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Bank of Baroda, a Public Sector Undertaking, invites responses from 
potential bidders to provide cashless health check-up facility for our 
employees pan India. The RFP document is available on the Bank’s 
website (www.bankofbaroda.in) Interested bidders who qualify as per 
criteria mentioned in RFP document, may submit their bids latest by 
15.07.2020 till 12.00 Noon.
For further details/queries (if any) please contact the undersigned at 
Ph: 0265-2316621, Email: strategichrm.ho@bankofbaroda.co.in
during working hours (10:00 AM to 5:00 PM).

HEAD (HR OPERATIONS)
Bank of Baroda, Head Office, Baroda

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

TENDER CARE Commercial Feature

Indian Bank Distributes Essential Commodities to the  Tribal

People in Tiruvallur Dist. AMID COVID 19 crisis
Devaraj D GM (CCD) and Zaphia Fareed Thottathikudiyil GM - I&C (Designate) (Inspection and

Control) Indian Bank handed over the rice bags and other essential commodities to the tribal

people of Medur & Avrivakkam villages in Ponneri Taluk, Tiruvallur District under its CSR activities.

Indian Bank is the first organization to reach the tribal village for assistance. In Medur 86 families and Avrivakkam 220 families were benefited.

The Villagers and Staff members  were present on the  occasion. 

New CGM at SBI, Jaipur Circle
Amitav Chatterjee has assumed the position of

Chief General Manager as Rajasthan head of

State Bank of India, Jaipur Circle. He took the

Charged from  Ravendra Panday.  Pandey is

promoted to the position of Deputy Managing

Director as bank's digital head and is going to

Mumbai. Prior to this, Chatterjee was working

as General Manager at Bangalore. He started

his banking service as Probationary Officer in

1990. In his 30 yearlong banking tenure, he

has served the bank in various challenging positions like Deputy

General Manager, General Manager, Regional Manager etc. Chatterjee

took charge of the State Bank of Jaipur Circle as the Chief of Rajasthan.

During his 30-year long banking tenure, Chatterjee has set new

standards and has successfully faced many challenging situations. He

has witnessed the bank reach greater heights. Apart from banking,

Chatterjee is particularly interested in art, literature and sports.

SBI relaunches online 'Insta Saving Bank

Account' through YONO
With an aim to provide convenient digital banking

services to citizens of India, SBI has re-launched

'SBI Insta Saving Bank Account' an Aadhaar-

based instant digital savings account, for

customers who would like to open an account

online through bank's integrated banking and

lifestyle platform - YONO. This new service will

offer complete paperless and instant digital

savings account opening experience with just PAN and Aadhaar number.

The SBI Insta Saving Bank Account holders can have 24x7 banking

access. SBI will also issue basic personalized RuPay ATM-cum-debit card

to all the new account holders of Insta Saving Bank Account. Rajnish

Kumar, Chairman, SBI said, "We are glad to re-launch SBI Insta Saving

Bank Account. This account has all the features that would provide our

potential customers a convenient, hassle-free and paperless banking

experience without visiting the bank branch�. 

Shelly Joseph appointed as SIB's

Country Head (Business Development)
Shelly Joseph, has been appointed

as the new Country Head (Business

Development) of South Indian

Bank. Prior to the appointment he

was heading Bank's Bangalore

region as Senior General Manager.

Shelly Joseph brings 36 years of

Banking experience to the table.

Starting the career as Probationary

Officer, he has served as the

Regional Head of South Indian

Bank's offices in Kottayam, Chennai, Ernakulam and

Bangalore.  Shelly Joseph had also steered Bank's business

growth in the Middle East while serving as General Manager

for Hadi Express Exchange at UAE, whose management is sup-

ported by South Indian Bank. The appointment will enable

Bank to focus on the key areas that propel growth and to chalk

out new strategies for overall development.

New Government Nominee Director of NHPC
Tanmay Kumar, IAS, Joint Secretary, Ministry of Power

has been appointed as Government Nominee Director on

the Board of NHPC Limited, with effect from 11th June

2020. Currently, as Joint Secretary in Ministry of Power,

GoI, Kumar is looking after Transmission Sector, PGCIL,

POSOCO (Power System Operation Corporation Limited)

and Grid Integration of Renewable Energy amongst other

assignments. Kumar is a 1993 batch IAS officer of

Rajasthan cadre and is a B.Tech and M.Tech from the prestigious IIT, Delhi.

Kumar has served in various capacities in Rajasthan Government for about 27

years. He was Collector and District-Magistrate of Bharatpur, Alwar and Kota con-

tinuously for more than 6 years. He then served in the Chief Minister's Office for

3 years in the first instance as Deputy Secretary, Special Secretary and then as

Secretary to Chief Minister. Later, Kumar served as Principal Secretary to Chief

Minister for 5 years (2013-2018) in the second instance. Tanmay Kumar has also

served as Chairman, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL)

for 5 years. He has a rich and varied experience of the power sector, having

worked with the Chief Minister, Rajasthan who was also the Energy Minister.

Tanmay Kumar's appointment as a Government Nominee Director will be highly

beneficial for NHPC as well as Hydro Sector in the Country.

Golden opportunity to invest in IMT Sohna, Haryana
Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) has invited online applications for allotment of a plot over

approximately 180 acres of industrial land in IMT Sohna under Mega Project Category. The last date of submission of applications is June 30,

2020. While giving this information, an official spokesperson said that the reserve price of  Rs.3.05 Crore per acre has been fixed for allotment of

180 acres plot in IMT Sohna. He said that the site is about 46.6 Km away from International Airport, New Delhi and approximately 30.8 Km away

from Gurugram. The spokesperson said that the applications shall be filed online through Single Window Portal of the State Government at

www.investharyana.in and shall be governed by rules and policies of HSIIDC. E-governance portal of HSIIDC www.hsiidcesewa.org.in/ can be

visited to get more information related to the procedure of filling online applications for allotment and other terms and conditions & prospective

investors can reach us through email id :contactus@hsiidc.org.in.

NMDC News
In certain sections of media it has been reported that Chhattisgarh Government on Thursday disallowed NMDC to carry out Iron Ore storage,

loading in its Bailadila Mines at Dantewada District. Though there is no written communication from the State Government, however, it has

been reported that NMDC has not obtained storage licenses for its Loading Plants. To clarify this, NMDC would like to bring the following facts:

Loading Plants of NMDC are located on the land acquired by NMDC within its mining complexes. During the year 2013, Chhattisgarh State

Govt. had issued a demand notice levying storage fee for the loading plants of the Iron Ore Mines of the NMDC Ltd as per provisions of

Chhattisgarh Mineral (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009. Based on the demand notice issued by the State Government, NMDC

paid the demand amount and afterwards filed a Writ Petition in the Hon'ble High Court at Bilaspur challenging the demand notice. After hear-

ing both the parties, Hon'ble High Court held that demand notice issued by the Chhattisgarh State Government levying storage fee was with-

out jurisdiction and directed the State Government to refund back the storage license fee collected from the NMDC. In compliance to the above

order, State Government had adjusted the amount deposited by the NMDC against the royalty amount payable. Subsequently, State

Government has filed a review petition on the order passed by the Hon'ble High Court and presently matter is subjudice.  NMDC will place all

the relevant facts and legal position before the State Government to resolve the issue amicably. NMDC is having a long association of more

than 60 years with the people of Chhattisgarh and is committed to serve the State and its people in years to come. NMDC is carrying out min-

ing operations lawfully and stands committed to follow all the applicable statutory provisions religiously.

NOTICE 

CIN:  L51900MH1985PLC036896
Regd. Office: IN Centre, 49/50, MIDC, 12th Road, Andheri (East),

Mumbai-400 093 | Phone No. 022-66910945
E-mail Id:  investorgrievances@nxtdigital.in I web: www.nxtdigital.co.in

(FORMERLY KNOWN AS HINDUJA VENTURES LIMITED)

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 
2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the 
Company is scheduled to be held on Friday, June 26, 2020, inter-alia to 
consider and approve
1) Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and 
year ended March 31, 2020
2)Audited Consolidated Financial Results of the Company for the year ended 
March 31, 2020,
without giving effect of scheme of arrangement by and between Company and 
IndusInd Media & Communications Limited by which Media and
Communication undertaking of IMCLdemerged in to Company.
This information is also available on the website of the Company 
www.nxtdigital.co.in and on the website of the stock exchanges i.e. 
www.bseindia.com and www.nseindia.com

Sd/-
Hasmukh Shah

Company Secretary
Place: Mumbai
Date  : June 18, 2020

For NXTDIGITAL LIMITED
(Formerly known as Hinduja Ventures Limited)

NOTICENOTICE

NXTDIGITAL LIMITED
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NOTICE

ARIES AGRO LIMITED 

Pursuant to the provisions of Regulation 
29(1) of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 
2015,Notice isherebygiven thata Meeting 
of the Board of Directors of the Company 

thwill be held on Friday, 26 June, 2020 to, 
inter-alia, consider and approve the 
Audited Financial Results for the Quarter 

stand Year ended 31 March, 2020.

Place :  Mumbai
thDate  : 18  June, 2020

For Aries Agro Limited
Sd/-

Qaiser P. Ansari
Company Secretary & 

Compliance Officer

Registered Office, Aries House, Plot No. 24,
Deonar, Govandi (East), Mumbai - 400 043.

Website: www.ariesagro.com
Email ID: investorrelations@ariesagro.com

(CIN No.-L99999MH1969PLC014465)
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took charge of the State Bank of Jaipur Circle as the Chief of Rajasthan.

During his 30-year long banking tenure, Chatterjee has set new

standards and has successfully faced many challenging situations. He
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services to citizens of India, SBI has re-launched

'SBI Insta Saving Bank Account' an Aadhaar-

based instant digital savings account, for

customers who would like to open an account

online through bank's integrated banking and

lifestyle platform - YONO. This new service will

offer complete paperless and instant digital

savings account opening experience with just PAN and Aadhaar number.

The SBI Insta Saving Bank Account holders can have 24x7 banking

access. SBI will also issue basic personalized RuPay ATM-cum-debit card

to all the new account holders of Insta Saving Bank Account. Rajnish

Kumar, Chairman, SBI said, "We are glad to re-launch SBI Insta Saving

Bank Account. This account has all the features that would provide our

potential customers a convenient, hassle-free and paperless banking

experience without visiting the bank branch�. 
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Country Head (Business Development)
Shelly Joseph, has been appointed

as the new Country Head (Business

Development) of South Indian

Bank. Prior to the appointment he

was heading Bank's Bangalore

region as Senior General Manager.

Shelly Joseph brings 36 years of
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Starting the career as Probationary

Officer, he has served as the

Regional Head of South Indian
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Bangalore.  Shelly Joseph had also steered Bank's business

growth in the Middle East while serving as General Manager

for Hadi Express Exchange at UAE, whose management is sup-

ported by South Indian Bank. The appointment will enable

Bank to focus on the key areas that propel growth and to chalk

out new strategies for overall development.

New Government Nominee Director of NHPC
Tanmay Kumar, IAS, Joint Secretary, Ministry of Power

has been appointed as Government Nominee Director on

the Board of NHPC Limited, with effect from 11th June

2020. Currently, as Joint Secretary in Ministry of Power,

GoI, Kumar is looking after Transmission Sector, PGCIL,

POSOCO (Power System Operation Corporation Limited)

and Grid Integration of Renewable Energy amongst other

assignments. Kumar is a 1993 batch IAS officer of

Rajasthan cadre and is a B.Tech and M.Tech from the prestigious IIT, Delhi.
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years. He was Collector and District-Magistrate of Bharatpur, Alwar and Kota con-

tinuously for more than 6 years. He then served in the Chief Minister's Office for

3 years in the first instance as Deputy Secretary, Special Secretary and then as

Secretary to Chief Minister. Later, Kumar served as Principal Secretary to Chief

Minister for 5 years (2013-2018) in the second instance. Tanmay Kumar has also

served as Chairman, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL)

for 5 years. He has a rich and varied experience of the power sector, having

worked with the Chief Minister, Rajasthan who was also the Energy Minister.

Tanmay Kumar's appointment as a Government Nominee Director will be highly

beneficial for NHPC as well as Hydro Sector in the Country.
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been reported that NMDC has not obtained storage licenses for its Loading Plants. To clarify this, NMDC would like to bring the following facts:

Loading Plants of NMDC are located on the land acquired by NMDC within its mining complexes. During the year 2013, Chhattisgarh State

Govt. had issued a demand notice levying storage fee for the loading plants of the Iron Ore Mines of the NMDC Ltd as per provisions of

Chhattisgarh Mineral (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009. Based on the demand notice issued by the State Government, NMDC

paid the demand amount and afterwards filed a Writ Petition in the Hon'ble High Court at Bilaspur challenging the demand notice. After hear-

ing both the parties, Hon'ble High Court held that demand notice issued by the Chhattisgarh State Government levying storage fee was with-

out jurisdiction and directed the State Government to refund back the storage license fee collected from the NMDC. In compliance to the above

order, State Government had adjusted the amount deposited by the NMDC against the royalty amount payable. Subsequently, State

Government has filed a review petition on the order passed by the Hon'ble High Court and presently matter is subjudice.  NMDC will place all

the relevant facts and legal position before the State Government to resolve the issue amicably. NMDC is having a long association of more

than 60 years with the people of Chhattisgarh and is committed to serve the State and its people in years to come. NMDC is carrying out min-
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CIN:  L51900MH1985PLC036896
Regd. Office: IN Centre, 49/50, MIDC, 12th Road, Andheri (East),

Mumbai-400 093 | Phone No. 022-66910945
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(FORMERLY KNOWN AS HINDUJA VENTURES LIMITED)

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 
2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the 
Company is scheduled to be held on Friday, June 26, 2020, inter-alia to 
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2)Audited Consolidated Financial Results of the Company for the year ended 
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without giving effect of scheme of arrangement by and between Company and 
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This information is also available on the website of the Company 
www.nxtdigital.co.in and on the website of the stock exchanges i.e. 
www.bseindia.com and www.nseindia.com

Sd/-
Hasmukh Shah

Company Secretary
Place: Mumbai
Date  : June 18, 2020

For NXTDIGITAL LIMITED
(Formerly known as Hinduja Ventures Limited)

NOTICENOTICE

NXTDIGITAL LIMITED
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NOTICE
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Company Secretary & 
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Deonar, Govandi (East), Mumbai - 400 043.

Website: www.ariesagro.com
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७ मुंबई, शुक्रवार,  
१९ जून २०२०

डॉ. नानासाहेब थोरात

एखादा आजार झाल्ानंतर तो बरा करण्ासाठी औषध 
देतात. कोणतेही औषध तो आजार तात्पुरता बरे करते. लस 
मात्र एखादा आजार भविष्ात होऊ न्े, महणून ददली जाते. 

आ्ण जेवहा लस घेतो तेवहा भविष्ात होणाऱ्ा एका ठराविक 
आजाराला रोखतो. लस आ्ल्ा शरीरातील प्रवतकारशक्ीला 
अशा आजारसाठी त्ार करते. औषध मात्र ठराविक आजार काही 
ददिसांसाठी आ्ल्ा शरीरातून काढून टाकते, ्ण तो आजार 
भविष्ात होणारच नाही अशी खात्री औषध देत नाही. उदाहरणार्थ 
्ोवलओची लस घेतल्ानंतर ्ोवलओ होत नाही हे वसद्ध झाले्, 
्ण सददी वकंिा ता्ािरील औषध घेतल्ानंतर काही ददिसांनी ते 
आजार ्पुनहा होतोच. काही लसी ्ा फक् एकदा घेऊन त्ाचा 
्दरणाम दाखित नाहीत, त्ासाठी त्ा ठराविक अंतराने ्पुनहा 
घ्ाव्ा लागतात. जसे ्ोवलओची लस एकदाच घेऊन ्ोग् तो 
्दरणाम दाखित नसल्ाने ्ोवलओ लसीकरण १ ते ५ िषाांच्ा 
बालकांना देण्ासाठी ्पुन:्पुनहा राबिले जाते. जगामध्े सध्ा 
विविध आजारांसाठी ४० च्ा आस्ास लसी उ्लबध आहेत. २० 

कोरोनावर लस, औषध आणि वास्तव
कोरोना लस-औषधाचे वास्तव

1कोरोना व्ायरस हा एकदम नवीन प्रकारचा व्ायरस नसला, तरी या 
व्ायरसवर संशोधन करणाऱया संस्ा जगात फार कमी आहेत. याचे 

मुख्य कारण म्हणजे व्ायरसवर संशोधन करणारी संस्ा ही आंतरराष्ट् ीय 
ननयमानुसार असावी लागते. त्ासाठी बऱयाच आंतरराष्ट् ीय परवानग्ा घ्ाव्ा 
लागतात. भारतात अशी एकच सरकारी संस्ा आहे. खासगी संस्ा जुनीच 
लस ककंवा औषधे जे इतर व्ायरल आजारांसाठी वापरली जात आहेत त्ावर 
थोडेफार वेगळे प्रयोग करून आपल्ापुढे घेऊन येत आहेत. काही खासगी 
संस्ा सध्ा प्रयोगशाळेत प्रयोग करून त्ाचे आलेले पररणाम घोकषत करत 
आहेत. यातून त्ांचे माध्मांमध्े नाव होतेय. त्ा कंपनीची शेअर माकके टमधील 
ककंमत वाढतेय. 

2दसुरे म्हणजे प्रयोगशाळेतील १०० टके् यशशवी झालेले प्रयोग, 
प्राण्ांवरील चाचणीत अपयशी ठरतात आणण प्राण्ांवरील चाचणीत 

यशशवी झालेले प्रयोग मानवी चाचणीत अपयशी ठरतात, त्ामुळे पुन्ा मागे 
जाऊन असे प्रयोग अनेकदा करावे लागतात. कोरोना व्ायरसवर संशोधन 
करणाऱया संस्ा कमी असल्ाने यावरील मूलभूत संशोधनही फार कमी आहे, 
त्ामुळे अजूनही आपल्ाला या व्ायरसचे नेमके स्वरूप समजले नाही. ते 
जोपययंत समजत नाही, तोपययंत फक्त कोरोना व्ायरसचेच संक्रमण रोखेल, 
अशी लस ककंवा फक्त कोरोना व्ायरसच नष् करेल असे औषध सापडणे 
अवघड आहे. कोरोना व्ायरसमध्े संक्रनमत होताना बदल घडताना ददसून 
आलेत (म्ुटेशन्स) त्ामुळे एकच लस ककंवा औषध फार काळासाठी उपयोगी 
ठरणार नाही.

3सध्ा इंग्ंडमधील ऑक्सफड्ड नवद्ापीठ आणण जम्डनीमधील व्ायरसवर 
संशोधन करणारी सरकारी संस्ा यांनी मानवी चाचणीच्ा पदहल्ा 

टप्प्ाला सुरुवात केली आहे. कारण या संस्ा फार पूववीपासूनच कोरोना 
व्ायरसवर लस तयार करण्ाचा प्रयत्न करत होत्ा. अमेररकेतील काही 
छोट्ा औषध ननममाण करणाऱया कंपन्ांनी कोरोना व्ायरसची लस ककंवा 
औषध नमळाल्ाचा दावा केला आहे, पण त्ाची कोणतीही कक्लननकल चाचणी 
झाली नाही.

4अनतशय कमी वेळेत आणण कमी प्रयोग करून लस नननम्डती करणे 
फार धोक्याचे असते. अशी बरीच उदाहरणे आहेत, की वेगवेगळ्ा 

आजारांवरील लस तयार करणारे प्रयोग अपयशी झालेत. एड् स (एचआयव्ी)
वरील लसनननम्डतीचा प्रयोग असाच अपयशी ठरला आहे आणण ३० वषषांपासून 
त्ावर संशोधन सुरू आहे. कॅन्सरसारख्या आजारावर तर लस तयार करणारे 
संशोधन अजून पादहजे तेवढे वेगाने सुरू नाही, त्ामुळे नजीकच्ा काळात 
कॅन्सरवर लस तयार होईल याचा नवचारसुद्ा कोणी करू शकत नाही. 
त्ामुळेच आता लगेच करोना व्ायरसवरसुद्ा लस-औषध तयार होईल ककंवा 
झाले आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

(लेखक शास्त्रज्ञ आहेत.)

जगभरात आज ८४ लाखांपेक्ा जासत 
कोरोना रुग्ण सापडले असून, भारतात 
हा आकडा ३ लाख ७८ हजारांच्ा वर 
गेला आहे. जगातील सव्वच देशांमध्े 
हा वहा्रस पसरला आहे. त्ावर 
नवीन लस ककंवा औषध सापडले 
अशा बातम्ा रोज ्ेत आहेत. इटली-
अमेररका ते अगदी बांगलादेशचेसुद्ा 
नाव औषध शोध्णाऱ्ा देशांच्ा 
्ादीत आहे. नक्की कशा प्रकारची 
लस ककंवा औषध त्ार होते् ककंवा 
आपल्ासमोर रोज ज्ा बातम्ा 
्ेता्त, त्ाचे खरे वासतव का् आहे 
हे जा्णून घेण्ाची गरज आहे.

 प्रयोगशाळेत तयार झालेली 
लस-औषध सवषांत प्रथम मानवी 
ककंवा प्राण्ांच्ा पेशींवर टेस्ट 
केले जाते. त्ानंतर ते वेगवेगळ्ा 
प्रयोगशाळांतील प्राण्ांवर टेस्ट  
केले जाते. 

 सुरुवात छोट्ा उंदरापासून केली 
जाते. त्ानंतर ससा, कुत्े, मेंढी, डुक्र 
यांच्ावर प्रयोग केले जातात. नक्ी 
कोणत्ा प्राण्ावर चाचणी करायची 
हे कोणत्ा प्रकारची लस-औषध 
ककंवा आजार आहे यावर ठरते. 

 अशा प्रकारच्ा चाचण्ा 
झाल्ाशशवाय आणण त्ाचे 
पररणाम वेगवेगळ्ा पररस्स्तीमध्े 
शोधल्ाशशवाय कोणतीही लस-
औषध मानवी चाचणीसाठी प्रमाणणत 
केले जात नाही.

चाचण्यांची पद्धत

मानवी चाचणी 
मानवी चाचणी हा टप्ा सवषांत महत्ताचा आणण अवघड असतो. आंतरराष्ट् ीय ननयमानुसार मानवी 
चाचणीचे चार टप्े असतात. पदहल्ा टप्प्ात १ ते १५ ननरोगी लोकांवर प्रयोग केला जातो. हा 
टप्ा काही मदहन्ांचा (१ ते ६) असतो. दसुऱया टप्प्ात ननरोगी लोकांची संख्या १०० पययंत वाढवून 
त्ामध्े लस ककंवा औषधामुळे इतर लक्षणे ददसतायत का ते पदहले जाते. या टप्प्ामध्े लस 
आणण औषधांची मानवी आरोग्ासाठी योग् ती मात्ा ठरवली जाते. हा टप्ासुद्ा काही मदहन्ांचा 
(१ ते ६) असतो. नतसऱया टप्प्ामध्े ज्ा आजारासाठी लस ककंवा औषध तयार केले आहे त्ा 
आजाराच्ा लोकांवर म्हणजे रुग्ावर प्रयोग केला जातो. या टप्प्ामध्े काही हजारमध्े रुग् 

ननवडले जातात. हा टप्ा लस आणण 
औषधासाठी वेगवेगळा असतो. उदाहरणाथ्ड 
त्ा आजाराच्ा रुग्ांना हे औषध ददले जाते 
आणण पादहले जाते की हे रुग् बरे होतायत 
का? याउलट ननरोगी लोकांना लस देऊन 
त्ांना रोगी लोकांत पाठवले जाते आणण 
पादहले जाते की लस ददल्ावर या लोकांत 
हा आजार येतोय का? या टप्प्ावरील 
चाचणी ही वैज्ाननक ननयमानुसार ‘डबल 

ब्ाइंड’ पद्तीची असते. म्हणजेच रुग्ाला आणण प्रयोग करणाऱयाला माहीत होऊ ददले जात 
नाही की नक्ी कोणत्ा व्क्तीला लस-औषध ददले आहे. यामध्े प्ाशसबोचाही वापर केला 
जातो. म्हणजे रुग्ाची चचतंा शमवण्ासाठी औषध म्हणून परंतु औषध नसलेले असे काही तरी 
ददले जाते. या टप्प्ात नमळालेल्ा पररणामावरून रुग्ांचे वेगवेगळे गट तयार करून चौथ्ा 
टप्प्ामध्े रुग्ांची संख्या काही हजारांमध्े वाढवली जाते आणण त्ांच्ावरून लस-औषधला 
मान्ता नमळते. हा टप्ा काही मदहने ते वषमाचा असतो. यातील प्रत्ेक टप्प्ामध्े वेगवेगळ्ा 
वयोगटांची ननवड केली जाते, तसेच वेगवेगळे ननयंत्ण गट (कंटट् ोल ग्ुप्स) असतात. तयार केलेली 
लस ककंवा औषध जगातील सव्ड देशांमध्े वापरायचे असेल, तर त्ासाठी अमेररकेच्ा अन्न आणण 
औषध प्रशासन संस्ेची (एफडीए) मान्ता लागते आणण फक्त देशांतग्डत वापरायचे असेल तर त्ा 
देशातील अन्न आणण औषध प्रशासन संस्ेची मान्ता लागते. एफडीएच्ा मादहतीनुसार फक्त १० 
टके् औषधे पदहल्ा टप्प्ापासून चौथा टप्ा पूण्ड करण्ात यशशवी होतात.

हजार्ेक्ा जासत प्रकारची औषधे उ्लबध आहेत.
लस आवण औषधांचे संशोधन सिाांत प्ररम विद्ा्ीठ 

वकंिा सरकारी प्र्ोगशाळेत होते, काही खासगी प्र्ोगशाळाही 
संशोधन करतात; ्ण ते म्ा्थददत आवण त्ाचा फा्दा असेल 
तरच करतात. एका प्र्ोगशाळेत त्ार झालेली लस- औषध 
जगातील दुसऱ्ा देशातील प्र्ोगशाळेत त्ाच प्रकारचे गपुणधम्थ 
आवण ्दरणाम दाखित असेल, तरच त्ािरील संशोधन ्पुढे 
जाते. अशा प्रकारचे संशोधन आंतरराष्ट्ी् वन्तकावलक 
(जन्थल) मध्े प्रकवशत केले जाते वकंिा त्ाचे ् ेटंट घेतले जाते.

एसटी कम्मचाऱ्ययांना मदत

प्रशांत कांबळे

एसटीने गािखेडांतील नागदरकांचे जीिन समृद्ध केले 
आहे. गािातील विद्ार्ाांना शहरात ्ेऊन वशक्ण 
घेता आले आहे. शेतकऱ्ांच्ा बांधािरचा शेतमाल 

शहरा््ांत ्ोहचू शकला आहे. आरोग्दा्ी ्ोजनांचा 
लाभसपुद्धा एसटीच्ा प्रिासामपुळेच सि्थदूर ्ोचला आहे, 
्ण कोरोनाच्ा महामारीचा हा काळ काही िेगळाच आहे. 
संसग्थजन् असलेल्ा विषाणूचा राज्ाला सामना करािा 
लागतो आहे. त्ािर कोणतेही उ्चार, औषधे वनघाली 
नसतानाही राज् सरकारचा कोववहडविरुद्ध लढा सपुरू आहे.

कोरोना महामारीच्ा संकटामध्े महाराष्ट्ाची 
‘लोकिावहनी’ असलेली एसटी विविध दठकाणी प्रिासी सेिा 

देऊन सरकारच्ा आरोग्, ्ोवलस, महसूल, ्दरिहन ्ा 
विभागांच्ा खांद्ाला खांदा लािून दमदार कामवगरी करत 
आहे. जिाहरलाल नेहरू ्ोट्थ टट्सटच्ा कम्थचाऱ्ांची ने-आण 
करण्ासाठी एसटी महामडंळान े ्पुढाकार घतेला आह.े अशा 
अनके अत्ािश््क सिेा दणेाऱ्ा बॅंक ि इतर ससंरानंा त्ाचं्ा 
कम्थचाऱ्ाचं्ा िाहतपुकीसाठीसपुद्धा बससे दणे्ात आल्ा आहते. 
प्रिाशाचं्ा आवण कम्थचाऱ्ाचं्ा दृष्ीन ेएसटी महामडंळाच्ा सि्थ 
बससेच ेदररोज वनजांतपुकीकरण करूनच रसत्ािंर सोडत असनू, 
प्रिासात सोशल वडसटवनसंगच्ा वन्माचे काटेकोर ्ालन केले 
जाते. एसटी आता राज्ातील ग्ामीण भागाचीच नाही, तर 
शहरासह मंत्राल्, महानगर्ावलकेतील अवधकारी, कम्थचारी 
आवण  कोरोना महामारीशी लढा देणाऱ्ा प्रत्ेकाचा प्रिास 
सपुखकर वहािा महणून धाित आहे.

कोववहड ्ोद् ध्ांना एसटीची साथ!

कोटा ्येथून ववद्ार्थ्यांची वाहतूक
बारावीनंतरच्ा नवनवध प्रवेश परीक्षेच्ा तयारीसाठी राजस्ानातील 
कोटा येथे गेलेले नवद्ाथवी लॉकडाऊनमुळे तेथेच अडकून पडले होते. 
अशा सुमारे १४०० नवद्ाथ्षांना एसटीच्ा ७२ बसेसद्ारे राजस्ान 
येथून महाराष्ट् ातील त्ांच्ा मूळ गावी सुखरूप सोडण्ात आले.

अत्ावशयक सवेसेाठी मुबंई, ठाण,े पालघर या तीन नवभागांमध् ेकोव्व्ड 
योद्ा म्हणनू काय्डरत असलेल्ा समुारे दोन हजार एसटी कम्डचाऱयांना 
वतेनाव्नतररक्त ३०० रुपय ेप्रनतमाह प्रोत्ाहन भत्ा देण्ात यते आहे. 
राज्ाच्ा इतर भागांतनू मुबंईत आलेल्ा एसटी कम्डचाऱयांची राहण्ाची 
व जेवणाची मोफत सोय करण्ात आली आहे. लॉकडाऊन सरुू होण्ापूववी 
एसटीच्ा सव्ड कम्डचाऱयांना मोफत मास्क व सनॅनटायझर देण्ात आले. मंुबई 
नवभागात काय्डरत असलेल्ा चालकांना फेस शशल्डच ेवाटप करण्ात आले.

मुंबईला एसटीची मदत

1कोरोना नवषाणूचा प्रादभुमाव रोखण्ासाठी मुंबईतील लोकलसह सव्ड साव्डजननक 
वाहतूक सेवा बंद होती. त्ामुळे अत्ावशयक सेवा देणाऱयांची अडचण झाली 

होती. डॉक्टर, पररचाररका, पोशलस, सफाई कामगारांची वाहतूक करण्ाची 
जबाबदारी सरकारने एसटी महामंडळावर टाकली. 

2त्ानुसार मुंबईच्ा प्रवेशद्ारावरून म्हणजेच पनवेल, पालघर, आसनगाव, 
नवरार, नालासोपारा, वसई, कल्ाण, डोंनबवली, बदलापरू या रेल् ेस्ानकांहून 

मुबंईतील बोररवली, वाशी, दादर व ठाण ेया प्रमखु रेल् ेस्ानकांपययंत, तसचे मतं्ालय, 
जे. जे. रुग्ालय, नायर रुग्ालय, सायन रुग्ालयात अत्ावशयक सेवा देणाऱया 
लोकांची ने-आण करण्ासाठी एसटी बसेस दर पाच नमननटाला धावत आहे. 

3आजपययंत हजारो फेऱयांच्ा माध्मातून वेगवेगळ्ा ६० मागषांवर अत्ावशयक 
सेवा देणाऱया १० लाख प्रवाशांना सुरशक्षत प्रवासाची सेवा एसटी देत आहे.

श्रवमकयांचा आधार
 राज्ातून रस्ताने पायी ननघालेल्ा 

श्रनमकांना एसटीने त्ांच्ा राज्ाच्ा 
सीमेपययंत सोडण्ाचा ननण्डय पररवहन 
मंत्ी ॲड. अननल परब यांनी घेतला होता. 

 त्ामुळे पायी जाणाऱया गोरगरीब 
श्रनमकांसाठी एसटी महामंडळ 
स्लांतररत मजूर आणण कामगारांच्ा 
मदतीला धावून आली. 

 यामध्े नऊ ते ३१ मेपययंत ४४ हजार 
१०६ बसेसद्ारे  
सुमारे पाच लाख ३७ हजार ५९३ 
स्लांतररत मजुरांना त्ांच्ा राज्ाच्ा 
सीमेपययंत मोफत प्रवासाची सुनवधा 
एसटी महामंडळाने करून ददली. 

 मध् प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, 
छत्ीसगड, कनमाटक या राज्ांतील 
जास्ीत जास् श्रनमकांना त्ांच्ा 
राज्ाच्ा सीमेवर सोडण्ात आले.

मालवाहतुकीचा वनण्म्य
एसटी महामंडळाच्ा प्रवासी सेवा बंद असल्ाने 
एसटीचा दैनंददन २२ कोटींचा तोटा भरून 
काढण्ासाठी एसटी महामंडळाने अत्ंत 
महत्तपूण्ड ननण्डय लॉकडाऊनदरम्ान घेतला, 

तो म्हणजे मालवाहतुकीच्ा क्षेत्ामध्े पाऊल 
टाकण्ाचा. यामध्े प्रवासी वाहतुकीबरोबरच 
एसटी महामंडळाने आता वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा 
मालाची वाहतूकही सुरू केली आहे. २१ 

मेपासून आतापययंत सुमारे ५४३ मालवाहतुकीच्ा 
फेऱयांच्ा माध्मातून तीन हजार टन मालाची वाहतकू एसटीन ेकेली आहे. 
यामधनू समुारे २१ लाखांच ेउत्पन्न नमळवले आहे.

१२ एसटीबसचे 
रुग्णवाहहकेत रूपयांतर
बृहनुंबई महानगरपाशलकेला 
कोव्व्ड- १९ रुग्ांची वाहतूक 
करण्ासाठी १२ एसटी बसेसचे 
रूपांतर रुग्वादहकेत करून ददले 
आहेत. या रुग्वादहका सध्ा 
महापाशलकेच्ा सेवेत आहेत.

ऊसतोड मजरुयांसाठी 
धावली एसटी
लॉकडाऊनमुळे हंगाम  
संपण्ापूववी पकशचम महाराष्ट् ात 
अडकलेल्ा सुमारे एक हजार 
ऊसतोड मजुरांना ४८  
बसेसमधून त्ांच्ा मूळ गावी 
सोडण्ात आले.

नागररकांची गददी टाळण्ासाठी सरकारी साव्वजकनक वाहतूक सेवा बंद  
असताना कोकवड्ोद् ध्ांना आपल्ा कत्वव्ावर ्ेऊन अकवरत सेवा देता ्ावी  

्ासाठी एसटी महामंडळाचे कम्वचारी अहोरात्र सेवा देत असल्ाने एसटीची लाल परी  
्ा कठी्ण पररवसथतीतही धावत आहे.

जजल्हयांतर्मत प्रवासी वाहतूक सरुू
कोरोना महामारीचा फैलाव रोखण्ाच्ा दृष्ीने 
राज् सरकारने ददलेल्ा ननदकेशानुसार रेड झोन 
व कंटेनेंट झोन वगळता राज्ातील इतर 
नवभागांमध्े काही अटी-शततींसह २२ मेपासून 
शजल्ाअंतग्डत एसटी बससेवा सुरू करण्ात 
आल्ा आहे. प्रवाशांसाठी बस सोडताना बसेसचे 
दररोज ननजयंतुकीकरण केले जाते. प्रवासात 
सोशल कडस्टनन्सगंच्ा ननयमाचे काटेकोर पालन 
केले जाते. २३ माच्डपासून गेले दोन मदहने मुंबई 
व उपनगरात अत्ावशयक सेवा वगळता एसटी 
बससेवा संपूण्ड महाराष्ट् ात बंद होती. हळूहळू 
एसटीची चाके गनतमान होत असून, ग्ामीण 
अथ्डकारणाचा ‘कणा’ असणारी आपली एसटी 
आता सुसाट धावायला लागली आहे.

एनए�टीिडिजटल िलिमटेड
(पूव�चे नाव िहंद�जा �ह�चस� िलिमटेड)

CIN : L51900MH1985PLC036896
न
दणीकृतकाया�लय ः इनस�टर, 49/50, एमआयडीसी, 12 वा रोड,अंधेरी (पूव�),

मुंबई- 400 093 । दर�वनी�. 022-66910945
ई-मेलआयडी ः investorgrievances@nxtdigital.in | web:www.nxtdigital.co.in

सूचना
िस�युिरटीज अँड ए�सच�ज बोड� ऑफ इंिडया (िल��टंग ऑ��लग ेश�स अँड िडस�ोजर
िर�ायरम�टस) िनयमन 2015 चे िनयमन 29 आिण िनयमन 47 नुसार, या�ारे सूचना
दे�यात येते की, कंपनी�या संचालकांची सभा िवचाराथ� आिण मंजुरीसाठी शु�वार, 26 जून
2020 रोजी घे�याचे िनयोिजत आहे.
1) ितमाही आिण वषा�अखेर 31 माच� 2020 साठी कंपनी�या आिथ�क पिरणामांचे �वतं�
लेखापरी�ण

2) 31 माच� 2020 वषा�अखेरसाठी कंपनी�या एकि�त आिथ�क पिरणामांचे लेखापरी�ण
कंपनी आिण इंडसइंड मीिडया आिण क�युिनकेश�स िलिमटेडदर�यान �यव�थ ेची योजना
�भावी न करता �या�ार े आयएमसीएलच े मीिडया आिण क�युिनकेशन उप�म कंपनीम�ये
िवलीन झाले.
ही मािहती कंपनीचे संकेत�थळ www.nxtdigital.co.in येथेआिण �टॉक ए�सच�जेसचे
संकेत�थळ �हणजेच www.bseindia.com आिण www.nseindia.com येथेसु�ा
उपल�ध आहे.

एनए�सटीिडिजटल िलिमटेडकिरता
(पूव�चे नाव िहंद�जा �ह�चस� िलिमटेड)

सही/-
िठकाण ः मुंबई हसमुखशाह
िदनांक ः 18जून 2020 कंपनीसिचव

पि�चम र े�वे
मुंबई िवभागावर एटीएमचीउभारणी

िनिवदा �. C4/151/ATM/20. िद. 17-06-2020 कामाचे नाव ः पि�चम रे�व,े मुबंई िवभागावर 15 िठकाणावर एटीएमया
उभारणीसाठी नामांिकत बँकांकड�न (साव�जिनक ��ेातील बकँा/श�ुे�ड कमिश�अल इंिडयन बकँ) ई-िनिवदा मागिव�यात यतेआहते.आव�यक
कागदप�ेwww.ireps.gov.in या संकते�थळावर उपल�धआहेत. ही ई-िनिवदा अस�याने ती ऑन-लाईनसादरकरावयाचीआह.े

अ.
�.

ई-िनिवदासचूना�.आिण
िदनाकं कामआिण िठकाण

�थमवष�
राखीव
िकंमत

बयाणा
र�म
(�.म�य)े

1
C4-151-ATM-20-GTR-Vol.II

dtd.17-06-2020
स�याया�ावर बेड��ेात बकँऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 1774782 216800

2
C4-151-ATM-20-BCT-W8-Vol.II

dtd.17-06-2020

मुबंई स�ट�लम�ये पीएफ �. 1 जवळ, उ�र पि�चम बिुकंग काया�लयाया बकँ
ऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 3127610 381900

3
C4-151-ATM-20-BCT-MAIN-II

dtd.17-06-2020

पेआिण पाक�यासमोर पीएफ �. 5 या बाहेर पवू� स�यु�लिेटंग ��ेाया बकँ
ऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 3124389 381500

4
C4-151-ATM-20-DDR-Vol.II

dtd.17-06-2020

स�यु�लुिेटंग ��ेाया पीएफ �. 5 या बाहरे दादर-ड��यू/3 म�ये बकँ ऑफ
इंिडयाया स�याया साईटवर 2741088 334700

5
C4-151-ATM-20-MRU-Vol-II

dtd.17-06-2020

दि�ण पि�चम एफओबीया माट�गंा रोडवर बकँ ऑफ इंिडयाया स�याया
साईटवर 1130578 138100

6
C4-151-ATM-20-BDTS1-Vol-II

dtd.17-06-2020

वां�ा �थानकस�यु�लिेटंग��ेाया वॉलबाउंड�ीया िदशेने बकँऑफइिंडयाया
स�याया साईटवर 887069 108400

7
C4-151-ATM-20-BDTS2-Vol-II

dtd.17-06-2020

वॉलबाउंड�ीया जवळ पािक�ग स�यु�लिेटंग��ेाया समोर बकँऑफइिंडयाया
स�याया साईटवर 969527 118400

8
C4-151-ATM-20-VLP-Vol-II

dtd.17-06-2020

िवले पाल� �थानकावर दि�ण पि�चम एफओबी स�यु�लिेटंग ��ेाया जिमनीवर
बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 2257935 275700

9
C4-151-ATM-20-KHAR-Vol-II

dtd.17-06-2020

उ�र पि�चम बिुकंग काया�लयाया पाठीमागे पीएफ � .1 म�ये बकँ ऑफ
इंिडयाया स�याया साईटवर 1613731 197100

10
C4-151-ATM-20-STC-Vol.II

dtd.17-06-2020

सांता�ूझ पवू�मधील दि�ण पवू� पलुाजवळ, पि�चम र�ेव े पािक�ग स�यु�लिेटंग
��ेात बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 1806992 220700

11
C4-151-ATM-20-ADH-E1-Vol-II

dtd.17-06-2020

आरपीएफ काया�लयाजवळ, उ�र पवू�या बाजूला, बकँ ऑफ इंिडयाया
स�याया साईटवर 2773298 338700

12
C4-151-ATM-20-ADH-E4-Vol-II

dtd.17-06-2020

पवू� बिुकंग काया�लय, ज�ुया एफओबीया उ�र बाजूया जिमनीवर बकँ ऑफ
इंिडयाआिणआयओबीया स�याया साईटवर 3159821 385900

13
C4-151-ATM-20-BVI-Vol-II

dtd.17-06-2020

�ॅटफॉम� �. 06 जवळ, दि�ण पवू� बाजूवर बीएमसी ि�जया जिमनीवर बकँ
ऑफबडोदाया स�याया साईटवर 1754473 214300

14
C4-151-ATM-20-BVI2-Vol-II

dtd.17-06-2020

पि�चम उ�र बाजूवर पटे�ोल पपंासमोर, एसएसई(ड��यू)एस काया�लयाजवळ,
बोिरवली र�ेवे �थानकाया पि�चम बाजसू, बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 1484890 181400

15
C4-151-ATM-20-DIC-Vol-II

dtd.17-06-2020

पवू� बिुकगं काया�लयाजवळ सबवेपासून दि�ण पवू� �वेश / बाहेरया पाठीमागे
बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 808476 98800

िवभाग ः वािण�य काय�कारी ः एसआर. डीसीएम िनिवदा अजा�ची िकंमत �पयांम�ये ः अ.�. 1 ते 14 ः 5,000आिण अ.�. 15 ः 3,000.
संकेत�थळजेथे िनिवदाअज� उपल�धआहेत ःwww.ireps.gov.inकाय�पूत� अवधी ः 5 वष�. ई-िनिवदा सादरकर�याचाअंितम िदनांक
आिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.00 वाजेपय¢त. ई-िनिवदा उघड�याचाअंितम िदनांकआिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.30
वा. िनिवदा अपलोड हो�याचा िदनांक ः िद. 17-06-2020. िनिवदा बंद हो�याचा िदनांकआिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.00 वा.
सूचना ः 1. या िनिवदेची राखीव िकंमत िनि�चतकर�यातआलेलीआहे.

आ�हाला लाईककरा : आ�हाला फॉलोकरा :

नगर पिरषद खोपोली, िज�ा- रायगड
जा.�.केएमसी/म.िव./२१३/२०२०
िदनांक ः १६/०६/२०२०ई-िनिवदा सूचना २०२०-२१-२

मु�यािधकारी, नगर पिरषद खोपोली, िज�हा रायगड यां�या वतीनेखालील नमूद कामाकिरता ऑनलाईन प�तीने २ िलफाफा
प�तीने सीलबंद ई-िनिवदा. ई-िनिवदा सूचनेनुसार महारा�� शासन साव�जिनक बांधकाम िवभाग (िव�ुत) यां�याकडे यो य
या वग�वारीम�ये न�दणीकृत अस�याचे �माणप� तस ेच िनिवदेतीलअटी व शत�म�ये नमूद के�या�माणे आव�यक पा�ता पूण�
करणा�या कं�ाटदारांकड�न मागिव�यात येतआहे. सदर कामाची िनिवदा केवळ ई-िनिवदा प�तीनेच सादर करावयाची आहे.
िनिवदेचा िव�तृत नमुना महारा�� शासना�या http://mahatenders.gov.in या संकेत�थळावर िदनांक १७/०६/२०२०
ला सायं. ०६.०० वाजेपासून पाह�यास उपल�ध राहील.कामाचा तपशीलखालील�माणे आहे ः

अ.
�. कामाचे िववरण

अंदाजप	कीय
िकंमत (१२ ट�े
जी.एस.टी. वगळ�न)/
अथ�संक�पीयतरतूद

कोरे
िनिवदा
प	ाची
िकंमत

अनामत
र�म

कामाचा
कालावधी

१ २ ३ ४ ५ ६

१

खोपोली नगर पिरषदे�या नवीन �शासकीय
इमारतीकिरता िमटिरंग �युिबकल,
ट�ा�सफॉम�र,आर. एम. यू.कॅपॅिसटर पॅनल इ.
सािहयआव�यक सािहयांसह बसिवणे.

५२,४५,१७५/- ५५००/- ५३००२/- ६० िदवस

ई-िनिवदा �िस�ीचा तपशील
ऑनलाईन ई-िनिवदा �िस�ी िदनांक १७/०६/२०२० वेळसायं. ६.०० वाजता.
ई-िनिवदा द�तऐवज डाऊनलोड व दाखल
कर�याचा कालावधी

िदनांक १७/०६/२०२० वेळसायं. ६.०० वाजेपासून ते
िदनांक १३/०७/२०२० वेळ द�पारी ३.०० वाजेपय¡त.

ई-िनिवदा उघड�याचा िदनांक व व ेळ िदनांक १४/०७/२०२० वेळ द�पारी ३.०० वाजता.
अटी वशत� ः-
१) ई-िनिवदे�या अटी व शत£ सिव�तर ई-िनिवदा सूचना तस ेच ई-िनिवदेची पुढील सव� काय�वाही व शुि�प�के महारा��
शासना�या http://mahatenders.gov.in या संकेत�थळावर पाहावयास िमळेल.

िदनांक ः १६/०६/२०२०

सही/- सही/- सही/-
(गणेश शेटे) (िवनीता कांबळे-औटी) (सुमन मोहन औसरमल)
मु�यािधकारी, उपा�य�ा, अ�य�ा,

नगर पिरषदखोपोली नगर पिरषदखोपोली नगर पिरषदखोपोली



७ मुंबई, शुक्रवार,  
१९ जून २०२०

डॉ. नानासाहेब थोरात

एखादा आजार झाल्ानंतर तो बरा करण्ासाठी औषध 
देतात. कोणतेही औषध तो आजार तात्पुरता बरे करते. लस 
मात्र एखादा आजार भविष्ात होऊ न्े, महणून ददली जाते. 

आ्ण जेवहा लस घेतो तेवहा भविष्ात होणाऱ्ा एका ठराविक 
आजाराला रोखतो. लस आ्ल्ा शरीरातील प्रवतकारशक्ीला 
अशा आजारसाठी त्ार करते. औषध मात्र ठराविक आजार काही 
ददिसांसाठी आ्ल्ा शरीरातून काढून टाकते, ्ण तो आजार 
भविष्ात होणारच नाही अशी खात्री औषध देत नाही. उदाहरणार्थ 
्ोवलओची लस घेतल्ानंतर ्ोवलओ होत नाही हे वसद्ध झाले्, 
्ण सददी वकंिा ता्ािरील औषध घेतल्ानंतर काही ददिसांनी ते 
आजार ्पुनहा होतोच. काही लसी ्ा फक् एकदा घेऊन त्ाचा 
्दरणाम दाखित नाहीत, त्ासाठी त्ा ठराविक अंतराने ्पुनहा 
घ्ाव्ा लागतात. जसे ्ोवलओची लस एकदाच घेऊन ्ोग् तो 
्दरणाम दाखित नसल्ाने ्ोवलओ लसीकरण १ ते ५ िषाांच्ा 
बालकांना देण्ासाठी ्पुन:्पुनहा राबिले जाते. जगामध्े सध्ा 
विविध आजारांसाठी ४० च्ा आस्ास लसी उ्लबध आहेत. २० 

कोरोनावर लस, औषध आणि वास्तव
कोरोना लस-औषधाचे वास्तव

1कोरोना व्ायरस हा एकदम नवीन प्रकारचा व्ायरस नसला, तरी या 
व्ायरसवर संशोधन करणाऱया संस्ा जगात फार कमी आहेत. याचे 

मुख्य कारण म्हणजे व्ायरसवर संशोधन करणारी संस्ा ही आंतरराष्ट् ीय 
ननयमानुसार असावी लागते. त्ासाठी बऱयाच आंतरराष्ट् ीय परवानग्ा घ्ाव्ा 
लागतात. भारतात अशी एकच सरकारी संस्ा आहे. खासगी संस्ा जुनीच 
लस ककंवा औषधे जे इतर व्ायरल आजारांसाठी वापरली जात आहेत त्ावर 
थोडेफार वेगळे प्रयोग करून आपल्ापुढे घेऊन येत आहेत. काही खासगी 
संस्ा सध्ा प्रयोगशाळेत प्रयोग करून त्ाचे आलेले पररणाम घोकषत करत 
आहेत. यातून त्ांचे माध्मांमध्े नाव होतेय. त्ा कंपनीची शेअर माकके टमधील 
ककंमत वाढतेय. 

2दसुरे म्हणजे प्रयोगशाळेतील १०० टके् यशशवी झालेले प्रयोग, 
प्राण्ांवरील चाचणीत अपयशी ठरतात आणण प्राण्ांवरील चाचणीत 

यशशवी झालेले प्रयोग मानवी चाचणीत अपयशी ठरतात, त्ामुळे पुन्ा मागे 
जाऊन असे प्रयोग अनेकदा करावे लागतात. कोरोना व्ायरसवर संशोधन 
करणाऱया संस्ा कमी असल्ाने यावरील मूलभूत संशोधनही फार कमी आहे, 
त्ामुळे अजूनही आपल्ाला या व्ायरसचे नेमके स्वरूप समजले नाही. ते 
जोपययंत समजत नाही, तोपययंत फक्त कोरोना व्ायरसचेच संक्रमण रोखेल, 
अशी लस ककंवा फक्त कोरोना व्ायरसच नष् करेल असे औषध सापडणे 
अवघड आहे. कोरोना व्ायरसमध्े संक्रनमत होताना बदल घडताना ददसून 
आलेत (म्ुटेशन्स) त्ामुळे एकच लस ककंवा औषध फार काळासाठी उपयोगी 
ठरणार नाही.

3सध्ा इंग्ंडमधील ऑक्सफड्ड नवद्ापीठ आणण जम्डनीमधील व्ायरसवर 
संशोधन करणारी सरकारी संस्ा यांनी मानवी चाचणीच्ा पदहल्ा 

टप्प्ाला सुरुवात केली आहे. कारण या संस्ा फार पूववीपासूनच कोरोना 
व्ायरसवर लस तयार करण्ाचा प्रयत्न करत होत्ा. अमेररकेतील काही 
छोट्ा औषध ननममाण करणाऱया कंपन्ांनी कोरोना व्ायरसची लस ककंवा 
औषध नमळाल्ाचा दावा केला आहे, पण त्ाची कोणतीही कक्लननकल चाचणी 
झाली नाही.

4अनतशय कमी वेळेत आणण कमी प्रयोग करून लस नननम्डती करणे 
फार धोक्याचे असते. अशी बरीच उदाहरणे आहेत, की वेगवेगळ्ा 

आजारांवरील लस तयार करणारे प्रयोग अपयशी झालेत. एड् स (एचआयव्ी)
वरील लसनननम्डतीचा प्रयोग असाच अपयशी ठरला आहे आणण ३० वषषांपासून 
त्ावर संशोधन सुरू आहे. कॅन्सरसारख्या आजारावर तर लस तयार करणारे 
संशोधन अजून पादहजे तेवढे वेगाने सुरू नाही, त्ामुळे नजीकच्ा काळात 
कॅन्सरवर लस तयार होईल याचा नवचारसुद्ा कोणी करू शकत नाही. 
त्ामुळेच आता लगेच करोना व्ायरसवरसुद्ा लस-औषध तयार होईल ककंवा 
झाले आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

(लेखक शास्त्रज्ञ आहेत.)

जगभरात आज ८४ लाखांपेक्ा जासत 
कोरोना रुग्ण सापडले असून, भारतात 
हा आकडा ३ लाख ७८ हजारांच्ा वर 
गेला आहे. जगातील सव्वच देशांमध्े 
हा वहा्रस पसरला आहे. त्ावर 
नवीन लस ककंवा औषध सापडले 
अशा बातम्ा रोज ्ेत आहेत. इटली-
अमेररका ते अगदी बांगलादेशचेसुद्ा 
नाव औषध शोध्णाऱ्ा देशांच्ा 
्ादीत आहे. नक्की कशा प्रकारची 
लस ककंवा औषध त्ार होते् ककंवा 
आपल्ासमोर रोज ज्ा बातम्ा 
्ेता्त, त्ाचे खरे वासतव का् आहे 
हे जा्णून घेण्ाची गरज आहे.

 प्रयोगशाळेत तयार झालेली 
लस-औषध सवषांत प्रथम मानवी 
ककंवा प्राण्ांच्ा पेशींवर टेस्ट 
केले जाते. त्ानंतर ते वेगवेगळ्ा 
प्रयोगशाळांतील प्राण्ांवर टेस्ट  
केले जाते. 

 सुरुवात छोट्ा उंदरापासून केली 
जाते. त्ानंतर ससा, कुत्े, मेंढी, डुक्र 
यांच्ावर प्रयोग केले जातात. नक्ी 
कोणत्ा प्राण्ावर चाचणी करायची 
हे कोणत्ा प्रकारची लस-औषध 
ककंवा आजार आहे यावर ठरते. 

 अशा प्रकारच्ा चाचण्ा 
झाल्ाशशवाय आणण त्ाचे 
पररणाम वेगवेगळ्ा पररस्स्तीमध्े 
शोधल्ाशशवाय कोणतीही लस-
औषध मानवी चाचणीसाठी प्रमाणणत 
केले जात नाही.

चाचण्यांची पद्धत

मानवी चाचणी 
मानवी चाचणी हा टप्ा सवषांत महत्ताचा आणण अवघड असतो. आंतरराष्ट् ीय ननयमानुसार मानवी 
चाचणीचे चार टप्े असतात. पदहल्ा टप्प्ात १ ते १५ ननरोगी लोकांवर प्रयोग केला जातो. हा 
टप्ा काही मदहन्ांचा (१ ते ६) असतो. दसुऱया टप्प्ात ननरोगी लोकांची संख्या १०० पययंत वाढवून 
त्ामध्े लस ककंवा औषधामुळे इतर लक्षणे ददसतायत का ते पदहले जाते. या टप्प्ामध्े लस 
आणण औषधांची मानवी आरोग्ासाठी योग् ती मात्ा ठरवली जाते. हा टप्ासुद्ा काही मदहन्ांचा 
(१ ते ६) असतो. नतसऱया टप्प्ामध्े ज्ा आजारासाठी लस ककंवा औषध तयार केले आहे त्ा 
आजाराच्ा लोकांवर म्हणजे रुग्ावर प्रयोग केला जातो. या टप्प्ामध्े काही हजारमध्े रुग् 

ननवडले जातात. हा टप्ा लस आणण 
औषधासाठी वेगवेगळा असतो. उदाहरणाथ्ड 
त्ा आजाराच्ा रुग्ांना हे औषध ददले जाते 
आणण पादहले जाते की हे रुग् बरे होतायत 
का? याउलट ननरोगी लोकांना लस देऊन 
त्ांना रोगी लोकांत पाठवले जाते आणण 
पादहले जाते की लस ददल्ावर या लोकांत 
हा आजार येतोय का? या टप्प्ावरील 
चाचणी ही वैज्ाननक ननयमानुसार ‘डबल 

ब्ाइंड’ पद्तीची असते. म्हणजेच रुग्ाला आणण प्रयोग करणाऱयाला माहीत होऊ ददले जात 
नाही की नक्ी कोणत्ा व्क्तीला लस-औषध ददले आहे. यामध्े प्ाशसबोचाही वापर केला 
जातो. म्हणजे रुग्ाची चचतंा शमवण्ासाठी औषध म्हणून परंतु औषध नसलेले असे काही तरी 
ददले जाते. या टप्प्ात नमळालेल्ा पररणामावरून रुग्ांचे वेगवेगळे गट तयार करून चौथ्ा 
टप्प्ामध्े रुग्ांची संख्या काही हजारांमध्े वाढवली जाते आणण त्ांच्ावरून लस-औषधला 
मान्ता नमळते. हा टप्ा काही मदहने ते वषमाचा असतो. यातील प्रत्ेक टप्प्ामध्े वेगवेगळ्ा 
वयोगटांची ननवड केली जाते, तसेच वेगवेगळे ननयंत्ण गट (कंटट् ोल ग्ुप्स) असतात. तयार केलेली 
लस ककंवा औषध जगातील सव्ड देशांमध्े वापरायचे असेल, तर त्ासाठी अमेररकेच्ा अन्न आणण 
औषध प्रशासन संस्ेची (एफडीए) मान्ता लागते आणण फक्त देशांतग्डत वापरायचे असेल तर त्ा 
देशातील अन्न आणण औषध प्रशासन संस्ेची मान्ता लागते. एफडीएच्ा मादहतीनुसार फक्त १० 
टके् औषधे पदहल्ा टप्प्ापासून चौथा टप्ा पूण्ड करण्ात यशशवी होतात.

हजार्ेक्ा जासत प्रकारची औषधे उ्लबध आहेत.
लस आवण औषधांचे संशोधन सिाांत प्ररम विद्ा्ीठ 

वकंिा सरकारी प्र्ोगशाळेत होते, काही खासगी प्र्ोगशाळाही 
संशोधन करतात; ्ण ते म्ा्थददत आवण त्ाचा फा्दा असेल 
तरच करतात. एका प्र्ोगशाळेत त्ार झालेली लस- औषध 
जगातील दुसऱ्ा देशातील प्र्ोगशाळेत त्ाच प्रकारचे गपुणधम्थ 
आवण ्दरणाम दाखित असेल, तरच त्ािरील संशोधन ्पुढे 
जाते. अशा प्रकारचे संशोधन आंतरराष्ट्ी् वन्तकावलक 
(जन्थल) मध्े प्रकवशत केले जाते वकंिा त्ाचे ् ेटंट घेतले जाते.

एसटी कम्मचाऱ्ययांना मदत

प्रशांत कांबळे

एसटीने गािखेडांतील नागदरकांचे जीिन समृद्ध केले 
आहे. गािातील विद्ार्ाांना शहरात ्ेऊन वशक्ण 
घेता आले आहे. शेतकऱ्ांच्ा बांधािरचा शेतमाल 

शहरा््ांत ्ोहचू शकला आहे. आरोग्दा्ी ्ोजनांचा 
लाभसपुद्धा एसटीच्ा प्रिासामपुळेच सि्थदूर ्ोचला आहे, 
्ण कोरोनाच्ा महामारीचा हा काळ काही िेगळाच आहे. 
संसग्थजन् असलेल्ा विषाणूचा राज्ाला सामना करािा 
लागतो आहे. त्ािर कोणतेही उ्चार, औषधे वनघाली 
नसतानाही राज् सरकारचा कोववहडविरुद्ध लढा सपुरू आहे.

कोरोना महामारीच्ा संकटामध्े महाराष्ट्ाची 
‘लोकिावहनी’ असलेली एसटी विविध दठकाणी प्रिासी सेिा 

देऊन सरकारच्ा आरोग्, ्ोवलस, महसूल, ्दरिहन ्ा 
विभागांच्ा खांद्ाला खांदा लािून दमदार कामवगरी करत 
आहे. जिाहरलाल नेहरू ्ोट्थ टट्सटच्ा कम्थचाऱ्ांची ने-आण 
करण्ासाठी एसटी महामडंळान े ्पुढाकार घतेला आह.े अशा 
अनके अत्ािश््क सिेा दणेाऱ्ा बॅंक ि इतर ससंरानंा त्ाचं्ा 
कम्थचाऱ्ाचं्ा िाहतपुकीसाठीसपुद्धा बससे दणे्ात आल्ा आहते. 
प्रिाशाचं्ा आवण कम्थचाऱ्ाचं्ा दृष्ीन ेएसटी महामडंळाच्ा सि्थ 
बससेच ेदररोज वनजांतपुकीकरण करूनच रसत्ािंर सोडत असनू, 
प्रिासात सोशल वडसटवनसंगच्ा वन्माचे काटेकोर ्ालन केले 
जाते. एसटी आता राज्ातील ग्ामीण भागाचीच नाही, तर 
शहरासह मंत्राल्, महानगर्ावलकेतील अवधकारी, कम्थचारी 
आवण  कोरोना महामारीशी लढा देणाऱ्ा प्रत्ेकाचा प्रिास 
सपुखकर वहािा महणून धाित आहे.

कोववहड ्ोद् ध्ांना एसटीची साथ!

कोटा ्येथून ववद्ार्थ्यांची वाहतूक
बारावीनंतरच्ा नवनवध प्रवेश परीक्षेच्ा तयारीसाठी राजस्ानातील 
कोटा येथे गेलेले नवद्ाथवी लॉकडाऊनमुळे तेथेच अडकून पडले होते. 
अशा सुमारे १४०० नवद्ाथ्षांना एसटीच्ा ७२ बसेसद्ारे राजस्ान 
येथून महाराष्ट् ातील त्ांच्ा मूळ गावी सुखरूप सोडण्ात आले.

अत्ावशयक सवेसेाठी मुबंई, ठाण,े पालघर या तीन नवभागांमध् ेकोव्व्ड 
योद्ा म्हणनू काय्डरत असलेल्ा समुारे दोन हजार एसटी कम्डचाऱयांना 
वतेनाव्नतररक्त ३०० रुपय ेप्रनतमाह प्रोत्ाहन भत्ा देण्ात यते आहे. 
राज्ाच्ा इतर भागांतनू मुबंईत आलेल्ा एसटी कम्डचाऱयांची राहण्ाची 
व जेवणाची मोफत सोय करण्ात आली आहे. लॉकडाऊन सरुू होण्ापूववी 
एसटीच्ा सव्ड कम्डचाऱयांना मोफत मास्क व सनॅनटायझर देण्ात आले. मंुबई 
नवभागात काय्डरत असलेल्ा चालकांना फेस शशल्डच ेवाटप करण्ात आले.

मुंबईला एसटीची मदत

1कोरोना नवषाणूचा प्रादभुमाव रोखण्ासाठी मुंबईतील लोकलसह सव्ड साव्डजननक 
वाहतूक सेवा बंद होती. त्ामुळे अत्ावशयक सेवा देणाऱयांची अडचण झाली 

होती. डॉक्टर, पररचाररका, पोशलस, सफाई कामगारांची वाहतूक करण्ाची 
जबाबदारी सरकारने एसटी महामंडळावर टाकली. 

2त्ानुसार मुंबईच्ा प्रवेशद्ारावरून म्हणजेच पनवेल, पालघर, आसनगाव, 
नवरार, नालासोपारा, वसई, कल्ाण, डोंनबवली, बदलापरू या रेल् ेस्ानकांहून 

मुबंईतील बोररवली, वाशी, दादर व ठाण ेया प्रमखु रेल् ेस्ानकांपययंत, तसचे मतं्ालय, 
जे. जे. रुग्ालय, नायर रुग्ालय, सायन रुग्ालयात अत्ावशयक सेवा देणाऱया 
लोकांची ने-आण करण्ासाठी एसटी बसेस दर पाच नमननटाला धावत आहे. 

3आजपययंत हजारो फेऱयांच्ा माध्मातून वेगवेगळ्ा ६० मागषांवर अत्ावशयक 
सेवा देणाऱया १० लाख प्रवाशांना सुरशक्षत प्रवासाची सेवा एसटी देत आहे.

श्रवमकयांचा आधार
 राज्ातून रस्ताने पायी ननघालेल्ा 

श्रनमकांना एसटीने त्ांच्ा राज्ाच्ा 
सीमेपययंत सोडण्ाचा ननण्डय पररवहन 
मंत्ी ॲड. अननल परब यांनी घेतला होता. 

 त्ामुळे पायी जाणाऱया गोरगरीब 
श्रनमकांसाठी एसटी महामंडळ 
स्लांतररत मजूर आणण कामगारांच्ा 
मदतीला धावून आली. 

 यामध्े नऊ ते ३१ मेपययंत ४४ हजार 
१०६ बसेसद्ारे  
सुमारे पाच लाख ३७ हजार ५९३ 
स्लांतररत मजुरांना त्ांच्ा राज्ाच्ा 
सीमेपययंत मोफत प्रवासाची सुनवधा 
एसटी महामंडळाने करून ददली. 

 मध् प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, 
छत्ीसगड, कनमाटक या राज्ांतील 
जास्ीत जास् श्रनमकांना त्ांच्ा 
राज्ाच्ा सीमेवर सोडण्ात आले.

मालवाहतुकीचा वनण्म्य
एसटी महामंडळाच्ा प्रवासी सेवा बंद असल्ाने 
एसटीचा दैनंददन २२ कोटींचा तोटा भरून 
काढण्ासाठी एसटी महामंडळाने अत्ंत 
महत्तपूण्ड ननण्डय लॉकडाऊनदरम्ान घेतला, 

तो म्हणजे मालवाहतुकीच्ा क्षेत्ामध्े पाऊल 
टाकण्ाचा. यामध्े प्रवासी वाहतुकीबरोबरच 
एसटी महामंडळाने आता वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा 
मालाची वाहतूकही सुरू केली आहे. २१ 

मेपासून आतापययंत सुमारे ५४३ मालवाहतुकीच्ा 
फेऱयांच्ा माध्मातून तीन हजार टन मालाची वाहतकू एसटीन ेकेली आहे. 
यामधनू समुारे २१ लाखांच ेउत्पन्न नमळवले आहे.

१२ एसटीबसचे 
रुग्णवाहहकेत रूपयांतर
बृहनुंबई महानगरपाशलकेला 
कोव्व्ड- १९ रुग्ांची वाहतूक 
करण्ासाठी १२ एसटी बसेसचे 
रूपांतर रुग्वादहकेत करून ददले 
आहेत. या रुग्वादहका सध्ा 
महापाशलकेच्ा सेवेत आहेत.

ऊसतोड मजरुयांसाठी 
धावली एसटी
लॉकडाऊनमुळे हंगाम  
संपण्ापूववी पकशचम महाराष्ट् ात 
अडकलेल्ा सुमारे एक हजार 
ऊसतोड मजुरांना ४८  
बसेसमधून त्ांच्ा मूळ गावी 
सोडण्ात आले.

नागररकांची गददी टाळण्ासाठी सरकारी साव्वजकनक वाहतूक सेवा बंद  
असताना कोकवड्ोद् ध्ांना आपल्ा कत्वव्ावर ्ेऊन अकवरत सेवा देता ्ावी  

्ासाठी एसटी महामंडळाचे कम्वचारी अहोरात्र सेवा देत असल्ाने एसटीची लाल परी  
्ा कठी्ण पररवसथतीतही धावत आहे.

जजल्हयांतर्मत प्रवासी वाहतकू सरुू
कोरोना महामारीचा फैलाव रोखण्ाच्ा दृष्ीने 
राज् सरकारने ददलेल्ा ननदकेशानुसार रेड झोन 
व कंटेनेंट झोन वगळता राज्ातील इतर 
नवभागांमध्े काही अटी-शततींसह २२ मेपासून 
शजल्ाअंतग्डत एसटी बससेवा सुरू करण्ात 
आल्ा आहे. प्रवाशांसाठी बस सोडताना बसेसचे 
दररोज ननजयंतुकीकरण केले जाते. प्रवासात 
सोशल कडस्टनन्सगंच्ा ननयमाचे काटेकोर पालन 
केले जाते. २३ माच्डपासून गेले दोन मदहने मुंबई 
व उपनगरात अत्ावशयक सेवा वगळता एसटी 
बससेवा संपूण्ड महाराष्ट् ात बंद होती. हळूहळू 
एसटीची चाके गनतमान होत असून, ग्ामीण 
अथ्डकारणाचा ‘कणा’ असणारी आपली एसटी 
आता सुसाट धावायला लागली आहे.

एनए�टीिडिजटल िलिमटेड
(पूव�चे नाव िहंद�जा �ह�चस� िलिमटेड)
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सूचना
िस�युिरटीज अँड ए�सच�ज बोड� ऑफ इंिडया (िल��टंग ऑ��लग ेश�स अँड िडस�ोजर
िर�ायरम�टस) िनयमन 2015 चे िनयमन 29 आिण िनयमन 47 नुसार, या�ारे सूचना
दे�यात येते की, कंपनी�या संचालकांची सभा िवचाराथ� आिण मंजुरीसाठी शु�वार, 26 जून
2020 रोजी घे�याचे िनयोिजत आहे.
1) ितमाही आिण वषा�अखेर 31 माच� 2020 साठी कंपनी�या आिथ�क पिरणामांचे �वतं�
लेखापरी�ण

2) 31 माच� 2020 वषा�अखेरसाठी कंपनी�या एकि�त आिथ�क पिरणामांचे लेखापरी�ण
कंपनी आिण इंडसइंड मीिडया आिण क�युिनकेश�स िलिमटेडदर�यान �यव�थ ेची योजना
�भावी न करता �या�ार े आयएमसीएलच े मीिडया आिण क�युिनकेशन उप�म कंपनीम�ये
िवलीन झाले.
ही मािहती कंपनीचे संकेत�थळ www.nxtdigital.co.in येथेआिण �टॉक ए�सच�जेसचे
संकेत�थळ �हणजेच www.bseindia.com आिण www.nseindia.com येथेसु�ा
उपल�ध आहे.

एनए�सटीिडिजटल िलिमटेडकिरता
(पूव�चे नाव िहंद�जा �ह�चस� िलिमटेड)

सही/-
िठकाण ः मुंबई हसमुखशाह
िदनांक ः 18जून 2020 कंपनीसिचव

पि�चम र े�वे
मुंबई िवभागावर एटीएमचीउभारणी

िनिवदा �. C4/151/ATM/20. िद. 17-06-2020 कामाचे नाव ः पि�चम रे�व,े मुबंई िवभागावर 15 िठकाणावर एटीएमया
उभारणीसाठी नामांिकत बँकांकड�न (साव�जिनक ��ेातील बकँा/श�ुे�ड कमिश�अल इंिडयन बकँ) ई-िनिवदा मागिव�यात यतेआहते.आव�यक
कागदप�ेwww.ireps.gov.in या संकते�थळावर उपल�धआहते. ही ई-िनिवदा अस�याने ती ऑन-लाईनसादरकरावयाचीआह.े

अ.
�.

ई-िनिवदासचूना�.आिण
िदनाकं कामआिण िठकाण

�थमवष�
राखीव
िकंमत

बयाणा
र�म
(�.म�य)े

1
C4-151-ATM-20-GTR-Vol.II

dtd.17-06-2020
स�याया�ावर बेड��ेात बकँऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 1774782 216800

2
C4-151-ATM-20-BCT-W8-Vol.II

dtd.17-06-2020

मुबंई स�ट�लम�ये पीएफ �. 1 जवळ, उ�र पि�चम बिुकंग काया�लयाया बकँ
ऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 3127610 381900

3
C4-151-ATM-20-BCT-MAIN-II

dtd.17-06-2020

पेआिण पाक�यासमोर पीएफ �. 5 या बाहेर पवू� स�यु�लिेटंग ��ेाया बकँ
ऑफ इंिडयाया स�याया साईटवर 3124389 381500

4
C4-151-ATM-20-DDR-Vol.II

dtd.17-06-2020

स�यु�लुिेटंग ��ेाया पीएफ �. 5 या बाहरे दादर-ड��यू/3 म�ये बकँ ऑफ
इंिडयाया स�याया साईटवर 2741088 334700

5
C4-151-ATM-20-MRU-Vol-II

dtd.17-06-2020

दि�ण पि�चम एफओबीया माट�गंा रोडवर बकँ ऑफ इंिडयाया स�याया
साईटवर 1130578 138100

6
C4-151-ATM-20-BDTS1-Vol-II

dtd.17-06-2020

वां�ा �थानकस�यु�लिेटंग��ेाया वॉलबाउंड�ीया िदशेने बकँऑफइिंडयाया
स�याया साईटवर 887069 108400

7
C4-151-ATM-20-BDTS2-Vol-II

dtd.17-06-2020

वॉलबाउंड�ीया जवळ पािक�ग स�यु�लिेटंग��ेाया समोर बकँऑफइिंडयाया
स�याया साईटवर 969527 118400

8
C4-151-ATM-20-VLP-Vol-II

dtd.17-06-2020

िवले पाल� �थानकावर दि�ण पि�चम एफओबी स�यु�लिेटंग ��ेाया जिमनीवर
बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 2257935 275700

9
C4-151-ATM-20-KHAR-Vol-II

dtd.17-06-2020

उ�र पि�चम बिुकंग काया�लयाया पाठीमागे पीएफ � .1 म�ये बकँ ऑफ
इंिडयाया स�याया साईटवर 1613731 197100

10
C4-151-ATM-20-STC-Vol.II

dtd.17-06-2020

सांता�ूझ पवू�मधील दि�ण पवू� पलुाजवळ, पि�चम र�ेव े पािक�ग स�यु�लिेटंग
��ेात बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 1806992 220700

11
C4-151-ATM-20-ADH-E1-Vol-II

dtd.17-06-2020

आरपीएफ काया�लयाजवळ, उ�र पवू�या बाजूला, बकँ ऑफ इंिडयाया
स�याया साईटवर 2773298 338700

12
C4-151-ATM-20-ADH-E4-Vol-II

dtd.17-06-2020

पवू� बिुकंग काया�लय, ज�ुया एफओबीया उ�र बाजूया जिमनीवर बकँ ऑफ
इंिडयाआिणआयओबीया स�याया साईटवर 3159821 385900

13
C4-151-ATM-20-BVI-Vol-II

dtd.17-06-2020

�ॅटफॉम� �. 06 जवळ, दि�ण पवू� बाजूवर बीएमसी ि�जया जिमनीवर बकँ
ऑफबडोदाया स�याया साईटवर 1754473 214300

14
C4-151-ATM-20-BVI2-Vol-II

dtd.17-06-2020

पि�चम उ�र बाजूवर पटे�ोल पपंासमोर, एसएसई(ड��यू)एस काया�लयाजवळ,
बोिरवली र�ेवे �थानकाया पि�चम बाजसू, बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 1484890 181400

15
C4-151-ATM-20-DIC-Vol-II

dtd.17-06-2020

पवू� बिुकगं काया�लयाजवळ सबवपेासून दि�ण पवू� �वेश / बाहेरया पाठीमागे
बकँऑफइिंडयाया स�याया साईटवर 808476 98800

िवभाग ः वािण�य काय�कारी ः एसआर. डीसीएम िनिवदा अजा�ची िकंमत �पयांम�ये ः अ.�. 1 ते 14 ः 5,000आिण अ.�. 15 ः 3,000.
संकेत�थळजेथे िनिवदाअज� उपल�धआहेत ःwww.ireps.gov.inकाय�पूत� अवधी ः 5 वष�. ई-िनिवदा सादरकर�याचाअंितम िदनांक
आिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.00 वाजेपय¢त. ई-िनिवदा उघड�याचाअंितम िदनांकआिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.30
वा. िनिवदा अपलोड हो�याचा िदनांक ः िद. 17-06-2020. िनिवदा बंद हो�याचा िदनांकआिणवेळ ः िद. 13-07-2020 रोजी 15.00 वा.
सूचना ः 1. या िनिवदेची राखीव िकंमत िनि�चतकर�यातआलेलीआहे.

आ�हाला लाईककरा : आ�हाला फॉलोकरा :

नगर पिरषद खोपोली, िज�ा- रायगड
जा.�.केएमसी/म.िव./२१३/२०२०
िदनांक ः १६/०६/२०२०ई-िनिवदा सूचना २०२०-२१-२

मु�यािधकारी, नगर पिरषद खोपोली, िज�हा रायगड यां�या वतीनेखालील नमूद कामाकिरता ऑनलाईन प�तीने २ िलफाफा
प�तीने सीलबंद ई-िनिवदा. ई-िनिवदा सूचनेनुसार महारा�� शासन साव�जिनक बांधकाम िवभाग (िव�ुत) यां�याकडे यो य
या वग�वारीम�ये न�दणीकृत अस�याचे �माणप� तस ेच िनिवदेतीलअटी व शत�म�ये नमूद के�या�माणे आव�यक पा�ता पूण�
करणा�या कं�ाटदारांकड�न मागिव�यात येतआहे. सदर कामाची िनिवदा केवळ ई-िनिवदा प�तीनेच सादर करावयाची आहे.
िनिवदेचा िव�तृत नमुना महारा�� शासना�या http://mahatenders.gov.in या संकेत�थळावर िदनांक १७/०६/२०२०
ला सायं. ०६.०० वाजेपासून पाह�यास उपल�ध राहील.कामाचा तपशीलखालील�माणे आहे ः

अ.
�. कामाचे िववरण

अंदाजप	कीय
िकंमत (१२ ट�े
जी.एस.टी. वगळ�न)/
अथ�संक�पीयतरतूद

कोरे
िनिवदा
प	ाची
िकंमत

अनामत
र�म

कामाचा
कालावधी

१ २ ३ ४ ५ ६

१

खोपोली नगर पिरषदे�या नवीन �शासकीय
इमारतीकिरता िमटिरंग �युिबकल,
ट�ा�सफॉम�र,आर. एम. यू.कॅपॅिसटर पॅनल इ.
सािहयआव�यक सािहयांसह बसिवणे.

५२,४५,१७५/- ५५००/- ५३००२/- ६० िदवस

ई-िनिवदा �िस�ीचा तपशील
ऑनलाईन ई-िनिवदा �िस�ी िदनांक १७/०६/२०२० वेळसायं. ६.०० वाजता.
ई-िनिवदा द�तऐवज डाऊनलोड व दाखल
कर�याचा कालावधी

िदनांक १७/०६/२०२० वेळसायं. ६.०० वाजेपासून ते
िदनांक १३/०७/२०२० वेळ द�पारी ३.०० वाजेपय¡त.

ई-िनिवदा उघड�याचा िदनांक व व ेळ िदनांक १४/०७/२०२० वेळ द�पारी ३.०० वाजता.
अटी वशत� ः-
१) ई-िनिवदे�या अटी व शत£ सिव�तर ई-िनिवदा सूचना तस ेच ई-िनिवदेची पुढील सव� काय�वाही व शुि�प�के महारा��
शासना�या http://mahatenders.gov.in या संकेत�थळावर पाहावयास िमळेल.

िदनांक ः १६/०६/२०२०

सही/- सही/- सही/-
(गणेश शेटे) (िवनीता कांबळे-औटी) (सुमन मोहन औसरमल)
मु�यािधकारी, उपा�य�ा, अ�य�ा,

नगर पिरषदखोपोली नगर पिरषदखोपोली नगर पिरषदखोपोली


