Nouveau Global Ventures Limited
C IN: L01407MH1988PLC049645

Date: February 5, 2019

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Phirozee Jeejeeboy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015.
Ref.: Scrip ID: NOUVEAU
Scrip Code: 531465
Dear SirjMa' am,
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
& Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice published
in in leading English newspaper (Active .Times) and in Regional(Marathi) language
newspaper (The Global Times) today viz. February 5, 2019, informing about the Board
Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, February 14, 2019, to, inter alia,
consider and approve the unaudited quarterly results for the quarter and nine months
ended on December 31, 2018.

This is for your information and record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Nouveau Global Ventures Limited

Krishan Khadaria
Managing Director
DIN: 00219096

401/ A, Pearl Arcade, Opp. P.K. Jewellers, Dawood Baug Lane, Off J. P. Road, Andheri (W), Mumbai - 400058
Tel: +912226778155/26790471

I Fax: +912226781187 I nouveauglobal@gmail.com I www.nouveauglobal.com
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FISCHER CHEMIC LIMITED

PUBLIC NOTICE

LET ALL THE PUBLIC IN GENERAL
CONCERNED that I am concerned for my client
Mrs. SANTAN J. GONSALVES is residing at and
in exclusive possession of Flat No. 321, 3rd
Floor, Bldg. No. 1, C-Wing, Omkar CHS Ltd.,
Road No. 19, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093. stands in the name of her brother MR.
LOUIS GONSALVES who expired on
24.11.2013 at Mumbai and who is the member of
society and now my client is being only legal heir
claiming the said flat and approached to society
for transfer of said flat, share certificate in her
name from the name of her deceased brother
Mr. LOUIS GONSALVES and it is appealed to
public at large that if any one has any objection
the claim be brought to notice of undersigned
within 14 days from the date of publication, with
cogent documentary evidence, failing which no
claim of any persons shall be treated as waived
and not entertained and the said flat shall be
transferred in the name of my client.
Place : Mumbai.
Ratnakar T. Mishra
Date : 05/02/2019 Advocate High Court

AMAZE ENTERTECH LIMITED

(Formerly Bell Agro Machina Limited)
Unit No.30, First Floor, Raghuleela Mega Mall,
Behind Poisar Depot, Kandivali (West), Mum - 400067
CIN: L72100MH1989PLC255933
Email Id: bellagro@rediffmail.com
Website: www.bellagro.com
NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice
is hereby given that a meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled to be
held on Tuesday, February 12, 2019, inter alia,
to consider and approve the Un-Audited Financial
Results along with Limited Review Report for
the Quarter ended on December 31, 2018.
The said Notice may be accessed on the
Company's website at http://www.bellagro.com
and may also be accessed on the Stock
Exchange website at http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has decided that
the close period (i.e. closure of trading window)
as per the Company Code of Conduct for
Prevention of Insider Trading read with Securities
and Exchange Board of India (Prohibition of Insider
Trading) Regulations, 2015 would commence
from February 5, 2019 and end 48 hours after the
results are made public on February 12, 2019.
For AMAZE ENTERTECH LIMITED
(Formerly Bell Agromachina Limited)
Sd/Yatin Mehta
Place: Mumbai
Managing Director
Date: 04/02/2019
DIN-07431944

Add.: Annawadi, Tople Wadi, W. E. Highway,
Opp. Sai Service, Andheri (E), Mumbai-400099.

SINDU VALLEY TECHNOLOGIES LTD.
46, Mulji Jetha Bldg., Above BOB, 2 nd Floor,
187, Princess Street, Mumbai. 400 002
Tel No.022-22001747,
Fax No.022-22001652
CIN: L65990MH1976PLC018902
Email ID: sinduvalley76@gmail.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that a meeting of
the Board of Directors will be held on
Thursday, the 14th February, 2019, to
consider and approve the unaudited
financial results for the quarter ended 31st
December, 2018
Notice is also available on the websites
of the BSE i.e. www.bseindia.com.
For SINDU VALLEY TECHNOLOGIES LTD.
SUNILA SHUKLA
Place: Mumbai
DIRECTOR
Date: 4-02-2019
(DIN:00220052)

Regd Off: 104, First Floor Raghuleela Mega Mall,
B/h Poisar Depot, Kandivali West, Mum -400067.
CIN: L24231MH1993PLC288371
Email Id: fischerchemicltd@gmail.com
Website: www.fischerchemic.com
NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice
is hereby given that a meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled to be
held on Tuesday, February, 12 2019, inter alia,
to consider and approve the Un-audited Financial
Results along with Limited Review Report for
the Quarter ended on December 31, 2018.
The said Notice may be accessed on the
Company's website at http://www.fischerchemic.com
and may also be accessed on the Stock Exchange
website at http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has decided that
the close period (i.e. closure of trading window)
as per the Company Code of Conduct for
Prevention of Insider Trading read with Securities
and Exchange Board of India (Prohibition of Insider
Trading) Regulations, 2015 would commence
on February 05, 2019 and end 48 hours after the
results are made public on February 12, 2018.
For Fischer Chemic Limited
Sd/Vinay Mehta
Place: Mumbai
Managing Director
Date: 04/02/2019
DIN - 07264798

Yashvant Shilp Co-Op. Housing Society Ltd.
Survey No. 299 A, Hissa No. 6, Vartak Ward Talao,
Virar (W.), Taluka Vasai, Dist. Paighar.

DEEMED CONVEYANCE NOTICE

Notice is hereby given that the above society has applied to
this ofﬁce for declaration of Deemed Conveyance of the following
properties. The next hearing is kept on 01/03/2019 at 3.00 P.M.
M/s Suhas Construction Co. through its Partners & Shri
Bharat Yadav Chaudhari and Others those who have interest in the
said property may submit their say at the time of hearing at the venue
mentioned below. Failure to submit any say, it shall be presumed that
nobody has any objection and further action will be taken.
DESCRIPTION OF THE PROPERTY :
Virar, Tal. Vasai, Dist. Palghar.
Survey No.

Plot No.

Area

299 A

6

1078.27 Sq. Mtr.

Place : Siddhivinayak Residency,
Sd/Ganray Apartment,
(Sanjay Raut)
Seal
Near ISKCON Temple,
Competent Authority
Palghar (E), Tal. Dist. Palghar.
Dist. Dy. Registrar,
Date : 31/01/2019
Co-Op. Societies, Palghar.

PUBLIC NOTICE

By this Notice, Public in general is informed that
Late Mr. Chhelshankar M. Bhatt, joint member
of the Liberty Corner C & B Co-operative
Housing Society Ltd., joint holder of Share
Certificate No. 23, Co-owner of Flat No. C/603,
Liberty Corner, Near Ramdev Park, Mira Road
(East), Dist. Thane - 401 107, died intestate on
9/12/2004. The shares and interest in the
capital/property of the society belonging to the
deceased member has been already
transferred by the society in the name of Mrs.
Hiraben C. Bhatt, co-owner and wife of the
deceased after taking with no objection of the
other survived legal heirs and successors of the
deceased. Mrs. Hiraben C. Bhatt is selling the
said flat. The claims/objections is hereby invited
from the other legal heirs and successors of the
deceased if any or claimants/objectors are
having objection for the transfer of the shares
and interest belonging to the deceased member
as well as sale transaction of the said flat, inform
to undersigned within period of 15 days from the
publication of this notice failing which sale
transaction will be completed and thereafter any
claim or objection will not be considered. Sd/K.R. Tiwari (Advocate),
Shop No. 14, A-5, Sector - 7,
Shantinagar, Mira Road, Dist. Thane - 401107.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

TRANSGLOBE FOODS LIMITED

Shop No .605, Bldg No.3-115 Scheme On
Plot1427 Sai Janak Classic Devidas Lane
Borivali (west) Mumbai 400103
CIN: L15400MH1986PLC255807
Email Id: transglobefoods@gmail.com
Website: www.transglobefoods.com
Phone No. 022-6515667 /80970 95677
NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of the Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (Listing
Regulations), Notice is hereby given that a
meeting of the Board of Directors of the Company
is scheduled to be held on Tuesday, February
12, 2019, inter alia, to consider and approve
the Un-Audited Financial Results along with
Limited Review Report for the Quarter ended
on December 31, 2018.
The said Notice may be accessed on the
C o m p a n y ' s w e b s i t e a t
http://www.transglobefoods.com and may
also be accessed on the Stock Exchange
website at http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has decided that
the close period (i.e. closure of trading window)
as per the Company Code of Conduct for
Prevention of Insider Trading read with Securities
and Exchange Board of India (Prohibition of
Insider Trading) Regulations, 2015 would
commence from February 05, 2019 and end 48
hours after the results are made public on
th
February 12, 2019. (re-open on 15 February, 2019)

For Transglobe Foods Limited
Sd/Prabhakar Khakkhar
Place: Mumbai
Managing Director
Date: 04/02/2019
DIN: 06491642

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS given on behalf of my client SHRI.
MUKESH MOHANLAL JAIN who is the owner of
Flat No. 208, SECOND Floor, SHYAM BHAVAN
CO-OP. HSG. SOC. LTD., B. P. Road, Kharigaon,
Bhayandar (East), Tal & Dist-Thane-401105.
However, my client has lost the original Builder
agreement dated 19.01.1981 executed between
M/S. SANJAY CONSTRUCTION CO. & MRS.
KHATIJA MOHAMED TAHIR. If any person is
having any claim in respect of the above said
agreement dated 19.01.1981 by way of sale,
exchange, charge, gift, trust inheritance
possession, lease, mortgage, lien or otherwise
howsoever they/she/he is requested to inform me
and the under signed in writing within 14 days of
this notice together with supporting documents,
failing which the client of such person if any will be
deemed to have been waive and no claim
thereafter shall be entertained and it shall be
assumed that the title of the said Flat premises is
clear and marketable.
R. L. Mishra
Date : 05/02/2019 Advocate, High Court, Mumbai

Off. No. 23, 1st Floor, Sunshine Height,
Near Railway Station, Nallasopara (E),

No�ce hereby given to public at large that
Allotment Le�er issued to Mr.Shantaram Zilu
Angavalkar by MHADA, has been lost/misplaced
by my client Smt.Yashoda Sadashiv Shinde residing
at Room No.C-1, area admeasuring 30 sq. mtrs.,
built-up/carpet area, in , charkop (1) Kalptaru
Co-op. Housing Society Ltd., Plot No. 228,RSC-8 ,
Sector-2,Charkop, Kandivali (West), Mumbai
400067, Municipal R/C Ward of M.C.G.M., of
Village –Kandivali, Taluka- Borivali M.S.D. In this
connec�on, a police complaint has been lodged.
Any person ﬁnds it or having any right, �tle,
claim or interest or objec�on for the same
should contact undersigned Adv. Umesh V.
Jadhav, at Room No. 43, Plot No. 253,
Aamantran C.H.S.L. Sector No. 2 , Charkop,
K a n d i v a l i ( We s t ) , M u m b a i - 4 0 0 0 6 7 ,
Ph:- 9892983065 within 15 days from the
date of publica�on hereof, failing which it
shall be deemed that the allotment Le�er
is irretrievably lost and shall be deemed to
waived their objec�on for the same.
Place: Mumbai Dated : 05/02/2019
Sd/MR. UMESH V. JADHAV
ADVOCATE HIGH COURT

No�ce hereby given to public at large that
Allotment Le�er issued to Anuradha Govind
Thorat by MHADA, has been lost/misplaced
by my client Mrs. Anuradha Umesh Jadhav
[Nee Anuradha Govind Thorat] adult, Indian
inhabitant of Mumbai, residing at Room No.
A-5, area admeasuring 21 sq. mtrs., built-up/
carpet area, in , charkop Vijeta Co-op. Housing
Society Ltd., Plot No. 929, RSC-15 , Sector-9,
Charkop, Kandivali (West), Mumbai 400067,
Municipal R/C Ward of M.C.G.M., constructed
on the plot of land bearing Ruled card/ C.T.S.
No. 41, Village –Kandivali, Taluka- Borivali
M.S.D. In this connec�on, a police complaint
has been lodged.
Any person ﬁnds it or having any right, �tle,
claim or interest or objec�on for the same
should contact undersigned Adv. Umesh V.
Jadhav, at Room No. 43, Plot No. 253,
Aamantran C.H.S.L. Sector No. 2 , Charkop,
Kandivali (West),Mumbai-400067,
Ph:- 9892983065 within 15 days from the
date of publica�on hereof, failing which it
shall be deemed that the allotment Le�er
is irretrievably lost and shall be deemed to
waived their objec�on for the same.
Place: Mumbai Dated : 05/02/2019
Sd/MR. UMESH V. JADHAV
ADVOCATE HIGH COURT

NOTICE

This is to inform that my client Smt.Mehrunissa Nasir Khan has ﬁled
Original Application in the Railway Claim Tribunal, Mumbai No. 2013/1488
in Respect of death of her son Mr.Shahid Nasir Khan Wife of Deceased
Smt Heena Shahid Khan had deserted the deceased before his death
and Her Whereabout is not known to applicants. Therefore, She is
not Impleaded as Applicant in the Original Application.
The hearing of this original application is kept on 19/02/2019
In case anybody having objection may approach Registrar,
Railway claim tribunal, Mumbai having address as 19/T,Wig wam,
P.D’Mello Road, Mumbai CST East, Mumbai- 400 001
on or before 19/02/2019
Sd/Deepak Sadvilkar
Advocate for Applicant

Date : 05/02/2019
Place : Mumbai

Hemali Co-Op. Housing Society Ltd.
Survey No. 82, 84, Plot No. 37, Nilemore, Panchal Nagar, Nallasopara
(W.), Taluka Vasai, Dist. Palghar

DEEMED CONVEYANCE NOTICE

Notice is hereby given that the above society has applied to
this ofﬁce for declaration of Deemed Conveyance of the following
properties. The next hearing is kept on 01/03/2019 at 3.00 P.M.
Smt. Lila Vinod Panchal & M/s Vimal Enterprises and Others
those who have interest in the said property may submit their say at
the time of hearing at the venue mentioned below. Failure to submit
any say, it shall be presumed that nobody has any objection and
further action will be taken.
DESCRIPTION OF THE PROPERTY :
Nilemore, Tal. Vasai, Dist. Palghar.
Survey No.

Plot No.

Area

82 + 84 pt.

37

412.00 Sq. Mtr.

Place : Siddhivinayak Residency,
Sd/Ganray Apartment,
(Sanjay Raut)
Seal
Near ISKCON Temple,
Competent Authority
Palghar (E), Tal. Dist. Palghar.
Dist. Dy. Registrar,
Date : 31/01/2019
Co-Op. Societies, Palghar.

NOTICE

NOTICE is hereby given that Smt. Manshadevi G. Tiwari is
owner of Row House no. 46/C, kurla kamgar CHSL. kamgar
Nagar, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400024 who
has approached IDFC bank Ltd, for creation of mortgage of
the aforesaid Row house in favour of the Bank.
It has been place on record Anand Nikam was the original
allotte of raw house after his death in 1971 his wife shantabai
Nikam became the owner then after her death in 2009 Mrs.
Bhavna Bhosle became owner of raw house as she is the
only legal heir and society has transferred the shares in the
name of Bhavna Bhosle on March 2016 by Reg Agreement
for sale dated 17/10/2018 Bhavana A. Bhosale sold said Row
house to Smt. Manshadevi G. Tiwari, and she had lost all
original documents related to Row house thus, any person
having any claim against or to said Row house by way of sale,
exchange, mortgage, charge, gift, trust, inheritance, lease,
lien, tenancy, license, development rights, easement or
otherwise howsoever is hereby required to make the same
known in writing alongwith supporting documents to the below
mentioned address within Seven days from the date hereof,
otherwise it shall be accepted that there does not exist any
such claim and the same if any will be considered as waived.
MUMBAI Dated this 5th February' 2019

M/s. G.H.Shukla & Co.
Jitendra G. Shukla
Advocate, High Court
rd
Ofﬁce no. 30, 3 Floor, Islam Bldg.,
Opp. Akbarallys Men's, V. N. Road, Fountain, Bombay-400 001.

ि ग्लोबल टाइम्स
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राज्य - समिश््

मुंबई, ५ फेब्ुवारी २०१९

्ाणांलतक अपघाताचे प््िाण
मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी सरकार कविबद्् प्झािे
44 टक्क्यांनी किी
कारवाईचा असाही पलरणाि

नागपूर : मूलभूत समस्यांवर दवचार झाला तर त्या
सोडदवता येतात. दविभ्ा मुस्लीम इंटलेक्चुअल
फोरमने मुस्लीम समाजाच्या प््श्नावर चच््ेसािी
पुढाकार घेतला आहे. यातून समाजदहताचे दनण्ाय
होतील. पदरषिेचा प्य् त्न कौतुकास्पि आहे. केद् ्व
राज्यातील सरकार मुस्लीम समाजाच्या
दवकासासािी कदटबद्् असल्याची ग्वाही के्द्ीय
भूपृष्वाहतूक मंत्ी दनतीन गडकरी यांनी रदववारी
दिली. सिर येथील अंजुमन अदभयांद्तकी

नोकरी मागण्यापेक्ा िेणारे व्हा

दवकासाचा संबध
ं हा कुिल्याही राजनैदतक व
ा भावनेशी दनगदडत नसून तो
धाद्मक
गुणवत्ल
्े ा प््ाधान्य िेतो व या गुणवत्च
्े ी ि्म् तावृद्ी
करणे गरजेचे असते. आरोग्य, दनवारा, दपण्याचे
पाणी, चांगल्या शैिद्णक सुदवधा भावी दपढीसािी
महत्व् ाच्या आहेत. समाजात दकती प्श
् ासकीय
अदधकारी, डॉक्टस्,ा अदभयंते दनम्ाण
ा झाले यापेि्ा
दकती उद््ोजक दनम्ाण
ा झाले, हे पाहणे महत्व् ाचे
आहे. रोजगार मागणाऱ्यांपि
े ्ा रोजगार िेणारे अशी
मानदसकता अंदगकारणे महत्व् ाचे आहे, असे
गडकरी यांनी यावेळी स्पष््केल.े

समाजाला नवी विशा वमळेल

पुणे : गेलय् ा काही मदहन्यांपासून त्यामुळे हे प्म् ाण कमी
करण्याचा प्य् त्न पुणे वाहतूक
पुणे वाहतूक पाेदलसांकडून
कोणत्याही समाजाचा दवकास दशि्ण
्
पाेदलसांनी सुर्केला. शहरातील
वाहतू
क
ीचे
दनयम
माे
ड
णाऱ्
य
ां
व
र
घेतल्यादशवाय शक्य नाही. मुसल
् ीम समाजात
ज्या भागात सातत्याने अपघात
कडक
कारवाई
करण्
य
ात
ये
त
दशि्ण
् ाचे प्म
् ाण कमी आहे. उच्् दशि्ण
् ासािी
हेतात असे ल्लक
ॅ स्पाॅटची यािी
असल्
य
ाने
त्
य
ाचा
परीणाम
आता
समाजातील प्त्य् क
े व्यक्तीने जागर्क होण्याची
मोठ््ा प््माणात सकारात्मक पदरवत्ान होईल. दिसून येत आहे. 2018 च्या
करण्
य
ात
आली.
त्या भागांमध्ये
गरज आहे. मुसल
् ीम इंटलेकच
्अ
ु ल फोरमने मुसल
् ीम महादवद््ालयाच्या सभागृहात दविभ्ा मुस्लीम पंथाच्या नावावर भेिभाव करीत नाही. आपले कोणत्याही समाजाच्या प््गतीची जबाबिारी ही
करावायची
सु
ध
ारणा
याबद्ल
्
जाने
व
ारी
मदहन्
य
ात
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समाजाची समस्या मांडली. एक जबाबिार इंटलेक्चुअल फोरमच्यावतीने ‘मुस्सलमांच्या दवचार वेगवेगळे असू शकतात. परंतु यावर चच्ाा सरकारची असते. परंतु यासािी पुढाकार घेण्याची
ण
े
महानगरपादलके
श
ी
वाहतू
क
पु
ा
्
णां
द
तक
अपघात
पु
ण
े
व
प्
् ीम समाजाचे प्श् न् व समस्या व समाधान’यावर आयोदजत एकदिवसीय झाली पादहजे. एकमेकांना समजून घेतले पादहजे. गरज
राजकारणी म्हणून मुसल
असल्याचे
गडकरी
म्हणाले. पदरसरात झाले हाेत.े हेच प्म् ाण शाखेने पत्व्य् वहार केला. तसेच
समस्या गांभीय्ाना े घेतल्या आहेत. त्या पदरषिेत प्म् ख
ु अदतथी म्हणून गडकरी बोलत होते. यासािी सहकाय्ा, संवाि व समन्वयाची गरज एचसीएलसारख्या आयटी कंपन्यांमध्ये सव्ा
शहरात कारवाई कडक
सोडदवण्यासािी स्वत: तसेच पि्प् ातळीवर दवचार यावेळी फोरमचे अध्यि््डॉ. शकील सत््ार, झकात आहे. मुस्लीम समाजातील मुली्ना इंदजदनअर होता समुिायातील युवकांना नागपूरच्या दमहान जानेवारी 2019 मध्ये 15 वर
करण्याता आली. तसेच
आले
आहे
.
याची
टक्
व
े
्
ारी
कर्. पदरषिेचय् ा माध्यमातून होणाºया चच्त्े नू फाऊं डेशन, नवी दिल्लीचे अध्यि्् डॉ. सय्यि यावे, यासािी अंजुमन संस्थेला अदभयांद्तकी िज्ाा प्क
् ल्पात रोजगार दमळत आहे. उज्जव् ला, पंतप्ध
् ान 44.44 इतकी आहे. वाहतूक
दनयमभंग करणाऱ्यांचे
समाजाला नवी दिशा दमळेल, असा दवश््ास जफर महमूि, अॅड. दफरिोस दमझ्ाा प््ामुख्याने दिला. समाजात अशा स्वर्पाचे बिल होत आहेत. आवास योजना या योजनांचा लाभ सव्ाच
समुपिेशन करण्यात आले.
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गडकरी यांनी व्यक्त केला.
उपस्सथत होते. आम्ही कुिली जात-धम्ा, भाषा, इंटलेक्चुअल फोरमच्या आवाहनामुळे भदवष्यात समाजघटकांना दमळत आहे.
सध्या शहरात 26 समुपिेशन
कारवाईमुळे हे प्म् ाण कमी
काय्क
ा म् राबदवण्यात येत असून
हाेणय् ास मित झाली आहे.
िरराेज 100 दनयमभंग करणाऱ्या
भारतात अपघातात प््ाण
गमदवणाऱ्यांची संखय् ा सव्ादा धक नागदरकांचे समुपिेशन करण्यात
आहे. या अपघातांमळ
ु े अनेकांचे येत आहे. त्याचबराेबर 100
नंबरवर ट्द्ॅफक जाम बद्ल
् चे
संसार उध्वस््हाेत असतात.
येणारे फाेनही आता कमी झाले
शहरातही दवदवध कारणांमळ
ु े
त्यामुळे रस्त्यावरील दनराधार अपघातात जीव जाणाऱ्यांची
नागपूर : तुम्ही जीवनात जे करता,
आहेत. जानेवारी 2017 मध्ये
मनोर्ग्णांवर उपचार करणे किीण संखय् ा अदधक आहे. अनेकिा
त्यामागचे कारण माहीत असणे
202 काॅल आले हाेत,े 2018
नागपूर : उत््र भारतात कडाक्याची थंडी पडल्यामुळे आदण आवश्यक आहे. तुम्हाला कुणाची
जाते, अशी खंतही त्यांनी बोलून वाहतूकीचे दनयम न पाळणे,
मध्ये 190 तर जानेवारी 2019
रेल्वेमाग्ााच्या िेखभालीच्या कामासािी ल्लॉक घेण्यात येत िया आली तर मित करता. पण
िाखदवली.
मध्ये हे प्म् ाण 162 इतके कमी
िुचाकी चालदवताना हेलम् टे न
असल्यामुळे रेल्वेगाड््ांचे वेळापत््क दवस्कळीत झाले आहे. ियेमुळे मित न करता त्या
सामादजक काय्ाात भावनेचे घालणे तसेच रस््ामं ध्ये असणारे झाले हाेत.े हेलम् टे सक्तीचा
यामुळे रदववारी नागपूर माग््े धावणाऱ्या रेल्वेगाड््ांना दवलंब व्यक्तीमध्ये स्वत:चे प्द्तदबंब बदघतले
महत््व सांगताना डॉ. वाटवानी िाेष यांचय् ामुळे वाहनचालकांना िेखील सकारात्मक परीणाम
होऊन प््वाशांची गैरसोय झाली. िरम्यान उदशराने येणाºया तरच खऱ्या अथ्ााने सामादजक सेवा
म्हणाले की, जेव्हा काम करणे सुर् आपले प््ाण गमवावे लागतात.
दिसून येत आहे.
रेल्वेगाड््ात १२६२२ तादमळनाडु एक्स्प्ेस ५.३० तास, १३४२५ करता येईल, असे मत डॉ. भरत
केले तेव्हा माझ्यावर पाच लाख १५
मालिा टाऊन-सुरत एक्सप् स
्े २ तास, १२१३० आझािदहंि एक्सप् स
्े
हजारांचे कज्ा होते. पण त्या
वाटवानी यांनी व्यक्त केल.े ‘अकॅडमी
१.४५ तास, १२९०६ हावडा-पोरबंिर एक्स्प्ेस १.३० तास, ऑफ मेदडकल सायन्सस
र्ग्णासोबत भावना जुळली आदण
े ’च्या वाद्षक
ा
१२७२२ िद््िण एक्स्प्ेस ४.३० तास, १२१५२ समरसता एक्स्प्ेस पदरषिेत प््दसद्् मानसोपचार तज्ज्
कज्ााचा दवचार न करता र्ग्णांची आजरा : काँगे्रस, राष््वािी आघाडी लोकसभेला जो उमेिवार िेईल
४.३० तास, १२८३४ हावडा एक्स्प्ेस ३.३० तास आदण १२६५० डॉ. सुधीर भावे यांनी डॉ. वाटवानी्चा
सेवा केली, असेही ते म्हणाले. डॉ. त्याच्या पािीशी आपण िामपणे राहणार आहे. कोणत्याही पदरस्सथतीत
संपक्कक्ांती एक्स्प्ेस १.३० तास या गाड््ांचा समावेश होता. जीवनप््वास उलगडला. यावेळी ते
वाटवानी यांनी आतापय््ंत हजाराहून काँगे्रस आघाडीसोबत गद््ारी करणार नसल्याचे प््दतपािन काँगे्रसचे
उदशराने येणाºया रेल्वेगाड््ांमुळे प््वाशांची गैरसोय होऊन त्यांना बोलत होते.
अदधक दनराधार मनोर्गण
् ांची सुशष्ु ा माजी आमिार पी. एन. पाटील यांनी केले. येथील अण्णा-भाऊ
येणारी
माणसे
आदण केली आहे. त्यांना आजारातून बरे करीत घरी सांस्कृदतक सभागृहात ‘गोकुळ’चे अध्यि्् रवी्द् आपटे यांची
ताटकळत रेल्वेस्थानकावर बसून राहण्याची पाळी आली. यामुळे
डॉ. वाटवानी म्हणाले की, दनराधार बाहेर
रेल्वेस्थानकावरील वेदटंग र्म फुल्ल झाल्या होत्या.
मनोर्ग्णांसोबत काय्ा करणे किीण आहे. स्वातंत्यसैदनकांच्या प््ेरणेमुळे काम करता पोहोचदवण्यात मोलाचे योगिान दिले आहे. अध्यि््पिी िुसऱ्यांिा दनवड झाल्याबद््ल आयोदजत सव्ापि््ीय
यामुळे अनेकिा काम सोडून द््ावे, असेही आले. आद्थाक, सोशल वक्करला भाषा येत त्यांना सामादजक कायास्ाािी २०१८चा ‘रमन सत्कारप््संगी ते बोलत होते. अध्यि््स्थानी खासिार धनंजय
वाटले. परंतु प्द्तकूल व किीण पदरस्सथतीतून नाही. त्याचा वैद्कीय इदतहास माहीत नाही. मॅगसेसे’ पुरस्काराने गौरदवण्यात आले.
महादडक होते.

थोडक्यात
ब्लॉक व धुक्यामुळे लांब
पल्ल्याच्या आठ रेल्वेगाड््ा ‘लेट’

र्ग्णात प््लतलबंब लिसिे तर होईि सिाजसेवा

काँग्ेस आघाडीसोबत गद््ारी करणार नाही

वविभ्भवािी करणार शक्कतप््िश्भन;
शवनवारी जाहीर सभा

नागपूर : स्वतंत् दविभ्ा राज्याची मागणी करणाऱ्या दवदवध
राजकीय पि्् व संघटनांनी येणारी दनवडणूक ही दविभ्ााच्या
प््श्नावर लढण्याचा दनण्ाय घेतला आहे. त्यासािी दविभ्ा दनम्ााण
महामंच स्थापन करण्यात आला आहे. या महामंचची पदहली
जाहीर सभा येत्या ९ फेब्ुवारी रोजी संदवधान चौक येथे होणार
आहे. ही सभा म्हणजे दविभ्वा ाद््ाच
ं े दनवडणुकीपूव्ीचे शस्कतप्ि् श्ना
राहणार असल्याची चच्ाा आहे. दविभ्ाराज्य आघाडी, दविभ्ामाझा,
प्ह् ार जनशक्ती पि्,् आम आिमी पाट््ी, बीआरएसपी, दरपस्ललकन
पाट््ी (खोदरप), प््ोऊदटस्ट ल्लॉक इंदडया, दविभ्ा राज्य आंिोलन
सदमती, नाग दविभ्ा आंिोलन सदमती, जांबुवंतराव धोटे दवचार
मंच, नॅशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट् या संघटना व राजकीय
पि््ांचा दविभ्ा दनम्ााण महामंचमध्ये सहभाग आहे. उपरोक्त
पि््ाच्या सव्ा प््मुखांनी एकत्् येऊन येणारी दनवडणूक ही स्वतंत्
दविभ्ााच्या प््श्नावर लढदवण्याचा दनण्ाय घेतला आहे. त्या
पा््श्ाभूमीवर दनवडणुकीपूव्ी शस्कतप््िश्ान करण्याच्या उद््ेशाने
संदवधान चौकात जाहीर सभा घेण्यात येत अहे. या जाहीर सभेला
माजी महादधवक्ता अॅड. श््ीहरी अणे, आ. बच््ू कडू, राजकुमार
दतरपुडे, राजेश काकडे, िेवे्द् वानखेडे, अॅड. सुरेश माने, माजी
आमिार उपे्द् शे्डे, माजी आमिार वामनराव चटप, अहमि
कािर, सुनील चोखारे, अॅड. स्वप्नदजत संन्याल प््ामुख्याने
उपस्सथत.

मितीमुळे शेतकऱ्यांत
गुलामीची भावना

पैठण : मागणी केली नसतानाही मोिी सरकारने अथ्स
ा क
ं ल्पात
शेतकऱ्यांना वाद्षक
ा सहा हजारांची मित जाहीर केली आहे. शासनाचे
हे धोरण शेतकऱ्यांची थट््ा करणारे असून त्यांचय् ात गुलामदगरीची
भावना दनम्ाण
ा करणारे आहे. यामुळे शासनाच्या या घोषणेचा दनषेध
करण्याचा िराव पाचव्या अदखल भारतीय शेतकरी सादहत्य संमल
े नात
मंजरू करण्यात आला. शहरातील माहेशर् ी भक्त दनवास येथे िोन
दिवसांचे पाचवे अदखल भारतीय शेतकरी सादहत्य संमल
े न सुर्आहे.
या सादहत्य संमल
े नात रदववारी 'कज्मा कु त् ी शेतीची की शेतकऱ्यांची',
'शेतीप्ध
् ान सादहत्य आदण सादहस्तयक', आिी दवषयांवर पदरसंवाि
घेणय् ात आले. तसेच शेतकरी गझल मुशायरा व कवी संमल
े नाचे
आयोजन करण्यात आले.

तर मेघे पितािुत्ांचे िुतळे जाळू गुर्वारी नागपुरात होणार रिाईचा जागर

नागपूर : महामानव डॉ. बाबासाहेब शंकर धात््े (मुंबई) आदण नातसून दवदनता
भगवाननगरात रमाई जन्मोत्सव
आंबड
े कर यांचय् ा काय्ाता त्यांचय् ा पत्नी रमाई दवजय धात््े(वणंि) हे दवशेष अदतथी म्हणून
्े ीय संसथ् चे य् ावतीने
आंबेडकर यांचाही मोलाचा वाटा आहे. उपस्सथत राहणार आहेत. यासोबतच भिंत द््पयिश््ी सम््ाट अशोक बहुउद्श
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संघटनांनी दवदवध काय्क
ा म् ांचे आयोजन केले दवलास गजघाटे, महे्द् मडावे प््मुख पाहुणे
आहे. यासोबतच रमाई आंबड
े कर यांचे भाचे राहतील. राजकुमार वंजारी हे अध्यि््स्थानी त्यासोबतच िेशभरात गाजत असलेले ‘दशवाजी
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सभेतच िेणे सुर्केली आहे.
आजचा तेली समाजाचा
मेळावा आज मुद्ावर चच््ेत
आला. आयोजक संस्थेचे
अध्यि््अजय वांदिले यांनी हा
या लोकलमधून घोटी, अस्वली, नौवेऊ ग्िोबि व्हे्चस्स लिलिटेड
वाि भाषणातून मांडला. ‘तडस नालशक : नादशककरांना वरिान िरणार असल्याचे
इगतपुरी ये दिकाणचे आदिवासी
हे महाराष््ातून समाजाचे
नो्िणी. काय्ाालय: ४०१/ए, पल्ाआक््ेड, िाउि
चातकासारखी
प््तीि््ा रेल्वेच्या सूत्ांनी सांदगतले.
एकमेव नेते लोकसभेत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना उत्पािन दवद््ाथ््ी नादशक तसेच मुबं ईत जाऊन बाग लेन, जे.पी.रोड समोर, पी.के. ज्वेलस्ासमोर,
असलेली नादशक-कल्याण
धेरी (प), मुंबई ४०००५८
् घेऊ शकतील. त्यांचे सीआयएन: अंएि०१४०७एिएच१९८८पीएिसी०४९६४५
त्यांचे काम चांगले आहे. त्यांची लोकल चेन्नईच्या रेल्वे खच्ाही दमळत नाही, अशा उच्् दशि्ण
संकेतस्थळ:
दतदकट कापण्याचा प््यत्न मेघे
कारखान्यातून मुंबईच्या कुल्ाा शेतकऱ्यांसािी ही लोकल जीवनमान उंचावण्यास हातभार लागेल ई-मेल: nouveauglobal@gmail.com
www.nouveauglobal.com
दपतापुत्करीत आहे. पण हा
काय्ाशाळेत िाखल झाली वरिान िरणार आहे. गाडीचे असा दवश््ास व्यक्त होत आहे.
सूचना
प््कार समाज खपवून घेणार
असून गाडीवर अखेरचा हात िोन डबे सामानाचे असतील.
सेबी (एलओडीआर) दनयमावली, २०१५ च्या
दनयम ४७ सह दनयम २९ च्या अनुषंगाने सूचना
नाही. तडस यांची दतदकट
दफरवला जात आहे. ही त्यामधून नादशकचे शेतकरी कोणाक्क लसंथेलटक लिलिटेड
ह््द्रे िेण्यात येते की, ३१ दडसे्बर २०१८ रोजी
पैश्याच्या जोरावर कापल्या
बहुप्दति््ीत लोकल चालू ताजा शेतीमाल मुंबईला पािवू
(सीआयएन:एि१७२००एिएच
संपलेलय् ा त्म्ै ादसकासािी अलेखापरीद््ित दवद््तय
दनष्कष्ा आदण अन्य बाबी ह््ांचा दवचार
१९८४ पीएिसी३३४५१)
गेल्यास ित््ा मेघे व सागर मेघे मदहन्याच्या िुसऱ्या दकंवा शकतील. सध्या खासगी
नो्िणी काय्ासिय: इमारत क््.७, दमत््ल इंडस्ट्ीयल इस्टेट,
करण्यासािी आदण ते नो्िपटावर घेण्यासािी
यांचे पुतळे गावोगावी जाळल्या दतसऱ्या
आिवड््ात वाहनांतनू मुबं ईपय्त्ं शेतीमाल अंधेरी कुल्ाा रोड, साकीनाका, अंधेरी (पद््िम), मुंबई – ४००
कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैिक ४०१/ए,
०५९.
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०२२जातील. अन्याय खपवून
पल्ाआक््ेड, िाउि बाग लेन, जे.पी.रोड समोर,
नादशककरांच्या सेवेत र्जू पािवण्यासािी दकमान हजार ४०८९६३२२, ई-मेल आयडी: info@konarkgroup.co.in
पी.के. ज्वेलस्ा समोर, अंधेरी (प), मुंबई
संकेतस्थळ: www.konarkgroup.co.in
घेतल्या जाणार नाही,’ अशा
होईल.
सामान्यांबरोबरच र्पये खच्ा येतो. तज्ज्ांच्या
४०००५८ येथील कंपनीच्या नो्िणीकृत
सूचना
शल्िात वांदिले यांनी भावना
प््दतभूती आदण दवदनमय मंडळ (दलस्सटंग ऑस्ललगेशन अँड
शेतकरी, उद््ोजक आदण मते, या लोकलमुळे खच्ा १० भारतीय
काय्ाालयामध्ये गुर्वार, १४ फेब्ुवारी, २०१९
डसक्लोझर दरक्वायरमेट् स) दनयमावली, २०१५ च्या दनयम २९ (१) (ए)
रोजी दनद््ित करण्यत आली आहे.
व्यक्त केल्या.
आदण ४७ (१) (ए) च्या अनुषंगाने ह््ाद््ारे सूचना िेण्यात येते की
दवद््ाथ््ी वग्ााला ही लोकल टक्क्यांवर येईल.
कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैिक ३१ दडसे्बर २०१८ रोजी संपलेल्या
उपरोक्त
तपशील
कंपनीच्या

तेिी सिाजाचा भाजपािा इशारा

वि्ास : खासिार रामिास तडस
यांची लोकसभा दनवडणूकीची
उमेिवारी कापल्यास मेघे
दपतापुत्ाचे गावोगावी पुतळे
जाण्याची भाषा तेली समाज
मेळाव्यात झाल्याने राजकीय
वत्ाुळात चांगलीच खळबळ
उडाली आहे.
श््ी. संताजी सांस्कृदतक सेवा
मंडळातफ््ेवध्य्ाात तेली समाज
उपवरवधू पदरचय मेळाव्याचे
आयोजन करण्यात आले होते.
याप््संगी खासिार रामिास
तडस, माजी खासिार सूरेश
वाघमारे, माजी आमिार राजू
दतमांडे, नगराध्यि््अतुल तराळे
व तेली समाजातील बहुतांश
नेतेमंडळी उपस्सथत होते.
आगामी लोकसभा दनवडणुकीत
भाजपतफ््ेतडस यांच्याऐवजी
सागर मेघे यांना दतदकट
दमळण्याची शक्यता व्यक्त होत
आहे. तशी जोरिार चच्ाा

नालशक-कल्याण िोकि िवकरच

लजल्हालिकारी काय्ासियातून पळलविे पुन्हा वाळूचे ट््ॅक्टर

जळगाव : दजल्हादधकारी
काय्ाालयातून सात ट््ॅक्टर पळवून
नेल्याची घटना ताजी असतानाच
शदनवारी रात््ी साडे िहा वाजता
पुन्हा वाळूचे ट््ॅक्टर पळदवण्यात
आल्याची घटना घडली. याप््करणी
गुन्हा िाखल झाल्यानंतर रदववारी
मोहसीन खान अय्युब खान (२०,
रा.शाहू नगर, जळगाव), शेख
शाहीि शेख शल्बीर (२९, रा.
हुडको, दपंप्ाळा) व महे्द् सुधाकर
सपकाळे (२७, रा.सावखेडा, ता.
जळगाव) या दतघांना अटक
करण्यात आली आहे.
म्हसावि मंडळादधकाऱ्यांच्या
पथकाने एक ब््ास वाळूसह एक
ट््ॅक्टर पकडून दजल्हादधकारी
काय्ाालयाच्या आवारात लावले होते.
या ट््ॅक्टर मालकाला नोटीसही

बजावण्यात आलेली होती, असे
असताना शदनवारी रात््ी साडे िहा
वाजता िोन िुचाकीवर्न आलेल्या
दतघांनी दजल्हादधकारी काय्ाालय
आवारातून ट््ॅक्टर पळवून नेले. हे
ट््ॅक्टर व िोन िुचाकी
(क््.एम.एच.१९ टी.५१६५ व
एम.एच.१९ सी.डी.१०५१) तलािी
रमेश वंजारी यांना पंचमुखी हनुमान
मंदिराच्या पािीमागे आढळून आले.
तेथे मोहसीन, शाहीि व महे्द् असे
दतघं आढळून आले.याप््करणी रात््ी
दतघांदवर्ध्ि ट््ॅक्टर चोरीचा गुन्हा
िाखल करण्यात आला. रदववारी
तपासी अमलिार महे्द् बागुल व
सहकाºयांनी अटक केली. िरमयान,
दतघांना न्यायालयात हजर केले
असता न्यायालयाने त्यांची कारागृहात
रवानगी केली.

का घडताहेत वाहने
पळववण्याचे प््कार

दजल्हादधकारी काय्ाल
ा य आवारातून सात
ट्क्ॅ ट् र पळदवल्याचा प्क
् ार गुरव् ारी
उघडकीस आला. त्यानंतर िुसºयाच दिवशी
आणखी एक डंपर पळदवण्यात आले. त्यानंतर
पुनह् ा शदनवारी एक ट्क्ॅ ट् र पळदवण्यात आले.
गुरव् ारपासून सलग तीन दिवस वाहने पळदवले
गेल.े दजल्हादधकारी काय्ाल
ा यातून तेही सीसीटीव्ही
कॅमरे ,े सुरि््ा रि्क
् असताना वाळूचे वाहने
पळदवले जात असतील तर इतर दिकाणी वाहने
कसे सुरद््ित राहतील. काही मदहन्यापूव्ी तहसील
काय्ाल
ा यातूनही वाहने पळदवण्यात आली. वारंवार
याच िोन्ही काय्ाल
ा यातून वाहने पळदवले जात
असल्याने कुिे तरी पाणी मुरत असल्याची ओरड
होत आहे.

कंपनीच्या त््ैमादसक आदण नऊ मदहन्यांसािीच्या अलेखापरीकीत दवत््ीय
दनष्कष्ा आदण अन्य बाबी्वर दवचार करण्यासािी आदण नो्िपटावर
घेण्यासािी गुर्वार १४ फेब्ुवारी २०१९ रोजी घेण्यात येणार आहे.
सिर मादहती बीएसई दल. च्या दजथे कंपनीचे समभाग सूचीबद््आहेत त्या
संकेतस्थळावर म्हणजेच www.bseindia.com (स्क्ीप कोड:
५१४१२८) आदण कंपनीचे संकेतस्थळ www.konarkgroup.co.in
वर िेखील उपलल्ध आहे.
कोणाक्क लसंथेलटक लिलिटेड, साठी
सही/िेनुल्िन खान
लठकाण: िुंबई
कंपनी सलचव आलण कम्पिायन्स अलिकारी
लिनांक: ४ फेब्ूवारी २०१९
सभासि ि््.: ए ४०१५६

एनबी ट््ेड अँड फायनान्स लिलिटेड
(सीआयएन: एल५०१००एमएच
१९८५पीएलसी३६९४५)
नो्िणी. काय्ाालय: बी-४/सी-५, गॉडस दगफ्ट
सीएचएस दल. एन. एम. जोशी म््ाग्ा, लोवर परेल,
मुंबई – ४०० ०१३, महाराष््
िूरध्वनी क््.: ०२२-२४९६५५६६: फॅक्स क््.:
०२२-२४९६५५६६,
ई-मेल आयडी: enbeetrade@gmail.com
संकेतस्थळ: www.enbeetrade.com

सूचना

सेबी (दलस्सटंग ऑस्ललगेशन अँड दडसक्लोझर
दरक्वायरमे्टस) दनयमावली, २०१५ च्या दनयम २९
च्या अनुषंगाने ह््ाद््ारे सूचना िेण्यात येते की
कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैिक ३१ दडसे्बर
२०१८ रोजी संपलेल्या कंपनीच्या त््ैमादसक आदण
नऊ मदहन्यांसािीच्या अलेखापरीद््ित दवत््ीय दनष्कष्ा
आदण अन्य बाबी्वर दवचार करण्यासािी आदण
नो्िपटावर घेण्यासािी गुर्वार ११ फेब्ुवारी २०१९
रोजी घेण्यात येणार आहे.
एनबी ट््ेड अँड फायनान्स लिलिटेड, साठी
सही/अिर गािा
दिनांक: ४ फेब्ूवारी २०१९
व्यस्थापकीय संचािक
दिकाण: मुंबई
डीआयएन: ०७१३८९६३

www.nouveauglobal.com आदण स्टोक
एक्स्चे्जच्या www.bseindia.com वर
िेखील उपलल्ध आहे.

नौवेऊ ग्िोबि व्हे्चस्स लिलिटेड, करीता
सही/ल््िशन खाल््िया
दिकाण: मुंबई
व्यवस्थापकीय संचािक,
दिनांक: ०१.०२.२०१९ डीआयएन: ००२१९०९६

िुक्ता अग््ीकल्चर लिलिटेड

नो्िणी. काय्ाालय: ४०१/ए, पल्ाआक््ेड, िाउि
बाग लेन, जे.पी.रोड समोर, पी.के. ज्वेलस्ासमोर,
अंधेरी (प), मुंबई ४०००५८
सीआयएन: एल७२३००एमएच२०११
पीएलसी२२१४४८
िूर: २६७७८१५५/२६७९७७५०
फॅक्स : २६७८११८७
ई-मेल: elecctonics.mystic@gmail.com
संकेतस्थळ: www.mystic-electronics.com

सूचना

सेबी (एलओडीआर) दनयमावली, २०१५ च्या दनयम ४७
सह दनयम २९ च्या अनुषंगाने सूचना ह््द्रे िेण्यात येते
की, ३१ दडसे्बर २०१८ रोजी संपलेल्या त््ैमादसकासािी
अलेखापरीद््ित दवद््तय दनष्कष्ा आदण अन्य बाबी ह््ांचा
दवचार करण्यासािी आदण ते नो्िपटावर घेणय् ासािी मुकत् ा
अग््ीकल्चर दलदमटेडच्या संचालक मंडळाची बैिक
४०१/ए, पल्ाआक््ेड, िाउि बाग लेन, जे.पी.रोड समोर,
पी.के. ज्वेलस्ा समोर, अंधेरी (प), मुंबई ४०००५८
येथील कंपनीच्या नो्िणीकृत काय्ाालयामध्ये बुधवार, १३
फेब्ुवारी, २०१९ रोजी दनद््ित करण्यत आली आहे.
उपरोक्त तपशील कंपनीच्या www.nouveauglobal.com आदण स्टोक एक्स्चे्जच्या
www.bseindia.com वर िेखील उपलल्ध आहे.
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