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NS Oxymoron Advisors Private Limited 
CIN: U74110MH2008PTC182827  

Flat No 2, A Wing, 2nd Floor, Llyods Garden, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai MH 400025  

Contact: 022-40987600, E-mail: finance@netscribes.com, Website: www.oxymoronadvisors.com 

Extract Of Statement Of Unaudited Consolidated Financial Result For The Quarter And Six Months Ended September 30, 2022 
Sr 

No
. 

Particulars 
Quarter Ended Six Months Ended Year Ended 

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 
(Unudited) (Unaudited) (Unudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

1 Total Income from Operations 3,410.12 3,781.25 - 7,191.37 - 13,870.64 
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 

Exceptional and/or Extraordinary items) 
632.60 821.22 - 1,453.82 - 2,073.23 

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary 
items) 

632.60 821.22 - 1,453.82 - 2,073.23 

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary 
items#) 

632.60 821.22 - 1,453.82 - 2,073.23 

5 Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit/(Loss) for the period 
(after tax) and Other Comprehensive Income 
(after tax)] 

352.33 350.49 - 702.82 - 797.09 

6 Paid up Equity Share Capital 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 1,994.11 1,263.18 - 1,994.11 - 1,263.18 
8 Securities Premium Account - - - - - - 
9 Net worth 1,995.11 1,264.18 - 1,995.11 - 1,264.18 

10 Outstanding Debt 14,551.78 14,551.78 - 14,551.78 - 19,010.14 
11 Outstanding Redeemable Preference Shares - - - - - - 
12 Debt Equity Ratio 7.29 11.51 - 7.29 - 15.04 
13 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 

1 .  B a s i c :  

2 .  Diluted:  

3,523.32  
3,523.32 

3,504.89  
3,504.89 

-  

- 
7,028.21  
7,028.21 

-  

- 
7,970.94  
7,970.94 

14 Capital Redemption Reserve - - - - - - 
15 Debenture Redemption Reserve - - - - - - 
16 Debt Service Coverage Ratio 0.08 0.10 - 0.18 - 0.23 
17 Interest Service Coverage Ratio 2.12 2.24 - 2.19 - 1.93 
Notes : The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results ended September 30, 2022 filled with the Stock 
Exchange under Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (LODR Regulations). The full format of the Financial Results for the period ended September 30, 2022 are 
available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the website of the Company 

(www.oxymoronadvisors.com).*Since
 NS 

Oxymoron Advisors Private Limited became holding company w.e.f. September 6, 2021, Consolidation of books was not 
applicable 
for corresponding previous period. For and on behalf of the Board of Directors 
Place : Mumbai Sourav Mukherjee 

Director 
Date : 14th November, 2022 DIN: 00085678 

 

PHOTOQUIP INDIA LIMITED 
CIN : L74940MH1992PLC067864 

Regd. Office - 10/116, Salt Pan Division, Vidyalankar College Road, Antop Hill, Wadala, Mumbai - 400 037.  

Phone : 022 24110 110 Email : info@photoquip.com Website : www.photoquip.com 

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 
30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. In Lacs except EPS figure) 

  Quarter Ended Half Year Ended Year Ended 

Sr. . 
No 

Particulars 30/09/2022 30/06/2022 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 31/03/2022 

  Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 

1 Total Income from operations 294.79 249.15 349.82 543.94 519.55 1,266.05 

2 Net (Loss)/Profit for the period       
 (before Tax and Exceptional items) -87.98 -83.57 -0.78 -171.55 -33.56 -208.52 

3 Net (Loss)/Profit for the period before tax       
 (after Exceptional items) -87.98 -83.57 -0.78 -171.55 -33.56 -208.52 

4 Net (Loss)/Profit for the period after tax       
 (after Exceptional items) -110.25 -104.09 -2.15 -214.34 -17.26 -234.34 

5 Total Comprehensive Income for the period       
 (Comprising (Loss)/Profit for the period (after tax)       
 and Other Comprehensive Income (after tax)] -110.25 -104.08 -2.14 -214.33 -17.25 -234.33 

6 Paid Up Equity Share Capital of Rs.10/- each 480.08 480.08 480.08 480.08 480.08 480.08 

7 Other equity (Excluding Revaluation Reserve) - - - 492.60 896.35 679.28 

8 Earnings Per Share (of Rs.10/- each)       
 1 .  Ba s i c :  (2.30) (2.17) (0.04) (4.46) (0.36) (4.88) 

 2 .  Diluted: (2.30) (2.17) (0.04) (4.46) (0.36) (4.88) 

Notes: 

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half Year ended 30th September, 
2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the 

Company's 
website (www.photoquip.com). for PHOTOQUIP INDIA LTD. 

Sd/- 

Dhaval J. Soni 

Place : Mumbai Chairman and Managing Director 

Date : November 12, 2022 DIN : 00751362 

 

 

ENDED ON SEPTEMBER 30, 2022 UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE 
QUARTER  

  Quarter Ended  

30.09.2022 
Quarter Ended  

30.06.2022  

   
  11.69 16.52 34.5 

  -1.52 2.09 0.66 

  -1.52 2.09 0.66 

  -1.52 2.09 0.66 

  1.56 1.55 0.39 

  
149.9  

160.38 
149.9  

166.64 
149.9  

165.09 

  0 0 0 

  310.28 316.54 314.99 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0.34 0.33 0.32 

  -0.42  

-0.42 
0.1  

0.1 

0.38  

0.38 

  - - - 

  - - - 

  NIL NIL NIL 

  NIL NIL NIL 

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly 

financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the website www.avivaindustries.com 
b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed on the 
www.avivaindustries.com 
c) The impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. 

Date: November 14, 2022 

Place : Mumbai 

 

CHEMTECH INDUSTRIALVALVES LIMITED 
"Registered Office: 105, Hiranandani Industrial Estate, OPP. Kanjurmarg Railway Station, Kanjurmarg (West), Mumbai - 400 078, Maharashtra, India."  

"Corporate Office: 503, Sunrise Business Park, Plot No B-68, Road No-16 Near Kisan Nagar-2, Wagle Industrial Estate, Thane-400604, Maharashtra, India."  

CIN: L29299MH1997PLC105108 

Tel: 02225839500 Website: www.chemtechvalves.com Email: investors@chemtechvalves.com 

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2022 
Rs. In Lakhs (Except EPS) 

Sr. No. Particulars For the Quarter Ended For the Half Year Ended Year Ended 

  30-Sep-22 30-Jun-22 30-Sep-21 30-Sep-22 30-Sep-21 31-Mar-22 

  (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

1 Total Income from Operations (Net) 411.57 440.89 257.02 852.46 457.17 1167.53 

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 

Exceptional and/or Extraordinary items) 

-2.83 49.82 -39.75 46.99 -93.14 -60.38 

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 

Exceptional and/or Extraordinary items) 

-2.83 49.82 -39.75 46.99 -93.14 -60.38 

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 

Exceptional and/or Extraordinary items) 

2.19 33.47 -38.92 35.67 -91.05 -56.07 

5 Total Comprehensive Income for the period (after 

tax) and Other Comprehensive 

0 0 0 0 0 0 

6 Paid up equity share Capital 1,148.73 1,148.73 1,148.73 1,148.73 1,148.73 1,148.73 

 (Face value Rs.10 per share)       
7 "Reserves (excluding Revaluation Reserve) 

as shown in the Audited Balance Sheet of 

the previous year" 

     (256.63) 

8 Earning per share (EPS) FV of Rs.10/- each       
 ( a )  Bas ic  E PS 0.02 0.29 -0.34 0.31 -0.79 -0.49 

 ( b)  Dilut ed EPS 0.02 0.29 -0.34 0.31 -0.79 -0.49 

        
Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30, 

2022 filed with the stock exchange under Regulation 33 ofSEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2022 are available on 

Stock Exchange websites viz., (www.bseindia.com) and Company's website (www.chemtechvalves.com). 

The Un-Audited results are approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th November, 2022 

Date: 15/11/2022 Sd/- 
Place: Mumbai For Chemtech Industrial Valves Limited 

Harsh Pradeep Badkur 

Chairman & Managing Director   

DIN: 00676715 
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CHANGE OF NAME 
I, Smt Kumari Sulochana wife 
of No 1175413W Ex- Hav 
Madhukar Parab. Resident 
of Vill- Digas, Post- Digas, 
Tehsil- Kudal, Dist Sindhudurg 
have changed my name from 
Kumari Sulochana to Sulochana 
Madhukar Parab vide affidavit 
dated 8171 9/11/2022 before 
Executive Magistrate Kudal. 

~~~ii~~ii aiiif~i~~i~ .iiicii~~iici~ 'icii~'i 

~i~~ii~~i~iicii  

~iici~ii ~~~i~ aiici~~i~i~ : ci~~~i~i~ci ~ii~i~ci ~i~~~i$, if~. Rtk (~iif~iif:i~ii~) : Yeejle DeefLe&keâ cenemeòee nesCÙeeÛÙee efoMesves 

JeešÛeeue keâjle Deens. mekeâue je<š>erÙe GlHeeoveele ceeefnleer leb$e%eeveÛes Ùeesieoeve cees"s 

Dens. DeelcefveYe&j YeejleeÛÙee cepeyetle HeeÙeeYejCeermee"er DeefCe osMeeÛÙee DeefLe&keâ 

øeieleermee"er veJeerve mebMeesOeveeuee Ûeeueve osCes DeeJeMÙekeâ Deens, Demes øeefleHeeove GÛÛe Je 

leb$e efMe#eCe ceb$er Ûebõkeâeble Heešerue Ùebveer kesâues. 
cegbyeF& efJeÅeeHer" ÙesLes leb$efMe#eCe mebÛeueveeueÙe DeeefCe DeefKeue YeejleerÙe leb$efMe#eCe 

Heefj<eo ÙebÛÙee mebÙegòeâ efJeÅeceeves DeefKeue YeejleerÙe leb$eefMe#eCe Heefj<eo Ùeebveer efveefce&le 

kesâuesuÙe HeoefJekeâe Je HeoJeer DefYeÙeebef$ekeâer DeYÙeeme›eâcebÛÙe ceje"er Yee<eslerue 
Hee"ŸeHegmlekeâebÛee efJelejCe meesnUe mebHeVe Peeuee.kesbâõerÙe efMe#eCe jepÙeceb$eer [e@. megYee<e 

mejkeâej DeeefCe GÛÛe Je leb$e efMe#eCe ceb$er Ûebõkeâeble Heešerue ÙeebÛÙee nmles Ùee 

HeoefJekeâe Je HeoJer DeefYeÙeebef$ekeâer DeYÙeeme›eâceebÛÙee ceje"er Yee<esleerue HegmlekeâebÛes 

øekeâeMeve DeefCe efJelejCe keâjCÙeele Deeues. 

tkghj uksVhl 
;k uksVhl}kjs vls tkfgj dj.;kr ;srs dh ] fxj.kh ladsr Ø- 4  

ELP HIST O N M ILL  eèkhy çkèkkU; Ø- 15@558@2016 gk Jh- 'kkarkjke 

gjh tkèko ;kauk EgkMk x` gfuekZ.k o {ks= fodkl eaMGkP;korhus fnukad 

13@09@„åƒ2 jksth forjhr dj.;kr vkyk vkgs- ijarq  Jh- 'kkarkjke gjh 

tkèko ;kaps fn- 16@05@„å„1 jksth fuèku >kys vlw u R;kaP;k uarj R;kaph 

iRuh Jherh- 'kkjnk 'kkarkjke tkèko okjlnkj vlw u R;kaP;k eq ykaph ukos 

[kkyhy çek.ks 

ƒ1/2 #is'k 'kkarkjke tkèko & o;& 45 o"kZs 

21/2 Lokrh çfo.k lkxosdj & o;& 52 o"kZs 

31/2 dfork jke pOgk.k & o;& 46 o"kZs 
ELPHISTON MILL eè;s foHkkx ;kaps dMw u 

INSPECTION (L.C.P.) 
e;r dkexkjkaP;k okjlkauk ykHk feG.;klkBh eyk okjl çek.ki=kph 

vko';drk vkgs]  rjh T;k dks.kkps lnj okjlk gDdkcíy dkghgh gjdr 

vk{ksi@nks"k vlrhy rj R;kauh iq jkO;klg gh uksVhl çfl) >kysiklw u ‰ 

fnolkaP;k vkr rg'khy dk;kZy; bZ foHkkx naMkfèkdkjh 'kk[kk ftYgk vfèkdkjh 

;kaps dk;kZy; tq us tdkr ?kj ] rhljk etyk]  'kghn Hkxr flax ekxZ]  QksVZ]  

eq acbZ&†ååååƒ ;kaP;k'kh laidZ lkèkkok- 

fn- ƒ†@11@„å„„ 

& 

www. pratahkal.com 
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'एरिस इंटरनॅशनल लिमिटेड 
नोंदणीकृत्त कार्यालय पत्ता : १२९, बी अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पू), मुंबई ४०० ०७२. 

सीआयएन : 1.2913011199571 ("249667 

दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी संपलेल्या तिमाही अखेरकरिता अलेर्ञापरीक्षित वित्तीय अहवालाचा निष्कर्श 
  

  

  

          

विवरण स्थायी (रु. लास्यात) 

तिमाही अखेर | तिमाही अखोर 
३०.०९.२०२२ ३०.०९.२०२१ 

कार्यचलनामधून एकूण महसूल (निव्वळ) ८.७रे १.ण्रे 
'करपूर्व सामान्य उपक्रमातून निव्वळ नफा/तोटा (८.६०) १.३० 
 'करपश्चात सामान्य उपक्रमातून निव्वळ नफा/तोटा (८.५९) १.३० 

कर पूर्व कालाबधीकरिता निन्बळ नफा/तोटा (अतिबिशेष बाबीप्चात) (८.६०) १.३० 
'कर पश्चात कालावधीकरिता निव्बळ नफा/तोटा (अतिविशेष बाबीपश्चात) (८.५९) १.३० 
'प्रदानित इक्विटी भाग भांडवल (दर्शनी मूल्य रु. १०/- प्रत्येकी इक्विटी शेअर) ४६.२० ४६.२० 
राखीव (गत वर्षाच्या ताळेबंद अनुसार मूल्यांकन राखीव वगळता) (८३.९३) (६३.४७) 
उत्पन्न प्रति शेअर (अतिविशेष बाबींपश्चात) (रु. १०/- प्रत्येकी) 
मूळ या १4 

'सौमय - ब्रेट 
उत्पन्न प्रति शेअर (अतिविशेष नाबींपश्चात) (रु. १०/- प्रत्येकी) 
मूळ य ब्रेट 

[सौमय - ०.२८ 

टीप: 
१. गत वर्ष/ कालावधीची आकडेवारी पुन:निर्धारित/पुनःवर्गीकृत करणे आवश्यक आहे. 
२. वरील अहवाल लेस्ञ्रा समिती द्वारे पाहण्यात आला आहे व संचालक मंडळाद्वारे त्यांच्या संबंधित सभेमध्ये दि. १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी मंजूर 

केला आहे. दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी अखेर तिमाहीचा अहवाल लेखा परीक्षकांद्वारे मर्यादित अहवाल अनुसार करण्यात आला आहे. 
३. कंपनी आयएनडी एएस-१०८ ऑपरेटिंग सेगमेंट अंतर्गत डिस्कलोजर करून सेगमेंटमध्ये आहे. 

'एरिस इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता 
सही/- 

ठिकाण : मुंबई सुष्मा अनुज यादव 
दि. १४.११.२०२२ कंपनी सचिव       
  

जाहीर नोटिस 
तमाम जनतेस जाहीर नोटिसद्वारे कळविण्यात येते की,मी अधोहस्ताक्षरित असून, 

  

जाहीर सूचना 
सदर जाहीर सूचनेद्वारे सूचित करण्यात येते की, मयत श्री. सुनिल मनोहर 

कुलकणी यांनी 'एकमेवरित्या फ्लॅट क्र. १०, विंग बी, तळमजला, बिल्डींग क्र. २, 
क्षेत्रफळ अंदाजे १९५ चौ. फूट रत्न भिमा सीएचएस लि. (नोंदणीकृत 

क्र. टीएनए/केएलएन/एचएसजी/५४९/८४-८५) अंतर्गत महसूल गाव कल्याण, 
तालूका कल्याण येथील सीटीएस क्र. सर्व्हे क्र. ३३८५ (पी) व ३३८४ (पी) धारक 
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मर्यादेतील ही मालमत्ता खरेदी केली 

न 
त्यामुळे, मालक श्री. सुनिल मनोहर कुलकर्णी यांचा मृत्यू दि. १७.०८.२०२२ 

रोजी झाला त्यांच्या मागे सदर कायदेशीर वारस १. सुहास सुनिल कुलकर्णी त्यांचे 
लग्नापूर्वीचे नाव विजया दिनकर बेल्हे (पत्नी), २. वेंकटेश सुनिल कुलकर्णी 
(मुलगा) व श्रृती श्रीराम कुलकर्णी, स्नेहल सुनिल कुलकर्णी (मुलगी) हे मयत 
श्री. सुनिल मनोहर कुलकर्णी यांचे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. 

आता कायदेशीर वारस १. श्रृती श्रीराम कुलकर्णी, स्नेहल सुनिल कुलकणी 
यांनी ना हरकत बा त्यांचे अहवाल सादर करण्याकरिता १. सुहास सुनिल कुलकणी 
यांना पूर्वीचे नाव विजया दिनकर बेल्हे , २. वेंकटेश सुनिल कुलकर्णी यांना ५०:५० 
प्रत्येकीचे रेशिओ मधील सदर जागेच्या संयुक्त मालकीहक्क प्राप्त करण्याकरिता 
त्यांचे अहवाल सादर केले आहेत व ना हरकत अहवाल सादर केले आहे. 

जर कोणाही व्यक्तीस/ व्यक्तींना, संस्थांना, बँक बा कोणत्याही वित्तीय 
संस्थांना सदर कायदेशीर वारस यांना सदर हेतुकरिता आक्षेप असल्यास त्यांनी 
याद्वारे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखोपासून १४ दिवसांच्या आत र्रालील निर्देशित 
वकील यांना लेखी पुरावे यांच्यासह सूचित करावे. 

'ठिकाण : कल्याण 
दिनांक : १४.११,२०२२ 

पत्ता : ३, शंकर निवास, सिंडीकेट, मुरबाड 
रोड, कल्याण (प) - पिन कोड ४२१ ३०१. 

सही/- 
वकील भरत एच. पारवानी 
संपर्क - ८७६७०८६१०० 
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॥व7९ लीघ्ा1४९त ॥]५ 1६118 100 
२९॥॥॥॥७१॥१५॥॥॥॥७१॥५॥॥५॥:॥५ 

वता पातवा उवाच 10९ धतिव्षेणॉ 
त्वा 8171 9/11/2022 ७6९णि€ 

फ8टप 6 )/१ष्टांड9121९॥081. 

  

  

-उ--5-चज 

"क$, ऑ_. स (यिन : सकाळला ळळळेळतातेळाली छत छवी ७6 
फ्वळ्ायच्ाधाच्वाचाचच्यायरअच ०(जपळण्वरळ्चीचाव टकर ळा ळात! 
एल ज्िवरिळ वळवळत वूल्यालधा१ट ळवार हद 

  

पर्चळा तरी ह्याच ७.र्वशळळळा तवर णवच कित फहलर्तळा कळवळ 
व्विञ्ा 2 फिताविळ ९ फतत शत तार्तिविळ ल घाऱ्ळर2 खुष श्ळळ्ा 
पडण पिळा रवसूलान्या धाताकटाळानचत्रण एवा ळकत टाल "ळ 
॥फुळच खर्ज पाटकर (कत फळा एक ७छाळएछ 
फतीवळीट ७ चश त विर्वतिळ 18 वाचवता कु पळवाट पळत 
कळळे/छतवळट वजीवव( वळ (व्वाार्च्वाळ 
  

  

  

  

  

  

    
    

        
     

     

  
          

    

    

नागपूर पावर अँन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड 
नोंदणीकृत कार्यालय : निर्मल २० वा मजला, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०२१. दूर. --९१ २२ २२०२ ३०५५/६६ फॅक्स : -९१ २२ २२०४ ३१६२ 

ई-मेल : पळिश्रमळपींशीगी5ज्ञहरपवशश्रुरश्रळपबळर.ले वेबसाइट : ४५७/४-11०टा0प100७टापात.000 

दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी संपत्नेल्या तिमाही व अर्ध वर्ष 
उअरनळेरकरिता अल्नेरगापरिक्षीत वित्तीय निष्कर्षाच्या अहवात्न 

सीआयएन क्र. : 1.40100)॥11996 0104361    
रक्कम लार्ञात प्रति शेअर उत्पन्न वगळता 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  

    
  

    

    
            

    
  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  

                    
  

  

  

  

    
  

छा.७८ ८ारा., ॥ 226500 ॥.॥॥ 1 ८90 
२७५४५ 0: 00062 ॥४०. 32, ४४६७8 88४81, 49, >. |॥७॥० २०8५, |॥॥॥०8-400 009, |१६॥६७॥8. 

७॥: .36104॥-1992210069447, 181: 9699197884 910 8080487884, (०५: 23487884 
शभ: 0॥॥७७७१॥७५७०॥(00॥01.00॥, ऐ/७७७8: ॥४॥४.७॥॥७॥७७॥(6)(5|॥॥.0001 

0: -9300081199371.0072467 

शाक्ना: 5200९0७ा[[0861॥14॥.00॥, भशंझॉ९: ४॥॥४५॥,52४९७(5७8॥&.00॥ 
नल्ुण जाळ: 111१841 911, 15 _00त, 9तशगर १500 9.॥11)॥४७, 97 (१0९ 0पा४८, ॥॥.॥॥७॥५) - 400002 

छिद्र ण एकटच ७ंव्यात8ा0णा९ निगद्यालंच| १९5ए$ णि ी९ पपशांश' 90 की १९8 झा00९0 

माझा श्री, विजय हरिश्चंद्र अमिन (मालक-विक्रेता) यांच्याकडून अपार्टमेंट नंबर 0-५/२६/ जाहीर सूचना त्याची एक चित 
२:४, सेक्टर ५, सी बी डी बेलापुर, नबी मुंबई, ४००६१४, हे खरेदी करण्याचा हेतु आहे. सदर जाहीर सूचनेद्वारे सूचित करण्यात येते की, मयत श्री. सुनिल मनोहर विवरण तिमाही अखोर | अर्ध वर्ष अखोर । तिमाही अरोर | तिमाही अखोर | अर्ध वर्ष अरोर | तिमाही अरोर 

कोणालाही खरेदी आक्षेप तसेच मिळकती कुलकणी यांनी एकमेवरित्या फ्लॅट क्र. ११, विंग- साऊथ वेस्ट अर्थात विंग बी, ३०.०९.१२०२२ | ३०.०९.२०२२ | ३०.०९.२०२१ | ३०.०९.२०२२ | ३०.०९.२०२२ | ३०.०९.२०२१ 
जर कोणालाही सदर बाबत हरकत व आक्षेप असल्यास, तर्सच सदर 'तळ मजला, बिल्डींग क्र. २, मोजमापित क्षेत्रफळ अंदाजे ५६० चौ. फूट रत्न भिमा अलेखापरीक्षित| अलेख्ञापरीक्षित | अलेखञापरीक्षित | अलेख्यापरीक्षित| अलेरआपरीक्षित | अलेस्ञापरीक्षित संबंधित री संपर्ण कागदपत्रांसोबत शः क 

संबंधित काही अधिकार, दाबा असल्यास, संपूणण , सदरची नोटिस प्रसिद्ध सीएचएस लि. (नोंदणीकृन क्र. टीएनए/केएलएन/एचएसजी/५४९/८४-८५) न्यलेत्ञापराधित| यलेत्याप गावित अलेजापरी वित अलेल्या लत व्य जापरी पित अलत्यापरीसित 
झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत, खालील दिलेल्या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पुरावा सादर अंतर्गत महसूल गाव कल्याण, तालूका कल्याण येथील सौटीएस क्र. सर्व्हे क्र. कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ) २३.४८ (८.५८) ____१८१.३३ __ १४३२-७६ _ २/४९०.३३ __ १५१११-६र 
करावा. अन्यथा कोणाची काहीच हरकत, आक्षेप नाही व अधिकार, दावा असल्यास तो ३३८५ (पी) व ३३८४ (पी) धारक कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कालावपीकरिवा निव्बळ नफा/ (तोटा) (कर ब अतिविशेष १४९.५०|  (१९३०.०३) ११५.२३ २३६.८९ २९.२५ १०९.७८ 
सोडून देण्यात आला आहे असे समजून सदरमिळकतीचा खरेदी व्यवहार पूर्ण केला जाईल. मर्यादेतील ही मालमत्ता खारेदी केली होती. ] र् 

ह क क सही त्यामुळे, मालक श्री. सुनिल मनोहर कुलकर्णी यांचा मृत्यू दि. १७.०८.२०२२ (कालावधीकरिता निव्वळ नफा/ (तोटा) (कर व अतिविशेष १४९.५०|  (१३०.०३) ११५.२३ २३६.८९ २९.२५  १०९.७८ 
ठिकाण : सी बी डी बेलापर श्री अनुराग पांडे रोजी झाला त्यांच्या मागे सदर कायदेशीर वारस १. सुहास सुनिल कुलकर्णी त्यांचे बाजीपूर्व) लवधास्ामजमसा लर उबर 

दिनांक : १५/११/२०२२ -११/४३, सेक्ट २, सीबीडी लग्नापूर्वीचे नाव विजया दिनकर बेल्हे (पत्नी), २. वेंकटेश सुनिल कुलकर्णी बाबीपश्ात) ह निव्बळ नफा/ (तोटा) (कर ब अतिविशेष १४९.५०|  (१३०.०३)१  ११५.२४७  २१६.८१॥ (१५.८९) ९७.४० 
बेलापुर, नवी मुंबई, ४००६१४ (मुलगा) व श्रृती श्रीराम कुलकर्णी, स्नेहल सुनिल कुलकर्णी (मुलगी) हे मयत न्य 

टं ह श्री. सुनिल मनोहर कुलकर्णी यांचे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न 
आता कायदेशीर वारस १ श्रृती श्रीराम कुलकर्णी स्नेहल सुनिल कुलकणी (कालावधीकरिता (कर पश्चात) तोटा समाविष्ट व अन्य १६२३२.७९ (९४.६६) १३१.०० २२१.१० १९.४८ ११३.१७ 

यांनी ना हरकत वा त्यांचे अहवाल सादर करण्याकरिता १. सुहास सुनिल कुलकर्णी सर्वसमावेशक उत्पन्न (कर पश्चात) 
॥७॥॥॥॥ ॥॥॥॥0॥1. 5क्पा0६$ [॥ा 0) यांना पूर्वीचे नाव विजया दिनकर बेल्हे , २. वेंकटेश सुनिल कुलकर्णी यांना ५०:५० दानित इिचटी भाग भांडवल (दर्शनी मूल्य रु. १०/- प्रति १,३०९.५५|.  १,३०९.५५१ १,३०९.५५१ १,३०९.५५७ १,३०९.५५१ १,३०९.५५ 

0॥८॥७९६१॥॥॥0170८ प्रत्येकीचे रेशिओ मधील सदर जागेच्या संयुक्त मालकीहक्क प्राप्त करण्याकरिता - नडम्सम्ञ 
अपन, ४६ 0झबा, "0" ४00, १00 एथ एभा ण ॥0द, १८१0 १0, धाणाना (0, शण - 400 069. त्यांचे अहवाल सादर केले आहेत व ना हरकत अहवाल सादर केले आहे. राखीव एज सरप्लस (ग (गत वर्षाच्या निर्देशित 1- 1. 1 शिक 1- 1- 

ग्ष. ॥. 022 - 61919293 घा: पारद द. 190408ाथी,000 भणीओी8; ह॥७.ाणदतादा शी .ाशे , जर कोणाही व्यक्तीस/ व्यक्तींना, संस्थांना, बँक वा कोणत्याही वित्तीय महसूल राखीव वगळता) 
झक्षंशाशा ० ए॥जवप0णॉ९0 नाहालंध ॥९81॥॥810'॥९ 0प३्षाश' हणत पल संस्थांना सदर कायदेशीर वारस यांना सदर हेतुकरिता आक्षेप असल्यास त्यांनी प्रति शेअर उत्पन्न (र. १०/- प्रत्येकी) 

1 1).11-1-.1111).1.02/0 याद्वारे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखोपासून १४ दिवसांच्या आत खालील निर्देशित [मूळ | १.१४ ०.९९ ०.८८ १.६६ ०.१२ ०्छ्डॅ 
वा १७०10 0९0105 णा 6झाणात॥ 'बकील यांना लेखी पुरावे यांच्यासह सूचित करावे. सौम्य श्श्ड ०.९९) ल्य १.६६ ०.१२ ऱ््ण्ड 

न ्षाग0दा5 एाह्लाहा हाणा णि शा. 3 त्ा0णा?0$ 91000 
फव 30.9.2022 शग भाशा]. 016015 ४0७ ठिकाण : कल्याण टिप: 

(एाकिए8॥) या भा) दिनांक : १४.११.२०२२ सही/- १. वरील हे सेबी (सूची अनिवार्यता ब विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियम ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजेससह दाखाल वित्तीय अहबालाचा विस्तृत प्रारूपांचे सारांश 
गाकन्ाव्मगाणक झळ 9838115511 पत्ता : ३, शंकर निवास, सिंडीकेट, मुरबाड वकील भरत एच. पारवानी आहे. तिमाही व अर्ध वर्ष अखेर दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीचा संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट ४/४/४/.08९11019.0011 बर व कंपनीची वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. 

र एन गिरणी [08 णि ॥8भांव्व रोड, कल्याण (प) - पिन कोड ४२१ ३०१. संपर्क - ८७६७०८६१०० नागपूर पावर अँन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेडकरिता 
ऐ्शण8९ 187५, 6५०9९७0०18 धा0/ण सही/- 

ताक (ा& शिप | 26.17 गौतम खंडेलवाल 

गा ळ् तिकण: परव बायकी अधयक 
तावा” (भा 1) शिका 26.17 दि. १४ नोव्हेबर, २०२२ 'डीआयएन - ००२७०७१७ 
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टिप : सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियम ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजेससह तिमाही, अर्ध वर्ष व वर्ष अखोर 
दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी दाखाल अलेख्परीक्षित वित्तीय अहवालांचा विस्तृत प्रारूप वरील अनुसार आहे. संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सर्चेच वेबसाइट 
ककक-0७5शातांठ.0011 वर व कंपनीची वेबसाइट ४/४/४५.७॥॥७11॥(2०01०81४65.0011 वर उपलब्ध आहे. 

कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर अलेस्त्रापरिक्षीत अहवाल अनुसार त्यांची सभा दि. १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित केली आहे. 
र 

केमटेक इंडस्ट्रियल व्हेल्ब्ज लिमिटेडकरिता 
इषे प्रदीप बाडकूर 

अध्यक्ष ब व्यवस्थापकीय संचालक 
'डीआयएन : ००६७६७१५ 
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