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DHENU BUILDCON INFRA LIMITED
 Office No. 4 Building No. 4, Vahatuk Nagar, Amboli, Andheri (West), Mumbai- 400 058

Contact No.: 7977599535 CIN: L10100MH1909PLC000300
Email: dhenubuildcon@gmail.com Website: www.dhenubuildconinfra.com

EXTRACT FROM THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER ENDED 30/06/2021

PARTICULARS

1 Total Income from Operations (net) 0 0 0
2 Net Profit/ (Loss) for the period

(before tax and Exceptional items) (1.11) (21.17) (133.17)
Net Profit/ (Loss) for the period
before tax, (after  Exceptional items) (1.11) (21.17) (133.17)

3 Net Profit/ (Loss) for the period
after tax (after Exceptional  items) (1.11) (21.17) (98.80)

4 Total Comprehensive Income for
the period[Comprising Profit / (Loss)
for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)] (1.11) (4.55) (76.18)

5 Equity Share Capital
(Face Value of Shares : Re. 1/-) 183.00 183.00 183.00

6 Earnings Per Share (of Re. 1/- each)
(a) Basic (0.01) (0.12) (0.54)
(b) Diluted (0.01) (0.12) (0.54)

(Rupees in Lakhs except EPS)

31.03.2021
 (Audited)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,
2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange i.e BSE at
www.bseindia.com  and the Company's website www.dhenubuildconinfra.com

For Dhenu Buildcon Infra Limited
                                                                                 Sd/-

Place : Mumbai                                                                                                        Vikash Maharishi
Date  : 11th  August,2021                                                                                          Director & CFO

DIN: 07073642

 30.06.2020
 (Unaudited)

Sr
No.

Quarter ended
 30.06.2021
 (Unaudited)

Year ended

अंबरनाथच्या कचराभूमीचा
प््श्न अखेर ननकाली

अंिरनाथ : अंबरनाथ पूि्े्तील
मोरीिली पाड््ाशेजारी गेलय्ा अनेक
िषा्ाप्ासून सुर ् असलेली बेकायदा
कचराभूमी बुधिारपासून बंद केली
जाणार आहे. उच्् नय्ायालयाने एक
मवहनय्ाची मुदत वदलय्ानंतर अंबरनाथ
नगरपावलकने वचखलोली येथे नवय्ा
कचराभूमीसाठी परिानगी वमळिली
आहे. नुकतीच ठाणे वजलह्््ाचय्ा
पालकमंत्््यांनी वचखलोलीतील आरव््कत
भूखंडािर कचरा टाकणय्ास परिानगी
वदलय्ानंतर बुधिारपासून या
कचराभूमीिर कचरा टाकला जाणार
आहे. अंबरनाथ नगरपावलकेने गेलय्ा
काही िषा्ाप्ासून मोरीिली पाडा या
भागात कजव्त-काटई महामागव् आवण
कलय्ाण-बदलापूर राजय् मागा्वचय्ा
जोडमागा्विर बेकायदा पद््तीने कचरा
टाकणय्ास सुरि्ात केली होती.
अंबरनाथ शहराचा विस््ारणारा भाग

असलय्ाने या वठकाणी मोठ््ा प््माणािर
रवहिासी संकुले उभी रावहली आहेत.
बांधकाम वय्ािसावयकांकडून ही
कचराभूमी काही वदिसात हटिली
जाईल, असे आश््ासन वमळालय्ाने
नागवरकांनी या भागात घरे विकत
घेतली. मात्् कचराभूमीचा प््शन्
रखडलय्ाने नागवरकांना कायम दुग््ाधीचा

त््ास सहन करािा लागत होता. या
प््करणी विविध राजकीय पक््,
सामावजक संघटना, पया्विरणप्े्मी आवण
नागवरकांनी शेकडो आंदोलने केली.
क््मता संपलय्ानंतरही पावलका प््शासन
या वठकाणी कचरा टाकत होते.
साततय्ाने आग लागणय्ाचय्ा घटनांमुळे
शहराचय्ा मोठ््ा भागात धुराचे साम््ाजय्

पसरत होते. याची दखल राष््््ीय हवरत
लिाद, उच्् नय्ायालयानेही घेतली. या
कचराभूमीचय्ा समोरच अंबरनाथ
शहरातील कवनष्् नय्ायालय सुर्
होणय्ाचय्ा प््तीक््ते आह.े तय्ािरन् गलेय्ा
मवहनय्ात उच्् नय्ायालयाचय्ा
नय्ायाधीशानंी अबंरनाथ नगरपावलकेचय्ा
कारभारािर नाराजी वय्कत् केली होती.
तसेच अंबरनाथ नगरपावलकेला एक
मवहनय्ाचा अिधी वदला होता. तय्ानंतर
अंबरनाथ नगरपावलकेने कचराभूमीचय्ा
नवय्ा जागेसाठी हालचाली सुर ्केलय्ा.
अखेर अंबरनाथचय्ा वचखलोली
भागातील सि्े्क््ण ि््मांक १३२ या
कचराभूमीसाठी आरव््कत जागेची
वनव््िती झाली. पालकमंत््ी एकनाथ
वशंदे यांनी नुकतय्ाच झालेलय्ा दूरवचत््
संिाद बैठकीत वचखलोली येथील
जागेचा िापर करणय्ासाठी 
परिानगी वदली. 

डो्वबिली रेल्िे  स्थानकात  १४३४   तर कोपर  रेल्िे स्थानकात १५० नागवरकांच्या 

लसीकरण प््माणपत््ाची पडताळणी

डो्भिवली : शासनाचय्ा
मागव्दशव्क सुचनांनुसार कोविड
लसीकरणाचे दोन डोस पूणव्
होऊन १४  वदिस पूण्व झालेलय्ा
नागवरकांना रेलि्े प््िासाची
अनुमती देणय्ात आली आहे.
सदर नागवरकांना रेलिे् पास
वमळणे सुकर वह्ािे याकरीता
तय्ांचे कोविड लसीकरण
प््माणपत््ाची पडताळणी
करणय्ाकरीता महापावलका
कायव्क्े्त््ात कलय्ाण, डोव्बिली,
कोपर, वटटिाळा, आंबीिली,
शहाड, ठाकुल््ी या रेलि्े
सथ्ानकांिर महापावलकेने

सकाळी ७ ते दुपारी ३  ि दुपारी
३  ते रात््ी ११  या दोन सत््ात
महापावलका कमव्चाऱय्ांचे मदत
कक्् उभारणय्ात आले आहेत.
बुधिारी  सकाळी ७  िाजता
महापावलका क्े्त््ातील सिव् रेलिे्
सथ्ानकांिर महापावलकेचे
कम्वचारी हजर होते. या पवहलय्ा
सत््ात कलय्ाण पिू्व रेलि् ेसथ्ानक
येथे १६८ , कलय्ाण पव््िम
रेलिे् सथ्ानक येथे २८४ ,
डोव्बिली पूि्व रेलि्े सथ्ानक येथे
८२७ , डोव्बिली पव््िम रेलि्े
सथ्ानक यथे े६०७ , ठाकुल््ी रलेिे्
सथ्ानकािर १९९, शहाड रेलि्े

सथ्ानकािर १५ , आवंबिली रलेि्े
सथ्ानकािर ५१ , कोपर रेलिे्
सथ्ानकािर १५० , वटटिाळा
रेलिे् सथ्ानकािर २०४  अशा
एकुण २५०६ नागवरकांचय्ा
लसीकरण प््माणपत््ाची
पडताळणी  करणय्ात आली.
दुपारचय्ा दुस-या सत््ातही
नागवरकांचय्ा लसीकरण
प््माणपत््ाची पडताळणी केली
जात आहे. नागवरकांनी सदर
पडताळणीसाठी गद््ी न करता
प््शासनास सहकाय्व करािे, असे
आिाहन महापावलकेमाफफ्त
करणय्ात येत आहे.

लोकल ट््ेनमध्ये प््वास करण्याबाबत
राज्यसरकारच्या मार्गदर्गक सूचना सायभिंग वय्ावसाभयकांचय्ा बंद मुळे

यंत््माग वय्वसाभयक हवालभदल 

राष््््िादी काँग््ेस आंदोलनाच्या पवित्््यात 

भिवंडी :भि.११( शरि धुमाळ ) वभिंडी या
यंत््माग उद््ोग नगरीत यंत््माग वय्िसायास पूरक
वय्िसाय मह्णून ओळखलय्ा जाणाऱय्ा सायवझंग
वय्िसावयकांनी आठ वदिसांचा बंद पुकारलय्ाने
यंत््माग वय्िसावयक हिालवदल झाले असून
सायवझंग वय्िसावयकांनी या बाबत तातक्ाळ वनणव्य
न घेतलय्ास यंत््माग वय्िसावयकांची पाठीशी उभे
राहून जे सायवझंग वय्िसावयक आपले उद््ोग सुर्
कर ् इचच्छतात तय्ांना राष््््िादी काँग्े्स संरक््ण
देणार असलय्ाची मावहती राष््््िादी काँग्े्स वभिंडी
शहरा वजलह्ाधय्क्् भगिान टािरे यांनी पत््कार
पवरषदेत वदली आहे .

मागील दीड िषा्ाप्ासून देश कोरोनाशी लढा
देत असताना लॉक डाऊन मुळे सिव् वय्िसाय
उद््ोग अडचणीत आले असताना वभिंडी
शहरातील यंत््माग उद््ोग आवथ्वक डबघाईचा
सामना करीत असताना आता काही प््माणात तय्ात

सुधारणा होत आहे अशा काळात यंत््माग
वय्िसावयकांनी वय्िसाय सुर ्करणय्ासाठी कच््ा
माल खरेदी केला असता सायवझंग वय्िसावयकांनी
बंद पुकारलय्ाने यंत््माग उद््ोजक पुनह्ा आवथ्वक
संकटात आला असून भाि िाढीसाठी सायवझंग
वय्िसावयक बंद करत आहेत हे चुकीचे ि

अडिणूक करणारे आहे
असा आरोप भगिान
टािरे यांनी केला आहे.
सायवझंग वय्िसावयक
पल्ाचस्टक कचरा जाळून
पया्विरणाचा ऱह्ास
करीत असतानाच
शहरातील नागरीकांचय्ा
आरोगय्ाशी खेळत
असून तय्ािर प््दूषण
वनयंत््ण मंडळ कारिाई

करीत नाहीत या बाबत आि््यव् वय्कत् करीत
बेकरी साठी परिाना पास घेऊन मोठ््ा प््माणािर
लाकडे सायवझंग मधये् जाळली जात आहेत
तय्ाकडे कानाडोळा वह्ािा यासाठी सायवझंग
वय्िसावयकांनी बंद पुकारला असलय्ाचा आरोप
शेिटी भगिान टािरे यांनी केला आहे .

उल्हासनगर भि ११: येतय्ा
१५ ऑगसट् पासून सिव्सामानय्
नागवरकांना लोकलने प््िास
करणय्ाची मभुा वमळणार आह ेमात््
तय्ासाठी नागवरकांनी लसीकरणचे
दोनह्ी डोस पूणव् करणे आिशय्क
असून याबाबत राजय् सरकारचय्ा
मागव्दशव्क सूचना उलह्ासनगर
महानगरपावलकेने प््वसद््ी
पत््काद््ारे जारी केलय्ा आहेत .
१५ ऑगसट्पासून कोविड
लसीकरणाचे २ डोस घेऊन १५
वदिस पूणव् केलेलय्ा नागवरकांना
रेलि्े वतकीट काउंटरिर मावसक
ट्े्न पास वदला जाईल.  रेलि्े पास
वितरण प््व््ियेला गती देणय्ासाठी
आवण संभावय् गद््ी टाळणय्ासाठी,
उलह्ासनगर, विठ््लिाडी आवण
शहाड वतकीट काउंटरजिळ
सकाळी ७. ते रात््ी ११ या िेळेत
२ वशफट्मधय्े सि्तंत्् हेलप् डेसक्

उभारणय्ात येईल.
जे नागवरक मूळ शासकीय

ओळखपत्् आवण तय्ाची छायाप््ती
(शकय्तो आधार काडव्) सोबत
कोविड -१९ लसीकरण
प््माणपत््ाची प््त आवण छायावचत््
घेऊन येतात, तय्ांना प््थम
महानगरपावलकेचय्ा हेलप् डेसक्िर
कागदपत््ांची पडताळणी करािी
लागेल आवण तय्ािर सि्ाक््री केली
जाईल. हलेप् डसेक् कम्वचारी आवण
कृपया ते प््मावणत करा.
साक््ांवकत प््माणपत्् आवण
ओळखपत्् (शकय्तो आधार
काडव्) रेलि्े वतकीट काउंटरिर
दाखिलय्ानंतर, संबंवधत
नागवरकाला प््िासासाठी विवहत
शुलक् भरलय्ानंतर मावसक ट्े्न
पास वमळेल असे
प््वसद््ीपत््काद््ारे वनद्े्श वदले
आहेत. 

शिवसनेचेी शिवडंी महापाशिकवेर धडक
भिवंडी  : वशिसेना वभिंडी शहर प््मुख श््ी.

सुभाषजी माने साहेब यांचय्ा नेतृति्ाखाली आज
वशिसेनेचय्ा वशष््मंडळाने वभिंडी महापावलकेिर धडक
वदली. वभिंडी शहरातील समसय्ांचा पाढाच मा. आयुकत्
सधुाकर दशेमखु याचंय्ा समोर िाचला गलेा. *वभिडंीतील
जनतेला लिकरात लिकर सिव् नागरी सुविधा उपलबध्
करन् द््ावय्ात असे विनंतीिजा इशाराच वभिंडी शहर
वशिसेनेचय्ा ितीने मा. आयुकत्ांना देणय्ात आला.* 

कधी नवह्े इतके जबरदस्् योगय् वनयोजन, बांधणी,
आि््मकपणा याची सागंड घालनू चौफरे फटकेबाजी करत
वभिडंीत वशिसनेचे ेकाम जोरात सुर ्झाले आह.े *तय्ाचाच
एक भाग मह्णून आज मंगळिार वद. १० आँगसट् २०२१
रोजी वशिसेना शहर प््मुख श््ी. सुभाषजी माने साहेब
यांचय्ा नेतृति्ाखाली वशिसेना पदावधकाऱय्ांनी वभिंडी
पावलका आयकुत् श््ी. सधुाकर दशेमखु याचंी भटे घतेली.*
प््थम मा. आयकुत्ांच ेवभिंडी शहरात सि्ागत मह्णून तय्ानंा
पुषप्गुचछ् देिून शुभेचछ्ा वदलय्ा. *तय्ानंतर वभिंडी
शहरातील रस््े, पाणी, सि्चछ्ता आवण आरोगय् याविषयी
चचा्व करन् नागवरकांना मूलभूत नागरी सुविधा वमळत
नसलय्ामुळे वचंता वय्कत् केली. शहरात खड््््ांचे साम््ाजय्
पसरले असुन बांधकाम विभागाला धारेिर धरणय्ात आले.
वपणय्ाचय्ा गढूळ पाणय्ामुळे नागवरकांचे आरोगय् धोकय्ात
आलय्ाचे आवण असि्चछ्तेमुळे साि्वजवनक आरोगय्ाबाबत
वचतंा वय्कत् करन् यािर तातक्ाळ उपाययोजना करणय्ाचय्ा
विनंतीिजा इशारा देणय्ात आला.

सध्या श््ािण मवहना सुर् झाला असुन याच मवहन्यात वहंदू धव्मियांच्या
सणांना सुरिात होते. गणेशोत्सिासारखा मोठा सण दारात येऊन
ठेपल्याने रस््े दुर्स््ी करणे गरजेचे असल्याची महत्््िाची सूचना
करण्यात आली. *मा. आयुक्तांची पवहलीच भेट आवण त्यांनी नुकतेच
चाज्ि हाती घेऊनही त्यांनी जनतेचे प््श्न तात्काळ माग््ी लािािे अशी
आग््हाची मागणी वभिंडी वशिसेनेने केली. अन्यथा वशिसेनेला
पावलकेच्या विरोधात रस्त्यािर उतरािे लागेल असा इशारा देण्यात
आला.* तसेच अनेक महत्््िाच्या विषयािर चच्ाि झाली असून लिकरात
लिकर ज्या ज्या सुविधा देता येतील त्या वशिसेनेच्या सहकाय्ािने देऊ
असे आश््ासन मा. आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी वशिसेना
वशष््मंडळाला वदले. या वशष््मंडळात शहर सवचि श््ी. महे्द्् कुंभारे,
पव््िम विधानसभा संघटक श््ी. मदन भोई, पूि्ि विधानसभा सवचि श््ी.
गोकुळ कदम, पव््िम विधानसभा संघटक श््ी. वदलीप को्डलेकर,
मवहला संघटक (पूि्ि) श््ीमती कोमलताई पाटील, उपशहर प््मुख श््ी.
संजय काबूकर, श््ी. श््ीनाथ पाटील, श््ी. मनोज गगे, श््ी. राकेश मोरे,
श््ी. राम वशगिण इत्यादी पदावधकारी उपस्सथत होते!

विठ््लिाडी - उल्हासनगर  रेल्िे स्टेशन दरम्यान 

हजारो कुटुंब बेघर 
होणय्ाचय्ा भितीचय्ा सावटाखाली

उल्हासनगर, / प््काश सोनवणे :
विठ््लिाडी ते उलह्ासनगर रेलि्े सथ्ानकादरमय्ान
रेलि्े रळ्ाचे चौपदरीकरणाचे काम सुर ्आहे.  या
कामादरमय्ान विठ््लिाडी पव््िम ि  उलह्ासनगर
पूिव् भागातील रेलि्े रळ्ालगत असणाऱय्ा
मागासिग््ीय झोपडपट््््ांना विश््ासात न घेता तय्ा
हटविणय्ाची प््व््िया सुर ्झाली आहे. तय्ामुळे या
झोपडपट््ीतील हजारो कुटुंब हे बेघर होणय्ाचय्ा
वभतीने तणािाखाली जगत आहेत. विठ््लिाडी ते
उलह्ासनगर दरमय्ान धोबीघाट, िवसटा काँलनी,
वभमकाँलनी, ईव्दरानगर, या सारखय्ा अनेक
मागासिवग्वय समाजाचय्ा झोपडपट््््ा  मागील ५
दशकांपासून िसलेलय्ा आहेत. उमपा हव््ितील
करदाते रवहिाशी आहेत. या कामगार मजुरांचय्ा
िसत्य्ा आवधच कोरोना आवण लाँकडाऊनने
उपासमारी ि मानवसक तणािात वजिन जगत
आहेत.  गत दोन� मवहनय्ापांंसून या झोपडपट््ीतील
रवहिाशांना कोणतीही लेखी सुचना न देता रेलि्े रळ्
विस््ारीकरणा साठी या झोपडपट््ी्चं ेसि््के््ण करण,े
प््वतनीधी्ं कडून मावहती संकलन करणे, घरांना

अनुि््मांक नोद्विणय्ाचे काम सुर ्आहे.  मात््,
कोणतय्ाही पूिव्सूचना न देता हे प््वतवनधी बावधत
होणाऱय्ा घरांिर अणूि््मांक टाकणय्ाचे काम करीत
आहेत. पवरणामी, या िसतीतील मवहला - पुरष्,
लहान मुलं, तरण् ियोिृद््ाचे मनात बेघर होणय्ाची
असुरव््कत भािना वनमा्वण झाली आहे. असा मागास
झोपडपट््ी विसथ्ापन सवमतीचे अधय्क्् राजकुमार
कांबळे यांनी केला आहे. लगतचय्ा उलह्ासनगर
महानगरपावलका हव््ितील मागासिग््ीय अनुसूवचत
जाती, अ.जमाती, भटकय्ा विमुकत् जाती जमातीचय्ा
झोपडपट््ी आहेत. रेलि्े रळ्ाचय्ा चौपदरीकरण
करतांना यात बावधत होणाया्व कुटुंबांचे पुणे/नागपुर
महानगर रेलि्े जागेिवरल मागास. झो.पु.२७ मे
२०२० तसेच २७ एव््पल२०२१६ ऐरोली-
घोडबंदर,वदघा-कळिा रेलि्े प््कलप्बावधत
झो.पु.३१जाने२०२० या पा््शव्भूमीिर पुनव्िसनाची
खात््ी द््ािी अनय्था उग्् आंदोलन छेडणार
असलय्ाचा ईशारा दणेार ेवनिदेन काबंळ ेयानंी मनपा
आयुकत् ि रेलि्े वय्िसथ्ापकांना सवमवतचय्ा िवतने
वदले आहे.
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