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डोकलामचा प्रश्न चर्चेद्वारेच
सोडवण्यावर भर ः स्वराज
नवी दिल्ली, ता. ३ (पीटीआय)
ः
युद्धामुळे
कोणताही प्रश्न
सुटत
नाही.
युद्धानंतरही
संवादाद्वारे
सुषमा स्वराज प्रश्न सोडवावे
लागतात, अशा
शब्दांत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज
यांनी डोकलाम प्रश्नावर राज्यसभेत
सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दहशतवाद आणि चर्चा
एकाचवेळी होऊ शकत नाहीत,
असे सांगत स्वराज यांनी
पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांवरदेखील
भाष्य केले. आम्हाला मैत्री हवी आहे;
मात्र त्यासाठीचा रस्ता एकतर्फी असू
शकत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
डोकलाम प्रश्न वाटाघाटींच्या
माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न
आहे. चीनसोबत चर्चा सुरू असून,
त्या माध्यमातूनच मार्ग काढता
येऊ शकतो, असे स्वराज यांनी
सभागृहात सांगितले. देशातील सर्वांत
मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी

डोकलामबद्दलची स्थिती जाणून
घेण्यासाठी भारतीय नेतृत्वासोबत
चर्चा करण्याऐवजी चीनच्या
राजदूतांसोबत चर्चा करण्यास प्राधान्य
दिले, अशा शब्दांमध्ये स्वराज यांनी
राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले.
संपूर्ण काश्मीर भारताचा
अविभाज्य भाग आहे. जोपर्यंत
दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत,
तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत चर्चा केली
जाऊ शकत नाही. पाकिस्तानच्या
भूमिकेत काही महिन्यांमध्ये आमूलाग्र
बदल झाला आहे. त्यामुळेच
पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला
त्याची जबाबदारी झटकून टाकता
आली नाही, असे स्वराज म्हणाल्या.
काँग्रेसवर टीका करताना स्वराज
म्हणाल्या, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
गेल्या १७ वर्षांमध्ये नेपाळमध्ये
गेलेले पहिले भारतीय पंतप्रधान
आहेत. दोन-तीन बाजूंनी भारताची
कोंडी झाली आहे, असे विरोधक
म्हणतात. त्यांनी राजीव गांधी यांच्या
सरकारमध्ये काय झाले होते, हे
आठवून पाहावे.’’

निवडणुकीच्या तयारीला लागा
नरेंद्र मोदींचे आदेश; राज्यातील खासदारांबरोबर चर्चा
संभाजीराजे भाजपशी संलग्न

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः लोकसभा
निवडणुकीला
आता जेमतेम
१९ महिने राहिले
आहेत. सत्तारूढ
खासदारांनी थेट
निवडणुकीच्या
नरेंद्र मोदी
तयारीला
लागावे. काय झाले नाही यापेक्षा केंद्र
सरकारने काय केले, हे जनतेपर्यंत
जास्तीत जास्त पोचवावे, असे निर्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भाजप
खासदारांना दिले.
संसदीय
कामकाजमंत्री
अनंतकुमार व महामार्गमंत्री नितीन
गडकरी या वेळी उपस्थित होते.
राज्यातील प्राचीन गडकिल्ल्यांचे
संवर्धन करणे ही लोकचळवळ बनावी,
अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
संसदीय अधिवेशनात भाजपच्या

राष्ट्रपती नियुक्त संभाजीराजे छत्रपती यांनी नियमानुसार स्वतःला
भाजपशी संलग्न करून घेतल्याचे पत्र राज्यसभा सचिवालयाला दिले
आहे. ते अशा बैठकांना नियमित हजर राहतात. आजच्या बैठकीनंतर
मोदी संभाजीराजे यांना छत्रपती करणार, अशा चर्चेला पेव फुटले; मात्र
त्यांनी स्वतः आपण अशा कोणत्याही संभाव्य घडामोडीबाबत अनभिज्ञ
आहोत, असे स्पष्टपणे सांगितले. मुळात राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांना
केंद्रात मंत्री केले जात नाही.
खासदारांना राज्यवार संबोधित
करण्याची प्रथा मोदींनी घातली.
त्याच मालिकेतील हा पुढचा टप्पा
होता. या बैठकीत मोदींनी आगामी
निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे
निर्देश दिले. त्याचरोबर केंद्र
सरकारच्या लक्षणीय योजनांचीही
माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यास
सांगितले. डिजिटल इंडियासारख्या
योजनांचा
त्यांनी
आढावा
घेतला. आगामी तिरंगा यात्रा व
स्वातंत्र्यदिनाच्या उपक्रमांबाबत काही
सूचना केल्या गेल्या.

या बैठकीत राज्याचे सर्व
खासदार हजर होते. मुंबईकर असलेले
सचिन तेंडुलकर यांनी बैठकीकडे पाठ
फिरविली; मात्र कालचा गोंधळ पाहता
त्यांनी नंतर राज्यसभेत तास-दीड
तासासाठी हजेरी लावली. काही
खासदारांना बोलण्याचीही संधी देण्यात
आली. सूत्रांनी सांगितले, की खासदार
अमर साबळे यांनी नक्षलवादाचा व
डाव्या दहशतवादाचा धोका शहरांच्या
उंबरठ्यापर्यंत पोचला असून,
त्याला थोपविण्यासाठी सरकारने

युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत,
असे सांगितले. हा गंभीर विषय
असल्याचे मान्य करून मोदींनीही
त्यांच्याशी सहमती दर्शविली.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी
गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करण्याची गरज
प्रतिपादन करताच पंतप्रधानांनी ही
लोकचळवळ व्हावी, असे सांगितले.
सारेच सरकारवर सोडून चालणार
नाही, असेही ते म्हणाले. चिंतामण
वनगा व विकास महात्मे यांनी ओबीसी
आरक्षणाचा विषय मांडला. वनगा
यांनी आदिवासींच्या हक्कांबाबत
जागृती करण्याची गरज व्यक्त केली.
किरीट सोमैय्या यांनी मुंबईतील
स्थानिक पातळीवरचा विषय एका
राष्ट्रीय बैठकीत सांगताच पंतप्रधानांनी
आश्चर्याने गडकरींकडे पाहिल्याचे
समजते. यावेळी एका तंबाखूतज्ज्ञ
खासदारालाही
पंतप्रधानांनी
झापल्याची माहिती आहे.

पाकचे पंतप्रधानपद
अब्बासी यांच्याकडेच
फेरविचारासाठी नवाज यांनी घेतली बैठक
लाहोर, ता. ३ (पीटीआय) :
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज
शरीफ यांनी त्यांचे बंधू शाहबाज
शरीफ यांना पंजाब प्रांताच्या
मुख्यमंत्रिपदावरच कायम ठेवण्याचे
सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे हंगामी
पंतप्रधान म्हणून नुकताच कार्यभार
हाती घेतलेले शाहीद खकान अब्बासी
हे सरकारचा उर्वरित १० महिन्यांचा
कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावर
राहतील, असा अंदाज आहे.
पनामा पेपर्स गैरव्यवहारप्रकरणी
सर्वोच्च न्यायालयाने नवाज शरीफ
यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याने
सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम
लीग (नवाज गट)ने पंजाब प्रांताचे
मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांचे नाव

CIN - L65110MH1985PLC038137

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.

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली
यावर पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबरपर्यंत
पुढे ढकलली आहे.
‘नोटा’च्या वापराविरुद्ध
काँग्रेसकडून दाखल झालेल्या
याचिकेला विलंब झाल्याचे सर्वोच्च
न्यायालयाने म्हटले आहे. वरिष्ठ
काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल
सिब्बल यांनी राज्यसभा निवडणुकीत
नोटाच्या वापराविरुद्ध याचिका दाखल
करत तातडीने सुनावणी करण्याची
मागणी केली होती. यावर आज या
याचिकेवर सुनावणी झाली.

Folio No.

Name of the holder(s)

KMF064937

Iqbal Husen Abdul Bhai
Marghawala

KMF065090 Ritaben Kantilal Gandhi
KMF050920 Geeta Bhambhani

KMF025263 Nitin Kedia

KMF098261 Mayank Mehta
Kishan Lal Grover /
KMF052927
Shiv Pal Grover
KMF040828 Parveen Gupta
Chandoo Devi &
KMF077824
Amrit Lal Yadav

KMF009388

Jitendra Dahyalal Shah /
Daxa Jitendra Shah

‘हिज्बुल’चे दोन
दहशतवादी ठार

मदुराई,
ता.
३
(पीटीआय)
:
बेहिशेबी
मालमत्ताप्रकरणी
तुरुंगात असलेल्या
अण्णा
द्रमुकच्या
सरचिटणीस
व्ही.
के.
शशिकला
यांच्याबरोबर बैठक
घेतलेल्या मंत्र्यांना
अपात्र
ठरवावे,
यासंदर्भात
मद्रास
उच्च
न्यायालयाने
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री
के.
पलानीसामी
आणि
त्यांच्या
मंत्रिमंडळातील
चार जणांना नोटीस
बजावली आहे. मद्रास
उच्च न्यायालयाच्या
मदुराई खंडपीठाने
मुख्यमंत्री पलानीसामी
यांना नोटीस पाठवून
यासंदर्भात स्पष्टीकरण
मागितले आहे.

Omhra gyMZm

14424801 – 14424900

100

68245
6986901 – 6987000
404409 95858892 – 95859091
500791 226113825 – 226114424
402087 95423337 – 95423536
500790 226113225 – 226113824

100
200
600
200
600

125054

100

12664600 – 12664699
6746200
23224472
96314934
227765245
916984642

100
100
200
600
2000

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Mumbai, 3rd August 2017

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, Amåhr
Imbrb AZwgyMr_Ü`o {dñV¥VnUo {ddaUrV
_mb_Îmog§X^m©V (`mnwTo> gXa _mb_Îmm
åhUyZ g§X{^©V) ½bo{ím`g© {~ëS>H$m°n©
So>ìhbng©, Ë`m§À`m Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`mMm
nÎmm : 41/3078, 4 Wm _Obm, Aä`wX`
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$ma, ^oQ>, Ý`mg, XoI^mb, Vm~m,
gw{dYm{YH$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 `oB©b.
AZwgyMr
_m¡Oo - {ímamoi, VmbwH$m ímhmnya, {O. R>mUo `oWrb
ImVo H«$. 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
^y^mJmMm gd© Vmo ^mJ d ^yH§$S>. _mbH$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`wX` ZJa,
H$mimMm¡H$r, _w§~B© - 400 033.

144599

65462
6746101 –
232928 23224373 –
Sulochana Yamnaji
KMF110878
Wadekar
407127 96314735 –
503655 227764646 –
KMF089344 Mahaveer Chand Bhandari 804694 916982643 –

या वेळी पीठाने सिब्बल यांना विचारले, की निवडणूक आयोगाने
जानेवारी २०१४ मध्येच ‘नोटा’बाबत अधिसूचना काढली होती.
त्यानंतर अनेक राज्यसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा आपण कोठे होता?
आज ही बाब आपल्या बाजूने दिसत नसल्याचे पाहून आव्हान देत
आहात. ‘नोटा’वर स्थगिती आणली नाही तर भ्रष्टाचार वाढेल, अशी
भीती याचिकेत केली आहे. हा दावाही न्यायालयाने मान्य केला नाही.

तमिळनाडूचे
मुख्यमंत्री
कायदेशीर
अडचणीत

CertifiNo. Of
Distinctive Nos.
cate No.
Shares
156609 15625801 – 15625900
100
254258 25304154 – 25304253
100
156762 15641101 – 15461200
100
254386 25316954 – 25317053
100
142592 14224101 – 14224200
100
245016 24379954 – 24380053
100
132792 13426666 – 13426672
7
236888 23597064 – 23597068
5
236889 23597069 – 23597069
1
236890 23597070 – 23597070
1
401442 95270725 – 95270738
14
503497 227629386 – 227629427 42
151689 15133801 – 15133900
100

KMF052731 Amrit Lal Yadav

न्यायालयाकडून विचारणा

श्रीनगर, ता. ३ (पीटीआय) : मे महिन्यात एका बॅंकेच्या कॅश
व्हॅनवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात सहभाग असलेल्या हिज्बुल
मुजाहिदीनच्या एका दहशतवाद्यासह दोन दहशतवाद्यांना कुलगाम
जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत ठार मारण्यात सुरक्षा दलांना यश
आल्याची माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने आज येथे दिली.
कुलगाम जिल्ह्यातील गोपालपोरा गावात दहशतवादी लपून
बसल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी गावाला
वेढा घालत शोधमोहीम सुरू केली. त्या वेळी झालेल्या गोळीबारात
दोन स्थानिक दहशतवादी ठार झाले. अकीब हुसैन इतू आणि सोहैल
अहमद राथेर अशी या दोघांची नावे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी
सांगितले. ठार झालेल्या दहशतवाद्यांपैकी एकजण या वर्षी १ मे
रोजी जिल्ह्यात एका बॅंक कॅश व्हॅनवर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी
होता. या हल्ल्यात पाच पोलिस कर्मचारी हुतात्मा झाले होते,
तर बॅंकेचे दोन सुरक्षारक्षकही ठार झाले होते. याशिवाय गेल्या
महिन्यात कुलगाम जिल्ह्यातील यारीपोरा भागात झालेल्या एका
पोलिस अधिकाऱ्याच्या हत्येतही त्याचा सहभाग होता.

पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले होते.
ते संसदेवर निवडून येईपर्यंत ४५
दिवसांसाठी अब्बासी यांना पंतप्रधान
म्हणून उभे करण्यात आले आहे. असे
असतानाही गुरुवारी नवाज यांनी वरिष्ठ
नेत्यांची बैठक घेतली आणि यावर
फेरविचार केला, असे सूत्रांनी सांगितले.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर
अब्बासी यांनाच उर्वरित दहा
महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा
आणि शाहबाज यांना मुख्यमंत्रिपदी
कायम ठेवावे, अशी सूचना पक्षाच्या
काही वरिष्ठ नेत्यांनी नवाज शरीफ
यांना केली आहे. त्यामुळेच त्यांनी
आज बैठकीत आपल्या निर्णयाचा
आढावा घेतल्याचे संबंधित नेत्याने
सांगितले.

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel: 61660001 Website: www.kotak.com

राज्यसभा निवडणुकीत
नोटाचा पर्याय कायम
नवी दिल्ली, ता. ३ (पीटीआय)
: गुजरातमध्ये ८ ऑगस्टला होणाऱ्या
राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ पर्याय
वापरण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची
मागणी करणारी याचिका गुरुवारी (ता.
३) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
त्यामुळे तीन जागांसाठी होणाऱ्या
निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय असेल.
यासंबंधी तातडीने स्थगिती
देण्यास नकार देत निवडणूक
आयोगाला
नोटीस
पाठवून
न्यायालयाने उत्तर मागितले अाहे.
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Bina Chandarana
Company Secretary & Sr. Executive Vice President

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

Quarter ended
Particulars

Year ended

30 June 2017

31 March 2017

30 June 2016

31 March 2017

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

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

101.08

101.08

77.92

101.08

Total Income from Operations

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

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

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

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
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