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नवी दिल्ी, ता. ३ (पीटीआय) 
ः युद्ामुळे 
कोणताही प्रशन 
सुटत नाही. 
युद्ानंतरही 
संवािाद्ारे 
प्रशन सोडवावे 
लागतात, अशा 

शबिांत परराष्ट्रमंत्ी सुषमा सवराज 
यांनी डोकलाम प्रशनावर राजयसभेत 
सरकारची भूममका सपष् केली. 

िहशतवाि आमण चचाचा 
एकाचवेळी होऊ शकत नाहीत,  
असे सांगत सवराज यांनी 
पामकसतानसोबतचया संबंधांवरिेखील 
भाषय केले. आमहाला मैत्ी हवी आहे; 
मात् तयासाठीचा रसता एकतर्फी असू 
शकत नाही, असेही तया महणालया.

डोकलाम प्रशन वाटाघाटींचया 
माधयमातून सोडवणयाचा प्रयतन 
आहे. चीनसोबत चचाचा सुरू असून, 
तया माधयमातूनच मागचा काढता 
येऊ शकतो, असे सवराज यांनी 
सभागृहात सांमगतले. िेशातील सवाांत 
मोठ्ा मवरोधी पक्ाचया नेतयांनी 

डोकलामबद्दलची ससथिती जाणून 
घेणयासाठी भारतीय नेतृतवासोबत 
चचाचा करणयाऐवजी चीनचया 
राजिूतांसोबत चचाचा करणयास प्राधानय 
दिले, अशा शबिांमधये सवराज यांनी 
राहुल गांधी यांना लक्य केले.

संपूणचा काशमीर भारताचा 
अमवभाजय भाग आहे. जोपयांत 
िहशतवािी कारवाया थिांबत नाहीत, 
तोपयांत पामकसतानसोबत चचाचा केली 
जाऊ शकत नाही. पामकसतानचया 
भूममकेत काही ममहनयांमधये आमूलाग्र 
बिल झाला आहे. तयामुळेच 
पठाणकोट हललयानंतर पामकसतानला 
तयाची जबाबिारी झटकून टाकता 
आली नाही, असे सवराज महणालया. 

काँग्रेसवर टीका करताना सवराज 
महणालया, की पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 
गेलया १७ वषाांमधये नेपाळमधये 
गेलेले पमहले भारतीय पंतप्रधान 
आहेत. िोन-तीन बाजूंनी भारताची 
कोंडी झाली आहे, असे मवरोधक 
महणतात. तयांनी राजीव गांधी यांचया 
सरकारमधये काय झाले होते, हे 
आठवून पाहावे.’’

डोकलामचा प्रश्न चचचेद्ारेच
सोडवण्ावर भर ः सवराज

सुषमा सवराज

लाहोर, ता. ३ (पीटीआय) : 
पामकसतानचे माजी पंतप्रधान नवाज 
शरीर् यांनी तयांचे बंधू शाहबाज 
शरीर् यांना पंजाब प्रांताचया 
मुखयमंमत्पिावरच कायम ठेवणयाचे 
सूतोवाच केले आहे. तयामुळे हंगामी 
पंतप्रधान महणून नुकताच कायचाभार 
हाती घेतलेले शाहीि खकान अबबासी 
हे सरकारचा उवचादरत १० ममहनयांचा 
कायचाकाळ पूणचा होईपयांत पिावर 
राहतील, असा अंिाज आहे. 

पनामा पेपसचा गैरवयवहारप्रकरणी 
सववोच्च नयायालयाने नवाज शरीर् 
यांना राजीनामा िेणयास भाग पाडलयाने 
सत्ाधारी पामकसतान मुससलम 
लीग (नवाज गट)ने पंजाब प्रांताचे 
मुखयमंत्ी शाहबाज शरीर् यांचे नाव 

पंतप्रधानपिासाठी जाहीर केले होते. 
ते संसिेवर मनवडून येईपयांत ४५ 
दिवसांसाठी अबबासी यांना पंतप्रधान 
महणून उभे करणयात आले आहे. असे 
असतानाही गुरुवारी नवाज यांनी वदरष्ठ 
नेतयांची बैठक घेतली आमण यावर 
र्ेरमवचार केला, असे सूत्ांनी सांमगतले. 
आगामी मनवडणुकीचया पाशवचाभूमीवर 
अबबासी यांनाच उवचादरत िहा 
ममहनयांचा कायचाकाळ पूणचा करू द्ावा 
आमण शाहबाज यांना मुखयमंमत्पिी 
कायम ठेवावे, अशी सूचना पक्ाचया 
काही वदरष्ठ नेतयांनी नवाज शरीर् 
यांना केली आहे. तयामुळेच तयांनी 
आज बैठकीत आपलया मनणचायाचा 
आढावा घेतलयाचे संबंमधत नेतयाने  
सांमगतले. 

पाकचे पंतप्रधानपद 
अबबासी ्ांच्ाकडेच
र्ेरमवचारासाठी नवाज यांनी घेतली बैठक

नवी दिल्ी, ता. ३ (पीटीआय) 
: गुजरातमधये ८ ऑगसटला होणाऱया 
राजयसभा मनवडणुकीत ‘नोटा’ पयाचाय 
वापरणयास सथिमगती िेणयाची काँग्रेसची 
मागणी करणारी यामचका गुरुवारी (ता. 
३) सववोच्च नयायालयाने र्ेटाळली. 
तयामुळे तीन जागांसाठी होणाऱया 
मनवडणुकीत ‘नोटा’चा पयाचाय असेल. 

यासंबंधी तातडीने सथिमगती 
िेणयास नकार िेत मनवडणूक 
आयोगाला नोटीस पाठवून 
नयायालयाने उत्र मामगतले अाहे. 

यावर पुढील सुनावणी १३ सपटेंबरपयांत 
पुढे ढकलली आहे.

 ‘नोटा’चया वापरामवरुद् 
काँग्रेसकडून िाखल झालेलया 
यामचकेला मवलंब झालयाचे सववोच्च 
नयायालयाने महटले आहे. वदरष्ठ 
काँग्रेस नेते आमण वकील कमपल 
मसबबल यांनी राजयसभा मनवडणुकीत 
नोटाचया वापरामवरुद् यामचका िाखल 
करत तातडीने सुनावणी करणयाची 
मागणी केली होती. यावर आज या 
यामचकेवर सुनावणी झाली. 

राज्सभा ननवडणुकीत 
नो्टाचा प्ाया् का्म
सववोच्च नयायालयाने काँग्रेसची यामचका र्ेटाळली

न्ा्ाल्ाकडून नवचारणा
्ा वेळी पीठाने नसबबल ्ांना नवचारले, की ननवडणूक आ्ोगाने 
जानेवारी २०१४ मध्ेच ‘नो्टा’बाबत अनधसूचना काढली होती. 
त्ानंतर अनेक राज्सभा ननवडणुका झाल्ा, तेवहा आपण कोठे होता? 
आज ही बाब आपल्ा बाजूने ददसत नसल्ाचे पाहून आवहान देत 
आहात. ‘नो्टा’वर  स्थनगती आणली नाही तर भ्रष्ाचार वाढेल, अशी 
भीती ्ानचकेत केली आहे. हा दावाही न्ा्ाल्ाने मान् केला नाही.

‘नहजबुल’चे दोन 
दहशतवादी ठार

श्ीनगर, ता. ३ (पीटीआय) : मे ममहनयात एका बँकेचया कॅश 
वहहॅनवर झालेलया प्राणघातक हललयात सहभाग असलेलया महजबुल 
मुजामहिीनचया एका िहशतवाद्ासह िोन िहशतवाद्ांना कुलगाम 
मजलह्ात झालेलया चकमकीत ठार मारणयात सुरक्ा िलांना यश 
आलयाची मामहती एका पोमलस अमधकाऱयाने आज येथिे दिली.

कुलगाम मजलह्ातील गोपालपोरा गावात िहशतवािी लपून 
बसलयाची गोपनीय मामहती ममळालयानंतर सुरक्ा िलांनी गावाला 
वेढा घालत शोधमोहीम सुरू केली. तया वेळी झालेलया गोळीबारात 
िोन सथिामनक िहशतवािी ठार झाले. अकीब हुसैन इतू आमण सोहैल 
अहमि राथिेर अशी या िोघांची नावे असलयाचे अमधकाऱयांनी 
सांमगतले. ठार झालेलया िहशतवाद्ांपैकी एकजण या वषषी १ मे 
रोजी मजलह्ात एका बँक कॅश वहहॅनवर झालेलया हललयात सहभागी 
होता. या हललयात पाच पोमलस कमचाचारी हुतातमा झाले होते, 
तर बँकेचे िोन सुरक्ारक्कही ठार झाले होते. यामशवाय गेलया 
ममहनयात कुलगाम मजलह्ातील यारीपोरा भागात झालेलया एका 
पोमलस अमधकाऱयाचया हतयेतही तयाचा सहभाग होता.

तनमळनाडूचे 
मुख्मंत्ी 
का्देशीर 
अडचणीत

मिुराई, ता. 
३ (पीटीआय) 
: बेमहशेबी 
मालमत्ाप्रकरणी 
तुरुुंगात असलेलया 
अणणा द्रमुकचया 
सरमचटणीस वही. 
के. शमशकला 
यांचयाबरोबर बैठक 
घेतलेलया मंतयांना 
अपात् ठरवावे, 
यासंिभाचात मद्रास 
उच्च नयायालयाने 
तममळनाडूचे मुखयमंत्ी 
के. पलानीसामी 
आमण तयांचया 
मंमत्मंडळातील 
चार जणांना नोटीस 
बजावली आहे. मद्रास 
उच्च नयायालयाचया 
मिुराई खंडपीठाने 
मुखयमंत्ी पलानीसामी 
यांना नोटीस पाठवून 
यासंिभाचात  सपष्ीकरण 
मामगतले आहे.

निवडणुकीच्या त्यारीलया लयागया
सकाळ न्ूज ने्टवक्क

नवी दिल्ी, ता. ३ ः लोकसभा 
मनवडणुकीला 
आता जेमतेम 
१९ ममहने रामहले 
आहेत. सत्ारूढ 
खासिारांनी थिेट 
मनवडणुकीचया 
तयारीला 

लागावे. काय झाले नाही यापेक्ा केंद्र 
सरकारने काय केले, हे जनतेपयांत 
जासतीत जासत पोचवावे, असे मनिदेश 
पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी आज भाजप 
खासिारांना दिले.

संसिीय कामकाजमंत्ी 
अनंतकुमार व महामागचामंत्ी मनतीन 
गडकरी या वेळी उपससथित होते. 
राजयातील प्राचीन गडमकललयांचे 
संवधचान करणे ही लोकचळवळ बनावी, 
अशी अपेक्ा तयांनी वयक्त केली.  

संसिीय अमधवेशनात भाजपचया 

खासिारांना राजयवार संबोमधत 
करणयाची प्रथिा मोिींनी घातली. 
तयाच मामलकेतील हा पुढचा टपपा 
होता. या बैठकीत मोिींनी आगामी 
मनवडणुकीचया तयारीला लागणयाचे 
मनिदेश दिले. तयाचरोबर केंद्र 
सरकारचया लक्णीय योजनांचीही 
मामहती जनतेपयांत पोचमवणयास 
सांमगतले. मडमजटल इंमडयासारखया 
योजनांचा तयांनी आढावा 
घेतला. आगामी मतरंगा यात्ा व 
सवातंतयदिनाचया उपक्रमांबाबत काही 
सूचना केलया गेलया. 

नरेंद्र मोिींचे आिेश; राजयातील खासिारांबरोबर चचाचा

नरेंद्र मोदी
या बैठकीत राजयाचे सवचा 

खासिार हजर होते. मुंबईकर असलेले 
समचन तेंडुलकर यांनी बैठकीकडे पाठ 
मर्रमवली; मात् कालचा गोंधळ पाहता 
तयांनी नंतर राजयसभेत तास-िीड 
तासासाठी हजेरी लावली. काही 
खासिारांना बोलणयाचीही संधी िेणयात 
आली. सूत्ांनी सांमगतले, की खासिार 
अमर साबळे यांनी नक्लवािाचा व 
डावया िहशतवािाचा धोका शहरांचया 
उंबरठ्ापयांत पोचला असून, 
तयाला थिोपमवणयासाठी सरकारने 

युद्पातळीवर प्रयतन केले पामहजेत, 
असे सांमगतले. हा गंभीर मवषय 
असलयाचे मानय करून मोिींनीही 
तयांचयाशी सहमती िशचामवली. 

संभाजीराजे छत्पती यांनी 
गडमकललयांचे संवधचान करणयाची गरज 
प्रमतपािन करताच पंतप्रधानांनी ही 
लोकचळवळ वहावी, असे सांमगतले. 
सारेच सरकारवर सोडून चालणार 
नाही, असेही ते महणाले. मचंतामण 
वनगा व मवकास महातमे यांनी ओबीसी 
आरक्णाचा मवषय मांडला. वनगा 
यांनी आदिवासींचया हकांबाबत 
जागृती करणयाची गरज वयक्त केली.

मकरीट सोमैयया यांनी मुंबईतील 
सथिामनक पातळीवरचा मवषय एका 
राष्ट्रीय बैठकीत सांगताच पंतप्रधानांनी 
आशचयाचाने गडकरींकडे पामहलयाचे 
समजते. यावेळी एका तंबाखूतजज्ञ 
खासिारालाही पंतप्रधानांनी 
झापलयाची मामहती आहे.

संभाजीराजे भाजपशी संलग्न
राष्ट्रपती नन्ुक्त संभाजीराजे छत्पती ्ांनी नन्मानुसार सवतःला 
भाजपशी संलग्न करून घेतल्ाचे पत् राज्सभा सनचवाल्ाला ददले 
आहे. ते अशा बैठकांना नन्नमत हजर राहतात. आजच्ा बैठकीनंतर 
मोदी संभाजीराजे ्ांना छत्पती करणार, अशा चचचेला पेव फु्टले; मात् 
त्ांनी सवतः आपण अशा कोणत्ाही संभाव् घडामोडीबाबत अननभज्ञ 
आहोत, असे सपष्पणे सांनगतले. मुळात राष्ट्रपती नन्ुक्त सदस्ांना 
केंद्रात मंत्ी केले जात नाही.
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`mÛmao gyMZm XoÊ`mV òV Amho H$r, Amåhr
Imbrb AZwgyMr_Ü ò {dñV¥VnUo {ddaUrV
_mb_Îmog§X^m©V (`mnwTo> gXa _mb_Îmm
åhUyZ g§X{ ©̂V) ½bo{ím`g© {~ëS>H$m°n©
So>ìhbng©, Ë`m§À`m ZmöXUrH¥$V H$m`m©b`mMm
nÎmm : 41/3078, 4 Wm _Obm, Aä ẁX`
ZJa, H$mimMm¡H$r, _w§~B© - 400 033 `m§À`m
hŠH$m§Mr nS>VmiUr d Mm¡H$ímr H$arV AmhmoV.

H$moUmhr ì`ŠVrMm gXa _mb_Îmm dm {VÀ`m
H$moUË`mhr ^mJm{damoYmV dm g§X^m©V {dH«$r,
JhmU, {d{Z_`, ßm«̂ ma, ^mSo>H$ama, YmaUm{YH$ma,
CÎmam{YH$ma, ôQ>, Ý`mg, XoI^mb, Vm~m,
gw{dYm{YH$ma dm AÝ` H$moUË`mhr ñdê$nmV
H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Ë`mg§X^m©V
AYmohñVmj{aVm§Zm XñVmdoOm§À`m gd© ßm«Vr¨g_
doV Á`mÛmao Aímm hŠH$mMm Xmdm Ho$bm Agob,
gXa VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§À`m AmV gy{MV
H$amdo AÝ`Wm Ago Xmdo, H$mhr Agë`mg, Vo
A{YË`m{JV d/dm n{aË`m{JV g_Obo OmVrb
d Agm H$moUVmhr Xmdm A{ñVËdmV Zmhr Ago
g_OÊ`mV òB©b.

AZwgyMr
_m¡Oo - {ímamoi, VmbwH$m ímhmnya, {O. R>mUo òWrb
ImVo H«$. 161, gìho© H«$. 9 YmaH$ _moO_m{nV 1
hoŠQ>a 55 Ama (ßbm°Q> joÌ 1 hoŠQ>a 36 Ama,
nmoQ> Iam~m 19 Ama) joÌ\$imÀ`m O{_ZrMm dm
ŷ̂ mJmMm gd© Vmo ^mJ d ŷH§$S>. _mbH$m§Mr Zmdo
: lr. ~mimam_ ím§H$a nmQ>rb, lr_Vr H$m§Vm~mB©
~mimam_ nmQ>rb, lr. ßm«ëhmX ~mimam_ nmQ>rb,
lr. ßm«Xrn ~mimam_ nmQ>rb d lr. {H$ímmoa
~mimam_ nmQ>rb.

{XZm§H$ : 04 Am°JñQ>, 2017

½bo{ím`g© {~ëS>H$m°n© So>ìhbng©H${aVm
ghr/-
^mJrXma

: 41/3078, 4 Wm _Obm, Aä ẁX` ZJa,
H$mimMm¡H$r, _w§~B© - 400 033.

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

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

Folio No. Name of the holder(s)
Certifi-
cate No.

Distinctive Nos.
No. Of
Shares

NOTICE is hereby given that the under mentioned share certificates of the Bank have
been lost/misplaced and the holders/purchasers of the said shares have applied to the
Bank to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge his/her claim with
the Bank’s Registrars & Transfer Agents, Karvy Computershare Private Limited at Karvy
House, 46, Avenue 4, Street No. 1, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, within 15 days
from the date of this Notice, else the Bank will proceed to issue duplicate certificate(s)
to the under mentioned without any further intimation.

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Bina Chandarana
Company Secretary & Sr. Executive Vice PresidentMumbai, 3rd August 2017

KMF064937
Iqbal Husen Abdul Bhai
Marghawala

156609 15625801 – 15625900 100
254258 25304154 – 25304253 100

KMF065090 Ritaben Kantilal Gandhi
156762 15641101 – 15461200 100
254386 25316954 – 25317053 100

KMF050920 Geeta Bhambhani
142592 14224101 – 14224200 100
245016 24379954 – 24380053 100

KMF025263 Nitin Kedia

132792 13426666 – 13426672 7
236888 23597064 – 23597068 5
236889 23597069 – 23597069 1
236890 23597070 – 23597070 1
401442 95270725 – 95270738 14
503497 227629386 – 227629427 42

KMF098261 Mayank Mehta 151689 15133801 – 15133900 100

KMF052927
Kishan Lal Grover /
Shiv Pal Grover

144599 14424801 – 14424900 100

KMF040828 Parveen Gupta 68245 6986901 – 6987000 100

KMF077824
Chandoo Devi &
Amrit Lal Yadav

404409 95858892 – 95859091 200
500791 226113825 – 226114424 600

KMF052731 Amrit Lal Yadav
402087 95423337 – 95423536 200

500790 226113225 – 226113824 600

KMF009388
Jitendra Dahyalal Shah /
Daxa Jitendra Shah

125054 12664600 – 12664699 100

KMF110878
Sulochana Yamnaji
Wadekar

65462 6746101 – 6746200 100
232928 23224373 – 23224472 100
407127 96314735 – 96314934 200
503655 227764646 – 227765245 600

KMF089344 Mahaveer Chand Bhandari 804694 916982643 – 916984642 2000

      
 Particulars 30 June 2017 31 March 2017 30 June 2016 31 March 2017 

  Unaudited Unaudited Unaudited Audited

Total Income from Operations 930.66           1,358.27       982.45       4195.94

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) 19.49 58.39 19.55 118.18

Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items) 19.49 37.17 19.55 96.96

Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items) 14.52 20.91 10.88 59.41

Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (after Tax)  
and other Comprehensive income (after Tax)] 15.30 42.32 11.99 80.92

Paid up Equity Share Capital (Face value of ` 1 each) 101.08 101.08 77.92 101.08

Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet    2,588.90

Earnings Per Share (of `1 each) (for continuing and discontinued operations)

Basic: 0.14 0.25 0.14 0.71

Diluted: 0.14 0.25 0.14 0.71

EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2017
(` in crore except earnings per share data)

 Quarter ended  Year ended

Hindustan Construction Co. Ltd.
Registered Office: Hincon House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India. Tel: +91 22 2575 1000 Fax: +91 22 2577 7568 
CIN: L45200MH1926PLC001228

Mumbai, Dated : 3 August, 2017

For and on behalf of the Board of Directors
Hindustan Construction Company Limited
Sd/-
Ajit Gulabchand
Chairman and Managing Director

Note:

a)  The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and  
 Disclosures Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of BSE and NSE at  
 www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company’s website at www.hccindia.com

www.hccindia.com




