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चिपळूण बंदला
उत्स्फूत्यप््चतसाद

गाळ, बेटे काढण्यासाठी तात्काळ १७० कोटी द््ा

भारपच्या माध्यमातून
चवकास करणार : परब

कोकणसाठी नेहमी हात आखडते

\

िावंतवाडी,
(वा.)
सावंतवाडी
तालुक्यातील
मडुऱ्यासािख्या ग््ामीण भागातून
सावंतवाडी शहिात थ्िाजयक
झाल्यानंति भािपच्या माध्यमातून
सावंतवाडी
नगिपजिषदेचा
नगिाध्यक्् म्हणून काम किण्याची
जमळालेली संधी कायम थ्मिणात
िाहील. या अल्प कालावधीत
सावंतवाडी शहिाचा सव्ाा्गीण
जवकास साधण्याचा आपण सव्ि
सहकाऱ्यांच्या सािीने सव्ितोपिी
प््यत्न केला.
अनेक जवकास कामे माग््ी
लावली. नगिाध्यक्् या नात्याने
सावंतवाडीकि िनतेने व
काय्िकत्य्ाा्नी जदलेले प््ेम हाच
अमूल्य ठेवा असून ते माझ्या
कायम थ्मिणात िाहील, असे
भावोद््ाि नगिाध्यक्् संिू पिब
यांनी व्यक्त केले. सावंतवाडी
नगिपाजलकेच्या
आगामी
जनवडणुकीत
पाजलकेवि
भािपचीच सत््ा प््थ्िाजपत होईल,
असा जवश््ासही त्यांनी यावेळी
व्यक्त केला.
सावंतवाडीचे नगिाध्यक्् संिू
पिब यांचा नगिाध्यक््पदाचा
काय्िकाल संपला असून प््शासक
नेमण्यात आला आहे. आपल्या
७२० जदवसाच्या काय्िकालात
नगिाध्यक््पदाचा
कािभाि
यशथ्वीिीत्या सांभाळून आपली
कािकीद्ि यशथ्वी किणाऱ्या
नगिाध्यक्् संिू पिब यांचा शहि
भािपच्या माध्यमातून सत्काि
किण्यात आला.
सावंतवाडीवाजसयांच्या मनात
आपले आदिाचे थ् िान जनम् ाि ण
किणािे नगिाध् य क् ् सं िू पिब
यां ची कािकीद् ि सु व ण् ि अक् ् िान
कोिली िाईल, असा जवश् ्ा स
भािपच् या पदाजधकािी व
काय् ि क त् य् ाा् नी यावे ळी व् य क् त
केला.

\

अलधवेशिाच्या पलहल्याच लदवशी आमदार शेखर लिकम यांिी पोटलतडकीिे मांडल्या समथ्या

सिपळूण, (वा.) कोकण
सगळ्यांनाच आवडतो. मात््,
कोकणचा एखादा प््श्न सोडवायचा
असेल अिवा जनधी द््ायचा असेल
ति िोडेसे हात आखडते घेतले
िातात.
कोकणाने तुमच्याकडे
आिपय््ात काही माजगतले नाही. ७००
ते ८०० कोटी र्पये मोठी िक््म
नाही. सगळेच आश््ासने देतात.
कोकणाच्या तो्डाला नेहमीच पाने
पुसली िातात.
जचपळूणातील
नद््ांमधील तातडीने गाळ व बेटे
काढण्यासाठी १७० कोटी र्पयांचा
जनधी मंिूि व्हावा ति ही कामे आपत््ी
व्यवथ्िापन अंतग्ित झाली पाजहिेत,
अशी मागणी जचपळूण संगमेश्ि
जवधानसभा मतदािसंघाचे आमदाि
शेखि जनकम यांनी जहवाळी
अजधवेशनात पजहल्याच जदवशी कर्न
जचपळूणवासीयांच्या
भावना
जवजधमंडळात व्यक्त केल्या.
गेल्या १७ जदवसांपासून जचपळूण
बचाव सजमतीने वाजशष््ी
व
जशवनदीतील नदीतील गाळ काढावा
व पूििेषा िद्् किावी, या मागणीसाठी
येिील प््ांत काय्ािलयासमोि साखळी
उपोषण सुर् केले आहे. शासनाने
उपोषणाची दखल घेतली.

\

लिकम म्हणािे सत््ाधाऱ्यांसह लवरोधकांिा
सांगावेसे वाटते की, कोकण सगळ्यांिाच
आवडतो.
g

मात्,् कोकणचा एखादा प्श् ि् सोडवायचा
असेि अथवा लिधी द््ायचा असेि तर थोडेसे
हात आखडिे घेतिे जातात.
g

कोकणािे तुमच्याकडे
आजपय्त्ं काही मालगतिे

िाही.

g ७०० ते ८०० कोटी र्पये मोठी रक्म
् िाही.
गेलय् ा चार ते पाच मलहन्यात लतथिा असिेिा
िदीतीि गाळ पूणपण् णे काढणे गरजेचे आहे.
g लचपळूण, महाड, खेड, संगमेशर
् , राजापूर
ऐलतहालसक वारसा िाभिेिी शहरे आहेत. एकेकाळी लतथे
गिबते येत होती.
g

1 मात््, लततकेसे लिष्पन्ि झािेिे

2 यावेळी ते म्हणािे की, लदिांक

िाही. यामुळे लचपळूण बचाव
सलमतीिे साखळी उपोषण सुर्च ठेवूि
'लभक मांगो आंदोिि,' मूक मोच्ाण'
काढिा. तर बुधवारी लचपळूण बंदची
हाक लदिी आलण लचपळूणवासीयांिी
देखीि लततकाच प््लतसाद लदिा.
लचपळूणवासीयांच्या भाविा तीव््आहेत,
हे दाखवूि लदिे आहे. दरम्याि, बुधवारी
लहवाळी अलधवेशि सुर्झािे आहे. या
अलधवेशिात आमदार शेखर लिकम यांिी
लचपळूणच्या गाळाचा प््श्ि पोटलतडकीिे
मांडिा.

२२ जुिै रोजी आिेल्या
अलतवृष्ी आलण महापुरामुळे
लचपळूणचे मोठे िुकसाि झािे आहे.
या घटिेची पुिरावृत्ी होऊ िये,
यासाठी राजकीय लवरलहत
लचपळुणवासीय यांिी गेल्या १७
लदवसांपासूि प््ांत काय्ाणियासमोर
आपत््ी व्यवथ्थापिांतग्णत िद््ांमधीि
गाळ काढावा व लचपळूणवालसयांिा
वाचवावे, या मागणीसाठी साखळी
उपोषण सुर्केिे आहे. ही मागणी
कोकणासाठी आहे.

चवरोधकांनाि मदत केली
वाद रंगण्यािी चिन्हे

अडीच वष््ेिगराध्यक््आधी कोणाचा ? हा लिण्णय आमचे िेतेच घेतीि अशी
मालहती दळवी यांिी लदिी. भलवष्यात हे वाद थांबतीि का? असे लवचारता दळवी
यांिी रामदास कदम यांचे िाव ि घेता सांलगतिे की, दोि लदवसांपूव्ी पत््कार
पलरषदेत त्यांिी लदशा सांलगतिी आहे. त्यामुळे त्यांची लदशा काय असेि हे आता
आम्हािा समजिे आहे, आसा टोिाही दळवी यांिी िगाविा आहे. त्यामुळे या
सगळ्या पा््श्णभूमीवर आता येत्या काळात लशवसेिा- राष््वादी आघाडी व
आमदार योगेश कदम यांच्यात वाद रंगण्याची लचन्हे आहेत. या सगळ्यात
आरोपांवर आता लशवसेिेचे लवद््माि आमदार योगेश कदम यांच्याकडूि कोणती
प््लतल््िया येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

किणाि असल्याचे दळवी यांनी
सांजगतले. आमदाि योगेश कदम
यांनी आता पक््ादेश मानून प््वाहात

कोलेखारन- भुस्कुटे
बंगला रस््ा खडतर

\

सिपळू ण , (का. प् ् . )
शहिानिीकच् या
कोले खािण
भुथ्कुटे बंगला ते कोलेखािण सीमा
िथ् त् याचे नु क ते च डां ब िीकिण झाले
आहे . मात् ् , या नव् याने डां ब िीकिण
किण् यात आले ल् या िथ् त् यावर् न
वाहन चालजवल् यावि 'होडीतू न '
िात असल् याचा अनु भ व ये त आहे .
यावर् न या िथ् त् याचे काम कसे
झाले असे ल , याचा अं दाि ये तो
आहे . याकडे प् ् शासन लक् ् दे ई ल
का? असा प् ् श् न उपस् थित होत
आहे . गे ल् या काही वष् ाा् पू व् ी या
माग् ाि व िील िथ् त् याचे डां ब िीकिण
किण् यात
आले .
मात् ् ,
अल्पावधीतच या िथ्त्याची दुिवथ्िा
झाल् याचे समोि आले .

सिपळूण,
(वा.)
जचपळूणमधील गाळ प््श्नाकडे
शासनाचे लक्् वेधण्यासाठी
जचपळूण बचाव सजमतीने
बुधवािी जचपळूण बंदचे आवाहन
केले होते. या आवाहनाला
जचपळूण शहि आजण पजिसिातून
नागजिकांनी, व्यावसाजयकांनी
उत्थ्रूत्ि प््जतसाद जदला.
बुधवािचा बंद शांततेत पाि
पडला. शहि आजण पजिसिातील
हॉटेल्स, जकिाणा, कापड, भािी
आदी्सह
अन्य
व् या व सा जय कां नी
आपले व्यवसाय
बंद ठेवले होते.
जि क् ्ा
चालकांनीही या
बं द म ध् ये

3 आपत््ी व्यवथ्थापि अंतग्णत ३२००

कोटी र्पये कोकणािा देणार असाि
तर लचपळुणातीि िद््ांमधीि गाळ व बेटे
काढणे. तेथीि िद््ा मोकळ्या करणे,
छोटे- छोटे बंधारे बांधणे या कायमथ्वर्पी
योजिा तातडीिे होणे गरजेचे आहे. एखादी
आपत््ी आिी तर आपण तीि टप्प्यात काम
करतो. पलहल्या टप्प्यात मदत देतो. दुसऱ्या
टप्प्यात उभारणीसाठी सहकाय्णकरतो तर
लतसऱ्या टप्प्यात या घटिांची पुिरावृत्ी होऊ
िये, यासाठी कायमथ्वर्पी योजिा
आखतो, असे आमदार लिकम यांिी यावेळी
िमूद केिे.

कोकणच्या तो्डाला
नेहमी पाने पुसली

सगळेजण आश््ासिे देतात पण कोकणाच्या
तो्डािा िेहमीच पािे पुसिी जातात.
लचपळुणातीि िद््ांमधीि गाळ काढण्यासाठी
तातडीच्या लियोजिाची गरज आहे. िद््ांमधीि
गाळ व बेटे काढण्यासाठी १७० कोटी र्पयांचा
लिधी आपत््ी व्यवथ्थापि अंतग्णत मंजूर करावा
अशी मागणी केिी. येत्या पावसाळ्यापूव्ी
िद््ांमधीि गाळ काढिा गेिा िाही तर कोकण
पूण्णत उद्््वस््होण्याच्या माग्ाणवर आहे, अशी
भीतीदेखीि आमदार शेखर लिकम यांिी
यावेळी व्यक्त केिी.

पालिका लिवडणुकीत
‘एकिा चिो रे’

यांनी आघाडीसाठी िाष््वादीच्या
पाल्िमे्टिी बोड्िच्या काही सदथ्यांना
पदाजधकाऱ्यांबिोबि आघाडीची चच्ाि
किण्यासाठी पाठवले होते. काँग्ेसने
सत््ेतील समान वाटा माजगतल्यानंति
आघाडीची
चच्ाि
जरथ्कटली.
काँग्ेसमधील काही पदाजधकाऱ्यांनी

आहे. त्यामुळे पाजलका जनवडणुकीसाठी
जशवसेनच
े ी एकला चलो िे भूजमका थ्पष््
झाली आहे.
जनवडणुकीसाठी काँग्ेस-िाष््वादी
काँग्ेसची आघाडी व्हावी, यासाठी
िाष््वादीकडून प््यत्न सुर् आहेत.
िाष््वादीचे मािी आमदाि िमेश कदम

\

आता लतथे एक साधी होडी िाही, अशी पलरस्थथती आहे.

गेल्या १७ चदवसांपासून चिपळूणकरांिे उपोषण सुर्

सूय्यकांत दळवी्िा आमदार योगेि कदमांवर आरोप

दापोली, (का. प््.) दापोली
नगिपंचायत जनवडणूक आिोप प््त्यािोपांमुळे चच््ेच िाजहली आहे.
जशवसेनेचे जवद््मान आमदाि योगेश
कदम यांनी जशवसेना िाष््वादी
आघाडी उमेदवािांचय् ा जविोधात काम
केल्याचे पुिावे आपल्याकडे
असल्याचा दावा मािी आमदाि
सूय्िकांत दळवी यांनी २१ जडसे्बि
िोिी मंगळवािी सायंकाळी उजशिा
आयोजित पत््काि पजिषदेत केल्याने
खळबळ उडाली आहे. यावेळी
जशवसेना जवधानसभा क््ेत्प्मुख
जकशोि देसाई, तालुकाप््मुख ऋषी
गुिि, िाष््वादीचे अिय जबिवटकि,
संदीप िािपुिे आदी उपस्थित होते.
अपक्् उमेदवािांच्या बुिवि
िाऊन त्यांना आमदाि योगेश कदम
यांनी पाठबळ जदल्याचा आिोप
दळवी यांनी केला आहे. या
सगळ्यांचा अहवाल आम्ही
वजिष््ाक
ं डे देणाि असून जशस्भ
् गं ाची
कािवाई किावी, अशी मागणी

कोकणवासीयांनी आत््ापय््ंत काय माचगतले?

g

चिपळूणमध्ये चिवसेना स्वबळावर लढणार

सिपळूण, (वा.) जचपळूण
पाजलकेची आगामी पंचवाज्षिक
जनवडणूक जशवसेना थ्वबळावि लढणाि
आहे. पाजलका जनवडणुकीत जशवसेना
कोणत्याही पक््ाबिोबि युती जकंवा
आघाडी किणाि नाही, असे
जशवसेनेकडून िाहीि किण्यात आले

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

\

मुबं ई, २३ डिसेबं र २०२१

गाळ प््श्न गांभीय्ायने घेण्यािी गरर

िाष््वादीबिोबि आघाडी नको, अशी
टोकाची भूजमका मांडली.शहिात सध्या
जशवसेनेला चांगले जदवस आहेत. अशा
स्थितीत िाष््वादीबिोबि आघाडी झाली
ति जशवसेनेच्या वाट््ाला कमी िागा
येतील आजण सत््ेतील वाटाही कमी
होईल.

पत््कार पलरषदेत आयरे्चा आरोप

हलगर््ीपणामुळे चिमुरड््ािा मृत्यू

शासिाकडूि अपेल्कत प््लतसाद लमळत िसल्यािे हे उपोषण पुढे चािूच
ठेवण्याचा लिण्णय सलमतीिे घेतिा आहे. लचपळूणच्या दोि आमदारांिी
लवधािसभेत याबाबत प््श्ि उपस्थथत केिा असूि आता सरकार काय
घोषणा करते, याकडे समस््लचपळूणवासीयांचे िक््िागूि रालहिे आहे.
उपोषणथ्थळी लजल्ह्ाच्या लवलवध भागातूि अिेक संथ्था पालठंबा देण्यासाठी
येत आहेत. दोि लदवसांपूव्ी काढिेल्या मूक मोच्ाणिाही हजारो लचपळूणकर
िागलरकांिी उपस्थथती िाऊि शासिािे लचपळूणच्या गाळ प््श्िाकडे
गांभीय्ाणिे िक््द््ावे, अशी मागणी केिी.

n{íM_ aoëdo {dñVma H$aarV Amho
_w§~B© goö¨Q´>b - Ah_Xm~mX
ímVmãXr EŠgßm«ogMm
Jm§YrZJa H$°°{nQ>b
bn`ªV
{X. 24.12.2021 nmgyZ (gwYm{aV doim§g{hV)

\ रत्नासररी, (का. प््.) तालुक्यातील वाटद - खंडाळा या जठकाणी १५
जडसे्बि िोिी दज्शिल प््मोद सावंत या जचमुिड््ाचा झालेला अपघाती मृत्यू हा
शासन व प््शासन यांच्या हलगि््ीपणा व लाचखोिीमुळे झाला असल्याचा
आिोप बहुिन समाि पाट््ीचे प््देश महासजचव िािे्द् आयिे यांनी पत््काि
पजिषदेत केला आहे. मुलाच्या मृतय् स
ू िबाबदाि असलेलय् ा प्श
् ासनातील तसेच
शासन चालवणाऱ्या प््जतजनधी्ची चौकशी किावी. त्या कुटुंबाला न्याय न
जमळाल्यास बसपातर््े आंदोलनाचा इशािा देण्यात आला आहे.

JmS>r H«$. 12009
(_w§~B© goö¨Q´>b Jm§YrZJa H$°°{nQ>b)
AmJ_Z ßm«ñWmZ
-- 06.10
06.33 06.35
07.59 08.01
09.03 09.08
09.44 09.46
10.35 10.40
11.10 11.13
11.27 11.29
12.22 12.37
13.40
-

A{YH$ _m{hVrH${{aVm H¥$n`m

{d^mJr¶ aoëdo ì¶dñWmnH$ (dm{UÁ¶), n{ü‘ aoëdo ‘w§~B© {d^mJ, ‘w§~B© g|Q´>b ^maVmMo amï´>nVr
¶m§À¶m dVrZo Am{U Ë¶m§À¶m H$[aVm ‘w§~B© {d^mJ, n{ü‘ aoëdo ¶oWo Zm|XUrH¥$V {bOYmaH$m§H$Sy>Z90
{Xdgm§nojm A{YH$ hmoUma Zmhr qH$dm {Z{dXm A§{V‘ hmoÊ¶mÀ¶m H$mbmdYrn¶ªV Omo H$mbmdYr
AJmoXa Agob Ë¶m H$mbmdYrH$[aVm Imbrb à‘mUo Z‘yX Ho$boë¶m aoëdo H§$nmQ>©‘|Q²ggmR>rVmËnwaË¶m
{bqOJH§$ÌmQ>mgmR>r grb~§X {b’$mâ¶mV H$moQ>oeÝg Am‘§{ÌV H$arV AmhoV. grnrEbnr2014 À¶m
gd© AQ>r Am{U eVu doimodoir Omar H$aÊ¶mV Amboë¶m gwYmaUm§gh bmJy AgVrb. ~mobrXma
¶m§Zr {deofËdmZo Am{U ñnï>nUo Q´>oZ H«$‘m§H$ Am{U EgEbAma ¶m§Mo {R>H$mU Ë¶m§À¶m ~mobrÀ¶m
erf©ñWmZr Z‘yX H$aUo Amdí¶H$ Amho Am{U Ë¶mgh d¡Y Zm|XUr à‘mUnÌo, OrEgQ>r Am{U n°Z
à‘mUnÌ àV gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. Amnbr ~mobr {H$‘mZ gwajm AZm‘V é 1 bmI Or
S>rS>r / no Am°S>©a / ‘wXV R>od nmdVr Or Eg Ama S>rE’$EE‘, ‘w§~B© g|Q´>b, n{ü‘ aoëdo ¶m§À¶m
Zmdo ‘w§~B© ¶oWo Xo¶ Agob Ë¶mgh gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. ¶eñdr ~mobrXmam§Zm H§$ÌmQ>mÀ¶m
aH$‘oÀ¶m 5 % a¸$‘ gwajm AZm‘V åhUyZ T>mo~i brO ’«o$Q> åhUyZ O‘m H$amdr bmJob Oo
{H$‘mZ 1 bmI én¶m§n¶ªV Agob. gwajm AZm‘V ‘Yrb ’$aH$ H§$ÌmQ> gwé hmoÊ¶mÀ¶m AmXr
^aUm H$aUo Amdí¶H$ Amho, Oa H$moUVohr AO© / ~mobr Amdí¶H$ Ë¶m H$mJXnÌm§À¶m {edm¶
Am{U {H$‘mZ gwajm AZm‘V a¸$‘ é 1 bmI ¶m§À¶mgh AXm Z Pmë¶mg Ë¶m§Mm ñdrH$ma Ho$bm
OmUma Zmhr.
A. Q´>oZ ñWmZH$mmnmgyZ ñWmZH$mmn¶ªV dma§dmaVm
H«$. H«$‘m§H$
1 12951 E‘E‘grQ>r
2 12925

~rS>rQ>rEg

3 12901

S>rS>rAma

4 09045

EgQ>

5 09045

EgQ>r

6 12971

~rS>rQ>rEg

7 22209 E‘E‘grQ>r

EZS>rEbEg

H§$nmQ>©‘|Q> Am{U
dhZ j‘ Vm

X¡Z§{XZ

E’$EbS>ãë¶yEbAmaAmaE‘
(3.9 Q>Z )
EEgAma
X¡Z§{XZ Ama-EbS>ãë¶yEbAmaAmaE‘
(3.9 Q>Z)
ES>rAm¶
X¡Z§{XZ Ama-EbS>ãë¶yEbAmaAmaE‘
(3.9 Q>Z)
grnrAma gmo‘, ~wY,
E’$EgEbAma -2
Jwé, ewH«$
(4.0 Q>Z)
Am{U a{d
grnrAma gmo‘, ~wY,
AmaEgEbAma -2
Jwé, ewH«$
(4.0 Q>Z)
Am{U a{d
~rìhrgr
X¡Z§{XZ E’$EbS>ãë¶yEbAmaAmaE‘
(3.9 Q>Z)
EZS>rEbEg gmo‘, ewH«$ EbS>ãë¶yEbAmaAmaE‘
(3.9 Q>Z)

eoam/EH$mm EH$b
b
’o$argmR>r Amanr
aÔ
aÔ
aÔ
aÔ
aÔ
4,380
14,298

amIrd qH$‘V hr S>oìhbn‘|Q> ewëH$ Am{U OrEgQ>r dJiyZ Amho Oo gÜ¶m2% Am{U 5% AZwH«$‘o
BVH$m Amho. ho ñdrH$maboë¶m Xam§{edm¶A{V[aº$ gmXa H$amdo bmJVrb. ¶m AmH$mam§MoeV‘mZ ho aoëdo
~moS>m©Zo doimodoir gwM{dboë¶mgwYmaUm§À¶mVgoM H$am§À¶m XamVrb ~Xbm§À¶m AYrZ Agob Am{U Vo brO
hmoëS>a ¶m§Zm AXm H$amdo bmJob. H$mmoQ>oeZ gmXa H$aaÊ¶mMr VmarI Am{U doi : 30-12-2021 amoOr
Xþnmar 12. 00 dmOon¶ªV. H$mmoQ>oeÝg CKS>Ê¶mMr VmarI Am{U doi : 30-12-2021 amoOr Xþnmar
12. 15 dmOVm. H$moQ>oeZ Z‘wZm www.indianrailway.gov.in ¶oWo S>mCZbmoS> H$aÊ¶mgmR>r
CnbãY Amho.
Amåhmbm bm B©H$ H$aam:

Amåhmbm ’$mm°bmo H$aam:

`oWo ^oQ> Úm.

ßm«dmímm§Zr JmS>rV ßm«doím H$aaVodoir, ßm«dmgmXaå`mZ d J§Vì` ñWmZr CVaë`mda
H$mmo{ìhS> - 19 ímr g§~{YV gd© {ZH$ff, EgAmonrO² `m§Mo nmbZ H$aamdo.

n{íM_ aoëdo
Amåhmbm bmB© H$ H$aam:
Amåhmbm ’$mm°bmo H$aam:

gd© Ama{jV {V{H$QQ>m§H${{aVm H¥$n`m AmoiIrMm nwamdm gmo~V ~miJm.

H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S

H¥$n¶m ¶m AmYrMr gyMZm H«$‘m§H$SS>ãë¶yAma - E‘E‘{gQ>rAmogrAmoE‘E‘
(grEbŠ¶yQ>r)/1 /2020 (8165) {XZm§H$ssV 13-12-2021 Mm g§X^© ¿¶mdm

_w§~B© goö¨Q´>b
~mo{adbr
dmnr
gwaV
^ê$MM
dS>moXam
AmU§X
Zm{S>`mX
Ah_Xm~mX
Jm§YrZJa H$°°{nQ>b

www.enquiry.indianrail.gov.in

सामील व्हावे, असे देखील आवाहन
आपण त्यांना कित असल्याचे
दळवी यांनी सांजगतले.

\

n{ü‘ aoëdo

ñWmZHo$

JmS>r H«$. 12010
(Jm§YrZJa H$°°{nQ>b
- _w§~B© goö¨Q´>b)
AmJ_Z ßm«ñWmZ
21.45
-20.46 20.48
19.19 19.21
18.10 18.15
17.22 17.24
16.30 16.35
15.58 16.00
15.39 15.41
15.00 15.05
14 . 20

Q>rn : JmS>rMr {dÚ_mZ aMZm d Wm§ã`m§_Ü`o
H$moUVmhr ~Xb Zmhr.

् ् झालेले िस््े
सिंधदु रु नग् ररी, (वा.) जिल्हा पजिषदेचय् ा मालकीचे नादुरस
‘नादुर्स्
दु
र
स
्
ा
्
साठी
न
घे
त
ा
सु
स
थ
्
ितीतील
िस्
े
्
िे
ट
पालकमं
त
य
्
ां
न
ी
सु
च
वले
त. िथ्तय् ांचय् ा
रस्त्यांिीि दुर्स्ी कामांना बुधवािी झालेलय् ा जिल्हा पजिषद थ्िायी सजमती सभेत गटनेआहे
ते िणिीत देसाई
करा’
यांचय् ासह सदथ्यांनी हिकत घेत नादुरस
् ् िस््े दुरस
् ्ीची मागणी केली.

ewÜXrnÌgyMZm H«$‘m§H$ S>ãë¶yAma - E‘E‘{gQ>rAmogrAmoE‘E‘
(grEbŠ¶yQ>r)/1 /2020 (8165) {XZm§H$ssV 17-12-2021

सहभाग नो्दजवला.
नेहमी गिबिलेले िथ्त्यांवि
तुिळक वाहतूक होती. जचपळूण
बचाव सजमतीने पुकािलेल्या
बेमुदत साखळी उपोषणाला
सतिा जदवस झाले. दिम्यान,
महापुिामुळे
जचपळणूसह
पजिसिाची कधीही न भर्न
जनघणािी हानी झाली आहे.
त्यामुळे
महापुिमुक्तीसाठी
जचपळूकिांचे उपोषण सुर् आहे.
त्यामुळे प््शासनाने मागण्या मान्य
कर्न नद््ांतील गाळ
ल व क िा त
ल व क ि
का ढा वा ,
अशी मागणी
आहे.

H$mmnm}aoQ> Am¶Soö¨{Q>Q>rr Z§.. … Eb65110E‘EM1985nrEbgr038137)
Zmo§XUrH¥$V H$mm`m©b` : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400051. (‘hm.)
H$mm°nmo© aoQ> H$mm`m©b` : H$moQ>H$ B{Ý\${ZQ>r, PmoZ-2, 4 Wm _Obm, {~{ëS>.H«$. 21, B{Ý\${ZQ>r nmH©$, Am°\$ n{íM_ ÐwVJVr _hm_mJ©, JmoaoJmd, _w§~B©-400097.
ímmIm / jo Ìr` H$mm`m©b` : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b. AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, grEgQ>r amoS>, H$mobrdar Jmd, Hw§$Mr H$d} ‘mJ©, H${bZm, gm§VmH«w$P
(ny.), ‘w§~B© - 400 098, ‘hm.

B©-{bbmd VWm {dH«$rH$[aVm Om{ha gyMZm

H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S

H$mmnm}aoQ> Am¶Soö¨{Q>Q>rr Z§.. … Eb65110E‘EM1985nrEbgr038137)
Zmo§XUrH¥$V H$mm`m©b` : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400051. (‘hm.)
H$mm°nmo ©aoQ> H$mm`m©b` : H$moQ>H$ B{Ý\${ZQ>r, PmoZ-2, 4 Wm _Obm, {~{ëS>.H«$. 21, B{Ý\${ZQ>r nmH©$, Am°\$ n{íM_ ÐwVJVr _hm_mJ©, JmoaoJmd, _w§~B©-400097.
ímmIm /joÌr` H$mm`m©b` : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b. AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, grEgQ>r amoS>, H$mobrdar Jmd, Hw§$Mr H$d} ‘mJ©, H${bZm, gm§VmH«w$P
(ny.), ‘w§~B© - 400 098, ‘hm.

B©-{bbmd VWm {dH«$rH$[aVm Om{ha gyMZm

V_m_ OZVog d {dímofV: H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ h_rXmam§Zm `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, ßm«{V^yV YZH$mo¨H$So> JhmU - ßm«^m{aV Imbrb {ZXo©{ímV _mb_Îmm {OMm
à{VH$mmË‘H$ Vm~m H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> ßm«{V^yV YZH$mo `m§À`m ßm«m{YH¥$V A{YH$mè`m§Ûmao KoÊ`mV Ambm hmoVm Ë`m _mb_Îmm§Mr H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> Imbrb {ZXo©{ímV
VmaIog Oímr Amho OoWo Amho, Oímr Amho Or Amho d Or H$mmhr Amho VoWo Amho VÎdmda {dH«$r H$aÊ`mV `ooV Amho. Am_Mo goëg A±S> _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd godm ^mJrXma _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. `m§À`m do~nmoQ©>b AWm©V www.c1india.com À`m _mÜ`_mVyZ AYmohñVmj{aVm§Ûmao ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rgmR>r Am°ZbmBZ ßm«ñVmd _mJ{dÊ`mV
`oV AmhoV, Á`m§Mm Vnímrb Imbrbßm«_mUo Amho :
‘mJUr gyMZm VmarI d a¸$‘‘
H$O
O©Xma/h_rXma/JhmUdQ>XXmam§Mo Zmd
ñWmda _mb_ËVoMo {ddaU
ñWmda ‘mb‘ÎmoMm gd© ^mJ d ^yI§S> … âb°Q> H«$. 702, 7 dm
_mJU r gy MZm {XZm§H$ :
H$O
O© ImVo H«$. … EME’$337600845
_Obm, B‘maV H«$. 01 B©, Amo{edam Vwbrn grEMEg {b.,
1) lr. ‘mohå‘X Bgama AÝgmar (H$O©Xma)
26.07.2021
é. 74,57,103.82/- (é. nmQ>brnwÌ ZJa, Ý¶y qbH$ amoS>, ‘oKm ‘m°bOdi, Amo{edam, Omo2) lr‘Vr ‘{XZm ~oJw‘ AÝgmar (gh-H$O©Xma)
Mm¡è¶mhÎma bmI gÎmmdÞ hOma Joídar (n.), ‘w§~B© - 400 102. O{‘ZrMo joÌ … 640 Mm¡.’y$Q>
EH$ímo VrZ d ã¶mE|er n¡go _mÌ) ({~ëQ> An), Vm~m àH$mma … à {VH$mmË‘H$
amIrd _yë`
~mobr a¸$‘‘oÀ¶m 10% Bgmam aŠH$__ Ro>d (BaRo>)
é. 1,02,40,000/- (é. EH$ H$amoS> XmoZ bmI Mmirg hOma _mÌ)
é. 10,24,000/- (é. Xhm bmI Mm¡drg hOma ‘mÌ)

V_m_ OZVog d {dímofV: H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ h_rXmam§Zm `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, ßm«{V^yV YZH$mo¨H$So> JhmU - ßm«^m{aV Imbrb {ZXo©{ímV _mb_Îmm {OMm
à {VH$mmË‘H$ Vm~m H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> ßm«{V^yV YZH$mo `m§À`m ßm«m{YH¥$V A{YH$mè`m§Ûmao KoÊ`mV Ambm hmoVm Ë`m _mb_Îmm§Mr H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> Imbrb {ZXo©{ímV
VmaIog Oímr Amho OoWo Amho, Oímr Amho Or Amho d Or H$mmhr Amho VoWo Amho VÎdmda {dH«$r H$aÊ`mV `ooV Amho. Am_Mo goëg A±S> _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd godm ^mJrXma _o. gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{{b. `m§À`m do~nmoQ©>b AWm©V www.c1india.com À`m _mÜ`_mVyZ AYmohñVmj{aVm§Ûmao ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rgmR>r Am°ZbmBZ ßm«ñVmd _mJ{dÊ`mV
`oV AmhoV, Á`m§Mm Vnímrb Imbrbßm«_mUo Amho :
‘mJUr gyMZm VmarI d a¸$‘‘
H$O
O©Xma/h_rXma/JhmUdQ>Xmam§Mo Zmd
ñWmda _mb_ËVoMo {ddaU
H$O
O© ImVo H«$. … EME’$337425274
_mJUr gyMZm {XZm§H$ : 10.11.2020 ñWmda ‘mb‘Îmo Mm gd© ^mJ d ^yI§S> … âb°Q> H«$. 1 d 2
1) lr. O¶Xrn EZ A hþOm (H$O©Xma)
(2 H$ma nm{Hª$Jg{hV), 7 dm ‘Obm, AÞnyUm©, ßbm°Q>
é. 1,71,59,669/- (é. EH$
2) lr‘Vr {Zb‘ M§ÐeoIa A hþOm (H$O©Xma)
H$amoS> EH$mhÎma bmI EH$moUgmR> hOma H«$. 511, S>m¶‘§S> JmS>©Z, M|~ya, ‘w§~B© - 400 071,
‘hm. O{‘ZrMo joÌ … 120.66 Mm¡.’y$Q>, Vm~m àH$mma …
3) lr‘Vr gr‘m AhþOm (H$O©Xma)
ghmímo EH$moUgÎma _mÌ)
à{VH$mmË‘H$
4) lr. eoIa ’«w $Q> goÝQ>a (H$O©Xma)
amIrd _yë`
~mo br a¸$‘‘oÀ¶m 10% Bgmam aŠH$__ Ro>d (BaRo>)
é. 3,76,56,000/- (é. VrZ H$amoS> í¶mhÎma bmI N>ßnZ hOma _mÌ)
é. 37,65,600/- (é. gXþgï> bmI nmgï> hOma ghmeo ‘mÌ)

ñWmda ‘mb‘ÎmoÀ¶m n[ajUmMr VmarI
{bbmdmMr VmarI d doi
{X. 14.02.2022 amoOrnmgyZ g. 11.00 dm. Vo Xþ. 12.00 dm.
{X. 16.02.2022 amoOrnmgyZ Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 dm.
gmXarH$aaUmH$[[aVm A§{V‘ VmarIoMo àñVmd/BaR>oo … {X. 15.02.2022 amo Or gm¶§. 3.00 n¶ª V
{dH«$rÀ`m _hÎdmÀ`m AQ>rr d ímVr© :
1. {bbmd n«{H«$`o_Ü`o {d{hV AZwgma ~mobr XñVmdoO `m§À`m nwT>rb AQ>r d ímVr© `m§À`m AZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. ~mobrXma Am_Mo goëg d _mHo©${Q§>J d B©{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§ {S>¶m ßm«m.>{b. AWm©V wwhttps://www.bankeauctions.com `m§Zm ~mobr XñVmdoO, Am°ZbmBZ gmXarH$aUmH${aVmMm B©-{bbmd d
~mobr ßm«nÌ `m§À`mgmR>r {d{hV ßm«{V^yV g§nÎmrMm Vnímrb OmUyZ KoÊ`mH${aVm g§nH©$ gmYmdm. 2. gd© BÀNw>H$ »maoXrXma/~mobrXma `m§Zr darb {ZXo©{ímV do~ nmoQ©>b
https://www.bankeauctions.com da Ë`m§Mo Zmd Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho d Ë`m§Mo `wOa Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$ê$Z B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mH${aVm ñdV:Mo Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho. 3. H$moÊmËmrhr Mm¡H$ímr, _m{hVr, ghmæ¶, n«{H«$¶m d Am°ZbmBZ B©-{bbmdmMo n«{ímjÊm KoÊ‘mH${aVm n«ñVm{dV ~mobrXmam§Zr
_o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. {d^mJ ¶m§Zm Am_Moo goëg A±S> _mHo©${Q§>J ‘oWo g§nH©$ gmYmdm d B©-{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o . gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{{b. ¶m§Zm ‘o. {dZmoX Mm¡hmZ `m§À`m _m\©$V
Xya. H«$. +91 7291971124,25,26, _mo . H«$. +9813887931 d B©_ob Am‘S>rr : delhi@c1india.com & support@bankeauctions.com da g§nH©$ gmYmdm.
4. n«m{YH¥$V A{YH$mar `m§Mr gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmoda H$moUVohr ^ma ZmhrV. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ`mnydr© _mb_Îmog§X^m©Vrb
^ma, hŠH$ AmXr¨g§X^m©V VgoM _mb_Îmoda ßm«^md nmS>Umao Xmdo/hŠH$/XoUr `m§g§X^m©V ñdV:hyZ ñdV§Ì Mm¡H$ímr VmarI d doion¶ªV H$amdr. Ë`m§Mr nS>VmiUr H$ê$Z ImÌr
H$ê$Z ¿`mdr. B©-{bbmd Om{hamV hr Ho$E‘~rEb ~±Ho$Mr H$moUVrhr dMZ~ÕVm dm H$moUË`mhr gmXarH$aUmV ñWm{nV H$arV Zmhr {H§$dm ñWm{nV H$arV Agë`mMo _mZrV Zmhr.
H$moUVohr {Vgè`m njmMo H$moUË`mhr ñdê$nmVrb Xmdo/hŠH$/XoUr `m§H${aVm ßm«m{YH¥$V A{YH$mar/ßm«{V^yV YZH$mo O~m~Xma ZgVrb. B©-{bbmd Om{hamV Ho$E_~rEb `m§À`m
H$moÊmË`mhr VH«$ma VgoM H$moÊmË`mhr gmXarH$aÊmmH${aVm O~m~Xma Zgob. n«m{YH¥$V A{YH$mar/n«{V^yV YZH$mo H$moÊmË`mhr {Vgao nj `m§Mo Xmdo/h¸$/ XoÊmr `m§H${aVm H$moÊmË`mhr
n«H$mao O~m~Xma ZgVrb. 5. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr do~nmoQ©>b (https://www.bankeauctions.com) À`m _mÜ`_mVyZ n°Z H$mS©>, AmYma H$mS©>, a{hdmgr
nwamdm, H§$nZrÀ`m g§X^m©V ~moS©> R>amd VgoM nÎ`mMm nwamdm `m§À`m ñd-gmjm§{H$V ßm«Vr¨g_doVm n«{V^yV g§nÎmrÀ`m ì`mOa{hV naVmdm`mo½` Bgmam aŠH$_ Ro>drÀ`m (BaRo>) H$mmoQ>HH$
_{h§Ðm ~±H$ {b., `m Zmdo Omar YZmH$fm©À`m ñdê$nmVrb ßm«XmZmMm Vnímrb gmXa H$amdm/AnbmoS> H$amdm.
H$O©Xma/JhmÊmdQ>Xma/h_rXma `m§Zm gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Vrg {Xdgm§À`m AmV ì`mO d »mM© `m§À`mgh darb {ZXo©{ímV WH$~mH$r§À`m n«XmZmH${aVm g§nyÊm©
Xm{`Ëdm§da ga\¡$gr H$m`ÚmÀ`m {Z`_ 6(2), 8(6) d 9(1) A §VJ© V d¡Ym{ZH$ 30 {Xdgm§ Mr d¡Ym{ZH$ gyMZm XoÊ`mV `oV Amho `mV H$gya Pmë`mg darb {ZXo©{ímV AQ>r d
ímVr© AZwgma n«{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$r H$aÊ`mV `oB©b. Oa {dH«$r gyMZo_Ü`o H$mhr AS>Wio Agë`mg VgoM B§J«Or d ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌm_Yrb n«{gÕ>r Xaå`mZ H$mhr AS>Wio
Agë`mg gXa B§J«Or Amd¥Îmr nmhmdr d A§{V_ n«V åhÊmyZ {dMmamV ¿`mdr. Oa H$O©Xma/ h_rXma/ JhmÊmdQ>Xma `m§Zr n«{V^yV YZH$mo `m§Mo W{H$V a¸$_oMo g§nyÊm© n«XmZ
{dH«$rÀ`m Vma»monydr© H$amdo d {bbmd aÔ> H$aÊ`mV `oB©b.
{dH«$sÀ¶m A{YH$ ‘m{hVr AQ>r d eVuH$[aVm, H¥$n¶m Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmBQ> https://www.kotak.com/en/bank-auction.html da ^oQ> Úm qH$dm darb
{Xboë¶m ~±Ho$Mo àmXo{eH$ H$m¶m©b¶ ¶oWo àm{YH ¥$V A {YH$mmar, lr. g‘ra R>¸¸$aa (_mo.) 9833949899 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
{dímof {ZXo© ím : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> (Ho$E_~rEb) `m§À`m dVrZo Am_Mo godm ßm«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. `m§À`mÛmao {d{hV VmaIog B©-{bbmd Am`mo{OV H$aÊ`mV
`oB©b Á`mdoir ~moarXma amIrd _yë`mÀ`m da Ë`m§À`m {ZdS>rZwgma Ë`m§À`m KamVyZ/H$m`m©b`mVyZ/OmJoVyZ Xa gmXa H$ê$ ímH$Vrb. B§Q>aZoQ> H$Zo{ŠQ>{ìhQ>r d AÝ` Amdí`H$
~m~r¨Mr ImÌr ~mobrXmam§Zr ñdV:hyZ H$amdr. H¥$n`m Zmo§X ¿`mdr H$r B§Q>aZoQ> OmoS>Ur I§{S>V hmoUo (H$moUË`mhr H$maUmñVd) `mMr O~m~Xmar ~mobrXmamMrM Agob. H$moUË`mhr
AmH${ñ_H$n{a{ñWVrgmR>r Ho$E_~rEb dm _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ho O~m~Xma ZgVrb. Aímm AmH${ñ_H$ n{a{ñWVrH${aVm ~mobrXmam§Zr Amdí`H$ ì`dñWm/n`m©` V`ma
Ro>dmdoV OoUoH$ê$Z Aímm n{a{ñWVr hmVmiVm `oD$ ímH$Vrb d B©-{bbmdmV `ímñdrarË`mgh^mJ KoVm `oD$ ímHo$b. VWm{n, ~mobrXram§Zr Aímr Jw§VmJw§VrMr n{a{ñWVr Q>miÊ`mgmR>r
AIoaÀ`m jUr Ë`m§Mr ~mobr XmIb H$aUo, gwYm{aV H$aUo Q>mimdo.
{XZm§H$ : 23.12.2021
ghr/- ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mmU : : ‘§w~B©, ‘hmamï´>
H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S>H${{aVm

ñWmda ‘mb‘ÎmoÀ¶m n[ajUmMr VmarI
{bbmdmMr VmarI d doi
{X. 16.02.2022 amoOrnmgyZ g. 11.00 dm. Vo Xþ. 12.00 dm.
{X. 18.02.2022 amoOrnmgyZ Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 dm.
gmXarH$aaUmH$[[aVm A§{V‘ VmarIoMo àñVmd/BaR>o … {X. 17.02.2022 amoOr gm¶§. 5.00 n¶ªV
{dH«$rÀ`m _hÎdmÀ`m AQ>r d ímVr© :
1. {bbmd n«{H«$`o_Ü`o {d{hV AZwgma ~mobr XñVmdoO `m§À`m nwT>rb AQ>r d ímVr© `m§À`m AZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. ~mobrXma Am_Mo goëg d _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd
g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§{S>¶¶m ßm« m.>{b. AWm©V wwhttps://www.bankeauctions.com `m§Zm ~mobr XñVmdoO, Am°ZbmBZ gmXarH$aUmH${aVmMm B©-{bbmd d ~mobr
ßm«nÌ `m§À`mgmR>r {d{hV ßm«{V^yV g§nÎmrMm Vnímrb OmUyZ KoÊ`mH${aVm g§nH©$ gmYmdm. 2. gd© BÀNw>H$ »maoXrXma/~mobrXma `m§Zr darb {ZXo©{ímV do~ nmoQ©>b
https://www.bankeauctions.com da Ë`m§Mo Zmd Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho d Ë`m§Mo `wOa Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$ê$Z B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mH${aVm ñdV:Mo Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho. 3. H$moÊmËmrhr Mm¡H$ímr, _m{hVr, ghmæ¶, n«{H«$¶m d Am°ZbmBZ B©-{bbmdmMo n«{ímjÊm KoÊ‘mH${aVm n«ñVm{dV ~mobrXmam§Zr
_o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. {d^mJ ¶m§Zm Am_Moo goëg A±S> _mHo©${Q§>J ‘oWo g§nH©$ gmYmdm d B©-{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ¶m§Zm ‘o. {dZmoX Mm¡hmZ `m§À`m _m\©$V
Xya. H«$. +91 7291971124,25,26, _mo. H« $. +9813887931 d B©_ob Am‘S>r : delhi@c1india.com & support@bankeauctions.com da g§nH©$ gmYmdm.
4. n«m{YH¥$V A{YH$mar `m§Mr gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmoda H$moUVohr ^ma ZmhrV. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ`mnydr© _mb_Îmog§X^m©Vrb
^ma, hŠH$ AmXr¨g§X^m©V VgoM _mb_Îmoda ßm«^md nmS>Umao Xmdo/hŠH$/XoUr `m§g§X^m©V ñdV:hyZ ñdV§Ì Mm¡H$ímr VmarI d doion¶ªV H$amdr. Ë`m§Mr nS>VmiUr H$ê$Z ImÌr
H$ê$Z ¿`mdr. B©-{bbmd Om{hamV hr Ho$E‘~rEb ~±Ho$Mr H$moUVrhr dMZ~ÕVm dm H$moUË`mhr gmXarH$aUmV ñWm{nV H$arV Zmhr {H§$dm ñWm{nV H$arV Agë`mMo _mZrV Zmhr.
H$moUVohr {Vgè`m njmMo H$moUË`mhr ñdê$nmVrb Xmdo/hŠH$/XoUr `m§H${aVm ßm«m{YH¥$V A{YH$mar/ßm«{V^yV YZH$mo O~m~Xma ZgVrb. B©-{bbmd Om{hamV Ho$E_~rEb `m§À`m
H$moÊmË`mhr VH«$ma VgoM H$moÊmË`mhr gmXarH$aÊmmH${aVm O~m~Xma Zgob. n«m{YH¥$V A{YH$mar/n«{V^yV YZH$mo H$moÊmË`mhr {Vgao nj `m§Mo Xmdo/h¸$/ XoÊmr `m§H${aVm H$moÊmË`mhr
n«H$mao O~m~Xma ZgVrb. 5. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr do~nmoQ©>b (https://www.bankeauctions.com) À`m _mÜ`_mVyZ n°Z H$mS©>, AmYma H$mS©>, a{hdmgr nwamdm,
H§$nZrÀ`m g§X^m©V ~moS©> R>amd VgoM nÎ`mMm nwamdm `m§À`m ñd-gmjm§{H$V ßm«Vr¨g_doVm n«{V^yV g§nÎmrÀ`m ì`mOa{hV naVmdm`mo½` Bgmam aŠH$_ Ro>drÀ`m (BaRo>) H$mmoQ>H$ _{h§Ðm
~±H$ {b., `m Zmdo Omar YZmH$fm©À`m ñdê$nmVrb ßm«XmZmMm Vnímrb gmXa H$amdm/AnbmoS> H$amdm.
H$O©Xma/JhmÊmdQ>Xma/h_rXma `m§Zm gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Vrg {Xdgm§À`m AmV ì`mO d »mM© `m§À`mgh darb {ZXo©{ímV WH$~mH$r§À`m n«XmZmH${aVm g§nyÊm©
Xm{`Ëdm§da ga\¡$gr H$m`ÚmÀ`m {Z`_ 6(2), 8(6) d 9(1) A§VJ©V d¡Ym{ZH$ 30 {Xdgm§ Mr d¡Ym{ZH$ gyMZm XoÊ`mV `oV Amho `mV H$gya Pmë`mg darb {ZXo©{ímV AQ>r d
ímVr© AZwgma n«{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$r H$aÊ`mV `oB©b. Oa {dH«$r gyMZo_Ü`o H$mhr AS>Wio Agë`mg VgoM B§J«Or d ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌm_Yrb n«{gÕ>r Xaå`mZ H$mhr AS>Wio
Agë`mg gXa B§J«Or Amd¥Îmr nmhmdr d A§{V_ n«V åhÊmyZ {dMmamV ¿`mdr. Oa H$O©Xma/ h_rXma/ JhmÊmdQ>Xma `m§Zr n«{V^yV YZH$mo `m§Mo W{H$V a¸$_oMo g§nyÊm© n«XmZ
{dH«$rÀ`m Vma»monydr© H$amdo d {bbmd aÔ> H$aÊ`mV `oB©b.
{dH«$sÀ¶m A{YH$ ‘m{hVr AQ>r d eVuH$[aVm, H¥$n¶m Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmBQ> https://www.kotak.com/en/bank-auction.html da ^oQ> Úm qH$dm darb
{Xboë¶m ~±Ho$Mo àmXo{eH$ H$m¶m©b¶ ¶oWo àm{YH¥ $V A {YH$mmar, lr. g‘ra R>¸¸$aa (_mo.) 9833949899 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
{dímof {ZXo ©ím : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> (Ho$E_~rEb) `m§À`m dVrZo Am_Mo godm ßm«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. `m§À`mÛmao {d{hV VmaIog B©-{bbmd Am`mo{OV H$aÊ`mV
`oB©b Á`mdoir ~moarXma amIrd _yë`mÀ`m da Ë`m§À`m {ZdS>rZwgma Ë`m§À`m KamVyZ/H$m`m©b`mVyZ/OmJoVyZ Xa gmXa H$ê$ ímH$Vrb. B§Q>aZoQ> H$Zo{ŠQ>{ìhQ>r d AÝ` Amdí`H$
~m~r¨Mr ImÌr ~mobrXmam§Zr ñdV:hyZ H$amdr. H¥$n`m Zmo§X ¿`mdr H$r B§Q>aZoQ> OmoS>Ur I§{S>V hmoUo (H$moUË`mhr H$maUmñVd) `mMr O~m~Xmar ~mobrXmamMrM Agob. H$moUË`mhr
AmH${ñ_H$n{a{ñWVrgmR>r Ho$E_~rEb dm _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ho O~m~Xma ZgVrb. Aímm AmH${ñ_H$ n{a{ñWVrH${aVm ~mobrXmam§Zr Amdí`H$ ì`dñWm/n`m©` V`ma Ro>dmdoV
OoUoH$ê$Z Aímm n{a{ñWVr hmVmiVm `oD$ ímH$Vrb d B©-{bbmdmV `ímñdrarË`mgh^mJ KoVm `oD$ ímHo$b. VWm{n, ~mobrXram§Zr Aímr Jw§VmJw§VrMr n{a{ñWVr Q>miÊ`mgmR>r
AIoaÀ`m jUr Ë`m§Mr ~mobr XmIb H$aUo, gwYm{aV H$aUo Q>mimdo.
{XZm§H$ : 23.12.2021
ghr/- ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mmU : : ‘§w~B©, ‘hmamï´>
H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S>H${{aVm

