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 Dear Sirs,  
 
Sub: Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements for 
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and 
Protection Fund (IEPF) Authority 

 

 

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed 
herewith copies of the Notice to the Equity Shareholders of the Company in respect 
of Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and 
Protection Fund (IEPF) Authority, published on 11th May, 2020, in the following 
newspapers, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the 
Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and 
Refund) Rules, 2016, and amendments thereof. 
  

Sr. 
No. 

Name of Newspapers                            Editions 

1. Business Standard (English) Mumbai, Pune, Bangalore, New 
Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, 
Chandigarh, Bhubaneswar, Kochi, 
Hyderabad and Lucknow. 
 

2. Sakal (Marathi) Mumbai, Navi Mumbai, Raigad and 
Thane. 
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The advertisements may also be accessed on the website of the Company at the link 
https://mahindrafinance.com/investor-zone/corporate-governance.  
 
Kindly take the same on record.  
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Yours Faithfully, 
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 
 
 
 
Arnavaz M. Pardiwalla 
Company Secretary & Compliance Officer 
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PRESS TRUST OF INDIA

Mumbai, 10 May 

A special court here on Sunday
rejected the interim bail plea
filed by DHFL promoter Kapil
Wadhawan and his brother
Dheeraj, arrested in connection
with the Yes Bank scam, and
sent them to judicial custody.

As the CBI custody of the
Wadhawan brothers ended on
Sunday, they were presented
before the court, which sent
them to judicial custody.

After that they applied for a
temporary bail citing the coro-
navirus oubreak and the risk it
posed to jail inmates.

However, the court rejected
their plea. The Wadhawans'
lawyer argued that they are sus-
ceptible to contracting coron-
avirus infection due to their
health issues.

"After what has been report-
ed in the newspaper with
respect to the Arthur Road jail
having coronavirus positive

cases and Taloja (prison) say-
ing that it will take the accused
inside only after conducting
tests, it would be in their inter-
est that they get bail for some
time," he told the court.

Right to health is one of the
integral aspects of right to life.
Therefore, they should be
granted interim bail, he added.

The court, however, refused
to grant any interim relief to
them. At least 77 inmates of
Arthur Road Jail in central
Mumbai have tested positive
for coronavirus.

The duo was arrested last
month from a Mahabaleshwar-
based quarantine facility, near-
ly 50 days after the CBI booked
them in a case of alleged
bribery also involving former
Yes Bank CEO Rana Kapoor.

The Wadhawan brothers
have been named accused in
the CBI FIR pertaining to
alleged swindling of money by
Kapoor and others, officials
said.

Wadhawans' bail plea turned
down, sent to judicial custody

Covid-19 has caused huge
disruptions in all the sectors,
including insurance. How is
the company coping up with
the disruptions?
We had gone into work from
home before the lockdown was
announced and we were fully
prepared. We have issued
around 1.7 million policies in
the lockdown period and
settled around 900,000 claims.
We also made sure that the staff
has access to counselling,
which has been kept
completely anonymous, and
almost 30 per cent of our staff
reached out for this service.
Also, we are seeing that people
are more productive in this
work from home structure. If
people are able to deliver
productivity working from
home, then work from home
may become a new norm in
times to come.

How was the quarter for you
and how much of your
business got hit by Covid-19?
Our growth for the year has
been close to 16 per cent while
the industry growth was 9 per
cent. So, overall, the year has
been pretty good for us. In the
retail health segment, a lot of
inquiries are coming up. So,
movement is happening. But is

it to the level that it should be?
No. This is surprising, given
that health insurance is very
under-penetrated. Luckily for
customers, the insurance
companies’ health policies
have Covid cover even now. So,
I was hoping that the spike (in
health product sales) would be
much higher but it is not to the
level I was expecting it to be.
The property business has also
seen a movement up but the
motor business was 40-50 per
cent lower because there are no
new car sales happening.

Will the retail health segment
see a spike in demand due to
the crisis and penetration in
this segment go up?
For the price that an insurance
product is available, people
should queue to buy it. But
even as a push product and in a
crisis situation like the present
one, penetration doesn’t move

exponentially as it should. If
you look at cyber insurance
cover, they should sell like hot
cakes given that cyber crimes
have moved up by 1000 per
cent and in such a scenario,
there is hardly any sale of
individual cyber cover with a
premium of ~700 per year for a
cover of ~1 lakh.

Have you seen a spike in health
claims because of Covid-19?
Not yet. Most of the hospital are
reporting occupancies levels of
30-50 per cent. In the
lockdown period, the number
of health claims has reduced.
And, the Covid claims have not
moved up significantly.

What is your take on
standardisation of rates for
Covid-19 treatment?
There should be a regulator for
hospitals. Insurance
companies do their bit by
negotiating with the hospitals
so that the rates are
standardised because at the
end of the day, the customer
pays. When the claim ratios go
up for insurance companies,
they increase the price. And if
you have a lot of hikes, the
customer is burdened. 

More on business-standard.com

‘Covid claims have not
moved up significantly’

Non-life insurers have seen their businesses drop in March due to Covid-19, and face
uncertainty in the coming months, given the current environment. TAPAN SINGHEL, managing
director and chief executive officer, Bajaj Allianz General Insurance, in an interview with
Subrata Panda, speaks about the company’s business during the lockdown. Edited excerpts:

MAHINDRA  EPC  IRRIGATION LIMITED
(Formerly EPC Industrie Limited)

Regd. Office : Plot No.H-109, MIDC Ambad, Nashik-422 010
Tel: 91 253 2381081/82 Fax: 91 253 2382975

CIN No. - L25200MH1981PLC025731
Website: www.mahindrairrigation.com, Email: info@mahindrairrigation.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read 
with Regulation 47 and other relevant regulations of SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, the meeting of the Board of Directors of Mahindra EPC 
Irrigation Limited will be held on Thursday, 14th May, 2020 
inter-alia to consider and approve the Audited Financial Results 
of the Company for the quarter and year ended 31st March, 
2020. This intimation is also available on the following websites : 
www.mahindrairrigation.com, www.bseindia.com and 
www.nseindia.com.

For Mahindra EPC Irrigation Limited
Date : 11th May, 2020 Ratnakar Nawghare
Place : Nashik  Company Secretary

RAIN INDUSTRIES LIMITED
Regd.Off : Rain Center, 34, Srinagar Colony,

Hyderabad-500 073, Telangana State, India.

Ph.No. : 040-40401234, Fax : 040-40401214

Email:secretarial@rain-industries.com;  website:www.rain-industries.com

CIN: L26942TG1974PLC001693

NOTICE FOR TRANSFER OF UNCLAIMED
DIVIDEND AND SHARES TO IEPF

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the
Companies Act, 2013, the unclaimed dividend amount for the Financial Year
ended December 31, 2012 will be transferred to Investor Education and
Protection Fund (IEPF) on expiry of the Statutory time period of Seven Years
from the date they became due for the payment.
As per the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, all shares in
respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years
or more shall be transferred to Investor Education And Protection Fund
Authority Account.
The Company has uploaded full details of such shareholders whose dividend
is due for transfer to IEPF Authorities on its website at www.rain-industries.com.
Shareholders are requested to refer to the web-link http://www.rain-
indus t r ies .com/assets /pd f /shares- to -be  t rans fer red- to - iep f -
2020_2020032050216.pdf  to verify the details of  unclaimed dividends
and the shares liable to be transferred to Investor Education And
Protection Fund Authority Account.
The Members, who have not encashed the dividend for the Financial Year ended
December 31, 2012 and subsequent years may claim the said dividend amounts
on or before May 25, 2020  by writing a letter / email to the Company at the
address given above.  After May 25, 2020, the amount lying in the Unclaimed
Dividend Account and the shares will be transferred to IEPF Authorities.

for RAIN INDUSTRIES LIMITED
Place : Hyderabad S. VENKAT RAMANA REDDY
Date : 07.05.2020 COMPANY SECRETARY
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७ मुंबई, सोमवार,  
११ मे २०२०

कोरोना महासाथीनंतर काय? लॉकडाऊन संपलयावर 
काय होणार? आपली नोकरी राहणार की जाणार? 
आपली गरज आहे की नाही? अशा अनेक प्रशनांनी 

समाजमन सधया ढवळून ननघाले आहे. कोणतया क्ेत्ात नकती 
मनुषय काम उरले आहे, हा प्रशन माणसांची मने आनण डोकयाचा 
भुगा करत आहे. लॉकडाऊन उठेल का? उठला तर परत लागू 
होईल का? जागनतक युद्ध होईल का? अमेररका चीनला संपवेल 
का? की नकंग जॉन उन हा उत्तर कोररयाचा सववेसवावा अमेररकेला 
आवहान देईल? चीनला कोण संपवेल? की चीन सगळयांना 
संपवेल? या प्रशनांनीही भंडावून सोडले आहे. अथावात, यातील 
जया प्रशनांचा आपलयाशी थेट संबंध आहे, तेवढेच आपण नवचार 
करू. बाकीचे कोरोनाचया जीवावर सोडून देऊ.

आज कोरोनाचया लॉकडाऊन काळात प्रतयेकाचया मनात 
भनवषयात काय वाढून ठेवले आहे याची नचंता आहे. तयाचे 
एका वाकयात उत्तर द्ायचे झाले तर ‘यापुढे तोच रटकणार जो 
कमी बोलणार आनण जासत काम करणार’ असे आहे. कोणतेही 
क्ेत् असो तया क्ेत्ात आता भरपूर ससकल लेबर महणजे काम 
कारणाऱयांची गरज लागणार आहे. महाराष्ट्ाचे मुखयमंत्ी उद्धव 
ठाकरे आपलया संवाद कायवाक्रमात नेहमी सांगतात, ‘काळजी 
करू नका, आपलयाकडे प्रतयेक हाताला काम आहे आनण प्रतयेक 

कामाला माणूस नकंवा हात!’ अथावात तो माणूस नकंवा तो हात 
तयाला रदलेलया कामापुरता मयावारदत रानहला तरच तो यापुढचया 
काळात उपयोगी राहणार आहे.

आज जागनतक मंदीपासून ते अनेक मानवी-अमानवी 
नैसनगवाक-अनैसनगवाक संकटांशी आपण लढलो आहोत, पण घरी 
बसा या संकटाशी लढणयाचा आपलया आयुषयातील हा पनहलाच 
प्रसंग. नोकरी गेली नकंवा ननवृत्ती आली महणून घरी बसणयाचा 
प्रसंग वेगळा आनण हा घरी बसणयाचा प्रसंग वेगळा. या कोरोनाने 
आपलयाला अनेक गोष्ी नशकवलया. आपण मोबाईलवर नकती 

नाहक वेळ घालवतो हेदेखील आपलयाला दाखवून रदले. 
आता मात् जरा गांभीयावाने नचंता करणयाची वेळ आली आहे. 
कोणतीही समसया ही संधी असते, नतला सवीकारा आनण पुढे 
चालत राहा. हे आपण लहानपणापासून नशकत आलो. तयाच 
लहानपणी नशकलेलया सववा गोष्टींची उजळणी करणयाची वेळ 
आली आहे. प्रतयेकाचया पालकांनी नशकवलेली महत्वाची गोष् 
महणजे संयम. जयाचे आपण पालन करत आहोत आनण कोरोनावर 
नजंकणयाचा प्रयतन करत आहोत. आज समाज माधयमांमुळे असेल 
कदानचत, आपण थोडे भरकटलेले आहोत. उगाच काही तरी 

टाइप करत सुटतो, उगाच काही तरी फॉरवडवा करत सुटतो, नको 
नतथे बोट लावून गुदगुलया होतील अशी वाकय वाचतो नकंवा 
नचत्नवचत् काहीबाही पाहत बसतो. आज आपण बातमया हवया 
तया पाहत नाही, तर तयांचया मालकांना जया हवयात तया पाहतो. 
तया मलकांकडून तयाच बातमया प्रकानशत केलया जातात, जयात 
तयांचा राजकीय फायदा होणार असतो. काही रदवसांपूववी एक 
राष्ट्ीय चॅनल तावातावाने राजयातील एका घटनेबाबत आक्रमकपणे 
बोलत बोलत होते, पण दुसऱयाच रदवशी तसाच प्रकार इतर 
राजयात घडलयावर तेच चॅनेल तयाची चचावा तर सोडाच, बातमीही 
दाखवायला तयार नवहते. कोरोनानंतरचया कालावधीत काही संधी 
कशा उपलबध होणार आहेत. चीनमधये ननमावाण होणाऱया सववा 
उतपादनांना भारतात उतपारदत करणयाचा मानस चीनमधील वयापारी 
मंडळी करत आहेत. उदाहरणाथवा मोबाईल कंपनीमधये लागणारे 
सपेअर पाटवास् , ऑटोमोबाईल कंपनीला लागणारे सपेअर पाटवास् , 
नवशेष महणजे फामावा कंपनीला लागणारे सपेअर पाटवास् ... या छोट्ा 
छोट्ा अवशेषांचा ननमावाण नवभाग आपलयाकडे आला तरी मोठ्ा 
प्रमाणात अथवाचक्र गनतमान होईल. थोडे अनधक सपष् होणयासाठी 
आपलयाच महाराष्ट्ातील एक उदाहरण. रायगड नजलह्ातील एका 
औद्ोनगक वसाहतीत एक रासायननक कंपनी आहे. ती फामावा 
कंपनीला लागणाऱया कॅपसुलचे वेष्न बनवणारे रसायन तयार करते. 
संपूणवा जगात नतचा दुसरा क्रमांक लागतो. अथावात पनहला चीनचा, 
पण तो आता भूतकाळ होऊ शकतो, जर चीनने ते उतपादन बंद 
केले नकंवा तयांना या पररससथतीत ते बंद करावे लागले, तर भारत 
जगात पनहलया क्रमांकावर येऊ शकतो. आता या संधीचे सोने 
कसे करायचे ते आपलया हातात आहे. महणून तोंडावर मासक 
आनण डोळयासमोर धयेय हेच यापुढे भारतीयांनी आपले लक्य 
ठेवले तर आपलयाला कोणीही रोखू शकणार नाही.

तोंडावर मास्क आणि नजरेसमोर हवे ध्े््कोरोना सं्कटामुळे चीनला उत्ादन बंद ्करावे 
लागले, तर भारत जगात ्णहल्ा क्रमां्कावर 
्ेऊ श्कतो. आता ्ा संधीचे सोने ्कसे 
्करा्चे ते आ्ल्ा हातात आहे. महिून 
तोंडावर मास्क आणि डोळ्ासमोर ध्े् हेच 
्ा्ुढे भारती्ांनी आ्ले लक्् ठेवले तर 
आ्ल्ाला ्कोिीही रोखू श्किार नाही.

हर्षल प्रधान  

साधारण दोन आठवडांपूववी आमचया शेजारची 
‘महाडा’ची इमारत महापानलकेने ‘कोरोना’ संशनयत 
रुगणांना क्ारंटाईन करणयासाठी ताबयात घेतली. 

बातमी कानोकानी झालयावर आपलया भागात ‘कोरोना’चा एकही 
रुगण नसताना हे संशनयतही नकोच. उगीच ररसक कशाला? मग 
सुरू झाली नगरसेवकांपासून खासदारांपययंत आनण पानलकेचया 
वॉडवा ऑनफसरपासून आयुकांपययंत फोनाफोनी. पानलका प्रशासन 
मात् या कशासही बधली नाही. क्ारंटाईन केलेलया इमारतीचया 
आवारात येताना ॲमबयुलनसचे फोटो सोशल मीनडयावर वहायरल 
करणयात आले... तया इमारतीसमोरील रसता टाळणयाचा सल्ा 
एकमेकांना देणयात येत होता. मात् तयानंतर चारच रदवसांत 
आमचया कॉलनीचया प्रतयेक नवंगमधये ‘कोरोना’चे रुगण सापडले 
आनण प्रतयेकाची भंबेरी उडाली. ‘कोरोना’ संशनयतांना नवरोध 
करता करता आमची संपूणवा कॉलनी एका झटकयात कंटेनमेंट 
झोनमधये रुपांतरीत झाली होती. महापानलकेने आनण पोनलसांनी 

कॉलनीचा ताबा घेऊन क्णात गेट सील केले. ‘रुगणांचया कुटुंबीयांनी 
घराचा उंबरठा ओलांडून नये आनण इतर रनहवाशांनी चौदा रदवस 
कॉलनीचे गेट ओलांडू नये’, असा जणू सज्जड दम देऊन गेटवर 
‘कंटेनमेंट झोन’चा फलक झळकला अन्  जाणाऱया-येणाऱयांचया 
नजराच बदललया.

मुंबईसारखया सळसळतया आनण कायम धावणाऱया शहराला 
‘लॉकडाउन’, ‘क्ारनटाईन’, ‘कंटेनमेंट झोन’सारखया ननयम आनण 
मयावादांची वेसण असणाऱया शबदांचया चौकटीत बसवावं लागलंय. 
बहुतांश लोकांना हे काय चाललंय आनण आजूबाजूचया घटनांना 
कसा प्रनतसाद द्ावा हेच कळत नवहतं. कॉलनी क्ारनटाइन 
झालयानंतरचया दुसऱयाच रदवशी समोरचया कॉलनीतलयांचया 
नजरा जणू काही प्रानणसंग्रहालयातलया प्राणयांकडे  पाहावया 
अशा होतया. याच पररसरात राहणारा एक सहकारी पत्कार सांगत 
होता, की तुमचया सील झालेलया कॉलनीसमोरून जाणं टाळलेलं 
बरं. भीती वाटते, महणून दूरचा वळसा घालून जातोय... हे तो 
फोन करून सांगतो आनण चारच रदवसांनी तो सवतः ‘कोरोना’ 
पॉनझरटवह आढळतो आनण तयाचया कॉलनीलाही सील लागतं. 

कॉलनी सील झालया- झालया नसकयुररटी गाडवा आनण सफाई 
कामगार गायब झाले. दुपपट वेतनाचया प्रलोभनाची तयांना भुरळ 
पडली नाही. दूधवाला गेटपययंतही यायला तयार होईना. अनेक 
नवनंतया केलयावर तो एका अटीवर येतो, ती महणजे ‘तुमचया 
कॉलनीतील कुणाकडचेही रोख पैसे मी हातात घेणार नाही. 
कोणीतरी एकानं अकांउटवर पाठवून द्ा.’ कंटेनमेंट झोनमधले 
पैसेदेखील नाकारले जात होते. समोरचया सील कॉलनीतून कोणी 
बाहेर तर पडत नाही याकडे नखडकीत बसलेलया सवायंचया नजरा 
असत. ही तर सुरूवात होती. तयानंतर भाजया, दळण, औषधांपासून 
कॉलनीचा कचरा उचलणयापययंतचे प्रशन तयार झाले. नंतरचया 
चार-पाच रदवसांत ते मागवी लागले. पण तयानंतर प्रतयेकजण 
एकमेकांकडं संशयानं पाहू लागला. कोणाचया घरात कोणी आजारी 
आहे काय, याची खबरबात ठेऊ लागले. मागचया आठवडापासून 

पररसरातील इमारतटींमधयेही रुगण सापडू लागलयाने तयादेखील 
आमचया सील इमारतटींचया पंगतीला आलया. बावचळलेले लोक 
आता सावरू लागलेत. घाबरून दरवाजे बंद करणयाऐवजी काळजी 
घेऊ लागलेत, पण एकमेकांकडे संशयानेच पानहलं जातंय.

या शहरात एका कॉलनीतलया क्ारंटाईनमधील लोकांकडे 
इतकया नतटकाऱयानं पानहलं जात असेल, तर डोकयावर छपपर 
नसलेलयांची काय अवसथा असेल? सथलांतररत मजुरांचया एका 
गटातील एकजण पॉनझरटवह झालयाने इतरांना ग्ररॅंट रोडला क्ारंटाईन 
करणयात आलं. तबबल पंधरा रदवस या मजुरांना साधा चहादेखील 
नमळाला नाही. दोनही वेळचया जेवणात पुलाव नकंवा नखचडी 
देणयात येत होती. नतथला एक मजूर महणाला, ‘‘हम लोग नबसलडंग 
पे काम करनेवाले मजदूर हे. नसफ्फ चावल खाके नजंदा कैसे रहेंगे? 
पीने के नलए पानी भी नही नमल रहा है... भूखाही मरना है, तो अपने 
गारॅंव, घर जाके मरेंगे’’ क्ारंटाईनमधून बाहेर पडलयानंतरही तयांना 

मेनडकल सरटवानफकेट नमळवणयासाठी धडपडावं लागतंय. इथलया 
क्ारंटाईनमधून बाहेर पडूनही आपलया राजयात गेलयावर नतथलया 
चौदा रदवसांचया क्ारंटाईनलाही या सथलांतररतांना सामोरं जायचं 
आहे. राजयातून बाहेर पडणयासाठी मेनडकल सरटवानफकेटची गरज 
आहे, तयासाठी धारावीसारखया झोपडपट्ीत रांगा लागलयात. 
झोपडपट्ीतील क्ारंटाईनची अवसथा यापेक्ा भयानक आहे. 
चतकोर छपराखाली जनमनीवर वेटोळं घालून संपूणवा कुटुंब रदवसभर 
पडून असतं. मोबाईल चाजवा करणयासाठी घरातलया एकमेव थ्ी 
पीनवर नकमान चौघांना मोबाईल चाजवा करायचा असतो. जेमतेम 
आठ - दहा फूट उंचीचया झोपडीत रदवसभर आडवं पडून, 
आंबलेलया शरीराला जागतं ठेवणयासाठी मोबाईल, टीवही वेळ 
घालणयासाठी आवशयक ठरतो. डोकयाला, शरीराला काम 
नाही आनण पोटाला अन्न नाही, अशी पररससथती कंटेनमेंटमधील 
झोपडपट्ांची आहे.  

रुगणालयांतही क्ारंटाईनची वयवसथा करणयात आली 
आहे, जयाचा उल्ेख केवळ गैरवयवसथा असाच करता येतो. 
‘सेंट जॉजवा’ हे राजय सरकारचं रुगणालय वानगीदाखल घेऊ. 
‘कोरोना’चे पॉनझरटवह आनण संशनयत अशा रुगणांना तुरूंगातील 
कैद्ांप्रमाणं चहापासून जेवणापययंत रांगा लावावया लागत आहेत. 
झोपडपट्ांमधये साववाजननक सवचछतागृहांचा असणारा प्रशन 
साववाजननक रुगणालयांमधयेही तेवढाच गंभीर आहे.‘ कोरोना’वर 
लस नाही. मात् लक्णं सौमय असतील तर प्रनतकारशकीचया 
बळावर रुगण बरा होतो. तयासाठी आवशयक ती फळे, भाजया 
आनण चौरस आहाराची गरज असते. मात् या गोष्टींचा पूणवापणे 
अभाव आहे. सवचछता आनण सवकाळजी याला प्राधानय देणयाची 
गरज असताना याकडेही दुलवाक् झालेले रदसून येते.

आनथवाकदृष्टा कमकुवत महणजे झोपडपट्ी आनण मजूर 
वगावातील वयकटींना या रोगाची लागण झालयावर उपचारादरमयान 
तयांची ही अवसथा. मात् उच्च मधयमवगावातील रुगणांना फार 
चांगलया सुनवधा नमळत आहेत असंही नाही. मुंबईत अनेक खासगी 
रुगणालयांमधये वहेंरटलेटरची वयवसथा नाही महणून गंभीर रुगणांना 
दाखल करून घेतलेच जात नाही. लक्णं नसलेलया रुगणांना नकंवा 
कोणतयाही उपचारांची प्राथनमक गरज नसणाऱया रुगणांना दाखल 
करुन घेणयासाठी एका रदवसासाठी खासगी रुगणालयांमधये नकमान 
२२ हजार रुपये आकारले जात आहेत. तीन लाखांपासून खासगी 
रुगणालयाची नबले येऊ लागली आहेत. ‘कोरोना’चया चाचणया 
नकंवा उपचारांशी संबंनधत नसणाऱया तपासणीसाठी लॅबदेखील 
पैसे उकळू लागलया आहेत.

‘कोरोना’नं संपूणवा जगाला एकाच पातळीवर आणून 
बसवलयानंतरही एकमेकांनवषयी दुःसवास करणं, याही 
पररससथतीत एका वगावाला अमानवी जगणयास भाग पाडणं आनण 
आपत्तीचया काळातही प्रेताचया टाळूवरचं लोणी खाणयाची प्रवृत्ती 
गल्ीबोळापासून उच्चभ्ू वसतयांपययंत रदसणं, हे मुंबईचं ‘ससपररट’ 
खनचतच असू शकत नाही...

रंग मुंबईचे
मुंबईसारख्ा सळसळत्ा आणि ्का्म 
धाविाऱ्ा शहराला ‘्कोरोना’मुळे 
‘लॉ्कडाउन’, ‘क्ारनटाईन’, ‘्कंटेनमेंट 
झोन’सारख्ा णन्म आणि म्ा्षदांची 
वेसि असिाऱ्ा शबदांच्ा चौ्कटीत 
बसवावं लागलं्. बहुतांश लो्कांना 
हे ्का् चाललं् आणि आजूबाजूच्ा 
घटनांना ्कसा प्रणतसाद द्ावा हेच 
सुरवातीला ्कळत नवहतं. ्ि लो्क 
आता सावरू लागलेत, ्काळजी घेऊ 
लागलेत, मात्र ए्कमे्कां्कडे संश्ानंच 
्ाणहलं जातं्...

दी्ा ्कदम deepakadam3@gmail.com

क्वारंटवाईनच्वा खिडकीतून...

मुंबई ः अज्ष भरण्ासाठी धारावी ्ोणलस ठाण्ासमोर झालेली स्थलांतररतांची गददी.

कोझिकोडे ः आखातात अडकलेल्ा भारतीयांना खास विमानाने 
मायदेशी आणण्ात आले.

हर्षद भागवत

गेलया एनप्रल मनहनयात, जागनतक पातळीवर तेलाचया 
नकमती प्रचंड प्रमाणात खाली आलया. तयांनी नीचांकी 
पातळी गाठली. जागनतक तेल बाजारात ही अभूतपूववा 

मंदी आहे. ती सववा ‘ओपेक’ राष्ट्े (तेलननयावात करणाऱया देशांची 
संघटना) अनुभवत आहेत. तयामुळे संपूणवा तेल उद्ोग थंडावला 
आहे. तयावर आधाररत घटक अथावात कामगार संकटात आहेत.

कतार, ओमान, बहारीन, कुवैत, सौदी अरेनबया आनण 
संयुक अरब अनमराती या देशांमधये लाखो भारतीय लोक 
अनेक दशकांपासून वासतवय करून आहेत. यामधये मजूर महणून 
आनण तांनत्क कामगार महणून बहुतांश लोक काम करतात. या 
सवायंवर बेरोजगारीची तलवार लटकते आहे. तयामुळे उद्ोगधंदे 
बंद आहेत आनण लवकर काही सुरळीत होईल, अशी नचनहे 
सधया तरी रदसत नाहीयेत. तयामुळे पेटट्ोनलयम पदाथायंची 
आयात थांबली आहे. याचाच पररणाम आखातातील तेल 
उतपादक कंपनयांवर झाला आहे. तयामुळे माचवा मनहनयातच 
लॉकडाऊन ननणवाय जाहीर होताना, आखातातील नवनवध 
देशांतून सुमारे २६ हजार भारतीयांची, घरवापसी झाली आहे. 
येतया काही मनहनयांत हा आकडा लाखोंचया घरात जाणार 
आहे, याचे कारण लाखो अननवासी नागररकांनी कुटुंबासनहत 
भारतात परतीसाठी तया देशांतील भारतीय दूतावासाकडे संपक्फ 
केला आहे. सात मेपासून ही प्रनक्रया सुरूही झाली.

आतापययंत फक संयुक अरब अनमरातीमधून तीन 
लाखांपेक्ा जासत लोकांनी परतणयासाठी आपलया दूतावासात 
अजवा केले आहेत. तयात केरळमधील नागररकांची संखया 
अनधक आहे. तयासाठी सरकारने दुबई ते कोची, तुनतकोरीन, 
अबुधाबी ते कोनझकोडे अशी थेट नवमानसेवा सुरू केली आहे. 
यानशवाय काही कामगार आनण तयाचया पररवाराला जहाजातून 
आणणयासाठी, लषकरी तयारी चालू केली आहे. 

तेलकेंनरित अथवावयवसथा असलेलया देशांना सधयाचया 
पररससथतीचा जबर फटका बसला आहे. तेल उद्ोगावर आधाररत 
बरॅंक, बांधकाम वयवसाय, पोलाद उद्ोग, यंत्सामग्री इतयादी 
अनेक घटकांना मोठी झळ पोहोचली आहे. साहनजकच तयाचा 
पररणाम कामगार वगवा आनण कुशल तांनत्क घटकांना बसतो 
आहे. अथवा चलन चालू नसलयाने, काहटींना भाडे भरणेदेखील 
मुनशकल झाले आहे. मुळात या बहुतेक राष्ट्ांमधये राजेशाही 
असलयाने , कोणताही ननणवाय ताबडतोब हुकुमाने घेतला जातो, 
तसेच सथाननक अरब लोकांचया नहतालाच प्राधानय रदले जाते. 
लोकशाही पद्धतीने कोणती प्रनक्रया राबवली जात नाही. 

आखाती देशांत राहणारे भारतीय नागररक मोठ्ा प्रमाणावर 
पैसे मायदेशात पाठवतात. भारताचया गंगाजळीत डॉलर आनण 
रदनारचया सवरूपात भर पडते. यात परकी चलनाचा मोठा 
नहससा वयापला आहे. संयुक अरब अनमरातीचा नहससा 
सवावानधक महणजे ३८ टक्े इतका आहे, तर सौदी अरेनबयाचा 
नहससा २८ टक्े आहे. या आखाती देशातील सुमारे ७० लाख 
भारतीयांकडून, आपलया देशाला ३८ अबज डॉलर - २६६०अबज 
रुपये (२०१८-१९) इतका परकी चलनाचा पुरवठा होतो. हे 
प्रमाण एकूण परकी स्ोताचया ४० टककयांपेक्ा जासत आहे, हेच 
प्रमाण २०१४-१५ मधये तबबल ७० अबज डॉलर (४९०० अबज 
रुपये) होते, महणजे हा आकडा कमी होताना रदसतो. यामधये 
फक केरळखालोखाल उत्तर प्रदेश आनण नबहारमधील लोकांचे 
प्रमाण अनधक आहे. मोदी सरकार समोर नवयाने संकटांची भर 
पडत आहे. हे सथलांतररत भारतात परतू लागलयावर सथाननक 
बेरोजगारीत नवीन भर पडेल. जागनतक महामंदीचा सामना करावा 
लागलयाने पेटट्ोनलयम उद्ोग परत उभा राहणयास काही अवधी 
लागेल. हा कालावधी दोन वषायंचा असू शकतो. तयांना भारतातच 
काम देणयासाठी नवीन योजना आखावया लागतील . तो भार 
अथावातच केरळ, उत्तर प्रदेश, नबहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट् इतयादी 
राजयांवर पडेल. यानशवाय नसंगापूर, मलेनशया आनण पनशचम 
युरोप, अमेररका येथील उच्चनशनक्त लाखो भारतीय  परतणयाचया 
प्रतीक्ेत आहेत. यानशवाय आलेलया सववा लोकांना सोशल 
नडसटनस पाळून १४ रदवस नवलग ठेवणयात येईल. ही कामनगरी 
वयवससथत पार पाडावी लागेल नाही तर नवीन समसया ननमावाण 
होतील. हीच नवया संकटांची चाहूल आहे. धोरणातमक ननणवाय 
आनण दूरदृष्ीचा नवचार करून उपाययोजना करावया लागतील.

आखाती 
घरवा्सीचा ‘अ्थ्ष’

कोलहापूर, ता. १० : दुगवाराज रायगडावर 
सहा जूनला होणाऱया 
नशवराजयानभषेक 
सोहळयाबाबत 
मुखयमंत्ी उद्धव ठाकरे 
यांचयाशी चचावा झाली 
असून, मे मनहना 
अखेरपययंत पररससथती 

पाहून योगय तो ननणवाय 
घेऊन तो सवायंना कळवणयात येईल, अशी 
मानहती अनखल भारतीय नशवराजयानभषेक 
महोतसव सनमतीचे मागवादशवाक 
खासदार संभाजीराजे छत्पती यांनी  
पत्काद्ारे रदली आहे. 

दरमयान, नशवराजयानभषेक नवनधवत 
पार पाडणार असून, तया परंपरेमधये खंड 
पडू देणार नाही. राजसदरेतील राजयानभषेक 
सोहळा सववा नशवभकांना थेट पाहता येईल, 
यानवषयी सुद्धा उपाय योजना करणयाचा 
मानस असलयाचे तयांनी महटले आहे. 
पत्कात महटले की, यावषवी सुद्धा सोहळा 
रदमाखात व आगळया वेगळया पद्धतीने 
करणयाचे ननयोजन होते. परंतु जगाला 
महामारीरूपी शत्ूने वेढले आहे. 

महाराष्ट्ात पररससथती अजूनही 
गंभीर आहे. कोरोनामुळे दरवषवी प्रमाणे 
नशवभकांना इचछा असूनही लाखोंचया 
संखयेने गडावर येता येणार नाही. संसगवा 

टाळणयाचया दृष्ीने ते योगयही आहे. 
कोरोनाचा संसगवा अजून नकती प्रमाणात 
वाढेल? लॉकडाउनचा कालावधी अजून 
नकती रदवस असेल? नकती नशवभकांना 
गडावर जाणयाची परवानगी नमळेल? 
तयाबाबत सपष्ता  नाही. या संदभावात 
मुखयमंत्ी उद्धव ठाकरे यांचयाशी 
चचावा झाली आहे. काही रदवसांपासून 
महाराष्ट्ातील नवनवध भागांतील नशवप्रेमी, 
इनतहासकार, नशवराजयानभषेक महोतसव 
सनमतीचे सदसय, अनेक दुगवाप्रेमी संसथांचे 
सदसय, संबंनधत नवनवध संघटना, 
शासकीय अनधकारी, लोकप्रनतननधी, 
पत्कारांशी चचावा सुरू आहे.

णशवराज्ाणभर्ेक सोहळ्ाबाबत 
्ररसस्थती ्ाहून ्ोग् तो णनि््ष  घेिार

संभाजीराजे 
छत्रपती

परंपरेमधये खंड न पाडता सोहळा नवनधवत होणार

्काँग्ेसची माघार
 पान १ वरून

ननवडणूक होऊ नये ही जबाबदारी भाजपचीही आहे. 
तयांनी चौथा उमेदवार मागे घयावा असे नवधान संजय 
राउत यांनी आज सकाळी केले. तयावर भाजपचे 
प्रतोद आनशष शेलार यांनी, आघाडीतील पक्ांची 
उमेदवार ननवडीस साथ नमळत नसेल तर, तयाचा 
दोष नवरोधी पक्ाला का देता? असा प्रशन केला.

दरमयान, प्रदेशाधयक् बाळासाहेब थोरात यांचया 
नवरोधातील गटाने तयांचया संयत सवभावामुळे 
नुकसान होत असलयाची भूनमका घेतली आहे. 
रदल्ीतील श्ेष्ी उतसुक नसतानाही या सरकारमधये 
पक् सहभागी झाला. तयातून नमळाले तरी काय? 
असा प्रशन केला जातो आहे. राष्ट्वादी कारॅंग्रेसने 
राजयसभा ननवडणुकीचया वेळी पररषदेत एक 
अनतररक जागा देणयाचे आशवासन रदले होते. ते 
पाळले नाही. आपला पक् नकतीदा तयांचयासमोर 
झुकणार असा प्रशन केला जात असून हे नशवसेना 
आनण राष्ट्वादीचे सरकार असलयाची टीका असंतुष् 
गट करतो आहे.

अनभनेता साईप्रसाद गुंडेवारचे ननधन
मुबंई, ता. १० : नहदंी तसचे हॉलीवडू नचत्पटामंधय ेमहत्वपणूवा भनूमका साकारणारा 

अनभनतेा साईप्रसाद गुडेंवार याच ेआज अमेररकमेधये सकाळी 
साडेसातचया समुारास दीघवा आजारान े ननधन झाल.े तो ४२ 
वषायंचा होता. तयाचया पशचात पतनी सपना, आई राजश्ी, 
वडील राजीव असा पररवार आह.े 

साईप्रसाद गलेया दोन वषायंपासनू अमरेरकमेधय ेकनॅसरवर 
उपचार घेत होता. साईप्रसाद गेली दोन वषवा कनॅसरशी लढा 
दते होता. ‘गलायोबलासटोमा’ महणजेच बे्न कनॅसरन े त्सत 

होता. आपलयाला कनॅसरच े ननदान झाले आह े ह े कळताच तयान े उपचार घेणयास 
सरुुवात कलेी. तयाच े२२ फेबु्वारी २०१९ रोजी बे्न कनॅसरच ेऑपरेशन अमरेरकतेील 
लॉस अरॅंजनेलसमधील हॉससपटलमधये झाल े होते. ऑपरशेन झालयानतंरही लॉस 
अरॅंजनेलसमधील हॉससपटलमधये तो उपचार घेत होता; मात् तयाची कनॅसरशी सरुू 
असललेी झुजं आज संपली.

साईप्रसादन े नहदंी ररॲनलटी शो, तसेच अमरेरकतेील लोकनप्रय मानलकामंधये 
महत्वपूणवा भूनमका साकारलया होतया. एमटीवही वानहनीवरील ‘नसलिट् स सवहला’ या 
शोचया चौथया सीझनमधये तो होता. तयाचबरोबरीन ेएसडबलयएूटी, द मासवा कॉनसपरनॅसस, 
द काडवा यासंारखया अमरेरकन मानलकामंधय ेतयाने महत्वपणूवा भनूमका साकारलया होतया. 
‘रॉक ऑन’, ‘पपपू कानट डानस साला’, ‘लवह बे्कअप नजदंगी’, ‘डसेवहड’, ‘आय मी 
और मैं’, ‘पीक’े, ‘बाजार’ अशा बऱयाच नहदंी नचत्पटामंधये तो झळकला. 
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