
February 3, 2023 

The Manager, 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Tower 

Dalal Street, 

Mumbai 400 001 

BSE Scrip Code: 973139, 973278, 974036 

ISIN: INE985V07025, INE985V07033, INE985V07041 

Sub: Unaudited financial results for the quarter ended December 31, 2022 – Newspaper cuttings evidencing 

publication of the Results, Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

Dear Sir/Madam, 

The Meeting of the Board of Directors of the Company was held on February 2, 2023 at the registered office of the 

company, to consider and take on record, inter alia, the Unaudited Financial results of the Company for the quarter 

ended December 31, 2022 prepared in due compliance of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”). The unaudited financial results were adopted 

and approved in the said Board Meeting. 

We would like to draw you kind attention that the Unaudited financial results of the Company for the quarter ended 

December 31, 2022 was uploaded on https://listing.bseindia.com immediately after the same was approved by the 

Board of Directors. 

In terms of Regulation 52 of Listing Regulations, the said Unaudited Financial Results for the quarter ended December 

31, 2022 have been published on February 3, 2023 in two newspapers, namely in “Navshakti”, a Marathi daily and in 

“The Free Press Journal”, a English daily. 

We attach herewith copy of the above-mentioned newspapers cuttings, evidencing the publication of the Unaudited 

financial results for the quarter ended December 31, 2022. 

Kindly take the above on records and disseminate on the website. 

Thanking You 

Yours faithfully,     

For Ambit Finvest Private Limited 

Sanjay Dhoka 

Director 

DIN: 00450023 

https://listing.bseindia.com/
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निवडक

श््ी गजानन महाराज
प््कट दिन सोहळा  
अंबरनाथ: अंबरनाथमध्ये श््ी
गजानन महाराज सेवा
मंडळाच्यावतीने श््ी गजानन
महाराजांच्या १४५ व्या प््कट शदन
सोहळ्याचे आयोजन करण्यात
आले आहे. मंगळवार शद. ७ पासून
सुर् होणाऱ्या या सात शदवसीय
सोहळ्यात शवशवध धाश्मटक
काय्टक््मांसह  शिवचशरि््
व्याख्यानेही होणार आहेत. दररोज
सकाळी ६ ते १० वा. काकड
आरती, मूत््ी पूजा, अशभरेक व
दररोज राि््ी ९.३० वा धाश्मटक
काय्टक््म होणार आहेत. मंगळवारी
अभंगवाणी सादर करणार आहेत. 

आजािी का अमृत
महोत्सव वक्तृत्व स्पर्ाा
महाड : पीपलस् एजय्कुिेन
सोसायटीअतंग्टत महाड-रायगड
यथेील डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर
महाशवद््ालय आयोशजत "आजादी
का अमतृ महोतस्व" ही वकत्तृव्
सप्धा्ट घणेय्ात आली होती. या
सप्ध््ते इ.१२ वी. कला िाखते
शिकत असललेी शपपंळकोड्ची
कनय्ा महके सतंोर पवार शहने
वकत्तृव् सप्ध््ते प्थ्म क्म्ाकं
शमळवनू यि सपंादन कले ेआह.े
शतच ेसव्टि् ्अशभनदंन तसचे कौतकु
होत आह.े

ए््सबाबत जनजागृती
रॅलीचे आयोजन
वसई : अणण्ासाहबे वत्टक
महाशवद््ालयाचय्ा राष््््ीय सवेा
योजना शवभागाचय्ा शवद््ाथ््ी
सव्यसंवेकानंी वत्टक महाशवद््ालय
त ेिास््््ी नगर अिी वसई सट्िेन
रस््ा यथेनू एचआयवह्ी ए््सबाबत
सामानय् जनामंधय् ेजागतृी
करणय्ासाठी रलॅी काढणय्ात आली.
याप्स्गंी शवद््ारय्ा्ंन्ी लाल शरबीन
बाधंली होती.

मुंबई: जागशतक कीत््ीचे व्यंगशचि््कार
शिवसेनाप््मुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या
जयतंीशनशमत् ्‘माझी मुबंई’ या शवरयाला अनसुरन्
८ जानेवारी रोजी बृहन्मुंबई क््ेि््ातील सव्ट
िाळांमधील शवद््ार्य्ां्साठी ४५ शठकाणी
बालशचि्क्ला सप्ध््चे े आयोजन कले े होत.े या
सप्ध््ते तबब्ल ७७,४५३ शवद््ारय्ा्ंन्ी सहभाग
नोद्वत दोन हजार शचि् ्रखेाटल ेहोत.े

या स्पध््ेतील चार गटातील तब्बल ५५२
शवद््ारय्ा्ंन्ी बाजी मारली आह.े दरमय्ान, या
सप्ध््चेा शनकाल शिक्ण् खातय्ाच े उपआयकुत्
किेव उबाळ े यानंी मगंळवारी पि्क्ार पशररदे

दरमय्ान घोशरत कलेा. या अतंग्टत इयत््ा पशहली व
दसुरीत शिकणा-या शवद््ारय्ा्ंस्ाठीचय्ा गट क्म्ाकं
१ कशरता ३ शवरय शनधा्टशरत करणय्ात आल ेहोत.े
जय्ामधय् े“मी आशण माझा फनॅस्ी ड््से, मी आशण
माझी आई, मी व फलुपाखर”् ह ेशवरय होत.े तर
इयत््ा शतसरी ते पाचवीत शिकणा-या
शवद््ारय्ा्ंस्ाठीचय्ा गट क्म्ाकं २ कशरता “माझय्ा

बाहलुीच ेलगन्, मी मकेअप करतो / करत,े  मी व
माझा आवडता प््ाणी” ह े ३ शवरय होत.े इयत््ा
सहावी त ेआठवीत शिकणा-या शवद््ारय्ा्ंस्ाठीचय्ा
गट क्म्ाकं ३ कशरता “आमह्ी वय्ायाम करतो /
करत,े आमह्ी वग्ट / िाळा सजावट करतो, आमह्ी
बागते खळेतो” ह े३ शवरय होत.े तर इयत््ा नववी ते
दहावीत शिकणा-या शवद््ारय्ा्ंस्ाठीचय्ा गट क्म्ाकं
४ कशरता “माझय्ा सव्पन्ातील मुबंई, दिेाचय्ा
प्ग्तीत मशहलाचं े मोलाच े योगदान व साशंघक
खळेातील शजकंणय्ाची शजद्”् ह े३ शवरय शनधा्टशरत
करणय्ात आलय्ाच ेपाशलकचेय्ा शिक्ण् शवभागाचे
उपायकुत् किेव उबाळ ेयानंी साशंगतल.े

उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या
मध्यवत््ी र्ग्णालयात तज्ज्् डॉक्टरांच्या
तब्बल १६ जागा शरक्त आहेत, त्यामुळे
र्ग्णांचे मोठ््ा प््माणात हाल होत
आहेत. याबाबत आमदार महोदयांसह
आरोग्य मंि््ी तानाजी सावंत
यांच्या दालनात बैठक पार
पडली. यावेळी अवघ्या १०
शदवसांत या जागा भरण्याचे
आश््ासन सावंत यानी
आमदारांना शदले आहे.

नुकत्याच झालेल्या शहवाळी
अशधवेिनापूव््ी आमदार
बालाजी शकणीकर, कुमार
आयलानी यांनी मध्यवत््ी
र्ग्णालयाच्या पाहणी दौरा केला
होता. या दौऱ्यावेळी तज्ज्् डॉक्टरांची
संख्या अपुरी असल्याचे समोर आले
होते. त्यानंतर शजल्हा दज्ाट असलेल्या
मध्यवत््ी र्ग्णालयात शरक्त असलेली
पद भरणे आशण इतर सोय सुशवधा
उपलब्ध करण्याबाबत महाराष्््् राज्याचे
आरोग्य मंि््ी तानाजी सावंत यांना

शनवेदन शदले होते. त्यावेळी आरोग्य मंि््ी
तानाजी सावंत यांनी मध्यवत््ी हॉस्सपटल
येथील वग्ट १ दज्ाटची १२ आशण वग्ट २
दज्ाटची ४ शरक्त पदे येत्या १० शदवसांत
भरली जातील, असे आश््ासन शदले. 

मध्यवत््ी हॉस्सपटल येथे नश्सं्ग स्कूल
तसेच हॉस्सपटल येथे असलेल्या
मोकळ्या जागेवर चार मजल्यांची नवीन
इमारत बांधण्याबाबत मंि््ालयात एक
बैठक लावण्यात येईल, असे आश््ासन
आमदार कुमार आयलानी यांना सावंत
यांनी शदले आहे. 

ठाण:े महापाशलकचे े महतव्ाच े उतप्नन्ाचे
स््््ोत मह्णज े मालमत््ा कर. यावर््ी
महापाशलकने े मागील सपंणू्ट वर्टभरात
जवेढी वसलुी कलेी होती, ती वसलुी
एकट््ा जानवेारी मशहनय्ा अखरेपय््तं पणू्ट
कलेी आह.े आयकुत् अशभजीत बागंर यानंी
ठाणकेरानंा मालमत््ा कर भरणय्ाबाबत
आवाहन कले े होत,े तय्ा आवाहनाला
प्श्तसाद दऊेन नागशरकानंी कर भरणा
कलेय्ान े आयकुत्ानंी ठाणकेर करदातय्ाचंे
आभार वय्कत् कले ेआहते. अजनूही दोन
मशहन ेबाकी असनू जय्ा मालमत््ाधारकानंी
अद््ापय्टत मालमत््ा कर भरललेा नाही
तय्ानंी तव्रीत भरणा करन् महापाशलकसे
सहकाय्ट कराव,े असहेी तय्ानंी नमदू कलेे
आह.े 

मालमत््ा कराचा भरणा वळेवेर वह्ावा
यासाठी आयकुत् अशभजीत बागंर यानंी
वळेोवळेी बठैका घवेनू सबंशंधत

अशधकाऱय्ानंा माग्टदि्टन कले े होत.े
तय्ानसुार योगय् शनयोजन करणय्ाचय्ा
सचूनाही शदलय्ा होतय्ा. नागशरकानंा कर
भरण े सलुभ वह्ाव े यासाठी िशनवार,
रशववार व सटु््ीचय्ा शदविी महापाशलकचेी
सव्ट प्भ्ाग काया्टलय ेसरु ्ठवेणय्ात आली
होती. आयकुत् बागंर याचंय्ा आवाहनाला
सकारातम्क प्श्तसाद दते ठाणकेरानंी
मालमत््ा कराचा भरणा कलेय्ान े मागील
वर््ीचय्ा तलुनते जानवेारी २०२३ अखरेीस
महापाशलकने े ११० कोटीचा अशधकचा
मालमत््ा कर वसलू कलेय्ाची माशहती
आयकुत्ानंी शदली. यावर््ी ३१
जानवेारीपय््तं ५९१ कोटीचा मालमत््ा कर
वसलु झाला आह.े मागील आशथ्टक
वरा्टचय्ा अखरेीस मह्णजचे ३१ माच्ट
२०२२ पय््तंची वसलुी ही ५९१ कोटी होती,
ती या वर््ी जानवेारी मशहनय्ातच पणू्ट झाली
आह.े 

यामधय् े चाल ू वर््ी उथळसर प्भ्ाग
सशमती ३९.८८ कोटी, नौपाडा-कोपरी
प्भ्ाग सशमती ७२.२६ कोटी, कळवा प्भ्ाग
सशमती २०.४६ कोटी, मुबं््ा प्भ्ाग सशमती
२४.३१ कोटी, शदवा प्भ्ाग सशमती २६.७८
कोटी, वागळ ेइसट्टे प्भ्ाग सशमती १९.५३
कोटी, लोकमानय्-सावरकरनगर प्भ्ाग
सशमती २२.९९ कोटी, वत्टकनगर प्भ्ाग
सशमती ८४.६५ कोटी, माशजवडा-मानपाडा

प्भ्ाग सशमती २०६.३७ कोटी व
मखुय्ालयाकड े ७५.६६ कोटीच्ी वसलुी
झाललेी आह.े 

अद््ाप दखेील काही करदातय्ानंी तय्ाचंा
मालमत््ा कर महापाशलककेड े जमा
कलेलेा नाही, तरी अिा करदातय्ानंी तय्ाचंा
मालमत््ा कर लवकरात लवकर
महापाशलककेड े जमा करणय्ाच े आवाहन
करणय्ात यते आह.े 

ठाण्यात ५९१ कोटी्ची
विक््मी मालमत््ा करिसुली

आयुक्त अचभजीत बांगर यांनी नागचरकांचे मानले आभार  शहरातील विविध कामे प््गतीपथािर 
महापावलका कार्यके््त््ातील सरु ्असललेे ि प्स्््ावित प्क्लप् कामांबाबतही

िळेोिळेी बठैका घऊेन रुद््पातळीिर कामे करण्राबाबत सूचना विललेर्ा आहते.
गेल्रा चार मवहनर्ापंासनू शहरातील विविध काम ेप्ग्तीपथािर असनू, राचा
बिल ठाणकेरांना अनुभिरास वमळत आह.े खडे््मकुत् ठाण,े सौि्र््ीकरण, सि्च्छ
शौचालरे कामाबंरोबरच वभतंीिरील आकर्यक वचत्् ेनागवरकांच ेलक् ्िधूेन घते
असनू, रेणाऱर्ा काळात ठाणकेरानंा शहराचे नि ेरप् पहािरास वमळणार आह.े
शहरातील वनरोवित काम ेिळेिेर पणू्य वह्ािीत राकड ेलक्् िते असतानाच
महापावलकचेी आव्थयक बािू सक्म् होण्रासाठी विविध स्िर्पाच ेकर, अनुिाने
प््ापत् करणर्ाचर्ा िृष््ीकोनातूनही प्र्तन् सरु ्असलर्ाचहेी आरक्ुत अवभिीत
बागंर रांनी नमिू कले.े

मध्यवत््ी र्ग्णालयातील
डॉक्टर टंचाई सूटणार

अवघ्या १० चदवसांत चरक्त जागा भरणार

‘माझी मुंबई’ बालचचत््कला स्पर््ेत ५५२ चवद््ार्य्ाा्ची बाजी

साकेत मॅग्नोत्सवाला दणक्यात प््ारंभ 

मुबंई : साकते ज््ानपीठचय्ा िकै्श्णक ससंथ्ाचंय्ा
समहूान े ‘साकते मगॅन्ोतस्व’ आशण रोहक २०२३ या
मगेा इवह्ेट्चय्ा सव्रप्ात वाशर्टक उतस्वाचंी सरुव्ात
कलेी आह.े साकते शवद््ा मशंदर िाळा, साकते जय्शुनअर
कॉलजे, साकते कॉलजे ऑफ आ््ट्स, सायनस् अडँ
कॉमस्ट, प्म्ोद राम उजगर शतवारी साकते इिनस्ट्ट््टू
ऑफ मनॅजेमेट्, साकते बीएड कॉलजे आशण साकते
नशस्ंग् इिनस्ट्ट््टू यानंी सयंकुत्पण े या काय्टक्म्ाचंे
आयोजन कले ेआह.े 

२८ जानवेारी रोजी एका भवय् उदघ्ाटन सोहळय्ाने
या काय्टक्म्ाची सरुव्ात झाली. या वर््ीचय्ा काय्टक्म्ाची
थीम आह े “महाराष््््ाचा अशभमान”. प्म्खु पाहणुे
साकते शतवारी, साकते ज््ानपीठाच े सशचव आशण
शवश्स्् ्सदसय्ाचंय्ा उपसस्थतीत उदघ्ाटन झाल.े लझेीम,
ढोल, तािा, ततुारीसह शमरवणकुीद््ार े सोहळय्ाला
सरुव्ात झाली. मोठ््ा शवद््ारय्ा्ंच्य्ा गद््ीसाठी पॉवर-
पकॅ मनोरजंन सादर कले े होत.े  ४ फबे््वुारीपय््तं हा
महोतस्व रगंणार आह.े

मुबंई : मुबंईतील जहागंीर आट्ट गलॅरी यथे े शचि्क्ार सशचन सागर े याचंय्ा
नवशनशम्टत शचि््ाचंय्ा एकल प्द्ि्टनाला सरुव्ात झाली आह.े ६ फबे््वुारी पय््तं
रोज सकाळी ११ त ेसधंय्ाकाळी ७ वाजपेय््तं ह ेप्द्ि्टन रशसकानंा शवनामलूय्
पाहता यणेार आह.े या प्द्ि्टनात ठवेललेी शचि्् े काहीिी अदभ्तुरमय् आशण
आगळय्ावगेळय्ा सकंलप्नानंी व सरंचनानंी नटललेी असनू तय्ातनू सवा्ंन्ा
स््््ीचय्ा भावशवश््ाच ेआशण वगेवगेळय्ा वातावरणातील साकारणाऱय्ा शवशवध
वशैिष््य्ाचं ेतसचे पलैूचं ेदि्टन घडत आह.े 

प्स्््तु प्द्ि्टनातील शचि्् ेही तय्ाचंय्ा नहेमीचय्ा सादरीकरणापके््ा वगेळी असनू
तय्ात ग््ामीण जीवनातील सकंलप्नातम्क कलातम्कता, सरंचनतेील वशैवधय्
आशण रगंलपेणातनू अथ्टपणू्टतने े तय्ानंी साकारलले े स््््ीचय्ा भाव शवश््ातील
नानाशवध पलै ूखरोखर अवण्टनीय आहते. सशचन सागर ेयानंी पाढंरा, लाल,
शपवळा, शहरवा, शनळा, करडा, गलुाबी, कसेरी वगरै े रगंछटाचंा कलातम्क
समनव्य साधला आह.े ग््ामीण श््््सया, ितेातील तसचे अनय् काम ेआटोपनू
सधंय्ाकाळी घरी परतलय्ानतंर तसचे गहृसव्ाशमनी अिा श््््सया शनशव्टकार व
मानशसकशरतय्ा प्फ्शुलत व प्स्नन् असतात. 

जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये 
एकल चित््प््दर्टनाला सुर्वात ठाण े : नाशिक-मुबंई हायववेर खारगेाव टोलनाका जवळ कारमधनू

आललेय्ा पाच अज््ात आरोपीन्ी दचुाकीवरील इसमाची अडीच लाख
रप्याची रोकड िास््््ाचय्ा धाकान े लटुलय्ाची घटना १६ जानवेारी रोजी
घडली होती. याप्क्रणी कळवा पोशलसानंी धडक कारवाई करीत तय्ा
चौकडीला बडे््ा ठोकलय्ा आहते. 

१६ जानवेारी रोजी कारमधनू आललेय्ा अज््ात आरोपीन्ी जबरी लटू
कलेय्ाचा गनुह्ा दाखल झालय्ानतंर कळवा पोशलसानंी घटनासथ्ळावर प््ापत्
सीसीटीवह्ी फटुजे व ताशं््िक माहीतीचय्ा आधार े गनुह्््ामधील सिंशयत
आरोपी याचंय्ाबाबत माहीती प््ापत् कलेी. गनुह्््ात एकणू ५ आरोपीच्ा
सहभाग शदसत असल्याचे शदसून आल्याने त्यांनी गुन्हा करतेवेळी
तय्ाचंय्ाकड े असललेय्ा शपस््लू सारखय्ा िस््््ाचा वापर कलेय्ाच े शनषप्नन्
झाल.े कळवा पोशलसानंी गभंीरतने े आरोपीच्ा मागोवा काढला आशण
आरोपी जकाउलह्ा बताउलह्ा चौधरी (२३) उत्र्प्द्िे, आरोपी सोहले
अहमद जनुदे अहमद िखे (२०)रा- कथैोशलया शजलह्ा बस््ी राजय्
उत्र्प्द्िे, आरोपी अली उलह्ा सलाम खान  (१९)रा- नानपाडा शजलह्ा
बहरचै शजलह्ा - उत्र्प्द्िे, आरोपी शवधीसघंर््ीत बालक (१७) रा-
उत्र्प्द्िे याना ंशिताशफन ेसापळा रचून ताबय्ात घतेल.े  

दुचाकी अडवून लुटणाऱ्या चौकडीला अटक 
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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given for the information of the general public that my client is
negotiating to purchase from Blue Oceanic Vasuan Pvt. Ltd. all rights, privileges 
and benefits of the property described in the schedule hereunder. Any Individual/ 
Institution/ Firm/ Company having any right, title and interest in the said property 
by way of sale, transfer, gift, exchange, mortgage, security, lien, lease, trust, license,
inheritance, pre-emption in execution charge or claim, attachment or otherwise 
in any other manner whatsoever is hereby requested to notify such objection/ 

st
claim to the undersigned at his chamber at L I M LEGIT, 6 & 7, 1  Floor, Kamawalla
Chambers CHS Ltd. Junction of Sir. P. M. Road and Parsi Bazar Street, Fort, Mumbai- 
400 001, within 14 days together with necessary documents in support thereof 
from the date hereof, failing which my client shall proceed with execution of the
agreement as per and terms and conditions agreed upon and further it will be 
presumed that there is no objection/ claim as such and if any, the same shall be
deemed to have been waived or abandoned

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO:
All that piece and parcel of flat No. 1904, 19th Floor, 'A' Wing, Allura Co-operative
Housing Society Ltd., Senapati Bapat Marg, Worli , Mumbai 400 013 ; admeasuring
about 893  square feet Carpet area , together with 1 ( One ) Car Parking spaces P5 
824,constructed on land bearing C.T.S No. 464   Lower Parel Division in the Registration
Sub-District and District of Mumbai City and Mumbai Suburban, within Greater Mumbai.

Dated this 3 day of February 2023.              
FOR L I M LEGIT, Dipesh U. Siroya (Proprietor) 

 

   

MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH 
SCIENCES 

VANI ROAD, MHASRUL, NASHIK-422 004 
Advt. No. 03/2023 

Applications are invited for filling the following tenure posts 
created from University fund on purely temporary yearly basis 
for MUHS Teaching Department. 
Professor, Associate Professor, Assistant Professor 
Above posts are to be filled for courses coducted at University 
Regional Centres & Headquarter of MUHS Nashik. 
Application in prescribed form should reach the University 
office on or before 01/03/2023. For more details please visit to 
the University website www.muhs.ac.in 

Sd/- 
Date : 31.01.2023 Registrar 
Place : Nashik MUHS, Nashik

  

   

Public Notice 
Ref. No : AVSD/Notice/147/2023 

Date : 02/02/2023 
To, 
Mr. Mohammed Rafi Shaikh 
Intija, 
Sant Namdev Co-op. Housing 
Society (Proposed), Kamraj 
Nagar, Netaji Nagar, Vasantrao 
Naik Road, Ghatkopar East, 
Mumbai-400 024 

Before the Additional Collector 
(Enc/Rem) 

Eastern Subarban, Industrial 
Assurance Building, 

1st Floor, Churchgate, Mumbai. 
Appeal No. 364 of 2022 

Anandrao Babanrao Baravkar
….Appellant 

Versus 
Competent Authority-8, SRA & 
Ors. …Respondents 
Dear Sir, 
I am concerned for the appellant 
in the above captioned matter. 
The appellant has filed the above 
captioned appeal against you 
being the respondent No. 4 along 
with the other respondents with 
respect to the residential premise 
at Sr. No. 1818 in the Annexure-II 
of the Slum rehabilitation scheme 
of the Sant Namdev Co-op. 
Housing Society (Proposed) 
Situated at Kamraj Nagar, Netaji 
Nagar, Vasantrao Naik Road, 
Ghatkopar East, Mumbai-400 
024. 
The above matter will come for 
hearing on dated 6/2/2023 at 11 
am. In such case you may remain 
present either personally or 
through your counsel, if so desire. 
In absence of you, the matter will 
be proceed further in accordance 
with law. 
Dated this 2nd day of February, 
2023. 

Sd/-  
(Vidnyan S. Daware) 

Advocate for Appellant 

This is with Reference to “Physical Possession 
Notice” published in this newspaper dated 
02.02.2023. Please note that “Date-27.09.2022” 
should be read as “Date-02.02.2023”. The 
Other texts matter will remain unchanged.

CORRIGENDUM

Sd/-, 
Authorised Oficer

The Deccan Merchants 
Co-op. Bank Ltd., Mumbai

Head Office : 217, Raja Rammohan Roy Road, 
Girgaon, Mumbai 400 004.Tel.: 2389 1233
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