांना
ताब्यात घेतलं.

लसीकरण घोटाळा; महाराष््््, पध््िम बंगालमध्ये बोगस लसीकरण

देहूतील अन्नदान मंडळाची
परंपरा याही वर््ी खंडडत

यंिा अन्निानाऐवजी
धवद््ार्य्ाा्ना शालेय
साधहत्याचे वाटप

दपंपिी, दि. ३० : संतश्े्ष््
तुकोबांचय्ा पािखी सोहळय्ालिलमत््ािे
आषाढी वारीिरमय्ाि िाखभर
भालवकांसाठी गेलय्ा २५ वषा्ंह्ूि अलिक
काळापासूि अनि्िाि सोहळा आयोलित
करराऱय्ा िेहूगावातीि संत तुकाराम
महाराि अनि्िाि मंडळाचा तीि लिवसीय अनि्िाि
सोहळा यंिा सिग िुसऱय्ा वष््ी करोिामुळे खंलडत
झािा आह.े गलेय्ा वष््ी करोिालवषयक मितकाया्णत
योगिाि िेराऱय्ा मंडळाचय्ा वतीिे यंिा
अनि्िािाऐविी पंचि््ोशीतीि गरिू लवद््ारय्ा्ंि्ा
शािेय सालहतय्ांचे वाटप करणय्ात येरार आहे.

सतं तकुाराम महारािाचंय्ा पािखी सोहळय्ाचय्ा
तोड्ावर अनि्िाि करणय्ाची मंडळाची  १९९४
पासूिची परंपरा आहे. सुरव्ातीिा १५० भालवकांिा
प््साि िेऊि सुर ्झािेलय्ा या उपि््माची वय्ापत्ी
२०१९ मधय्े िाखभराहूि अलिक भालवकांपय्ं्त
पोहोचिी. पलहलय्ा लिवशी लपठिं भात, िुसऱय्ा

लिवशी साबंर भात आलर लतसऱय्ा लिवशी महाप््साि
मह्रूि लििे िाते. िेहूिगतचय्ा अिेक गावांमिीि
शेकडो िागलरक यात सल््िय सहभाग िोि्वतात, हे
या सोहळय्ाचे वैलशष््य़ माििे िाते.

या अनि्िािासाठी पुरे, लपंपरी-लचंचवड,
मावळ, खेड, हवेिी, मुळशी तािुकय्ातीि
अिेकांिी िातृतव् सव्ीकारत मितीचा हात लििा
आह.े अिेक वषा्ंप्ासिू अवय्ाहतपर ेसरु ्असिेिा
अनि्िाि सोहळा गेलय्ा वष््ी करोिामुळे रद्् करावा
िागिा. तेवह्ा महाप््सािासाठी िमिेिी रक््म
करोिाचय्ा लवलवि मितकाया्णसाठी वापरणय्ात
आिी. 

जीएसएि दसक्युदिटीज दिदमटेड
सीआईएि : एि65990एमएच1994पीएिसी077417

१/२५ व १/२६, १िा मििा, ताडिेव एयरकंडीशनड् माक््ेट सोसायटी, ताडिेव रोड, मुंबई – ४०० ०३४ 
टेिी. िं. : ०२२- २३५१६१६६ 

ईमेि : gslsecuritiesltd@gmail.com
वेबसाइट : www.gslsecurities.com 

३१ माच्द, २०२१ िोजी समाप्त रर्ादकदिता ऑदडटेड आद्थदक दनकािाचा गोररािा 
(र.् िाखांत) 

अ.ि््. तपशीि समापत् लतमाही समापत् वष्ण 

३१.०३.२१ ३१.१२.२० ३१.०३.२० ३१.०३.२१ ३१.०३.२०
ऑलडटेड अिऑलडटेड ऑलडटेड ऑलडटेड ऑलडटेड 

१. काय्ण संचाििातूि एकूर उतप्नि् ११.६० ०.०० ०.०० २६.९२ ०.००
२. इतर उतप्नि् ०.४१ ०.०० २२.७३ ०.९० ३२.२२
३. कािाविी कलरता लिवव्ळ िफा /(तोटा) १२.०६ -६.१५ -१५.७४ -१.५५ -०.०१

(कर, अपवािातम्क आलर/लकंवा असामानय् आइटमस् पूव््ी) 
४. कर पूव्ण कािाविी कलरता लिवव्ळ िफा/(तोटा) २.९६ -६.१५ -१५.७४ -१.५५ -०.०१

(अपवािातम्क आलर/लकंवा असामानय् आइटमस् पश््ात)  
५. कर पश््ात कािाविी कलरता लिवव्ळ िफा/(तोटा) २.९६ -६.१५ -१५.७४ -१.५५ -०.०१

(अपवािातम्क आलर/लकंवा असामानय् आइटमस् पश््ात) 
६. कािाविी कलरता एकूर सव्णसमावेशक उतप्नि् ०.९४ -१.६१ -०.७४ -१.५५ -०.०१

(कािाविी कलरता िफा/(तोटा) (कर पश््ात) युकत् )
७. इसक्वटी शेअर कॅलपटि  ३२५.०० ३२५.०० ३२५.०० ३२५.०० ३२५.००
८. आरल््कत (मागीि वषा्णचय्ा ताळेबंि मधये् िश्णलवलय्ाप््मारे 

पुिम्णूलय्ांलकत आरल््कत वगळूि) 
९. प््लत शेअर कमाई (प््तय्ेकी र.् १०/- चे) २५३.०० २५२.१४ २४०.५५ २५३.०८ २४०.५५

(चािू व बंि संचाििाकलरता) 
(ए) बेलसक ०.०९ -०.१९ ०.३९ -०.०५ -०.१०
(बी) डायलय्ूटेड ०.०९ -०.१९ ०.३९ -०.०५ -०.१०

वरीि उतारा हा सबेी (एिओडीआर) रगेय्िेुशनस्, २०१५ चय्ा रगेय्िेुशि ३३ अंतग्णत सट्ॉक एकस्चेि् मधये् िाखि किेलेय्ा लतमाही/वालष्णक ऑलडटडे
आलथ्णक लिकािांचा लवस्ृ्त सव्रप्ाचा गोषवारा आहे. लतमाही/वालष्णक ऑलडटेड आलथ्णक लिकािांचे समप्ूरण् सव्रप्, सट्ॉक एकस्चेि् वेबसाइट :
www.bseindia.com व कंपिी वेबसाइट : www.gslsecurities.com वर उपिलि् आहे. 
१) वरीि ऑलडटेड लिकाि ३० िूि २०२१ रोिी आयोलित कंपिीचय्ा सभेत संचािक मंडळाद््ारे अलभिेखा वर घेतिे गेिे आहे. 
२) चािू वषा्णकलरता गरि िसलय्ाकाररािे आयकर साठी कोरतीही तरतूि केिेिी िाही. तरीही, यापूव््ीचय्ा वषा्णकलरता टैकस्ेशि साठी िघु तरतूि,

िफा व तोटा खातय्ात केिेिी आहे. 
३) सथ्लगत करासाठी तरतूि, सस्थर मािमत््ेवर घसारा काररािे वेळातीि फरकािे केिेिी आहे. 
४) कंपिी फकत् एकाच क््ेत््ात (अथा्णत आलथ्णक कारभार) काय्णसंचािि करते. 
५) मागीि वषा्णची आकडेवारी िेथे आवशय्क आहे तेथे पुनह्ा वय्वसस्थत करि् लरग््ुप केिेिी आहे. 
६) मागीि लतमाहीची आकडेवारी ही, आलथ्णक वषा्णचय्ा लतसऱय्ा लतमाहीचय्ा शेवटची तारीख अथा्णत 31 लडसेब्र पय््ंतचय्ा वषा्णचय्ा प््कालशत 

अिऑलडटेड व 31 माच्ण पय््ंत समप्ूर्ण आलथ्णक वष्ण संबंलित ऑलडटेड आकडेवारी मिीि संतुलित आकडेवारी आहे. 
७) गुंतवरूकिारांचय्ा ति््ारीच्ी संखय्ा i) प््ापत्, ii) लिकािी काढिेिे iii) लिराकरर ि केिेिी : शूनय्. 

कृते जीएसएि दसक्युदिटीज दि. 
सही/- 

एस.के. बागिोदडया 
लठकार : मुंबई व्यरस्थापकीय संचािक 
तारीख : ३०.०६.२०२१ डीआयएन : ००२४६१६८

शाि्दूि दसक्युदिटीज दिदमटेड
सीआयएि : एि५०१००एमएच१९८५पीएिसी०३६९३७

िी-१२, तुिसीयािी चेब्स्ण, २१२, िरीमि पोइंट, मुंबई ४०००२१. िूर.: ९१ २२ ४००९ ०५०० फॅकस्: ९१ २२ २२८४ ६५८५
ई-मेि आयडी :  investors@ shriyam.com संकेतसथ्ळ : www.shardulsecurities.com

माच्ण ३१, २०२१ रोिी संपिेिे त््ैमालसकासाठी एकमेव आलर एकल््तकृत लवल््तय लिषक्षा्णचय्ा लिवेििाचा आराखडा
(र.् िाखामधय्े, प््ती समभाग मालहती वगळता)

अिु. तपलशि एकमेव एकल््तकृत
ि््. संपिेिे वष्ण संपिेिे वष्ण संपिेिे वष्ण संपिेिे वष्ण

३१ माच्ण २१ ३१ माच्ण २० ३१ माच्ण २१ ३१ माच्ण २१ ३१ माच्ण २० ३१ माच्ण २१
िेखापरील््कत िेखापरील््कत िेखापरील््कत िेखापरील््कत िेखापरील््कत िेखापरील््कत

१ काया्णमिूि एकूर उतप्नि् (लिवव्ळ) ५३.६९ (६३.५२) १,९७५.१० १२७.५२ (१८.०३) २,३६७.९७
२ कािाविीसाठी लिवव्ळ िफा/ (तोटा) (कर, 

अपवािातम्क आलर/ लकंवा अलतलवलशष्् बाबीप्ूव्ण) (४५.३३) (१,५९३.८१) १,,८२७.१३ (१८.९९) (१,६१९.४४) २,०७२.५८
३ कािाविीसाठी कर पूव्ण लिवव्ळ िफा/ (तोटा) 

(अपवािातम्क आलर/ लकंवा अलतलवलशष्् 
बाबी ्पश््ात) (४५.३३) (१,५९३.८१) १,८२७.१३ (१८.९९) (१,६१९.४४) २,०७२.५८

४ कािाविीसाठी कर पश््ात लिवव्ळ िफा/ (तोटा) (११६.९५) (१,३२२.०५) १,८२७.१३ (१८.९९) (१,६१९.४४) २,०७२.५८
५ कािाविीसाठी एकूर सव््ंकष उतप्नि् 

(कर पश््ात एकल््तत िफा/ (तोटा) (कर पश््ात) 
आलर कर पश््ात अनय् सव््ंकष उतप्नि्) १७५.८८ (५,८८४.५०) १०,३१३.६८ ५५३.६२ (७,१६४.६५) १३,३०१.७६

६ भररा केिेिे समभाग भांडवि 
(प््तय्ेकी र.् १० िश्णिी मूलय्ाचे) १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४ १,७४९.८४

७ राखीव (ताळेबंिामधय्े िाखलवलय्ाप््मारे 
पुिम्णुलय्ांलकत राखीव वगळता) - - २९,४७८.६८ - - ३७,१०३.६९

८ प््तय्ेकी र.् १०/- िश्णिी मूलय्ाचे प््ती भाग 
उतप्नि् (वालष्णकीकरर िाही)
ए) मूळ (र.् मधय्े) (०.६७) (७.५६) ७.८७ (०.५८) (७.६२) ८.८८
बी) सौसम्यकृत (र.् मधय्े) (०.६७) (७.५६) ७.८७ (०.५८) (७.६२) ८.८८

दटपा:
१. सबेी (लिसस्टगं ऑसल्िईगशेिअणॅड्लडसकि्ोझर लरकव्ायरमेट् रगेय्िुशेि)लियमाविी, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अिषुगंाि ेसट्ॉक एकस्चेि्मधय् ेसािर करावयाचय्ा त््मैालसक लवत््ीय
लिषक्षा्णचा उपरोकत् हा सलवस््र आराखडा आहे. त्ै्मालसकाचय्ा लिषक्षा्णचा पूरण् िमूिा कंपिीचय्ा संकेतसथ्ळावर मह्रिेच www.shardulsecurities.com आलर सट्ॉक
एकस्च्ेि्चय्ा लि. चय्ा https://www.bseindia.com वर उपिलि् आहे.
२. िेखा परीक््र सलमतीिे उपरोकत् लिषक्षा्णचे समीक््र करणय्ात आिे आहे आलर तय्ािंतर संचािक मंडळािे २९ िूि २०२१
रोिी तय्ांचय्ा झािेलय्ा सभेमधय्े संमत करणय्ात आिे आहेत. उपरोकत् लिषक्षा्ंच्े मया्णलित समीक््र कंपिीचय्ा संवैिालिक िेखा परीक््र सलमतीद््ारे करणय्ात आिे आहे.    

शाि्दुि दसक्युदिटीज दिदमटेड
योगे्द्् चतुर््ेिी

संचािक आदण कंपनी सदचर
लठकार: मुंबई काय्दकािी संचािक आदण सीईओ
लििांक: २९ िूि २०२१ डीआयएन: ०००१३६१३

\$moQ>moŠdrn B§{S>`m {b{_Qo>S>
grAm`EZ :L74940MH1992PLC067864 

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 10/116, gm°Q> n°Z {S>{ìhOZ, {dÚmb§H$ma H$m°boO amoS>, g§J_ ZJa, 
A°Q>m°n {hb, dS>mim, _w§~B© - 400 037.

XyaÜdZr : 022 24110 110
B©-_ob : hmen~ognsnptho.bnl
do~gmBQ> : vvv.ognsnptho.bnl

{X. 31.03.2021 amoOr g§nbobr {V_mhr d dfm©H${aVmÀ`m boImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m AhdmbmMm gmam§ím
(é. bmIm§V, B©nrEg AmH$So>dmar dJiVm)

A. Vnímrb - 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2020
H«$. amoOr g§nbobr {V_mhr amoOr g§nbobo df© amoOr g§nbobr {V_mhr 

(boImnar{jV) (boImnar{jV) (boImnar{jV) 

1. n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ 410.94 1379.98 426.64
2. H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 

(H$a d AndmXmË_H$ ~m~rnyd©) 183.28 267.51 93.46
3. H$anyd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 

(AndmXmË_H$ ~m~rníMmV) 186.85 223.83 93.46
4. H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ ~m~rníMmV) 252.39 219.18 154.17
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) 254.22 219.21 152.46

6. g_^mJ ^m§S>db ßm«Ë`oH$r é. 10/- 480.08 480.08 480.08
7. AÝ` g_^mJ (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm)
8. CËnÝZ ßm«{VímoAa (ßm«Ë`oH$r é. 2/-)

A) _yb^yV 5.26 4.57 3.21
~) gm¡å`rH¥$V 5.26 4.57 3.21

Q>rnm :
A) darb Vnímrb hm go~r (gy{M~ÕVm A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V
ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m  {X. 31.03.2021 amoOr g§nbobr {V_mhr d dfm©H${aVmÀ`m boImnar{jV
{dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. darb {ZXo©{ímV {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU© ßm«mê$n ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr
do~gmBQ> www.bseindia.com d www.nseindia.com da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ>  www.photoquip.com dahr CnbãY Amho.
~)  darb {ZîH$fmªMo boImnarjU g{_VrÛmao nwZamdbmoH$Z H$aÊ`mV Ambobo AgyZ g§MmbH$ _§S>imÛmao Ë`m§À`m
30.06.2021 amoOr nma nS>boë`m g^oV Ë`m§Zm _§Owar XoÊ`mV  Ambr Amho. H§$nZrÀ`m d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr darb
{ZîH$fmªMo _`m©{XV nwZamdbmoH$Z Ho$bo Amho.

\$moQ>moŠdrn B§{S>`m {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/-

nwbrZ S>r. gmoZr
{R>H$mU : _w§~B© g§MmbH$
{XZm§H$ : 30 OyZ, 2021 S>rAm`EZ : 07606822 

जेमस्टोन इंव्हेस्टमे्टस दिदमटेड
िोि्री. काया्ण.: ५०२-बी, पद््ावती हाईटस, ५ वा मििा, श््द््ािंि रोड लवस््ा. लविे पाि््े (पू), मुंबई – ४०००५७. 

सीआयएि ि््. एि ६५९९०एमएच१९९४पीएिसी०८१७४९; ई-मेि: gemstoneltd@gmail.com
संकेतसथ्ळ: www.gemstoneltd.com

३१ माच्ण, २०२१ रोिी संपिेलय्ा त््ैमालसक आलर वष्णसाठी अिेखापरील््कत लवल््तय लिषक्षा्णचय्ा लिवेििाचा आराखडा
(रक््म िाखांमधय्े `ईपीएस` वगळता)

तपलशि एकमेव
संपिेिे त््ैमालसक संपिेिे िऊ मलहिे संपिेिे त््ैमालसक
३१.१२.२०२१ ३१.१२.२०२१ ३१.१२.२०२०
(िेखापरील््कत) (िेखापरील््कत) (िेखापरील््कत)

काया्णमिूि एकूर उतप्नि् (लिवव्ळ) ५१.७७७ २०४.०७८ ३४.११८
कािाविीसाठी लिवव्ळ िफा/(तोटा) (कर आलर  
अपवािातम्कबाबी आलर/ लकंवा असामानय् बाबीप्ूव्ण)  (६७.२६१) ५२.७७६ (१३.१३२)
कािाविीसाठी लिवव्ळ िफा/(तोटा) (कर आलर 
अपवािातम्क बाबी आलर/ लकंवा असामानय् बाबीप्श््ात) (६७.२६१) ५२.७७६ (१३.१३२)
करपश््ात कािाविीसाठी लिवव्ळ िफा/(तोटा) (८१.०२०) ३९.०१६ (३८.९५१)
भररा केिेिे समभाग भांडवि 
(िश्णिी मूलय् र.् १/- प््तय्ेकी) ७४७.५०० ७४७.५०० ७४७.५००
प््ती भाग उतप्नि्
मूळ ०.१०८ ०.०५२ (०.०५२)
सौमय्ीकृत ०.१०८ ०.०५२ (०.०५२)

टीप: 
सबेी (लिसस्टगं ऑसल्िईगशेि अणॅड् लडसकि्ोझर लरकव्ायरमेट् रगेय्िुशेि) लियमाविी, २०१५ चय्ा ३३ चय्ा अिषुगंाि ेसट्ॉक
एकस्चेि्मधय्े सािर करावयाचय्ा त्ै्मालसक लवत््ीय लिषक्षा्णचा उपरोकत् हा सलवस््र आराखडा आहे. त्ै्मालसक लवत््ीय
लिषक्षा्णचा पूर्ण आराखडा सट्ॉक एकस्चेि्चय्ा मह्रिेच (www.bseindia.com) ह््ा संकेतसथ्ळावर उपिलि् आहे.
गतवष््ीचे आकडे आवशय्क लतथे पुिग्णठीत/ पुिर्णलचत/ पुिव्णग््ीकृत करणय्ात आिे आहेत.

संचािक मंडळाचय्ा आिेशाद््ारे
िेमसट्ोि इंवह्ेसट्मेट्स लिलमटेडकरीता 

लठकार: मुंबई सही/-
लििांक: २९/०६/२०२१ िारा ब््ह््भट््

वय्वसथ्ापकीय संचािक
डीआयएि: ०६४३३२७०  

पुण्यात गावांच्या समावेश प््ध््ियेला गती
अधिसूचना येत्या काही धिवसांत

विधान पविषदेतील
िाज्यपालांच्या कोट््ातून

पुणे, दि. ३० : लविाि
पलरषिेतीि राजय्पािांचय्ा
कोट््ातूि लियुकत् केलय्ा िाराऱय्ा
१२ आमिारांचा मुद््ा पुनह्ा चच्े्त
आिा आहे. सव्ालभमािी शेतकरी
संघटिेचे अधय्क्् रािू शेट््ी यांिी
आि साखर आयकुत्ांची भटे घेतिी.
तय्ािंतर तय्ांिी प््सार माधय्मांशी
तय्ांिी संवाि साििा. यावेळी १२
आमिारांचय्ा लियुकत्ीबद््िचय्ा
प््शि्ावर तय्ािंी लमशक्ीि भाषय् केिं.
“राजय्पाि सधय्ा कामात आहे.
तय्ांिा सवड लमळालय्ावर ते सही
करतीि,” असं सांगत “काि
मुखय्मंत्््यांसोबत झािेलय्ा बैठकीत
यावर चचा्ण झािेिी िाही,” असंही
तय्ांिी सप्ष्् केिं.पुढे बोितािा रािू
शेट््ी मह्रािे, “राजय्ातीि साखर
कारखाििारांिी उस उतप्ािक
शेतकर�्यांिा तुकड््ामधय् ेएमआरपी
लििी आहे. 

पुणे, दि. ३० : महापालिका हद््ीमधय्े २३ गावांचा
समावेश करणय्ाचय्ा प््ल््ियेिा गती लमळािी आहे.
महापालिका हद््ीमधय्े गावे समालवष्् करणय्ाचा लिरण्य
पािकमतं््ी आलर राजय्ाच ेउपमखुय्मंत््ी अलित पवार याचंय्ा
अधय्क््तेखािी मुंबई येथे मंगळवारी झािेलय्ा बैठकीत

घेणय्ात आिा. तय्ामुळे गावांचय्ा समावेशाची अलिसूचिा
येतय्ा काही लिवसांत लिघरार असलय्ाचे सप्ष्् झािे आहे.
िरमय्ाि, या बैठकीवरि् महापालिके तीि सत््ािारी
भारतीय ििता पक्् आलर लवरोिी पक्् राष््््वािी काँग्े्स
यांचय्ात आरोप-प््तय्ारोप सुर ्झािे आहेत. 


