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THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED

(A Government Company)
Regd.Office, Kothagudem-507 101. Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following serivices / Material Procurement through
e-procurement platform. For details. Please visit https://tender.telangana.gov.in or

https://www.scclimines.com.

NIT / Enquiry No.: Description / Subject - Last Date and time for submission of bid (s)

E032000261 - Procurement of Automated Glycated HB A1C fully Auto Analyser with 3 years
warrangty and 7 years CMC and 10000 Tests along with pack/reagents on RC basis for a period
of 3 years for each machine for use at SCCL Hospitals - 06.11.2020-17:00 hrs.

E012000253 - Procurement of END ON TIPPLER for 56.25 LNG. CH/67.5CFT TUB for various
Underground Mines of SCCL-06.11.2020-17.00Hrs.

E072000219-Procurement of Rema Tip Top make Rubber Lagging for conveyor drums working
in UG mines on specific make basis on R/C for a period of 2 years - 09.11.2020-17.00 Hrs.

E032000260 - Procurement of C Arm Image Intensifiers with 3 years warranty and 7 years CMC
for use at SCCL hospitals - 11.11.2020 - 17.00 Hrs.

E082000265 - Procurement of various sizes of GI wire and stay wires on Rate contract for
2 years - 11.11.2020-17.00Hrs.

E082000267 - Procurement of Coal & Stone Drill bits and Drill rods for Roof Bolters on Rate
contract for 2 years - 11.11.2020-17.00Hrs.

CONVENTIONAL TENDER

C032000263 - Empanelment of Local Shops for procurement of Medicines, Surgical Items, IV
Fluids and Disposables on rate contract basis for a period of 2 years for use at our Hospitals
(Emergency Local Purchase) - 12.11.2020 - 10.30 AM.

Sd/- GM (MP)DIPR No. : 1064-DP/CL-Agency/Advt./1/2020-21

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of
the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that 174th meeting of the
Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th
November, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited
Financial Results for the second quarter ended 30thSeptember, 2020.
This notice is available on the website of the Company www.jtekt.co.in and
also on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com and
www.bseindia.com.

JTEKT INDIA LIMITED
(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

(CIN – L29113DL1984PLC018415)
Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road,

New Delhi 110001.
Tel. No. : 011-23311924, 23327205

E-mail: investorgrievance@jtekt.co.in;Website: www.jtekt.co.in
NOTICE

For JTEKT India Limited

Place : Gurugram
Date : 28.10.2020

Nitin Sharma
Company Secretary

Members of the public are hereby informed that original share certificates, details of which are
given hereunder have been reported lost / misplaced and that pursuant to request received from
concerned shareholder the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the
original share certificates.
Sl. Share No. of Distinctive Nos. Folio Name of the
No. Certificate Shares From To No. Shareholder

Nos.
1. 53633-34 180* 5917082 5917261 023931 Jyotsna Prakash Pai

^18961 2400 66614797 66617196 Prakash Manmohan Pai

Any person having any objection to the issue of Duplicate Share Certificates may submit the
same in writing with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of
publication of this Notice. Members of the public are cautioned against dealing in the above
mentioned share certificates.

Notice for issue of Duplicate Share Certificates

* (Face Value of Rs. 10/- each) ^(Face Value of Rs. 2/- each)

JTEKT INDIA LIMITED
(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

(CIN – L29113DL1984PLC018415)
Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.

Tel. No. : 011-23311924, 23327205
E-mail: investorgrievance@jtekt.co.in; Website: www.jtekt.co.in

For JTEKT India Limited

Place : Gurugram
Date : 28.10.2020

Nitin Sharma
Company Secretary

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting
of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday,
06th November, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited
Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the

th
quarter and half year ended 30 September, 2020.
This information is also available on the Company’s website at
www.alkemlabs.com and on the website of the Stock Exchanges at
www.bseindia.com and www.nseindia.com.

th
Date: 28 October, 2020
Place: Mumbai

ALKEM LABORATORIES LIMITED
CIN: L00305MH1973PLC174201

Registered Office: ‘Alkem House’, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai 400 013. Phone: +91 22 3982 9999 Fax:+91 2224952955

Website: www.alkemlabs.com, Email: investors@alkem.com

For Alkem Laboratories Limited
Sd/-

Manish Narang
President – Legal, Company

Secretary & Compliance Officer

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of
Directors of the Company will be held on Thursday, November 05, 2020, at the Corporate Office of
the Company situated at 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai 400010, Maharashtra, India,
inter-alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results (Consolidated and Standalone)
of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.
The said notice may be accessed on the Company’s website at www.ovpl.co.in and also on the
website of BSE Limited at www.bseindia.com

For Oriental Veneer Products Limited
sd/-

Date : October 28, 2020 Sonam Gupta
Place : Mumbai Company Secretary

NOTICE

CIN: L35100MH1991PLC060686
Regd. Office : Survey No. 49, Village Aghai, via Kalyan Railway Station, Thane-421 301
Corp. Office : 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai-400 010, Maharashtra, India.

Tel. No.: 022-61389400; Fax No.: 022-61389401
Website: www.ovpl.co.in E-mail: compliance.ovpl@gmail.com

ORIENTAL VENEER PRODUCTS LIMITED

Rameshwar Media

at Boisar, Tarapur district Palghar, Maharashtra.
Bullet Tanks ( MS) - L-38ft, Dia-12 feet, width-16mm - 12 pcs
Bullet Tanks(MS) - L-29ft, dia - 9.5feet width - 10mm - 2pcs (more available
in different dimensions)
Vertical Tanks(MS )- Height - 35 ft, dia - 31ft, width - 16mm - 2pcs (more
avilable in different dimensions)
Bullet Tanks ( SS316) - Length - 30ft, dia - 12feet , width- 8mm - 2pcs

TANKS OF MS AND STAINLESS STEEL FOR SALE

Call Mr. Sanjivv Narulaa: 8766336448, 8860622712.

This is to inform our customers and
public at large that our Kattedan
Branch located at H. No. 6-10-10G,
Sri Krishna Complex,AramgharCross
Road,SivarampalleNPAPOKattedan,
Andhra Pradesh, Telangana - 500036
will shift to Door No 8-5-140/111, 1st
Floor, NCR Center, Above Andhra
Bank, Opposite Mailardevpally Police
Station, Keshorigi Rajendra Nagar
Mandal Kattedan, Hyderabad,
Telangana - 500058.
The Customers are requested to
contact the new office premises for
their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC NOTICE

SHRIRAM TRANSPORT
FINANCE COMPANY LIMITED

This is to inform our customers and
public at large that our Kakinada II
Branch located at D. No. 69-4-12,
3rd Floor, Opposite Boat Club,
Pithapuram Road, Kakinada -
533001 will shift to D. No. 9-185/3,
Opposite Street of Sarpavaram, M.
R. O. Office, R S No. 74/2, 2nd Floor,
Near Sarpavaram, Junction,
Ramanayyapeta, East Godavari,
Andhra Pradesh - 533005
The Customers are requested to
contact the new office premises for
their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC NOTICE

SHRIRAM TRANSPORT
FINANCE COMPANY LIMITED

This is to inform our customers and
public at large that our Thrissur
Regional Office located at Salpa
Complex, III Floor, Opposite Reliance
Trends, M. G. Road, Thrissur, Kerala-
680021, will shift to 2nd Floor,
Ottappath Tower, Opposite Aswani
Hospital, Patturaikkal, Thrissur,
Kerala- 680020.
The Customers are requested to
contact the new office premises for
their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC NOTICE

SHRIRAM TRANSPORT
FINANCE COMPANY LIMITED

This is to inform our customers and
public at large that our Itchapuram
(Behrampur I) Branch located at
AboveSBI, First Floor, VenusPrakash
Enclave, VK Peta, Koligam Road,
Inchapuram, Srikakulam, Andhra
Pradesh - 532312 will shift to 1st Floor,
Above Cooperative Bank, Sahu
Complex, Santo, Gosaninuagam,
Ganjam, Odisha- 760003
The Customers are requested to
contact the new office premises for
their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC NOTICE

SHRIRAM TRANSPORT
FINANCE COMPANY LIMITED

This is to inform our customers and
public at large that our Asifabad
Branch located at Door No 4-202/1/
B, 1st Floor, Near RTO Office,
Opposite Court Road, Jankpur,
Asifabad, Mandal, Telangana -
504293 will shift to D. No. 1-240/1,
Ground Floor, Renault Showroom
Back Side, Near FCI Godowns,
Mancherial, Telangana - 504209.
The Customers are requested to
contact the new office premises for
their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC NOTICE

SHRIRAM TRANSPORT
FINANCE COMPANY LIMITED

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) is/are stated to
be lost / misplaced / stolen and the registered holder(s) thereof / claimant(s)
thereto has/have applied to the Company for issue of duplicate share
certificate(s) :

0033879 SAWAN GUPTA 240 0062579781 0062579900

1080324344 1080324463 0603082

0115524 TRIBHOVANDAS C SHAH

DINESHKUMAR T SHAH 60 0739789473 0739789532 0584534

0020247 GIRISH SONI

HARSHA SONI 120 0061557565 0061557684 0507499

U001420 UMESH KUMAR MANWANI

GULSHAN KUMAR MANWANI 28 0071036577 0071036604 0559567

VERNON SAVIO PINTO

0008371 LUCY FLORY PINTO

VICTOR PHILIP PINTO 180 0060765021 0060765200 0503555

ROSHEN K JAMADAR

0094119 KAIKOBAD MANECKJI JAMADAR 180 0063884265 0063884444 0523188

0069159237 0069159416 0544987

M004942 MANGAL SAIN MITTAL 540 0741489367 0741489546 0591668

1082306689 1082306868 0613952

C001327 CHANDRAKANT SHANTILAL OZA

MADHURI CHANDRAKANT OZA 120 0067935337 067935396 0536300

1081955226 1081955285 0611085

V001392 VIKAS GOYAL 100 0071086637 0071086736 0559973

0511767

In case any person has any claims in respect of the said shares/any objection(s) for the
issuance/release of duplicate certificate(s) in favor of the above stated applicant(s)
he/she/they should lodge each claim or objection within 5 days of the date of
publication of this notice. If within 5 days from the date hereof no claim is received by
the company in respect of the said certificate, duplicate certificates will be
issued/released. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the
above-mentioned certificates.

Place: Mumbai

Date: 28/10/2020

Godrej Consumer Products Limited

Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway,

Vikhroli (E), Mumbai 400 079.

Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040

E-mail: investor.relations@godrejcp.com , Website: www.godrejcp.com

CIN: L24246MH2000PLC129806

For Godrej Consumer Products Limited,

V Srinivasan

Chief Financial Officer & Company Secretary

Take notice that the Liquidator of
Biodiversity Conservation (India) Private
Limited (“BCIL”) has through public notice
dated 13.10.2020 invited expressions of
interest for purchase of assets allegedly
belonging to BCIL. The club house forming
par t of the T-Zed Project, located at R
Narayanapura Village, Varthur Road, K R
Puram Hobli, Whitefield, Bangalore East Taluk
– 560 066 ('Project'), developed by BCIL is
listed as one of the assets of BCIL. The club
house is a par t of the common areas/
amenities/scheme of the Project. It belongs
exclusively to the residents/owners in the
Project. It cannot be sold or put to any use
other than as a club house of the Project. The
residents have filed their objections and are
contesting the publication.

PUBLIC NOTICE

CRESTLAW PARTNERS
No. 33, I Cross, Victoria Road,

Bangalore 47,
E-Mail: blr@crestlawpartners.com

Bangalore,
October 28, 2020

T E ND E R S & NO T I C E S



राजय ७पणजी, गुरुवार 
हद. २९ ऑकटोबर २०२०www.lokmat.com

वागातोर येथे गांजासह 
एकास अटक 
महापसा : वझरात-वािातोर येरे 
हणजूण पोवलसांनी सोनू मु्तकी 
टेलर (२६, कुरेली, महापसा व मूळ 
: लखनऊ, उतर पदेश ) यास 
अटक करून तयाचयाकडून ११६ 
गॅम िांजा ह्तित केला.  ही 
कारवाई मंिळवारी रा ी करणयात 
आली. वझरात येरील फुटबॉल 
मैदानाजवळ अंमलीपदार्च ववकी 
वयवहार होणार असलयाचया 
मावहतीचया आधार ेपोवलसांनी 
सापळा ररून वरील संशवयतास 
ताबयात घेतल.े यावेळी पोवलसांनी 
संशवयताजवळील जीए ०७ बी 
४१७० कमांकाचया दुराकीचया 
वडकीत ११६ गॅमरा ११ हजार 
६०० वकमतीरा रुपयांरा िांजा 
सापडला.  
डोंगरी डोंगरमाथा शी षषटी 
शांतादुगागा मंददरात 
नवरातोतसव साधेपणाने  
डोंिरी :  डोंिरी डोंिरमारा येरील 
शी षषटी शांतादुिा्च देव्रानात  
नवरा ोतसव साधेपणाने साजरा 
करणयात आला. कोववड 
महामारीमुळे यावष्थी सोहळा साधया 
पधदतीने साजरा झाला. नवरा ीचया 
काळात कोववडरी ततवे वनयम यांर े
बंधन पाळून नऊही वदवस साजरे 
करणयात आले. नवरा ौतसवारे 
यजमान आवण भाववकांकडून रांिले 
सहकाय्च लाभले. 

महत्ाचे

आमोणा खांरोळा 
पुलावरील अंधार दूर करा!  
लडचोिी : आमोणा खांडोळा पुिाच्ा 
पररसरात अनेक मलिने वीज व्वसथा 
व्वशसथत  नसल्ाने अंधार पसरिा 
आिे. ्ा लठकाणी गैरव्विारिी िोत 
असल्ाच्ा  तकारी असून ्ा बाबत 
तातडीने सरकारने िक घािून अंधार 
दूर करावा, अशी मागणी माजी 
आमदार पताप गावस ्ांनी 
सरकारकडे केिी आिे. ्ेथून  सेसाची 
बाज्थ वाितूक िोते.त्ामुळ े पुिािा   
धोका असल्ाची भीती आिे.

लोकमत नयूज नेटवक्क 
पेडणे : सावळवाडा-पेडण े ्ेथीि 
इनडोर सटेलड्म  सरकारने 
तािुक्ातीि वाढती कोरोना 
बालधतांची संख्ा िकात घेऊन 
कोरोना सेंटरसाठी ताब्ात घेतिे. 
त्ासाठी अलतररकत सुलवधा 
पुरवण्ासाठी िाखोंचा  खच्थ केिा. 
पण ्ेथे  कोरोना सेंटर सुरू  झािेच 
नािी. आता ्ा पररसरात संश्ासपद 
िािचािी सुरू आिे. इनडोर 
सटेलड्ममध्े ‘रातीस खेळ चािे’ 
अशी अवसथा झािी असून, िे आता 
पेमी्ुगुिांचे आश्र्सथान झािे आिे. 
पोलिसांनी ्ा पकारांना आळा घािावा 
अशी मागणी िोत आिे. 

एका सथालनकांने आपिे नाव 
पलसद्ध न करण्ाच्ा अटीवर मालिती 
लदिी की, मागच्ा दोन लदवसांपूव्डी 
एका ्ुवकाचे व ्ुवतीच ेकडाक्ाचे 
भांडण झािे िोते. आवाज ऐका्िा 
्ेत िोता. कािी वेळाने चारचाकी 
वािनान बसून ती ्ुवती दुसऱ्ाच 
वािनाने गेिी अशा गैरपकारातून 

पररसर असुरलकत िोण्ाचा धोका 
आिे. रातीच्ावेळी ्ा पकलपाकड े
कोणी सुरका रकक नसल्ाने अनैलतक 
पकार घडत असल्ाचा संश् 
सथालनकांतून  व्कत िोत आिे.  

इनडोर सटेलड्म उभारताना 
सरकारन ेपेडणे पालिकेिा बांधकाम 
परवान्ाची फी जवळ जवळ पाऊण े
दोन कोटी भरा्ची आि.ेसटेलड्मच े

बांधकाम ३७ कोटी खच्थ  करून 
उभारिे. कोरोना मिामारीत 
िॉकडाऊनमुळे ऑनिाईन ्ा 
सटेलड्मचे उदघाटन केिे. मात 
पालिकेिा ्ेणारी रककम सरकारने 
आजप्नांत भरिेिी नािी . त्ावर 
पेडणे पालिका सुधा ‘ब्र’ काढत नािी. 
लशवा् मुख्ालधकारी मंदार नाईक िे 
मात पालिकेचा मिसूि कोण 

बुडवतात त्ाकडे िक देत नािीत. ते 
आपल्ा का्ा्थि्ात वेळेवर  नसतात. 
त्ांच्ा भ्रमणधवनीवर संपक्क साधिा 
तर सतत व्सत  लमळतो, असा 
साव्थलतक अनुभव  आिे. पालिकेिा 
पाऊण ेदोन कोटी रुप् ेसरकारकडून 
लमळािा असतात तर लवकास कामावर 
खच्थ करता आिा असता, असे 
िोकांना वाटते.

पेडणे इनडोअर सटटेडडयममधये 
‘रातीस खेळ चाले’ 

पेमीयुगुलांचे आश्रयस्ान : पोवलसांनी आळा घालणयारी मािणी  

गैरपकाराला जबाबदार 
कोण? 
उपनिराधयक िजानन सावळ देसाई 
यांनी सांवितले की,  इनडोर 
्टेवडयमचया बाजूला मुखय िेट आह.े 
तयाचया बाजूला ्टेवडयमधये 
येणयासाठी वाट आह.े रा ीचया वेळी 
कोणताही पहारा करणारा रकक 
नसलयान ेअनेक पेमीयुिुल या 
वठकाणी वाहनातून येतात. एखाद 
िैरपकार घडला तर तयाला जबाबदार 
कोण, असा सवालही तयांनी केला. 
पेडण ेपोवलसांनी याकड ेलक दावे, 
अशी मािणी तयांनी  केली.पेडणे इनडोर सटटेहड्म,हन्ोहजत कोरोना सेंटर.

वि
िृत

ी वश
रोड

क
र 

पथमोपचार काळाची गरज 
परमोपरार महणजे काय तर रुगणाला वैदकीय उपरार वमळेपय्यंत तयावर 
केले जाणारे पारवमक उपरार होय. परमोपरार करणयारी वेळ कोणावरही 
येऊ शकत.े सधयारी स्रती पाहता कोरोनासारखी महामारी आह,े नैसवि्चक 
आपती आहे. अशा काळात आपलयाला डॉकटर उपलबध असतीलर असे 
नाही अशा स्रतीत आपण ्वतःर आपल ेआवण आपलया कुटुंबीयांर ेडॉकटर 
बनायला हव.े कुटुंबातील एखादा वयकतीला हृदयववकारारा झटका आला 
वकंवा एखादा वयकतीरा अपघात झाला तर अशा वयकतीला परमोपरारारी 
फार िरज असत.े सप्च दंश झालेलया वयकतीरे ववष सव्च शरीरात पसरू नय े
महणून जर पारवमक उपरार केले तर तया वयकतीरा जीव वार ूशकतो. पुढे 
येणार ेवतसर ेमहायुद आह ेअशा काळात घरातील एखादा वयकतीला 
परमोपरार करता येणे िरजेरे आहे. आपलया घरात परमोपरार पेटी  तयार 
करून ठेवायला हवी जेणेकरून काही पसंि आलार तर आपण तयारा 
उपयोि करून वयकतीरे पाण वारव ूशक.ू अनेक सामावजक सं्रा 
परमोपरार वि्च घेतात अशा वठकाणी जाऊन आपण परमोपरारारे वशकण 
घेऊ शकतो. वकमान परमोपरार माहीत असतील तर रुगणारा जीव वारव ू
शक.ू  

-रोहिणी जामदार, मडिाव 
व्सनांचा बाजार थांबवा  
तीन हजार सातशे दोन रौरस वकलोमीटर एवढे के फळ असलेलया 
िोमंतभूमीत / परशुरामभूमीत साडेआठ हजारांहून अवधक मदालय असणे, हे 
भूषणावह मानायरे का? िोवयात मदालयांरे परवाने बंद केले महटल ेअसल े
तरी वाढलेली दुकानांरी संखया डोळे रकावणारी आह.े िावा-िावांत सात-
आठहून अवधक मदालये वदसून येतील, तयामुळे िोमंतकीय पय्चटकांसाठी ही 
सेवा देत असल ेतरी आपली सभोवतालरी वपढीही आपण बरबाद 
करतोय,यार ेभान मदालय मालकांना तसेर मायबाप सरकारलाही वदसत 
नाही. जो-तो वयवसायासाठी मािे लािलेला आह.े केवळ बाद्देश तालुकयारा 
ववरार केला तर दोन हजारांहून जा्तर मदालय ेवमळतील, ह ेकशारे 
दोतक आह.े एक वेळेस िोवयात पय्चटकांना तर जाऊ दा; पण िोवयातील 
लोकांनासुदा इतर  िावी िेलयावर रहा वपणयासाठी हॉटेल उघडे सापडत 
नाही, तर मदालय ेमा  उघड ेवदसतील. ववशेष महणजे देवालये, शाळा, 
ववदालय-ेमहाववदालय ेयांचयापासून वकती अंतरावर मदालय असावेत, 
याकड ेसरकारर ेदुल्चक झालेल ेअसाव.े तयामुळे आिामी काळात िोवयातील 
वपढीर वयसनाचया आहारी जाईल की काय?  तयामुळ ेआता युवा वपढी 
सजि, वशवकत घडणयारी, घडववणयारी भाषा करणाऱया नेतयांना हा वयसनारा 
बाजार वदसत नाही का?, हा पशन पडतो. - गजानन बा. नायक-भाटकार

वाचक संवाद

लोकमत नयूज नेटवक्क 
मडगाव : बाळळी सरपंचपदी दीपािी 
फळदेसाई तर उपसरपंचपदी  वंदना 
गावकर ्ांची अपेकेपमाणे बुधवारी 
लबनलवरोध लनवड करण्ात आिी. 
्ावेळी ९ पैकी ६ सदस् उपशसथत 
िोते.  

बुधवारी फळदेसाई आलण 
गावकर ्ांचा पत्ेकी एकच उमेदवारी 
अज्थ आल्ामुळे लनवडणूक अलधकारी 
पसाद नाईक ्ांनी त्ांची लबनलवरोध 
लनवड जािीर केिी.  

्ावेळी पंचसदस् राजू गोसावी, 
अलवनाश वेळीप, रघुनाथ दे्कर  
व लवषणुदास नाईक िे उपशसथत  
िोते.  

्ावेळी नव्ाने लनवडून आिेल्ा 
सरपंच फळदेसाई ्ांनी सवानांच ेआभार 
मानताना सवानांना बरोबर घेऊन आपण 

पंचा्तीची लवकासकामे पुढे नेऊ असे 
आ्वासन लदि.े ्ावेळी लनरीकक 

मिणून अलनि नाईक ि े उपशसथत  
िोत.े  

लोकमत नयूज नेटवक्क 
मडगाव : गृि आधार ्ोजनेचा 
फा्दा चािू ठेवण्ासाठी ३१ 
ऑकटोबरप्नांत उतपन दाखिे आणून 
दाखवा, असा फतवा समाज कल्ाण 
खात्ाने जारी केल्ाने तमाम मलििांनी 
ि े दाखिे लमळलवण्ासाठी  
मडगाव पालिकेसमोर रांगा िावल्ा 
िोत्ा. 

मडगाव पालिका केतात लकमान 
२ िजार मलििा ्ा ्ोजनेचा फा्दा 
घेत असून बुधवारी सुमारे ५०० 
मलििांनी पालिकेसमोर गद्डी केल्ाने 
शारीररक अंतराचािी फजजा  
उडािा िोता. ि े दाखिे सादर 
करण्ाची अंलतम मुदत आणखी 
लकमान तीन मलिन्ांनी वाढवावी, 
अशी मागणी ्ावेळी करण्ात  
आिी. 

्ापूव्डी िे दाखिे मामिेदार 
का्ा्थि्ातून लदिे जात िोते मात 
आता ती जबाबदारी पालिका आलण 
पंचा्तींना लदल्ामुळे मागचे तीन 

लदवस िी गद्डी िोत आिे, अशी मालिती 
माजी नगरसेवक िजारे ्ांनी लदिी. 
मागच े तीन लदवस आपण ्ा 
दाखल्ासाठी िेिपाटे घाित  

आिे पण आपल्ािा दाखिा 
लमळािेिा नािी, असे एका मलििेन े
सांलगतिे.  

्ासंबधी नागराध्क पूजा नाईक 
्ांना लवचारिे असता शेवटच्ा कणी 
िे काम नागरपालिकेकडे लदल्ाने िी 
पररशसथती लनमा्थण झािी आिे. िी गद्डी 
पािता दाखिे सादर करण्ाची अंलतम 
तारीख लकमान तीन मलिन्ांनी 
वाढलवण्ाची गरज असल्ाचे त्ा 
मिणाल्ा.  

मुख्लधकारी आगेि फनानांलडस 
्ाना लवचारिे असता, मलििांना 
तवररत दाखिे लमळाव े ्ासाठी  
लकमान कागदपतासि  पलक्ा पूण्थ 
करावी असे आपण सांलगतिे  
असून ्ा कामासाठी कम्थचारीिी 
वाढवून लदिे आिेत अस े  
सांलगतिे.  

लोकमत नयूज नेटवक्क 
मडगाव : ्ेथीि रलवंद भवनचा वापर 
राजकी् अडासाठी न करता 
सांसकृलतक केंद मिणून त े का््थरत 
ठेवावे, अस े रलवंद भवनचे माजी 
अध्क पशांत नाईक मिणाि.े रलवंद 
भवनच्ा अध्कपदी दामू नाईक ्ांची 
लनवड झािी आिे. पशांत नाईक ्ांनी 
दामू नाईक ्ांना अध्कपदाच्ा 
शुभेचछा लदल्ा.  

पतकार पररषदेत सुज् 
िोटिीकर व जॉन लमरांडा िे उपशसथत 
िोते.  रलवंद भवनचा ताबा घेतल्ानंतर 
आमिी अनाव््क खचािा्थ काती 
िाविी. लवज् सरदेसाई ्ांनी 
आमिािा सुरुवातीिाच रलवंद भवन ि े

किा केंद बना्िा िवे, राजकी् 
अडा नविे असे सपषट केिे िोते. 
आमिी रलवंद भवन नफ्ात आणि.े 
अनेक का ््थकम रालबवि.े खुद्द किा 
व सांसकृलतक मंती गोलवंद गावडे 
्ांनीिी रलवंद भवनच्ा का्ा्थचे 
अलभनंदन केिे िोते ्ाची आठवणिी 
नाईक ्ांनी करुन लदिी. 

मडगावातीि रलवंद भवन िे 
घटनेनुसार सासषटी तािुक्ासाठी 
आिे. ् ा तािुक्ासाठी त्ाचा ् ापुढेिी 
वापर विावा असे ते मिणािे. आमिी 
्ेथीि कम्थचाऱ्ांवर कधीिी अन्ा् 
केिा नािी.  

रलवंद भवनच्ा इमारतीच्ा 
छतािा गळती िागिी िोती. आमिी 

ती दुरुसत करुन घेतिी. दामू नाईक ि े
भाजपाच्ा पदेशाध्कपदाच्ा श््थतीत 
िोत.े मात त्ांना ते अध्कपद  लमळू 
शकि ेनािी.  

आता त्ांना रलवंद भवनचे 
अध्कपद लमळािे आिे अशी 
कोपरखळीिी त्ांनी मारिी. रलवंद 
भवन इमारतीबाबत दकता लवभागातफे 
चौकशी सुरु िोती.  

दामू नाईक ् ांच्ा अध्कपदाच्ा 
काळातच िी चौकशी सुरु झािी िोती. 
्ा इमारतीचा वापर लवलवध अभ्ाकम 
वगा्थसाठी केिा जाऊ शकतो.  
नवीन अध्क नाईक ्ांनी त्ासाठी 
प्त करावे, असेिी नाईक  
मिणाि.े

लिरोरवारी मूळगाव ्ेथ े
नाल्ाच्ा कामाचा पारंभ 
लोकमत नयूज नेटवक्क 
डडचोली : लशरोडवाडी मूळगाव ्ेथे 
नािा व संरकक लभंत उभारण्ाच्ा 
कामाचा पारंभ सभापती राजेश 
पाटणेकर ्ांच्ा िसते करण्ात आिा.  

 जिसंसाधन खात्ातफ्फे ्ा 
कामासाठी सुमारे २५िाख रुप्े खच्थ 
आिा. ्ावेळी सरपंच पकाश 
आरोंदेकर आनंदी  परब, पदीप 
रेवोडकर, मिे्वर परब ,गजानन 
मांदेकर, पशांत गाड, जिसंसाधन 
अलधकारी देशपांडे व इतर उपशसथत 
िोते.  मूळगाव पंचा्त लवभागात 
लवकास ्ोजनेस  चािना देण्ासाठी 
सातत्ाने पाठपुरावा िोत आि.े 
मतदारसंघातीि सव्थ पंचा्त लवभागात 
्ोजना िाती घेतल्ा आिेत ,असे 
पाटणेकर ्ांनी सांलगति.े

काणकोण कृषी घराची उदा पा्ाभरणी 
काणकोण : चावडीवर उभारण्ात ्ेणाऱ्ा कृषी घराची पा्ाभरणी शुकवार ३० 
ऑकटोबर रोजी सकाळी ११.३० वा. मुख्मंती डॉ. पमोद सावंत ्ांच्ा 
उपशसथतीत िोणार आि.े ्ावेळी उपमुख्मंती चंदकांत कवळेकर, उपसभापती 
इलजदोर फना्थलडस, नगराध्का नीत ूदेसाई, सथालनक नगरसेवक छा्ा कोमरपंत 
आलण कृषी संचािक नेलवि आलफांसो उपशसथत रिाणार आिेत. 

लोकमत नयूज नेटवक्क 
पणजी : कना्थटकात मिादई 
वळलवण्ाच्ा कृतीचे समथ्थन आलण 
गोव्ात ्ेऊन मिादईबाबत न्ा् 
मागण्ाचा अलधकार  गोव्ािा आि,े 
असे वकतव् करणार ेकाँगेसचे गोवा 
पभारी लदनेश गुंडू राव ्ांचा पुतळा 

जाळून पोगेलसवि फंट ऑफ गोवातफ्फे 
बुधवारी लनषेध व्कत केिा. आजवर 
राष्ी् पकान ेमिादई लवष् गांलभ्ा्थने 
घेतिा नािी. भाजपा सरकार तर 
मिादईसोबत मोिे, मेळाविी आलण 
एमपीटी लवका्िा काढून गोव्ािा 
पूण्थपणे लवनाशाकडे नेत आिे, असे 

पा. पजि साखरदांडे मिणाि.े  
गोव्ात काँगेसचे अशसथतव 

लटकवून ठेवा्च े असेि तर 
कना्थटकातीि काँगेस आमदार लदनेश 
गुंडू राव ्ांना गोवा पभारी जागेतून 
काढून टाकण्ाची मागणी लनमंतक 
ॲड. हृद्नाथ लशरोडकर ्ांनी केिी.

दववादहतेवर लैंदगक अतयाचार
लोकमत नयूज नेटवक्क 
महापसा : आसगांव ् ेथीि एका घरात 
घुसून २२ वष्डी् लववालितेवर िैंलगक 
अत्ाचार केल्ाची घटना उघडकीस 
आिी आिे. ्ा पकरणी िणजूण 
पोलिसांनी अजात व्शकतलवरुद्ध गुनिा 
नोंद केिा.  

िणजूण पोलिसांच्ा 
मालितीनुसार, िी घटना बुधवारी 
मध्राती १ च्ा सुमारास घडिी. 
आसगांव ्ेथे एकाने जलमन घेतिी 
आिे. ्ा जलमन मािकान ेलफ्ाद्थींच्ा 
पतीवर ्ा मािमतेची काळजीवािू 
मिणून जबाबदारी सोपविी आि.े 
त्ामुळे जलमनीतीि जुन्ा घरात तो 
पती व दोन ििान मुिांसि राित 
आिे. 

्ा जलमन मािकाचा िडफडे 
्ेथेिी एक बांधकाम पकलप असून ्ा 
पकलपावरीि सुरकारकक रजेवर िोता. 
त्ामुळे लफ्ाद्थींचा पती ्ा पकलपावर 
मंगळवारी रातपाळीसाठी गेिा िोता.  

लफ्ा्थदी मलििा व त्ांची दोन ििान 
मुि े घरात झोपिी िोती. तेविा 
मध्राती १ च्ा सुमारास एक ३५ ते 
४० वष्डी्  व्कती त्ांच्ा घरात 
घुसिा आलण लपलडत मलििेिा 
संशल्ताने एका ित्ाराचा धाक 
दाखवून जीवे मारण्ाची धमकी लदिी 
व लतच्ावर िैंलगक अत्ाचार केिा. 
संशल्त घरातून लनघून गेल्ानंतर 
मध्राती पावणे दोनच्ा सुमारास 
लपलडतेने पतीिा फोन करून घडिेिा 
पकार सांलगतिा. त्ानंतर पतीने घरी 
धांव घेतिी व पोलिसांना पाचारण 
केिे. ्ापकरणी सकाळी पोलिसांत 
तकार दाखि करण्ात आिी.  

दरम्ान, ्ा तकारीच्ा आधारे 
पोलिसांनी भारती् दंड संलितेच्ा 
३७६ व ५०६ (२) किमानव् ेगुनिा 
दाखि केिा. पोिीस लनरीकक  
सुरज गावस ्ांच्ा माग्थदश्थनाखािी 
मिेश केरकर ि े तपास करीत  
आिेत.

लोकमत नयूज नेटवक्क 
पणजी : द्ानंद सामालजक सुरका 
्ोजनेच्ा सव्थ िाभाथ्थींनी 
जनमदाखिा लकंवा उतपनाचा दाखिा 
देण्ाची गरज नािी. गृि आधार 
्ोजनेच्ािी सव्थ िाभाथ्थींनी  
कसिाच दाखिा देऊ न्े. फकत ्ा 
दोनिी ्ोजनांच्ा एकूण  
िाभाथ्थींपैकी तेरा िजार िाभाथ्थींना 
सरकारी खात्ांनी दाखिा 
मागण्ासाठी घरी पते पाठविी 
आिेत, त्ांनीच दाखिा सादर 
करावा, असे मुख्मंती पमोद सावंत 
्ांनी बुधवारी ्ेथे सपषट केिे. 

सध्ा अनेक मलििा व ज्ेषठ 
नागररक लवलवध दाखिे 
लमळलवण्ासाठी पंचा्तींमध्े व 
सरकारी खात्ात खेपा टाकतात. 
िोकांमध्े गोंधळ आिे. त्ामुळे 
मुख्मंत्ांनी ्ेथे पतकार पररषदेत 
शसथती सपषट केिी.  

मुख्मंती मिणािे, की 
सामालजक सुरका ्ोजनेचे एकूण १ 
िाख ३६ िजार ८५० िाभाथ्डी 
आिेत. ्ापैकी सुमारे सिा िजार 
िाभाथ्डी िे सव्वेकणावेळी सवत:च्ा 
घरी आढळून आिे नािीत. त्ांनीच 
जनमदाखिा सादर करावे, कारण 
त्ांना तशी पते पाठविी गेिी आिेत. 
उव्थररतांनी िाईफ पमाणपत देखीि 
्ंदा देऊ न्े. ्ंदा आमिी िे पमाणपत 

माफ केिे आिे. मुख्मंती मिणािे, 
की गृि आधार ्ोजनेच्ा एकूण ७३ 
िजार मलििा िाभाथ्डी आिेत. 
त्ापैकी २२० मलििांनी उतपनाचा 
दाखिा लदिेिा नािी. तसेच ७ िजार 
८२९ िे अज्थ अजून मंजुरीच्ा 
पतीकेत आिेत. ५ िजार ७१५  
मलििा सव्वेकणावेळी त्ांच्ा घरी 
आढळल्ा नािीत.  
त्ांनी गोव्ाबािेर सथिांतर केिे 
आिे. त्ांना देखीि उतपनाचा 
दाखिा दा अशी पते गेिी आिेत. ना 
पते लमळािी त्ांनीच िाईफ पमाणपत 
व उतपनाचा दाखिा दावा, इतरांनी 
नविे.

मुळगाव ्ेथे संरक्षक हभंत व 
नाल्ाच्ा कामाचा शुभारंभ 
करताना सभापती राजेश पाटणेकर 
सोबत सरपंच व इतर.  
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रवींद्र भवनचा वापर राजकीय अडासाठी नवहे  
तर सांसकदतक केंद्र महणून करावे : दामू नाईक

फातोराडात कचरा 
टाकणाऱ्ाला 
पाललकेकरून दंर 
लोकमत नयूज नेटवक्क 

मडगाव : उतर गोव्ातीि रेसटॉरंटचा 
कचरा फातोडा्थ ्ेथे आणून टाकणाऱ्ा 
सािीगाव ्ेथीि एका वािन 
चािकािा मडगाव पालिकेने १० 
िजार रुप्ांचा दंड ठोठाविा. बुधवारी 
सकाळी ्ा वािन चािकाने 
कचऱ्ाच्ा २० गोण्ा टाटा गेरेजकडे 
आणून टाकल्ा ्ा वािनाचा कमांक 
्ेथीि एका जागृत नागररकाने लटपून 
त्ाची तकार पालिकेकडे केिी असता 
मुख्लधकारी आगेि फनानांलडस ्ांनी 
चौकशी केिी असता ते वािन 
सािीगाव ्ेथीि गडीग्ाम कुड्डीमठ 
्ाच्ा मािकीचे असल्ाच े लदसून 
आिे. 

लोकमत नयूज नेटवक्क 
पणजी : राष्वादीचे गोवा पभारी 
पफुलि पटेि ्ांना गोव्ातीि 
राजकी् वसतुशसथतीची कलपना नािी, 
अशा शबदात पदेश काँगेस अध्क 
लगरीश चोडणकर ्ांनी त्ांचा 
समाचार घेतिा.  

गोवा भेटीवर आिेिे पटेि ्ांनी 
आगामी लवधानसभा लनवडणुकीसाठी 

राष्वादी काँगेस व भाजप सोडून 
अन् समलवचारी पकांकडे ्ुती 
करण्ास त्ार असल्ाचे लवधान 
केिे  
िोते.  

चोडणकर ्ावर मिणािे की, 
‘जनता सुज आिे आलण कुठल्ा 
उमेदवारांनी लव्वासाात केिा िे 
जनतेिा पकके ठाऊक आिे. मतदान 

करताना ्ा गोषटीचा लवचार जनता 
करीि.  

काँगेस सव्थ चाळीसिी जागा 
िढलवणार असल्ाचे त्ांनी 
सांलगतिे. काँगेस मगूर असल्ाचा 
आरोप पटेि ्ांनी केिा िोता त्ावर 
आमिी जनतेबरोबर आिोत त्ांच्ा 
प्नांसाठी िढत अिोत, असे 
चोडणकर मिणािे.

लोकमत नयूज नेटवक्क 
कळंगूट : ना्कावाडा ्ेथे अंमिी 
पदाथ्थ लवरोधी कारवाईखािी कळंगुट 
पोलिसांनी आिमगीर मरर्ार मंडि 
(३२, रा. नागवा व मूळ  पश्चम 
बंगाि) ्ास अटक केिी. 
त्ाच्ाकडून ३०० गॅम गांजा िसतगत 
केिा. िी कारवाई मंगळवारी मध्राती 
दोनच्ा सुमारास करण्ात आिी.  
पोलिसांच्ा मालितीनुसार, 
ना्कावाडा ्ेथे डोंगरपूर जंकशनवर 
संशल्त आरोपीस ताब्ात घेतिे. 
त्ावेळी संशल्ताची झडती घेतिा 
असता त्ाच्ाजवळ ३० िजार 
लकंमतीचा ३०० गॅम गांजा जपत केिा. 

त्ानंतर संशल्तालवरूद्ध अंमिी पदाथ्थ 
पलतबंधक का्दानव्े गुनिा नोंदवून 
त्ािा अटक केिी. िी कारवाई 
पोिीस लनरीकक तुळशीदास नाईक 
्ांच्ा माग्थदश्थनाखािी उपलनरीकक 
राजाराम बागकर, कॉनसटेबि शशांक 
साखळकर, सुरेश नाईक व लदनेश 
मोरजकर ्ा पथकाने केिी.

बाळळी सरपंचपदी दीपाली फळदेसाई 
तर उपसरपंचपदी वंदना गावकर

नवहनवा्यहचत सरपंच िीपाली फळिेसाई आहण उपसरपंच वंिना गावकर 
्ांच्ाबरोबर अन् पंच आहण पंचा्त कम्यचारी

काँगेसचे गोवा पभारी हिनेश गुंड ूराव ्ांचा पतीकातमक पुतळा जाळताना पोगेहसवि फ्रंट ऑफ गोवाच ेका ््यकत्ते.
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ददनेश गुंडू राव यांचा दनषेध

तीन वदवस रालू आहेत हेलपाट:े मुदत वाढववणयारी मािणी
उतपन दाखल्ासाठी मडगाव पालिकेत मलििांच्ा रांगा

रांगेत ताटकळणाऱ्ा महिलांची समजूत काढताना नगराध्क्ष पूजा 
नाईक.

प्रफुलल पटेल यांना गोवयातील राजकीय 
वसतुससरतीची कलपना नाही : चोडणकर

कळंगुट येरे गांजासह 
एकास अटक

१३ हजार लाभार्थीनीच  
उतपननाचा दाखला दावा
मुखयमं ी : िृह आधारचया ७३ हजार लाभार्थी 

४७ कोटींचा  
दरमहा खच्च  
सरकार या दोन योजनांचया 
लाभार्थींवर दरमहा एकूण ४७ 
कोटी रुपये खर्च करते. एकूण २ 
लाख २० हजार एवढी लाभार्थींरी 
संखया आहे. कोववडमुळे 
मार्चपासून दर मवहनयाला लोकांना 
पैस ेवमळू शकले नाहीत पण यापुढे 
टपपयाटपपयान ेपतयेक मवहनयार े
पैस ेलाभार्थींना वमळतील, असे 
मुखयमं यांनी सांवितल.े एवपल 
मवहनयापय्यंतर ेअर्चसाह्य लाभार्थींना 
वमळालयारे त ेमहणाल.े
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