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द ग्लोबल टाइम्स

कोविड सेंटरची आग
रोखणाऱंया िैदंकीय करंमचारी
ि पवरचावरकांचा सनंरान

मुंबई : दधहसर पध््िम कांदरपाडा येथील
आय.सी.यू. कोधवड से्टरच्या एका मधशनरीला
काल दुपारी अचानक आग लागली होती.
त्यावेळी उपस्सथत डॉक्टर व नस्ि यांनी
प््संगाविान दाखवत सदर आग त्वधरत
धविवली. तात्काळ आग आटोक्यात आणणाऱ्या
स्टाफ नस्िअनुपमा धतवारी, काजल कनोधजया,
ममता धमश््ा तसेच डॉ.रवी यादव, डॉ. आकाश
कलासकर, व वॉड्िबॉय जतीन यांनी कोधवड
से्टरमिील अस्गनशमन यंत्णेचा वापर कर्न
त्वधरत आग आटोक्यात आणली. यावेळी मोठी
दुघ्िटना टळली. त्यांच्या सतक्फतेमूळे र्ग्णांचे
जीव ही वाचले. या शूरवीरांचा सन्मान धशवसेना
उपनेते, म्हाडा सभापती डॉ. धवनोद घोसाळकर
व धशवसेना धवभागप््मुख, आमदार धवलास
पोतनीस व आरोग्य सधमती अध्यक््ा प््धवणा
मोरजकर, प्भ् ाग सधमती अध्यक््ा सुजाता पाटेकर
यांच्या हस््ेसत्कार आज करण्यात आला. नस्ि,
डॉक्टर व कम्िचाऱ्यांच्या या िाडसाचे कौतूक
करताना नुकतीच नवरात््ोत्सव साजरा िाला या
धदवसात स््ी सामर्य्ािचा अभूतपूव्ि जागर होत
असतो. आधदशक्ती म्हणून स््ीशक्तीचा
कौतुकधमध््शत गौरव आज धशवसेनेतफ्फकेल्याचे
घोसाळकरांनी सांधगतले. तसेच गेले सहा मधहने
वैद्कीय कम्िचारी योद्््या प््माणे काम करीत
आहेत.
मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे यांच्या
सूचनेनुसार केलेल्या उपाययोजनांमुळे
आज कोरोना धनयंत्णात आला आहे.
कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन
काय्िकरणाऱ्या वैद्धकय कम्िचाऱ्यांचा
सत्कार करणे ही धशवसेनेची जबाबदारी
आहे असे प््धतपादन आमदार धवलास
पोतनीस यांनी केले. दधहसर कांदरपाडा
येथील कोरोना के्द्ातील कम्िचाऱ्यांचे
पय्िटनमंत्ी, धशवसेना नेते आधदत्य ठाकरे,
महापौर धकशोरी पेडणेकर व पाधलका
आयुक्त इक्बाल धसंग चहल यांनीही
कौतुक केले आहे. यावेळी स्थाधनक
नगरसेधवका तेजस्वी घोसाळकर, मधहला
धवभागसंघटक सुजाता धशंगाडे, माजी
नगरसेवक, मुंबै बँक संचालक अधभषेक
घोसाळकर उपधवभागप््मुख भालचंद्म्हात््े,
उपधवभागप््मुख धवनायक सामंत,
शाखाप््मुख राजे्द्इंदुलकर, जुडी
मे्डोन्सा,युवासेना अधिकारी धजतेन परमार
व धशवसैधनक उपस्सथत होते.

३

ठाणेपरिसि

मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२०

उपकरप््ाप्त इमारती्च्या
पुनर्विकासासाठी रवकासकांना सवलती
महातिकास आघाडीकडून फडणिीस सरकारचा आणखी एक तनण्णय रद््

मुंबई : टाळेबंदीमुळे ठप्प िालेल्या
बांिकाम उद््ोगाला प््ोत्साहन देतानाच
मुंबई शहरातील जीण्िव मोडकळीस
आलेल्या उपकरप््ाप्त इमारती्च्या जलद
पुनध्विकासासाठी धवकासकांना अनेक
सवलती देण्याचा धनण्िय गुर्वारी राज्य
मंध्तमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पुनध्विकासात धवकासकांकडून
रधहवाशांची होणारी फसवणूक
रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने
घेतलेला धनण्िय आधण धवकासकांवर
लादलेले कठोर धनयम रद््करण्याचा
धनण्िय घेत सरकारने बांिकाम
व्यावसाधयकांना धदलासा देत
पुनध्विकासाला चालना देण्याचा प््यत्न
केला आहे.
शहरातील ज्या उपकरप््ाप्त
इमारती्चा पुनध्विकास धवकासकाने
अि्िवट अवस्थेत सोडलेला आहे, तसेच
धवकासक रधहवाशांचे भाडे देत नाहीत,
असे प््कल्प म्हाडामाफ्फत संपाधदत कर्न
पूण्िकरण्याचा धनण्िय भाजप-धशवसेना

अटी्मुळे उपकरप््ाप्त इमारती्च्या
पुनध्विकासासाठी धवकासक पुढे येत
नसल्याचे लक््ात आल्यानंतर आता
जुन्या सरकारचा धनण्िय रद््करण्याचा
धनण्िय मंध्तमंडळ बैठकीत घेण्यात
आला.
त्यानुसार आता पुनध्विकासाबाबत
नव्याने माग्िदश्िक सूचना धनग्िधमत
केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये धवकासक
नो्दणी व पात््तेसंदभ्ाितील अटी धशधथल
करण्यात येणार असून रधहवाशांना तीन
वष्ाा्ऐवजी एक वष्ाा्चे आगावू भाडे
देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे.
पुनध्विकासाच्या बांिकामावर लक््
ठेवण्यासाठी म्हाडातफ््े दक््ता सधमतीची
स्थापना करण्यात येणार आहे.
युती सरकारने गेल्या वष््ी धविानसभा
धनवडणुकीच्या तो्डावर घेतला होता. ११
सप्टे्बर २०१९च्या शासन धनण्ियानुसार,
रधहवाशांची फसवणूक रोखण्यासाठी तीन

वष्ाा्चे अगावू भाडे देणे, प््कल्पाप््माणे
धवकासकांची आध्थिक स्सथती आदीबाबत
धवकासकांवर अनेक कठोर अटी
घालण्यात आल्या होत्या. मात््या जाचक

केडीएमसी आयुक्तांचा इशारा

कल्याण : कल्याण-डो्धबवली महापाधलकेतील सफाई
कामगार काम न करताच फुकटचा पगार लाटत आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या धवरोिात िडक मोहीम सुर् केली जाणार
असल्याचा सज््ड इशारा मनपा आयुक्त डॉ. धवजय
सूय्िवंशी यांनी धदला आहे. त्यामुळे धबनकामाचा पगार
घेणाऱ्या कामगारांचे चांगलेच िाबे दणाणले आहेत.
केडीएमसीची ऑनलाइन महासभा काही धदवसांपूव्ी
िाली. त्यात सव्पि क््ीय सदस्यांनी शहरांतील कचरा धनयधमत
उचलला जात नाही. मनपाच्या १० पैकी चार प््भाग क््ेत्ांत

खाजगी कंपनीला कचरा उचलण्याचे कंत्ाट धदले आहे. मात्,्
कंत्ाटदाराकडून कचरा उचलला जात नाही. त्याच्या कामात
अधनयधमतता आहे. या सगळ्य़ा तक््ारी सदस्यांनी केल्यावर
त्यावर एक संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे आश््ासन
आयुक्तांनी धदले होते. त्यानुसार स्थायी सधमती दालनात
गुरव् ारी बैठक घेणय् ात आली. या वेळी महापौर धवनीता राणे,
स्थायी सधमती सभापती धवकास म्हात््े, भाजप गटनेते शैलेश
िात््क, धवरोिी पक््नेते राहुल दामले आदी्सह घनकचरा
व्यवस्थापन धवभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे उपस्सथत
होते.
जे कामगार कामावर हजर न राहता हजेरी लावतात. जे
महापाधलकेचा फुकट पगार लाटतात, त्यांचय् ाधवरोिात िडक
मोहीम सुर्केली जाईल. अचानक हजेरी शेडला भेटी देऊन
त्यांचा शोि घेतला जाईल.

प््त्येक प््भागांत दोन
अतततरक्त घंटागाड््ा देणार

कंत्ाटदाराला अधनयधमतताप््करणी दंड आकारला जात
आहे. महापाधलका हद््ीत कचरा उचलण्यासाठी १३०
घंटागाड््ा आहेत. ४३ आरसी व्हॅन आहेत. १० डम्पर
आहेत. तरीही काही धठकाणी कचरागाड््ा कमी पडत
आहेत. काही प््भाग आकाराने मोठे आहेत. ही बाब लक््ात
घेता प््त्येक प््भागांत अधतधरक्त दोन घंटागाड््ा वाढवून
धदल्या जाणार आहेत.

गावपाड््ांमध्ये खावटी अनुदान लाभाथ््ी
शोिण्याच्या सव््ेक्णात गुंतले आहेत. धजल्ह्ात
सध्या सुगीचा काळ असल्याने आधदवासीबांिव
धदवसभर शेतावरच असतात. त्यामुळे सव््ेक्णाची
ही जबाबदारी पूण्ि करण्यासाठी धशक््कांसह
धशध््ककांना संध्याकाळीदेखील लाभाथ््ी पधरवारांचे
घर गाठून सव््ेक्णाचे काम पूण्ि करावे लागत
आहे. शासनाने नेमलेल्या या सव््ेक्ण सधमतीत
ग््ामसेवकांचासुद्ा समावेश आहे. परंतु,
आधदवासी धवकास धवभागाचे काम करणार
नसल्याचा इशारा ग््ामसेवक संघटनेने ठाणे
धज.प.च्या मुख्य काय्िकारी अधिकारी यांना
धनवेदनाद््ारे धदला आहे. त्यामुळे काही धठकाणी
सव््ेक्णाचा अधतधरक्त भार धशक््कांवर पडला

* िारावी पुनध्विकास प््कल्पाची
सध्याची धनधवदा प््ध्कया रद््कर्न
नव्याने धनधवदा मागधवण्याचा धनण्िय

ग््ाहकांना आभासी प््दर्शनाची भुरळ

मुबं ई : कोरोनामुळे प्त्य् क््
भेटी गाठी शक्य होत नाहीत.
त्यामुळे अधिकाधिक गोष््ी
आभासी पद्त् ीने तंत्ाच्या
माध्यमातून साज-या केलय् ा
जात आहेत. कोरोनाचा फटका
बांिकाम क्त्े ्ालाही बसला
असून, आता ग््ाहकांना नव्या
प्क
् ल्पालाची माधहती देणय् ासह
घर घेणय् ाकधरता आकध्षति
करण्यासाठी आभासी प्द् श्नि ाचा
आिार घेतला जात आहे.
देशभरात अशी आभासी प्द् श्नि े
आयोधजत केली जात असून,
आता मुबं ईसह महाराष््ात
देखील धरअल इस्टटे क्त्े ्ात
आभासी प्द् श्नि आयोधजत
करण्यावर भर धदला जात आहे.
कोरोनामळे घरबसलया काम
केले जात आहे.

आहे. सव्िप््कारच्या सव््ेक्णातून धशक््कांना मुक्त
कर्न ऑनलाइन धशक््ण अखंधडतपणे सुर् गरोडिया केडिकल्स डिडिटेि
नो्दणीकृत काय्ािलय: १४९/१५६, गरोधडया
ठेवण्याच्या सूचना शासनाने आिीच धदलेल्या शॉधपंग से्टर, गरोधडया नगर, घाटकोपर पूव्ि, मुंबई –
४०००७७ दूरध्वनी: ०२२ ६७९८३६८३, ई-मेल
आहेत. त्यामुळे या सूचनांचे पालन अपेध्कत
आयडी: gclshares@gmail.com
असल्याचे या धशक््कांचे म्हणणे आहे. तर,
संकेतस्थळ: www.gchem.org
सीआयएन क््.:
धवद््ार्य्ाा्च्या धशक््णातील अधनयधमतपणाधवरोिात
एल९९९९९एमएच१९९३पीएलसी०७०३२१
पालकांतही तीव््नाराजी आहे. या सव्क
्े ण
् ाचे काम
सूचना
धशक््कांकडून सुर् आहे. पण, या धशक््कांकडून
सेबी (धलस्सटंग ऑब्लगेशन्स अंड डसक्लोिर
वायरमे्टस) २०१५ च्या धनयम ४७ आधण अन्य
रोटेशन पद््तीने धवद््ार्य्ाा्ना ऑनलाइन धशकवले धरक्
संबंधित तरतुदी्च्या अनुषंगाने मय्ािधदत समीक््ण
जात आहे. त्यामुळे धशकवण्याच्या कामात अहवालाच्या सोबत सप्टे्बर ३०, २०२० रोजी संपलेले
कोणताही अडथळा आलेला नाही. ग््ामसेवकांनी त््ैमाधसक आधण अि्िवष्ािसाठी अलेखापरीध््कत धवध््तय
धनष्कष्ि आधण अन्य बाबी्वर धवचार कर्न संमत
काम करण्यास धवरोि केल्याचे ऐधकवात नाही. या करण्यासाठी १४९/१५६ गरोधडया नगर, घाटकोपर पूव,ि्
सव््ेक्णाद््ारे संकधलत लाभाथ््ी पधरवारांची मुंबई ४०००७७ येथे वसलेल्या कंपनीच्या नो्दणीकृत
काय्ािलयामध्ये कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक
आकडेवारी अजून प््ाप्त िालेली नाही.
सोमवार, नोव्हे्बर ९, २०२० रोजी घेण्यात येणार आहे.

धोकादायक ओमकार टॉवर तोडणार, त्यात रहाणाऱ्या
व्याधीग््स्,वयोवृद्जोडप्याचे काय करणार ?

भाई्दर ( भालचंद् कांबली ) मीरा-भाई्दर
मनपा क््ेत्ातील भाई्दर पध््िम, बेकरी गल्ली
येथील ओमकार टॉवर ही सात मजली इमारत
िोकादायक ठरली असून ती तोडण्याची नोटीस
महापाधलका प््शासनाने संबंधितांना धदली आहे,
इमारतीमिील जवळ जवळ सव्ि रधहवाशांनी
इमारत धरकामी केली असली , तरी इमारतीमध्ये
सातव्या मजल्यावरील अनुक्मे 85 व 75 वष््ीय
व्यािीग््स् व आजारपणाने पछाडलेले जोडपे
राहत आहे, कारवाई काही धदवस लांबली आहे ,
मात्् लांबलेली मोहीम किीही होऊन मनपा ही
इमारत तोडणार आहे , मात्् आजारी जोडपे
जाणार कोठे? त्यातच तोडक कामाचा ठेका
घेतलेल्या ठेकेदाराने शुक्वार धद, 30- 10 2020 रोजी इमारतीचा पाणीपुरवठा तोडला, व
आता धलफ्टही बंद करणार, अशी िमकी तो वृद्
जोडप्याला देत असल्यामुळे वृद्जोडपे धदवसभर
रडत आहे, सदर इमारतीपासून पाधलका मुखय् ालय
चालत 3 धमधनटांवर असूनही मानवतेला कलंक
असलेला हा प््कार मनपा प््शासनाच्या
बेजबाबदारपणामुळे घडत आहे , सधवस््र

धारािी पुनत्िणकासासाठी
नव्याने तनतिदा

फुकटचा पगार घेणाऱ्या कामगारांची खैर नाही कोरोना : ररअल इस्टेटही टेक्नोसॅव्ही,

आश््मशाळांच्या ऑनलाइन शशक््णात अडथळा

ठाणे : धजल्ह्ातील २३ शासकीय तसेच सहा
अनुदाधनत आश््मशाळा आदी बहुतांश
शाळांमिील धशक््क सध्या आधदवासी कुटुंबांना
खावटी अनुदानाचा लाभ देण्याच्या दृष्ीने लाभाथ््ी
पधरवारांच्या सव््ेक्णाचे काम करीत आहेत.
त्यामुळे धजल्ह्ातील या शाळांच्या धवद््ार्य्ाा्ना
दैनंधदन ऑनलाइन धशक््ण घेण्यात अडथळा
धनम्ािण होत असल्याचे वास््व ग््ामीण, दुग्िम
भागात धदसून येत आहे. या आश््मशाळांमिील
धवद््ाथ््ी धजल्ह्ातील वेगवेगळ्या तालुक्यांतील
गावखेड्ांमिील आहेत. त्यामुळे त्यांना
ऑनलाइन धशक््ण देण्याचे धनयोजन केले आहे.
परंतु, गेल्या २० धदवसांपासून या शाळांचे बहुतांश
धशक््क
सकाळपासून
संध्याकाळपय््ात

गुर्वारी िालेल्या मंध्तमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. िारावी प््कल्पाचा
धवकास करण्यासंदभ्ाित ऑक्टोबर २०१८
रोजी मंध्तमंडळाने धनण्िय घेतला होता.
त्यानुसार धनधवदा प््ध्कया सुर्करण्यात
आली होती. दोन धनधवदाही दाखल
िाल्या होत्या.
* मात््आता या प््कल्पात रेल्वेच्या
ताब्यातील ४५ एकर जमीन या प््कल्पात
समाधवष््करण्याचा धनण्िय घेण्यात
आला आहे. त्यामुळे प््कल्पाची आखणी
तसेच अटी-शत््ीमध्ये बदल होणार
असल्याने महाधिवक्त्यांच्या
अधभप््ायानंतर सध्याची धनधवदा प््ध्कया
रद््करण्याचा धनण्िय घेत नव्याने धनधवदा
प््ध्कया राबधवण्याची धशफारस या
प््कल्पासंदभ्ाितील सधचवस््रीय सधमतीने
केली होती. या धनधवदेच्या अटी व
शत््ीमध्ये योग्य त्या फेरदुर्स्त्या कर्न
नव्याने धनधवदा मागधवण्याबाबत सधचव
सधमतीचा धनण्िय मंध्तमंडळाच्या बैठकीत
कायम करण्यात आला.

त्यातच सात मधहन्यांपूव्ी त्यांना प्यारेलीसीसचा
िटका आला, यामुळे ते अंथर्णाला धखळले
आहेत, त्यांची वयोवृद् पत्नी प््धमला शम्ाि ही
अशक्त असूनही जमेल तशी त्यांची सेवा कर्न
ते दोघेही उरलेल्या जीवनाचे धदवस मोजत आहेत
, मालक रधमत कौशल याने या सद्नीकेवर बँकेचे
कज्ि घेतले आहे , व आता तो बेपत््ा आहे
,त्यामूले धबल्डर या वृद् जोडप्याची जबाबदारी
घेत नाही, मात्् या वृद् जोड़प्याला रस्त्यावर
टाकणार का ?असा प््श्न आता धनम्ािण िाला
असुन धमरा भाई्दर शहरा सारख्या सुधनयोधजत
कारभार नसलेल्या शहरात अशी घटना घडणे
माधहती प््माणे सदर ओमकार टॉवरमिील मूळ जरी आि््य्िकारक नसले, तरीही या वृद्
मालक रधमत अब्िन कौशल यांच्याकडून र्म जोडप्याला मानवतेच्या दृध्षकोनातून न्याय व
नंबर 704 ही सदधनका जगदीश प््साद धमतानंद मदत धमळावी , ही येथील िनाढ्् दोन
शम्ाि वय 85 व त्यांची पत्नी प््धतमा ज, शम्ाि वय आमदार,1 खासदार व 95 नगरसेवक व इतर सव्ि
75 यांनी त्यांना पाच लाख र्पये हेवी धडपॉधिट पक््ीय नेते व स्वयंघोधषत समाजसेवक , पत््कार
देऊन त्यांचय् ाकडून भाड््ाने घेतली, व तेथे ते राहू व इमारती पासुन हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या
लागले , या दोन वष्ाा्पूव्ी जगदीश प््साद शम्ाि महापाधलका मुख्यालय प््शासनाला या वयोवृद्
यांना ह्दयधवकाराचे 3 िटके आले, तेव्हापासून ते जोडप्याला न्याय व संरक््ण देणे मानवतेच्या
घरातच असून त्यांनी बाहेर धफरणे बंद केले आहे, दृष्ीने आवश्यक आहे ,

अधिक माधहतीसाठी स्टक एक्सचे्जच्या
संकेतस्थळाचा म्हणजेच https://www.bseindia.com/. चा संदभ्ाित घ्या.
गरोधडया केधमकल्स धलधमटेड, करीता
सही/धदनांक: ३१.१०.२०२०
महेश गरोधडया
धठकाण: मुंबई
पूव्िवेळ संचालक
डीआयएन: ०१२५०८१६

जीएसएि डसक्युडरटीज डिडिटेि

(सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९९४पीएलसी०७७४१७)
१/२५ आधण १/२६, १ ला मजला, ताडदेव एसी माक््ेट धबल्डी्ग सोसायटी,
ताडदेव रोड, मुंबई – ४०००३४. दूर: ०२२-२३५१६१६६, संकेतस्थळ: www.gslsecurities.com
ई-मेल: gslsecurities@gmail.com

सूचना

सेबी (एलओधडआर) धनयमावली, २०१५ च्या धनयम ४७ (१)(अ) च्या मान्यतेचय् ा
अनुसार ह््ाद््ारे सूचना देण्यात येत आहे की ३० सप्टे्बर २०२० रोजी संपलेल्या
त््ैमाधसकासाठी अलेखापरीध््कत धवध््तय धनष्कष्ि धवचार करण्यासाठी आधण संमत
करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा शधनवार, ०७ नोव्हबे् र २०२० रोजी दुपारी
०२.३० वा. १/२५ आधण १/२६, १ ला मजला, ताडदेव एसी माक््ेट धबल्डी्ग सोसायटी,
ताडदेव रोड, मुंबई – ४०००३४ येथील कंपनीच्या नो्दणीकृत काय्ािलयामध्ये घेण्यात
येणार आहेत.
नमूद सूचना कंपनीच्या संकते स्थळ www.gslsecurities.com वर्न प््ाप्त करता
येईल आधण स्टक एक्स्चे्जच्या संकेतस्थळावर्न देखील म्हणजेच
www.bseindia.com वर्न देखील प््ाप्त करता येतील.
जीएसएल धसक्युधरटीज धलधमटेड कधरता
सही/धठकाण: मुंबई
संतकुमार ब््गोडीया
धदनांक: ३०.१०.२०२०
मान्यता अधिकारी

peenerj efueueeJe veesìerme
Keeueerue veceto kesÀuesu³ee HeleHes{er®³ee peHle (Dee@ìes efj#ee/efHekeÀDeHe Jn@ve/ef[efueJnjer/ì@keÌmeer Jn@ve)
Jeenve ’pesLes Deens, pemes Deens, p³ee efmLeleerle Deens,“ l³ee meJe& peyeeyeoeN³eebmen ³ee DeìeRJej
efJekeÀC³eemeeþer efveefJeoe ceesnesjyebo HeeefkeÀìeletve HeleHes{er®³ee keÀe³ee&ue³eele (ogHeejer 2.00 les mee³ebkeÀeUer
5.00) peeefnjele He´efme× Peeuesu³ee leejKesHeemetve 15 efoJemeeb®³ee Deele meeoj keÀjeJ³eele.
Dev³eLee peHle Jeenveeb®ee efoveebkeÀ 17-11-2020 jespeer mee³eb. 5.00 Jeepelee efueueeJe
keÀjC³eele ³esF&ue. efveefJeosmeesyele Deveecele jkeÌkeÀce jÀ. 5,000/- cegbyeF& ³esLes os³e Demeleerue DeMee
HeleHes{er®³ee [^eHeÌì mJejÀHeele YejeJeer. DeefOekeÀ ceeefnleermeeþer keÀeceieej SkeÀlee veeiejer menkeÀejer
HeleHes{er ce³ee& (cegbyeF&) ³eeb®³eeMeer mebHeke&À meeOeeJee. efveefJeoe jeKetve þsJeC³ee®es DeLeJee keÀesCelesner
keÀejCe ve oslee efveefJeoe veekeÀejC³ee®es meJe& DeefOekeÀej HeleHes{er jeKetve þsJeerle Deens.
De. MeeKee keÀpe&
ke´À.
Keeles ke´À.
1 vee³eieeJe
oeoj

11

2 vee³eieeJe
oeoj

24

3 vee³eieeJe
oeoj

39

4 vee³eieeJe
oeoj

61

5 vee³eieeJe
oeoj

70

6 vee³eieeJe
oeoj

77

7 vee³eieeJe
oeoj

79

8 vee³eieeJe
oeoj

85

9 vee³eieeJe
oeoj

89

10 vee³eieeJe
oeoj

91

11 vee³eieeJe
oeoj

92

12 vee³eieeJe
oeoj

99

13 vee³eieeJe
oeoj

108

Jeenve
ceeuekeÀe®es veeJe

Jeenve ke´À. yeveeJeìer®es
Je<e&

keÀefjceYeeF& vegjpeer
keÀ[erJeeue

BQ-9501

ceesn. ³egvegme Deyoguueen
keÀeoj KeueerHesÀ

BM- 5083

ceesn. DeHeÀpeue ceesn.
³egmegHeÀ MesKe

DQ-0024

ceesn. mee³eyeeve ceesn.
Keueerue

BT-4246

efJepe³eHe´keÀeMe
efMeJeveeLe Heemeer

BT-4963

efJepe³e jIegveeLe
leebyes

BT-5120

jepesMekegÀceej
efmekeÌkeÀve jepeYej

BT-4902

M³eeceveeje³eve
efme³eejece efceÞee

BT-5204

jefJekegÀceej jepeyeneogj
efmebie

BT-5343

efye´peYeg<eCe Je=ob eJeve
ogyes

BT-5380

MH-02-

MH-01-

MH-02-

MH-01-

MH-01-

MH-01-

MH-01-

MH-01-

MH-01-

MH-01-

meblees<e MebkeÀj peeOeJe

MH-01-

2013

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2014

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2014

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2015

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

2016

c³egevf eefmeHeue keÀe@HeexjMs eve ie´ìs j
cegyb eF&, Hes De@C[ Heeke&À, Hejsue

BT-5534

me³³eo Jeenso me³³eo
F&mceeF&ue me³³eo
Deefcele Deveble ®eJneCe

efþkeÀeCe ë cegyb eF&
efoveebkeÀ ë 31.10.2020

MH-01BT-5835
MH-01CJ-0524

Jeenve HeenC³ee®es
efþkeÀeCe

mener/keÀeceieej SkeÀlee veeiejer menkeÀejer HeleHes{er ce³ee&. (cegyb eF&)

