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uee[keäÙee yeehheebvee efvejeshe!
lej "eCes heesefueme DeeÙegòeâeueÙe heefj#es$eemen ieÇeceerCe efpeuåÙeeleerue 41 npeej 
oer[ efokemeebÛÙee Iejiegleer ieCeheleerbÛes efkemepe&ve ieg™keejer meeÙebkeâeUer meeßet 
veÙeveebveer keâjCÙeele Deeues. jeÙeueeoskeer, Ghekeve, DeebyesIeesmeeUs, efškegâpeerefvekee[er, 
yeeUketâce, Keejsieeke Deeoer ef"keâeCeer ke=âef$ece leueekeebÛeer heeefuekesâves efveefce&leer 
kesâueer nesleer. lÙeeÛeheÇceeCes leueeke heefjmejele ef"keâef"keâeCeer efvecee&uÙe keâueMener 
GYeejCÙeele Deeues nesles. lemesÛe kewÅekeâerÙe heLekeâ, DeefiveMeceve oue, efkeÅegle 
kÙekemLee, KeeCeheeve meskee, Okeefve#esheCe Ùeb$eCee Deeoer megefkeOeener GheueyOe 
keâ™ve osCÙeele DeeuÙee neslÙee. Gunemeveiej, DebyejveeLe DeeefCe yeoueehetj 
Menjele meeke&peefvekeâ DeeefCe Keepeieer Demes efceUtve 40 npeej ieCesMecetleer&Ûeer 
mLeehevee keâjCÙeele Deeueer Deens. Ùeehewkeâer veT npeej oer[Mes ieCesMecetleerËÛes 
efkemepe&ve oer[ efokemeebveer keâjCÙeele Deeues. ÙeekesUer meeÙebkeâeUer heekemeeves npesjer 
ueekeuÙeeves efkemepe&veele De[LeUe efvecee&Ce Peeuee. keâuÙeeCe-[esbefyekeueer 
Menjeletve megceejs 11 npeej 950 oer[ efokemeebÛÙee ieCesMecetleer&Ûes efkemepe&ve 
keâjCÙeele Deeues. keâuÙeeCe heefjmejele mee[sleerve npeej lej [esbefyekeueer heefjmejele 
Dee" npeej 450 DeMee oer[ efokemeebÛÙee ieCesMecetleer&Ûeer heÇefle…ehevee keâjCÙeele 
Deeueer nesleer. keâuÙeeCe hetke&sleerue keâesUmeskee[er heesefueme "eCes nöerleerue 450 
ieCesMecetleer&Ûes keâešsceeefvekeueer ieCesMeIeeš, eflemeieeke leueeke, efÛebÛehee[e KeoeCe, 
veebefokeueer leueeke DeeefCe Gunemeveoer Ùee ef"keâeCeer efkemepe&ve keâjCÙeele Deeues. 
keâuÙeeCe heefMÛecesleerue De[erÛe npeej lej yeepeejhes" heesefueme "eCÙeeÛÙee 
nöerleerue 550 ieCesMecetleer&Ûes ieCesMeIeeš, ceesnves ÙesLeerue Gunemeveoer, 
ieewjhee[e leueeke, ogiee&[er ieCesMeIeeš, jsleeryeboj Kee[er lej [esbefyekeueer ieÇeceerCe 
heefjmejeleerue leerve npeej 300 ieCesMecetleer&Ûes lej efke<Cegveiej heefjmejeleerue Ûeej 
npeej ieCesMecetleer&Ûes jsleeryeboj Kee[er, keâeshej ieeke, pegveer [esbefyekeueer Kee[erle 
efkemepe&ve Peeues. ieoer& nesT veÙes, keâÛeje Flej$e šeketâ veÙes, Ùeemee"er 
ceneheeefuekesâves peÙÙele leÙeejer "skeueer nesleer.
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१ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक अ इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक ६० ते ६७ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८५

२ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक १ ते ११ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८३

३ िाडीबंदर पावलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक १२ से २२ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८५

४ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक २३ ते ३३ पी अतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८३

५ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक ३४ ते ४४ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८३

६ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस रमाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक ४५ ते ५५ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८२

७ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पावलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक ५६ ते ६६ ची अंतग्यत दरु्ती करणे. ८.८४

८ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली कमांक ६७ ते ७७ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८३

९ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील तळमजलरािरील खोली क्रमांक ७८ ते ८८ ची अंतग्यत दुरु्ती करणे. ८.८४

१० िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक अ इमारतीमधील जलिावहनरांची दुरु्ती करणे. ८.८३

११ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब इमारतीमधील जलिावहनरांची दुरु्ती करणे. ८.८४

१२ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत मधील साि्यजविक शौचालर इमारतीमधील जलिावहनरांची दुरु्ती करणे. ८.८५

१३ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक अ रा इमारतीचरा छतािरील शेडची उिारणी करणे. ८.८४

१४ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक ब रा इमारतीचरा छतािरील शेडची उिारणी करणे. ८.८४

१५ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत हमारत क्रमांक अ आवण ब इमारतीजिळील वसमेंट कांक्रट गटरचे बांधकाम करणे, (दवषिण ि उत्तर बाजसू) ८.८४

१६ िाडीबंदर पोवलस िसाहत आिारातील पोवलस िसाहत इमारत क्रमांक म आवण ब इमारतीजिळील वसमेंट काँकोट गटरचं बांधकाम करणे. (पिू्य ि पररथम बाजसू) ८.८३

१७ विशेष दुरु्ती अंतग्यत ििीि पोलीस िसाहत इमारत क्र.१८ आवण १९ विंग (अ ि ब मावहम मंबई रेथील अंतग्यत वगलािा ि रंगरंगोटी करणे). ८.८४ 

१८ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील केमोथेरपी इमारत, सपा्यलर इमारत ि आरसोलेशि िॉड्य  इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.७७

१९ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील वजमखािा इमारत, वटटािस बलाॅक ि पॅकींग वििाग इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.८१

२० हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील हाफवकि मुखर इमारत, वड्पेंसरी वििाग ि जिरल ्टोअर इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.८३

२१ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील अँटी रेबीज सेकशि, अटी टॉकसीि लेबोरेटरी, जुिी प्ाणीगहृ इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.८१

२२ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील मुखर इमारतीतील अकाऊंट बांच , ििीि िक्य शॉप इमारत, केमोथेरपी लेबोरेटरी इमारतीत िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.७८

२३ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील मुखर इमारतीतील मेंटेिेस वििाग इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. २.९४

२४ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील ििीि प्ाणीगहृ, जुिा केवमकल पलांट, मोटर शेड, सा.बां. सव्वह्यस सेंटर, संचालक बंगला ि तबेला िं.ड ि ई इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.५०

२५ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील ििीि गं्थालर इमारत, पोवलओ इमारत, केमोथेरपी इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.८३

२६ माझगांि. मंबई रेथे जिी ि्त ूि सेिाकर इमारतीत िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ७.२२

२७ माझगांि, मंुबई रेथे ििीि ि्त ूि सेिाकर इमारतीत िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ७.१५

२८ माझगांि, मंुबई रेथे जुिी ि्त ूि सेिाकर इमारतीत िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.३०

२९ काळाचौकी रेथील दहशतिाद विरोधी पथक, वशिडी रेथील वशिडी जलदगती नरारालर ि वशिडी पोवलस ्थािक ि पीएसआर किॉट्यस्य इमारतीत िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.८४

३० हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील सारसस किाट्यस्य १ ि २. एेटी ि मेडीकल ऑफीसर बंगलरामधरे िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.९५

३१ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील एस.ए.एस. किॉट्यस, ५ िा सज्यि बंगला, १ ला अवस्टंट डाररेटकटर बंगलो, स्वह्यट कराटस्य चाळ िं.१ ि २ इमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरु्ती कामे करणे. ८.८४

३२ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील २ रा डाररेकटर बंगला, वििासी इमारत क्र.अ, ब, क ि ड, अवस्टंट डाररेकटर ि २ रा मेडीकल ऑफीसर किाटस्यमधरे िावषक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ८.७६

३३ हाफवकि सं्था, परळ, मंुबई आिारातील टेकिीकल किॉट्यस्य मधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. २.९९

३४ िाडीबंदर. मंबई आिारातील िाडीबंदर पोवलस िसाहतीतील वििासी इमारत क्र.अ मधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ४.४२

३५ िाडीबंदर, मंुबई आिारातील िाडीबंदर पोवलस िसाहतीतील वििासी इमारत क्र. ब इमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ४.५६

३६ माझगांि, मंुबई आिारातील नराराधीश वििासी पाररजात इमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.२२

३७ वशिडी, मंुबई आिारातील वशिडी पोवलस िसाहतीतील वििासी इमारत क्र.ब ि क इमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.१५

३८ काळाचौकी, मंुबई आिारातील काळाचौकी पोवलस िसाहतीतील वििासी इमारत क्र ब इमारतीमधरे िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.०५

३९ काळाचौकी, मंुबई आिारातील काळाचौकी पोवलस िसाहतीतील वििासी इमारत क्र. क इमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.७६

४० डॉकराड्य  रोड, मंुबई रेथील बॉडीगाड्य  पोवलस वििासी इमारत, गंगाबािडी, मंुबई आिारातील २ सब इं्पेकटर किॉट्यस्य हमारतीमधरे िावष्यक दिंैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ५.७६

४१ माझगांि, मंुबई आिारातील ि्त ूि सेिाकर ििि आिारातील वििासी इमारत बाटलीिाला चाळ, ओ्वहरसीअस्य किाटस्यमधरे िावष्यक दिैवदि देखिाल दुरू्ती कामे करणे. ३.५४

४२ परळ, मंुबई आिारातील केईएम इमारतीतील १३ ्वरा मजलरािरील इमरुिोलॉजी वििागातील रुम िं.१३१६ मधरे फवि्यचरची दुरू्ती ि इतर अिुषांवगक कामे करणे. ८.८५

४३ परळ, मंुबई आिारातील केईएम इमारतीतील १३ ्वरा मजलरािरील इमरुिोलोजी वििागातील रुम िं.१३१६ मधरे ्थापतर दुरू्ती कामे करणे. ८.८५

४४ माझगांि, मंुबई रेथील ि्तु ि सेिाकर ििि आिारातील जुनरा इमारतीचरा अ ि ब विंगमधरे पािसाळीपिू्य दुरू्ती कामे करणे. ८.८४

४५ माझगांि, मंुबई रेथील ि्त ूि सेिाकर ििि आिारातील जुनरा इमारतीचरा क ि ड विंगमधरे पािसाळीपिू्य दुरू्ती कामे करणे. ७.८१

४६ हाफवकि महामंडळ, परळ, मंुबई आिारातील जीएडी इमारतीमधरे वगलािा ि रंगकाम करणे. ८.८३

४७ वशिडी, मंुबई रेथील उतपादि शुलक वििाग एच ि आर वड्वहीजि इमारतीमधरे  वगलािा ि रंगकाम करणे. ८.८३

४८ माझगांि, मंुबई रेथील जुनरा ि्त ूि सेिाकर इमारतीमधरे  वगलािा ि रंगकाम करणे. ८.८४

सही/-
कार्यकारी अविरंता,

मधर मंुबई (सा.बां.) वििाग,
िरळी, मंुबई.डीजीअारपीअार/२०२२-२३/२६६२

ई-विविदा उपलबध कालािधी :- वद.०२/०९/२०२२, सकाळी १०.०० पासिू ते वद.१५/०१/२०२२ रोजी १०.०० परयंत

ई-विविदा उघडणे (शकर झालरास) वद.१६/०२/२०२२ रोजी १०.०० िाजता (कार्यकारी अविरंता, मधर मंुबई (सा.बां) वििाग, रांचे कारा्यलर, गणपत जाधि माग्य, िरळी, मंुबई ४०० ०१८)

ज्याअर्थी निमिस्याक्षरीकयार हे  निरयामल कॅनिटल अँड हयाऊनिंग फया्ियंाि नलनमटेड (िू् थी नि्याण हयाउनिंग फया्ियंाि कॉिपोरेशि नलनमटेड महणिू ज्यात 
अिलेले) चे निक य्ुरीटया्झेशि अँड ररकंसट्रकशि ऑफ फया्िॅन्श्ल अॅिेटि अँड एिफोि्समेंट ऑफ निक य्ुररटी इंटरेसट अॅकट, २००२ अंतग्सत प्यानिकृत 
अनिकयारी आहेत आनण निक य्ुररटी इंटरेसट (एिफोि्समेंट) नि्मया्ली २००२ च्या नि्म ३ िह ्याचल्या जयाणयाऱ्या कया्िया १३ (१२) अंतग्सत िेण्यात आलेल्या 
अनिकयारयंाचया ्यािर करूि कंििीच्या प्यानिकृत अनिकयारी हयंािी कज्सियार (रयंा)/ हमीियार (रयंा) हयंािया ्ेरे् खयाली िमिू करण्यात आलेल्या रकमेचया भरणया ििर 
िचूिया प्याप्त झयाल्याच्या निियंाकयाियाििू ६० नि्ियंाच्या आत करण्याियाठी खयाली िमिू करण्यात आलेल्या निियंाकयािया मयागणी िचूिया जयारी करण्यात आली 
होती. कज्सियार हे रकमेचया भरणया करू ि शकल्यामयुळे कज्सियार (रयंा)/ हमीियार (रयंा) िया आनण ियामया्् जितेलया  हयाद्यारे िचूिया िेण्यात ्ेत आहे  की 
निक य्ुररटी इंटरेसट (एिफोि्समेंट) नि्मया्ली २००२ च्या नि्म ८ िह ्याचल्या जयाणयाऱ्या कया्िया १३ हया िोटकलम (४) अंतग्सत िेण्यात आलेल्या 
अनिकयारयंाचया ्यािर करूि कंििीच्या प्यानिकृत अनिकयारी हयंािी तयाबया घेतलया आहे. ियुरनक्षत मयालमत्या िोडन्ण्याियाठी उिलबि अिलेल्या ्ेळेच्या िंिभया्सत 
कया्द्याच्या कलम १३ च्या िोटकलम (८) मध्े िेण्यात आलेल्या तरतयुिीकडे कज्सियारयाचे लक्ष ्ेििू घेण्यात ्ेत आहे. न्शेषत: कज्सियार आनण ियामया्् 
जितेलया हयाद्यारे िया्ि करण्यात ्ेत आहे की खयालील मयालमते्शी कोणतयाही व््हयार करू ि्े आनण जर अिया व््हयार झयालया अिल्याि िीिीएचएफएल 
(िू् थी डीएचएफएल महणिू ज्यात अिलेले) हयंाच्याकडे िमिू करण्यात आलेल्या रककम आनण त्या्रील व्याजयाचया भरणया करण्याि बयंािील आहे.

अन.ु
क्र.

कर्जदार (रां)/हमीदार (रां) च े
नाव

तारण मत्चे ेवण्जन (स्ावर मालमता)  मागणी सूचना ददनांक आदण 
एनपीए ददनांकासह रककम

ताब्ाचा 
ददनांक

१  (कज्स कोड क्र. ००००४१२५)/ 
बोरी्ली शयाखया), अशोक 
शरमयाि (कज्सियार) अियुिमया 
शम्सि (िह-कज्सियार)

मयालमतेचया ि ््स खंड आनण भखंूड- ििनिकया क्र. 
३००१, ३० ्या मजलया, न्ंग िी इमिेरी्याल हयाईटि, 
फया्र नरिगेडिमोर, बेसट िगर, ऑफ नलंक रोड, 

ओनश्रया गोरेगया् िनचिम, मयुंबई उििगर महयारयाष्ट्र 

रु. २२४८८८८०/- रुि्े िोि कोटी 
चो्ीि लक्ष अठ्ठ ्याऐशंी हजयार आठशे 

ऐशंी आनण शू् ् ििेै मयात्र करीतया 
२३.०५.२०२२ 

३०.०८.२०२२

२ (कज्स कोड क्र. ००००४१३६)/ 
बोरी्ली शयाखया), चेति 
कयामत  (कज्सियार) आनण 
अलींिया नगिेलले लोबो कयामत 
(िह-कज्सियार) 

मयालमतेचया ि ््स खंड आनण भखंूड- ििनिकया क्र. 
२३०६, २३ ्या मजलया, न्ंग िी इमिेरी्याल हयाईटि, 
फया्र नरिगेडिमोर, बेसट िगर, ऑफ नलंक रोड, 

ओनश्रया गोरेगया् िनचिम, मयुंबई उििगर महयारयाष्ट्र

रु ३६०३७२०४/- 
रुि्े तीि कोटी ियाठ लक्ष िितीि 

हजयार िोिशे चयार आनण शू् ् ििेै मयात्र 
करीतया २३.०५.२०२२ 

३०.०८.२०२२

३ (कज्स कोड क्र. ०००२८७९४)/ 
मयुंबई मेट्रो शयाखया), कमलेश 
ज्ेलि्स प्या. नल. (कज्सियार) 
रुिेश ियुल्सभियाि नमिया्लया, 
ियुलया्सभियाि जमियाियाि 
नमिया्यालया (िह-कज्सियार)    

मयालमतेचया ि ््स खंड आनण भखंूड- ियुकयाि क्र. ४, 
५, ६ आनण ७, बी न्ंग, िटेल शॉनिंग िेंटर, 

चंिया्रकर लेि, प्बोििकयार ियाट्ठ ्गहृ ज्ळ, 
बोरी्ली िनचिम, मयुंबई मयुंबई उििगर महयारयाष्ट्र 

४००००२

रु ८०२६३७६०/- रुि्े आठ कोटी 
िव्ीि लक्ष ते्रअसष्ट हजयार ियातशे 
ियाठ आनण शू् ् ििेै मयात्र करीतया 

२३.०५.२०२२ 

३०.०८.२०२२

दपरामल कॅदपटल अँड हाऊदसंग फा्नांस दलदमटडे
(पूववी ददवाण हाउदसंग फा्नांस कॉपपोरेशन दलदमटडे महणून ज्ात असलले)े
क्देरि् का्ा्जल्: मयुंबई मेट्रो शयाखया, एचडीआ्एल टॉ्ि्स, तळ मजलया, अिंत कयाणेकर मयाग्स, 
सटेशि रोड, ्यंादे् (िू् ्स), मयुंबई ४०००५१ महयारयाष्ट्र. 
नोंदणीकृत का्ा्जल्:  य्ुनिट क्र. ६०१ ६ ्या मजलया, निरयामल अनमटी नबलडींग, निरयामल अगसत् कॉिपोरेट 
ियाक्स , कमयािी जंकशि, फया्र सटेशि िमोर, एलबीएि मयाग्स, कयु लया्स (िनचिम), मयुंबई ४०००७०

रोडपरि IV ताबा सूचना (स्ावर मालमत्सेाठी)

सही/- 
(प्ादिकृत अदिकारी)

दपरामल कॅदपटल अँड हाऊदसंग फा्नानस दलदमटडे 
पूववी ददवाण हाऊदसंग फा्नानस कॉपपोरेशन दलदमटडे

ददनांक : ०२-०९-२०२२
दठकाण : मुंबई  

cegbyeF&, efo. 1 (ØeefleefveOeer) : yesmš Ghe›eâceeves Dehebie 
heÇkeeMeebvee efceUle Demeuesues mekeueleerÛes DeesUKehe$e efkeâbkee 
keâeieoer DeesUKehe$e yeoueCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee Deens. lÙeevegmeej 
Dehebie heÇkeeMeebvee mceeš& keâe[& osCÙeele Ùesle Demetve lÙeemee"er 15 
mehšsbyej Debeflece cegole efoueer Deens. ner cegole efouÙeeveblej 25 
npeejentve DeefOekeâ efokÙeebie heÇkeeMeebveer mceeš& keâe[& Iesleues Deens. 
cee$e, yengleebMe efokÙeebie heÇkeeMeebkeâ[s mceeš& Heâesve vemeuÙeeves 
IejheesÛe meskesÛeener ueeYe Iesleuee Deens.

ef[efpešue eflekeâerš meskesuee Ûeeuevee osCÙeemee"er yesmš 
Ghe›eâceeves yesmš Ûeuees DeBhe, mceeš& keâe[&, yemeheeme, SvemeerScemeer 
keâe[& yemeheeme Ùeespevee meg™ kesâuÙee. Ùee meskesveblej Ghe›eâceeves 
Dehebie heÇkeeMeebvee osCÙeele ÙesCeejs mekeueleerÛes DeesUKehe$e efkeâbkee 
keâeieoer DeesUKehe$e yeoueCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee Demetve 
lÙeeSskepeer mceeš& keâe[& osCÙeele ÙesCeej Deensle. efkeMes<e 
mekeueleermee"er Dehebie heÇkeeMeebveer yesmš Ûeuees DeBhe [eGveuees[ 
keâ™ve yemeheemeÛÙee ceevÙeleskeâefjlee Dee@veueeF&ve Depe& keâjeÙeÛee 
Deens. pÙee Dehebie heÇkeeMeebkeâ[s mceeš& Heâesve GheueyOe veener, hejbleg 
lÙeebvee mceeš& keâe[& nkes Deens, lÙeebÛeemee"er mceeš& keâe[& IejheesÛe 
osCÙeeÛeer megefkeOee GheueyOe keâ™ve efoueer Deens.

Ùee ÙeespevesÛeer 24 Dee@iemš 2022 uee ÙeeÛeer Iees<eCee 
kesâuÙeeveblej 25 npeej 615 Dehebie heÇkeeMeebveer mceeš& keâe[& 
Iesleues Deens. Ùeehewkeâer 11 npeej 19 Dehebieebkeâ[s mceeš& Heâesve 
vemeuÙeeves lÙeebveer IejheesÛe mceeš& keâe[& meskesÛee ueeYe Iesleuee 
Deens. lej mceeš& keâe[& DemeuesuÙee 14 npeej 596 peCeebveer 
ceesyeeF&ue DeBhekej ner megefkeOee Iesleueer Deens.

Dekeâje npeej Dehebie heÇkeeMeebkeâ[s `mceeš& 
keâe[&’mee"er `mceeš& Heâesve’Ûe veener

šesue HeÇâer ›eâceebkeâ GheueyOe
yesmšÛÙee keâe@ue mesbšjkeâ[tve efkeMes<e 

mekeueleerÛÙee heemeOeejkeâebvee keâe@ue kesâues peele 
Deensle. pes mceeš& keâe[& IesCÙeeme FÛÚgkeâ Deensle 
lÙeebvee lÙeebÛee heòÙeekej keâe[& hee"keues peele 
Deens. lÙeemee"er yesmš Ghe›eâceeves 
1800227550 ne šesue HeÇâer ›eâceebkeâ efkeâbkee 
022-24190117 ›eâceebkeâ Demeuesues keâe@ue 
mesbšj 24 leeme meg™ "skeues Deensle. yesmš Ûeuees 
DeBheÉejs pegves keâe[& yeouetve vekeerve mceeš& keâe[& 
IÙeekes, DevÙeLee 15 mehšsbyej 2022 heemetve pegves 
yemeheeme DekewOe "jefkeues peeleerue, Demes 
Ghe›eâceeves mhe<š kesâues Deens.

ÚghÙee keâ@cesNÙeeÉejs ceefnueebÛes 
ÚeÙeeefÛe$eerkeâjCe, efleIeebvee Deškeâ

cegbyeF&, efo. 1 (ØeefleefveOeer) : ÚghÙee  
keâ@cesNÙeeÉejs ceefnueebÛes ÚeÙeeefÛe$eerkeâjCe 
keâjCeeNÙee efleIeebvee ieg®keejer efMeke[er heesefuemeebveer 
Deškeâ kesâueer. 

Deejesheerbveer efkeâceeve leerve ceefnueebÛes 
ÚeÙeeefÛe$e keâe{uÙeeÛes lemesÛe efÛe$eerkeâjCe 
kesâuÙeeÛes heesefuemeebvee Dee{Utve Deeues. 
heesefuemeebveer eflevner DeejesheerbÛes ceesyeeF&ue pehle 
kesâues Demetve les vÙeeÙekewÅekeâ efkeMues<eCeemee"er 
hee"keues Deensle.

meleerMe nefjpeve (29), mšerHeâve vee[j 
(21) DeeefCe mejkevee nefjpeve (23) DeMeer 
DeejesheerbÛeer veekes Deensle. eflevner Deejesheerbveer 
2019 les 2021 Ùee keâeUele efÛe$eerkeâjCe 
kesâues nesles. 

cegbyeF&, efo. 1 
(ØeefleefveOeer) : keâeboUkeveeÛes 
cenòke meke&meeceevÙeebvee hešketve 
osCÙeemee"er, lÙeebvee 
keâeboUkeveeÛee DevegYeke Ieslee 
Ùeekee Ùeemee"er oefnmej ÙesLeerue 
keâeboUkeve heefjmejele DeKesj 
keâeboUkeve GÅeeve GYes jenCeej 
Demetve vegkeâleerÛe oefnmej ÙesLeerue 
keâeboUkeve GÅeeveeuee 
meeke&peefvekeâ yeebOekeâece 
efkeYeeieeÛeer ceevÙelee efceUeueer 
Deens. Ùee heefjmejele keâeboUkeve 
GÅeeve efkekeâefmele keâjCÙeeÛee 
heÇmleeke leÙeej kesâuee neslee. 
hejbleg, heÇkeâuhe heÇlÙe#e 
meekeâjCÙeele Deveskeâ De[ÛeCeer 
efvecee&Ce PeeuÙee neslÙee. ceevekeer 
peerkeveemee"er DeeefCe vewmeefie&keâ 
pewkeefkeefkeOelee efšketâve jenCÙeele 
keâeboUkeveeÛes DevevÙe meeOeejCe 
cenlke Deens. lÙeecegUs 
keâeboUkeveeÛee heÇlÙe#e DevegYeke 
IesTve lÙeeÛeer MeeŒeerÙe ceeefnleer 
GheueyOe keâ™ve osCÙeemee"er ke 

lÙeeletve peveheÇyeesOeve keâ™ve 
pevelesÛÙee ceveele keâeboUkeve 
heefjmebmLesyeeyele Deeheguekeâer 
efvecee&Ce keâjCÙeemee"er cegbyeF&le 
keâeboUkeve GÅeeve GYes 
keâjCÙeeÛee heÇkeâuhe neleer 
IesCÙeele Deeuee Deens. oefnmej 
DeeefCe ieesjeF& ÙesLes ns GÅeeve GYes 
jenCeej Deens. lÙeeleerue ieesjeF& 
keâeboUkeve GÅeeveeÛes keâece meg™ 
Peeues Deens. lesLes Dee" nskeäšj 
#es$eekej 26.97 keâesšer ®heÙes 
KeÛe&tve lej oefnmej ÙesLes 30 
nskeäšj #es$eekej 48.80 keâesšer 
®heÙes KeÛe&tve keâeboUkeve GÅeeve 
efkekeâefmele kesâues peeCeej Deens. 
cegbyeF&le SketâCe 38 nskeäšj 
#es$eele keâeboUkeve GÅeeveeÛeer 
efveefce&leer keâjCÙeele Ùesle Deens. 
ÙeeceOÙes keâeboUkeveebÛÙee efkeefkeOe 
peeleer DeeefCe lÙeeÛes heÙee&kejCe 
meeKeUerleerue cenòke hešketve 
osCeeje ne DeMee heÇkeâejÛee 
heefnueeÛe heÙee&kejCe heÙe&šve  
heÇkeâuhe Deens. oefnmej ÙesLeerue 

ieesjeF&men oefnmej ÙesLes GYes jenCeej keâeboUkeve GÅeeve
GÅeeveeleerue cegKÙe FceejleerÛes #es$eHeâU 
3 npeej 305.58 Ûeew.ceer. DeeefCe 
mebieÇneueÙeÛes yeebOekeâeceeÛes #es$eHeâU 2 

npeej 409 .0 9 Ûeew.ceer. Flekesâ 
DemeCeej Deens. `vesÛej FbšjefheÇšsMeve 
mesbšj’ÛÙee Fceejleerheemetve kee@keâ kes, 

DeheÇesÛe jes[, ye@šjerkej ÛeeueCeejer 
keenves, DeeYeemeer mebieÇneueÙe, 
heÙee&kejCeerÙe heÙe&šveemee"er 

keâeboUkeveebÛeer meHeâj, keâeÛesÛee hetue 
DeeefCe Deekeâ<e&keâ heÇkesMeÉej yeebOeCÙeele 
ÙesCeej Deens.


