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1 Total income from opera ons 39.79 1.77 5.74 41.56 14.88 49.65 939.17 817.05 785.22 1,756.22 1,385.05 2,466.19
2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Excep onal and / or Extraordinary Items) (26.65) (31.86) (30.29) (58.51) (74.00) (101.49) 102.96 16.61 78.97 119.57 66.40 86.54
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (a er Excep onal

and / or Extraordinary Items) from Con nuing Opera on (26.65) (31.86) (30.29) (58.51) (74.00) (101.49) 102.96 16.61 78.97 119.57 66.40 86.54
4 Net Profit / (Loss) for the period before tax (a er Excep onal

and / or Extraordinary Items) from Discon nued Opera on 19.63 3.79 (34.96) 23.42 (101.69) (135.63) 22.86 7.18 (40.37) 30.04 (115.66) (174.31)
5 Net Profit / (Loss) for the period a er tax (a er Excep onal Items) (7.02) (28.07) (65.25) (35.09) (175.69) (237.12) 109.25 10.37 16.29 119.62 (78.22) (126.23)
6 Total Comprehensive Income / (Loss) for the period

[comprising Profit / (Loss) for the period (a er tax) and
Other Comprehensive Income / (Loss) (a er tax)}] (11.94) (8.20) (70.37) (20.14) (171.95) (225.66) 103.36 30.29 11.60 133.65 (74.07) (113.91)

7 Paid up Equity Share Capital (Face Value of 10/- each) 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06`
8 Earnings Per Share (of 10/- each) (for con nuing opera on)`

(not annualised)
(a) Basic ( ) (6.34) (7.57) (7.20) (13.91) (17.59) (24.13) 17.37 (1.90) 9.04 15.47 3.26 4.10`
(b) Diluted ( ) (6.34) (7.57) (7.20) (13.91) (17.59) (24.13) 17.37 (1.90) 9.04 15.47 3.26 4.10`

9 Earnings Per Share (of 10/- each) (for discon nued opera on)`
(not annualised)
(a) Basic ( ) 4.67 0.90 (8.31) 5.57 (24.18) (32.25) 5.44 1.71 (9.60) 7.14 (27.50) (41.45)`
(b) Diluted ( ) 4.67 0.90 (8.31) 5.57 (24.18) (32.25) 5.44 1.71 (9.60) 7.14 (27.50) (41.45)`
Earnings Per Share (of 10/- each)`
(for Con nuing and discon nued opera on) (not annualised)
(a) Basic ( ) (1.67) (6.67) (15.51) (8.34) (41.77) (56.38) 22.81 (0.19) (0.56) 22.61 (24.24) (37.35)`
(b) Diluted ( ) (1.67) (6.67) (15.51) (8.34) (41.77) (56.38) 22.81 (0.19) (0.56) 22.61 (24.24) (37.35)`

(` in Crores)

Sr.
No.

Par culars

Regd. Office : Jai Kisaan Bhawan, Zuarinagar, Goa - 403 726, CIN - L65910GA2009PLC006177

ConsolidatedStandalone

ZUARI AGRO CHEMICALS LIMITED

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2021
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NOTE :
th1. Theabove is anextract of thedetailed formatof thefinancial results for thequarter andhalf year ended30 September2021,

thfiled with the Stock Exchanges on 10 November 2021 under Regula on 33 of the SEBI (Lis ng Obliga ons and Disclosure
Requirements) Regula ons, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended

th30 September 2021 are available on the Company's website www.zuari.in and on the website of the Stock Exchanges
www.nseindia.comandwww.bseindia.com.

2. The results have been prepared in accordance with the Indian Accoun ng Standards (“Ind AS") as prescribed under Sec on
133of theCompaniesAct, 2013 readwith relevant rules issued thereunder.
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For andonbehalf of theBoardofDirectorsof
Zuari AgroChemicals Limited

Ni nMKantak
Place : Zuarinagar,Goa Execu veDirector
Date : November10, 2021 DIN:08029847





७पणजी, शुक्रवार, १२ नोव्हेंबर २०२१विविध
www.dainikgomantak.com

झुआर� ॲ�ो के�मक� ���मटेड
सीआयएन -एल ६५९१०जीए२००९ पीएलसी ००६१७७

नदणीक	त काया�लयः जय िकसान भवन, झुआरीनगर, गोवा- ४०३७२६

स��बर ३०, २०२१ रोजी  संप�े�ी तमाही आ�ण अ�� वष�चा अ�ेखाप�र��त व�ीय नका� व व�ीय न�दी याचा भाग (�. कोट�म�ये)

टँडअलोन एकि�त

अनु. �. तपशील
संपलेले ३ मिहने 
३०/०९/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ३ मिहने 
३०/०६/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ३ मिहने
३०/०९/२०२० 

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ६ मिहने
३०/०९/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ६ मिहने
३०/०९/२०२०

(अलेखाप�रि�त)

वष�
३१/०३/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ३ मिहने
३०/०९/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ३ मिहने
३०/०६/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ३ मिहने
३०/०९/२०२०

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ६ मिहने
३०/०९/२०२१

(अलेखाप�रि�त)

संपलेले ६ मिहने
३०/०९/२०२०

(अलेखाप�रि�त)

वष�
३१/०३/२०२१

(अलेखाप�रि�त)
1  �यवथे�ारे एक�ण उ�प� 39.79 1.77 5.74 41.56 14.88 49.65 939.17 817.05 785.22 1,756.22 1,385.05 2466.19
2  िन�वळ नफा/(तोटा) कालावधीसाठी (करांपूव�, अपवादा�मक आिण/िक�वा 

असाधारण वतू). (26.65) (31.86) (30.29) (58.51) (74.00) (101.49) 102.96 16.61 78.97 119.57 66.40 86.54
3  करांपूव��या कालावधीचा िन�वळ नफा/तोटा  (अपवादा�मक आिण/िक�वा 

असाधारण वतूनंतर) चालू �यवथेतून (26.65) (31.86) (30.29) (58.51) (74.00) (101.49) 102.96 16.61 78.97 119.57 66.40 86.54
4 थांबले£या  �यवथेतून करांपूव��या  कालावधीसाठी  नफा/(तोटा) (अपवादा�मक 

आिण िक�वा असाधारण वतूनंतर) 19.63 3.79 (34.96) 23.42 (101.69) (135.63) 22.86 7.18 (40.37) 30.04 (115.66) (174.31)
5  करानंतर�या कालावधीसाठी िन�वळ नफा/(तोटा) (अपवादा�मक वतूनंतर) (7.02) (28.07) (65.25) (35.09) (175.69) (237.12) 109.25 10.37 16.29 119.62 (78.22) (126.23)
6 एक�ण सव¤कष उ�प�/(तोटा) कालावधीसाठी (नफा समािव¦/(तोटा) आिण सव¤कष 

उ�प�/(तोटा)(करानंतर) (11.94) (8.20) (70.37) (20.14) (171.95) (225.66) 103.36 30.29 11.60 133.65 (74.07) (113.91)
7  भरणा क§लेले समभाग भांडवल (दश�नी मू£य ©�येकª «. १०) 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06 42.06
8 ©�येक शेअरवरील िमळकत (©�येकª «. १०/- �या) (चालू �यवथेसाठी)

(वािष�कªक	त नाही).
(अ) मूळ («.) (6.34) (7.57) (7.20) (13.91) (17.59) (24.13) 17.37 (1.90) 9.04 15.47 3.26 4.10
(ब) सौ¯य («.) (6.34) (7.57) (7.20) (13.91) (17.59) (24.13) 17.37 (1.90) 9.04 15.47 3.26 4.10

9 ©�येक शेअरवरील िमळकत (©�येकª «.१० /- �या) (थांबवले£या �यवथेसाठी)
(वािष�कªक	त नाही)
(अ) मूळ («.) 4.67 0.90 (8.31) 5.57 (24.18) (32.25) 5.44 1.71 (9.60) 7.14 (27.50) (41.45)
(ब) सौ¯य («.) 4.67 0.90 (8.31) 5.57 (24.18) (32.25) 5.44 1.71 (9.60) 7.14 (27.50) (41.45)
©�येक शेअरवरील िमळकत (©�येकª °. १० /- �या) (चालू व थांबवले£या �यव-
थेसाठी) (वािष�कªक	त नाही)
(अ) मूळ («.) (1.67) (6.67) (15.51) (8.34) (41.77) (56.38) 22.81 (0.19) (0.56) 22.61 (24.24) (37.35)
(ब) सौ¯य («.) (1.67) (6.67) (15.51) (8.34) (41.77) (56.38) 22.81 (0.19) (0.56) 22.61 (24.24) (37.35)

१. वरील आिथ�क बाबी १० नो�ह±बर २०२१ रोजी सेवी�या िनयमन ३३ (िल²टंग ऑ²´लगेशµस ॲंड िड·ोजर ¸र¹ायरम±टस्) िनयमन २०१५ खाली टॉक ए½च±जीसशी सादर क§ले£या ३० स¾ट±बर २०२१ रोजी संपले£या आिथ�क िनयमां�या तपशीलवार फॉम¿टचा भाग आहे. ३० स¾ट±बर २०२१ रोजी संपले£या ितमाही आिण 
अÀया� वषा��या अलेखाप¸रिÁत िनकालाचे पूण� फॉम¿ट टॉक ए½च±ज�या www. nseindia.com  व www. bseindia.com आिण क�पनी�या www.Zuari.in या वेबसाईटवर उपल´ध आहे.
२.क�पनी कायदा, २०१३ �या कलम १३३ खाली वाचा �या खालील िनयमानुसार इंिडयन अकाऊ�टीग टँडड�नुसार ("आयएनडी एएस’’) हे िनकाल तयार क§ले आहेत.

�थळ ः झुआरीनगर, गोवा
�दनांक ः नो�ह�बर १०,२०२१

झुआरी ॲ�ो क�िमक�स िलिमटेड 
यां�या संचालक मंडळातफÕ आिण साठी 

सही/-
िनितन एम. क�टक 
काय�कारी संचालक 

डीआयएन 08029847

डीआय/एडी�हीटी/१३६८/२०२१

गोवा सरकार

त�ि�क ���ण संचा�ना�य
क� �ीयीकृत �वे� �वभाग

मह�वपूण� िनवेदन
�यावसाियक पदवी अ�यास�म २०२२-२३ �वेश

(अ) गोवा रा�यात शै�िणक वष� २०२२-२३ मये एमबीबीएस, बीडीएस, 
बीएचएमएस (होिमओपॅथी), बीएएमएस (आयुव�द), संल� आरो�य िव�ान 
(पॅरामेिडकल), निस�ग व बी. �ही. एससी. व ए. एच. या अ�यास�मात �वेश 
िमळवू इि�छणा�या सव� िव�ा�या�नी एनईईटी, यूजी-२०२२ (रा�ट�ीय �वेश तथा पा�ता  
चाचणी) या परी�ेस बसणे आव� यक आहे. 

वेळाप�क, क��, प�ती, अज� नमुन े व अ�य संबंिधत मािहतीसाठी उमेदवारांनी 
संबंिधत वेबसाईट पहावी तसेच एनईईटी, यूजी-२०२२ संबंधी जारी क¡ले£या जािहराती, 
प¤रप�क¡, अिधसूचना पाहा�यात. 

(ब) गो�यातील बी. ई., बी. फाम� २०२२-२३ या शै�िणक वषा��या 
अ§यास¨माची �ि¨या जीसीईटी-२०२२ गोवा समान �वेश �ि¨येवर आधारीत राहील, 
जी गोवा रा«यातील िविवध क��ांवर गोवा बोडा��या इय¬ा बारावी�या अ§यास¨मावर 
आधारीत भौितकशा°, रसायनशा° व गिणत या िवषयांवर घे²यात येईल.

िवषय �दवस व तारीख वळे
भौितकशा� बुधवार, ११/५/२२ सकाळी १० ते द¤पारी १२
रसायनशा� बुधवार, ११/५/२२ द¤पारी २ ते संया. ४
गिणत गु¦वार, १२/५/२२ सकाळी १० ते द¤पारी १२

जीसीईटी-२०२२ मये फ© बी-फाम� अ�यास�मात �वेश घेऊ 
इि®छणा°या िव±ा²या�नीच गिणत िवषयाची परी�ा दे³याची गरज नाही. 

(क) बी. आक³. अ§यास¨मात �वेश घेऊ इि�छणा�यांना एनएटीए 
(नॅशनल ॲि·ट¸ूड टे¹ट इन आिक³टेºचर), कौि�सल ऑफ आिक³टेºचर 
यांनी आयोिजले£या परी�ेत िमळवलेले गुण पा�ता परी�ेवर (इय¬ा बारावी/
एचएसएससी/पदिवका) आधारीत �वेश दे²यात येईल.

एनएटीए संदभा�तील मािहतीसाठी एनएटीएची वेबसाईट व कौि�सल ऑफ 
आिक³टेºचर यांची वेबसाईट पाहावी. 

जीसीईटी-२०२२ व �यावसाियक पदवी अ�यास�म यां®या 
�वेशासाठीची मािहती असलेले �ोµपे¶टस या संचालनालया®या 
www.dte.goa.goa.in या वेबसाईटवर उपलÁध कर³यात येईल.

टीप : जर आदरणीय सव¾¿ �यायालय, एमएचआरडी, एमसीआय, 
एआयसीटीई िकÀवा अ�य िनयामक सं¹था यांनी वरील अ§यास¨मांपैकÁ 
कोणÂयाही अ§यास¨मासाठी �वेशाबाबत बंधनकारक तरतुदी जारी क¡£या 
आिण Âया बंधनकारक क¡£या तर सरकार�या परवानगीने �वेश मानकांचा 
(वेळाप�कासह) आढावा घेऊन Âयात सुधारणा क¡£या जातील.

�e Goa State Co-Operative Milk Producers' Union Ltd.
Curti-Ponda-Goa 403 401

OPEN TENDER NOTICE
Tender Notice No.GMU / Pest control services/1329 Date: 10/11/2021 
Sealed Tender containing Two envelope bid are invited by Goa State Co-operative Milk 
Producers' Union Limited Curti Ponda Goa for providing pest control treatment service for 
GOA STATE CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS' UNION LTD, Curti-Ponda-Goa from 
the reputed Pest management professionals.
Tender form will be issued from 12/11/2021 to 27/11/2021 upto 1.00 pm on working days. 
Last date of submission of tender form is 27/11/2021 up to 5.00 PM 
Date of opening tender is 29/11/2021 at 11.00 AM
Tender No. GMU/Scrap (Dairy Plant)/ 1330 Dated:10/11/2021
Sealed Tender containing Two envelope bid are invited by Goa State Co-operative Milk 
Producers' Union Limited Curti Ponda Goa for Li�ing of Scrap Material from the dairy 
plant “As is where is basis” at GOA STATE CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS' UNION 
LTD, Curti-Ponda- Goa from the authorized Scrap dealers.
Tender form will be issued from 12/11/2021 to 26/11/2021 on working days. 
Last date of submission of tender form is 26/11/2021 upto 5.00 PM 
Date of opening tender is 27/11/2021 at 11.00 AM
Note : Detailed speci�cation of above tender terms & conditions are available with the tender 
form on www.goadairy.com from 12/11/2021.
Note : �e Goa Milk Union reserves the right to accept or reject any or all the tenders 
without assigning any reasons whatsoever. 
Place: Curti, Ponda Goa.

Sd/-
1/C Managing Director

(गोवा सरकारचा उप�म)
६ वा मजला, �मश
ी भवन, पाटो �ाझा, पणजी गोवा 

फोन �. २४३७२१०,  फॅ ः २४३७०९४  
यूआरएल ः www.gsuda.org     gsuda.apo@gmail.com 

�. ४-६६९-जीएसयूएलम-एसबीएम-टीईसी-अ�ॅॅनलम�ट- १६९०             िद. ११-११-२०२१ 

इ�ा ��ाव
गोवा रा¢ शहर िवकास ¥ािधकरण हे गोवा सरकार©ा शहर िवकास 
खा«ाखाली काय¬रत असून ती यथायो° ±ावसाियक  नैपुµ, पायाभूत 
सुिवधा आिण ·¸ भारत िमशन-अब¬न (एसबीएम-यू) खाली मािहती 
िशºण आिण दळणवळण उप�म  राबिवµासाठी ¥िशºण ºे½ातील 
पूवा¬नुभव असले¾ा एज¿ीजची यादी (अ�ॅॅनेलम�ट) तयार करµाचे 
योिजत आहे.  ही यादी दोन वषाÂ©ा मुदतीची असून कामिगरी व एज¿ीची 
�ेसम�ट या©ावर हÃ लागू राहणार आहेत. 
इ¸ुक बोलीदार अिधक मािहतीसाठी जीसुडाची वेबसाईट www.gsuda.
org  पाÆ शकतात िकंवा जीसुडा©ा काया¬लयाशी संपक¬  साधू शकतात.  
¥Èाव सव¬द्Ëृा पिरपूण¬ कÍन या काया¬लयाशी टपाल-कुिरयर-िकं-
वा रिजÎड¬ पोÎाÏारे २६-११-२०२१ रोजी िकंवा «ाआधी सीलबंद 
िलफाÑातून पाठवावेत.
डीआय-एडीÒीटी-१३७५-२०२१   

गोवा रा� शहर िवकास �ािधकरण

शिवाजी सासं क्ृशि् मंडळािर्फे सत्ार सोहळा
शडचोली, िा. ११ 

(प्रशिशिधी) ः खोलपेवाडी-साळ 
येथील शिवाजी क्रीडा आशि 
सांस्कृशि् क्लबचा सािवा 
वराधापनदिन २० नोव्हेंबर रोजी 
शवशवर ्ायधाक्मांनी साजरा 
्रणयाि येिार आ्हे. तयाशनशमत्त 
मानयवरांचा सत्ार िसेच 
सांस्कृशि् ्ायधाक्मांचे आयोजन 
्रणयाि आले आ्हे.

सायं्ाळी ४.३० वाजिा 
खोलपेवाडी येथील श्ी ्ेळेशवर 
मंदिर सभागृ्हाि वराधापनदिन 
सो्हळा साजरा ्रणयाि येिार 
आ्हे, अिी माश्हिी मंडळाचे 
अधयक्ष रामिास वर्, उपाधयक्ष 
शवजय सावळ, सशचव मंिार 
पाटील आशि खशजनिार संिोष झोरे  
यांनी दिली. 

यावेळी ‘्ोशवड योदे्’ सथाशन् 

आरोगय ्मधाचारी, भारिीय 
सैनयािील शनवृत्त जवान, पत्र्ार 
िसेच राष्ट्ीय पािळीवर खो-खो 
खेळाचया उत्कृष् आयोजनाबद्दल 
सनमाशनि ् ेलेलया पाच मानयवरांचा 
सत्ार ्रणयाि येिार आ्हे. 
याशिवाय ि्हावी, बारावी, पिवी 
आशि पिवययुत्तर परीक्षेि यि प्ाप्त 
्ेलेलया खोलपेवाडी पदरसरािील 
शवद्ारयाांचा गयुिगौरव ्रणयाि 

येिार आ्हे. या सो्हळयाला 
जोडून दिवाळीशनशमत्त मंडळािर्फे 
घेणयाि आलेलया रांगोळी सपरधेिील 
शवजेतयांना बशक्षसे शविरीि ् रणयाि 
येिार आ्ेहि. िसेच मंडळाने 
्ाढलेलया िेिगी ्ुपनांचा डट्रॉ 
्ाढणयाि येिार आ्ेह. नंिर 
मंडळािर्फे सांस्कृशि् ्ायधाक्म 
सािर ्रणयाि येिार आ्ेह, अिी 
माश्हिी िेणयाि आली.

बोरी, िा. ११ (प्रशिशिधी)ः 
पपैाळ-शिि े बोरी यथेील श्ी शवठोबा 
रखयुमाई मंदिराि ्ाशिध्ा  ए्ाििी 
उतसव आशि वाशषध्ा  पालखी उतसव 
रशववारी १४ रोजी  शवशवर भरगच्च 
्ायधाक्मानंी साजरा ्लेा जािार आ्ेह. 
याशनशमत्त रशववार स्ाळी श्ी शवठोबा 
रखयुमाई मूितीस शवशरवि अशभषे्  पजूा 
व अनय राशमध्ा  शवरी ्होिील. तयानिंर 
भाशव्ां्डून श्रींचया मिूतीस अशभषे् , 
पजूा, िपुारी म्हाआरिी व प्साि ्होईल. 
सायं् ाळी श्ी शवठ्ठल रखयुमाईची पालखी 

बोरीि उद्ा पालखी शमरवणू्
जयुनया पयुलािजेारचया रसतयावर ठवेनू 
श्रींचया मिूतीची पजूा ्लेी जािार आ्ह.े 
तयानिंर भजनाचा ्ायधाक्म व दिडंी 
पथ्ास्ह श्रींचया पालखीची शमरविू्   
शवठ्ठल मदंिरा्ड ेशनघिार आ्ह.े 

चेन्नई : मुसळधार पावसामुळे गुरुवारी िहरािील अिे् रसिे जलमय 
झाले होिे. यामुळे िागरर्ांची मोठी िारांबळ उडाली.

रस्ते जलमय...नागररकांची ्ारांबळ...

िाशि्, िा.११ ः शजल्हा 
रुगिालयाि आरोगय ्मधाचाऱयान े प्सिू 
मश्हललेा मार्हाि ्लेयाने शिचया 
बाळाचा मतृय ू झालयाची िक्ार पीशडि 
मािेचया ्ुटंुबान े पोशलस आशि शजल्हा 
िलय शचश्तस्ां् ड े ्लेी. या गभंीर 
प््ाराची िखल घेि शजल्हा आरोगय 

प्िासनान ेचौ्िी सयुरु ्लेी. िरमयान, 
आज सबंशरि आरोगय ्मधाचाऱयावरील 
्ारवाईचया मागिीसाठी िबबल आठ 
िास बाळाचा मिृि्ेह िसाच पडून 
्होिा. याशनशमत्तान,े ्तं्राटी आरोगय 
्मधाचाऱयाचंया िािाशगरीचा मयुद्दा ऐरिीवर 
आला आ्ह.े 

आरोगय ्म्मचाऱयाचया 
मारहाणीि बाळाचा मतृयू

्ंु्ळळी, िा. ११ ः 
बाळळी यथेील शनजधान दठ्ािचया 
ए्ा नालयाि अंिाजे ४० वषतीय 
वयक्ीचा मिृि्ेह आढळून आलयाने 
या भागाि खळबळ उडाली आ्ह.े 
मिृिे्ह सापडलयामयुळे पदरसराि 
भीिीचे वािावरि असनू, राजयािील 
सयुरशक्षििचेा प्शन पयुन्हा ए्िा 
ऐरिीवर आला आ्ह.े ्ंु्ळळी 
पोशलसांनी घटनासिळी राव घेऊन 
पचंनामा ्रून मृििे्ह िाबयाि 
घेिला आ्ह.े

्ंु्ळळी पोशलसांनी दिलेलया 
माश्हिीनयुसार, मिृ वयक्ीचे नाव 
उल्हास गाव्र असनू, िो बाळळी 

यथेील रश्हवासी अिलयाचे समजि.े 
उल्हास ्हा मगंळवारी मासमेारीसाठी 
जाि असलयाचे सांगनू घराबा्हरे 
पडला ्होिा. रात्री उशिरा्ही िो घराि 
न आलयान े ्ुटंुशबयांनी ्ंु्ळळी 
पोशलसांि ििी िक्ार दिली ्होिी. 
बयुरवारी (िा. १०) ्ंु्ळळी 
पोशलसांना बाळळी यथेील नालयाि 
मिृिे्ह आढळलयाची माश्हिी 
शमळालयानिंर पोशलस उपशनरीक्ष् 
म्ेहि नाई् यांनी तयांचया पथ्ास्ह 
घटनासिळी राव घेिली. घटनचेा 
पचंनामा ्रून मिृि्ेह िशक्षि गोवा 
शजल्हा रुगिालयाि िवशचश्तससेाठी 
पाठवनू दिला आ्ह.े 

बाळळीिील िालयाि 
आढळला मिृदहे


