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DISA NILA IMI 
COUIEXS LUMITED 

285, PRINCESS STREET, JHAVAR HOUSE, 
2ND FLOOR, MUMBAI - 400 002. * PHONE : 022-4976 4268 
E-mail : dcotex1987@gmail.com / accounts@dcl.net.in 
Website : www.dcl.net.in 

CIN : L51100MH1987PLC042280 

Date: 30/06/2020 

To, 

The Bombay Stock Exchange Ltd 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai — 400 001 

Ref: BSE Scrip Code: 512485 

Sub: Newspaper Publication / Paper cutting 
  

  

Dear Madam /Sir, 

In Compliance with the Provision of Regulation 47 and other applicable provision 

of SEBI (LODR) Regulation, 2015, we hereby submit copy of newspaper 

advertisement published in newspapers viz. Business Standard (in English) and 

The Global time (in Marathi) on 22.06.2020 informing about the Notice of Board 
Meeting to be held on Tuesday, June 30, 2020. 

Also enclosed revised newspaper advertisement published in newspapers viz. 

Business Standard (in English) and The Global time (in Marathi) on 30.06.2020 
informing about the rescheduling of the above Board Meeting on, July 17, 2020. 

You are requested to kindly take this on record. 

Thanking You 

Yours Faithfully 

For Dhanlaxmi Cotex Limited 
—_ 

_ 

BEE ES 
Mahesh S. Jhawar 
(Whole Time Director) 
DIN: 00002908 

  

Encl: a/a
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DHANLAXMI COTEX LTD.

CIN: L51100MH1987PLC042280

Regd. Off: 285, Chatrabhuj Jivandas House, 2nd Floor, Princess Street, Mumbai - 400002

Tel No: 022-66228050 | Email Id: dcotex1987@gmail.com | Website: www.dcl.net.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the

Meeting of the Board of Directors of the Company originally scheduled on Saturday,

30
th

June, 2020 at 03:30 p.m., at registered office of the company is rescheduled and

be held on 17
th

July, 2020, on Friday at 03:30 p.m., at registered office inter-alia to

consider and adopt Audited Standalone Financial Results of the company for the quarter

and year ended 31
st

March, 2020 with other agenda items.

This information is available on the website of the Company at www.dcl.net.in as well

as on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com

For Dhanlaxmi Cotex Limited

Sd/-

Mahesh S. Jhawar

(Whole Time Director)

Date: 29-06-2020

Place: Mumbai



३सिटी न्यूजमुंबई, ३० िून २०२०द गल्ोबल टाइमस् 

RESONANCE SPECIALTIES LIMITED

Regd. Office: 301, Evershine Mall,

Chincholi Bunder Junction, Malad (West),

Mumbai-400064

Phone: 022-42172222/23/24

Email: investors@resonancesl.com

CIN: L25209MH1989PLC051993

Revised Notice of Board Meeting

through Video Conferencing

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligation

and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Revised Notice is

hereby given that Meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to

be held at 2.30 p.m. on Tuesday, June 30,

2020 at the Registered Office to inter alia,

consider and approve Audited Financial

results of the Company for the Quarter and

Year ended March 31, 2020 and any other

business(s) as per the discretion of the

Board of Directors through Video

Conferencing mode and not in-person as

decided earlier which was published in

newspaper dated June 23, 2020.  The said

Notice may be accessed on the Company's

website (www.resonancesl.com) and also

on the Stock Exchange website

(www.bseindia.com) including

Audited Financial results after the approval

by the Board.

For Resonance Specialties Limited

Sd/-

Arti Lalwani

Place: Mumbai Company Secretary

Date: June 29, 2020

१ जुलैपासून ठाणे शहरात
पुन्हा लॉकडाउन जाहीर

ठाण्यात पुन्हा एकदा लॉकिाउन
ठाणे : करोनािे रग्ण् वाढत

असलय्ाने ठाणय्ामधय्े पुनह्ा
लॉकडाउन लागू करणय्ािा चनणव्य
घेणय्ात आला आहे. १ जुलैपासून
ठाणे महापाचलका क्े्त््ात पुनह्ा
लॉकडाउन लागू होणार आहे.
यावेळी लॉकडाउन एकिे सगळे
चनयम आचण चनब््ाध पुनह्ा लागू केले
जाणार आहेत. ठाणे पोलीस आचण
ठाणे महापाचलका आयुकत्ांचय्ा
संयुकत् बैठकीत हा चनण्वय घेणय्ात
आला. करोना रग्ण्ांिी संखय्ा
वाढत असलय्ाने लॉकडाउन पुनह्ा
लागू करणय्ािा चनणव्य घेणय्ात
आला आहे.

१ जुलैचय्ा मधय्रात््ीपासून
लॉकडाउन लागू होईल. १ जुलै
ते ११ जुलैपय््ात हा लॉकडाउन
असणार आहे. भाजी तसंि
मासळी बाजारदेखील या काळात
बंद असतील. मुंबईला ये-जा
देखील करता येणार नाही. फकत्
अतय्ावशय्क सेवा कमव्िारी
यांना प््वासािी परवानगी
असणार आहे. फकत्
अतय्ावशय्क सेवा सुर ् राहणार
आहेत. याआधी उलह्ानसगर
आचण चभवंडीत लॉकडाउन
जाहीर करणय्ात आला आहे. तर
नवी मुंबईतील कंटेनमेट्
झोनमधय्े लॉकडाउन लागू

करणय्ात आला आहे.
ठाणे महापाचलका क्े्त््ामधये्

गेलय्ा काही चदवसांपासून
करोनाबाचधत रग्ण्ांचय्ा संखय्ेत
वाढ झाली असून यामुळे करोना
चवषाणूिी साखळी तोडणय्ासाठी
संपूणव् ठाणय्ात पुनह्ा टाळेबंदी
लागू केली जाणय्ािी ििा्व गेलय्ा
दोन चदवसांपासून सुर ् होती.
प््शासनाकडून मात्् याबाबत
कोणतीही अचधकृत माचहती
देणय्ात आली नवह्ती. पण अखेर
आज पोलीस आचण महापाचलका
आयुकत्ांचय्ा बैठकीनंतर
लॉकडाउनिा अचधकृत आदेश
देणय्ात आला आहे.

पोचलसांिा
कारवाईिा इशारा
दरमय्ान चनब््ाध चथथील झालय्ाने

लोक मोठ््ा प््माणात घराबाहेर
पडत असून ठाणे पोचलसांनी अशा
लोकांवर कडक कारवाई करणय्ािा
इशारा चदला आहे. ठाणे शहर
वाहतूक चनयंत््ण शाखेिे पोलीस
उपायुकत् अचमत काळे यांनी
सव्हडीओचय्ा माधय्मातून लोकांना
चनयम पाळणय्ािं आवाहन केलं
आहे.

“ठाणे पोलीस आयुकत्ालयाचय्ा
कायव्क्े्त््ात येणाऱय्ा ठाणे,
कलय्ाण-डोब्वली, चभवंडी,

उलह्ासनगर या िार
महानगरपाचलका आचण अंबरनाथ,
बदलापूर या नगरपाचलकांमधय्े
चदवसेच्दवस करोना रग्ण्ांिी वाढ
होत आहे. या सवव् पा््शव्भूमीवर
नागचरकांनी घऱात राहणं अपेच््कत
आहे. गरजेचय्ा गोष््ी, कामांसाठी
खासगी कार, टकॅस्ी, चरक््ा जय्ामधय्े
एक अचधक अशा दोघांना आचण
दुिाकीवर एकालाि परवानगी
आह.े अस ंअसतानाही लोक मोठ््ा
संखय्ेने बाहेर पडत आहे. यामुळे
रग्ण्ांिी संखय्ा वाढत आहे.
कंटेनमेट् झोन, रेड झोन वाढत
आहेत,” असं अचमत काळे यांनी
साचंगतलं आह.े  “या अनषुगंाने ठाणे
पोचलसांनी सवव् चठकाणी कडक
नाकाबदंी लावली आह.े चवनाकारण
चफरणारे, गरज नसताना बाहेर
पडणारे यांचय्ावर कारवाई सुर्
केली आहे. गाड््ा जपत् देखील
केलय्ा आहेत. कालचय्ा चदवसात
दोन हजार वाहनांवर कारवाई
केली. पहाटे पाि वाजेपय््ात
अडीिशे वाहनांवर कारवाई झाली
आहे. सवव् नागचरकांनी घराति
थांबावं, अनावशय्क असताना
बाहेर पडू नये अथवा कडक
कारवाईला सामोरं जावं लागेल,”
असा इशारा अचमत काळे यांनी
यावेळी चदला आहे.

शवनाकारण शिरणाऱ्या 'हायएन्ड'
गाड््ांवर  कारवाई करा-पोलीस आयुक्त

महापाफलकेने मागफवले 1 लाख
कोवीड 19 रॅफपड ॲनट्ीजन फकटसा््

कल्याण पश््िममधील बकरा 
बाजार तातडीने बंद करा-नरे्द्् पवार

डोच्बवली: कलय्ाण कृषी उतप्नन् बाजार
सचमतीचय्ा पचरसरात दर मंगळवारी व
शचनवारी बकरा बाजार भरवला जात आहे.
कोरोनाचय्ा प््ादुभा्ववामुळे राजय्भरात जास््
लोक एकत्् येणय्ास बंदी असतानाही हा
बाजार सुर ् आहे आचण मुंबई व इतर
पचरसरातील बकरा बाजार बंद असलय्ाने
बाहरेचय्ा शहरातनूही बकर ेखरेदीसाठी प््िडं
गद््ी सदर चठकाणी येत आहे. कलय्ाण
पच््िममधय्ेही कोरोना रग्ण् वाढत आहेत,
तय्ामधय्े या बेकायदेशीर बाजारामुळे मोठा
धोका असलय्ाने सदर बाजार तातडीने रद््
करा अशी मागणी माजी आमदार तथा
भाजपा प््देश सचिव नरेद््् पवार यांनी केली
आहे. 

यासंदभा्वत तय्ांनी
चवरोधी पक््नेते
प््वीण दरेकर, पशु
संवधव्नमंत््ी सुनील
के दा र ,
चजलह्ाचधकारी राजशे
नाव्े्कर, कडोम्पा
आयुकत् डॉ.चवजय

सूयव्वंशी व पोलीस आयुकत् श््ी.
फणसाळकर यांना चनवेदन चदले आहे.  जय्ा
पचरसरात हा बाजार भरत आह.े तय्ा पचरसरात
कोरोना बाचधत रग्ण्ही आढळून आले आहते
व प््शासनाने तय्ाला कंटेमे्ट् झोनही जाहीर
केला आहे. जवळि फोट््ीस हॉसस्पटलसुद््ा
आहे. 

महाराष्््् ऑफिससस् िोरमति््े  एमपीएससीतील
गुणवंत अफिकाऱय्ांचा ऑनलाइन सतक्ार 

उलह्ासनगरातील मधय्वत््ी
रग्ण्ालय कोरोनािे हॉटसप्ॉट 
संशयीतासह इतर र्ग्णाचे

एकाच वठकाणी उपचार
उलह्ासनगर :

कज्वत, कसारा,
शहापूर, मुरबाड,
ग््ामीण पचरसर,
अंबरनाथ व
बदलापुर आदी
चठकाणाहून
दररोज शेकडो
रग्ण् मधय्वत््ी

रग्ण्ालयात उपिारासाठी येतात. या रग्ण्ांवर
जय्ा जनरल वॉडा्ात् उपिार होतो, तय्ातील
अनेकांिे चरपोट्व कोरोना पोझीटीवह् येत
असलय्ाने रग्ण्ालय कोरोनािे हॉटसप्ॉट ठरत
असलय्ािी टीका िोहोबाजूंनी होत आहे.

उलह्ासनगरातील मधय्वत््ी रग्ण्ालय गेलय्ा
काही चदवसापासनू िि््ते आल ेअसनू रग्ण्ाचय्ा
वदै््कीय अचधकाऱय्ासह २१ पके््ा जास्् जणांना
कोरोनािी लागण झाली आह.े रग्ण्ालयात
कज्वत, कसारा, शहापरू, बदलापरू, अबंरनाथ,
ग््ामीण भागातनू चवचवध आजाराने ग््स्् असलेली
शकेडो रग्ण् दररोज उपिारासाठी यतेात.
यामधय् ेकोरोनाि ेलक््ण असलेलय्ा रग्ण्ािा
समावेश असतो. मात्् जोपय््ात तय्ा रग्ण्ािा
सव्ाब अहवाल पोझीटीवह् यते नाही. तोपय््ात
तय्ाचय्ावर इतर रग्ण्ाचय्ा सोबत डॉकट्रानंा
उपिार करावा लागतो. अशय्ा अनके रग्ण्ािा
अहवाल आतापय््ात पोझीटीवह् आलय्ािी माचहती
चनवासी वदै््कीय अचधकारी डॉ जाफर तडवी
यानंी चदली असनू या प््कारामुळे संसग्व
वाढणय्ािी भीती तय्ांनी वय्कत् कलेी. हा प््कार
टाळणय्ासाठी व सव्वि रग्ण्ानंा उपिार
चमळणय्ासाठी वगेळय्ा रग्ण्ालय व चवशेष
वॉडा्विी गरज असलय्ाि ेतय्ािं ेमह्णण ेआह.े

आत््ापय््ंत 57
पोवलसांनी गमािला जीि

मुंबई - राजय्ातील कोरोनािा
कहर चदवसेच्दवस वाढति
िालला असून गेलय्ा तीन
चदवसांत तबब्ल 15 हजारांपेक््ा
जास्् रग्ण् आढळून आले
आहेत. तय्ापैकी सवा्वचधक रग्ण्
मुंबईति बाचधत झालय्ािे
अहवालातून सप्ष्् झाले आहे.
मुंबई पोचलसांनाही मोठ््ा
प््माणात कोरोनािी लागण झाली
असून राजय्ात आत््ापय््ात
कोरोनामुळे मृतय्ुमुखी पडलेलय्ा
पोचलसांिी संखय्ा 56 होती. तो
आकडा आणखी 1 ने वाढून 57
पय््ात पोहोिला आहे. धारावी
पोलीस ठाणय्ातील 55 वष््ीय
चदपक गायकवाड यांिा
कोरोनामुळे मृतय्ू झाला आहे. 

दीपक गायकवाड यांिा
कोरोना अहवाल पॉचझटीवह् आला
होता, तय्ांचय्ावर िन््ी रोड यथेील
चरलायनस् हॉसप्ीटलमधय्े उपिार
सुर ्होते. शचनवारी संधय्ाकाळी

उपिारादरमय्ानि तय्ांिा मृतय्ू
झाला. कोरोना पॉचझटीवह्सह
तय्ांना डायबेटीजिाही आजार
होता. पोलीस चशपाई दीपक
गायकवाड याचंय्ा मतृयु्नतंर मंुबई
पोचलसांतील मृतांिा आकडा 38
वर गेला आहे. दीपक गायकवाड
हे माहीम पोलीस कॉलनीत
वास््वय्ास होते. आपलय्ा पतन्ी
आचण दोन मुलांसह तय्ांिा सुखी
संखार आनंदात सुर ्होता. मोठा
मुलगा महाचवद््ालयात चशक््ण
घेत असून मुलगी शालेय चशक््ण
घेत आहे. कोरोनाचय्ा महामारीने
तय्ांचय्ा आनंदी कुटुंबात दु:खािा
डोग्र कोसळला. 

मुंबई - कोरोनािा प््ादुभा्वव
रोखणय्ासाठी रसत्य्ावर धावणाऱय्ा
गाड््ांिे 'डेसस्टनेशन' वर लक््
केच्््दत करणय्ािे चनद्े्श पोलीस
आयुकत्ांनी चदले आहेत. या गाड््ा
ठेवणय्ासाठी 'जागा शोधा' अशाही
सूिना देणय्ात आलय्ा असुन
चवनाकारण चफरणाऱय्ा 'हाय एनड्'
चकंवा महागड््ा लकज्री कारिाही
समावेश असणार आहे. मात््
,कारवाई दरमय्ान या गाड््ांिे काही
नुकसान झालय्ास भरपाई कोण देणार
? असा सवाल आता पोलीस
कमव्िाऱय्ाकडून आयुकत् परमबीर

चसंह यांना चविारला जात आहे.
लॉकडाऊनदरमय्ान हस््गत

केलेलय्ा गाड््ा बऱय्ािदा पोलीस
ठाणय्ाचय्ा आवाराति जमा करणय्ात
आलय्ा होतय्ा. काही गाड््ा नंतर
सोडून देणय्ात आलय्ा तर काहीिे
मालक ते घेणय्ासाठी न आलय्ाने तय्ा
गाड््ा अक््रशः सडलय्ािी पचरसस्थती
आहे. याचठकाणी नवय्ाने हस््गत
करणय्ात आलेलय्ा गाड््ा
ठेवणय्ासाठी जागाि नसलय्ाने नवीन
जागा शोधणय्ाचय्ा सूिना आयुकत्ांनी
चदलय्ा आहेत. सूत््ांनी चदलेलय्ा
माचहतीनुसार, बीएमडबल्य्ू चकंवा

तय्ासारखय्ा महागड््ा गाड््ा
हस््गत करन् तय्ा टो करत पोलीस
ठाणे अथवा एखाद््ा चठकाणी आमह्ी
पाकक् कर.् मात्् करोडो रप्ये चकंमत
असलेलय्ा या गाडीिा पेट् खराब
झाला, टायर चकंवा अनय् कोणतय्ाही
गोष््ीि्े नुकसान झाले तर तय्ािी
भरपाई कोण करणार....'एक एक
भागािी चकंमत  लाखोच्य्ा घरात
असलय्ाने आमह्ी आयुषय्भरािी
कमाई जरी चदली आचण मरेपय््ात
िाकरी केली तरी तय्ािी परतफेड
कर ् शकणार नाही' असे एका
पोचलसाने बोलताना सांचगतले.

िािणय्ा वाढचवणय्ावर पाचलकिेा भर
ठाणे : ठाण ेमहापाचलका क््ते््ातील कोरोना कोवीड

19 िा प््ादभूा्वव रोखणय्ासाठी आचण मोठ््ा प््माणात
िािणय्ा होणय्ासाठी ठाण ेमहानगरपाचलकेचय्ावतीने
1 लाख कोवीड रचॅपड ॲनट्ीजन चकटस ्मागचवणय्ात
आल े असनू दोन चदवसातं ते चकटस ् प््ापत् होणार
असलय्ािी माचहती महापाचलका आयकुत् डॅा. चवपीन
शमा्व यानंी चदली. कोवीडचय्ा िािणय्ा वाढचवणे
सदंभा्वत राजय्ाि ेमखुय्मतं््ी उद््व बाळासाहबे ठाकरे
यांनी चदलेल ेआदशे तसिे ठाणे चजलह््ाि ेपालकमंत््ी
एकनाथ चशदं े यानंी काही चदवसांपवू््ी झालेलय्ा
बठैकीतील सिूनाचंय्ा अनषुगंान ेतातडीने ह ेचकटस
मागचवणय्ात आल े आहते. या सदंभा्वत राजय्ाचय्ा

साव्वजचनक आरोगय् चवभागानहेी यासदंभा्वत माग्वदश्वक
सिूना यापवू््ीि चनग्वचमत कलेय्ा आहते. कोवीड 19
चवषाणिूी लक््ण े आढळणाऱय्ा सशंचयत रग्ण्ािी
तसिे बाचधत रग्ण्ािं े सवॅ्ब घवूेन कवेळ 30
चमनीटामंधय् े तातक्ाळ िािणी अहवाल या रचॅपड
ॲनट्ीजन चकटसचय्ा माधय्मातनू शकय् होणार आह.े
यामळेु िािणय्ािंी सखंय्ाही वाढणार आह े तसेि
कोरोना कोवीड 19 वर चनयतं््ण आणण ेशकय् होणार
आह.े या सदंभा्वत राजय् शासनाने चनयकुत् केलेलय्ा
कपंनीकडनू तसिे शासनान े चनधा्वचरत केलेलय्ा
चकमंतीमधय् ेह ेचकटस खरदेी करणय्ात यणेार असनू
पचहलय्ा टपप्य्ात 1 लक्् रचॅपड ॲनट्ीजन चकटस खरेदी
ककरणय्ात आली असनू यतेय्ा दोन चदवसात त ेचकटस
महापाचलकसे प््ापत् होणार आहते.

अचिकाऱय्ांनी सामाचिक भान ठेवून काम करावे- पोलीस महासंिालक डी. कनकरतन्म
मुबंई : प््शासनामधय् ेनवय्ाने यणेाऱय्ा

अचधकाऱय्ांनी सामानय् माणूस
डोळय्ासमोर केद्््चबदं ूमाननू सामाचजक
भान ठवेनू लोकािंी काम ेकरावीत, असे
आवाहान राजय्ाचय्ा चसकय्ुचरटी फोसव्िे
पोलीस महासंिालक डी.कनकरतन्म
यांनी केले. महाराष्््् ऑचफससव्
फोरमचय्ावतीन े एमपीएससीतील गणुवतं
अचधकाऱय्ांचय्ा सतक्ार समारंभािे
आयोजन ऑनलाईन पद््तीने शचनवार,
27 जून    करणय्ात आले होते .या
कायव्क््माला प््मुख पाहुणे मह्णून
महाराष्््् चसकय्ुचरटी फोसव्िे पोलीस
महासिंालक डी. कनकरतन्म  ह ेमखुय्
अचतथी मह्णनू उपसस्थत होत.े यावळेी या
नवय्ा अचधकाऱय्ांना डी. कनकरतन्म

यांनी मौचलक उपदेश केला. या
कायव्क््माचय्ा अधय्क््सथ्ानी महाराष््््
ऑचफसस्व फोरमि ेससंथ्ापक अधय्क्् इ.
झडे. खोब््ागड े ह ेहोत.े  तर  दसुर ेप््मखु
अचतथी मह्णून मुंबईचय्ा चशधावाटप
चनयंत््णिे प््मुख कैलास पगारे, इनक्म

टॅकस्चय्ा उपायुकत् क््ांती खोब््ागडे
यांिीही प््मुख पाहुणे मह्णून उपसस्थती
होती.  या कायव्क््मामधय्े
एमपीएससीतील चनवड झालेलय्ा हेतल
पगारे, (उपचजलह्ाचधकारी)  वसीमा
शेख  (उपचजलह्ाचधकारी) गौरव इगंोले
(उपचजलह्ाचधकारी) अरचवंद रायभोळे
(पोलीस उपअधीक््क) श््ीकातं काबंळे
(तहसीलदार ) कचरषम्ा मशे््ाम (पोलीस
उपअधीक््क) जय्ोती वासवे
(तहसीलदार) अचंकता कणसे
(तहसीलदार) अक््य गडचलंग (नायब
तहसीलदार) चवजय कावळे
(उपचशक््णाचधकारी) च््पयाकंा चवद््ागर
(उद््ोग अचधकारी )यािंा प््तये्क
अचतथीन्ी  शबद्समुनानंी शुभचेछ्ा दऊेन

सतक्ार कलेा. यावळेी पढु े बोलताना
कनकरतन्म मह्णाल,े नवय्ान ेप््शासनात
आलय्ानतंर आपण          तक््ारदारांचय्ा
बाजनूहेी बचघतल े पाचहज.े तय्ािबरोबर
आपल ेसव्तःि ेजीवन सदु््ा आतापासूनि
वय्वसस्थत चनयोजन करन् नोकरी आचण
जीवन यािा समतोल राखला पाचहजे
प््शासनातील सव्व गोष््ी समजनू घतेलय्ा
पाचहज,े वचरष््ाशंी समनव्य साधनू
लोकांप््ती बाचंधल असले पाचहजे.  याप््संगी
प््स््ाचवकपर भाषणात इ.झडे. खोब््ागडे
यानंी अचधकाऱय्ानंी डॉ. बाबासाहबे
आबंडेकरांनी चदलेलय्ा सचंवधानानसुार
काम कराव े व समाजातील वचंित,
उपचे््कत घटकांना नय्ाय द््ावा, अशी
अपके््ा वय्कत् केली. 

कोरोनामुळे आणखी
एका मुंबई पोवलसाचा मृत्यू 

गायकवाड यांनी 16 एच््पलपय््ात ड्ु्टी बजावली असून 17
एच््पलपासून तय्ांना कव्ारंटाईन करणय्ात आले होते. तय्ामुळे तय्ांिा
कोरोना सव्ॅब घेणय्ात आला, तय्ामधय्े 15 मे रोजी तय्ांिा कोरोना
अहवाल पॉचझटीवह् आलय्ानंतर तय्ांना तातक्ाळ सेवह्न हीलस्
हॉसप्ीटलमधय्े दाखल करणय्ात आले. तर, 6 जून रोजी तय्ांना
चरलायनस् हॉसप्ीटलमधय्े चशफट् करणय्ात आले, तेथेि श््सनािा
अचधक त््ास होऊन तय्ांनी अखेरिा श््ास घेतलय्ािे संबंचधत
पोलीस अचधकाऱय्ाने सांचगतले. दरमय्ान, सधय्ा मंुबईतील 607
पोचलसांवर उपिार सुर ्असून 2037 पोलीसांनी कोरोनावर मात
चदली आहे. तर, 26 जूनपय््ात एक्ण 2679 पोचलसांिा कोरोना
अहवाल पॉचझटीवह् आला आहे. कोरोनावर मात देऊन बरे
झालेलय्ा 1190 पोचलसांनी पनुह्ा आपली ड््टुी जव्ॉईन कलेी आह.े 

शहरातील हद्यरोग, दमा, सद््ी, ताप,
वह्ायरल इनफे्कश्न आदी रग्ण्ांकडे
बघणय्ािा दचृ््षकोन डॉकट्रासह शासकीय
व खाजगी रग्ण्ालयािा बदलला असलय्ािे
चित्् शहरात आह.े कोरोनाचय्ा भीतीन ेव
सव्ाब अहवाल यईे पय््ात तय्ानंा योगय्
उपिार चमळत नाही. कोरोना पके््ा इतर
रोगान ेउपिारचवना रग्ण् मतृय्चूय्ा प््माणात
वाढ झालय्ािा आरोप समाजसवेक चशवाजी
रगड ेयानंी कलेा. राजय् शासन व
महापाचलका प््शासन यातनू धडा घणेार की
नाही? असा प््शन् रगड ेयानंी कलेा. कोरोना
सशंचयत रग्ण्ावंर सव्ाब यणेय्ािी वाट न
पाहता कोणतय्ाही रग्ण्ालयात तातडीने
उपिार वह्ाव.े अशी मागणी आह.े तसिे
सव्वि रग्ण्ानंा उपिार चमळणय्ासाठी तय्ानंी
आमरण उपोषणािा इशारा राजय् शासनसह
महापाचलका प््शासनाला चदला आह.े 
लॉकडाऊन करणय्ािी मागणी

शहरात वाढत असलेलय्ा कोरोना
रग्ण्ाचय्ा पा््शव्भूमीवर शहरात काही
चदवस कडक लॉकडाऊन करणय्ािी
मागणी मनसेसह ओमी टीम व सामाचजक
संघटनेचय्ा कायव्कतय्ा्ान्ी महापाचलका
आयुकत् डॉ राजा दयाचनधी यांचय्ाकडे
केली आहे.

DHANLAXMI COTEX LTD.

CIN: L51100MH1987PLC042280

Regd. Off: 285, Chatrabhuj Jivandas House, 2nd Floor, Princess Street, Mumbai - 400002

Tel No: 022-66228050 | Email Id: dcotex1987@gmail.com | Website: www.dcl.net.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the

Meeting of the Board of Directors of the Company originally scheduled on Saturday,

30
th

 June, 2020 at 03:30 p.m., at registered office of the company is rescheduled and

be held on 17
th

 July, 2020, on Friday  at 03:30 p.m., at registered office inter-alia to

consider and adopt Audited Standalone Financial Results of the company for the quarter

and year ended 31
st

 March, 2020 with other agenda items.

This information is available on the website of the Company at www.dcl.net.in  as well

as on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com

For Dhanlaxmi Cotex Limited

Sd/-

Mahesh S. Jhawar

(Whole Time Director)

Date: 29-06-2020

Place: Mumbai

कच््े तेल स्िस्् झाल्यानंतरही
पेट््ोल-विझेल का महागते?

अशोक िवह्ाण यांिा केद््् सरकारला सवाल

मंुबई  - आंतरराष््््ीय
बाजारात कच्््या तलेाचय्ा चकंमती
सव्स्् झालय्ानंतरही भारतात
पेट््ोल-चडझेलचय्ा चकंमती
वाढतात कशा, हे अनाकलनीय
गचणत केद््् सरकारने देशाला
समजावून सांगावे, असे राजय्ािे
सावव्जचनक बांधकाम मंत््ी
अशोक िवह्ाण यांनी मह्टले
आहे. दरमय्ान, पेट््ोल,
चडझेलचय्ा साततय्ाने वाढत
असलेलय्ा दरांचय्ा चवरोधात
काँग्े्सने आज देशवय्ापी
आंदोलन केले. 

या देशवय्ापी आंदोलनात
सहभागी होताना तय्ांनी हे चवधान
केले. यासंदभा्वत ते मह्णाले की,
पेट््ोचलयम पदाथा्ाच्य्ा चकंमती
आंतरराष््््ीय बाजारातील कच्््या
तेलाचय्ा चकंमतीवर चनच््ित
केलय्ा जातात. पण जेवह्ा
आंतरराष््््ीय बाजारात कच्््या
तेलािी चकंमत घसरते, तेवह्ाही
भारतात पेट््ोल-चडझेलिे दर
वाढवले जातात. चतकडे भाव

कमी होणार, तरीही आपलय्ाकडे
भाव वाढणार, ह ेगचणत लोकांचय्ा
समजणय्ापलीकडिे आहे.
तय्ामुळे केद्््ाने याबाबत
सप्ष््ीकरण देणय्ािी गरज आहे,
असे िवह्ाण मह्णाले. पेट््ोल-
चडझेलचय्ा चकंमती कमी
करणय्ाचय्ा थापा मारन् सत्े्त
आलेलय्ा भाजपचय्ा केद््् सरकारने
मागील सहा वषा्वत केवळ
सवव्सामानय् जनतेिा चखसा
कापणय्ािे काम केले आहे.
महाराष््््ात आज पटे््ोलिा दर प््ती
चलटर ८७ रप्य ेतर चडझेलिा दर
७९ रप्यांवर गलेा आह.े

आज क्््ड ऑईलिा एक बॅरल
४१ डॉलरला चमळतो. काँग्े्सचय्ा
काळात एका बॅरलिा दर ११०
डॉलरवर गेला होता. तरीही पेट््ोल-
चडझेल इतके महागले नवह्ते, असे
अशोक िवह्ाण पुढे मह्णाले.भरीसभर
मह्णजे भाजपचय्ा केद््् सरकारने सहा
वषा्वत अनेकदा उतप्ादन शलुक्ात वाढ
केली. तय्ािाही मोठा फटका लोकांना
बसला. गलेय्ा सहा वषा्वत पटे््ोलवरील
उतप्ादन शुलक् अडीि पटीन्ी तर
चडझेलवरील उतप्ादन शुलक् आठ
पटीन्ी वाढले. 

कोचिंग कल्ासेस संिालक संघटना महाराष्््् राजय्चय्ा वतीने 

विविध मागण्यांसाठी आंदोलन
ठाणे : आज कोचिंग कल्ासेस

संिालक संघटना महाराष्््् राजय्चय्ा
वतीने कल्ासेस संिालकांचय्ा चवचवध
मागणय्ांसाठी आंदोलन केले.
कोचवड-१९ मुळे ३/४ मचहने
कल्ासेस बंद आहेत. सवव्सामानय्
कल्ासेस संिालकांिे  भरपूर
नुकसान झाले आहे आचण तय्ांचय्ावर
उपासमारीिी, आतम्हतय्ेिी वेळ
आली आहे. तसेि कल्ासेस साठी
भाड््ाने घेतलेलय्ा गाळय्ािे भाडे
थकले आहे ,घरात राशन नाही,
बरेि कल्ासेस बंद झाले आहेत.
आणखी काही चदवस कल्ासेस बंद
राचहले तर आणखी खूप कल्ासेस बंद
होतील.  लाखो चशक््क तरण् बेकार

होतील. या आंदोलनात मागील पूणव्
आठवडा कल्ासेस संिालकांनी
महाराष््््ातील वेगवेगळय्ा
चवभागातील आमदार, खासदार,
चजलह्ापचरषद सदसय्,नगर सेवक
आचण असंखय् राजकीय व
सामाचजक क्े्त््ात कायव् करणाऱय्ा
वय्कत्ीन्ा समजावून सांचगतले.
तय्ांचय्ा कडून मुखय्मंत््ी व चशक््ण
मंत््ी यांना कल्ासेस संिालकांचय्ा
मागणय्ांिा सकारातम्क चविार
करन्,तय्ांना योगय् ते सहकायव्
करावं,असे पत्् देणय्ािे सांचगतले.
तय्ानुसार महाराष््््ातून पत््
मुखय्मंत््ी आचण चशक््ण मंत््ी यांना
पाठचवणय्ात आली आहेत.
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टपाल खातय्ाचय्ा कोडवि
पॉडझडटवह् कम्सचाऱय्ानंा सहायय्

करणय्ासाठी सॉफट् टीम काय्सरत
मुंबई : कोडवड 19 चा प््ािुभा्सव साततय्ाने

वाढत असलय्ाने कोडवड 19 चय्ा चाचणीचा
अहवाल पॉडझडटवह् आलय्ावर सवस्सामानय्
नागडरकाचंय्ा हातापायातील त््ाण नाहीसे ेहोत आह.े
अशा प््सगंी नमेक ेकाय करायच ेयाचा डवसर पडला
जातो. टपाल खातय्ाचय्ा कम्सचाऱय्ानंा िखेील
कोडवडची लागण  झाली आह.े तय्ामऴु े टपाल
खातय्ाचय्ा कम्सचाऱय्ानंा कोडवड 19 चा चाचणी
अहवाल पॉडझडटवह् आलय्ास तय्ानंा धीर िणे,े तय्ानंा
रग्ण्ालयात िाखल करण ेव इतर बाबीस्ाठी टपाल
खातय्ान ेसपोडट्िग् ऑडफडशयल डवथ फे््ड्डशप अनँड्
ट््ीटमेट् (सॉफट्)  टीम तयार करन् अशा
कम्सचाऱय्ाचंय्ा माग ेअशा कडठण पडरटस्थतीत टपाल
डवभाग पणू्स क््मतने ेउभा राहत असलय्ाच ेडचत्् तयार
झाल ेआह.े मुबंई डवभागाचय्ा पोसट् मासट्र जनरल
सव्ाती पाडं ेयाचंय्ा सकंलप्नोतनू ही सॉफट् टीम तयार
करणय्ात आली आह.े  जय्ा कम्सचाऱय्ाचंा कोडवड 19
चय्ा चाचणीचा अहवाल पॉडझडटवह् यईेल तय्ानंा
ततक्ाळ आवशय्क वदै््कीय मित पोचवण,े
तय्ासाठी आवशय्क त ेसमनव्य करण,े  रग्ण्ाचय्ा
कटुुडंबयानंा कॉरनट्ाईन करताना तय्ाचंय्ा
कॉरनट्ाईनची वय्वसथ्ा करण,े  तय्ानंा अनन्धानय्,
डकराणा सामान पोचवण,े भाजीपाला, औषधे
पोचवण,े मानडसक आधार िणे ेअशी काम ेया सॉफट्
टीमद््ार ेकलेी जात आहते. कोरोना सकं््मणाचय्ा
काळात आपला जीव धोकय्ात घालनू पीपीई कीट,
वदै््कीय उपकरण ेव इतर अतय्ावशय्क सवेसेाठी
आवशय्क असललेय्ा वस्ू् पोचवणय्ाच े काम
पोसट्मन व पोसट्वमुन यानंी लॉकडाऊनचय्ा
कालावधीत डनयडमतपण ेकले ेआह.े 

पावसाळ्यात ववजेची उपकरणे
हाताळताना काळजी घ्या!

मेट््ोची डेडलाइन आता पाळणारच!

मुंबई : मानस्ूनने मुंबईत आता
चांगलाच वेग पकडला आहे. अशा
पावसात डठकडठकाणी पडझड होत.े
डशवाय आपतक्ालीन घटना
घडतात. अनेक वेळा या
आपतक्ालीन घटना डवजेशी
डनगडीत असतात. तय्ामुळे
मानस्ूनला सुरव्ात झाली असून,
मुंबईकरांनी डवजेची उपकरणे
हाताळताना सुरक््ा बाळगावी, असे
आवाहन वीज कंपनय्ांनी
मुंबईकरांना केले आहे.

पावसाळय्ात वीजपुरवठा
साततय्ाने सुर ्राहावा यासाठी सव्स
प््कारची खबरिारी घेतली आहे.
सुडवडहत प््डतसाि, फेरप््ापत्ी
(डरकवह्री) आडण सेवा पुनह्ा सुर्
करणय्ाचय्ा (डरसट्ोअर) योजना
संबंडधत संरचनांमधय्े राबवलय्ा
जात आहेत. पावसाळय्ाचय्ा
काळात नेहमी भेडसावणारी
वीजपुरवठा खंडडत होणय्ाची
समसय्ा हाताळणय्ासाठी सेट्््ल
डडझॅसट्र कंट््ोल रम्ही काया्सटन्वत
केली आहे, अशी माडहती अिानी
इलेकड्््टडसटीकडून िेणय्ात आली.
ग््ाहकांना सव््ोत््म सेवा पुरवता
यावी आडण पाणी साचलय्ामुळे

होणा-या घटनािंरमय्ान सवेा तव्डरत
रळ्ावर आणता यावी यासाठी
महापाडलकांसोबत समनव्य साधला
जात आहे. पावसाळापूव्स तपासणय्ा
तसेच साधनांचय्ा प््डतबंधातम्क
िेखभालीचे काम पूणस् करणय्ात
आले आहे. आपतक्ालीन
पडरटस्थतीत केद्््ीय आपत््ी
वय्वसथ्ापन पथकाला अडतडरकत्
सहायय् पुरवणय्ासाठी एक डवशेष
पथक तैनात करणय्ात आले आहे.
पावसाळय्ात होणा-या अपघातांची
माडहती कळवता यावी मह्णून

अडतडरकत् हेलप्लाइनस्ही सड््कय
करणय्ात आलय्ा आहेत. पथकांना
आवशय्क तेवढया वाहतूक सुडवधा
आडण अडतडरकत् आपतक्ालीन
िुरस्््ी साधने पुरवणय्ात आली
आहेत. सामाडजक अंतर पाळत सव्स
वैद््कीय, प््शासकीय तसेच साधन
पुरवठा आवशय्कता पूणस् केलय्ा
जात आहेत.

हे करा
- पडरसरात वीजपुरवठा करणारे

मीटर केडबन पाणय्ापासून तसेच

गळतीपासून योगय् पद््तीने सुरड््कत
करणय्ात आले आहे याची खात््ी
करन् घय्ा.

- वायडरंगमधय्े काही बिल
केलय्ास तय्ांची पूणस्पणे तपासणी
करन् घय्ा. परवानाप््ापत्
इलकेड्््टकल कॉनट््ँ्कट्रकडनू चाचणी
करन् घय्ा.

- घरात टॉचस् आडण मेणबत्््या
सहज सापडतील अशा डठकाणी
ठेवा. सुरड््कततेचय्ा कारणांसाठी
तुमह्ाला घरातील वीजपुरवठा
खंडडत करावा लागला, तर तय्ांचा
उपयोग होऊ शकतो.

हे कर ्नका
- कोणतय्ाही डवद्ु्त

आसथ्ापनाला ओलय्ा हाताने डकंवा
हॅणड् गल्ोवह्ज्, सेफट्ी शूज,
इनस्ुलेटेड पल्ॅटफॉम्स यांचा वापर न
करता सप्श्स कर ्नका.

- मंजूर भाराहून (सँकश्नड्
लोड) अडधक वीज वापर ्नका.

- मीटर केडबनमधय्े,
पथडिवय्ांचय्ा खांबांवर डकंवा
डवतरण स्ं्भावर डठणगय्ा डिसलय्ा
तर तय्ांना अडजबात सप्शस् कर्
नका.

सुभाष भोसले यांचे अकस्मात निधि

पनवेल: रडववारी सव्सत््
कंकणाकृती सूय्सग््हण अनेकांनी
पाडहले. खारघर शहरातील हौशी
खगोल डनरीक््क शैलेश
क््ीरसागर यांनी आपलय्ा राहतय्ा
घरातून सुमारे 5 फूट उंचीचय्ा व
12 इंच वय्ासाचय्ा
खगोलशास््््ीय िुडब्सणीतून हे
सूय्सग््हण पाडहले. मुंबई मधील
सवा्सत मोठ््ा िुडब्सणीप्ैकी ही
एक िुब््ीण आहे.

रडववारी ग््हणाचय्ा
सुरव्ातील ऊन पावसाचा खेळ

सुर ्असलय्ाने अनेकांना ग््हण
पहावयास डमळते की नाही
?अशी डचंता लागून राडहली
असताना 12 वाजेपय््ंत सव्सत््
लखख् प््काश पडलय्ाने
अनेकांना हे कंकणाकृती
सूय्सग््हण पाहता आले. हौशी
खगोल डनरीक््क शैलेश
क््ीरसागर यांनी पावसाची
शकय्ता असलय्ाने घरन्च या
ग््हणाचा आनंि घेतला. घरातच
ही िुब््ीण सेट करन् तय्ांनी हे
कंकणाकृती ग््हण पाडहले. 

ठाणे : आंतरराष््््ीय योग
डिनाडनडमत्् डशक््क आडण
पालकांनी इ योगा अनुभवला.
कोडवडचय्ा पडरटस्थतीत
रोगप््डतकार क््मता
वाढडवणय्ाचय्ा िृष््ीकोनातून
डशक््क आडण पालकांकडून
योगासने करन् घेणय्ात आली.
सधय्ाचय्ा पडरटस्थतीत
डचंतेपासून सव्तःला िूर
ठेवणय्ासाठी योगा हे
'बॉडीगाडस्'ची भूडमका बजावत
असलय्ाचे यावेळी योग
डशड््ककांनी सांडगतले.

आनंि डवश्् गुरक्ुल आडण
कडनष्् महाडवद््ालयाचय्ावतीने
रडववारी झूमवरन् इ योगाचे
आयोजन केले होते. सुरव्ातीला
महाडवद््ालयाचय्ा प््ाचाया्स डॉ.
सीमा हड््ीकर यांनी प््स््ाडवक

केले. योगासनाची सुरव्ात
प््ाथस्नेपासून करणय्ात आली.
घंटाळी डमत्् मंडळाचय्ा जय्ेष््
योग डशड््कका नंडिनी छत्े् आडण
आनंि डवश्् गुरक्ुलचय्ा योग
डशड््कका कलय्ाणी काळे यांनी
ऑनलाइन मागस्िशस्न करन्
योगाची प््ातय्ड््कके िाखडवली.
कोडवडमुळे घराबाहेर पडणे
अशकय् असले तरी इ योगाचय्ा
माधय्मातून योगासने प््तय्ेकाला
डशकता येतात. कोडवड आधी
बंि खोलीत योगा डशकडवला
जात होता परंतू या पडरटस्थतीत
डशकडवलय्ा जाणाऱय्ा इ योगा
मुळे तो जगभर पसरत
असलय्ाचे डशड््ककांनी सांडगतले.
जय्ेष्् योग डशड््कका छत्े् यांनी
प््तय्ेक आसनांची माडहती िेऊन
तय्ाचे फायिेही सांडगतले. 

वसई - आपण नेहमी जगभर व  िेशातील
मोठमोठ््ा राजकीय, उद््ोग जगतातील बडी मडंळी
व पुढाऱय्ांचय्ा मुला-मुलीच्य्ा लगन्ाचे सोहळे
बहारिार होताना पाडहले आहेत,आडण तय्ा
लगन्सोहळय्ावर होणारा अमाप करोडोचा खच्स डह
पडहला आहे. परंतु, कोरोना या डवषाणूचय्ा
संक््मणामुळे आता अवघ जग व सारेच जण मग
तो गरीब असो का श््ीमंत सवस् एकाच पातळीवर
खाली आले आहेत. िरमय्ान वसईत असाच एक
अडतशय नम्् ,सुंिर अशी शुभ लगन् घटना घडली
असून या लगन् घटनेचे अवघय्ा सवस् समाजाला
उिाहरण घायला लावेल असे काहीसे घडले आहे.

वसईतील चुळणे गाव टस्थत बडवआचे जेष्् नेते
,साडहटत्यक तथा नगसेवक फ्््ंक डडसोजा आपटे
यांचय्ा कनय्ेचा डववाह अगिी साधे पणात अवघय्ा
िहा जणांचय्ा उपटस्थतीत संपनन् झाला फ्््क
डडसोजा यांनी या डववाह सोहळय्ातून नेता कसा
असावा याचे उमिे उिाहरण सवस् समाजाला
िाखवून डिले आहे. खरं तर रडववारी खंडग््ास सुय्स

ग््हण तय्ात फािस्स डे आडण कोरोना चे संकट या
डतहेरी घडामोडी डोकय्ावर असताना लगन् या
संकलप्नेला साधेपणा ने घेत या डववाहातून
वाचलेलय्ा पैशय्ातून आपटे यांनी गरीब आिीवासी
असललेय्ा पाड््ावर मितीचा हात िणेार असलय्ाचे
लोकमत शी बोलताना सांडगतले. आपण ब-याच
वेळा ऐकलं असेल,वाचलं असेल,पाडहलं िेखील
असेल की अमुक अमुक नेतय्ांचय्ा सोहळय्ात
करोडो रप्ये खच्स करणय्ात आले. 

आंतरराष््््ीय योग चदनी

ठाणय्ात डशक््क, पालकांनी
अनुभवला इ योगा

योग हा ससंक्ार आडण ससंक्तृी आह,े तय्ाचय्ाप््ती आपण कतृज््
राडहले पाडहजे. योगा हे एका डिवसापूरते न ठेवता योगसाधना हे
रोजचय्ा जीवनातील डनतय्कम्स असल ेपाडहज ेअस ेतय्ानंी साडंगतल.े
इ योगा डशकताना अडचणी येत नाही आडण घरबसलय्ा डशकत
असलय्ाने जागेचा आडण वेळेचा प््शन् उिभवत नाही असा अनुभव
ही यावेळी वय्कत् केला. सधय्ाचय्ा पडरटस्थतीत रोगप््डतकारक
क््मता वाढडवणे महत्््वाचे असलय्ाने ही क््मता वाढडवणारे आसने
डशक््क आडण पालकांना डशकडवणय्ात आली. काळे यांनी
प््ाणायमच ेमहत््व् पटवनू डिल.े तय्ा मह्णालय्ा, प््ाणायामान ेश््सन
क््मता वाढते, या पडरटस्थतीत सधय्ा जो ताण आला आहे तो िूर
होतो. मनःशांती डमळते, डचंतेपासून थोडा वेळ का होईना आपण
िरू राहतो आडण सकारातम्क डवचारपय्ं्त यऊे शकतो. सधय्ा बाहरे
जाणे शकय् नसले तरी प््तय्ेकाने घरात राहूनच योगा केले पाडहजे
असेही तय्ांनी सांडगतले. प््तय्ेक डशक््क आडण पालकांनी आवडीने
यात भाग घेतला होता. तंत््ज््ानाची बाजू गौतम थोरवे यांनी
सांभाळली. यावेळी उपमुखय्धय्ाडपका िीडपका तलाठी यांनीही
सहभाग घेतला होता.

ज्येष्् पत््कार व अन्याय ववरोधी संघर्ष सवितीचे आधार स््ंभ 

उलह्ासनगर  : उलह्ासनगर
येथील जय्ेष्् पत््कार व अनय्ाय
डवरोधी संघषस् सडमतीचे आधारस्ं्भ
सुभाष शंकर  भोसले यांचे काल  डि.
20 एड््पल रोजी सायंकाळी मॅकस्
लाईट हाॅटस्पटल, शांतीनगर
,उलह्ासनगर-3 येथे उपचारा
िरमय्ान िुःखि डनधन झाले.

जय्ेष्् पत््कार व अनय्ाय डवरोधी
संघषस् सडमतीचे उपाधय्क्् सुभाष
भोसले हे गेली डकतय्ेक वष्े्
पत््काडरतेत कायस्रत होते. तसेच
तय्ांनी डकतय्ेक नागरी समसय्ा आडण
भ््ष््ाचार डवरोधात आपलय्ा
िैडनकांतून आवाज उठवून सामानय्
माणसाला नय्ाय डमळवून िेणय्ासाठी

प््यतन् केले होते.िैडनक संधय्ाकाळ,
िैडनक जनशकत्ी, मुंबई डमत््,
लोकमंथन अशा अनेक िैडनकांत
सुभाष भोसले यांनी पत््कार मह्णून
काम करन् आपलय्ा काया्सचा ठसा
उमटवला होता.

तय्ाच प््माण ेजय्षे्् पत््कार सभुाष

भोसले हे भीम आम््ी या संघटनेत
ठाणे डजलह्ा स््रावर  सड््कय  होते.
पत््कार भोसले यांनी लॉक डाऊन
काळात डकतय्ेक गरीब व गरजू
लोकानंा डवडवध सव्रप्ात मित कलेी
होती.जय्ेष्् पत््कार व अनय्ाय
डवरोधी संघषस् सडमतीचे उपाधय्क््
सुभाष भोसले

यांचय्ा डनधनाने उलह्ासनगर
शहरान ेएक झुजंार पत््कार  गमावला
आह,ेशहरातील तमाम पत््कार भोसले
कुटुंबीयांचय्ा िुःखात सहभागी असून
परमेश््र मृतातम्य्ास डचरशांती िेवो,
अशा शबि्ांत  डिलीप   मालवणकर
यांनी  श््द््ांजली वाडहली आहे.

तसेच अनय्ाय डवरोधी संघषस्

सडमती जय्ेष्् पत््कार व अनय्ाय
डवरोधी संघष्स सडमतीचे उपाधय्क्् कै.
सुभाष भोसले यांचय्ा पडरवाराचय्ा
पाठीशी खंबीरपणे उभी राहीलच,
ठाणे  डजलह्््ाचे पालकमंत््ी
ना.एकनाथ डशंिे यांनी  जय्ेष््
पत््कार सुभाष भोसले यांचय्ा
सामाडजक कायस्कता्स, रग्ण् डमत््,
पत््कार व लाॅकडाऊन काळात
कोरोना योद््ा मह्णून केलेलय्ा
काया्सची िखल घेऊन भोसले
कुटुंडबयांना आडथ्सक मित करावी,
असे आवाहन अनय्ाय डवरोधी संघष्स
सडमतीचे अधय्क्् व जय्ेष्् पत््कार
डिलीप मालवणकर यांनी यांनी केले
आहे.

नवी मुंबईत 12 इंच वय्ासाचय्ा 

खगोलशास््््ीय
दुडब्सणीमधून पाडहले सूय्सग््हण

या िुडब्सणीची खाडसयत मह्णजे १२ इंच वय्ासातून चंद््ावरील
सुमारे ८ ते १० डकलोमीटस्सचा पडरसर डनरखून पाहता येतो.
अबज्ावधी प््काशवष््े िूरचय्ा आकाशगंगा आडण लाखो
प््काशवष्े् िूर असलेले तारकापुंज, गुरच्े ४ चंद्् आडण शनीची
कडी, सव्स ग््ह, शुक्् ग््हाचय्ा चंद््ासारखय्ा कला पाहता येतात.
तसेच िुडब्सणीला मोबाईल आडण डीएसएलआर जोडून
छायाडचत््ण करता येत असलय्ाचे क््ीरसागर यांनी सांडगतले.

अशाप््कारे ग््हण अथवा आकाशगंगे मधील घडामोडी
पाहायचय्ा असलय्ास हौशी खगोल डनरीक््क शैलेश क््ीरसागर हे
राहतय्ा सोसायटी मधील सवस् रडहवाशांना डनमंड््तत करीत
असतात. मात्् कोरोनाचा प््ािुभा्सव असलय्ाने तय्ांनी घरन्च
आपलय्ा कुटुंबीयांसमवेत हे कंकणाकृती सूय्सग््हण पाडहले.

नगरसेवकाचय्ा मुलीचे साधेपणाने लगन्

वाचलेलय्ा पैशातून गडरबांना मदत 

नवी मुंबई : आंतरराष््््ीय
डवमानतळाचय्ा पा्श््सभमूीवर नवी मुबंई
मेट््ो हा डततकाच महत्््वाचा प््कलप्
आहे, परंतु डवडवध कारणांमुळे या
प््कलप्ाची रखडपट््ी सुर ्आहे. सधय्ा
मजुरांअभावी मागील तीन
मडहनय्ांपासून हे काम ठपप् आहे.
तय्ामुळे डडसेब्र, २०२०चा मुहूत्स पुनह्ा
हुकणय्ाची शकय्ता वय्कत् होत आहे.
असे असले, तरी कोणतय्ाही
पडरटस्थतीत यावेळी मेट््ोची डेडलाइन
हुकणार नाही, असा डवश््ास
डसडकोचे वय्वसथ्ापकीय संचालक
लोकेश चंद्् यांनी वय्कत् केला आहे,
तसेच कामात डिरंगाई करणाऱय्ा
कंत््ाटिारांवर डनयमानुसार कारवाई
करणय्ाचे संकेतही तय्ांनी डिले आहेत.

आडथ्सक डिवाळखोरीचे कारण िेत,
मधय्ंतरी एका ठेकेिारांने प््कलप्ातून
अंग काढून घेतले होते. तय्ामुळे िोन
वष््े या कामाची रखडपट््ी झाली, परंतु
वय्वसथ्ापकीय संचालक लोकेश चंद््

यांनी रखडलेलय्ा मेट््ोसह डवडवध
प््कलप्ांना गती िेणय्ाचा प््यतन् केला.
तय्ानुसार, सवस्प््थम तय्ांनी मेट््ोचय्ा
कामासाठी नवीन कंत््ाटिारांची

नेमणूक केली. तय्ानुसार, मेट््ोचय्ा
पडहलय्ा टपप्य्ासाठी म,े २0१९चा महुतू्स
डनड््ित केला. डवशेष मह्णजे, मेट््ोची
बहुतांशी कामे पूणस् झाली आहेत.

सथ्ाडनक आडण काही डठकाणी रडॅलगंची
डकरकोळ कामे डशलल्क आहेत. ही
कामेसुद््ा िृड््षपथात आलय्ाने गेलय्ा
वष््ी ट््ायल घेणय्ात आली, परंतु

तय्ानतंर कतं््ाटिारानंी पनुह्ा कच खाली
आडण मेट््ाचय्ा कामाची गती मंिावली.

लोकडाऊनमळु ेतीन मडहनय्ापंासनू
काम ेपणू्सत: ठपप् आहते. लॉकडाऊनचे
डनयम डशडथल झालय्ाने डवकास
कामानंा परवानगी डमळाली. तय्ानसुार,
कामेही सुर ् झाली, परंतु मजुरांनी
सथ्लांतर केलय्ाने सुर ्झालेली कामे
पुनह्ा बंि पडली. मजुरांची
जुळवाजुळव करन् कामे पुनह्ा सुर्
करणय्ाचे डनि्े्श डसडकोने संबंडधत
कंत््ाटारांना डिले होते. तय्ानंतरसुद््ा
काही डठकाणची काम ेबिंच असलय्ाने
डसडकोने याची गंभीर िखल घेतली
आहे. मेट््ोचय्ा पडहलय्ा टपप्य्ाची
जवळपास ९0 टक््े कामे पूण्स झाली
आहेत. उवस्डरत िहा टक्े् कामे
ठेकेिारांचय्ा डिरंगाईमुळे रखडली
आहेत. मेट््ोची डेडलाइन हुकणार
नाही. कामात हलगज््ीपणा करणाºया
कंत््ाटिारांवर कारवाई केली जाईल,
असा इशारा चंद्् यांनी डिला.

कामाची गती मंदावलेली
डसडकोने २0११मधय्े नवी मुंबई मेट््ोचय्ा प््तय्क्् कामाला

सुरव्ात केली. तीन टपप्य्ांत हा मेट््ो प््कलप् पूण्स करणय्ाचे उड््दष््
बाळगणय्ात आले आहे. तय्ासाठी चार हजार कोटी रप्यांचा खच्स
अपेड््कत धरणय्ात आला आहे. तय्ापैकी बेलापूर-खारघर-तळोजा-
पेध्र या ११ डक.मी. लांबीचय्ा पडहलय्ा टपप्य्ाचे काम मागील आठ
वषा्ंप्ासून सुर ्आहे. मात््, डवडवध कारणांमुळे या कामाची गती
मंिावली आहे. डवशेषत: ठेकेिारांचय्ा असहकाया्सचा फटका या
प््कलप्ाला बसला आहे.

चचनी बनावटीचय्ा मेट््ो धावणार
चचनी कंपनीबरोबर चिडकोने करार केला अिून, ३२0 कोटी रप्ये चकमतीचय्ा आठ मेट््ोच्ी आयात केली जाणार आहेत. तय्ापैकी प््तय्ेकी तीन डबय्ांचे
दोन मेट््ो कोच चिडकोचय्ा ताफय्ात यापूव््ीच दाखल झालय्ा आहेत. तय्ानुिार, गेलय्ा वर््ी या मेट््ो कोचची ट््ायलिुद््ा घेणय्ात आली. तय्ामुळे
चडिेब्र, २०२० मधय्े प््तय्क्् मेट््ो िुर ्करणय्ाचा चिडकोचा मानि आहे.दरमय्ान, आठपैकी दोन मेट््ो दाखल झालय्ा आहेत. उव्वचरत िहा मेट््ोिुद््ा
लवकरच येतील. एकूणच मेट््ो खरेदी करणय्ाचा चीनबरोबरच वय्वहार पूण्व झाला, तो रद्् करणय्ाचा प््शन्च उद््वत नाही, अिे चिडकोचय्ा िंबंचधत
चवभागातील वचरष्् अचधकाºयाने सप्ष्् केले आहे.
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Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Meeting

of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 30
th

June, 2020 at 03:30 p.m., inter-alia to consider and adopt Audited Standalone Financial

Results of the company for the quarter and year ended 31
st

 March, 2020.

This information is available on the website of the Company at www.dcl.net.in  as well

as on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com

For Dhanlaxmi Cotex Limited

Sd/-

Mahesh S. Jhawar

(Whole Time Director)

Date: 20-06-2020

Place: Mumbai

तय्ापैकी काही जणांना िुि््ेवाने कोडवड
19 ची लागण झाली आहे. टपाल खातय्ाचय्ा
मुंबई डवभागातील 27 जणांना आतापय््ंत
कोडवड 19 ची लागण झाली असून तय्ापैकी
4 जणांचा मृतय्ु झाला आहे. या
कम्सचाऱय्ांना, तय्ांचय्ा कुटुंडबयांना या कडठण
समयी आधार िेणय्ासाठी सॉफट् टीम काय्सरत
अाहे. कोडवड 19 ची चाचणीचा अहवाल
पॉडझडटवह् आलेलय्ा टपाल कम्सचाऱय्ांना
तव्डरत मित पोचवणय्ासाठी बनवणय्ात
आलेलय्ा या सॉफट् टीमचे काम सुलभपणे
चालावे व तय्ांना कोणतय्ाही अडचणी येऊ
नयेत यासाठी सव्ाती पांडे सव्त: मुंबई
महापाडलकेचे आयुकत् इकब्ालडसंह चहल,
नगरसेवक व सथ्ाडनक प््शासनासोबत
डनयडमतपणे संपका्सत आहेत. 

कोडविची लागण झालेलय्ा टपाल
कम्सचाऱय्ांना सॉफट् टीमचय्ा माधय्मातून सहकायस्
करन् तय्ांचय्ा सोबत टपाल. डवभाग असलय्ाचा
संदेश देणय्ाचा प््यतन् याद््ारे केला जात आहे.
कोडविची लागण झालय्ावर डनमा्सण होणाऱय्ा
तणावाचय्ा वेळी अशा कम्सचाऱय्ांची काळजी
घेणाऱय्ा वय्कत्ी असलय्ाने तय्ांचा तणाव काहीसा
कमी होऊ शकतो. 

- सव्ाती पांिे,  पोसट् मासट्र जनरल, मुंबई
डवभाग

मुबंई : फािस्स ड ेडनडमत््ाने
सोशल मीडडयाचय्ा माधय्मातनू
यजुस्ं्नी वडडलावंर असललेे
प्े्म वय्कत् कले.े अनकेानंी
आपलय्ा माग्सिातय्ाच े फोटो
सोशल मीडडयावर शअेर कले.े
फसेबकु आडण वह्ॉटसअ्�ॅप
सट्टे््वर वडडलाचं े फोटो
आडण यासोबत चारोळी
अपलोड कलेी होती. फािस्स डे
डनडमत््ान े टव्वटरवरन्
सडेलब्े्टीन्ी आपलय्ा वडडलाचंे
आभार मानल.े आपलय्ा
टव्वटरवरन् #फािस्स ड,े
#बापमाणसू अस े हशॅटगॅ
वापरन् प््चडं प््माणात मसेजे्
वह्ायरल झाल.े कोरोना
असलय्ान े फािस्स ड े काही
प््माणात घरातच साजरा
करणय्ात आला. 

सोशल मीडियावर ‘फादस्स िे’चं सेडलब््ेशन!
आईवरील प््ेम अनेकजण पटकन वय्कत् करतात. मात््, वडील मह्टले

की, आधी तय्ांचा कंबरेचा पट््ा आठवतो. तय्ानंतर तय्ांचा रागीट चेहरा
आठवतो. तय्ामळु ेवडडलाडंवषयी जास्् काही बोलल ेजात नाही. मात्् रागीट
चहेऱय्ामागील डनरागस बापाच ेमन डिसनू यते.े तय्ामळु ेफािस्स ड ेडनडमत््ाने
वडडलांडवषयी अनेकांनी चांगलय्ा, वाईट गोष््ीबद््ल डलडहले.
वडडलांडवषयीचय्ा गोष््ी, लेख, कडवता, मेसेज युजसस्कडून वह्ायरल
करणय्ात आल.े वडडलाबंद््ल असललेय्ा प्े्मभावना, आिर वय्कत् करणय्ाचा
डिवस मह्णजे फािस्स डे. फािस्स डे १९१० पासून साजरा केला जातो. 
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The Indian Premier Lea-
gue (IPL) governing cou-
ncil will meet this week

to review all sponsorships of the
T20 tournament, counted
among the world’s most-valu-
able sporting properties. The
move comes as pressure to boy-
cott Chinese goods increases fol-
lowing the last week’s stand-off
between Indian and Chinese
soldiers in Ladakh.

On Sunday, the Confedera-
tion of All India Traders (CAIT),
which has launched a nati-
onwide campaign against Chin-
ese goods, urged the Board of
Control for Cricket in India
(BCCI) and the Indian Olympic
Association (IOA), to cancel
sponsorships of Chinese firms.
“They should immediately can-
cel sponsorships of Chinese
firms, if any, in the interest of
the nation,” said Praveen Khan-
delwal, secretary general, CAIT.

A 2019 study by consultancy
firm Duff & Phelps had valued
the IPL at $6.8 billion, up from 7
per cent the previous year. The
BCCI, which owns and runs the
league, is looking to organise the
tournament somewhere in
September-October this year
after it was forced to cancel its
springtime schedule because of
the Covid-19 pandemic.

IOA Treasurer Anandeshwar
Pandey has called a meeting of
its executives this week to
decide on suspending an agree-
ment with Chinese firm, Li-
Ning, as sponsor of player kits.

IPL, on the other hand, has a
deeper Chinese connect, with
popular brands such as Vivo,
Dream11 and Paytm associated
with it. Vivo, which is the coun-
try’s second-largest smartphone
player, is the title sponsor of IPL,
which it bagged in 2018 for near-
ly ~2,200-crore. 

Dream11 and Paytm, backed
by Chinese investors, are offi-
cial partners of the tournament,

while Swiggy, which also has
Chinese investment, is an asso-
ciate sponsor. While Vivo
declined comment on the issue
when contacted, persons in the
know said it was closely tracking

developments since it forks out
an annual amount of ~440 crore
towards its title sponsorship.
The contract ends in 2022.

BCCI Treasurer Arun Dhu-
mal said the body was open to

reviewing its sponsorship policy
of the league and would abide
by government guidelines. 

Legal and media experts told
Business Standard that PepsiCo
India’s midway exit in 2015 from

the IPL title sponsorship had set
a precedent. “Vivo had replaced
PepsiCo in October of 2015,” said
a legal expert, who was privy to
discussions then. “It was a nego-
tiated exit. If they (Vivo) can find
an Indian partner, who would
be ready to take up the finan-
cial obligation for the remain-
ing period that would give Vivo
an exit out of a tricky situation
and BCCI may not lose face with
sponsors,” he said.

The other option available
to Vivo would be to press for
damages in court if its IPL
sponsorship is called off by
BCCI, said experts, though the
company would exercise this
choice carefully as the anti-
China wave is currently very
strong in India. 

“Every contract has an exit
clause, but the question is in
what circumstances it is being
used,” said another Mumbai-
based media lawyer. “Vivo is not
keen to exit, but BCCI has been
forced to consider it because of
the all-round pressure that is
mounting on it following the
border dispute between India
and China. 

Vivo may seek negotiated exit from IPL
PepsiCo India’s midway exit in 2015
had set a precedent, say experts

Title sponsorship:
Vivo ~2,200 crore 
(5 years) 

Annual payout:
Vivo
~440 crore

Official partners
Dream11 and
Paytm

Associate TV sponsors 
(previous editions)

Swiggy, Bjyu’s

IPL’S CHINESE
CONNECTION

Malls witnessed 77 per cent
degrowth while high street
retail showed a decline of 61 per
cent in business in the first half
of June, as compared to the sa-
me period last year, with con-
sumer sentiment remaining
low even after lockdown relax-
ations, a report said.

According to the survey
conducted by the Retailers
Association of India (RAI) with
participation of more than 100
big and small retailers, it was
found that lockdown relax-
ations did not benefit retailers
as there was no significant
surge in their business.

After lockdown guidelines
were relaxed in early June,
most states permitted malls

and high street retailers to
reopen after a gap of more than
70 days. 

“However, it was found that
consumer sentiment continues
to be at a low. This is consistent
with findings of a consumer
survey by RAI which revealed
that 4 out of 5 consumers
would reduce shopping expen-
diture post the lockdown,” the
retailers’ body said.

The sentiment was reflected
in categories like quick service
restaurant and restaurants (dip
of 70 per cent), followed by
apparel and clothing 
(69 per cent decline), and jew-
ellery, watches and other acces-
sories (65 per cent decrease), it
added. PTI

Malls see 77% degrowth
in first half of June: Study

Plastic packaging company Manjushree
Technopack (MTL) is betting big on inor-
ganic growth plans as the Advent
International-backed firm aims to treble
the revenue to around ~3,000 crore over
the next three years. 

The Bengaluru-headquartered compa-
ny, which caters to multiple consumer
goods companies, including Reckitt
Benckiser, Procter & Gamble, Nestlé and
Coca-Cola says acquisitions will play a big

role in its business expansion plan and also
helping it achieve revenue targets, by 2024. 

“We are more aggressive than earlier,
and we see the Covid crisis as an opportu-
nity to grab some businesses that make
sense to us,” said Sanjay Kapote, CEO, MTL.
The company is currently in talks with four
businesses for possible acquisitions. The
PET bottles maker is targeting ~1,000 crore
worth of sales to come through acquisi-
tions in the next four years. MTL had ear-

lier acquired Varahi Polymers in 2016 to
set a footprint in the north. Last year, the
company took over National Plastics, a
company which makes dispensers and
pumps, to extend its products portfolio.

Apart from inorganic expansion, the
company is also steadily expanding its
capacity organically. It has set up a green-
field plant in Silvassa near Gujarat expand-
ing its footprint in the Western India. 

SAMREEN AHMAD

Manjushree Technopack in talks for acquisition 

HDFC Bank Limited
Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai 400013.
[Corporate Identification Number-L65920MH1994PLC080618]

[e-mail: shareholder.grievances@hdfcbank.com]
[Website: www.hdfcbank.com] [Tel : 022 3976 0001 / 0012]

Notice to theMembers of the 26th Annual GeneralMeeting
NOTICE is hereby given that the Twenty-Sixth Annual General Meeting
(AGM) of the Bank will be held on Saturday, July 18, 2020 at 2.00 p.m.
Indian Standard Time (IST) through video-conferencing (VC) / other
audio-visual means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice
of the AGM which will be circulated for convening the AGM.
In view of the continuing COVID-19 (Coronavirus) pandemic, the Ministry of
Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with
circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as
the “MCA Circulars”) permitted the holding of AGM through VC / OAVM,
without the physical presence of the Members of the Bank. Accordingly,
in compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of
the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Bank will
be held through VC / OAVM.
The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent
only by electronic mode to those Members whose email addresses are
registered with the Bank / its Registrar & Transfer Agent (RTA) or relevant
Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI
Circular dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of the AGM
and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank’s website at
www.hdfcbank.com, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited
at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.com.Members can attend and participate in the AGM through
VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in
the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM
shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103
of the Companies Act, 2013.
The Bank will be providing remote e-voting facility (“remote e-voting”) to all
its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of
the AGM. Additionally, the Bank is providing the facility of voting through
e-voting system during the AGM (“e-voting”). Detailed procedure for remote
e-voting / e-voting will be provided in the Notice of the AGM.
If your email ID is already registered with the Bank / its RTA / Depositories,
login details for e-voting are being sent on your registered email address.
In case you have not registered your email address and mobile number
with the Bank / its RTA / Depositories and/or not updated your bank
account mandate for receipt of unclaimed dividend of previous years, if any,
please follow below instructions to:
a) Register your email ID for obtaining Annual Report and login details for

e-voting
b) Providemandate of bank accounts for Electronic Clearing Service (ECS) or

any other means

Physical
Holding

Send a request to the RTA of the Bank viz. Datamatics Business
Solutions Limited (“DBSL”) at https://hbemailregistration.
datamaticsbpm.com providing name of shareholder, folio
number, scanned copy of the share certificate (front and back),
PAN (self-attested scanned copy of PAN card) for registering email
address.
Following additional details need to be provided for updating
bank account for receiving unclaimed dividend, if any, of previous
years:
a) Name and branch of the Bank,
b) the Bank Account type,
c) Bank account number,
d) 9-digit MICR No.,
e) 11-digit IFSC Code, and
f) Scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of

the first shareholder
Demat 
Holding

Please contact your Depository Participant (“DP”) and register
your email address and bank account details in your demat
account, as per the process advised by your DP.

For HDFC Bank Limited
Sd/-

Santosh Haldankar
Place: Mumbai Senior Vice President - Legal
Date: June 22, 2020 & Company Secretary

Notice is hereby given by and on behalf of one our clients, who has acquired the 
life rights of Mr. Dharam Pal Singh, an adult Indian inhabitant residing at B-649, 
Bunkar Colony, Ashok Vihar, Phase IV, New Delhi - 52, for perpetuity and for the 
entire world (Life Rights), to make one or more cinematograph film, including 
without limitation to full length feature film, animated feature films, musicals, 
web-series, web-film, television series, audio-visual productions, including 
adaptation, development, production and/or exploitation of the Life Rights or 
the like and any other derivative works in such Life Rights produced in any and 
all languages of the World including Indian languages (Original Film) and to 
produce, exploit and distribute the Original Film and all the rights emanating 
from the Original Film for perpetuity and for the entire universe in all and every 
modes, mediums and formats existing today and in future relying on the 
representation that all the Life Rights are free of any and all encumbrance, 
charge, claims or demand whatsoever, and there are no rights, title, or interest 
of any nature in favour of any third party in the Life Rights or the proposed 
Original Film or in any rights to Life Rights / proposed Original Film. However, 
should any person(s) have any claim against, to, or in respect of the Life Rights 
or any rights in the Life Rights including the right to develop, produce, in any of 
the languages of the world including Hindi, to develop, distribute and exploit the 
rights emanating from the Life Rights or the proposed Original Film, as the case 
maybe, such person(s) are hereby required to make the same known in writing 
to the undersigned at the address given below, within 15 (fifteen) days from the 
date of publication hereof, failing which the transaction will be completed 
without reference to such claims and the same, if any, will be deemed to have 
been waived.

PUBLIC NOTICE 

Dated: June 22, 2020 
Place: Mumbai

Wadia Ghandy & Co. Advocates, Solicitors and Notaries 
N.M. Wadia Buildings123, Mahatma Gandhi Road Fort, 

Mumbai -400 001 Board: +91 (22) 22715600; (22) 
22670669 Facsimile: +91 (22) 22676784 

E-mail: rohini.verma@wadiaghandy.com

DHANLAXMI COTEX LTD.

CIN: L51100MH1987PLC042280

Regd. Off: 285, Chatrabhuj Jivandas House, 2nd Floor, Princess Street, Mumbai - 400002

Tel No: 022-66228050 | Email Id: dcotex1987@gmail.com | Website: www.dcl.net.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Meeting

of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 30
th

June, 2020 at 03:30 p.m., inter-alia to consider and adopt Audited Standalone Financial

Results of the company for the quarter and year ended 31
st

 March, 2020.

This information is available on the website of the Company at www.dcl.net.in  as well

as on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com

For Dhanlaxmi Cotex Limited

Sd/-

Mahesh S. Jhawar

(Whole Time Director)

Date: 20-06-2020

Place: Mumbai
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