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Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
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Sub.: Intimation regarding Newspaper Publication of Postal Ballot Notice. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, (“LODR 2015”) and Rule 22 of the Companies (Management and 

Administration) Rules, 2014 please find enclosed herewith copies of Newspaper 

Advertisement published on Sunday, September 04, 2022 in Newspaper viz. Pune Times 

Mirror (English) and Rashtra Sanchar (Marathi) informing about the Postal Ballot Notice of 

the Company. 

A copy of the publication in newspapers is also attached herewith as an enclosure. 

You are requested to kindly note the same on record and acknowledge receipt. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 
FOR SURATWWALA BUSINESS GROUP LIMITED 
(Formerly known as ‘Suratwwala Business Group Private Limited’ and ‘Suratwala Housing Private Limited’) 

  

  

Prathama Gandhi, 

Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No. A46385 

Suratwwala Business Group Limited 
( Formerly known as Suratwwala Business Group Pvt. Ltd. & Suratwala Housing Pvt. Ltd.) 
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020-25434392 (©) suratwwala@suratwwala.co.in (]}} WWW.SURATWWALA.CO.IN 

CIN : L45200PN2008PLC 131361



RAD PDF
Rectangle



PCMCSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelect
rashtrasanchar.com रवििार, ४ स��बर २०२२

वपपंरी : कचर्याचा डबा दारात का ठेर्ला यार्�न झाले�ा र्ादातून शेजार्यांनी थेट घरात 
घुसून एकाला मारहाण केली आहे. ही घटना संत तुकारामनगर येथे घडली. याप्करणी उद्धर् 
�ीकृ� सरोमाणी यांनी वफय�द �दली अाहे.

९

 प्रवासी सं�ेचे अनुमान
	z वष्श - पीएचपीडीटी (पीक अवस्श पीक डायरे�िन टट् ॅक्फक) - 

दैवनक प्रवासी (िक्ष)
z	2023- 14,450 -4.95

z	2033- 19,480- 6.77

z	2043- 23,690- 8.02

z	2053- 25,600- 8.67

सरोगसी कायद्याबाबत पाशिकेची काय्शिाळा

गरेि ववसज्शन घाटयांवर वदै्यकरीय 
पथकयांसह ��वादहका तैनात 

�� राष्ट्रसंचार�न य्ूज�नेटवर्क

�पपरी� :    भारत िरकार 
तिेच राज्य रािनाने “ 
िरोगिी (फनयमन) कायदा 
२०२१” व “िहायक प्जनन 
तंत्र�ान (फनयमन) कायदा 
२०२१” फद. ०४ मे २०२२ 
व फद.१३ जून २०२२ पािून 
लागू करणेकामी असर्िूचना 
फनग्शसमत केलेली आह.े िदर 
कायद्यांची अंमलबजावणी 
करणेकामी फपपंरी सचंचवड 
महानगरपासलकेच्ा कॉपवोरेरन 
इंफटगेटेड हलेथ ऍ� िॅसमली 
वेलिेअर िोिायटी, वैद्यकरीय 
फवभाग यांच्ा वतीने फपपंरी 

सचंचवड महानगरपासलकेच्ा 
ज्येठि वैद्यकरीय असर्कारी, 
वैद्यकरीय असर्कारी, स्तीरोगत�, 
खाजगी टेस् टू्यब बेबी (IVF) 
िेवा देणारे कटें द् र्ारक, िरोगिी 
िेवा देणारे कटें द् र्ारक तिेच 
इंफडयन मेफडकल अिोसिएरन 
(IMA), नॅरनल इंफटगेटेड 
मेफडकल अिोसिएरन 
(NIMA) यािारख्या िंथिांचे 
अध्क्ष व िद� यांचेकरीता 
एक फदविीय काय्शराळेचे 
आयोजन फद.३० ऑगस् २०२२ 
रोजी, दपुारी.३.०० वाजता, 
चाणक्य िभागमृह, पफहला 
मजला, यरवंतराव चव्ाण 
स्मृती रु�ालय फपपंरी या 

फठकाणी करण्ात आलेले होते.
या काय्शराळेमध्े उपव्थित 

िव्श डॉक्ि्श यांना “ िरोगिी 
(फनयमन) कायदा २०२१ ” व 
“िहा�क प्जनन तंत्र�ान 
(फनयमन) कायदा २०२१ ” या 
कायद्याबाबत माफहती देण्ात 
आलेली अिून िदर कायद्याच्ा 
अंमलबजावणी करीता फप.ं
सचं. महानगरपासलकेकडून 
माग्शदर्शन करण्ात आले. 
या काय्शराळेमध्े िेडरेरन 
ऑि ऑब्से्फटट्क अँड 
गायनॅकॉलॉसजकल िोिायटीज 
ऑि इंफडया (FOGSI) चे 
डॉ.कंुदन इंगळे, डॉ.फनलेर 
बलकवडे, डॉ.ममता फदघे, 

इंफडयन मेफडकल अिोसिएरन 
(IMA) चे डॉ.फदलीप कामत, 
डॉ.िंजय देवर्र, डॉ.फवजय 
िातव, इंफडयन रेफडओलॉसजकल 
अँड इमेसजंग अिोसिएरन 
(IRIA) चे डॉ.मार्व कुलकणती, 
डॉ.िंदीप पानिरे तिेच फप.ं
सचं.मनपाच्ा पीिीपीएनडीटी 
िल्ागार िसमतीचे िद� 
ऍड.मफनषा महाजन, व फप.ं
सचं.मनपाचे अफतरीक् आरो� 
वैद्यकरीय असर्कारी डॉ.पवन 
िाळवे, जेठि वैद्यकरीय असर्कारी 
डॉ.वषा्श डांगे, व फप.ंसचं.मनपाच्ा 
दवाखाना/रु�ालयाचे ज्येठि 
वैद्यकरीय असर्कारी व वैद्यकरीय 
असर्कारी उपव्थित होते.

�� राष्ट्रसंचार�न य्ूज�नेटवर्क

�पपरी� :   रहरातील प्मुख दहा 
गणेर फविज्शन घाटांवर  वैद्यकरीय 
पथकांिह िुिज्ज रु�वाफहका 
तैनात ठेवण्ात आली आह.े 
तिेच या घाटांिह इतर घाटांवर 
जीवरक्षक, अफ�रमन दल, 
आपत्ती व्वथिापन आसण  िुरक्षा 
पथक नेमण्ात आले आह,े अरी 
माफहती आयुक् रेखर सिंह यांनी 
फदली. नागररकांनी पया्शवरणपूरक 
गणेर फविज्शनाला प्ार्ान् द्यावे, 
अिे आवाहन देखील त्यांनी केले 
आह.े  रहरात यंदाचा गणेरो�व 
आनंदात आसण मोठ्ा उ�ाहात 

िाजरा करण्ात येत आह.े  
त्यािाठी महापासलकेच्ा वतीने 
फवफवर् िेवा िुफवर्ा पुरवण्ात 
येत आहते.  

फनगडी प्ासर्करणातील 
गणेर तलाव, वा�केरवाडी 
मर्ील जार्व घाट, काळेवाडी 
मर्ील स्रान घाट, फपपंळे गुरव 
घाट, वाकड गावठाण घाट, मोरी 
नदी घाट, सचखली स्रान घाट, 
थेरगाव पूल नदी घाट, िुभाषनगर 
फपपंरी घाट आसण िांगवी येथील 
वेताळबाबा मंफदर घाट याफठकाणी 
वैद्यकरीय िाफहत्य, औषरे् आसण 
िुिज्ज रु�वाफहकेिह  वैद्यकरीय 
पथक तैनात ठेवले जाणार आह.े  

िपपंर� :  गरेि ववसज्शन घाटयांवर  वैद्यकरीय पथकयांसह सुस� ��वादहका तैनात ठेव�ात 
आिी आहे. गरेि ववसज्शन हौदाची पाहरी करताना क्पपंरी �चचंवडचे आयु�यांसह इतर.

राष्ट्र संचार छायाचचत्र सेवाघाटांची पाहणी

महामेटट् ो : काही कामे अद्यापही अपूर्शच 
मेटट् ो पूर्श क� िकेि का साव्शजवनक वाहतुकरीची गरज?
�� राष्ट्रसंचार�न य्ूज�नेटवर्क

�पपरी� � :    िध्ा पुणे 
आसण फपपंरी-सचंचवडमध्े मेटट्ो 
र्ावत आह.े परंतु नागररकांना 
आवश्यक अिणारी िाव्शजफनक 
वाहतुकरीची िुफवर्ा मेटट्ो देऊ 
रकेल का, अिा प्श्न उपव्थित 
केला जात आह.े पंतप्र्ानाच्ा 
हस्े मेटट्ोचे उद् घाटन होऊन 
िहा मफहने होऊन गेले; परंतु ज्या 
टप्प्ातील मेटट्ोचे उद् घाटन झाले 
आह,े तेथील कामदेखील अद्याप 
अपूण्शच आह.े

फपपंरी-सचंचवडचा फवचार 
केल्ाि िध्ा फपपंरी-सचंचवड 
महापासलका ते िुगेवाडी हा अिा 
अगदी लहानिा मेटट्ोचा प्वाि 
िुरू आह.े या मागा्शवर नागररक 
मेटट्ोमध्े केवळ जॉय राइड 

म्हणून बित अिल्ाचे फदिून 
येत आह.े याचे कारण स्पष् आह.े
एक तर अंतर खूपच कमी आह े
आसण दिुरे म्हणजे ज्या मागा्शवर 
मेटट्ो र्ावत आह ेत्याच र�ावर 
पीएमपीएमएलच्ा बहुतेक बि, 
ररक्षादेखील र्ावत आहते. तिेच 
रेजारीच रे�े लाइन अिल्ामुळे 
लोकलदेखील याच मागा्शवर 
र्ावत आह.े सजथे आर्ीपािूनच 
िाव्शजफनक वाहतूक व्वथिेच्ा 
िव्श िुफवर्ा उपव्थित आहते, 
त्याच मागा्शवर मेटट्ो िुरू करण्ात 
आली आह.े

पुण्ािोबतच फपपंरी-
सचंचवडमध्ेही मेटट्ो र्ावणार 
अिल्ाने फपपंरी-सचंचवडकर 
आनंदी होते; परंतु रहरातील 
खूप कमी भागात मेटट्ो 
अिल्ाने मेटट्ो पफहल्ाच 

टप्प्ात फनगडीपयलंत नेण्ात 
यावी, या मागणीने जोर र्रला 
होता. याबाबत अनेक घोषणा 
झाल्ा परंतु फनगडीपयलंतचा 
प्वाि पुढे िरकण्ाि िुरुवात 
होताना फदित नाही. स्वारगेट 
ते पीिीएमिी अिा माफग्शका-
एकचा माग्श फनव्श्चत करण्ात 
आला होता. परंतु रािनाची 

मंजुरी समळल्ाने मेटट्ो आणखी 
िाडेचार फकलोमीटर पुढे 
र्ावून फनगडीपयलंत िेवा देणार 
आह.े पुणे, फपपंरी-सचंचवडचा 
महाराष्ट्ातील मोठ्ा नागरी 
िमूहात िमावेर होतो.

 फवफवर् उद्योग आसण 
रैक्षसणक िंथिांमर्ील वाढीमुळे 
गेल्ा दोन दरकांत रहरात 

लोकिंख्या आसण रोजगारामध्े 
प्चंड वाढ झाली आह.े गेल्ा 
काही दरकांत फपपंरी-सचंचवड 
पररिरात रहरीकरणात वेगाने 
वाढ होत आह.े 2011 च्ा 
जनगणनेनुिार, पीिीएमिीची 
लोकिंख्या 17.27 लाख होती 
आसण 2017 पयलंत लोकिंख्या 21 
लाख होऊन 2028 आसण 2038 

या वषा्शतील लोकिंख्या अनुक्मे 
30.9 लाख आसण 39.1लाख 
होण्ाचा अंदाज आह.े ही 
वाढती लोकिंख्या पाहता पुणे 
आसण फपपंरी-सचंचवड रहराला 
जोडणारी िाव्शजफनक वाहतूक 
व्वथिा िक्षम होणे खूप गरजेचे 
आह.े यामध्े मेटट्ो महत्ताचा 
पया्शय ठरू रकेल, अिे वाटत 
होते. परंतु मेटट्ोच्ा कामाचा वेग 
पाहता नागररकांच्ा पदरी मात्र 
फनराराच येताना फदित आह.े

महाराष्ट् मेटट्ो रेल कॉपवोरेरन 
सलसमटेड कॉररडोर-1 म्हणजेच 
पीिीएमिी ते स्वारगेट (16.598 
फकमी) मेटट्ो माफग्शकेच्ा काम 
आतापयलंत पूण्श होणे अपेसक्षत 
होते. परंतु करोनािह वेगवेगळ्ा 
अडचणीमंुळे कामाचा वेग 
मंदावला आह.े 

�� राष्ट्रसंचार�न य्ूज�नेटवर्क

पुणे� :  फपपंरी-सचंचवड रहराच्ा 
फवफवर् भागातील 67 नवीन 
कोरोनाबासर्त रु�ांची नोदं झाली. 
कोरोनामुळे महापासलका हद्दीतील 
एकाही रु�ाचा आज ममृत्यू झाला 
नाही. आजपयलंत रहरातील 4 हजार 
628 जणांचा कोरोनामुळे ममृत्यू 
झाला. रहरातील 3 लाख 70 हजार 
114 जणांना आजपयलंत कोरोनाची 
लागण झाली. िध्ा 426 िफक्य 
रु� रहरात आहते. त्यातील 420  
रु� गमृहफवलगीकरणात उपचार घेत 
आहते. तर, 6 रु� महापासलका 
रु�ालयामधे् दाखल आह.े आज 
फदविभरात 1,656 नागररकांचे 
लिीकरण झाले.

Selected

�पपरी� : सचंचवडगावातील गांर्ी पेठ तालीम समत्रमंडळाच्ा 
गणेरो�वात िुमारे २१ मफहलांनी िामुदाफयक अथव्शरीषा्शचे 
पठण केले. आमदार उमा खापरे, हभप वैराली खोले, िामासजक 
काय्शकत्या्श हमेा िायकर, गीतल गोलांडे आसण मंडळाचे अध्क्ष 
राजाभाऊ गोलांडे प्मुख उपव्थित होते. या प्िंगी उमा खापरे यांनी 
आपल्ा मनोगतातून, गांर्ी पेठ तालीम समत्रमंडळाने िातत्याने ४४ 
वषधे गणेरो�व आसण सजजाऊ व्ाख्यानमाला यांच्ा माध्मातून 
िामासजक, रैक्षसणक, िांस्मृ फतक, वैद्यकरीय आसण आध्ाव्�क 
उपक्मांचे आयोजन करून िमाजािाठी फवर्ायक कामफगरी केली 
आह,े ही फनस�तच कौतुकास्पद बाब आह,े अिे मत व्क् केले.

�पपरी�:  काळभोरनगरलगत अिलेल्ा कंपनीमरू्न होणाऱ्ा दूफषत 
वायुप्दूषणामुळे पररिरातील नागररकांना �िनाचा त्राि होऊ लागला 
आह.े नागररकांचा होणारा त्राि लक्षात घेऊन िंबंसर्त कंपनीला 
आयुक् रेखर सिंह यांनी पाहणी करून यो� ती काय्शवाही करावी, 
अरी मागणी राष्ट्वादी युवक कॉंगेिचे प्देर िरसचटणीि फवराल 
काळभोर यांनी केली आह.े याबाबत काळभोर यांनी महापासलकेचे 
अफतररक् आयुक् सजतटेंद् वाघ यांना फनवेदन फदले आह.े या वेळी 
फवराल िजगणे, फवकाि ठाणांबीर, यािीर खान उपव्थित होते. 
या फनवेदनात म्हटले आह े करी, काळभोरनगर लगत अिलेल्ा 
कंपनीमरू्न होणाऱ्ा दूफषत वायुप्दूषणामुळे पररिरातील नागररकांना 
�िनाचा त्राि होऊ लागला आह.े िंबंसर्त कंपनीमरू्न ठरावीक 
वेळेनुिार होणाऱ्ा दूफषत वायुप्दूषणामुळे व लगत अिलेल्ा 
नाल्ाद्वारे उग वािामुळे काळभोरनगर येथील िूयवोदय कॉम्पे्कि, 
फवष्णुफवहार, ऐ�य्शम्  िोिायटी, मोहननगर व लगतच्ा राळा या 
पररिरातील नागररकांना याचा त्राि होत आह.े 

�पपरी� :  रॉट्शिफक्श ट झाल्ाने िदफनकेत आग लागली. या 
आगीत टीव्ी, फफ्रज, एिी, िफन्शचर अिे िाफहत्य जळाल्ाने 
लाखो रुपयांचे नुकिान झाले. िांगवी येथील िाईनाथनगरमर्ील 
यरोदापुरम्  या िोिायटीत घडली. िांगवी येथील िाईनाथ 
नगरमर्ील यरोदा पुरम या िोिायटीतील इमारतीच्ा िातव्ा 
मजल्ावरील एका िदफनकेत रॉट्शिफक्श ट झाल्ाने गुरुवारी रात्री 
िव्वादहा वाजताच्ा िुमाराि आग लागली. 

शहरात आज नवीन 
�ग्णांची नोंद

गणेशोत्सवात अथवर्शीषर्पठण

नाग�रकांना श्वसनाचा त्रास

शॉटर्सिकर् टने सदिनकेत आग
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