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1 Total income from opera ons 42.44 39.79 9.15 84.00 24.02 49.65 968.13 939.17 394.91 2,724.35 1,779.98 2,466.19
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Excep onal

and/or Extraordinary Items) from Con nuing Opera on (14.16) (26.65) (27.47) (72.67) (101.47) (101.49) 86.28 102.96 (3.90) 205.85 62.49 86.54
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (a er Excep onal

and/orExtraordinary Items) from Con nuing Opera on (14.16) (26.65) (27.47) (72.67) (101.47) (101.49) 86.28 102.96 (3.90) 205.85 62.49 86.54
4 Net Profit/(Loss) for the period before tax (a er Excep onal

and/or Extraordinary Items) from Discon nued Opera on (27.94) 19.63 (31.67) (4.52) (133.36) (135.63) (26.22) 22.86 (41.83) 3.82 (157.49) (174.31)
5 Net Profit/(Loss) for the period a er tax (a er Excep onal Items) (42.10) (7.02) (59.14) (77.19) (234.83) (237.12) 43.93 109.25 (45.99) 163.55 (124.22) (126.23)
6 Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [comprising

Profit/(Loss) for the period (a er tax) and Other Comprehensive
Income/(Loss) (a er tax)}] (39.50) (11.94) (55.93) (59.64) (227.86) (225.66) 46.42 103.36 (42.86) 180.07 (116.94) (113.91)

7 Paid up Equity Share Capital (Face Value of 10/- each) 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06`
8 Earnings Per Share (of 10/- each) (for con nuing opera on)`

(not annualised)
(a) Basic ( ) (3.37) (6.34) (6.53) (17.28) (24.13) (24.13) 13.28 17.37 (1.07) 28.75 2.19 4.10`
(b) Diluted ( ) (3.37) (6.34) (6.53) (17.28) (24.13) (24.13) 13.28 17.37 (1.07) 28.75 2.19 4.10`

9 Earnings Per Share (of 10/- each) (for discon nued opera on)`
(not annualised)
(a) Basic ( ) (6.64) 4.67 (7.53) (1.07) (31.71) (32.25) (6.23) 5.44 (9.95) 0.91 (37.45) (41.45)`
(b) Diluted ( ) (6.64) 4.67 (7.53) (1.07) (31.71) (32.25) (6.23) 5.44 (9.95) 0.91 (37.45) (41.45)`
Earnings Per Share (of 10/- each)`
(for Con nuing and discon nued opera on) (not annualised)
(a) Basic ( ) (10.01) (1.67) (14.06) (18.35) (55.84) (56.38) 7.05 22.81 (11.02) 29.66 (35.26) (37.35)`
(b) Diluted ( ) (10.01) (1.67) (14.06) (18.35) (55.84) (56.38) 7.05 22.81 (11.02) 29.66 (35.26) (37.35)`

(` in Crores)
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Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021
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NOTE :
st1. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and nine months ended 31 December

nd2021, filedwith the Stock Exchanges on 2 February 2022 under Regula on 33 of the SEBI (Lis ngObliga ons andDisclosure
Requirements) Regula ons, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and ninemonths ended

st31 December 2021 are available on the Company's website www.zuari.in and on the website of the Stock Exchanges
www.nseindia.comandwww.bseindia.com.

2. The results have been prepared in accordance with the Indian Accoun ng Standards (“Ind AS") as prescribed under Sec on
133of theCompaniesAct, 2013 readwith relevant rules issued thereunder.
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युवकांसाठी लढा 
देणार : पूजा शुक्ा

लखनौ, ता. २ (पीटीआय) 
: उत्तर प्रदशेचे 
मखु्यमंत्री ्योगरी 
आददत्यनाथ 
्यानंा काळे झेंडे 
दाखविलेल्या 
आवि नतंर काहरी 
काळासाठरी अटक 

झालले्या पूजा शकु्ा ्या ्यिुतरीने 
राजकारिात उडरी घेतलरी आह.े २५ िर्षी्य 
पजूा शकु्ा ्यानंा समाजिादरी पक्ाने उत्तर 
लखनौ मतदारसंघातनू सधंरी ददलरी असनू 
राज्यातरील सिाांत ्यिुा उमदेिारापंकैी 
त्या एक आहते. जनू २०१७ मध्य े
मखु्यमंत्री ्योगरी आददत्यनाथ ह े ‘वहदंरी 
सिराज ददना’च्या का्य्यक्रमासाठरी लखनौ 
विद्ापरीठ रसत्यािरून जात असताना पजूा 
शकु्ा आवि इतर दहा जिांनरी त्याचंा 
ताफा अडिनू सरकारच्या धोरिाचंा 
वनर्धे व्यक्त करण्यासाठरी त्यानंा काळे 
झेंड ेदाखविल ेहोते.

पूजा शुक्ा

‘ननवडणुका पाहून 
मोदींची वेशभूषा’

हदैराबाद, 
ता. २ ः तलेगंिचे 
मखु्यमंत्री क.े 
चदं्रशखेरराि ्यानंरी 
आज पतंप्रधान 
नरेंद्र मोदरी 
्याचं्यािर प्रहार 

कलेा.  मोदरी ह े वनिडिुका डोळ्यासमोर 
ठिेनू िशेभरू्ा करतात. केंद्रान े सादर 
कलेलेा अथ्यसकंलप हा भ्यािह आवि 
गोलमाल असल्याच ेत्यानंरी महटले आह.े 
पत्काराशंरी बोलताना गजुरात मॉडेलिर 
दखेरील त्यानंरी वनशािा साधला. ‘उपर 
शरेिानरी, अदंर परेशानरी’ अशरी त्याचंरी 
ससथतरी असल्याच े चदं्रशखेरराि ्यानंरी 
नमदू केल.े अनके मुद्ािंर भाजपला 
पादठंबा दिेाऱ्या  तलेगंि राष्ट्र सवमतरीने 
विरोधात भवूमका घेतल्यान े आशच्य्य 
व्यक्त होत ेआह.े  चदं्रशखेरराि महिाले 
की,‘‘ सोशल मरीवड्याचा आधार घेत ते 
धादातं खोट ेबोलत आहते.

चंद्रशेखर राव

फोंडा, ता. २ (प्रनतननधी) ः 
सामावजक का्य्यकतते तथा उद्ोजक 
संदरीप वनगळ्ये ्यांनरी वप्र्योळ 
मतदारसंघात मतदारांशरी संपक्क 
मोहरीम धडाक्यात प्रारंभ केलरी 
असून, प्रचाराच्या पवहल्या फेररीत 
त्यांनरी संपूि्य मतदारसंघ वपंजून 
काढला आहे. ्यािेळेला संदरीप 
वनगळ्ये ्यांनरी अपक् उमेदिाररी 
दाखल केलरी असून खुद्द वप्र्योळ 
मतदारसंघाचे रवहिासरी असल्याने 

लोकल फॉर वहोकलचा नारा घेऊनच 
त्यांचे का्य्यकतते मतदारांशरी संपक्क  
साधत  
आहेत.

वप्र्योळ मतदारसंघात गेलरी पंधरा 
िर्ते मतदारसंघाबाहेररील उमेदिाराला 
्येथरील मतदारांनरी प्राधान्य ददले, मात् 
्यािेळेला सथावनक उमेदिारालाच 
पवहलरी पसंतरी मतदारांचरी असून 
मतदारांचा वमळिारा िाढता प्रवतसाद 
हा उतसाहजनक असल्याचे संदरीप 

मतदारांशी संवाद साधताना अपक्ष उमेदवार संदीप ननगळये.

नप्रयोळमधून संदीप ननगळय ेयाचंया प्रचाराला मतदाराचंा प्रनतसाद

वनगळ्ये ्यांच्या का्य्यकत्याांनरी 
सांवगतले.

वनगळ्ये ्यांनरी वप्र्योळ 

मतदारसंघातरील दूग्यम भागातहरी 
जोरदार प्रचार चालिला आहे. 
मतदारांशरी संिाद साधताना त्यांच्या 

समस्या जािून घेऊन त्यांचे वनराकरि 
करण्यासाठरी आपि प्र्यतन करिार 
असून वप्र्योळ मतदारसंघ एक आदश्य 
मतदारसंघ करण्यासाठरी आपि 
कटरीबद्ध राहिार असल्याचे त्यांनरी 
सांवगतले. 

सि्यंरोजगाराला प्राधान्य देताना 
वप्र्योळ मतदारसंघाचा का्यापालट 
करण्याचा वनधा्यर केला असल्याचरी 
मावहतरी त्यांच्या का्य्यकत्याांनरी  
ददलरी.

पत्रकार पररषदेत बोलताना नशवोलीतील आपचे उमेदवार ॲड. नवषणू 
नाईक. सोबत अरनवंद फोनसेका आनण रनव हरमलकर. (संतोष गोवेकर)

नशवोली, ता. २ (प्रनतननधी) : 
एका पक्ातून दुसऱ्या पक्ात माकडउड्ा 
मारिार ेनेत ेराज्यात सध्या सि्यत् ददसत 
आहेत. परतं ुआम आदमरी पक् ्या सिाांना 
पुरून उरिारा आहे. ‘आप’चा आमदार 
महिनू वनिडून आल्यानंतर मरी दसुऱ्या 
पक्ात गले्यास मतदारांनरी आपल्यािर 
का्यदेशरीर कारिाई करण्याच े आिाहन 
वशिोलरीतरील आपच े तरुि उमेदिार 
ॲड. विषि ूनाईक ्यांनरी सांवगतल.े 

पक्ांतर विर््यािरुन वशिोलरीत 
आ्योवजत पत्कार पदरर्देत नाईक बोलत 
होत.े २०१७च्या वनिडिकुीत सिा्यवधक 
आमदारांचरी सखं्या असलले्या कॉंग्सेने 
सरकार घडविण्याचरी सधंरी असनूहरी 
त्यांनरी तरी गमािलरी आवि ्या कामात 
भाजपच्याच एका आमदाराचा हात 
होता. परतुं ्यापुढे तसा प्रकार होिार नाहरी 
्या गोष्रीचरी शाशितरी कोि देिार असा 

मी पक्षातंर केलयास कारवाई करा
‘आप’चे ॲड. विषिू नाईक ्यांचे मतदारांना आिाहन

सिाल नाईक ्यानंरी उपससथत कलेा. ्यदंा 
कॉगें्सला मत देिे महिजचे भाजपलाच 
मत दणे्यासारख े होिार असल्याचे 
ॲड. नाईक ्यानंरी सावंगतले. आपि 
पक्ातंरासबंधंात आपल ेप्रवतज्ापत् सादर 
कलेले े आह.े  वशिोलरीतरील मतदारानंरी 

आपल्याला विधानसभा वनिडिुकीत 
विज्यरी होण्याचरी सधंरी ददल्यास आपि 
सि्यप्रथम ्या भागातरील बरेोजगाररी 
तसचे  साधनसवुिधा परुविण्याचा 
प्र्यतन करिार असल्याचे ॲड. नाईक  
्यानंरी सावंगतल.े

झुआरी ॲ�ो केिमक�स िलिमटेड
न�दणीक�त काया�लयः जय िकसान भवन, झुआरीनगर, गोवा - ४०३७२६, 

सीआयएन - एल६५९१०जीए२००९पीएलसी००६१७७

३१ िडस�बर २०२१ रोजी संप�े�ा �तमाही आ�ण नऊ म�ह��साठ��ा अ�ेखापर� त �व�ीय �न�ष��ा �नवेदनाती� उतारा

१) वरील तपशील हा ३१ िडस�बर, २०२१ रोजी संपले	या ितमाही आिण नऊ मिह�यां�या िव�ीय िन�कषा��या सिव�तर फॉम�टमधील  उतारा आहे जो सेबी�या िनयमन ३३ खाली (िल��टंग ऑ��लगेश�स अँड िड��ोजर �र�ायरम�टस् ) िनयमन, २०१५ अनुसार ०२ फ��ुवारी २०२२ रोजी �टॉक ए��च�जसकडे फाईल क�ला आहे. ३१ िडस�बर २०२१ 
रोजी संपले	या ितमाही आिण नऊ मिह�यां�या अलेखापरीि�त िव�ीय िन�कषा�चे पूण� फॉम�ट क�पनीची वेबसाईट www.zuari.in आिण �टॉक ए��च�िजस�या वेबसाईट www.nseindia.com आिण www.bseindia.com यावर उपल�ध आहे. २) हे िन�कष� इंिडयन अक¢�टंग �टँडड�स्  (Ind AS) यां�यानुसार क�पनी कायदा, २०१३ �या 
कलम १३३ खाली,  वाचा तेथील संबंिधत िनयमाखाली तयार कर¥यात आले आहेत.

(�. कोटीमये)

झुआरी ॲ¨ो क�िमक	स िलिमटेड यां�या संचालक मंडळाकरीता आिण यां�यावतीने
सही/- िनितन एम क�टक, 

काय�कारी संचालक
डीआयएनः ०८०२९८४७   

�थळ ः झुआरीनगर, गोवा
�दनांक ः फ��ुवारी ०२, २०२२

 �टँडअलोन एकि�त

अनु. 
°.

तपशील ३१/१२/२०२१ 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३०/०९/२०२१ 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२० 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२१ 
रोजी संपलेले 
नऊमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२० 
रोजी संपलेले 
नऊमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/०३/२०२१ 
रोजी संपलेले 
वािष�क 
(लेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२१ 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३०/०९/२०२१ 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२० 
रोजी संपलेले 
ितमाही 
(अलेखाप�र�ीत)

३१/१२/२०२१ 
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Declaration of criminal cases
(As per the Judgement dated 25th September, 2018, of Hon’ble supreme Court, in 
WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest foundation & Or’s Vs. Union of India & 
Anr.)
Name & Address of candidate : CHANDRAKANT RAGHU KAVLEKAR
Address : House No. 167, GAWALIWADA, BETUL, QUEPEM, GOA 403603
Name of the Political Party: Bharatiya Janata Party
Name of Election: General Legislative Assembly 2022
Name of the constituency : 36-Quepem
I, Chandrakant Raghu Kavlekar, a candidate for above mentioned election, declare 
for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases
Sr. 
No

Name 
of 
Court

Case No. and 
dated

Status of 
Case(s)

Section (s) of Acts 
concerned and brief 
description of offence (s)

01 N.A. FIR NO:·4/2017 
VIGILANCE 
& ANTI 
CORRUPTION 
BRANCH, 
SERRA 
BUILDING, 
NEAR ALL 
INDIA RADIO, 
ALTINHO, 
PANAJI, GOA

CHARGESHEET 
NOT FRAMED

SECTION 13(2) R/W 13(1)
(E) OF PREVENTION OF 
CORRUPTION ACT & 
SECTION 109 OF INDIAN 
PENAL CODE 

02. N.A. FlR NO:· 
119/2015 CRIME 
BRANCH 
POLICE 
STATION, 
RAIBANDAR, 
TISWADI, GOA

CHARGESHEET 
NOT FRAMED

SECTION 109,120-B r/w 
SECTION 34 OF INDIAN, 
PENAL CODE.SEC 13 OF 
PREVENTION OF
CORRUPTION ACT, 
SECTION 3,4,11(2)(a), 12(1)
(a) 
OF GOA DAMAN & DIU 
PUBLIC GAMBLING ACT,
1976

03. N.A. DISPROPO-
RTIONATE ASSET 
CASE

CHARGESHEET 
NOT FRAMED

SECTION 11(1B) R/W  
2(A,B,E &1)  & SECTION 9 
OF THE GOA LOKAYUKTA 
ACT, 2011

कुडचड,े ता.  २ (प्रनतननधी) : 
कुडचड े मतदार वजकंण्यासाठरी ्यािळेरी 
कोितरीहरी कसर सोडलरी जािार नाहरी. 
सि्य का्य्यकतते ताकदरीवनशरी उमदेिार 
अवमत पाटकर ्याचं्या पाठरीशरी खबंरीरपिे 
उभ ेरावहले आहेत. भाजपा उमदेिाराचा 
पाडाि करण्यासाठरी कॉगं्से का्य्यकतते 
सज्ज असून, मतदारहरी प्रवतसाद देत 
असल्याच ेकुडचड ेगट अध्यक् पषुकल 
सािंत ्यानंरी सपष् कलेे. 

भाजपासारख्या सघंटन कौशल्य 
आवि ज्यानंरी भाजप बाधंिरी कलेरी ते 
का्य्यकतते आज पक्त्याग करून कागँ्से 
पक्ात प्रिेश करतात ्यािरून भाजपाचरी 
पदरससथतरी लक्ात ्यते.े कागेँ्स का्य्यकतते 
विज्यासाठरी पररीश्रम घते आहते तरी 
िा्या जािार नाहरी, असा आतमविशिास 
प्रत्ेयक का्य्यकतते व्यक्त करू लागले 
आहते त्यामळु े कागँ्से पक्ात उतसाह 
वनमा्यि झाला आह.े

 ज्ेयष्ठ काँगे्स का्य्यकतते मनोहर 
नाईक महिाल,े काँगे्स पक् ्यािळेरी 
आरपारचरी लढाई लढत आहे. 
सिावभमानरी कुडचडकेर आपल्या 
अससततिासाठरी ्यािळेरी काँग्से पक्ाच्या 
उमेदिाराच्या पादठशरी ठामपिे उभे राहून 
्यािळेरी कुडचड े बाहेरून आलले्या 
उमेदिाराला घरचा रसता दाखितरील. 
िाढतरी महागाई, िाढतरी बकेाररी भ्रष्ाचार, 
नोकररी घोटाळ्यात बरबाद झालले्या 
भाजपाला जनता धडा वशकितरील, असा 
आतमविशिास त्यांनरी व्यक्त कलेा आहे. 

ज े सिपन घेऊन आपि पुढे जात 
आहे ते सत्यात उतरण्यासाठरी कुडचडेचरी 
जनता आता काँगे्स पक्ाच्या पाठरीशरी 
मोठ्ा प्रमािात उभरी रहात आह.े 
मवहलांना रोजगार प्राप्री, ्यिुकांना 
प्रत्यक् अप्रत्यक् रोजगार वनवम्यतरी 
करण्यासाठरी आपला प्र्यतन सरुु असून 
पाटकर कुटंुबरी्य समाजसेिते राबिाररी 

आपलरी वतसररी वपढरी आह.े पाटकर कोि 
महििाऱ्यानंा आता कुडचडतेरील जनता 
धडा वशकवििार आहे.  

  कुडचडेतरील ्यिुा वपढरी मोठ्ा 
अपके्ने े कागेँ्स उमदेिार अवमत 
पाटकर ्याचंाकड े पहात असनू अनके 
्योजना अनके प्रकलप सत्तिेर नसताना 
जों उमदेिार राबवित आह े त्याला 
कुडचडचे्या जनतेन े सधंरी ददल्या नंतर 
विकास महिज े का्य ते समजिार 
आह.े कोविड काळात अवमत पाटकर 
्याचंरी समाजसिेा कुडचडतेरील जनतेने 
अनभुिलरी आहे. लोकउप्योगरी ससुज्ज 
ऍम्ब्यलुनस सिेा कोिरी रोखनू धरलरी 
तरी कुडचडेतरील जनता विसरलरी नाहरी. 
हा सारासार विचार करून सजु् जनता 
आपला विचार करून कागेँ्स पक्ाला 
नक्ीच सधंरी दिेार असल्याचा विसिास 
कागेँ्स पक्ाच ेधडाडरीच ेका्य्यकतते पराग 
सबनरीस ्यानंरी व्यक्त कलेा.

भाजप उमदेवाराचंा 
पाडाव करणयासाठी सज्ज
पषुकल सावतं : भाजप, ‘आप’च्या का्य्यकत्याांचा कॉगें्समध्ेय प्रिशे

कागँ्से पक्षात प्रवशे केललेया भाजपा, आप पक्षातील पदानधकाऱयासंोबत रदगबंर कामत व अनमत पाटकर. (मनोद्य फडत)े


