
TP: 

November 12, 2022 

To, 

National Stock Exchange of India Ltd. BSE Limited 

Exchange Plaza, 5* Floor, 1st Floor, New Trading Ring, 

Plot No. C-1, Block G, Rotunda Building, 

Bandra - Kurla Complex, P.J. Towers, Dalal Street, 

Bandra (East), Mumbai - 400 051 Fort, Mumbai - 400 001 

Symbol: TPLPLASTEH Scrip Code: 526582 

Dear Sir/Madam, 

Ref: Newspaper Advertisement - under Regulation 47 read with Regulation 33 of the 

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Sub: Newspaper Advertisement for Publication of Unaudited Financial Results for the 

Quarter and Half Year ended 30th September, 2022 

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith clipping of the 

newspaper for Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th 

September, 2022 published in the following newspapers: 

1. “Free Press Journal” (English Newspaper) 

2. “Navshakti” (Marathi Newspaper) 

3. “Gujarat Mitra” (Gujarati Newspaper) 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours Faithfully, 

For TPL Plastech Limited 
¢ “) 

ty NOH 

Hemant Soni 

VP-Legal & Company Secretary & Compliance Officer 

TPL Plastech Ltd. 

Registered Office : 102, 1st Floor, Centre Point, Somnath Daman Road, Somnath, Dabhel, Nani Daman, 
Daman - 396 210 + CIN : L25209DD1992PLC004656 

Corporate Office : 203, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri - Kurla Road, Near J. B. Nagar Chakala Metro Station, Andheri East, 
Mumbai - 400 059 « Tel : 022- 6852 4200 * E-mail : info@tplplastech.in * Website : www.tplplastech.in
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 Unaudited  Unaudited  Unaudited  Unaudited  Unaudited  Audited 

 10,500.22  5,599.90  5,808.19  16,100.12  8,200.13  22,609.76 

 1,809.31  401.34  1,572.17  2,210.65  1,576.36 4342.37

 1,809.31  401.34  1,572.17  2,210.65  1,576.36 4342.37

 1,355.28  301.31  1,131.48  1,656.59  1,113.50 4943.72

 1,405.39  277.67  1,150.04  1,683.06  1,062.46 4806.63

 4,137.86 4,137.23  4,076.03  4,137.86  4,076.03 4134.52

& Diluted

 3.28  0.73  2.78  4.00  2.73  12.07 

 3.26  0.72  2.74  3.99  2.70  12.01 

 

 

  
 

   
   

   
     

      
 

  
 

  

Navi Mumbai Municipal Transport 
Belapur Bhavan, 8th Floor, Sect.-11, CBD, Navi Mumbai 

Purchase Dept. 
E-Tender Notice Extn.-1 

Tender No.  NMMT/TM/Purchase/05/2022-23 

Description :- “Supply of Tyre, Tube & Flap’’ 
Which   is   available   on   Website   https://nmmc.etenders.in

Sd/- 
Transport Manager,  

N.M.M.T. 

Whereas, The undersigned being the  of the Bank of Maharashtra under the Securitization  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers  
conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a 

 by Regd AD/ Direct Delivery By hand, calling upon the 
 to repay in full the amount of 

 plus Unapplied Interest @ 11.45% p.a. w.e.f.  plus other charges, costs and expenses w.e.f. 
03.09.2022 till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said Notice.
The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the  that the 
undersigned has  of the properties described herein below in exercise of powers conferred 
on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this th

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the 
properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount hereinabove mentioned.

nd

(Appendix IV) POSSESSION NOTICE [under the Act - rule- 8(1)) 

Sd/-

Thane Zone, Bank of Maharashtra 

THANE ZONAL OFFICE
B-37, Wagle Industrial Estate, 

Thane (West)- 400 604, Maharashtra.
  022 25829406, 25823040 

bom94@mahabank.co.in
Maharashtra.

www.navshakti.co.in

‘wcm§nmgyZ AmOmo~m§n¶ªV EH$M {ZdS>
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gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)
Á¶mAWu EbAm¶gr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b. À¶m àm{YH¥$V A{YH$mar Agboëµ¶m {ZåZñdmjarH$mam§Zr {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> 
A°³Q> 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(2) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg 2002 À¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z Imbrb H$O©Xmam§Zm ‘mJUr 
Ë¶m§À¶m g§~§{YV Zmdmg‘moa Z‘yX a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.

g§~§{YV gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV Xo¶mÀ¶m àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV à¶moÁ¶ nwT>rb ì¶mO, AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶, à^ma B. 
VWm{n, ¶oWo darb Z‘yX H$O©Xmam§Zr WH$~mH$s a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mg H$gya Ho$br Amho åhUyZ {deofV: darb Z‘yX H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Ë¶m§À¶m 
Zmdm{dê$Õ darb Z‘yX VmaIog gXahÿ A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶oWo darb Z‘yX {‘iH$VtMm gm§Ho${VH$ H$ãOm 
KoVbm Amho. 
{deofV: ¶oWo darb Z‘yX H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr darb gXa {‘iH$Vr§gh ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vr§gh Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm EbAm¶gr 
hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b. À¶m ¶mdarb Z‘wX a¸$‘oÀ¶m AYrZ amhrb. 
{XZm§H$ … 12.11.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU … ‘w§~B© EbAm¶gr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>

EbAm¶gr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> 
4Wm ‘Obm, OrdZ àH$me {~pëS>¨J, nr. E‘. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001

AZw. 
H«$.

H$O©Xmam§Mm H$O© 
ImVo H«$‘m§H$

H$O©Xmam§Mo Zmd VmaU ‘ÎmoMo dU©Z ‘mJUr Ho$bobr 
a³H$‘ (é.)

‘mJUr gyMZoMr 
VmarI

gm§Ho${VH$ 
H$ãOmMr 
VmarI 

1 610500005914 lr. Ho$Zr Oo S>opìhS>gZ âb°Q> H«$‘m§H$ 403, Amo§H$ma ao{gS>oÝgr, {edJ§Jm, 4Wm ‘Obm, A§~aZmW-nyd©, 
R>mUo, ‘hmamîQ´> - 421501

4,67,570.93 22.07.2022 09.11.2022 

2 610500005620 lr. ‘hoe ZmÝhmHw$ àOmnVr âb°Q> Z§~a 201, gr-qdJ, 2am ‘Obm, R>mUoH$a {hbH«o$ñQ>, Jmd {eaJmd, VmbwH$m 
A§~aZmW, {O. R>mUo, ‘hmamîQ´>  421301

19,09,268.45 05.08.2022 09.11.2022 

3 612300001159 lr. ‘§Xma àVmn nmbm§S>o âb°Q> H«$. 303, {Vgam ‘Obm, ~r-qdJ, dmñVy Q>oaog, ~obdbr ~Xbmnya, R>mUo, 
‘hmamîQ´> - 421301

36,97,434.38 20.07.2022 09.11.2022 

4 610500009270 lr. ear’$ H$ar‘ qnOar âb°Q> Z§. 1301, E,-qdJ, H°$ñQ>m{b¶m, X dm°H$, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>, Or. ~r. amoS>, 
R>mUo- npíM‘, ‘w§~B©, ‘hmamîQ´> - 400607

94,48,527.45 20.07.2022 09.11.2022 

5 612200002173 gm¡. g{dVm gwem§V nmYr Am{U  
lr. gwem§V H$moH$mo nmYr

âb°Q> H«$. 705, ~r-qdJ, 7dm ‘Obm nQ>ob ao{gSo>Ýgr, ~r-Ho${~Z amoS>, ‘m¡O 
H$mohmoO-Iw§Q>dbr A§~aZmW, R>mUo, ‘hmamîQ´>-421306

8,32,819.09 23.06.2022 09.11.2022 

6 610500006620 lr. ‘wHo$e OJXreàgmX g¡Zr âb°Q> Z§.204, 2am ‘Obm, {~pëS>§J Z§.01, AmZ§X CndZ, Vob§Jo hmBQ²>g Odi, 
~r Ho${~Z amoS>, A§~aZmW-nyd©, R>mUo, ‘hmamîQ´> - 421301

18,60,998.71 22.07.2022 09.11.2022 

7 612300000803 lr. {Zboe JUnV R>mHy$a 
Am{U Cfm {Zboe R>mHy$a

âb°Q> H«$. 703, ~r qdJ, Q>mB©n-S>r, Z‘©Xm H¡$bme ZJa, dbrdbr, ~Xbmnya, R>mUo 
‘hmamï´> 421503

24,84,892.15 24.05.2022 09.11.2022 

8 612300000044 lr. ‘ZmoO nm§Sw>a§J nmQ>rb âb°Q> H«$. 201 2am ‘Obm gmB© àgmX AnmQ>©‘|Q> {eaJmd ~Xbmnya R>mUo ‘hmamï´> 421503 26,09,131.02 20.05.2022 09.11.2022 

9 610700001659 lr. {XZoe ldU ‘hmbo Am{U  
lr. gwaoe S>r gmB©XZo

âb°Q> H«$. 105, 5dm ‘Obm , ~r qdJ, {hb gmB©S> ao{gS>oÝgr Jmd {eaJmd, ~Xbmnya, 
H$mÌn amoS>, ~Xbmnya (nyd©) R>mUo ‘hmamï´> 421503

19,45,680.53 13.06.2022 09.11.2022 

 
 

  
 

  

H$ãOm gyMZm
 OmoS>nÌ-IV Zwgma [({Z¶‘ 8(1) nhm ] (ñWmda {‘iH$VrH$arVm) 

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma ho ao{bJoAa {’$ÝìhoñQ> {b{‘Q>oS> (AmaE’$Eb) Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {X  
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002  
AÝd¶o H$b‘ 13 (12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o 25.11.2016 amoOrg 
‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V H$éZ H$O©Xma 1) eoIa gw‘§V XmXaH$a, 2) lra§J J§JmYa dmPo ¶m§Zm gyMZoVrb Z‘yX a³H$‘ 
24.10.2016 amoOrg WH$sV é. 2,66,72,036.57/- (én¶o XmoZ H$amoS> ghmgï> bmI ~mhÎma hOma N>Îmrg d gÎmmdÝÝm 
n¡go> ‘mÌ) gh dgybrÀ¶m VmaIon¶ªV gyMZoVrb Z‘yX nwT>rb ì¶mO Am{U Cnm{O©V/Cnm{O©V hmoUmao AZwe§{JH$ IM©, n[aì¶¶ d 
à^ma dOm dgybr Mr naV’o$S> H$aÊ¶mV gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIoÀ¶m 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§JÊ¶mV Ambo Amho. Ë¶mZ§Va 
AmaE’$EbZo B§{S>¶m [agO©Ýg EAmagr Q´>ñQ> II ¶m§Zm Vm§aUmgh gw{dYm A{^hñVm§H$sV Ho$ë¶m Oo 05.11.2019 amoOrnmgyZ 
n[aUm‘gh B§{S>¶m [agO©Ýg EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS Mo Q´>ñQ>r AmhoV 
gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao  H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ 
OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbr dU©Z Ho$boë¶m ñWmda {‘iH$VrMm àË¶j H$ãOm gXa  {g³¶w[aQ>r 
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 >À¶m H$b‘ 13 Mm nmoQ>H$b‘ (4) ghdmMVm EÝ’$mog©‘|Q> éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Am{U gXa 
A°³Q>À¶m H$b‘ 14 AÝd¶o 11.08.2022 amoOrÀ¶m gÝ‘mZZr¶ grE‘E‘, ‘w§~B© ¶m§À¶m AZwnmbZm‘Ü¶o àmá A{YH$mam§Mm 
dmna H$ê$Z 9 Zmoìh|~a, 2022 amoOr KoVbm. 
{deofV: H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, Cº$ VmaU ‘Îmoer ì¶dhma H$ê$ 
Z¶o d gXa VmaU ‘Îmoer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm B§{S>¶m [agO©Ýg EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oSbm a¸$‘ 31.10.2022 
amoOrg WH$sV é. 5,69,18,804/- (én¶o nmM H$amoS> EH$moUgÎma bmI AR>am hOma AmR>eo Mma ‘mÌ) gh dgybrÀ¶m 
VmaIon¶ªV gyMZoVrb Z‘yX nwT>rb ì¶mO Am{U Cnm{O©V/Cnm{O©V hmoUmao AZwe§{JH$ IM©, n[aì¶¶ d à^ma dOm dgybr À¶m 
^mamAYrZ amhrb. 
VmaU ‘Îmm§À¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXr Zwgma H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV 
¶oV Amho. 

*****ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z***** 
gìh} H«$. 14, grQ>rEg H«$. 16 ̂ mJ, {Q>iH$ ZJa, M|~ya ‘w§~B©-400 089 YmaH$ ~r-qdJ, B‘maV H«$. 4, {Q>iH$ ZJa, gZ 
ìøw H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r ‘Ü¶o pñWV Vi ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 1,210 Mm¡.’y$. {~ëQ>An joÌ, XþH$mZ H«$. 
1,2,3,4  1ë¶m ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 3,520 Mm¡.’y$. {~ëQ>An joÌ, XþH$mZ H«$. 1 Am{U 2. 

ghr/-   
{XZm§H$… 09.11.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar,  
{R>H$mU… ‘w§~B© B§{S>¶m [agO©Ýg EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> 

 
 

    

  

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$s H$[aVm {bbmd {dH«$s gyMZm 
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002  
ghdmMVm {Z¶‘ 8 À¶m VaVwXr Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg 2002 À¶m {Z¶‘ 9 À¶m VaVwXr A§VJ©V  

ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sH$[aVm {bbmd {dH«$s gyMZm. 
{deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U gd© gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb C„o{IV ñWmda {‘iH$V hr H$O© ImË¶m‘Yrb WH$sV a¸$‘ VmaU H$arVm 
S>m|{~dbr ZmJar ghH$mar ~±H$ {b. ¶m§À¶mH$S>o JhmU/à^marV AgyZ, EZH$moa EAmagr (VmaU YZH$mo) B©EAmagr-~±H$-015 Q´>ñQ>Mo Q´>ñQ>rÀ¶m j‘VoV H$m¶©aV ¶m§Zm 
A{^hñVm§H$sV Ho$ë¶mZ§Va VmaU YZH$m|Mo àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao Ë¶mMm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoÊ¶mV Ambm AgyZ H$O©Xma, JhmUXma, gh H$O©Xma Am{U h‘rXma H$O©Xma, 
JhmUXma lr. I¡éb AãXþb JmZr Oã~ma Am{U h‘rXma lr. ‘mohå‘X gwhmB©b ImZ Am{U lr. nÙmH$a amO|Ð Xme ¶m§À¶mH$Sy>Z 31.10.2022 amoOrMo VmaU 
YZH$moH$S>o W{H$V Agbobo é. 56,42,763/- (én¶o N>nÞ bmI ~oMmirg hOma gmVeo Ìogï> ‘mÌ) Ë¶mgh dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV ‘§OyarV ì¶mO Am{U AÝ¶ bmJy IM© 
d à^ma À¶m dgwbrH$[aVm 15.12.2022 amoOr ""Oo Amho OoWo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho'' ¶m VÎdmda Vr {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho. VmaU ‘ÎmoMo 
dU©Z gh amIrd qH$‘V Am{U Bgmam AZm‘V a³H$‘ Mo Vn{eb Imbrbà‘mUo :

Oa BAa gmXarH$aUmMr Vm[aI Am{U {bbmdmMr {XZm§H$ gmd©O{ZH$ gwQ²>Q>çm§ {Xder Kmo{fV Pmë¶mg {XZm§H$ hr AmnmoAmn bJoMÀ¶m nwT>À¶m H$m¶m©b¶rZ H$m‘mÀ¶m {Xder nwT>o 
KoVbr OmB©b. 
gXa H$O©Xma, JhmUXma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gXa gyMZm hr 30 {Xdgm§Mr {dH«$s gyMZm Amho Am{U ¶mÛmao gXa gyMZoÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 30 {Xdgm§À¶m AmV darb Cëbo{IV 
Xm{¶Ëd H$O© naV H$aÊ¶mMr eodQ>Mr Am{U A§{V‘ g§Yr XoÊ¶mV ¶oV Amho. H$gya Ho$ë¶mg gXa ‘Îmm {dH«$s gyMZo‘Yrb AQ>r Am{U eVu Am{U VgoM Imbr nwa{dboë¶m qbH$ 
AZwgma {dH«$s H$aÊ¶mV ¶oVrb. 
{dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVuÀ¶m Vn{ebmH$[aVm H¥$n¶m VmaU YZH$moMo g§Ho$VñWi åhUOoM http://www.encorearc.com/ ¶mda XoÊ¶mV Ambobr qbH$ nhmdr.  
H$moUË¶mhr ñnï>rH$aU/‘m{hVrH$[aVm BÀNw>H$ njH$mam§Zr VmaU YZH$m|À¶m EZH$moa EAmagrMo àm{YH¥$V A{YH$mar lr. gmJa ‘wio ¶m§Zm ‘mo~mB©b H«$. +91-9619899386 
da g§nH©$ H$amdm qH$dm sagar.muley@encorearc.com qH$dm lr. àH$me Mm¡Yar, ¶oWo ‘mo~m. H«$. +91 9712668557 , B©‘ob Am¶S>r prakash.chaud-
hary@encorearc.com qH$dm lr. {da|Ð KÝdQ> ¶m§Zm ‘mo~mB©b H«$. +91-7045728788 da g§nH©$ H$amdm qH$dm virendra.ghanwat@encorearc.com ¶mda 
B‘ob H$amdm. 
{XZm§H$ … 11.11.2022 ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU … ‘w§~B© EZH$moa A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr àm>. {b.

EZH$moa A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (EZH$moa EAmagr) 
B©EAmagr-~±H$-015-Q´>ñQ>À¶m Q´>ñQ>rÀ¶m j‘VoV H$m¶©aV 

EZH$moa EAmagr H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶mMm nÎmm… 5 dm ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 137, go³Q>a 44, JwéJ«m‘-122 002, h[a¶mUm

A. H«$. ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z (VmaU‘Îmm) amIrd qH$‘V Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa)
1 H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bH$m, Vm H$ë¶mU, {O. R>mUoÀ¶m hÔrV Jmd H$ë¶mU ¶oWo pñWV O‘rZ 

YmaH$ {gQ>r gìh} H«$. 1427, nm{bH$m Air H«$. 45, hmD$g H«$. 7(AmoëS> hmD$g H«$. 5) Am{U 
{‘iH$V H«$. 02001047300 ~m§Ybobo ‘m§S>oH$a hmD$g Zmdo kmV B‘maVrÀ¶m n{hë¶m ‘Oë¶mda 
a{hdmgrV âb°Q> H«$. 101, ‘moO. 479 Mm¡.’y$. {~ëQ> An.

é. 24,00,000/- 
(én¶o Mmodrg bmI ‘mÌ)

é. 2,40,000/- 
(én¶o XmoZ bmI Mmirg 

hOma ‘mÌ)

2 H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bH$m, Vm H$ë¶mU, {O. R>mUoÀ¶m hÔrV Jmd H$ë¶mU ¶oWo pñWV O‘rZ 
YmaH$ {gQ>r gìh} H«$. 1427, nm{bH$m Air H«$. 45, hmD$g H«$. 7(AmoëS> hmD$g H«$. 5) Am{U 
{‘iH$V H«$. 02001047300  ~m§Ybobo ‘m§S>oH$a hmD$g Zmdo kmV B‘maVrÀ¶m n{hë¶m ‘Oë¶mda 
a{hdmgrV âb°Q> H«$. 104, ‘moO. 560 Mm¡.’y$. {~ëQ> An.

é. 28,25,000/- 
(én¶o AÇ>mdrg bmI 
n§Mdrg hOma ‘mÌ)

é. 2,82,500/- 
(én¶o XmoZ bmI ã¶mE|er 

hOma nmMeo ‘mÌ)

   
 

  

{dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVuH$[aVm H¥$n¶m https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm Am{U https://bob.auctiontiger.net/EPROC/. ‘Ü¶o {Xboë¶m qbH$Mm g§X^© ¿¶mdm. VgoM àñVm{dV ~mobrXmam§Zr àm{YH¥$V A{YH$mar
¶m§Zm Xÿ. H«$. 022-43683810/803 ‘mo~mB©b H«$. 9930332686/8667335658  ¶mda g§nH©$ gmYmdm.

{XZm§H$ … 11.11.2022 ghr/- 
{R>H$mU… ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar

{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) Am{U 6(2) À¶m VaVwXr ghdmMVm {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH§$ñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>²g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002
AÝd¶o ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sgmR>rMr B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
¶mÛmao gm‘mÝ¶ OZVog Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©bobr ñWmda {‘iH$V VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^m[aV Amho {OMm H$ãOm ~±H$ Am°’$ ~S>moXm, VmaU YZH$moÀ¶m àm{YH¥$V
A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho. Ë¶m Imbrb Z‘yX VmaU ImË¶m‘Yrb VmaU YZH$m|À¶m WH$~mH$sÀ¶m dgwbrgmR>r ""Oo Amho OoWo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' Am{U ""{dZmA§db~ VËdmZoo'' {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.
H$O©Xma/h‘rXma/VmaU ‘Îmm/WH$~mH$s/amIrd qH$‘V/B©-{bbmdmMr VmarI Am{U doi, BAa Am{U ~mobr dmT>{dÊ¶mMr a³H$‘ Imbr Z‘yX Ho$br Amho.

PmoZb ñQ´>oñS²> A°goQ> [aH$ìhar emIm  ‘ohoa M|~a, Vi‘Obm, S>m°. gw§Xabmb ~ohb ‘mJ©, ~°bmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B©-400001.
XÿaÜdZr : 022-43683807, 43683814,  B©‘ob : armbom@bankofbaroda.co.in

ñWmda Am{U O§J‘ {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm
n[a{eï> IV-E d II-E({Z¶‘ 8(6) Am{U 6(2) À¶m VaVwXr)

A.
H«$.

H$O©Xma/g§MmbH$ d h‘rXmamMo
Zmd Am{U nÎmm

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m
dU©Zmgh H$mhr Agë¶mg kmV ~moOm

EHy$U
WH$~mH$s

B©-{bbmdmMr
VmarI
Am{U doi

(1) amIrd qH$‘V
d 
(2){‘iH$VrMr
BAa a¸$‘
3) ~mobr
dmT>{dÊ¶mMr a¸$‘ 

1. BAa ̂ aUm ImVo H«$. 
2. Am¶E’$Eggr H$moS> 

3. ~±H$ Am°’$ ~S>moXm emIm

1. H$ãOmMr pñWVr
(gm§nmpíd©H$/

àË¶j) 
2. {‘iH$V

{Z[ajUmMr Vm[aI
3. doi

1 ‘o. ‘moZmH©$ Aßnoab (B§{S>¶m)
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (H$O©Xma)
am°¶b B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, {Vgam
‘Obm, dS>mim, ‘w§~B©-400031
¶oWo B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ> H«$. gr41.
Jw§XoMm JmS>©Z, bmb~mJ, ‘w§~B©
400012 ¶oWrb âb°Q> H«$. S>r-
201. 
ãbm°H$ Z§.3, Xþgam ‘Obm, nmR>H$
{~pëS>§J, ñQ>oeZ amoS>, EbAmoS>r
Q>rE‘gr R>mUo g‘moa, R>mUo.
H$m¶m©b¶ H«$. 45, Xþgam ‘Obm,
S>hmUyH$a {~ëS>tJ, 480,
H$mi~mXodr amoS>, ‘w§~B©-400
002. 
1) {Z‘©b Ho$eb©‘b na‘ma 
2) e{‘©bm {Z‘©b na‘ma 
3) g§JrVm M§XZ na‘ma 
âb°Q> Z§. S>r-201, Jw§XoMm JmS>©Z,
bmb~mJ, ‘w§~B© 400012. 

i) XmXa Zm§Jmd {d^mJmMm grQ>r gd} H«$.243
(^mJ),244(^mJ),245(^mJ), YmaH$ 5-~r, Zm§Jmd
H«$m°g amoS>, dS>mim, ‘w§~B©-400 031 ¶oWo pñWV am°¶b
B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ> H$mo Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b.
À¶m 3è¶m ‘Oë¶mdarb B§S>ñQ´>rAb  Jmim H«$. gr41.
‘moO‘m{nV 815 Mm¡.’y$Q> MQ>B© joÌ åhUOoM 90.89
Mm¡.‘r.  {~ëQ> An joÌ.
~±Ho$bm kmV ̂ ma… eyÝ¶

EHy$U WH$~mH$s- 
é. 

35,66,80,394.22
(én¶o nñVrg H$amoS>
ghmgð> bmI E|er
hOma VrZeo

Mm¡è¶mÊUd Am{U
~mdrg ‘mÌ)
31.12.2014
amoOrg A{YH$ 

nmgyZMo nwT>rb ì¶mO
A{YH$ IM© gh
Ë¶mZ§VaMr dgwbr

28.11.2022 
Xþ. 1400 dm. 
g§. 1800 dm.

1) é. 128.02 bmI 
2)  é. 12.80 bmI
3) é. 1.00 bmI

1. 03830200001231 
2. ~rEAma~rAmo~rEEb~rAmoE‘

(nmMdo Aja eyÝ¶) 
3. ~°bmS>© BñQ>oQ

1. àË¶j 
2. 23.11.2022 
3. g. 11.00 Vo Xþ.

01.00 dm. 

ii) ‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamÀ¶m Zm|XUrH¥$V
{Oëøm‘Yrb naob-{edS>r {d^mJmMm H°$S>ñQ´>b gd}
H«$.2/159, 1E/160, 1~r/160, 1gr/16-
1S>r/160 d 1E/184 YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ^mJ d
{d^mJmdarb Aä¶wX¶ ZJa, H$m°Q>Z J«rZ, ‘w§~B©-400
033 ¶oWo pñWV {‘bZ B§S>ñQ´>rAb {à‘m¶gog H$mo
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>À¶m bmoâQ> ‘moOm‘mnrV
350 Mm¡.’w$. MQ>B© joÌ Am{U ‘moO‘mnrV 560 Mm¡.’w$.
MQ>B© joÌ {‘bZ B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ> Aem kmV B‘maVrÀ¶m
3è¶m ‘Oë¶mdarb B§S>ñQ´>rAb  {à‘m¶gog YmaH$ H«$.
325.
~±Ho$bm kmV ̂ ma… eyÝ¶

28.11.2022 
Xþ. 1400 dm. 
g§. 1800 dm.

1) é. 88.52 bmI
2) é. 8.9 bmI 
3) é. 0.50 bmI

1. 03830200001231
2. ~rEAma~rAmo~rEEb~rAmoE‘

(nmMdo Aja eyÝ¶) 
3. ~°bmS>© BñQ>oQ

1. àË¶j 
2. 23.11.2022 
3. g. 11.00 Vo Xþ.

01.00 dm. 

iii) ‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamÀ¶m Zm|XUrH¥$V
{Oëøm‘Yrb XmXa Zm§Jmd {d^mJmMm grQ>r gd} H«$.243
(^mJ),244(^mJ),245(^mJ) YmaH$  O{‘Zrda
C^marV bmoâQ> ‘moOm‘mnrV 408 Mm¡.’w$. MQ>B© joÌ
g§b¾rV 45.48 Mm¡.‘r.{~ëQ> An joÌ Am{U 5-~r,
Zm§Jmd H«$m°g amoS>, dS>mim, ‘w§~B©-400 031 ‘moO‘mnrV
816 Mm¡.’w$. MQ>B© joÌ g§b¾rV 90.97 Mm¡.‘r.{~ëQ> An
joÌ ¶oWo pñWV am°¶b B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ> Aem kmV
B‘maVrÀ¶m n{hë¶m ‘Oë¶mdarb ¶wZrQ> H«$. gr-20
YmaH$ B§S>ñQ´>rAb {à‘m¶gog .
~±Ho$bm kmV ̂ ma… eyÝ¶

28.11.2022 
Xþ. 1400 dm. 
g§. 1800 dm.

1) é. 117.23 bmI 
2) é. 11.73 bmI
3) é. 1.00 bmI

1. 03830200001231 
2. ~rEAma~rAmo~rEEb~rAmoE‘

(nmMdo Aja eyÝ¶) 
3. ~°bmS>© BñQ>oQ

1. àË¶j 
2. 23.11.2022 
3. g. 11.00 Vo Xþ.

01.00 dm. 

 
  

N  

  

Zmo. H$m¶m©b¶ … H$m¶m©b¶ H«$. 101, 1bm ‘Obm, CÚmoJ ̂ dZ, gmoZmdmbm boZ, JmoaoJmd nyyd©, ‘w§~B© eha, ‘hm - 400063,  
grAm¶EZ … Eb24304E‘EM2016nrEbgr320868 Xÿ … + 91-172-5292900, B©‘ob … cs@nureca.com, do~gmB©Q> … www.nureca.com 

30.09.2022 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U AY© dfm©H$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm CVmam (^m.é. Xebj)

A. 
H«$. Vnerb

A{bá EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© 

df©
g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© 

df©
30.09.2022 

(AboImnar{jV) 
30.09.2021 

(AboImnar{jV) 
30.09.2022 

(AboImnar{jV) 
30.09.2022 

(AboImnar{jV) 
30.09.2021 

(AboImnar{jV) 
30.09.2022 

(AboImnar{jV) 

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 367.86 469.10 628.46 367.81 469.40 623.09 

2 H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)  
(H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm  
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)

(36.28) 77.61 (86.66) (37.39) 77.08 (90.39) 

3 H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi 
Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm 
AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

(36.28) 77.61 (86.66) (37.39) 77.08 (90.39) 

4 H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi 
Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm 
AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

(27.84) 54.86 (66.51) (28.92) 54.34 (70.21) 

5 H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ 
(H$mbmdYrgmR>r  Z’$m/(VmoQ>m) (H$amoÎma) 
Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$amoÎma) 
Yê$Z)

(27.48) 54.91 (65.79) (28.57) 54.39 (69.52) 

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
7 boImn[a{jV Vmio~§XmV XmIdë¶mZwgma 

(nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) amIrd
      

8 à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 10 /- Mo)  
(AI§{S>V Am{U I§{S>V H$m‘H$mOmgmR>r)

      

1. ‘yb^yV (2.78) 5.49 (6.65) (2.89) 5.43 (7.02) 

2. gm¡på¶H¥$V (2.78) 5.49 (6.65) (2.89) 5.43 (7.02) 

Q>rn:  
1. H§$nZrMr ‘hËdmMr {dÎmr¶ ‘m{hVr (AboImnar{jV) Imbrbà‘mUo …

 darb ‘m{hVr åhUOo  go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OgH$S>o gmXa Ho$boë¶m 
g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo (A{bá {ZîH$fmªgh) g§nyU© {ddaU H§$nZrMr 
do~gmB©Q> åhUOoM https://www.nureca.com/investor-relations/ Am{U ñQ>m°H$ E³ñM|Oog À¶m do~gmB©Q> www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com da 
CnbãY Amho. ¶mÛmao g§MmbH$ ‘§S>i Kmo{fV H$aVo H$s, boImnarjU AhdmbmV H$moUË¶mhr gwYmaUm gyMdë¶m ZmhrV. 

Ý¶waoH$m {b{‘Q>oS> À¶m 
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z 

gm¡a^ Jmo¶b 
{XZm§H$ … 11.11.2022 ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ 
{R>H$mU … M§XrJS> S>rAm¶EZ: 00136037

Vnerb

A{bá EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© df© g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© df©

30.09.2022 
(AboImnar{jV) 

30.09.2021 
(AboImnar{jV) 

30.09.2022 
(AboImnar{jV) 

30.09.2022 
(AboImnar{jV) 

30.09.2021 
(AboImnar{jV) 

30.09.2022 
(AboImnar{jV) 

CbmT>mb 367.86 469.10 628.46 367.81 469.40 623.09 

H$anyd© Z’$m (36.28) 77.61 (86.66) (37.39) 77.08 (90.39) 

H$amoÎma Z’$m (27.84) 54.86 (66.51) (28.92) 54.34 (70.21) 

{dVaU Mm¡H$erH$[aVm H¥$n¶m www.partnernureca.com bm ̂ oQ> Úm

This caution notice is issued to inform public
at large that, my clients Mr. Sebestian Kaitan
Dinis and others have filed Special Civil Suit
No. 532 of 2022 for Partition, Declaration,
Possession and Injunction, against Mr.
Godfrey Francis Denis and others to
pertaining properties which are mentioned in
the schedules written herein below, which is
as on today pending before Hon'ble Civil
Judge Senior Division, Thane. In such
situation any person/s/entity/ies trying to
enter into any kind of transaction pertaining
to said properties, without the written consent
of my clients shall do so at his/her/its risk,
peril and cost and consequences thereof and
any such transaction will not be legally and/or
lawfully binding upon my clients under the
eyes of law.

Schedule of First Property
All that piece and parcel of lands bearing
New Survey No. 23, Hissa No.-2, area
admeasuring 0-05-60 H-R-P equivalent to
560 square meters, New Survey No. 14, Hissa
No.-13, area admeasuring 0-04-30 H-R-P
equivalent to 430 square meters, New Survey
No.10, Hissa No.-3, area admeasuring 0-03-00
H-R-P equivalent to 300 square meters, New
Survey No. 10, Hissa No.-1, area
admeasuring 0-05-10 H-R-P equivalent to
510 square meters, New Survey No. 7, Hissa
No.-7, area admeasuring 0-14-70 H-R-P
equivalent to 1470 square meters, New
Survey No. 7, Hissa No.-7, area admeasuring
0-03-50 H-R-P equivalent to 350 square
meters and New Survey No. 6, Hissa No.-5,
area admeasuring 0-02-00 H-R-P equivalent
to 200 square meters and New Survey No. 86,
Hissa No.- 5/2, area admeasuring 0-03-50 
H-R-P equivalent to 350 square meters
situate, lying & being in village-Pali, Taluka
& District- Thane, within the local limits of
Mira Bhayander Municipal Corporation, in
Registration District of Thane & Sub -
District of Bhayander, herein after for the
sake of brevity referred to as "First Suit
Properties".

Schedule of Second Property
All that piece and parcel of land bearing New
Survey No.19, Hissa No.24, Area
admeasuring 0-03-00 H-R-P equivalent to
300 square meters, New Survey No.19, Hissa
No.53, Area admeasuring 0-04-00 H-R-P
equivalent to 400 square meters, New Survey
No. 19, Hissa No. 57, Area admeasuring 
0-07-00 H-R-P equivalent to 700 square
meters, New Survey No.19, Hissa No. 22,
Area admeasuring 0-08-00 H-R-P equivalent
to 800 square meters and New Survey No. 19,
Hissa No.25, Area admeasuring 0-07-00 
H-R-P equivalent to 700 square meters
situate, lying & being in Village - Chowk at
Taluka & District-Thane, within the local
limits of Mira Bhayander Municipal
Corporation, in Registration District of Thane
& Sub- District of Bhayander, herein after for
the sake of brevity referred to as "Second
Suit Properties". Sd/- 

Adv. Mr. D. R. Raja
Add : 12/5 Gagangiri C.H.S, Opp Bank of
Maharashtra, Near Aradhana Cinema,
Panchpakhadi, Thane (W), 400602. 

Mob-9867344493.

CAUTION NOTICE

 
 

  

  

 

OmoS>nÌ - IV - E [ {Z¶‘ 8(6) VaVwXr nhm ]

gXa àH$meZ ho gd© g§~§{YV njH$mam§H$[aVm B©-{bbmdmgmR>r AJmoXaMr 15 {Xdgm§À¶m gyMZm ~OmdÊ¶mV ¶oV Amho. 
{dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U Vn{ebmH$[aVm H¥$n¶m ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, VmaU YZH$m|Mr g§Ho$VñWi www.sbi.co.in Am{U 
https://www.mstcecommerce.com/auctiontionhome/ibapi/index.jsp. ‘Ü¶o nwa{dboë¶m qbH$Mm g§X ©̂ ¿¶mdm. 

ghr/- 
{XZm§H$ … 10.11.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU … ‘w§~B© ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

emIm :-ñQ´>oñS> A°goQ>g [aPm°ë¶weZ J«wn H$‘{e©¶b emIm - III

{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 (6) À¶m VaVwXtgh dmMV {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> 
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 A§VJ©V 
ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm. 
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofH$ê$Z H$O©Xma Am{U Om‘rZXma ¶m§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,  ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ 
B§{S>¶m À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr Á¶m§Mm àË¶j$ H$ãOm KoVbm hmoVm Ë¶m VmaUr YZH$m|H$S>o JhmU/^maJ«ñV Agboë¶m 
Imbrb ñWmda {‘iH$Vr, ‘o. {gÕm§V B§S>pñQ´>O àm. {b. (H$O©Xma) Am{U lr. {dZmoXHw$‘ma Ho$. AJ«dmb, lr. 
{dZrV AJ«dmb (ImOJr h‘rXma) ¶m§À¶mH$Sy>Z VmaU YZH$m|Zm bm ¶oUo WH$sV Agboë¶m é. 
33,07,60,957.99/- +  (30.09.2010 n¶ªV ì¶mO g‘m{dï>rV)16.11.2010 amoOrÀ¶m ‘mJUr 
gyMZoÝd¶o + nwT>rb ì¶mO + IM© Am{U n[aì¶¶ dgwbrgmR>r 30.11.2022 amoOr "Ogo Amho OoWo Amho' "Ogo Amho 
Oo Amho' Am{U "Oo H$mhr Amho VoWo Amho' VÎdmZo {dH$ë¶m OmVrb. {‘iH$Vr à‘mUo amIrd qH$‘V Imbr {Xbr 
Amho : 

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm

Zm‘m{YH$ma 
{dboI YmaH$mMo 

Zmd

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z amIrd 
qH$‘V 

(é. H$amoS>)

Bgmam AZm‘V 
a³H$‘ (BE‘S>r)

‘o. {gÕm§V 
B§S>pñQ´>O àm. 
{b{‘Q>oS>

O{‘Z YmaH$ gìh} H«$. 08 Vo 11, 17 ({hñgm H«$. 1 
Vo 5 Am{U 7 Vo 9) 19, 95 Am{U 101/1, gìh} 
H«$. 16 Am{U gìh} H«$. 12, 13, 15, 101/2, 
Jmd amZgB©, VmbwH$m Imbmnwa, {O. am¶JS>, ‘hmamï´> 
O{‘Z ‘moO‘mnrV66310 Mm¡. ‘rQ>g©

ê$. 13.00 ê$. 
1,30,00,000.00/-

B©-{bbmdmMo {XZm§H$ Am{U doi {XZm§H$ … 30.11.2022, doi … 180 {‘{ZQ> g. 11.00 Vo  
Xþ. 14.00 gh àË¶oH$s 10 {‘{ZQ>m§À¶m A‘¶m©{XV {dñVmamgh.

~mobr dmT>rd a³H$‘ é. 1,00,000/- Am{U é. EH$ bmImÀ¶m nQ>rV
BE‘S>rÀ¶m gmXarH$aUmH$[aVm Am{U 
^mJrXmam§Mo {dZ§VrnÌ/Ho$dm¶gr 
XñVmdoO/nwamì¶mH$[aVm {XZm§H$ Am{U doi

30.11.2022 amoOrg qH$dm nydu, B©-{bbmd gwê$ hmoÊ¶mÀ¶m 
VmaIonydu

{‘iH$VrÀ¶m {Z[ajUmH$[aVm {XZm§H$ Am[U doi 25.11.2022 amoOrg g.11.30 dm. Vo Xþ. 2.00 dm n¶ªV
g§nH©$ ì¶º$s/g§nH©$ H«$‘m§H$ lr am‘ Hw$‘ma e‘m©, ‘mo~mB©b 9892754636 

gm¡. M¡Vmbr nm§Mmb ‘mo~mB©b 7710039233

{dH«$s H$a {d^mJ, ‘w§~B© Am{U VbmR>r H$m¶m©b¶ à^ma ho é. 6.00 H$moQ>r (EHy$U)

àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Mm Vnerb 
Zmd … am‘ Hw$‘ma e‘m© 
B©-‘ob Am¶S>r … team7.61341@sbi.co.in 
‘mo~mB©b H«$. 9892754636 
b°ÝS>bmB©Z H«$. (H$m¶m©b¶) - 022-22021296 
n¶m©¶r> ‘mo~mB©b H«$. 7710039233

nÎmm … ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, EgEAmaOrgr-III 
emIm, 112-115, 1bm ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 212, doñQ> 
qdJ, Vwbgr¶mZr M|~g©, ’«$s àog OZ©b ‘mJ©, Z[a‘Z 
nm°BªQ>, ‘w§~B©-21. 
emIoMm ’$moZ H«$.:- 022-35107732 
emIoMm B©‘ob Am¶S>r-sbi.61341@sbi.co.in

 
 

  

  

 
 
 

(n[a{eï> IV) H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8(1) AÝd¶o)
Á`mAWr©, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ~±H$ Am°\$ _hmamîQ´>M o àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {gŠ`w{aQ>m`PoímZ A°ÊS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°\$ \$m`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A°ÊS> 
EÝ\$mog©‘|Q> Am°\$ {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 AÝd¶o Am{U {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_o¨Q>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdmMVm H$b‘ 13 Mm Cn-H$b‘ 
(12) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 03.09.2022 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. lr amYo H¥$îUm Q>m¶a g{d©g 
(àmonamB©Q>a lr. ào‘ H$mbrMaU H$amo{Q>¶m) `m§Zm g§nyU© a¸$‘ é. 8,44,059.46 A{YH$ 03.09.2022 nmgyZ 11.45% X.gm. XamZo Z bmdbobo 
ì¶mO A{YH$ dgwbrÀ¶m {XZm§H$mn¶ªVMo BVa à^ma, n[aì¶¶ Am{U IM© hr a¸$‘ gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V Zm|XUrH¥$V ES>r/àË¶j ¶oD$Z 
hmVnmoM Ûmao MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r ~mobm{dÊ¶mH$[aVm Ambo hmoVo.  
H$O©Xma `m§§Zr gXa aH$_oMm ^aUm H$aÊ`mg H$gya Ho$br Agë`mZo H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ`mV `oV Amho H$r, 
{ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa A{Y{Z¶‘mÀ¶m {Z¶‘ 8 ghdmMVm gXa A°³Q>Mm H$b_ 13(4) VaVwXr A§VJ©V Ë`m§Zm/{Vbm àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z 
¶oWrb Imbrb d{U©boë¶m {‘iH$VrMm 09 Zmoìh|~a>, 2022 amoOr gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbm Amho. 
{dímofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm Bímmam XoÊ`mV ̀ oV Amho H$r, Ë`m§Zr gXa {‘iH$Vtgh XodKodrMm ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U {‘iH$Vrgh Ho$bobm 
XodKodrMm H$moUVmhr  ì`dhma hm ~±H$ Am°\$ _hmamîQ´>À¶m darb Z_yX aH$_oÀ`m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.  
VmaU ‘ÎmoÀ¶m ̂ aÊ¶mH$arVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYwZ KoVbo OmV Amho.  

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z 
âb°Q> H«$. 12, 12dm ‘Obm, d¡^d n°amS>B©O grEMEg AnmQ>©‘|Q> Jmd gamdbr {Oëhm nmbKa-401502. E‘EM 

ghr/-Z[a¨Xa qgJ am¶ 
{XZm§H$ … 09.11.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar Am{U ‘w»¶ ì¶dñWmnH$  
{R>H$mU … ‘w§~B© R>mUo PmoZ ~±H$ Am°’$ ‘hmamîQ´>

R>mUo PmoZb H$m¶m©b¶ 
~r-37, dmJio B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, 
R>mUo (npíM‘)-400604,‘hmamï´>. 

· Xÿa : 022-25829406, 25823040 
· B©‘ob: bom94@mahabank.co.in 

· ‘w»¶ H$m¶m©b¶: bmoH$‘§Jb, 1501, {edmOrZJa, nwUo - 411 005, ‘hmamï´>.



નવસારી-વલસાડ-વાપી
૪ ચીખલી બીલીમોરા વાંસદા પારડી ધરમપુર ઉમરગામ ડુંગરી દમણ સેલવાસ આહવા વઘઇશિનવાર ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૨

મહત્તમ લઘુત્તમ
૩૫.૦૦ સે.
૩૬.૦૦ સે.
૩૫.૦૦ સે.
૩૫.૦૦ સે.

૨૧.૦૦ સે.
૧૮.૦૦ સે.
૨૨.૦૦ સે.
૨૨.૦૦ સે.

નવસારી
આહવા
વલસાડ
વાપીહવ

ામ
ાન

ડાંગ િજલ્લા ચૂંટણી અિધકારીની 
િહટલરશાહીથી મી�ડયામાં રોષ
ડાંગ 173 િવધાનસભાની બેઠક પર ક�ગ્રેસનાં ઉમેદવાર મુક�શ પટ�લે ફોમર્ રજૂ કયુ� હતુ. અહી મીડીયાનાં પ્રિતિનિધઓ દ્વારા ચૂંટણી અિધકારીને ફોટો સિહત િવડીયો ક�પ્ચર માટ� 1 િમિનટનો સમય માંગ્યો હતો. પર�તુ િજલ્લા ચૂંટણી અિધકારીએ િહટલરશાહી અપનાવી મીડીયાને પણ એન્ટ્રી નહ� આપી તાનાશાહી ચલાવતા હોબાળો સ�ર્યો હતો. ડાંગ ચૂંટણી અિધકારીની િહટલરશાહીનાં પગલે ડાંગ િજલ્લાનું િમડીયા આલમ રોષે ભરાયુ હતુ. ગુજરાતનાં દર�ક િજલ્લાઓમાં ઉમેદવારો ફોમર્ રજૂ કરતા હોય તે વેળાએ િમડીયાને એન્ટ્રી અપાતી હોવાના ડાંગ િમડીયાનાં પ્રિતિનિધઓ દ્વારા પુરાવા પણ રજૂ કરાયા હતા. પર�તુ ડાંગ િજલ્લાનાં વહીવટી તંત્રનાં ચૂંટણી અિધકારી પોતાની િહટલરશાહીમાં દ�શની ચોથી �ગીર એવી મીડીયાને પણ એન્ટ્રી નહ� આપી ગંડુ રા�ની અંધેરી નગરી જેવી કામગીરીને સાથર્ક કરતા િજલ્લાનો પત્રકાર આલમ રોષે ભરાયો હતો.

ડાંગ િવધાનસભા બેઠક પર ભાજપા, ક�ગ્રેસ અને આમ આદમી પાટ� વચ્ચે િત્રપાંખીયો જંગ ખેલાશે 
સાપતુારા : ડાંગ 173 િવધાનસભા 

બેઠક પર 2022માં ભાજપા, કૉ�ેંસ 
અન ે આમ આદમી પાટ� વચે્ચ 
િ�પાંખીયો જગં ખેલાશે. ડાંગ બેઠક પર 
કૉ�ંસેે મકુ�શ પટ�લ પર પસંદગી ઉતારી 
છ�. મકુ�શ પટ�લ સાથ ેનામાંકન ફોમર્ 
ભરવા જતા તમેની સાથ ેમોટી સંખ્યામાં 
સમથર્કો જોડાયા હતા. અન ેઆહવા 
ફુવારા સક�લથી જગંી જનમદેની સાથે 
િજલ્લા ચૂટંણી અિધકારીની કચરેીએ 
પહોચ્યા હતા. અન ેમકુ�શ પટ�લે ચૂટંણી 
અિધકારી સમક્ષ ઉમદેવારી ફોમર્ રજૂ 
કરી દાવદેારી નોંધાવી હતી. આ સાથે 
કૉ�ેંસનાં ઉમદેવાર મકુ�શ પટ�લની 
ટ�ર ભાજપનાં ધારાસભ્ય િવજય પટ�લ 
તથા આમ આદમી પાટ�નાં ઉમદેવાર 
એડવોક�ટ સુિનલ ગામીત સાથ ેરહશે. 

વાંસદામાં કોં�ેસના ઉમેદવાર 
અનંત પટ�લે ઉમેદવારી ફોમર્ ભયુર્
વાંસદા : વાંસદા ૧૭૭ 

િવધાનસભાની બેઠક ઉપર 
કોં�ેસના ઉમેદવાર તરીક� વાંસદાના 
ધારાસભ્ય અનંત પટ�લેને ફરી 
�ટ�કટ મળતા ધારાસભ્ય અનંત 
પટ�લ અને કોં�ેસના સમથર્કોએ 
વાંસદા ક��કણા સમાજ ભવનથી 
નીકળી આિદવાસી વાિજં�ો 
વગાડી વાંસદા �ાંત કચેરી ખાતે 
ધારાસભ્યની ઉમેદવારીનું ફોમર્ 
ભરી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

�રટનર્ ખાલી જતી �કોમાં 
ખનીજ ભરવા મુ�ે િવરોધ
ચીખલીમા ંદિક્ષણ ગુજરાત ગણદ�વી - ચીખલી ટ્રક ઓનસર્ વેલફ�ર એસોની યો�યેલા બેઠકમાં િવરોધ કરી લડત ચાલુ રાખવાનો િનધાર્ર
આગામી �દવસોમાં ટ્રક એસોિસએશન દ્વારા ટ્રકોના પ�ડા થંભાવી હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામવામાં આવે તો નવાઇ નહ�

ઘેજ : ચીખલીમાં દિક્ષણ ગુજરાત 
ગણદેવી - ચીખલી �ક ઓનસર્ વેલફ�ર 
એસોિસએશનની યોજાયેલા બેઠકમાં 
�રટનર્ ખાલી જતી �કોમાં ખનીજ 
ભરવાના મુ�ે િવરોધ કરી મ�મપણે 
લડત ચાલુ રાખવાનો િનધાર્ર વ્યક્ત 
કરવામાં આવ્યો છ� ત્યારે આગામી 
િદવસોમાં �ક એસોિસએશન �ારા 
�કોના પૈંડા થંભાવી હડતાળનું શસ્� 
ઉગામવામાં આવે તો નવાઇ નહી. 
ગત વષ� �રટનર્ ખાલી �ક ભરવાના 
મામલે મડાગાંઠ સજાર્તા તત્કાિલન 
�ાંત અિધકારીની મધ્યસ્થી બાદ સુખદ 
અંત આવ્યો હતો. પરંતુ હાલે ફરી આ 
�રટનર્ ગાડીઓ ક�ટલાક �ારા ભરવાનું 
શરૂ કરાતા િવવાદ સજાર્વા પામ્યો છ�.

સુરત િવસ્તારમાંથી િસમેન્ટ અને 
કોલસી ભરીને નવસારી, વલસાડ, 
દમણ, સેલવાસ, વાપી િવસ્તારમાં 
આવતી �કો પરત જતી વખતે ચીખલી 
િવસ્તારની ક્વોરીઓમાંથી ખનીજ 
ભરી જતા સ્થાિનક �ક માિલકોના 
ધંધા પર તેની અસર થતા ચીખલી 

- ગણદેવી િવભાગ �ક ઓનસર્ 
એસોિસએશન �ારા તેની સામે ઉ� 
િવરોધ કરી ગત વષ� હડતાળનું 
શસ્� ઉગામી �કોના પૈંડા થંભાવી 
દેતા તત્કાિલન �ાંત અિધકારી અને 
ડીવાયએસપીની �ક એસો. અને 
ક્વોરી એસોિસએશન વચ્ચે મધ્યસ્થી 
બાદ આવી પરત જતી �કોમાં ખનીજ 
નહીં ભરવાનું ન�ી કરી હડતાળનો 
સુખદ અંત લાવવામાં આવ્યો હતો.

આ દરમ્યાન હાલે ફરી ક�ટલીક 
ક્વોરીઓમાંથી આ પરત �કોમાં 
ખનીજ ભરવાનું શરૂ કરાતા િવવાદ 
સજાર્વા પામ્યો છ� અને શુ�વારના રોજ 
�ક ઓનસર્ એસોિસએસનના �મુખ 
રાજેન્�િસંહ પરમાર, ઉપ�મુખ પરેશ 
દેસાઇ સિહતનાઓની ઉપ�સ્થિતમાં 
યોજાયેલી બેઠકમાં પરત થતી �કોમાં 
ખનીજ ભરવા સામે રોષ ઠાલવી 
િવરોધ વ્યક્ત કરી લડત ચલાવવાનો 
મ�મ િનધાર્ર વ્યક્ત કરી આગામી 
રણનીિત તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

�ક એસોિસએશનની બેઠકમાં 
�ક માિલકોનો ઉ� િમજાજ જોતા 
આગામી િદવસોમાં હજ્જારો �કોના 
પૈંડા થંભાવી દઇ હડતાળનું શસ્� 
ફરીવાર ઉગામવામાં આવે તો 
નવાઇ નહી.

ભીલાડના નરોલીમાં મજૂરી કામે આવેલા પ�રવારની 
સગીરાને લગ્નની લાલચે યુવાને ગભર્વતી બનાવી
ઉમરગામ : ભીલાડ નરોલીમાં 

મજૂરી કામે આવેલા પ�રવારની 
એક સગીર વયની યુવતીને લગ્નની 
લાલચ આપી સાથે રહેતા યુવાને 
ગભર્વતી બનાવી હોવાની પોલીસ 
ચોપડ� ફ�રયાદ નોંધાતા ચકચાર 
મચી જવા પામી છ�.

�ાપ્ત પોલીસ સુ�ો પાસેથી 
જાણવા મળતી િવગતો મુજબ 
ભીલાડ નરોલીમાં મજૂરી કામે 
આવેલા પ�રવારની એક 14 
વષર્ની સગીર વયની યુવતીન ે
લગ્નની લાલચ આપી સાથે રહેતા 
યુવાને ભીલાડ નરોલી નજીક 
એક હોટલમાં લઈ જઈ અનેકવાર 
દુષ્કમર્ આચયુર્ હતું આ સગીરવયની 
યુવતીને પેટમાં દુખાવો ઉપડતા 
તેણીના પ�રવારજનો ચીખલી ખાત ે
હો�સ્પટલમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં 
ખબર પડી હતી ક� 19 અઠવા�ડયાનો 

વાપીના ચંડોર ગામે 
ઓ�રસ્સાવાસી 

યુવકની આત્મહત્યા
વાપી : વાપી નજીકના ચડંોર ગામ ે

આવલેા હનમુનતા રસેીડ�ન્સીમાં રહેતા 
31 વષર્ના ઓ�રસ્સાવાસીએ રા�ે 
પોતાના ફ્લેટના રૂમમાં કોઈ અગમ્ય 
કારણસર સીલીંગ ફ�ન સાથ ેદોરી બાંધી 
ગળ� ફાસો કરી આત્મહત્યા કરી લીધી 
હતી. બનાવની જાણ વાપી ટાઉન 
પોલીસમાં કરતા પોલીસે તાત્કાિલક 
લાશનો કબજો લઈ વધ ુતપાસ હાથ ધરી 
છ�. વાપી નજીકના ચડંોર ગામ ેઆવલેા 
નવીનગરી પાસેના હનમુાનતા રસેીડ�ન્સી 
િબલ્ડીંગના સી 210 માં રહેતા અજુર્ન 
યિુધ�ષ્ઠર પાંડ� (�મર વષર્ 31) મળૂ 
ઓ�રસ્સાના રહેવાસીએ ગરુવુાર ેરાિ� 
દરિમયાનથી શુ�વાર ેવહેલી સવારના 
8:00 વાગ્યા સુધીના સમયમાં પોતાના 
ફ્લેટના રૂમમાં સીલીંગ ફ�ન ઉપર દોરી 
વડ� ગળ�ફાંસો ખાઈન ે આત્મહત્યા કરી 
લીધી હતી. શુ�વાર ે વહેલી સવારમાં 
વાપી ટાઉન પોલીસ મથકમાં રજનીકાંત 
રામસેવક િમ�ા �ારા જાણ કરી હતી.

ઉમરગામ િવધાનસભા બેઠક ઉપરથી ભાજપમાંથી રમણ પાટકર અને ક�ગ્રેસમાંથી નર�શ વળવીએ ઉમેદવારી પત્ર ભયુ�
ઉમરગામ : ૧૮૨- ઉમરગામ 

િવધાનસભા બેઠક ઉપરથી 
ભાજપમાંથી રમણ પાટકર અને 
ક�ગ્રેસમાંથી નર�શ વળવીએ 
ઉમેદવારી ફોમર્ ભયુ� છ�. 
મામલતદાર કચેરી ખાતે ફોમર્ 
ભરવા આવેલા બંને ઉમેદવારો 
સાથે મળતા એકબી�ને હાથ 
િમલાવી શુભકામનાઓ પાઠવી 
હતી.

શુક્રવાર� ઉમરગામના ધોળીપાડા 
ખાતે ભાજપના ઉમેદવાર પૂવર્ મંત્રી 
સી�ટ�ગ ધારાસભ્ય રમણભાઈ 
પાટકરના સમથર્નમાં સંગઠનના 
હોદ્દ�દારો, કાયર્કતાર્ઓ સમથર્કો 
ભેગા થયા હતા અને વાજતે 
ગાજતે મામતલદાર કચેરી ખાતે 
પહ�ચી બપોર� ૧૨.૩૯ કલાક� 
િવજય મુહૂતર્ સમયે ઉમરગામ 

મામલતદાર કચેરી ખાતે મદદનીશ 
ચૂંટણી અિધકારી સમક્ષ પોતાનું 
ઉમેદવારી પત્રક ફોમર્ જમા કરાવ્યું 
હતું. ઉમેદવારી પત્રક ભરીને 
રમણભાઈ પાટકર કચેરીના બહાર 
નીકળ્યા ત્યાર� ક�ગ્રેસના ઉમેદવાર 
નર�શભાઈ વળવી પોતાના 
સમથર્કો. કાયર્કતાર્ઓ સાથે 
ઉભેલા �ઈ રમણભાઈ પાટકર 
સામેથી નર�શભાઈ વળવીને મળવા 
ગયા હતા અને હાથ િમલાવ્યો 
હતો. નર�શ વળવીએ પગે લાગી 
વડીલના આશીવાર્દ મેળવ્યા હતા 
અને બંનેએ એકબી�ને ચૂંટણી 
�તવા શુભકામનાઓ આપી 
હતી. આમ હાર�તનો ફ�સલો 

તો મતદારોએ કરવાનો છ�. પર�તુ 
વ્યિક્તગત સંબંધો હ�મેશા ખૂબ 
સારા હોવા �ઈએ. જે વાતને 
સાથર્ક કરતા ભાજપ ક�ગ્રેસના આ 
બંને ઉમેદવારોએ એકબી�ને હાથ 
િમલાવી ઓલ ધ બેસ્ટ ક�ં હતું.

ક�ગ્રેસના ઉમેદવાર નર�શભાઈ 
વળવીએ સમથર્કો સાથે વાંજતે 
ગાજતે ર�લી કાઢી ઉમરગામ 
મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉમેદવારી 
પત્રક ભરવા પહ�ચ્યા હતા અને 
મદદનીશ ચૂંટણી અિધકારીને 
પોતાનું ઉમેદવારી પત્રક ફોમર્ જમા 
કરાવ્યું હતું. મામલતદાર કચેરી 
ખાતે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ 
�વા મળ્યો હતો.

મામલતદાર કચેરીમાં કોં�ેસ અને ભાજપના ઉમેદવારો 
સાથે મળતા એકબીજાને શુભકામના પાઠવી

સેલવાસમાં ખંડણીના ક�સમાં 
વકીલ સિહત ૩ શખ્સોની ધરપકડ
પકડાયેલાઓએ મારબલ વેપારીઓને નો�ટસ મોકલી કાયદાની ગુંચમાંથી બચવા બ્લેકમેઇલ કરી રકમ માંગતા હતા

સુરત : સંઘ પ્રદ�શ સેલવાસમાં 
માબર્લના વપેારીઓન ે માબર્લની 
સ્લરી ક�િષ ક્ષતે્રમાં ડમ્પ કરતા હોવાનું 
જણાવી તઓેન ે નો�ટસ મોકલી 
કાયદાની ગૂચંમાંથી બચવા બ્લેકમેલ 
કરી પસૈાની ઉઘરાણી કરતા એક 
વક�લ સિહત અન્ય ૩ શખ્સોની 
પોલીસે ધરપકડ કરી છ�.

10 નવમે્બરના રોજ સેલવાસ 
પોલીસ મથક� ફ�રયાદ મળવા પામી 
હતી ક�, �થ્વીરાજ અશોકિસંહ 
રાઠોડ, અશોકિસંહ પ્રભાતિસંહ 
રાઠોડ તથા િવશાલ કનયૈાલાલ 
શ્રીમાળી (વક�લ) (ત્રણયે રહ� 
સેલવાસ) દ્વારા પ્રદ�શના માબર્લ 
વપેારીઓને માબર્લની સ્લરી ક�િષ 

કે્ષત્રમાં ડમ્પ કરતા હોવાનંુ જણાવી 
તેઓને ધમકાવતા હતા અને તેઓ 
પર વાર�વાર નો�ટસ ફટકારી 
કાયદાની ગચુમાંથી બચવા બ્લેકમેલ 
કરી મસ્ત મોટી તગડી રકમ વસૂલતા 
હતા. આ પ્રમાણનેી ફ�રયાદ સેલવાસ 
પોલીસ મથકમા ંદાખલ થતા પોલીસે 
આ મામલે ગનુો દાખલ કરી ક�સની 
તપાસ નરોલી આઉટ પોસ્ટના 
પીએસઆઇ સુરજ રાઉતને સ�પી 
હતી. જ્યાં પોલીસની ટીમ દ્વારા 
ખંડણીખોરોન ે પકડવા માટ� એક 
છટક�� ગોઠવવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં અને 
એક વપેારી પાસેથી રોકડા �િપયા 
5 લાખ લેતા આરોપી અશોકિસહં 
પ્રભાતિસંહ રાઠોડન ેઝડપી પાડવામાં 

આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બી� આરોપી 
�થ્વીરાજ અશોકિસહં રાઠોડ અને 
વક�લ િવશાલ કનૈયાલાલ શ્રીમાળીની 
10 નવેમ્બરના રોજ ધરપકડ કરી 
સેલવાસ પોલીસ મથક� લાવી જેલના 
સિળયા પાછળ ધક�લી દીધા હતા. 
પોલીસ તપાસમાં �ણવા મળ્યુ ં ક� 
અશોક રાઠોડ અગાઉ સલેવાસ 
પોલીસ મથક� દાખલ થયેલા ફોજર્રીના 
એક ગનુામાં પણ સામેલ હતો. ત્યાર� 
હાલ તો પોલીસે આ ખડંણીના ક�સમાં 
રોકડા �િપયા 5 લાખ કબજે કરી 
પકડાયલેા આરોપીઓ એ અગાઉ 
આ રીત ેક�ટલા વપેારીઓ પાસથેી 
ખંડણીની વસલુાત કરી છ� એ �દશા 
તરફ તપાસ શ� કરી છ�.

વાપીમાં પોલીસ તેમજ પેરા 
િમલટરી ફોસર્ �ારા ફલેગ માચર્
વાપી : વાપીના કોપરલી ચાર 

રસ્તાથી વાપી શહેર સુધી પોલીસ 
તેમજ પેરા િમલટરી ફોસર્ �ારા શુ�વારે 
ફ્લેગમાચર્ કરીને ચૂંટણી દરિમયાન 
કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે 
તેમજ શાંિતપૂવર્ક ચૂંટણી યોજાઈ 
તેના માટ� શુ�વારે વાપી ટાઉન તેમજ 
વાપીની આસપાસના ગામડાઓમાં 
પણ પોલીસના ઉચ્ચ અિધકારીઓ 

સાથે પેરા િમલટરી ફોસર્ના જવાનોએ 
તેમના વાહનોમાં ફ્લેગમાચર્ કરી 
હતી. વલસાડ િજલ્લા પોલીસ 
અિધક્ષક ડો.રાજદીપિસંહ ઝાલા તેમજ 
ડીવાયએસપી દવે સિહતના પોલીસ 
અિધકારીઓ સાથે પોલીસના જવાનો 
તેમજ પેરા િમલટરી ફોસર્ના જવાનોએ 
ફલેગ માચર્ કરીને ચૂંટણી શાંિતપૂણર્ 
રીતે થાય તેનો સંદેશો આપ્યો હતો.

�ક માિલકોના ધંધા પર 
અસર થતા િવરોધ 

ઉપપ્રમુખ પર�શ દ�સાઇના જણાવ્યાનુસાર ગત વષ� તત્કાિલન પ્રાતં અિધકારીની મધ્યસ્થી બાદ ક્વોરી એસો. દ્વારા �રટનર્ ટ્રકોમાં ખનીજ નહ� ભરવાની ખાતરી અપાઇ હતી. પર�તુ ક�ટલાક તેન ેધોળીન ેપી જઇ ફરી �રટનર્ ટ્રકો ભરવાનુ ંશ� કરાતા સ્થાિનક ટ્રક માિલકોના ધંધા પર અસર થતા િવરોધ કરવામાં આવ્યો છ�.

‘રોડ નહીં તો વોટ નહીં’ ઉમરગામના તુ મ્બમાં ચૂંટણીનો બિહષ્કાર

‡ ઉમરગામ : ઉમરગામના તુ મ્બ ગામના લોકોએ રોડ નહ� તો વોટ નહ�ના બેનરો લગાડી ચૂંટણીનો બિહષ્કાર કરતા ચકચાર મચી જવા પામી છ�. પ્રાપ્ત સુત્રો પાસેથી મળતી �ણકારી મુજબ ઉમરગામ તાલુકાના તુ મ્બ આિહર ફિળયા બેના િબસ્માર માગર્ને લઈને ગ્રામજનો ભાર� પર�શાન છ�. આથી ક�ટાળીને રોડ નહ� તો વોટ નહ�, કોઈ પણ પક્ષના કાયર્કતાર્ઓએ ચૂંટણી પ્રચાર માટ� ગામમાં આવવું નહ�. અમારી માંગણી સંતોષાય નહ� ત્યાં સુધી અમે ચૂંટણીનો સંપૂણર્ બિહષ્કાર કરીએ છીએ તેવા બેનરો લગાડી પોતાનો િવરોધ પ્રદશર્ન કય� હતો.

ગભર્ છ�. જેથી પ�રવારજનોના પગ 
તળ�થી જમીન સરકી ગઈ હતી. 
પ�રવારજનોએ આ બનાવ સંદભ� 
િભલાડ પોલીસ સ્ટ�શનમાં ફ�રયાદ 
આપતા પોલીસે ક�લેશ નરોતમ 
વસાવા (રહે નવીનગરી વસાહત 
પારસી ફિળયા સોમલાપાડા તાલુકા 
ડ�ડીયાપાડા નમર્દા) િવરુ� ગુનો 
નોંધી આરોપીને પકડી પાડવા ચ�ો 
ગિતમાન કયાર્ છ�.

ધમ�શ પટ�લ

 િગરીશ ભોયે

ઉમેશ સોલંકી

ઉમેશ સોલંકી

િનલેશ કાપ�ડયા

નવસારી બેઠક પર કોં�ેસે દીપક બારોટ પર પસંદગી ઉતારી
વાંસદાના વતર્માન ધારાસભ્ય ક�ગ્રેસના અનંત પટ�લ અને ગણદ�વીના વતર્માન ધારાસભ્ય મંત્રી નર�શ પટ�લ સિહત િજલ્લામાં ચાર બેઠક માટ� 6 ઉમેદવારી પત્ર ભરાયા

નવસારી, ઘેજ : નવસારી 
િજલ્લામાં િવધાનસભાની ચાર બેઠક 
માટ� ભાજપે ઉમેદવારોની જાહેરાત 
કયાર્ હતા. જ્યારે નવસારી બેઠક માટ� 
દીપક બારોટની ઉમેદવારી ઉપર મ્હોર 
લગાવી હતી.

એ સાથે જ નવસારી િજલ્લાની 
ચારે બેઠક ઉપર િ�પાંખીયો જંગ 
લડાશે. જેમાં નવસારી બેઠક પરથી 
કોં�ેસે દીપક બારોટના નામની 
જાહેરાત કરી હતી, વાંસદા બેઠક પર 
વતર્માન ધારાસભ્ય અનંત પટ�લના 
નામની જાહેરાત કરી હતી. એ સાથે 
જ હવે નવસારી િજલ્લાની ચારે બેઠકો 
ઉપર ભારતીય જનતા પાટ�, કોં�ેસ 
અને આમ આદમી પાટ�ના ઉમેદવારો 
વચ્ચે િ�પાંિખયો જંગ જામશે. 

આજે િજલ્લામાં 6 ઉમેદવારોએ 

ઉમેદવારી પ�ો ભયાર્ હતા. નાયબ 
િજલ્લા ચૂંટણી અિધકારી ક�.વી.
સાંબડના જણાવ્યાં અનુસાર 176- 
ગણદેવી(એસ.ટી.) િવધાનસભા 
બેઠક પરથી ભારતીય જનતા 
પાટ�ના નરેશભાઇ મગનભાઇ પટ�લ 
(ભા.જ.પ.) અને ડમી તરીક� સમીર 
રિતલાલ પટ�લ, કોં�ેસના ઉમેદવાર 
અશોકભાઇ લલ્લુભાઇ પટ�લે 
ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જ્યારે 175 - 
નવસારી િવધાનસભા બેઠકની ચૂંટણી 
માટ� ભારતીય જનતા પાટ�ના રાક�શ 
ગુણવંતભાઇ દેસાઇએ ઉમેદવારી 
નોંધાવી હતી. 174 - જલાલપોર બેઠક 

પરથી આજે કોં�ેસના રણજીતભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ પંચાલે ઉમેદવારી નોંધાવી 
હતી, જ્યારે 177- વાંસદા (એસ.ટી.) 
િવધાનસભા બેઠક માટ� કોં�ેસના 
અનંતક�માર હસમુખભાઇ પટ�લે 
ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

થાલામાં બગલાદેવ મંિદર પાસે 
કાયર્કરોની ઉપ�સ્થિતમાં નરેશ 
પટ�લના હસ્તે ભાજપના ચૂંટણી 
કાયાર્લયનું ઉદ્ ઘાટન કરાયા બાદ રેલી 
આકારે તાલુકા સેવા સદન પહોંચી 
ચૂંટણી અિધકારી અિમત ચૌધરી 
સમક્ષ નરેશ પટ�લે ઉમેદવારી પ�ક 
રજૂ કયુર્ હતું. 

રેલીમાં હો�ેદારો, ચૂંટાયેલા 
�િતિનિધઓ કાયર્કરો ઉમટી પ�ા 
હતા. નરેશ પટ�લે િજલ્લામાં સૌથી 
વધુ સરસાઇથી જીતનો આશવાદ 
વ્યક્ત કય� હતો.

ભાજપમાંથી ઉમેદવારી બાદ 
કોં�ેસમાંથી બીલીમોરાના અશોક 
લલ્લુભાઇ પટ�લે ચૂંટણી અિધકારી 
સમક્ષ ઉમેદવારી પ�ક રજૂ કયુર્ 
હતું. તેમની સાથે માજી ધારાસભ્ય 
ભારતી પટ�લ, અ�ણી નરદેવ પટ�લ, 

અરૂણ િચતાલી, ગણદેવીના અ�ણી 
જ્યોિતબેન દેસાઇ, આછવણીના 
ઇ�રભાઇ સિહતના આગેવાનો અને 
કાયર્કરો જોડાયા હતા. અશોકભાઇ 
૫૦ વષર્થી કોં�ેસમાં સિ�ય સભ્ય 
હોવા સાથે ૧૯૯૭-૯૮ દરમ્યાન 
બીલીમોરા પાિલકાના �મુખ રહેવા 
સાથે છ�લ્લા ૨૫ વષર્થી તેઓ સુધરાઇ 
સભ્યપદે કાયર્રત છ� અને ૧૯૯૫ ના 
વષર્થી ઘો�ડયા સમાજના �મુખપદે 
કાયર્રત છ�. 

ઘેજ : ગણદ�વી િવધાનસભા બેઠક ઉપર ક�ગ્રેસે ઉમેદવાર બદલવાની 
નોબત આવી હતી. ક�ગ્રેસ દ્વારા પ્રથમ યાદીમાં બીલીમોરાના 
શંકરભાઇ પટ�લનું નામ �હ�ર કરાયું હતું. કોરી સ્લેટ અને પેરાશુટ 
ઉમેદવાર હોવાની વાતે કાયર્કરોમાં નારાજગી અને રોષ ભભૂક� 
ઉઠતા અને રજૂઆતનો દોર ચલાવાતા છ�લ્લી ઘડીએ મોવડી મંડળ 
દ્વારા ફ�રફાર કરી અશોક કરાટ�ના નામની �હ�રાત કરાઇ હતી. 
વધુમાં આજે ઉમેદવારીપત્રક ન�ધાવતી વખતે તાલુકા ક�ગ્રેસના પ્રમુખ 
સિહતના ક�ગ્રેસ અગ્રણીઓ ગેરહાજર રહ�તા રાજક�ય વતુર્ળમાં 
ચચાર્નો િવષય બનવા પામ્યો હતો.

ઉમેદવારીપ�ક નોંધાવતી 
વખતે તાલુકા કોં�ેસના �મુખ 
સિહતના અ�ણીઓ ગેરહાજર 

ડાંગમાં કોં�ેસનાં ઉમેદવાર મુક�શ 
પટ�લે રેલી યોજી ઉમેદવારી ફોમર્ ભયુર્


