Sterlite Technologies Limited

~ Sterlfte Tech~

Godrej Millenium,
9, Koregaon Road, Pune 411 00 1
Maharashtra, INDIA
Phone: +91 20305 1 4000 Fax : +9 1 203051 411 3
www.sterlitetech.com

June 1, 2018
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, G Block,
Sandra Kurla Complex, Sandra (East)
Mumbai - 400 051.

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Sub.:
Newspaper Advertisement of Annual General Meeting of Sterlite
Technologies Limited
Ref.: Scrip ID - STRTECH/ Scrip Code - 532374
Dear Sir/Madam,
Further to our letter dated May 30, 2018 on the captioned subject and in accordance
with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of notice published today i.e. June 1,
2018 in Business Standard (English Daily) and Divya Marathi (Marathi Daily) regarding
inter alia dispatch of notice of Annual General Meeting and e-voting facility.
Kindly take this on your record and acknowledge the same.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Sterlite Technologies Limited

~

Amit Deshpande
Company Secretary (ACS No. 17551)
Encl.: As above

Registered office: E1. MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad - 43 1 136, Maharashtra, INDIA CIN - L3 1300M H2000PLC26926 1
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The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board
of Directors in their respective meetings held on 30th May. 2018.·
The Company t,as adopted Indian Accounting Standards (IND AS) effecti)le 01.04.2017 (transition date being
1st April 2016) and 'accordingly l!ldted financial results for the quarter and year ended on 31st March 2018
are in compliance with the Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together
with the Companies (Indian A<XX>I.SIOOQ Standards) Rules, 2015(as amended), and accordingly, erstwhile Indian
Generally Accepted Accounting Pmciples (GAAP) results for the quarter and year ended ·3 1st March, 2017 have
been reinstated to m_ake the results comparable.
The figures of last quarter of 31st March, 2018 and 31st March, 2017 are the balancing figures between audited
figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter.
The above is an extract of the deCailed format of Quarterly/Year Ended Audited Consolidated and Standalone
Financial Results filed with the Sb;lc Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
Distjosure Requirementsi Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year Ended Audited Consolidated
and Standalone Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com)
and on the Company's website. (www.chadhapaperslimited.com).
For Chadha Papers Limited
.
SD/AMANBIR SINGH SETHI
(Whole Time Director)
DIN-01015203

Sd/Company Secretary
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Date: 30.05.2018
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Dyechem Limited)
. Sd/·
Dr. Shiv Nath Sahal
11e Director & CFO
DIN: 00181636

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING ,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, June 26, 2018 at

1LOO a.m. 1ST at the Registered Office of the Company at ~1, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad,
Maharashtra- 431136, India to transact thebusinesses as set out inthe Notice of AGM dated May 22, 2018 ("the Notice").
Pursuant to the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and-Disclosure Requirements) Regulations,
2015, the Company is offering·facility to all its members to exercise their vote by electronic means on the resolutions set
out .in the Notice. Members may cast their votes by using e-voting system from a place other than the venue for AGM
("remote a-voting "). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private ~imited ("Karvy") as
Authorised Agency to provide e-voting facility.
·
,
The Notice and the Annual Report for the year ended March 31, 2018has been dispatched/ emailed to the mell}bers of
the Company. The Notice of AGM and the Annual Report are also available on the Company's website at
www.ster1itetech.com and Karvy's websiteathttps://evoting.karvy.com.
Allthe Men:ibers are informed that:
.1. The remote e-voting period commences on Saturday, June 23, 2018 lrom 10.00 a.m. (1ST) till Monday, June 25,
2018 up to 5.00 p.m. (1ST).
·
2.. Aperson, whose name appears in the Register of Me(llbers or inthe Register of Beneficial Owners maintained by the
depositories as on the cut-off date, i.e. Tuesday, June 19, 2018 only shall be eligible to vote through remote e-voting
orattheAGM.
·
3. A person who has become a member of the Company after dispatch of the Notice & holds shares as on the cut-off
. date i.e. Tuesday, June 19, 2018, may write to Karvy at einward.ris@karvy:com, requesting for use·r id a_
nd
password. However, if the person is already registered with Karvy for remote e-voting tben the existing user IDand
pa~sword can be used for casting vote.
.
.
4. Members may note that: a) The remote a-voting shall not be allowed after Monday, June 25, 201.8 5.00 p.m. (1ST)
and once the vote on a: resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
b) The facility for voting, through ballot paper, shall be made available at the AGM; c) Members who have cast their
vote through remotee-votingmayal~o attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. Persons entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by.proxy/ through auihorized representative,
.provided that all proxies in the pr,escribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at
the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the AGM. The
authorization for remote e-voting should be deposited by Monday, June 25, 2018 5.00 pm. (1ST)
6. Mr. B Narasimhan, Proprietor BN & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1303 and
Certificate of Practice No. 10440), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize thee-voting process in a fair
and transparent manner.
·
7. In case of any grievances relating tothee-voting procedure Members are requested to contact Mr. Rajeev Kumar, Dy.
Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower 8, Plot 31-32, Gochibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad 500 032; email ID einward.ris@karvy.com/ rajeev.kr@karvy.com; Phone No. 04067161524. Further, in case of any query pertaining to e-voti~g, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's
websitehttps://evoting.karvy.com
The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remai,n closed from Saturday, June 23,
2018 to Juesaay, June 26, 2018 (both days inclusive) for purpose of AGM and to determine the entitlement of Members
- for the final dividend for 2017-18.
·
Members may also visit www.ster1itetech.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com for further details.
For Sterlite Technologies Limited

~

Sd/Amit Deshpande
Company Secretary

Place: Puiie
Date: June 1, 2018
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देश-विदेश

८

½ औरंगाबाद. शुक्रवार, १ जून २०१८

सिंगापूरमध्ये मोदींकडून भारतीय रुपे कार्ड अॅप लाँच लोकसभा पोटनिवडणूक
मलेशियात काही वेळ घालवल्यानंतर पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या दौऱ्याच्या अखेरच्या
टप्प्यात गुरुवारी सिंगापूरमध्ये दाखल झाले. इथे
त्यांनी बिझनेस अँड कम्युनिटी इव्हेंटमध्ये भाग
घेत लोकांना संबोधित केले. मोदींनी या वेळी
भारतीय रुपे कार्ड अॅप लाँच केले.
भारतीय समुदायासमोर केलेल्या भाषणात
मोदी म्हणाले, सिंगापूरचे यश येथील
बहुसांस्कृतिक समाजात सामावलेले आहे.
बिझनेस अँड कम्युनिटी इव्हेंटमध्ये मोदी
म्हणाले, भारताने जगासाठी द्वार उघडले,
पूर्वेच्या दिशेला मैत्रीचा हात पुढे केला तेव्हा
सिंगापूर मित्र बनला. भारत व आसियान
यांच्यात एक पूल तयार झाला आहे. भारतातील
स्थिती सध्या बदलली आहे.

मोदी गुरुवारी
इंडोनेशियातून
मलेशियात आले. तिथे
त्यांनी नवनिर्वाचित
पंतप्रधान महाथीर
मोहंमद यांचे
विजयाबद्दल अभिनंदन
केले. यादरम्यान दोन्ही
नेत्यांमध्ये धोरणात्मक
मोदींनी मलेशियात जाऊन नवे पंतप्रधान भागीदारी बळकट
महाथीर मोहंमद यांना शुभेच्छा दिल्या.   करण्यावर चर्चा झाली.
महाथीर जगातील सर्वात वयोवृद्ध पंतप्रधान आहेत. त्यांनी १०
मे रोजी शपथ घेतली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीत महाथीर
यांच्या आघाडीस अभूतपूर्व यश मिळाले होते.

कर्नाटकात जेडीएसला
अर्थ, काँग्रेसला गृह खाते
नवी दिल्ली
| कर्नाटकात
खातेवाटपाबाबत प्रदीर्घ चर्चा
झाल्यानंतर अखेर जेडीएसकडे
अर्थ, तर काँग्रेसकडे गृह मंत्रालय
देण्याबाबत दोन्ही पक्षांत एकमत
झाले आहे. दोन्ही पक्षांतील अधिकृत
सूत्रांनी ही माहिती दिली. कुमारस्वामी
यांनी मुख्यमंत्री म्हणून २३ मे रोजी
शपथ घेतली होती. मात्र, जेडीएस
आणि काँग्रेस यांच्यात महत्त्वाच्या
खात्यांवरून वाद निर्माण झाल्यानेे
मंत्रिमंडळाचा शपथविधी रखडला
होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
खातेवाटपाच्या मुद्द्यावर दोन्ही
पक्षांच्या नेत्यांत बुधवारपासून चर्चेच्या
पाच फेऱ्या झाल्या. ज्येष्ठ नेते गुलाम
नबी आझाद यांच्या निवासस्थानी
झालेल्या या चर्चेत काँग्रेसतर्फे अहमद
पटेल, अशोक गहलोत आणि के. सी.
वेणुगोपाल यांनी, तर जेडीएसतर्फे
दानिश अली सहभागी झाले होते.

भारत सरकार
सामािजक �याय आिण अिधका�रता मं�ालय
सामािजक �याय आिण अिधका�रता िवभाग
�ये�ठ नागरीक �भाग
िवषय : वयो�े�ठ स�मान २०१८ (�ये�ठ नाग�रकांक�रता
रा��ीय पुर�कार) नामांकन �ा�त कर�यासाठी अंितम िदनांक
वाढव�यासंबंधी नोटीस.
उपयु��त िवषयावर िदनांक ०५.०५.२०१८ ला �कािशत या मं�ालयाची
जािहरातीम�ये अंशत: बदल क�न सव� संबंिधतांना सूचनेकरीता
अिधसूिचत कर�यात येते की, सामािजक �याय आिण अिधका�रता
मं�ालयाम�ये नामांकन �ा�त कर�याचा अंितम िदनांक ३०.०६.२०१८
(तीस जून २०१८) पय�त वाढव�यात आलेली आहे.

DAVP 38101/11/0029/1819

(राजेश क�मार)
अवर सिचव, भारत सराकर
ट�ली : 23070095

Website : www.mahawakf.com,

Phone/Fax No. 0240-2402366

Email. ceomsbw@gmail.com

IiY.¸fSXf½f¸fa/EÀfE³fMXe-AucX/2155/2018
¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ½f¢RY ¸faOXT, ´f³f¨f¢IYe, AüSaX¦ff¶ffQ.
dQ. 31 ¸fZ 2018

ªffWXeSX ´fi¦fMX³f
Àf½fÊ ªf³f°fZÀf ¹ffõXfSmX IYTd½f¯¹ff°f ¹fZ°fZ IYe, AüSaX¦ff¶ffQ ¹fZ±fe»f ½f¢RY ÀfaÀ±ff ªff¸ff ¸fÀªfeQ¨fe B³ff¸f ªf¸fe³f Àf½WÊZX ³fa. 210 ´f`IYe
Af¸fJfÀf ¦fifDaYOX IiY. 1 (IYg³ÀfSX WXfgdÀ´fMX»fÀf¸fûSX) ¸f²¹fZ SX¸fªff³f BÊQ d³fd¸fØf BÊQ ¶ffªffSX - 2018 ·fSXd½f¯¹ffIYSXe°ff ½f °¹ff¨fe Àf½fÊ
½¹f½fÀ±ff À½f°f:¨¹ff J¨ffÊ³fZ IYSX¯¹ff IYSXe°ff dQ. 16.6.2018 °fZ 24.7.2018 ´f¹fË°f ¹ff IYf»ff½f²feÀffNXe WSXfÊÀf ¶fû»fe ¸f²¹fZ ¶fû»fe
»ff½f¯¹ff IYSXe°ff Àff²¹ff IYf¦fQf½fSX AªfÊ ¸ff¦fd½f¯¹ff°f ¹fZ°f AfWZX°f. ¹ff IYf»ff½f²fe°f d»f»ff½f §fZ¯ffº¹ffa³fe SX¸fªff³f BÊQ d³fd¸fØf Af¸fJfÀf
¸f`Qf³f ¹fZ±fZ BÊQ ¶ffªffSX ·fSXd½f¯¹ff¨fe, ´ffdIËY¦f¨fe °fÀfZ¨f B°fSX Àf½fÊ ½¹f½fÀ±ff À½f°f:¨¹ff J¨fÊf³fZ IYSXf½f¹ff¨fe AfWZX°f. IYû¯f°¹ffWXe
IYfSX¯ffÀ°f½f BÊQ ¶ffªffSX ·fSXd½f¯¹ffÀf AOX¨f¯f d³f¸fÊf¯f Óff»¹ffÀf °¹ff»ff ¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ½f¢RY ¸faOXT ªf¶ff¶fQfSX SXfWX¯ffS X³ffWXe. ¶fû»fe
»ff½f¯ffº¹ffa³fe ¶fû»fe ¸f²¹fZ ·ff¦f §fZ¯fZ A¦fûQSX ÷Y´f¹fZ 50,000/- (÷Y´f¹fZ ´f³³ffÀf WXªffSX RY¢°f) A³ff¸f°f SX¢IY¸f ½f¢RY ¸faOXTf¨fZ »fZJf
d½f·ff¦ff°f ªf¸ff NZX½ff½fe »ff¦fZ»f. ¶fû»fe ¸f²¹fZ ·ff¦f §fZ¯ffº¹ffa³ff ½f ¹fVfÀ½fe ¶fû»fe ¶fû»f¯ffº¹ffa³ff ½f¢RY ¸faOXTf¨fZ Vf°feÊ ½f AMXe »ff¦fc ½f
¶fa²f³fIYfSXIY SXfWXe»f. IYSXfSXf¨fZ Vf°feÊ ½f AMXe ½f¢RY ¸faOXTf¨fZ ³fûMXeÀf ¶fûOXfÊ½fSX »ff½f»fZ»fZ AfWZX.
°fSXe B¨LbXIYfa³fe dQ. 05.06.2018 SXûªf Qb´ffSXe 1.00 ½ffªfZ´f¹fË°f AªfÊ QZDY³f A³ff¸f°f SX¢IY¸f ªf¸ff IYSXf½fe ½f Qb´ffSXe 3.00 ½ffªf°ff
¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe ¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ½f¢RY ¸faOXT ´f³f¨f¢IYe AüSaX¦ff¶ffQ ¹ffa¨fZ Qf»f³ff°f WXªfSX SXfWXf½fZ Àf½ffÊÀf¸fÃf ¶fû»fe ¸f²¹fZ
¹ff¶ff¶f°f Aad°f¸f d³f¯fÊ¹f§fZ°f»ff ªffBÊ»f ´fif´°f AªffÊ´f`IYe IYû¯f°fZWXe AªfÊ A±f½ff Àf½fÊ AªfÊ IYû¯f°fZWXe IYfSX¯f ³f QZ°ff RZYMXfT¯¹ff¨ff
Ad²fIYfSX d³f¸³f À½ffÃfSXeIYfSXfa³fe SXfJc³f NZX½f»fZ»ff AfWZX ¹ff ¶ff¶f°f IYû¯f°¹ffWXe ½¹f¢°fe»ff/ÀfaÀ±fZ»ff AªfÊ RZYMXfT»¹ff¶ff¶f°f À´f¿MXeIYSX¯f
¸ff¦f°ff ¹fZ¯ffSX ³ffWXe.
ÀfSXIYfSXe ¶fû»fe SX¢IY¸f 2,95,000/BÊQ ¶ffªffSXÀffNXe EIY ¦fifDaYOX (IYg³ÀfSX WXfgdÀ´fMX»f Àf¸fûSX) IYf»ff½f²fe dQ. 16.06.2018 °fZ 24.7.2018 ´f¹fË°f.
À½ffÃfdSX°f/¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe
¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ½f¢RY ¸faOXT, AüSaX¦ff¶ffQ.

�टरलाइट ट��ॉलॉिजस िलिमट�ड

रिज. ऑिफस : ई -१, एमआयडीसी इंड��ीयल ए�रया, वाळ�ज, औरंगबााद, महारा�� - ४३११३६, भारत
%+0./*2.%¼ फ��स : 

y¸£UGETGVCTKCNaUVGTNKVGEQO^YYYUVGTNKVGVGEJEQO

वािष�क आमसभेची नोटीस,
�रमोट ई-वोिट�गची मािहती तसेच बुक �लोजर
एतद�ारे नोटीस दे�यात येते की, क�पनीची वािष�क आम सभा (“एजीएम”) चे आयोजन ई १, एमआयडीसी इंड��ीयल ए�रया, वाळ�ज, औरंगाबाद, महारा�� ४३११३६. भारतातील ��थत क�पनी�या रिज�टड� ऑिफसात मंगळवार २६ जून २०१८ ला ११.०० वाजता आयएसटी येथे आयोिजत क�ली जाईल; �याचा उ�ेश
एजीएमची नोटीस िदनांक २२ मे २०१८ (“नोटीस”) म�ये िनिद��ट िबजनेसची देवघेव करणे.
क�पनी अॅ�ट २०१३ तसेच सेबी (िल��ट�ग ऑ��लगेशंस अॅ�ड िडस�लोजर �र�वायरम��स) रे�युलेश�स, २०१५ �या पालनाम�ये, क�पनी नोटीसम�ये िनधा��रत
�रसॉ�युश�स वर इले��ॉिनक मा�यमातून आपले *वोट दे�याची सुिवधा आप�या सद�यांना देत आहे. सद�य आप�या वोट ई-वोिट�गचा �योग क�न एजीएम
वे�यूतून इतर िठकाणांहून टाक� शकतात. (“�रमोट-ई-वोिट�ग”) क�पनीने ई-वोिट�ग सुिवधा दे�यासाठी अिधक�त एज�सी �हणून कव� कॉ��युटर शेअर �ाय�हेट
िलिमट�ड (“कव�”) �या सेवा संल� क��या आहेत.
३१ माच�, २०१८ ला समा�त वषा�साठी नोटीस तसेच वािष�क �रपोट�सोबत क�पनी�या सद�यांक�रता िड�पेच / ई-मेल कर�यात आलेली आहे. एजीएमची नोटीस व
वािष�क �रपोट� क�पनीची वेबसाईट : www.sterlitetech.com व कव�ची वेबसाईट https://evotivng.kary.com वर उपल�ध आहे.
सव� सद�यांना सूिचत कर�यात येते की,
१.
�रमोट-ई-वोिट�ग कालावधी शिनवार २ जून, २०१८ ला १०.०० वाजता (आयएसटी)पासून ते २५ जून २०१८ ला ०५.०० वाजता (आयएसटी) पय�त सु�
आहे.
२.
ती �य�ती िजचे नाव िनधा��रत िदनांक �हणजे मंगळवार, १९ जून २०१८ ला आधार मानून िडपॉिजटरीज �ारे मेनट�न सद�यांचे रिज�टर िक�वा लाभदायक
मालकां�या रिज�टरम�ये न�द होते, ते �रमोट ई-वोिट�ग�या मा�यमातून िक�वा एजीएमवर वोट कर�यासाठी पा� असतील.
३.
अशी �य�ती जी िनधा��रत िदनांक �हणजे मंगळवार १९ जून २०१८ ला नोटीस�या िडसपेच नंतर क�पनीचा सद�य बनलेला असेल तसेच शेअर हो�ड करत
असेल तर तो युजर आयडी व पासवड�ची िवनंती कर�यासाठी कव�ला einward.ris@karvy.com वर िलहू शकतो. तथािप जर ती �य�ती �रमोट
ई-वोिट�गक�रता अगोदरपासून कव�शी न�दणीक�त असेल तर िव�मान युजर आयडी व पासवड�चा उपयोग वोट टाक�यासाठी क�ला जाऊ शकतो.
४.
सद�यांनी न�द �यावी की : ए) �रमोट ई-वोिट�गची परवानगी सोमवार २५ जून २०१८ ला ५.०० वाजता (आयएसटी) नंतर िदली जाणार नाही. तसेच
सद�याने �रसॉ�युशनवर वोट टाक�यानंतर सद�याला �यास बदल�याची परवानगी िदली जाणार नाही. बी) बेलट पेपर�या मा�यमातून वोिट�ग�या
सुिवधेची परवानगी एजीएमम�ये िदली जाईल सी) ते सद�य �यांनी �रमोट - ई वोिट�ग�या मा�यमातून आपले वोट टाकले आहे, ते सु�ा एजीएमम�ये
भाग घेऊ शकतात परंतु ते पु�हा आपले वोट टाक�याचा दावा क� शकणार नाहीत.
५.
एजीएमम�ये भाग घेणे व वोट दे�याचे दावेदार �य�ती �य��तगत �पात िक�वा �ो�सी / अिधक�त �ितिनधी�या मा�यमातून वोट देऊ शकतात. परंतु अट
ही की, भाग घेणे व वोट टाक�याचा दावेदार �य�ती�ारे ह�ता��रत िनधा��रत फॉम� / �ािधकाराम�ये सव� �ो�सी क�पनी�या न�दणीक�त काया�लयाम�ये
एजीएम�या समोर ४८ तासानंतर जमा क�ले जाऊ नये. �रमोट ई-वोिट�ग�या साठी �ािधकार सोमवार, २५ जून २०१८ ला ०५.०० वाजता (आयएसटी) पय�त
जमा क�ले जावे.
६.
�ी. बी. नरिस�हन, �ोपरायटर बीएन अॅ�ड असोिसए�स, �े��टिसंग क�पनी से���ी (सद�यता �. एफसीएस १३०३ व सिट�िफक�ट ऑफ �े��टस नं.
१०४४०) ला इमानदार व पारदश� प�तीने ई-वोिट�ग �ि�येची तपासणी क�रता ���टनायजर �हणून िनयु�त क�ले आहे.
७.
ई-वोिट�ग �ि�येशी संबंिधत क�ठ�याही �कार�या त�ार�साठी सद�यांनी संपक� साधावा. �ी. राजीव क�मार, ड��युटी मॅनेजर, कव� कॉ��युटर शेयर
�ाय�हेट िलिमट�ड, कव� सेलेिनयम टॉवर बी, �लॉट ३१-३२, गोछीबोवली, िव�ीय िज�हा, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२, ई-मेल आयडी :
einward.ris@karvy.com / rajeev.kr@karvy.com, फोन नं. : ०४०-६७१६१५२४, ई-वोिट�ग शी संबंिध चौकशीक�रता कव� वेबसाइट : https://
evoting.karvy.com वर उपल�ध हे�प व एफए�यू से�शनला भेट �ा.
सद�यांना रिज�टर तसेच क�पनी�या शेअर �ा�सफर बुक एजीएम�या �योजनाथ� तसेच २०१७-१८ हेतु अंितम लाभांशक�रता सद�यांची दावेदारी िन��चत
कर�यासाठी शिनवार, २३ जून २०१८ पासून मंगळवार २६ जून, २०१८ (दो�ही िदवस समािव�ट) पय�त बंद राहतील.
सद�य www.sterlitetech.com, www.nseindia.com व www.bseindia.com िववरणाकरीता ��हिजट क� शकता.
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४ वर्षांत १४ राज्यांत लोकसभेच्या २७ जागी
पोटनिवडणूक; भाजपला ५ ठिकाणीच विजय

{भाजपचा उ. प्र. मध्ये ३,
राजस्थानच्या २ जागांवर
पराभव झाला आहे

काँग्रेसने पोटनिवडणुकीत भाजपकडून चार जागा हिसकावल्या आहेत

दिव्य मराठी नेटवर्क | नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशातील कैराना, महाराष्ट्रातील
पालघर व भंडारा-गोंदिया आणि नागालँड
लोकसभा जागा तसेच १० विधानसभा
जागांच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला
आहे. त्यात भाजपला पराभव पत्करावा
लागला. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर
आतापर्यंत देशात १४ राज्यांत २७ लोकसभा
जागांवर पोटनिवडणूक झाली आहे. त्यापैकी
फक्त ५ जागांवर भाजपला विजय मिळाला
आहे. या २७ पैकी १३ जागा भाजपकडे होत्या.
म्हणजे भाजपला ८ जागांचे नुकसान झाले
आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसला पोटनिवडणुकीत
पाच जागांवर विजय मिळाला आहे. ज्या
जागांवर पोटनिवडणूक झाली त्यापैकी फक्त
अमृतसरची जागा काँग्रेसकडे होती. म्हणजे
त्या पक्षाला चार जागांवर फायदा झाला
आहे. काँग्रेसने या चारही जागा भाजपकडून
जिंकल्या आहेत. दोन जागा सपाने, तर एक
जागा रालोदने जिंकली आहे. भाजपला
पोटनिवडणुकीत एकाही नवीन जागेवर
विजय मिळाला नाही.
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर
यूपीत ४ लोकसभा जागांवर पोटनिवडणूक
झाली. सर्व ठिकाणी भाजपचा पराभव
झाला. त्यापैकी ३ जागा भाजपकडे
होत्या. मुख्यमंत्री योगींची गोरखपूर आणि
उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांची फुलपूर
जागाही भाजपने गमावली आहेे. २०१४ मध्ये
राजस्थानच्या सर्व २५ जागांवर भाजपला
विजय मिळाला होता. पण या वर्षी झालेल्या
दोन जागांवर पक्षाला हार पत्करावी लागली.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने
पोटनिवडणुकीत आपल्या सर्व चारही जागा
कायम राखल्या.

२०१४ बीड
२०१४ मेंडक
२०१४ कंधमल
२०१४ मैनपुरी
२०१४ बडोदा
२०१५ बनगाव
२०१५  वारंगळ
२०१५ रतलाम
२०१६   लखीमपूर

महाराष्ट्र
तेलंगण
ओडिशा
उ. प्र.
गुजरात
बंगाल
तेलंगण
म. प्र.
अासाम

२०१६
२०१६
२०१६
२०१६
२०१७
२०१७
२०१७
२०१७
२०१८

भाजप
टीआरएस
बीजेडी
सपा
भाजप
टीएमसी
टीआरएस
कांग्रेस
भाजप

कूचबिहार
तामलुक
शाहडौल
तुरा
अमृतसर
गुरुदासपूर
मल्लपुरम
श्रीनगर
अलवर

बंगाल टीएमएसी
बंगाल टीएमसी
एमपी भाजप
मेघालय एनपीपी
पंजाब काँग्रेस
पंजाब काँग्रेस
केरळ     आययूएमएल
काश्मीर एनसी
राजस्थान काँग्रेस

अजमेर
राजस्थान काँग्रेस
उलुबेरिया बंगाल टीएमसी
गोरखपूर उ. प्र. सपा
फुलपूर उ. प्र. सपा
अररिया बिहार राजद
कैराना
उ. प्र. रालोद
पालघर महाराष्ट्र भाजप
भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र राष्ट्रवादी
नागालँड नागालँड एनडीपीपी

पहिल्यांदाच यूपीत ध्रुवीकरणाचे राजकारण अपयशी
{२०१४ च्या निवडणुकीआधी राज्यात मुझफ्फरनगर दंगल, २०१७च्या
विधानसभेआधी कैरानात हिंदूंचे पलायन हा झाला होता मुद्दा
{पोटनिवडणुकीआधी अलिगडमध्ये जिनांच्या फोटोवरून गदारोळ

कैरानातील विजयी रालोदच्या उमेदवार तबस्सुम.

कैरानात योगी, बागपतमध्ये मोदींची सभा

योगींचे अर्धे मंत्री, खासदार, आमदारांनी कैरानात
प्रचार केला. मतदानाआधी एक दिवस मोदींनी
एक्स्प्रेस-वेच्या उद््घाटनाच्या नावावर रोड शो करत
बागपतमध्ये सभा घेतली होती.

भाजपकडे
आता
लोकसभेत
२७२
खासदार

चिदंबरम यांना ३ जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण

मेरठ । यूपीत भाजपचा पहिल्यांदा
तेथे पराभव झाला, जेथे ४ वर्षांपूर्वी
मुझफ्फरनगर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर
लोकसभा निवडणूक झाली होती आणि
भाजपने ८० पैकी ७२ जागा जिंकल्या
होत्या. अशाच प्रकारे २०१६ मध्ये
विधानसभा निवडणुकीआधी कैरानात
हिंदूंच्या पलायनाचा मुद्दा उपस्थित झाला.
तो भाजपचे कैरानाचे माजी खासदार
हुकूमसिंह यांनीच उपस्थित केला होता.
त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला पत्रही
लिहिले होते. हा मुद्दा २०१७ च्या विधानसभा
निवडणुकीतही उपस्थित झाला. पक्षाला
त्याचा फायदा झाला. राज्यात ४०३ पैकी
भाजपला ३१२ जागांवर विजय मिळाला.

{भाजपला २०१४ च्या लोकसभा
निवडणक
ु ीत २८२ जागा मिळाल्या
होत्या. आता त्या २७२ झाल्या आहेत.
त्यात लोकसभा अध्यक्षचां ्या जागेचाही
समावेश आहे.
{काँग्सरे च्या जागा ४४ वरून वाढून
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इंग्रजीत अनुवाद करून त्याची प्रत बचाव पक्षाच्या
वकिलांसह सर्वांना देण्यास सांगितले. बचाव पक्षातर्फे
३१ वकील आणि फिर्यादी पक्षातर्फे तीन वकील हजर
होते. ज्या आरोपींना पठाणकोटला स्थानांतरित
करण्यात आले आहे त्यात संजी राम, त्याचा मुलगा
विशाल जंगोत्रा, विशालचा मित्र, एक एसआय, एक
हेड कॉन्स्टेबल आणि दोन विशेष पोलिस अधिकारी
यांचा समावेश आहे. आठवा आरोपी अल्पवयीन
असून त्याची सुनावणी कठुआत होत आहे.

औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद

ई-िनिवदा सूचना �. २७८५/२०१८ िद. ३१-०५-२०१८ सन २०१८-१९

ई-िनिवदा उपल�ध कालावधी : ०१-०६-२०१८ ते िद. ११-०६-२०१८
ई-िनिवदा उघडणे : िद. १३-०६-२०१८
खालील संक�त�थळावर ई-िनिवदाची सव� मािहती उपल�ध आहे.
१) http://mahatenders.gov.in
(सदर िनिवदा सूचनेम�ये काही बदल होत अस�यास वरील वेबसाईटवरती कळिव�यात येईल.)
२) आयु�त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड काया�लयातील सूचना फलक

आणि श्रीरामुलू यांच्या आहेत.
{भाजपने २ अँग्लो इंडियन सदस्यही
नामनियुक्त केले आहेत.
{रालोआकडे सध्या ३१५ खासदार
आहेत. त्यात शिवसेनचे ्या १८
खासदारांचाही समावेश आहे.

कठुआ प्रकरणाची सुनावणी पठाणकोटमध्ये सुरू

नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलका, नांदेड

आयु�त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड महारा�� शासना�या
साव�जिनक बांधकाम खा�याकड�न यो�य �या वगा�तील न�दणीक�त क��ाटदारांकड�न
खालील कामाक�रता बी-१ नमु�यातील िनिवदा ई-िनिवदा �णाली�ारे
(ऑनलाईन) िनिवदा मागिवत आहेत. िनिवदा कागदप� संक�त�थळावर
https://mahatenders.gov.in येथून डाऊनलोड कर�यात यावी.
तसेच िनिवदा �वीकार�याचा अथवा नाकार�याचा अिधकार आयु�त नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड यांनी राखून ठ�वला आहे. अट असलेली
िनिवदा �वीकारली जाणार नाही.
कामाचे नाव : नांवाशमनपा ह�ीत महाराणा �ताप पुत�यास लोखंडी िशडी
बसिवणेबाबत (पाच�यांदा) (एक�ण १ काम) कामाची अंदािजत िक�मत �पये
(�. ११.५० ल�)

आता पोटनिवडणुकीत कैरानाचा पराभव
भाजपला मोठा धक्का आहे. विशेषत:
तेव्हा
जेव्हा
पोटनिवडणुकीआधी
शेजारील अलिगड जिल्ह्यात जिना यांच्या
फोटोवरून मोठा गदारोळ झाला. भाजप
निवडणुकीआधी ध्रुवीकरणाचे राजकारण
करत आहे, अशा विरोधकांचा आरोप
होता. आता कैरानात भाजप पराभूत
झाल्यानंतर विरोधक म्हणत आहेत की
प्रथमच भाजपचे ध्रुवीकरणाचे कार्ड फेल
गेले. भाजपचा नूरपूर विधानसभा जागेवरही
पराभव झाला. ही जागाही भाजपकडे
होती. कैरानाच्या ५ पैकी ४ विधानसभा
क्षेत्रांत भाजपचा पराभव झाला. त्यात योगी
सरकारच्या दोन मंत्र्यांच्या जागाही आहेत.

४८ झाल्या आहेत. म्हणजे ४ जागांचा
फायदा.
{४ लोकसभा जागांवर निवडणूक
होणार आहे. त्यापक
ै ी दोन जागा
भाजपकडे आहेत. त्या जागा
कर्नाटकमधील बी. एस. येदियुरप्पा

नवी दिल्ली |आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी.
दिव्य मराठी नेटवर्क । जम्मू/पठाणकोट
चिदंबरम यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३ जुलपर्
ै तयं अटकेपासून संरक्षण दिले
आहे. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सीबीआयला चौकशीत
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ सामूहिक अत्याचार
सहकार्य करावे आणि त्यांनी जेव्हा बोलावले तेव्हा चौकशीसाठी हजर राहावे,
आणि
हत्या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी
असा आदेश न्यायमूर्ती ए. के. पाठक यांनी चिदंबरम यांना दिला.
पठाणकोटमध्ये सुरू झाली. न्यायालय परिसरात
कडक सुरक्षा व्यवस्थेत सात आरोपींना जिल्हा आणि
सत्र न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले. दोन्ही
बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने फिर्यादी
पक्षाला आरोपपत्र, जबाब आणि केस डायरीचा उर्दूतून
प�ा : विजराबाद नांदेड, दूर�वनी : (०२४६२) २३४४०४, फ��स �मांक
: (०२४६२) २३२०७१, ई-मेल प�ा : info@nwmcnanded.org

जा.�. नांवामनपा/साबांिव/२७८६/२०१८
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
िदनांक : ३१-०५-२०१८

२०१८
२०१८
२०१८
२०१८
२०१८
२०१८
२०१८
२०१८
२०१८

कर आकारणी िवभाग
(अभय योजना मुदतवाढ जाहीर �गटन)
थकीत मालम�ा कर भरणा

संदभ� : यापूव�चे जाहीर �गटन �.जा.�./मनपा/किनवस/४१२/२०१८ िदनांक : ३१/०३/२०१८
जा.�./मनपा/किनवसं/११९/२०१८
िदनांक : ३१/०५/२०१८

औरंगाबाद शहरातील सव� िमळकतधारकांना कळिव�यात येते की,
वरील संदभ�य जाहीर �गटना�ारे थकीत मालम�ा कराचे शा�तीम�ये,
िवलंबशु�कम�ये ७५% ट�क� सूट दे�यासाठी िद. ०१ एि�ल २०१८ ते िद.
३१ मे २०१८ पय�त अभय योजना जाहीर कर�यात आली होती, याबाबतीत
नागरीकांनी िदलेला �ितसाद पाहता, “अभय योजनेची” मुदत िद. ३०
जून २०१८ पय�त वाढिव�यात येत असून या नंतर सदर योजनेस कोणतीही
मुदतवाढ िमळणार नाही करीता नागरीकांनी सदर मुदतवाढीचा लाभ
घेऊन आपला थकीत मालम�ा कर �वरीत वॉड� काया�लयात भरणा क�न
महानगरपािलक�स सहकाय� करावे.
मा. आयु�त यांचे मा�यतेने

शहर अिभयंता
साव�जिनक बांधकाम िवभाग
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

�वा��रत
आयु�त (करीता)
महानगरपािलका,औरंगाबाद

�ेस नोटीस
नगर रचना आिण मू�य िनधा�रण िवभाग

ई-ट�डर सूचना

लाव्हरोव्ह चर्चेसाठी
उत्तर कोरियात

सेऊल | अमेरिकेचे
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
आणि उत्तर कोरियाचे नेते
किम जोंग-उन यांच्यात
होणाऱ्या ऐतिहासिक
शिखर चर्चेच्या आधीच
रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई
लाव्हरोव्ह उत्तर कोरियाची
राजधानी प्योंगयांगला
पोहोचले. उत्तर कोरियाच्या
‘केसीएनए’ या सरकारी
वृत्तसंस्थेने ही माहिती
दिली. दोन्ही नेत्यांनी
प्योंगयांगमध्ये ‘सुप्रीम
पीपल्स असेंब्ली’
इमारतीत चर्चा सुरू केली.
दुसरीकडे, किम जोंग यांचे
विश्वासू जनरल किम योंग
चोल यांनी बुधवारी रात्री
न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेचे
परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो
यांचीही भेट घेतली होती.

दक्षिण मध्य रेल्े

आम्हालहा फॉलो करहा...

द.म. रेल्ेची सव्स्तर विव्दहा सूचिहा

्र देखील बघ्तहा ्ेईल.

ई-निनिदा सूचिा क्र. ०२-१८ डीआरएम
ईएिएचएम- एिईडी- आेटी-१८-१९, नद. २९-०५-२०१८

PUB/0661

इंडिया-सिंगापूर इंटरप्राइज अँड इनोव्हेशन एक्झिबिशनमध्ये मोदींचा सहभाग
वृत्तसंस्था । चांगी(सिंगापूर)/ पुत्रजया
मलेशियाचा दुसरा दौरा, व्यवसायावर चर्चा

लोकसभेच्या २७ पैकी १३ जागा २०१४ मध्ये भाजपकडे होत्या,
त्यापैकी ८ वर भाजपला पराभव पत्करावा लागला आहे.

खहालील कहामहाकरर्तहा अधो्स्तहाक्षरर्त खुल्हा
ई-विव्दहा (दोि) वविवलफहाफहा पद्ध्तीिे महाग््त आ्े.
अिु. क्र.०१ निनिदा िं. : टीआर-०२-एिईएिएचएम- आेबीएचएस- १२७६७,१७६२०
आनि १७६२३-१८-१९, कामाचे िाि : आॅि
बोर्ड ्हाऊसवकवपंग सर्व्हिसेस (आेबीएचएस) ्तीि
आठ्री ट्रेनस क्र. १२७६७/६८ संत्हागची एक्सप्ेस
१७६२०/२१/२२/१९ एिईरी- एरबल्ूबी-आर्ूएरबल्ूबी-आर्ू एक्सप्ेस आवि १७६२३/२४
एिईरी-बीकेएि एक्सप्ेस ऑफ िहांदेर वर्व्ीजिध्े
दोि ्रहाांच्हा कहालहा्धीकरर्तहा कामाचे अंदाजे
मूल् (रु) ३३,२२,४४३.२८/- ईएमडी (रु.)
६६,४५०/- निनिदा फॉम्मचे मूल् (रु.) ३,०००/्रील विव्दहा २५.०६.२०१८ लहा १५.०० ्हाज्तहा बंद
्ो्तील. इ्तर महाव््ती ् ई-टेंरर सबवमशि करर्तहा
्ेबसहाईट www.ireps.gov.in ्रील विव्दहा
कहागदपत्े बघहा्ी्त
नसनि.डीईएिएचएम/िांदेड
A 0988

�वा��रत/-

DGIPR__2018/2019/1097

(�ी. सुनील मरळ�)

उपचसंचालक, नगर रचना, नगर रचना संचालनालय, महारा�� रा�य, पुणे

इतर निनिदा अटी/ तपशील तसेच निनिदा दसतािेज
डाऊिलोड करण्ासाठी आमची िेबासईट
http://www.ireps.gov.in नकंिा
www.scr.indianrailways.gov.in ला भेट द्ा

