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(CIN: L31300MH1964PLC013088) 

 
Registered Office:  Phone : 022-61236767 
“KHATAU HOUSE,” Ground Floor  Fax : 022-61236718 
Mogul Lane, Mahim (West),  E-mail : iklsecretarial@gmail.com 
Mumbai -  400 016.  Website: www.indokem.co.in 

                                                                                                                                                   
9th July, 2020 

 
To, 
The Bombay Stock Exchange Limited, 
Corporate Relations Department 
1st Floor, New Trading Ring,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 
 

Scrip Code: 504092 
 

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Meeting of Board of Directors of 
Indokem Limited scheduled to be held on Thursday, 16th July, 2020. 

 
Respected Sir/ Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we have published Notice of Meeting of Board of 
Directors of Indokem Limited scheduled to be held on Thursday, 16th July, 2020 at 
3:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Mumbai in the following 
newspapers:- 
 
1. Business Standard- All over India edition. (English) 
2. The Global Times - Mumbai edition. (Marathi) 
 
Kindly take the same on your records. 
 
Thanking You 
 
Yours Truly, 
 
For INDOKEM LIMITED 
 
 Sd/- 
Rajesh D. Pisal 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
Encl: a/a 
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Mumbai, July 8,  2020

For KOTAK  MAHINDRA BANK LIMITED

Sd/-

Bina Chandarana

Joint President & Company Secretary

CIN - L65110MH1985PLC038137
Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel: 61660001  Website: www.kotak.com

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting (‘AGM’) of

Kotak Mahindra Bank Limited (‘Bank’) will be held through Video Conferencing

(‘VC) / Other Audio Visual Means (‘OAVM) on Tuesday, August 18, 2020 at

3.00 p.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies

Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board

of India (‘SEBI’) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular

No.17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No.20/2020 dated May 5,

2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs

(‘MCA’) and SEBI (‘collectively referred to as ‘relevant circulars’), to transact the

business listed in the Notice convening the AGM of the Bank.

The aforesaid Notice and Annual Report are being sent only by email to all those

Members, whose email ids are registered with the Bank / Depository Participants),

in accordance with the relevant circulars. The aforesaid documents will also be

available on the website of the Bank at www.kotak.com, websites of the Stock

Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited

respectively, and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live

webcast of AGM provided by National Securities Depositories Limited (“NSDL”) at

https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting login credentials and

selecting the link provided against the EVEN for the Bank’s AGM. The instructions

for joining the 35th AGM of the Bank and the manner of participation in the remote

e-voting or casting vote through electronic means at the said AGM are provided in

the Notice convening the AGM. Members participating through VC / OAVM shall

be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the

Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time

to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Bank is pleased

to provide all its Members the facility to cast their vote electronically, through the

remote e-voting services provided by NSDL. Members of the Bank holding shares

in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 11th August 2020, may

cast their vote through remote e-voting.

All the Members are informed that (a) all of the business as set out in the Notice

of 35th AGM may be transacted through remote e-voting; (b) the remote e-voting

shall commence on 14th August 2020  at 9.00 a.m. IST; (c) remote e-voting shall

end on 17th August 2020 at 5.00 p.m. IST; (d) remote e-voting shall not be allowed

beyond 5.00 p.m. on 17th August 2020 ; (e) the facility for voting through electronic

voting system shall also be made available for Members present at the AGM. (f)

a Member may participate in the AGM even after exercising his vote, by remote

e-voting, but shall not be allowed to vote again in the AGM; (g) Only a person

whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial

Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e.11th August 2020

shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through electronic

voting system at the AGM; (h) Any person, who acquires shares of the Bank and

becomes a member of the Bank after sending of the Notice and holding shares

as of the cut-off date i.e. 11th August 2020, may obtain the login ID and password

by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in However, if the member is already

registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be

used for remote e-voting. (i) In case of any queries relating to e-voting, Members

may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll

free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.; and (m) in case

of any grievances connected with the facility of remote e-voting please contact

Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, ‘A’ Wing, Trade World,

Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

Email: evoting@nsdl.co.in/amitv@nsdl.co.in Tel: 91 22 2499 4360.

The manner of remote e-voting and voting by electronic means during the AGM by

members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members

who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM

and is also available on the website of the Company: www.kotak.com and on the

website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on

the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The process for registration of email id for obtaining Annual Report and user

id/password for e-voting and updation of bank account mandate for receipt of

dividend is given below:

Physical Holding Please send a request to the Registrar and Transfer Agents

of the Bank, KFintech, at einward.ris@kfintech.com providing

the Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the

share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned

copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of

Aadhaar Card) for registering email address.

Following additional details need to be provided in case of

updating Bank Account Details:

a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive

the dividend,

b)  The Bank Account type,

c) Bank Account Number allotted by their banks after

implementation of Core Banking Solutions

d)  9 digit MICR Code Number, and

e) 11 digit IFSC Code

f)  A 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.

NOTICE TO THE MEMBERS OF 35TH ANNUAL GENERAL

MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

INDOKEM  LIMITED

CIN: L31300MH1964PLC013088

Regd. Office: Plot No. 410/411, Khatau House,

Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016

Tel No.: +91-22-61236767/ 61236711

Email Id: iklsecretarial@gmail.com

Website: www.indokem.co.in

NOTICE

Notice is hereby given in terms of

Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 that a meeting of the

Board of Directors of the Company will be

held on Thursday, 16
th

 July, 2020 at the

Registered Office of the Company at 3:00

p.m. inter- alia to consider and approve

the Standalone Audited Financial Results

along with the Statutory Audit Repor t

thereon of the Company for the 4
rd

 quarter

and financial year ended 31
st 

March, 2020.

The information is also available on the

website of BSE Limited at

www.bseindia.com where the shares of

the Company are l isted and is also

available on the website of the Company

at www.indokem.co.in

For INDOKEM LIMITED

Sd/-

Rajesh D. Pisal

Place: Mumbai Company Secretary

Date: 09
th

 July, 2020

Indiabulls Integrated Services Limited
(formerly SORIL Holdings and Ventures Limited)

(CIN: L51101HR2007PLC077999)
Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, 

Gurugram-122016, Haryana. Tel: 0124 6681199, Fax: 0124 6681111
Website: www.indiabullsintegratedservices.com, E-mail: helpdesk@indiabulls.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, that a meeting of the Board of Directors of Indiabulls Integrated 
Services Limited (“the Company”) will be held on Saturday, July 11, 2020 to 
consider and approve, inter alia, the audited financial results of the Company for 
the quarter and financial year ended March  31, 2020.

For further details, please visit the website of the Company
(www.indiabullsintegratedservices.com) or that of National Stock Exchange of 
India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

for Indiabulls Integrated Services Limited
Sd/-

Place : Gurugram                              Priya Jain
Date  : July 8, 2020                                                              Company Secretary



३सिटी न्यूजमुंबई, ९ जुलै २०२०द गल्ोबल टाइमस् 

वीज बील माफ करा 

अनयुथा झोप
मोड आंदोलन
मुंबई : जूि मवहनय्ात आलेलय्ा िीज वबलांिी

िीज ग््ाहकांचे कंबरडे मोडले असूि, ही िीज
वबले अवि्ाचय्ा सवि्ा आहेत. दूद्े्ि मह्रजे
लॉकडाऊिमुळे बहुतांशी लोक घरी असूि,
अिेकजर आवथ्णक संकटात आहेत. अशािेळी
वकमाि २०० युविटपय्ं्तचे िीज माफ करणय्ात
यािे, अशी मािरी जोर िर ् लािली आहे.
महत्््िाचे याबाबत विरा्णयक भूवमका घेतली िाही
तर िांिीविरी थट्ाईलिे झोप मोड आंदोलि
छेडणय्ात येईल, असा इशारा देणय्ात आला आहे.

मराठी भारतीचय्ा अधय्क््ा पूजा बडेकर यांिी
सांवितले की, लॉकडाऊिमुळे िोरिरीबांिा
रोजिार िाही. घरात खायला दारा िाही. जितोय
की मरतोय हा प््शि् असतािा सरकारला
तय्ांचय्ाकडूि िीज वबल माितािा काहीच कसे
िाटत िाही. िोर िवरबांची िीज वबले माफ
करणय्ाची िरज असूि, असे क्ले िाही तर
िांिीविरी थट्ाईलिे आंदोलि छेडले जाईल. आज
क्रळ, वदलल्ीमधय्े कोरोिाचय्ा काळातील
लोकांची अडचर समजूि वबलात सिलत वदली
जात आह.े वतथे महाराष्््् जितलेा समजिू घणेय्ास
का मािे का? असाही सिाल क्ला जात आहे.

दरमहा ३०० युविटसचय्ा आत िीज िापर
असरा-या राजय्ातील सि्ण घरिुती िीज ग््ाहकांची
मािील तीि मवहनय्ांची देयक् माफ करािीत,
यासाठी १३ जलु ैरोजी वजलह्ा ि तालुका पातळीिर
राजय्भर आंदोलि करणय्ात येरार आहे, अशी
मावहती िीज तजज््् प््ताप होिाडे यांिी वदली.

पीपलसु एजयुुकेिन
संसथुेचयुा अमुुुत मिोतसुव
वधाुापन शदन आँनलाईन
मुंबई-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांिी ८ जुलै

१९४५ रोजी समाजातील तळािाळातील
विद््ारय्ा्ंि्ा उच्् वशक््र प््ापत् वह्ािे मह्रूि
पीपलस् एजय्ुक्शि सोसायटीची थथ्ापिा क्ली.
आज या घटिलेा ७५ िष्ण परु्ण होत आहते, मह्रजे
आज संथथ्ेचय्ा ििा्णपर वदिाचा अम्ु्त महोतस्ि
वदि आहे. परंतु कोविड-१९ कोरोिा आजाराचय्ा
साथी मुळ आज हा सोहळा आपर सिण्जर
आँिलाइि साजरा करीत आहोत. 

तसेच पीपलस् एजय्ुक्शि संथथे्चा हा अम्ु्त
महोतस्ि ििा्णपर वदिाचा सोहळा या देशािरील
कोरोिाचे संकट दुर झालय्ािर मोठ््ा प््मारात
साजरा करणय्ाचे योवजले आहे. कारर या
संथथ्ेचय्ा विविि महाविद््ालया मिुि
नय्ायवय्िथथ्े पासुि ते क््ीडा, वशक््र, वचि््पट,
िाट्् या विविि क््िे््ात मोठी वय्कत्ीमति् घडललेी
आहेत या सिा्ंि्ा बरोबर घेऊिच पीपलस्
एजय्ुक्शि संथथ्ेचा हा ििा्णपर वदिाचा अम्ु्त
महोतस्ि सोहळा साजरा कर.्ते आपरा सिा्ंि्ा
कळविणय्ात यईेल ह ेआपरास वपपलस् एजय्क्ुशि
संथथे्चा उपाधय्क्् यांिी क्ली आहे.

महाराष्््् शासन
कार्यकारी अभिरंता रांचे कार्ायलर 

मध्र मुंबई भिदु््त भििाग, सा. बां. भििाग, सािली इमारत, गणपत जाधि माग्य,
िरळी, मुंबई :-४०० ०१८. दुरध्िनी क््. ०२२-२४९२४३४९ .

लघु ई भनभिदा सुचना क्् : ०१ सन २०२०-२१ 
कायण्कारी अवभयंता, मधय् मुंबई विद्ु्त विभाि िरळी मुंबई,महाराष्््् शासिाचय्ा सािजविक बांिकाम खातय्ाकडूि विद्ु्त

अिुज््ापत्ीिारक कंि््ाटदारांकडूि खालील कामाकवरता पारप् िी २ िमुनय्ातील विविदा ई-विविदा प््रालीद््ारे (ऑिलाईि) विविदा
मािवित आहेत. विविदा कािदपि्् शासिाचय्ा संक्तथथ्ळािर http://mahatenders.gov.in येथूि डाऊिलोड करणय्ात यािी.
तसेच विविदा सथ्िकारणय्ाचा अथिा िाकारणय्ाचा अविकार काय्णकारी अवभयंता मधय् मुंबई विद््ुत विभाि यांिी राखूि ठेिला आहे.
अट असलेली विविदा सथ्िकारली जारार िाही.
Sr No Name Of Work Amount
1. Est. No. 5004/2019-20 Providing replacement if G+3 floor, 15 passenger Rs.2354217/-

lift at Nagpada Police Hospital Building, Streatcher Lift No. 
(1), Nagpada, Mumbai 

2. Est. No. 5085/2019-20 Providing and Supply, erection, Testing & Rs. 6494943/-
Commissioning VRF System for Nagpada |Hospital, Mumbai.

१. िरील अंदाजीत रक््मेत जी. एस. टी. समाविि्् िसूि ठेक्दारािी विविदेत दर भरतािा जी. एस .टी. ििळूि दर िमुद करािा.
अंदाजीत रकमेिर िमुद क्लेलय्ा दरािुसार आलेलय्ा रकमेिर जी. एस. टी. १२ टक््् पय््ंत िेिळा अदा करणय्ात यईल.
२. ई-विविदा उपलबि् कालाििी : वद . ०८.०७ . २०२० ते वद.१२. ०७. २०२० रोजी सकाळी ५.३० पय्णत .
३. ई विविदा उघडरे ३ वद. १६. ०७. २०२० रोजी सकाळी १०.०१ िंतर सोईथक्र िेळेिुसार
४. खालील संक्तथथ्ळािर लघु ई विविदाची सि्ण मावहती उपलबि्आहे . 
१. http://mahatenders.gov.in 
(सदर विविदा सूचिेमधय्े काही बदल होत असलय्ास िरील िेिसाईटिरती कळविणय्ात येईल .)
२ . काय्णकारीअवभयंता, मधय् मुंबई विद््ुत विभाि,िरळी, मुंबई काया्णलयातील सूचिा फलक

सही/-
कार्यकारी अभिरंता 

मध्र मुंबई भिदु््त भििाग 
सा. बां. भििाग िरळी

B§S>moHo$_ {b{_Qo>S>
grAm`EZ H«$. : L31300MH1964PLC013088

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : ßbm°Q> H«$. 410/411, IQ>md$$
hmD$g, _moJb boZ, _mhr_, _w§~B© - 400 016. Xya.

H«$. : + 91 22 61236767/61236711.
B©-_ob Am`S>r : iklsecretarial@gmail.com

do~gmBQ> : www.indokem.co.in
gyMZm

go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm)
{d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 29 d 47 À`m
AQ>rA§VJ©V `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, {X. 31
_mM©, 2020 amoOr g§nbobr 4 Wr {V_mhr d {dÎmr`
dfm©H${aVmÀ`m d¡Ym{ZH$ boImnar{jV Ahdmbmg_doV
ñWm`r boImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªda {dMma{d{Z_`
H$aUo d Ë`m§Zm _mÝ`Vm XoÊ`mgmR>r H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imMr g^m Jwédma, {X. 16.07.2020 amoOr Xw.
3.00 dmOVm H§$nZrÀ`m Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`mV
Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. gXa _m{hVr H§$nZrMo
ímoAg© gy{M~Õ Agboë`m ~rEgB© {b.Mr do~gmBQ>
www.bseindia.com da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ>
www.indokem.co.in dahr CnbãY Amho.

B§S>moHo$_ {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/-

{R>H$mU : _w§~B© amOoím S>r. {ngmi
{XZm§H$ : 09.07.2020 H§$nZr g{Md

स्वत: रस्त्यावर उतरलात
तर पालकमंत्््यांचे काम दिसेल!

महापौर नरेश म्हस्के यांचा सणसणीत टोला
ठार े : एकीकडे कॉंग््सेि ेकाही

वदिसापंिू््ी वशिसिेा आवर राष््््िादी
आपलय्ाला विचारत घेत िसलय्ाचा
आरोप क्ला असतांिाच आता
राष््््िादीचे शहर अधय्क्् आिंद
परांजप ेयािंी प््शासि पालकमंत्््याचंी
फसिरुक करत असूि आता
पालकमतं्््यािंी रथत्य्ािर उतराि ेअसे
वििाि क्ले आहे. परंतु परांजपे
याचंय्ा या वििािाचा महापौर िरशे
मह्थक्् यांिी चांिलाच समाचार
घेतला आहे. पालकमंत्््यांिी
रथत्य्ािर उतरि् काम करािे
मह्ररारे थि्त: करोिाचा उद््ि
झालय्ाचय्ा पवहलय्ा वदिसापासूि
घरात दडी मारि् बसले आहेत.
तय्ामुळ ेपालकमंि््ी कि्ळ रथत्य्ािर
उतरि्च िवह्े, तर प््संिी पीपीई
वकट घालूि कोसव्हड र्
गर्ालयांमधय्े जाऊि र ् गर्ांची
चौकशी करत असलय्ाचे तय्ांिा
मावहती िाही. जे वचि्् उभय्ा
महाराष््््ािे पावहले, ते राष््््िादी
कागँ््सेचा शहर अधय्क्् मह्रिराऱय्ा
वय्कत्ीचय्ा िािीही िसािे, ह ेददु््िैी
असलय्ाची वटका मह्थक्् यांिी
बिुिारी यथे ेक्ली.

मािील आठिडय़ात कॉंग्े्सचे

प््देश सदथय् राजेश जािि यांिी
ठाणय्ातील महति्ाचय्ा प््शि्ासदंभा्णत
वशिसेिा, राष््््िादी विचारात घेत
िसलय्ाचा आरोप क्ला होता.
तय्ामुळे महाविकास आघाडीत
विस््ि पडलय्ाचे वदसूि आले. हा
विस््ि शांत होत िाही तोच,
राष््््िादीचे शहर अधय्क्् आिंद
परांजपे यांिी शहरात कोरोिाग््स््
रग्र्ांचे हाल होत आहेत. मृतदेह
बदलणय्ाच ेप््कार घडत आहते. या
सिण् प््काराला ठारे  महापावलका
प््शासिच जबाबदार आहे. परंतु
पालकमंि््ी देखील थेट रथत्य्ािर
उतरत िसूि प््शासिािर विसंबूि
असलय्ाची वटका क्ली आह.े तय्ािंी

क्लेलय्ा या वटक्िंतर महाविकास
आघाडीत ठाणय्ात विझत आलेला
विस््ि पुनह्ा एकदा पेटला आहे.
महापौरािंी परांजप ेयाचंय्ा वििािाचा
चांिलाच समाचार घेतला आहे.
पालकमंि््ी एकिाथ वशंदे आवर
वशिसेिेचे सिण् पदाविकारी ि
वशिसैविक पवहलय्ा वदिसापासूि
रथत्य्ािर उतरि् काम करत आहते.
वशंदे यांिी िारंिार आढािा बैठका
घेऊि प््शासिाला आिशय्क ते
विद्े्श देणय्ाबरोबरच प््तय्क््
कि्ारंटाइि सेट्र आवर कोिीड र्
गर्ालयांिा भेटी देऊि तेथील
समथय्ा िेळोिेळी दूर क्लय्ा.
गल्ोबल इमप्ॅकट् हब येथे
पालकमंत्््यांचय्ाच िेतृति्ाखाली
अिघय्ा 12 वदिसातं 1024 बे््सचे
अद््याित कोिीड र ्गर्ालय दखेील
उभ ेरावहले.

लॉकडाउिचय्ा काळात िरजूंिा
घरोघरी िानय्िाटप करणय्ापासूि
मजरुांिा तय्ाचंय्ा राजय्ात जाणय्ासाठी
िाहिांची वििामूलय् वय्िथथ्ा
करणय्ापय्ं्त पालकमंति्ी यांिी
प््तय्ेक बाबतीत पुढाकार घेऊि,
रथत्य्ािर उतरि्च काम कले् आह.े
परंतु, करोिाचा उद््ि झालेलय्ा

वदिसापासूि घरात दडी मारि्
बसलेलय्ांिा बाहेर काय चाललंय,
याची कशी कलप्िा असरार, असा
टोलाही मह्थक्् यांिी लिािला.
तय्ांचय्ा पक््ाचे 8क ् िषा्ंच्े प््मुख
प््संिी थि्त: रथत्य्ािर उतरतािा
वदसतात, करोिाची बािा झालेले
महाराष््््ातले अिेक मंि््ी ि िेते
उपचार घेऊि पुनह्ा लोकांचय्ा
सिेसेाठी रथत्य्ािर उतरले; परतं ुतर्
र ितेतृि् मह्रिराऱय्ा  ठाणय्ातलय्ा
िेतय्ांचे िखही ठारोकरांिा िेलय्ा
चार मवहनय्ांचय्ा काळात वदसलेले
िाही, अशी टीकाही तय्ािंी कल्ी.

एकूरच राजय्ात महाविकास
आघाडीत मािील काही वदिसापासिू
सुर ् असलेली खलबते यािरि्
भाजप चािंलेच तोड् सखु घेत आह.े
राजय्ाचे सरकार महाविकास
आघाडीतील अंतिण्त िादातूिच
पडेल अशा वटकाही भाजपकडूि
क्ली जात आहे. असे असतांिा
याची सारिासारि करणय्ासाठी
कॉंग्े्स, राष््््िादी आवर वशिसेिेचे
िरीष्् मडंळी प््यति् करीत असतािंा
आता थथ्ाविक पातळीिर
महाविकास आघाडीत वबघाडी
होतािा वदसत आह.े

उलिुासनगरातील संधीसाधू डॉकटुर मिापाशलकेचयुा टागुुेटवर 

पीपल्स ररपब्ललकन पार््ीकडून
तीव्् रनषेध-जयदीप जोगे्द्् कवाडे

राजय् मंह््तमंडळाचय्ा बैठकीत हनण्मय

रखडलेल्या गृहप््कल्पात
गुंतवलेली रक््म परत करा

कोरोनाचय्ा भीतीने कमम्चारी गैरिजर 

एसटीचयुा फेऱयुा कमी झालयुा

कोवीड केअर सेटुर पाठोपाठ खाजगी
रगुणुालयातिी बेडसची कमतरता 

आयसीयुचे बेड झाले फुल्ल
ठारे : वदिसेव्दिस कोरोिा बािीत रग्र्ांची

िाढती संखय्ा लक््ात घेता, रग्र्ांिा आता
रग्र्ालयात बेड वमळरे मुसश्कल झाले आहे.
शहरातील विविि कोिीड रग्र्ालयात क्िळ ८
आयसीयुचे बेड वशलल्क असलय्ाची मावहती
महापावलक्िे सुुर क्लेलय्ा िेबसाईटिर वदसत
आहे. तर िॉि आयसीयुचे १८४ बेड वशलल्क
असलय्ाची मावहती वदसत आहे. परंतु प््तय्क््ात
रग्र्ालयांकडे विचाररा क्ली असता बेडच
वशलल्क िसलय्ाचे सांवितले जात आहे. तर सािे
बेड देखील िेबसाईट वशलल्क असलय्ाचे वदसत
असले तरी रग्र्ाला अ�ॅडमीट करतांिा आिी
तुमचा मेडीकले्म आहे का? असा विचारले जात
आहे. एखाद््ािे मेडीकले्म िाही, असे सांवितले
तर बेड फुलल् असलय्ाचे तय्ांिा सांवितले जात
आहे.

ठारे महापावलका हद््ीत वदिसेव्दिस कोरोिा
बािीत रग्र्ांची सखंय्ा िाढत आह.े तय्ामळु ेआता
शासकीय रग्र्ालयाबरोबच खाजिी
रग्र्ालयांचाही तार िाढतांिा वदसत आहे. रग्र्
बरे होणय्ाचे प््मार िाढत असले तरी रग्र्
िाढीचेही प््मार िाढतांिा वदसत आहे. ठाणय्ात
आजचय्ा घडीला १७ कोिीड हॉथप्ीटल आहेत.

तर भारइ्ंदर पाडा येथे सोमय् लक््रे असलेलय्ा
रग्र्ांिा ठेिले जात आहे. तर चार हॉटले एका
शाळा आवर कौसा थट्डेीअममधय्हेी सोमय् लक््रे
असलेलय्ा रग्र्ांसाठी वय्िथथ्ा करणय्ात आली
आहे. तर यातील तीि हॉटेल फुलल् झाले आहेत,
तर एका हॉटेलमधय्े ५० बे््स वशलल्क आहेत.
तसेच कौसा थट्ेडीअमधय्े १४४, हारोइझि
थकु्लमधय् े९१८ आवर भारइ्दंरपाडा यथे े५ बडेस
वशलल्क आहेत. 

परंतु जय्ा रग्ण्ांची प््कृती खालावत जात आिे, अशा
रग्ण्ांची संखय्ा हदवसेह्दवस वाढत आिे. तय्ांचय्ासाठी
आवशय्क असलेले आयसीयुचे मात्् ८ बेड हशलल्क
आिेत. १७ रग्ण्ालये असतांनािी आता केवळ
वेबसाईटवर ८ बेड आयसीयुचे हशलल्क असलय्ाचे हदसत
आिे प््तय्क््ात मात्् एकिी बेड हशलल्क नसलय्ाचे
सांहगतले जात आिे. तर नॉन आयसीयुचे १८४ बेड
सधय्ाचय्ा घडीला हशलल्क असलय्ाचे वेबसाईटवर
दाखहवणय्ात आले आिे. परंतु एखादा रग्ण् पॉझीटीवि्
आला तर तय्ाला प््शासनाचय्ा अनेक साखळीतून पुढे जावे
लागत आिे. संबधीत् मेडीकल आॅफीसरशी बोला, तय्ानंतर
तय्ांना जेवि्ा वेळ असेल तेवि्ा अ�ॅमब्य्ुलेनस् आहण तय्ानंतर

िॉसप्ीटल उपलबध् करन् हदले जात आिे. परंतु याला
देखील एक हदवसाचा कालावधी जात आिे. तय्ामुळे
रग्ण्ाचे नातेवाईक देखील िैराण िोत आिे. दुसरीकडे
एखाद््ा ओळखीचय्ा वय्कत्ीकडून जर खाजगी
रग्ण्ालयात बेडची वय्वसथ्ा झालीच तर आधी तुमचा
मेडीकल्ेम आिे का? अशी थेट हवचारणा केली जात आिे.
रग्ण् हकंवा तय्ांचय्ा नातेवाईकांकडून नािी असे उत््र आले
तर बेड हशलल्क नसलय्ाचे तय्ांनी सांहगतले जात आिे.
परंतु मेडीकल्ेम आिे, सांहगतले तर ततक्ाळ बेड उपलबध्
करन् देणय्ाची िमी देखील हदली जात आिे. तय्ामुळे
जय्ांचय्ाकडे मेडीकल्ेम नसेल तय्ा रग्ण्ांनी काय करायचे
असा प््शन् या हनहमत््ाने उपसस्थत झाला आिे.

मंुबई : कोरोिाचा वशरकाि
एसटी महामंडळात झालय्ािे
एसटीचय्ा अतय्ािशय्क सेिेतील
फ्ऱय्ािर झाला आहे. एसटीतील
कोरोिाग््स्् कम्णचाऱय्ांची संखय्ा
िाढत असलय्ािे अिेक कम्णचारी
कामािर येणय्ास तयार िाहीत.
पवररामी, बुििारी, मुंबई
विभािात फकत् ५४ फ्ऱय्ा
िािलय्ा आहेत. अतय्ािशय्क
सेिेत काम करराऱय्ा पोलीस,
िैद््कीय कम्णचारी, मंि््ालयातील
कमण्चारी यांिा प््िास करतािा
अडचरी आलय्ा. मुंबई सेट्््ल,
परळ, कुला्ण िेहर,् पििेल,
उरर या आिारातूि बुििारी
फकत् ५४ फ्ऱय्ा िािलय्ा. यातूि
१ हजार ११७ प््िाशांचा प््िास
झाला, अशी मावहती एसटी
महामंडळातूि वमळाली. फ्ऱय्ा

कमी झालय्ािे अिेक प््िासी बस
थांबय्ािर एसटीचे िाट बघत
रावहले होते. एसटी येत िसलय्ािे
अिेकांिी पया्णयी सेिेतूि प््िास
क्ला.मुंबई विभािातूि एसटी
बसचय्ा दररोज सुमारे ८००
फ्ऱय्ा अतय्ािशय्क सेिेतील
कमण्चाऱय्ांसाठी िाित होतय्ा.
माि्् या फ्ऱय्ा हळूहळू कमी होत
५४ िर आलय्ा आहेत. मंुबई
विभाि, ठारे विभाि , मंुबई
मधय्ित््ी काया्णलयालयात
कोरोिा रग्र् िाढले आहेत. या
विभािातिू चार जराचंा कोरोिािे
मृतय्ू झाला. पवररामी, एसटी
कम्णचाऱय्ामधय् ेभीतीच ेिातािरर
आहे. एसटी कमण्चारी कामािर
येणय्ास काचकूच करत आहेत.
बुििारी, फकत् २० टक्््
कम्णचारी कत्णवय्ािर होते. 

आज प््ा.कवाडे व
जयदीप कवाडे

राजगृिाला भेट देणार 
मुंबई : रंब्ईचय्ा दादर येथील

डॉ. बाबासाहेब आमब्ेडकर यांचय्ा
राजिृहिर अज््ात समाज कंटकाकडूि
दिडफ्क करर् राहग््हची क्लेली
तोड़फोड़ ही अतय्ंत विंदिीय अशी
घटिा असूि तमाम आमब्ेडकरी
अिुयायांचय्ा श््द्े्चे पविि्् वठकाि
असलेलय्ा या राजिृहची तोड़फोड़ 

करराऱय्ा घटिेचा पीपलस्
वरपसब्लकि पावट्िचय्ा ितीिे पक््ाचे
काया्णधय्क्् जयदीप किाडे यांिी तीव््
विषेि वय्कत् क्ला.

राजिृहची तोड़फोड़ करर्
तमाम आमब्ेडकरी अिुयायांचय्ा

श््द्े्ला ठेच पोहचुि राजय्ातील कायदा
ि सुवय्िथथे्ला  बावित करणय्ाचय्ा
दृव््ििे जय्ा कोिी अज््ात
समाजकंटकािी है कृतय् क्ले असेल
अशा समाज कंटकांचा तेथील पुवलस
यंि््िेिे युधय् पातड़ीिर शोि घेऊि
तय्ांचेिर कठोर कायण्िाहीची मािरी

पीपलस् वरपसब्लकि पाट््ीचय्ा ितीिे
करणय्ात येत आहे.

या पुढे है पविि्् राजिृह 24 तास
पोवलसांचय्ा वििरािीत सुरव््कत वरतय्ा
रावहल या दृव््ििे राजय् सरकारिी
उपाय योजिा करािी असेही पक््ाचे
काया्णधय्क्् जयदीप किाडे यांिी
प््वसद््ी पि््काराद््ारे मािरी क्ली आहे.

उद््ा वद.९ जुलै ला दुपारी ४
िाजता राजिृहा ला भेट दरेार असिू या
राजिृह िर झालेलय्ा भय्ाड हलल्य्ाचा
विषेि पीपलस् वरपसब्लकि पाट््ी तफ्े्
करणय्ात येरार आहे.राजिृह येथील
भेटी िंतर महाराष््््चे िृहमंि््ी
अविलबाबू देशमुख तसेच महाराष््््ाचे
पोवलस महासंचालक सोबोि जैथि्ाल
यांची भेट घेऊि आरोपीि्ा अटक
करणय्ात यािा असे आग््ही भूवमका
जयदीप किाडे यांिी क्ली आहे.

राजगृिाची तोडफोड करणाऱय्ा घटनेचा 

रग्ण्ावर उपचार
नाकारलय्ास गनुि्ा दाखल

उलह्ासििर : कोरोिाचय्ा महामावरत
खाजिी रग्र्ालय रग्र्ािर उपचार करीत
िसलय्ाि े अिकेाचंा जीि िलेय्ाचय्ा घटिा
घडत आह.े या प््काराला आळा घालणय्ासाठी
महापावलका आक््मक झाली असिू
रग्र्ालयात आललेय्ा रग्र्ािर उपचार कल्ा
िाहीतर, रग्र्ालयािर िनुह्ा दाखल करि्
सबवंित डॉकट्राचंी पदिी रद्् करणय्ाची
वशफारस करणय्ाच ेआदशे आयकुत्ािंी काढले
आह.े उलह्ासििरात रग्र्ाची सखंय्ा ३१००
पके््ा जास्् झाली असिू शासकीय रग्र्ालयात
बडे उपलबि् होणय्ास उशीर होत आह.े

पवररामी रग्र् खाजिी रग्र्ालयाकड ेिाि घते
आहते. माि्् खाजिी रग्र्ालय कोरोिाचय्ा
भीतीपोटी रग्र्ािंा उपचार करणय्ास िकार दते
असलय्ाि,े उपचार वििा रग्र्ाच ेजीि जात
आह.े याबाबतचय्ा असखंय् तक््ारी आयकुत् डॉ
राजा दयावििी याचंय्ाकड ेआलय्ािर, तय्ािंी
मिंळिारी खाजिी रग्र्ालयात यते असललेय्ा
रग्र्ािर उपचार करा. िाहीतर रग्र्ालयािर

िनुह्ा दाखल करि् सबवंित डॉकट्रची पदिी
रद्् करणय्ाची वशफारस मेवडकल
असोवसएशिला करणय्ात यरेार आह.े असे
आदशे काढले आह.े आयकुत्ाचंय्ा आदशेािे
िािवरकांिा वदलासा तर खाजिी रग्र्ालयाचे
िाब े दरारल े आह.े शहरातंील खाजिी
रग्र्ालयािंी रग्र्ाबाबत असहकाऱय्ाचंी
भवूमका घिेिू उपचार करणय्ास िकार दते
असलय्ाि,े रग्र्ाचंा मृतय् ू होत आह.े अखरे
महापावलका आयकुत्ांिी आक््मक भूवमका
घतेली. रग्र्ालयात आललेय्ा रग्र्ािर उपचार
सरु ् करि् तय्ाचंा थि्ाब अहिाल कोरोिा
पोझीटीवह् आलय्ास महापावलका मावहती दया.
महापावलका अशय्ा पोझीटीवह् रग्र्ािंा कोविड
रग्र्ालयात ति्वरत हलविरार आह.े

मुबंई : आिँथट्, २०१८ साली
घराचा ताबा देणय्ाचे आश््ासि
देरा-या बांिकाम वय्ािसावयक
कंपिीिे ही मुदत २०२२ पय्ं्त
िाढिली. तय्ामुळे अथि्थथ्
झालेलय्ा िृह खरेदीदारािे
िुंतिलेलय्ा रक््मेचा परतािा
मावितलय्ािंतर विकासकािे
तय्ास िकार वदला.
महारेरािेसुधद्ा विकासकाचय्ा
बाजूिेच विमण्य वदला. माि््, तो
विरण्य अपीवलय प््ाविकररािे
फ्टाळला असूि ग््ाहकािे
िुंतिलेले ५९ लाख ७३ हजार
रप्ये दोि टक््् वय्ाजासह परत
करणय्ाचे आदेश वदले आहेत.  

ठाणय्ातील वहरािंदािी इथट्ेट

येथे राहरा-या रतुल लाहीरी
यांिी २४ जूि, २०१५ रोजी
मुलंुड येथील टाटा हाऊवसंि
डेवह्लपमेट् कंपिीचय्ा िेट िे
टाँिसण् येथे घराची िोद्री क्ली
होती. ए – १८०३ क््मांकाचय्ा
८५४ चौरस फुटांचय्ा घराची
वकंमत २ कोटी ५१ लाख रप्ये
होती. तय्ापैकी ५९ लाख ७३
हजार रप्यांचा भररा तय्ांिी
क्ला होता. घराचा ताबा २०१८
साली वमळेल असे आश््ासि
विकासकािे वदलय्ाचे लाहीरी
यांचे मह्ररे होते. माि््, जुलै,
२०१७ मधय्े जेवह्ा ते
बािंकामाचय्ा साईटिर िलेे तवेह्ा
तय्ांिा घराचा ताबा २०२० मधय्े

वमळेल असे सांिणय्ात आले.
तर, महारेराचय्ा साईटिर
तपासरी क्ली असता प््कलप्
पुरण्ति्ाची मुदत २०२२ िमूद
करणय्ात आली होती. वििा्णवरत
िेळेत घराचा ताबा वमळत
िसलय्ािे िुंतिलेली रक््म परत
करणय्ाची मािरी लाहीरी यांिी
क्ली. विकासकािे ती मािरी
फ्टाळलय्ािंतर लाहीरी यांिी
महारेराकडे दाद मावितली होती.
माि््, २०१८ साली घराचा ताबा
देणय्ाचे आश््ासि विकासकािे
वदले िवह्ते. २०२० साली ताबा
घेणय्ाची लाहीरी यांची तयारी
होती आदी मुद््ांिर ही यावचका
महारेरािा फ्टाळली होती. 

शिवभोजन थाळी पुढचे
तीन मशिने ५ रपुयांनाच 

दोन महिनय्ांसाठी सव्स्् धानय्
वशिभोजि थाळीचा दर पुढील 3 मवहनय्ांसाठी 5 रप्ये एिढा

ठेिणय्ात येरार आहे. हा दर लॉकडाऊि सुर ् झालय्ािंतर
बदलणय्ात आला होता. यावशिाय एपीएल क्शरी वशिापव््िका
िारकांिा जुलै, ऑिथट् या दोि मवहनय्ांसाठी सिलतीचय्ा दरािे
अनि्िानय् देणय्ात येरार आहे. तसेच मुखय्मंि््ी ग््ामीर पेयजल
काय्णक््म टपप्ा 2 राजय्ात राबविणय्ाचा विर्णय घेणय्ात आला आहे. 

मुंबई : राजय्ात वमशि वबविि
अिेिचा दुसरा टपप्ा सुर ्झाला
असूि राजय् मंव््िमंडळािे या
टपप्य्ामधय्े काही विरण्य घेतले
आहेत. यामधय्े लॉकडाऊि
झालय्ापासिू राजय्ात सरु ्झालेली
वशिभोजि थाळी ही पाच
रप्यांिा वदली जात होती. ती
पढुील तीि मवहिे पाच रप्यािंाच
देणय्ाचा विरण्य घेणय्ात आला
आहे. यावशिाय अनय् महति्ाचे
विर्णय घेणय्ात आले आहेत. 

मुंबई उपििरातील जुहू
वबचिरील खाद््पेये विक्््ते
को.ऑप.सोसायटी वल.यांिा
भाडेपट््यािे मंजूर क्लेलय्ा
जवमिीचय्ा भुईभाडयाचय्ा
दराबाबत विरण्य घेणय्ात आला
आहे. तसेच महाराष्््् प््ादेवशक
वियोजि ि ििर रचिा
अविवियम १९६६ कलम २६,
१४८-अ मधय्े सुिाररा
अधय्ादेश प््खय्ावपत करणय्ास
मानय्ता देणय्ात आली आहे. 

जल जीिि वमशिलाही
सुरि्ात करणय्ात येरार असूि

राजय्ातील लॉकडाऊि
पवरसथ्थतीत उतप्ावदत झालेलय्ा
अवतवरकत् दूिाचय्ा वियोजिाचय्ा
योजिेस मुदतिाढीचा महति्ाचा
विर्णय घेणय्ात आला आहे. 

कौशलय् विकास ि
उद््ोजकता विभािाचे ''आता
कौशलय् विकास, रोजिार ि
उद््ोजकता विभाि,” असे
िामकरर करणय्ात आले आहे.
आयडीबीआय बँक, महाराष््््
प््ादेवशक ग््ामीर बँक या
शासकीय मालकीचय्ा बँकांिा
तसेच वजलह्ा मधय्ित््ी सहकारी
बकँािंा शासकीय बवँकिं वय्िहार
हाताळणय्ास परिाििी देणय्ात
आली आहे. 
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