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Indokem Limited scheduled to be held on Tuesday, 25th August, 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 Tuesday, 25th August, 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
Digitally signed by

Rajesh
Rajesh Dinkar Pisal
2020.08.20
Dinkar Pisal Date:
15:14:49 +05'30'
Rajesh D. Pisal
Company Secretary and Compliance Officer
Encl: a/a
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Brokerage upgrades lift Zee
The stock may see a
further re-rating if the
firm sticks to its pledge
on free cash flow and
corporate governance

WEAK NEAR-TERM OUTLOOK
Revenues (~ crore)
n Advertising n Subscription n Others

8,129
561

8,780
7,502
596

2,887

RAM PRASAD SAHU

600

T

he Zee Entertainment Enterprises
(ZEEL) stock has gained over 13 per
cent after brokerages upgraded it
on the back of improved disclosures,
reconstitution of the board, and management commentary on free cash-flow generation. Besides, an expected recovery in
advertising growth from the December
quarter onwards and improving viewership are perceived as positive triggers by
the Street. Analysts at JPMorgan believe
the stock, which has dropped by half
over the past year, can be re-rated significantly if the management delivers
on its commitments.
In addition to the upgrades, a favourable judgment by the Bombay High Court
on a YES Bank petition seeking to enforce
personal guarantees against ZEEL’s promoters boosted the sentiment.
A key trigger has been improved disclosures by the company, which include
quarterly balance sheets, performance
metrics for Zee5, and the strengthening of
corporate governance policies. The company is reconstituting its board with new
board members having expertise in
media, finance or law. Consistent free
cash-flow generation is key for sustained
re-rating, given the underperformance in
the recent past, say analysts.

ON THE RISE
Zee Entertainment
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Make an elaborate submission as
well to eliminate ambiguity
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In complex tax matters,
opt for videoconferencing

56.8

60

4,809
4,681
FY20
E: Estimates

40

3,836
FY21E

FY22E

Source: Company, Emkay Research

The other positive is an improvement tion revenues posted growth of 6 per cent
on the operating front. While the com- year-on-year (YoY) on a higher base, led
pany reported a 66 per cent fall in domes- by subscription sales from its over-the-top
tic advertising revenues in the quarter, (OTT) application, Zee5. The company disgiven weak corporate spending, it closed the revenue of Zee5 for the first
believes the trend is reversing with adver- time and it stood at ~95 crore, while the
tisers gradually coming back, led by the loss at the operating level came in at ~145
FMCG sector. It expects
crore. ZEEL’s performance
growth to bounce back in the A key trigger has been on the subscription front,
December quarter.
improved disclosures however, lagged Sun TV’s as
This can be led by an by the company,
the latter reported 18 per cent
improvement in the share of which include
growth. Zee5’s user base fell
general entertainment chan- quarterly balance
to 40 million (monthly avernels and bounce-back in the sheets, performance age), from 63 million in the
company’s viewership share metrics for Zee5,
March quarter, given the lack
from 15.8 per cent in the June and strengthening
of original content because
quarter to 19.2 per over the of corporate
of the lockdown. In addition
last four weeks. The firm governance policies
to advertising revenue, digihighlighted that gradual
tal assets get subscription
resumption of original content and the revenues from tie-ups with telecom comlaunch of two channels on the free-to-air panies and direct subscriptions.
platform led to the gain in market share.
While the company will continue to
Unlike advertising, domestic subscrip- invest in its digital assets, it will be an

Aug 1,’19 Aug 19,’20

20

uphill task to breakeven at the operating
level and gain scale. Zee5 accounts for 7
per cent of its operating revenue currently.
Though operating costs came down as
there was limited new content in the first
two months of the quarter, flattish
employee expenses, purchase of licensed
content, and home-based content creation
offset the drop in programming costs. The
result was a sharp 67 per cent slide in operating profit YoY in the quarter. Going
ahead, the company’s plan of lower inventory acquisition as compared to earlier
periods, moderation of capex, and lower
receivables for 2020-21 are positive.
While the company is hopeful of a
rebound in advertising, the near term can
see some impact, given the IPL scheduled
in September, weakness in advertising,
and gradual availability of new content.
Its ability to post consistent growth,
including free cash flows, will be key if the
stock is to sustain recent gains.

BEEFING UP RATIOS

SBI moves to boost capital via tier-II bonds
BLOOMBERG
19 August

State Bank of India
priced the country’s biggest offering of local-currency tier-II bonds yet as
the lender boosts its capital buffers amid the worsening financial health of
domestic companies.
India’s largest bank
looks to raise ~8,931 crore
($1.19 billion) through 15year bonds that comply
with Basel III capital
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norms, according to a
person familiar with the
matter. The notes carry a
coupon of 6.8 per cent,
the lowest pricing on
such debt issued by any
lender since the country

started implementing the
stringent capital norms in
2013, the data compiled
by Bloomberg shows.
The lender is selling
the bonds at a time when
India’s banking sector is
saddled with the world’s
worst debt pile and needs
to beef up capital ratios
in anticipation of more
soured loans as the coronavirus batters businesses and leaves millions jobless.
State Bank last month

cut its loan-growth target to 8 per cent from
10 per cent for the year
started April 1, and said
it will be cautious on
boosting credit.
The tier-II notes, rated
AAA, have a call option
at the end of 10 years
and every year thereafter,
the person said, asking
not to be identified as
the details are private.
The issuance is solely
being managed by SBI
Capital Markets.

L&T Finance weighs
~3,367-cr rights issue
L&T Finance Holdings is exploring a plan to raise
around $450 million (~3,367.5 crore) through a
rights issue, people familiar with the matter said.
The financial services arm of Larsen & Toubro has
started discussing the fundraising with potential
advisers, said the people, who asked not to be
identified as the matter is private. L&T Finance’s
parent, India’s largest engineering and
construction company, has agreed it would buy any
unsold shares in the offering, the people said. No
final decision has been made regarding the
amount to be raised or the share sale’s timing, and
the company can still decide not to proceed with
the fundraising plan, the people said. BLOOMBERG

Facing a tax official, whether for assessment, appeal or any other tax administration-related issue, can be intimidating. With the implementation of the
faceless assessment initiative, you
won’t need to visit the tax office in person anymore. The faceless appeal service will commence from September 25.
According to Naveen Wadhwa, deputy general manager, Taxmann,
“Faceless assessment is meant to eliminate physical interface between the
taxpayer and the assessing officer (AO)
during the assessment proceedings.
The taxpayer will not know the name
and location of the officer handling his
case. His identity will remain anonymous during the entire process.”
The National e-Assessment Centre
will act as the main gateway for communication between taxpayers and the
tax authorities. Says Kapil Rana,
founder and chairman, HostBooks:
“Regular AOs will no longer have the
power to conduct surveys and search.
This will reduce unnecessary harassment of taxpayers. Only the investigation and tax deducted at source wing
will have this power, and that too only
after authorisation from a senior official
of the director general or principal commissioner rank.”
Taxpayers will be selected
for assessment and other
procedures through a system
that uses data analytics, artificial intelligence, and
machine learning. Territorial
jurisdiction is likely to be
abolished. You could belong
to one city and your incometax (I-T) returns could be
assessed in another. Allocation of cases
will be automated and random. The
draft assessment order could be issued
from one city, the review could happen
in another, and finalisation in a third.
Only notices will be issued centrally.
Says Rana: “All assessments and review
allocations will be a team-based exercise. The identity of the tax authority
and the team will remain concealed.”
Some cases have been excluded
from faceless assessment. Says Rana:
“The exceptions include serious
frauds, major tax evasion, sensitive,
and
search-related
matters.
International
taxation
and
cases falling under the Black Money

n The National e-Assessment

Centre (NeAC) will issue
notice/communication to
the assessee via email
n The assessee will have to
reply, via the e-filing portal,
within 15 days of its receipt
n The centre will assign the case
to an assessment unit and a
technical unit for review
n NeAC will collect review
details and send it to
the Regional Electronic
Assessment Centre, which
will examine and draft the
assessment order
n The assessee will be given a
chance to defend his case
Act and the Benami Property Act are
also excluded.”
Exceptions can be made in cases
where the assessee feels the need for
a personal hearing. Says Wadhwa: “An
assessee may request for a personal
hearing to make oral submissions or present his
case.” In such cases, a hearing will be conducted
through videoconferencing.
Says Rana: “An I-T authority,
with
approval
from
the chief commissioner or
the director-general in
charge of the regional eassessment centre can permit a personal hearing.”
The objective of faceless assessment is to make the tax administration
objective, transparent, and corruptionfree. Experts hope this will reduce
delays in tax assessments and audits,
as the computerised system will automatically flag unwanted actions.
Sometimes, it is easier to explain a
matter face-to-face than over email,
especially for people not well-versed
in English. “Face-to-face interaction
makes it easier both for the assessee
to explain and for the officer to understand. Hence, in complex matters, opt
for videoconferencing. In addition,
attach elaborate submission to rule out
doubts of any kind,” says Wadhwa.
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Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020

` in Lakhs (except earnings per share)

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 Tuesday, 25th August, 2020 at the
Registered Office of the Company at 3:00
p.m. inter-alia to consider and approve the
Standalone Unaudited Financial Results
along with the Limited Review Repor t
thereon of the Company for the 1 st quarter
ended 30th June, 2020. The information is
also available on the website of BSE
Limited at www.bseindia.com where the
shares of the Company are listed 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: 20th August, 2020

HOW FACELESS
ASSESSMENT WILL WORK

Sr.
No.

Particulars

Year to date Corresponding
For the
Quarter ended figures for the 3 months
current
30th June 2020
ended in the
period ended previous year
30th June 2020 30th June 2019
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
2185.96
2185.96
6419.63

1 Total Income from Operations
Net Profit / (Loss) for the period
2
26.35
26.35
105.71
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period before tax
3
26.35
26.35
105.71
(after Exceptional and / or Extraordinary items#))
Net Profit / (Loss) for the period after tax
4
19.85
19.85
70.71
(after Exceptional and / or Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period
5 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
19.88
19.88
70.69
and Other Comprehensive Income (after tax)]
6 Equity Share Capital
472.52
472.52
472.52
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown
7
NA
in the Audited Balance Sheet of the previous year
Earnings Per Share (of `10/- each)
8
(for continuing and discontinued operations)
Basic:
0.08
0.08
0.30
Diluted:
0.08
0.08
0.30
Notes:
1. The Company adopted the Indian Accounting Standards (IND AS) from 1st April 2017 and these financials
have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in IND
AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with
relevant rules issued thereunder.
2. Results for the quarter ended 30th June 2020 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind-AS)
notified by the Ministry of Corporate of Affairs.
3. Major event post balance sheet date which requires disclosure is impact of cyclone Amphan which took
place on 20th May, 2020. The cyclone has caused damages / loss to certain stock and part of the factory
located at Kolkata valued at ` 129.53 lacs (Stock ` 118.10 lakhs and Factory Shed ` 11.42 lakhs). The
Company has made an insurance claim for the derived damaged value with the insurance company which
is being currently assessed. The value of affected stock has been written down to its net realizable value
and the impact has been considered in consumption of materials.
4. The company had filed an appeal with CIT Appeals-1, Thane on 14th January 2019 against the tax demand
of ` 70.96 lakhs raised for assessment year 2016-17. The DCIT in his order had disallowed the companys
claim in respect of long term capital gain from sale of flat (property held for sale in books of accounts).
During the year, hearing by CIT Appeals-1, Thane took place on September 2019. The matter is pending
5. The company had received a show-cause notice dated 12th May 2010 demanding ` 4.02 Crores of
CENVAT credit on certain imported materials in the year 2008-09. Under the instructions from excise
authorities, the company has already reversed under protest CENVAT credit of ` 3.09 Crores in the year
2008-09. Pending disposal of the case a sum of ` 2.07 Crores reversed under protest is shown under
Claims against the excise authorities under the head loans and advances. The matter came up for
hearing several times during the financial year and the matter was adjourned to 16.04.2020. Based on
legal advice, the company expects favorable outcome and no cash outflow is anticipated as the matter is
one of interpretation of law.
6. The outbreak of COVID-19 pandemic and the resulting lockdown enforced from March 25, 2020 has
affected the Companys regular operations. Accordingly, the Company has considered the possible effects
that may result from the pandemic on the carrying amounts of Property, Plant and Equipment, Investments,
Inventories, Receivables and other current assets. In developing the assumptions relating to the possible
future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the
date of approval of these financial results has used internal and external information which are relevant
in determining the expected future performance of the Company. The Company has evaluated its liquidity
position, recoverability of such assets and based on current estimates expects the carrying amount of
these assets will be recovered. The impact of COVID-19 on the Companys financial results may differ
from that estimated as at the date of approval of these financial results.
7. In term of IND AS 108, the Company is having single reportable segment i.e manufacturing of welding
consumables, copper coated wires, flux cored wires and welding fluxes.
8. Nil investor complaints were received during the quarter. There was no complaint outstanding at the
beginning or at the end of the quarter.
9. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of
Directors in its meeting held on 18th August, 2020.
10. The Company account for gratuity / leave salary provisions at year end on actuarial basis.
11. Deferred tax assets / liability will be computed at year end.
12. Previous year figures have been regrouped whenever necessary.
For GEE Limited
sd/Payal Agarwal
Whole-Time Director & CFO
Date : 18th August, 2020
Place : Thane
DIN: 07198236
Rameshwar Media

द ग्लोबल टाइम्स

भुयािी मेट्ो-३ :

मिठी नदी खालील
भुयारीकरणाचे काि पूण्ण

मुंबई : मुंबईमेट्ो रेल कॉप््ोरेशन
(एमएमआरसी) द््ारे आज दमठी नदी खालील
१.५ दकमी लांबीचे भुयार पूण्य करण्यात आले.
टेराटॅक-दनद्मयत गोदावरी-४ या टनेल बोदरंग
मशीन (टीबीएम) द््ारे बीकेसी ते िारावी पय््ंतचे
१.५ दकमी अंतर पूण्य केले. बीकेसी येथील
लाँदचंग शाफ्टपासून २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी
गोदावरी-४ चे काम चालू करण्यात आले आदण
िारावीपय््ंत १,०४३ आरसीसी दरंग्स सह भुयार
आकारले गेले. कुलाबा-वांद्े-सीप्झ मेट्ो-३
माग्ायचा हा २९ वा भुयारीकरणाचा टप्पा आहे.
दमठी नदी खालील भुयारीकरण मेट्ो-३
प््कल्पातील सव्ायत आव्हानार्मक कामांपैकी एक
होते. मुंबईतील गुंतागुंतीची भौगोदलक रचना,
भूगभ्ायतील पाण्याची उच्् पातळी दशवाय
कोदवड-१९ दवषाणूच्या प््ादुभ्ायवामुळे येणाऱ्या
मय्ादय ा यामुळे हे काम अदिकच कठीण होते मात््
आमच्या टीमने हे दशविनुष्य यशस्वीपणे पार
पाडले याचा आनंद आहे” असे व्यवस्थापकीय
संचालक रणदजत दसंह देओल म्हणाले. यावष््ी
माच्य मदहन्यात गोदावरी-३ ने बीकेसी ते
िारावीपय््ंत १.५ दकमी डाऊन माग्ायचे
भुयारीकरण पूण्य केले होते. बीकेसी ते िारावी
पय््ंतच्या एकूण ३ दकमी (अप आदण
डाऊनलाइन) पैकी ४८४-मीटर भुयार सद््कय
दमठी नदीच्या पात््ाखाली आहे. िारावी, बीकेसी,
दवद््ानगरी व सांताकू्झ स्थानकांचा समावेश
असलेल्या पॅकेज-५ ने संपूण्य ८ दकमी लांबीचे
भुयार पूण्य केले आहे. प््कल्पाचे आतापय््ंत १७
टीबीएमच्या मदतीने जवळपास ८५%
भुयारीकरण आदण एकूण ५९% बांिकाम पूण्य
केले आहे.

३

सिटी न्यूज

मुंबई, २० ऑगस्ट २०२०

मुंबई पोलिसांवर प््श्नलिन्ह
उभं करणं हे षडयंत्-संजय राऊत
मुंबई – सुशांत दसंग राजपूत
प््करण
सीबीआयकडे
सोपवण्यावर्न राजकीय नेर्यांच्या
दवदवि प््दतद््कया येऊ लागल्या
आहेत. सुप्ीम कोट्ायच्या दनकालावर
दशवसेनेकडून पदहली प््दतद््कया
आली आहे. कोट्ायच्या दनकालावर
राजकीय प््दतद््कया देणं योग्य नाही,
कायदेशीर बाब आहे, हे प््करण
न्यायालयाच्या अख्यादरत आहे.
कोट्ायच्या दनकालावर मुंबई पोलीस
आयुक्त आदण राज्याचे महादिवक्ता
बोलू शकतात अशा शब्दात दशवसेना
खासदार संजय राऊत यांनी
प््दतद््कया ददली आहे.
याबाबत संजय राऊत म्हणाले
की, महाराष्् कायद््ाचं राज्य आहे,
न्याय आदण संघष्य करणारं राज्य
आहे. राज्याने किी कोणावर अन्याय
केला नाही. संपूण्य दनकाल हाती
आल्यादशवाय र्यावर मत व्यक्त
करणे योग्य नाही. मुंबई पोदलसांच्या
तपासावर प््श्नदचन्ह उभं करणे
षडयंत्आहे. मुंबई पोदलसांनी र्यांचा
तपास अर्यंत प््ामादणकपणे केला
आहे. मुंबई पोदलसांची प््दतष््ा
जगभरात आहे. मुंबई पोदलसांची
बदनामी आपल्याच राज्यातील नेते
करत असतील तर ते राज्याचं
खच््ीकरण आहे असं र्यांनी
सांदगतले. तसेच सव््ोच््न्यायालयाने
दनण्यय ददल्याने राजकीय वक्तव्य
करणं योग्य नाही. दवरोिक या

गृहमंत्ी अरिल देशमुखांिी
सिकािला
िाजीिामा द््ावा
आत्मरचंति किण्याची
्ोच्् न्यायालयाने सुशांतदसंह
गिज - िडणवीस राजपूसव्
त प्क
् रणाचा सीबीआय(CBI)

दनण्ययानंतर गृहमंत्यांचा राजीनामा
मागत आहेत र्यावर ते बोलण्यास
सक््म
आहेत.
मुंबई
पोदलसांच्या(Mumbai Police)
प््ामादणकावर शंका घेणे म्हणजे ज्या
राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
जन्माला आले, आदण ज्यांनी देशाची
घटना दलदहली र्यांच्यावर अदवश््ास
दाखवण्यासारखं आहे. जर हे सगळं
ठरवून होत असेल तर र्याला राज्य
सरकार काय करणार असंही संजय
राऊत म्हणाले आहेत.

सु प्ी म कोट्ायच्या दनण्ययावर
दे वे्द् फडणवीस म्ह णाले की,
न्यायव्य वस्थे व र दवश््ास
वाढवणारा दनण्यय , या
प््क रणाच्या हाताळणीबद््ल
महाराष्् सरकारने आर्म दचं त न
करण्याची गरज आहे . सु शां त
दसं ग राजपू त प््क रणी आदण
र्याच्या चाहर्यां ना न्याय दमळे ल
ही अपे क्ा आहे असं र्यां नी
सां दगतलं आहे . अलीकडे च दबहार
दविानसभा दनवडणु कीसाठी दे वे्द्
फडणवीस यां ना भाजपानं
दनवडणू क प््भारी के ले आहे .
सु शां त प््क रणात महाराष््
सरकारला घे र ण्यासाठी भाजपानं
ही रणनीती अवलं ब ली असल्याची
चच्ाय आहे .

तपास करण्याचे आदेश ददले आहेत.
र्यावर्न भाजपा नेरय् ांनी गृहमंतय् ांना
टाग्ट्े केलं आहे. माजी खासदार
आदण भाजपा नेते दकरीट सोमैयय् ा
यांनी गृहमंत्ी अदनल देशमुख यांचय् ा
राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
आपल्या स्ववटर अकाऊंवर्न माजी
मुखय् मंत्ी देवदे् ्फडणवीस व भाजपा
प्द् श
े ाध्यक्् चंदक
् ांत पाटील यांना
मेनश
् न करत सोमैयय् ा यांनी ही मागणी
केली आहे.या संपण
ू य ्प्क
् रणात मुखय् मंत्ी
उद्व् ठाकरेच
् े दचरंजीव आददर्य ठाकरे
यांचे नाव आल्यानंतर हे प्क
् रण चांगले
गाजत आहे. दवरोिकांनी सीबीआय
चौकशीची मागणी लावून िरली होती
तर मुबं ई पोलीस आदण राज्य सरकारने
सीबीआयकडे तपास सोपवण्यास
दवरोि केला होता.

काय म्हणाले होते आरदत्य ठाकिे?

सुशांतच्या आत्महत्येप्किणी व्यस्कतश: माझ्यावि तसेच ठाकिे कुटुंबावि िाहक रचखलिेक किण्यात येत आहे, ही एक प््कािे वैिल्यातूि
उमटलेली िाजकीय पोटदुखीच आहे. मृताच्या टाळूविचे लोणी खाण्याचा हा प््काि माणुसकीला कलंरकत किणािा आहे. मुळात या प््किणाशी
माझा काडीमात््संबंध िाही. रसिेसृष्ी म्हणजे बॉरलवूड हे मुंबई शहिाचे एक महत््वाचे अंग आहे. या उद््ोगावि हजािो्चा िोजगाि अवलंबूि
आहे. त्यापैकी अिेकांशी माझे रजव्हाळ्याचे संबंध िक््ीच आहेत हा काही गुन्हा िाही असं त्यांिी म्हटलं होतं. तसेच सुशांत रसंग िाजपूतचा
मृत्यू रततकाच धक््ादयक आहे, मुंबई पोलीस खोलवि तपास कित आहे. पण ज्यांचा कायद््ावि रवश््ास िाही तेच लोक याप््किणी िालतू
आिोपांचा धुिळा उडवीत तपास भिकटवण्याचा प््यत्ि किीत आहेत. मी रहंदूह्दयसम््ाट बाळासाहेब ठाकिे्चा िातू म्हणूि सांगतो, महािाष््ाच्या,
रशवसेिेच्या आरण ठाकिे कुटुंबाच्या प््रतष््ेस तडा जाईल असं कृत्य माझ्या हातूि कदारप होणाि िाही, िालतू आिोप किणाऱ्यांिी हे समजूि
घेतले पारहजे अशा शब्दांत त्यांिी रविोधकांवि रिशाणा साधला होता.

िस्त्याविील खड््ांवर्न मिापौिांनी
धिले अदधकाऱ्यांना धािेवि

ठाणे : मागील काही
ददवसापासून शहरातील रस्रय् ावर
पडलेलय् ा खड््ाच
ं ा मुद्ा पुनह् ा
एकदा गाजू लागला आहे. सोशल
दमडीयावर तर शहरातील
खड््ावं रील कदवता दहट झाली
आहे. सतत होणाºया या दटकेनतं र
महापौर नरेश म्हस्के यांनी संबिी्त
दवभागाच्या
अदिकाºयांना
चांगलेच िारेवर िरले. कोरोना
संकटाशी सामना कर्न हा आजार
रोखण्यात पादलकेने दनद््ितच
यश दमळदवले आहे. परंतु
दटकेमळ
ु े
खड््ाचं य् ा
सत््ािाºयांसह महापादलकेचीही
बदनामी होत असल्याचे खडे बोल
र्यांनी अदिकाºयांना सुनावले
असल्याची मादहती समोर आली
आहे. तर आयुकत् ांना ददलेलय् ा
दनवेदनात खड््े बुजदवण्याच्या
कामात दनष्काळजीपणा करणाºया
अदिकाºयांवर कारवाई करावी
अशी मागणीही र्यांनी केली.
बुिवारी सांयकाळी ४ च्या
सुमारास महापौरांनी साव्ज
य दनक
बांिकाम
दवभागाच्या
अदिकाºयांना
शहरातील
खड््ादं वषयीची
मादहती
घेणय् ासाठी बोलावले होते.
यावेळस
े र्यांनी अदिकाºयांची
चांगलीच खरडपटटी काढल्याची
मादहती सुत्ानं ी ददली.
तसेच र्यांनी महापादलका
आयुकत् डॉ. दवपीन शम्ाय यांनाही

दनवेदन देऊन खड््ावं र्न
महापादलकेची बदनामी होत
असल्याचे सांदगतले आहे.
कोरोनाचे सावट सव्तय च
् आहे.
महापादलका काय्क
य त्े ्ात कोरोनाचा
प््ादुभा्वय
रोखण्यासाठी
दनद््ितप्क
् ारे
महापादलकेने
दवदवि योजना राबवून व र्याची
काटेकोरपणे
अंमलबजावणी
प्श
् ासनाने लोकप्द्तदनिी्चय् ा
वेळोवेळी दमळणाºया सूचनांनस
ु ार
केलय् ाने ठाण्यातील कोरोनाची
सद्स्स् थती आटोक्यात आली आहे.
दुसरीकडे रस्यांवर पडलेलय् ा
खड्य् ांमळ
ु े नाहक महापादलकेला
बदनामीला सामोरे जावे लागत
आहे. स्थादनक स्वराज्य संसथ
् चे य् ा
माध्यमातून मुलभूत सेवासुदविा
नागदरकांना देणे आवश्यक आहे.
परंतु कोरोनाच्या काळात रस्रय् ांचय् ा
कामाकडे दुलक
य् ् झाल्याने
नागदरकांना खड्य् ांचा त््ास सहन
करावा लागत आहे.

योग्यवेळी खड््े न बुजदवल्यामुळे नागदरक महापादलकेला दोष
देत आहेत व याला सव्यस्वी संबंदित अदिकारी जबाबदार आहेत.
पावसाळा व या काळामध्ये रस्र्यांवर पडणारे खड््े हा दरवष््ीचा
दवषय आहे. तरी देखील संबंदित अदिकाºयांकडून याकडे दुल्यक्
करण्यात आले आहे. काही ददवसांपूव्ी मी महापादलका
काय्यक्ेत्ातील रस्र्यांवरील खड््यांबाबत योग्य दनयोजन व कारवाई
करण्यात यावी यासंदभ्ायत मी बैठक घेवून संबंदितांना दनद््ेश ददले
होते. र्याचबरोबर वेळोवेळी दूरध्वनीवर्न देखील संबदं ितांशी चच्ाय
कर् न सूचना ददलेल्या आहेत. तरी देखील जाणूनबुजून
वत्यमानपत््ामध्ये वृत् प््दसद्् होईल दकंबहुना दवरोिकांनी दटकेची
वष्ाच
य े प्व् श
े ही यावष््ी करोना महामारीमुळे उदशराने रे्गाळत असतांना दुसरीकडे प््थम वष्ायचे सत्् झोड उठदवल्यावर काम करायचे अशीच भूदमका संबंदितांची आहे
मुंबई : कोरोनाच्या पा््श्यभूमीवर राज्यातील
होत आहेत, दशवाय अजूनही प््र्यक््ात कॉलेजेस वगळता इतर सत््ांचे अभ्यासक््म ही ऑनलाइन का? असा सवाल र्यांनी उपस्सथत केला आहे.
शाळा , महादवद््ालये शैक्दणक संस्था बंद आहेत.
सुर्झालेले नाहीत. ऑनलाइन दशक्ण
् सुर्असले पद््तीने सुर् झाले आहे परंतु काही दवद््ार्य्ां्ना
ऑनलाईन दशक््ण सुर् असले तरी दवद््ाथ््ी ,
िस्त्याविील खड््े हे वष्ाविुवष्ावचे काम एकमेकांकडे बोट दाखवूि जबाबदािी
तरी १०० टक््ेअभ्यासक््म पूण्यहोणे शक्य नाही ऑनलाइनच्या माध्यमातून कनेस्कटस्वहटीच्या असूि याकडे जाणीवपूव्वक दुल्वि् झटकण्याचे काम अरधकािी किीत आहेत
दशक््कांची उपस्सथती, तांद्तक अडचणी आदण
म्हणून शालेय दशक््ण दवभागाप््माणे २५ टक््े समस्या तर काही्ना आद्थयक समस्या असल्याने केल्याबाबत संबंरधत अरधकाºयांची का? परिणामी अरधकाºयांच्या
अभ्यासक््म पाहता शालेय दशक््ण दवभागाकडून
अभ्यासक्म् कमी करण्यात यावा अशी आम्ही करत उपलब्ि संसािनांची कमी भासते आहे. र्यामुळे सखोल चौकशी कर् ि त्यांच्यावि उदासीितेमळु े महापारलकेची बदिामी होत
अभ्यासक्म
् ात २५ % कपात करण्यात आली आहे.
असल्याची मादहती प््हार दवदयाथ््ी संघटनेचे उच्् व तंत् दशक््ण दवभागांतग्यत येणाऱ्या महापारलकेची बदिामी झाल्याबद्ल् कठोि असल्याचा आिोपही त्यांिी केला आहे.
सध्यस्सथतीत शालेय दवद््ार्य्ां्ना सामना करावा
अध्यक््मनोज टेकाडे यांनी ददली. यासाठी र्यांचय् ा दवद््ापीठस््रीय अभ्यासक््मातील २५ टक््े भाग कािवाई किण्यात यावी. शहिातील चाि रदवसांवि गणेशोत्सव आला असूि
लागणाऱ्या
अडचणी
महादवद््ालयीन
उड््ाणपुलांवि पडलेले खड््ेबुजरवणे हे काम महापारलका काय्वि्ेत्ातील िस््े
दवद््ार्य्ां्समोरही आहेत. याच पा््श्यभूमीवर उच्् तंत् दशक््ण कॅदबनेट मंत्ी उदय सामंत यांची भेट दशष््मंडळाने उच््व तंत्दशक््ण मंत्ी उदय सामंत कमी करावा जेणेकर्न दवद््ार्य्ां्चा ताण कमी महापारलके
सुस्सथतीत किण्याबाबत याबाबत लेखी
च्या अखत्यारित येत िसले
होईल व शालेय दशक््ण दवभागाच्या ित््ीवर तसा तिी संबंरधत प््ारधकिणाकडे पाठपुिावा पत्् यापूव्ी रदले आहे. ठाण्यातील
दशक््णातही २५ % अभ्यासक््म कपात करावी घेऊन ही मागणी केली. राज्यातील कोरोनाची यांची भेट घेऊन दनवेदनही ददले आहे.
कोदवड- १९ च्या वैद्शक महामारीच्या शासनदनण्यय दनग्यदमत कर्न दवद््ापीठाना तशा कर्ि काम कर्ि घ्यावे अशी सुचिाही िागरिकांिा रिर्ववघ्िपणे व भयमुक्त
अशी मागणी प््हार दवद््ाथ््ी संघटनेने केली आहे. सध्यपदरस्सथती पाहता उच्् दशक््णातही २५ टक््े
पा्
श
्
भय् म
ू ीवर महाराष््ातच नव्हे तर संबि
ं जगातील सूचना करण्याची दवनंती आम्ही सव्यमहाराष््ातील त्यांिी केली. रकंबहुिा ठाणेकिांची होणािी गणेशोत्सव साजिा किता यावा यासाठी
प््हार दवद््ाथ््ी संघटना व नॅशनल फोरम फॉर अभ्यासक्म
् कमी करावा जेणक
े र्न दवद््ार्या्वं् रील
् ्किण्याबाबत आपण
क्वादलटी एज्युकेशन आदण ऑल इंदडया सेटनेट तणाव कमी होण्यास मदत होईल असे मत दवद््ार्य्ायना या संकटास सामोरे जावे लागत आहे. दवद््ार्य्ां्च्या वतीने मंत्ी महोदयांना केली आहे गैिसोय लि््ात घेवूि प््संगी अिेकवेळा तातडीिे िस््ेदुरस
महापारलकेिे अशी कामे स्वत:हूि केलल
े ी स्वत: जातीिे लि््घालूि काय्वव ाही किावी
टीचस्य संघटनेच्या दशष््मंडळाने बुिवारी उच्् व संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. प््थम अंदतम वष्ायच्या परीक््ांचा मुद्ा सव््ोच््न्यायालयात अशी मदहती अॅड.मनोज टेकाडे यांनी ददली.
आहेत असे असतािा देखील सद्स्स् थतीत असेही त्यांिी सुरचत केल.े

मिादवद््ालयीन दवद््ार्य्ाा्ना ऑनलाईन अभ्यासक््म पूण्ण किण्यात अडचणी

कांदिवली, बोदिवली व िदिसि येथे एकूण प््दूषण आणण प््कल्पग््स्ांचे
२९ दिकाणी कृद्िम तलावांची सुदवधा स्थलांतर प््श्न सुटला पाणिजे

मुंबई
:
यंदाच्या
गणेशोर्सवावर कोरोनाचे मोठे
सावट आहे. कोरोनाचा प््ादुभ्ायव
कमी करण्यासाठी आदण दरवष््ी
दवसज्यनाला होणारी गद््ी लक््ात
घेता यंदा पदरमंडळ 7 ने गणपती
दवसज्यनाची जय्यत तयारी केली
आहे. कांददवली,बोदरवली व
ददहसर येथे घरगुती व साव्ज
य दनक
गणेश
मूत्ी्चे
दवसज्यन
करण्यासाठी एकूण 29 दठकाणी
कृद्तम तलावांची सुदविा उपलब्ि
कर्न देणय् ात आली असून यंदा
17 दठकाणी जादा कृद्तम
तलावांची सुदविा उपलब्ि कर्न
देणय् ात आली आहे. या व्यदतदरक्त
पदरमंडळ 7 मध्ये एकूण 11
दठकाणी नैसद्गयक दवसज्यनाची
सुदविा उपलब्ि आहे. पदरमंडळ

7 चे उपायुकत् दवश््ास शंकरवार
यांनी ही मादहती ददली.यंदा
कोरोनाचा प््ादुभा्वय लक््ात घेता,
यंदा यादठकाणी साव्यजदनक
गणेशोर्सव मंडळ नेहमीपेक्ा
कमी प््माणात पादलकेची
परवानगी घेण्यासाठी पुढे आली
आहेत.तर
येथील
सव्य
लोकप््दतदनिी्चे व पोदलसांचे
देदखल पादलका प््शासनाला
चांगले सहकाय्यदमळत आहे अशी
मादहती र्यांनी ददली. पदरमंडळ 7
मध्ये कांददवली,बोदरवली व
ददहसर पूवय्व पद््िम भाग येत
असून
आर
द द््क ण ( कां दद व ली ) , आ र
मध्य(बोदरवली) व आर उत््र
(ददहसर) हे पादलकेचे 3 वॉड्य
मोडतात.

या परिमंडळाची सुमािे 18 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. येथील घिगुती व
साव्वजरिक गणेश मूत्ी्च्या रवसज्विाची सुरवधा उपलब्ध होण्यासाठी पारलका
प््शासिािे रठकरठकाणी मूत्ीदाि के्दाची सुरवधा देरखल उपलब्ध कर्ि रदली
आहे. तसेच गणेश मूत्ी्चे रवसज्वि सुलभ व्हावे आरण िागरिकांिी रवसज्विाला
गद््ी कर्िये यासाठी पारलकेचे रििते वाहि कांरदवली,बोरिवली व दरहसि या
भागात रििणाि असूि रवशेष म्हणजे या वाहिांविच पारलका प््शासिािे
रवसज्विाची खास सुरवधा उपलब्ध कर्ि देण्यात येणाि असल्याची मारहती
उपायुक्त रवश््ास शंकिवाि यांिी रदली. गेल्या वष््ी आि दर््िण वॉड्वमध्ये 587
साव्वजरिक व 13713 घिगुती गणपती,ति आि मध्य वॉड्वमध्ये 761 साव्वजरिक व
12821 घिगुती गणपती ति आि उत््ि वॉड्वमध्ये 346 साव्वजरिक व 4794 घिगुती
गणपती आहेत.परिमंडळ 7 मध्ये एकूण 1694 साव्वजरिक व 31328 घिगुती
गणपती होते.ति यंदा आतापय््ंत आि दर््िण वॉड्वमध्ये 34, आि मध्य वॉड्वमध्ये
37 व आि उत््ि वॉड्वमध्ये 35 अश्या एकूण 106 साव्वजरिक गणेशोत्सव मंडळांिा
पारलकेिे पिवािगी रदली असल्याची मारहती त्यांिी रदली.

मुंबई : माहूल प््दूषण संदभ्ायत राष््ीय हदरत
लवाद (NGT) ने माहुल स्सथत कंपनी्ना गॅस
चे्बरसारखी पदरस्सथती दनम्ायण करण्यास कारणीभूत
ठरवत एकूण २८६ कोटी र्पयांचा दंड भरण्याचे
आदेश ददले आहेत. माहुलमिील प््दूषणाचा लढा
हा योग्य पुनव्स
य न, घातक प्द् षू ण आदण दनयमबाह््
बांिलेल्या इमारती,
मुंबईच्या वेगवेगळ्या
दठकाणाहून स्थलांतर केलेल्या रदहवाशांचे आरोग्य,
दशक््ण, रोजगार ह््ा दवषयावर जोडला गेला आहे.
अशावेळी दंड ठोठादवला तरी रदहवाशांच्या
आरोग्याबाबत ठोस उपाय योजना केल्या जाव्यात,
असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
माहुल व्यदतदरक्त अन्य सुरद््कत दठकाणी र्यांचे
स्थलांतरण व्हावे यासाठी मुंबईभरातून आलेल्या
प््कल्पग््स्ांनी यादचका दाखल केली. मेिा पाटकर
यांच्या माग्यदश्यनात िरणे आदण आंदोलने सुध्दा
केली. परंतु माहुल येथे स्सथत १० पेक्ा जास््घातक
रासायदनक कंपन्या आदण ३ मोठ््ा दरफायनरी
यातून होणाऱ्या प््दूषणामुळे रदहवाशांच्या

आरोग्यावर होणारे पदरणाम आदण बरेच मृरय् ू हे सव्य
सर्य मांडण्यात आले आहे. अंबापाडा या
वस््ीपासून अवघ्या १० मीटर अंतरावर असणारे
सव्ायत जास्् प््दूषणकारी युदनट बंद करण्याची
मागणी आदण इतर कंपनीकडून होणारे प्द् षू णासाठी
२०१३ मध्ये राष््ीय हदरत लवादमध्ये यादचका
दाखल केली. तेव्हापासून वेळोवेळी या कंपन्याना
चाप लावण्याचा प््यर्न सुर्आहे.

अंबरनाथचा कोरोना रुगुण
बरे होणुयाचा दर 90 टकुकुयांवर

अंबरनाथ - करोना दनयंत्णासाठी अंबरनाथ
शहरात नगर पदरषदेच्या वतीने बादितांचा वेळीच
घेतलेला शोि, आग्ह् ी चाचणी, अलगीकरण आदण
दवलदगकरण यंत्णेची यशस्वी दनयोजन आदण
बादित र्ग्णांवर प््भावी उपचार दनयोजनामुळे
अंबरनाथ शहरात र्गण
् बरे होण्याचा दर तब्बल 90
टक्क्यांवर गेला आहे. दवशेष म्हणजे अंबरनाथ
नगरपदरषद संचदलत दंत महादवद््ालयातील कोदवड
र्गण
् बरे होण्याचा दर तब्बल 96 टक्कय् ांवर गेला
आहे. तर येथील र्ग्णालयाचा मृर्यूदर अध्य्ाय
टक्कय् ाच्याही खाली आहे. अंबरनाथ नगरपदरषदेचय् ा
वतीने शहरात कोरोनाचा प््ादुभ्ायव कमी व्हावा
याकदरता दवदवि उपाययोजना राबदवल्या जात
आहेत. शहरात आजपय््ंत एकूण 11 हजार 452
कोस्वहडं चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. तर
शहरात एकूण 4 हजार 502 बादित र्गण
् आढळले
आहेत. शहरातील एकूण र्गण
् ांपक
ै ी तब्बल 4 हजार
79 र्गण
् उपचार घेऊन घरी गेले आहेत. तर शहरात
एकूण 174 र्गण
् ांचा मृरय् ू झाला आहे.

अंबरनाथ नगरपदरषद संचादलत दंत
महादवद््ालयातील कोदवड र्गण
् ालयात आजपय्त्ं 2
हजार 54 र्गण
् उपचारासाठी दाखल झाले आहेत.
यातील एकूण 1 हजार 980 र्गण
् हे उपचाराथ््ी बरे
होऊन घरी परतले आहेत. या र्गण
् ालयातील र्गण
्
बरे होण्याचा दर हा तब्बल 96 टक््ेइतका आहे.
मागील दोन मदहन्यात या र्गण
् ालयात 4 र्गण
् ांचा
मृरय् ू झाला आहे. एकूण र्गण
् संखय् चे य् ा तुलनेत हा
दर अवघा 0.19 इतका आहे. यासोबतच शहरातील
एकूण र्गण
् ांचा बरे होण्याचा दरही 90 टक्कय् ांवर
पोहोचला आहे. मात््शहरातील कोरोनाचा मृरय् ू दर
हा अजूनही पादलकेची दचंता वाढदवणारा आहे. हा
मृरय् ू दार कमी करण्यासाठी पादलका प्य् र्न करीत
आहे. शहरातील बादित र्गण
् ांचा शोि घेणय् ासाठी
पादलकेने स्वतंत् यंत्णा उभारली आहे. र्यासोबत
बादिताच्या संपक्ायतील व्यक्ती्चा तातडीने शोि
घेऊन र्यांची तपासणी केली जात असल्याने
संसग्ाच
य े प्म
् ाण काही अंशी रोखण्यात यश येताना
ददसते आहे.

'नावापुढं सािेब लावणं सोप्प असतंय,
लोकांच्या मनातील 'सािेब' िोणं कोणाचंिी काम नािी'

मुबं ई - राष्व् ादी काँगस
्े चे राष््ीय
अध्यक्् शरद पवार यांचय् ा बंगल्यातील
आतापय्त्ं एकूण १२ जणांना कोरोनाची
लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. यात
२ सुरक््ा रक्क
् , स्वयंपाकी, वाहन चालक
अशाप्क
् ारे कोरोना र्गण
् ांचा समावेश
आहे. शरद पवार हे पुढील काही ददवस
कोणालाच भेटणार नाही असं सांगण्यात
आलं आहे. शरद पवार यांची कोरोना
चाचणी दनगेटीव्ह आल्याने काय्क
य र्या्नं् ा
मोठा ददलासा दमळाला आहे. आमदार
रोदहत पवार यांनीही शरद पवारांचय् ा
कोरोना टेसट् वर्न अनेकांना टोला
लगावला आहे. फक्त नावापुढं साहेब
लावणं सोप्पं असतंय, पण लोकांचय् ा
मनातील साहेब होणं कोणाचंही काम
नाही, असे रोदहत पवार यांनी म्हटले.

शरद पवारांचं दनवासस्थान असलेलय् ा
दसल्वह् र ओकवरील(Silvar Oak)
यापूव्ी सहा जणांना कोरोनाची लागण
झाली होती. र्यामध्ये सुरक््ा रक्क
् ांसह
स्वयंपाक करणाऱ्या मदहलेचा समावेश
आहे. यामुळे शरद पवारांची कोरोना

चाचणी करण्यात आली. दतचा अहवाल
दनगेदटव्ह आल्याची मादहती आरोग्यमंत्ी
आदण राष्व् ादीचे नेते राजेश टोपेन् ी ददली
होती. कोरोनाची लागण झालेलय् ांवर
उपचार सुर् असून ते राहत असलेलय् ा
पदरसरात आलेलय् ा व्यक्ती्चय् ा कोरोना
चाचण्यादेखील करण्यात येणार
असल्याचं टोपेन् ी सांदगतलं होतं. र्यानंतर
आणखी ६ जणांना कोरोनाची लागण
झाल्याचं कळालं आहे. यावर्न आमदार
रोदहत पवार यांनी स्वत:ला साहेब म्हणून
घेणाऱ्या नेरय् ांना टोला लगावला आहे.
''साहेबांचे काही सुरक््ारक्क
्
पॉदझदटव्ह दनघाल्याने काल साहेबांना
भेटलो. पण स्वतःपेक्ा सुरक््ा रक्क
्,
कोरोनाचं
संकट,
पूरस्सथती,
कोरोना_वॉदरयस्य व लोकांचीच अदिक

काळजी करताना ते ददसले. फक्त
नावापुढं साहेब लावणं सोप्पं असतंय. पण
लोकांचय् ा मनातील साहेब होणं कोणाचंही
काम नाही!, असे स्ववट रोदहत यांनी
शरद पवार यांचय् ा भेटीनंतर केलयं . रोदहत
पवार यांनी नेमका कोणाला टोला
लगावलाय हे सांगता येणार नाही, पण जे
कामादशवाय स्वत:ला साहेब म्हणून
घेतात, र्या सव्ानं् ाच ही चपराक आहे.
शरद पवार गेलय् ाच आठवड््ात
कराडला गेले होते. या दौऱ्यानंतर मंत्ी
बाळासाहेब पाटील यांना कोरोनाची
लागण झाल्याची मादहती पुढे आली.
र्यानंतर शरद पवारांचय् ा सुरक््ा रक्क
् ांचय् ा
कोरोना चाचण्यादेखील पॉदझदटव्ह
आल्या. र्यामुळे शरद पवारांची कोरोना
चाचणी करण्यात आली.
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