Date: 02.02.2021
To
Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 526169
Dear Sir/Madam,
Sub.:

Intimation of the Board Meeting pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of Board of Directors of the Company shall be held
on Thursday, February 11, 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the un-audited
financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.
Further, we draw your kind attention to our letter dated December 29, 2020 wherein we had stated
that the trading window of the Company for dealing in the securities of the Company shall remain
closed from Thursday, December 31, 2020 for all Designated Persons and their immediate relatives till
48 hours after the declaration of un-audited financial results of the Company for the quarter and nine
months ended December 31, 2020.
Since the Board Meeting has now been fixed on Thursday, February 11, 2021 to consider, approve and
take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter and nine months ended
December 31, 2020, we further intimate that the trading window for dealing in securities of the
Company by its designated persons, shall open from Monday, February 15, 2021.i.e. 48 hours after the
declaration of the results.
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours truly,
For Multibase India Limited

Sunaina Goraksh
Company Secretary

Multibase India limited
Regd. Office and Works: 74/5-6, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Nani Daman-396210 (UT); Tel.: +91 260 6614 400 Fax: +91 260 2221 578
Corporate office: 81,82,83, 8th Floor, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051;Tel: +91 22 4071 6000 Fax: +91 22 40220749
Email: compliance.officer@multibaseindia.com; Website: www.multibaseindia.com CIN: L01122DD1991PLC002959
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બુધવાર, તા.03.02.2021

સારાંશ

મોટા વરાછામાં રહેતા પુજાબેન પટેલ ગુમ

સુરત, તા.2: અમરોલી પોલિસના જણાવ્યા અનુસાર
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ખડી ફળીયું, દરબાર મહોલ્લા
પાસે, મોટા વરાછામાં રહેતા રજનીશભાઈ પટેલની ૨૫ વર્ષીય
પત્ની પુજાબેન ઘરેથી કોઈને કઈ પણ કહ્યા વગર ક્યાંક ચાલ્યા
ગયા છે. તેઓ શરીરે મધ્યમ બાંધાના, રંગે ઘઉં વર્ણના, ઉંચાઇ
૫.૨ ફુટ છે. તેમણે શરીરે કોફી કલરનો ડ્રેસ પહેરલ
ે છે. જે કોઈને
ભાળ મળે તેમણે નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા અમરોલી
પોલિસનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

હલધરૂ ગામથી નિલેશભાઈ ચૌહાણ ગુમ

સુરત, તા.2 : કામરેજ પોલિસના જણાવ્યા અનુસાર
તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ઘર નં.૧૦૬, આરાધના ઓર્ચિડ
સોસાયટી, હલધરૂ ગામ, કામરેજમાં (મૂળ ગામ: આમળનેર,
તા.આમળનેર, જિ.જળગાંવ (મહારાષ્ટ્ર)) રહેતા રમેશભાઈ
ચૌહાણનો ૨૩ વર્ષીય પુત્ર નિલેશભાઈ નોકરી પર જવાનું કહીને
ક્યાંક ચાલ્યા ગયા છે. નિલેશભાઈ શરીરે મધ્યમ બાંધાના, રંગે
ઘઉં વર્ણના, ઉંચાઇ ૫.૩ ફુટ છે. તેમણે શરીરે ભુરા કલરનો
શર્ટ તથા કાળા કલરનું પેન્ટ પહેરલ
ે છે. જે કોઈને ભાળ મળે
તેમણે નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા કામરેજ પોલિસનો
સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

પલસાણા તાલુકાના જોળવા ખાતે રહેતા
અભયકુમાર પટેલ ચાલી નિકળ્યા છે

સુરત, તા.2 : પલસાણા પોલિસના જણાવ્યા અનુસાર
તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ નાં રોજ ઘર નં.૨૭૫, નક્ષત્ર રેસિડેન્સી,
જોળવા, તા.પલસાણામાં (મૂળ ગામ: સુખસાખીરી થાના,
તા.મોહમદી, જિ.લખીમપુર (ઉત્તર પ્રદેશ)) રહેતા અશોકકુમાર
પટેલના ૧૫ વર્ષીય પુત્ર અભયકુમારને કોઈ લલચાવી-ફોસલાવી
અપહરણ કરી ગયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તે શરીરે પાતળા
બાંધાના, રંગે ઘઉંવર્ણના, ઉંચાઇ ૫.૦ ફુટ છે. તેમણે શરીરે
સ્કૂલ યુનિફોર્મ (લાલ-કાળા કલરનું શર્ટ તથા કાળા કલરનું
પેન્ટ) પહેરલ
ે છે. જે કોઈને ભાળ મળે તેમણે નજીકના પોલીસ
સ્ટેશન અથવા પલસાણા પોલિસનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

ચૂંટણીના દિવસો દરમિયાન રાજકીય
પ્રકારના SMS મોકલવા પર પ્રતિબંધ

સુરત, તા.2: રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ
તથા જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય/પેટાચૂંટણી-૨૦૨૧નું
આગામી તા.૨૧ અને ૨૮ ફેબ્આ
રુ રીના રોજ મતદાન યોજાનાર
છે. આ ચૂંટણીને અનુલક્ષીને સુરત જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડો.ધવલ પટેલે
એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જે મુજબ સુરત જિલ્લા(શહેરી
વિસ્તાર સહિત)માં કોઈપણ રાજકીય પક્ષ, ઉમેદવાર, તેના
ચૂંટણી એજન્ટ, કાર્યકરો કે સમર્થકોએ કે અન્ય કોઈ વ્યકિતએ
ઉપરોક્ત મતદાન દિવસે મતદાન પુરૂ થવાના ૪૮ કલાક
પહેલાથી મતદાન પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી રાજકીય પ્રકારના તમામ
એસએમએસ મોકલવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. અપવાદ
તરીકે સ્વીપ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મતદારોને પ્રોસ્તાહીત કરવા,
ભારતના ચૂંટણી આયોગના સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા કરવામાં
આવતા એસ.એમ.એસ.ને લાગુ પડશે નહી. આ હુકમનો
ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર થશે.

ખોવાયેલી પુત્રીને શોધવા માતાએ ભિખ માંગી

કાનપુર, તા. ૨ : માતાએ કોઈ પણ સ્થિતિમાં તેની ૧૫ વરન
્ષ ી
દિકરીને શોધવાની હતી. તે રોજ ભીખ માંગતી અને તે સ્ટેશન
ઈન્ચાર્જ(એસઆઈ)ની ગાડીમાં ડીઝલ ભરાવી આપતી, જેણે
આ લાંચના બદલામાં પોતાની પુત્રીને શોધવાનો વાયદો કર્યો
હતો. એક મહિનો રાહ જાય બાદ જ્યારે માતાની ધીરજ ખૂટી
ગઈ તો માતાએ હવે ડીઆઈજીને રજૂઆત કરી છે. ઘટના
ઉતર પ્રદેશના કાનપુર જિલ્લાના સનિગવાં ગામની છે. અહીં
રહેનારી ગુડિયા ધોડીના સહારે ચાલીને ભીખ માંગીને ગુજારો
કરે છે. તેની ૧૫ વર્ષની પુત્રી એક મહિનાથી ગુમ છે. બીજી
તરફ તેના દૂરના સગાવહાલાઓ પર તેનુ અપહરણ કરવાનો
આરોપ છે. ગુડિયાની પોલીસે ગુમ થવાની ફરીયાદ નોંધી
છે. જાકે જ્યારે પણ તે પોતાની દિકરી ગુમ થઈ હોવાની
ફરિયાદ બાબતે તપાસ કરવા પોલીસ સ્ટેશન જતી હતી,
તેને ધમકાવીને કાઢી મૂકવામાં આવતી હતી. એક દિવસ
એસઆઈ રાજપાલ સિંહે ગુડિયાને તેની દિકરીને શોધવાના
બદલામાં ડીઝલ ભરાવી આપવા કહ્યું. તેણે આ વાત માની
લીધી, પછીથી આ સિલસિલો ચાલુ થઈ ગયો. જાકે જ્યારે
તે પોતાની દિકરીને શોધી આપવાની વાત કરતી તો સ્ટેશન
ઈન્ચાર્જ તેને વાયદોઓ કરતા હતા. મજબૂરીમાં તેણે ડીઆઈજી
ડોક્ટર પ્રતિંદર સિંહને આ અંગે રજૂઆત કરી હતી. ગુડિયાનો
આરોપ છે કે તેણે ભીખ માંગીને અત્યાર સુધીમાં ૧૦થી ૧૨
હજારનું ડીઝલ ગાડીમાં ભરાવડાવ્યું છે. ગુડિયાનું કહેવું છે
કે તે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની ઓફિસ સુધી ફરિયાદ
કરવા ગઈ હતી. જાકે તેની ફરિયાદને ત્યાં કોઈએ સાંભળી
નહિ. હવે ડીઆઈજીએ એસઆઈને અટેચ કરી દીધા છે.
આ મામલાની વિભાગીય તપાસ ચાલી રહી છે. છોકરીની
શોધખોળ માટે ચાર ટીમ બનાવવામાં આવી છે.

ચેમ્બર અને આઇ હબના સંયુકત ઉપક્રમે

સુરતના ટોપ 5 ઇન્કયુબેટર્સ
સાથે પેનલ ડિસ્કશન યોજાઇ
સુરત, તા.2
ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર
ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને
આઇ હબના સંયકુ ત ઉપક્રમે નવા
ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન
આપવા માટે સ્ટાર્ટઅપ પર્વનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.ં
જેના ભાગ રૂપે સુરતના ટોપ
પાંચ ઇન્કયુબટે ર્સ સાથે પેનલ
ડિસ્કશન યોજાઇ હતી. જેમાં
ટાઇ સુરતના સંજય પંજાબી,
એસવીએનઆઇટી અશાઇનના
સીઇઓ કલ્પ ભટ્ટ, સુરતી
આઇલેબ ફાઉન્ડેશનના તેજશ
ે
પટેલ અને જીઆઇએસસીના
પંચમ બારૈયાએ પોતપોતાના
વિચારો રજૂ કર્યા હતા.
ઇન્કયુબટે ર્સ દ્વારા યુવા
ઉદ્યોગ સાહસિકોને જણાવવામાં

ÞwðŒe …k‚u Vku™ nkÚk{kt ykðŒk …rhðkh™u òý fhŒk
yuf yu™Syku îkhk y…nhý™e VrhÞkË fhe AkuzkðkE
સુરત, તા. ૨
મૂળ પશ્ચિમ બંગાળના
જલપાઈગુડીની ૧૯ વર્ષની
એક યુવતીને ઘરમાં કામવાળી
તરીકે રાખી સુરતના એક
વેપારી ફસાયા છે. આ
છોકરીને ૮ જાન્યુઆરીએ તેની
જ ઓળખીતી એક મહિલા
બંગાળથી લાલચ આપીને
દિલ્હી લઈ આવી હતી, અને
દિલ્હીની એજન્સીએ ત્રણ
હજાર રુપિયામાં સોદો કરીને
તેને સુરત મોકલી આપી હતી.
૨૫
જાન્યુઆરીએ
યુવતીને દિલ્હીની એજન્સીએ
સુરતના એક ટેક્સટાઈલ
વેપારીને ત્યાં મૂકી હતી. જાકે,
અહીં તેને કેટલો પગાર મળશે
તેવી કોઈ ચોખવટ નહોતી
કરાઈ, અને તેની પાસેથી
આખો દિવસ જબરજસ્તી કામ
કરાવાતું હતું. છોકરી પાસે
ફોન પણ નહોતો કે જેનાથી
તે પોતાના પરિવારજનોને તે
ક્યાં છે અને કેવી સ્થિતિમાં છે
તેની જાણ કરી શકે.

yku…ufu M…÷kÞ ½xkzŒk {k„-…whðXk™k {wÆk™u ÷eÄu
¼kð{kt ðÄkhku ÚkÞk™ku fuLÿeÞ {tºke Ä{uoLÿ «ÄkLkLkku ƒ[kð
xu kÙ ÷
u -zeÍ÷™e ®f{Œ{kt ðÄkhku
ÚkÞku Au.
…uxkÙ ru ÷Þ{ r{r™Mxhu fÌkwt
fu fk[k Œu÷™k rhVkE®™„™k
¾[ko r‚ðkÞ rðfk‚™k fk{ku
{kxu …i‚k™e yAŒ nŒe.
s™fÕÞký y™u rðfk‚ {kxu
‚t‚kÄ™ …ý òuEyu. yk
fkhýu ‚u‚ ÷„kðkÞku. y{u
«kuzõþ™ fhŒk Ëuþku™u fÌkwt
fu „úknf (fLÍTÞw{h) Ëuþku™k
rnŒ rðþu rð[khku. Œuyku yk
{wÆu fux÷ktf …„÷k ¼hþu.
yur„úfÕ[h ‚u‚ …h
Ä{uoLÿ «Äk™u fÌkwt fu …nu÷e
ð¾Œ ykðwt ÚkÞwt Au fu ‚u‚
yur„úfÕ[h{kt òÞ, þwt
®‚[kE Úkðe òuEyu ™net?
yu{yu‚…e{kt ðÄkhku ™k
Úkðku òuEyu? …nu÷e ð¾Œ

સાહસિકતા પહેલાથી જ મારી
નાંખવામાં આવે છે. આથી સુરત
શહેરમાં એક ઇનીશીએટીવ શરૂ
કરવામાં આવ્યું છે. જેના ભાગ
રૂપે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક
સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ઇનોવેશન
માટે પ્રેરિત કરવામાં આવી રહ્યાં
છે. નોકરી નથી કરવી પણ
બિઝનેસ માટે નવા આઇડીયા
ક્રિએટ કરવાના છે એવી ઇકો
સિસ્ટમ સુરતમાં ડેવલપ કરવી
પડશે. સમાજમાં કે દેશમાં
જે સમસ્યા ઉભી થઇ રહી છે
તેને સમજીને તેના નિરાકરણ
માટે વિચારવામાં આવશે તો
નવા આઇડીયા ક્રિએટ થશે
અને તેનાથી સ્ટાર્ટઅપ શરૂ
કરી શકીશું. જો કે, એના માટે
સ્ટ્રગલ કરવાની તૈયારી રાખવી

ÞwðŒe™u fk{ðk¤e Œhefu hk¾e
yíÞk[kh fhŒk ðu…khe V‚kÞk

…uxÙku÷-rzÍ÷™k ¼kð ðÄkhk
{kxu ƒòh™e ŒuS sðkƒËkh

™ðe rËÕne, íkk. 2
…uxÙkur÷Þ{ {tºke Ä{uoLÿ
«Äk™u …uxÙku÷ y™u zeÍ÷™e
ðÄe hnu÷e ®f{Œ …h fÌkwt fu
yktŒhhküÙeÞ ƒòh{kt ykðu÷e
ŒuS™k fkhýu ykðwt ÚkÞwt Au.
Œu{ýu yuf LÞqÍ [u™÷ ‚kÚku™e
ðkŒ[eŒ{kt fÌkwt fu ßÞkhu
fkuhku™k ðkÞh‚ Vu÷kÞku íÞkhu
Ëwr™Þk{kt rz{kLx Œqxe „E,
‚Ã÷kÞ ƒtÄ ÚkE „Þku. 6
{rn™k …nu÷k yku…fu yu ð[™
ykÃÞwt nŒwt fu òLÞwykhe{kt
‚Ã÷kÞ ðÄkheþwt. Œu™kÚke
rð…rhŒ Œu{ýu ‚Ã÷kÞ ½xkzâku
Au. 6-8 {rn™k …nu÷k su
«kuzõþ™ ÷uð÷ nŒwt Œu …ý
ykuAwt fhe ËeÄwt. yk rz{kLz
({k„)-‚Ã÷kÞ (…whðXk)™ku
{wÆku Au. yk fkhýu ¼khŒ{kt …

આવ્યું હતું કે, સુરતમાં ટ્રેડીશનલ
બિઝનેસનું ચલણ હતું પણ હવે
ટ્રેડીશનલ બિઝનેસમાં પણ સ્પર્ધા
વધી ગઇ છે. આથી વડીલો દ્વારા
શરૂ કરવામાં આવેલા બિઝનેસને
આગળ નવી દિશા તરફ લઇ
જવા માટે નવી પેઢીએ માઇન્ડ સેટ
બદલવું પડશે. નવી પેઢી ફેમિલી
બિઝનેસની સાથે સ્ટાર્ટઅપ કરી
રહી છે તે પણ મહત્વની બાબત
છે. એમાં પણ બે – ત્રણ ભૂલો
કરીને ઉભા થયેલા સ્ટાર્ટઅપ
સફળ થઇ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને
શરૂઆતથી લઇને માસ્ટર
ડીગ્રી સુધી સારા માર્કસ માત્ર
સારી નોકરી મેળવવા માટે જ
લાવવાના છે તેવી બાબત તેમના
મગજમાં ઉતારી દેવામાં આવે
છે. વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી ઉદ્યોગ

¾uzqŒku™k rnŒ{kt …i‚k ¾[o
ÚkE hÌkk Au. yk {kxu ‚hfkhu
MxÙuxuS ŒiÞkh fhe Au. ¾uzqŒku
Vhe yktËku÷™ fu{ fhe hÌkk
Au Œu ‚ðk÷ …h …uxÙkur÷Þ{
r{r™Mxhu fÌkwt fu y™ks™ku
…kf yktÄú «Ëuþ, ykurz‚kÚke
…ý ¾heËðk{kt ykðu Au. ½Wt
Þw…eÚke …ý ykðu Au. yk {kxu
yuðwt fnuðwt ¾kuxwt Au fu {kºk …
tòƒÚke ¾heËe hÌkk Aeyu.
ßÞkhu rð…ûk™k [qxt ýe ƒsux™k
ykhku… …h Ä{uoLÿ «Äk™u fÌkwt
fu 35 nòh fhkuz™wt ðuÂõ‚™
ƒsux þwt {kºk [qtxýeðk¤k
hkßÞku{kt sþu? 15 nòh
þk¤k þwt [qxt ýeðk¤k hkßÞku{kt
Au? Ëhð»kuo fâktf Œku [qtxýe
ykðþu. Œku …Ae rð…ûk™u fu{
…ezk ÚkkÞ Au?

આખરે એક દિવસ તેના
હાથમાં ફોન આવતા જ તેણે
તરત જ પોતાના માતાપિતાને
વિડીયો કોલ કર્યો હતો,
અને પોતાને બચાવી લેવા
માટે આજીજી કરી હતી.
યુવતીએ તેના માતાપિતાને
કેટલાક વિડીયો પણ
મોકલ્યા હતા. આ વિડીયો
યુવતીના
માતાપિતાએ
બંગાળમાં કાર્યરત મિશન
મુક્તિ ફાઉન્ડેશન નામની
એનજીઓને બતાવ્યા હતા,
અને આખરે બંગાળમાં
છોકરીના
અપહરણની
ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
બંગાળ પોલીસ અને
એનજીઓ દ્વારા મળેલા
ઈનપુટ્સને આધારે સુરત
પોલીસના એન્ટિ હ્યુમન
ટ્રાફિકિંગ યુનિટની ટીમ
સોમવારે યુવતી જ્યાં કામ
કરતી હતી તે વેપારીના
ઘોડદોડ રોડ સ્થિત ઘરે પહોંચી
હતી, અને ત્યાંથી યુવતીને
રેક્સ્યુ કવરામાં આવી હતી.
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નોટિસ

અહીં સૂચના આપવામાં આવે છે કે,
સિક્યોરિટીઝના રેગ્યુલેશન 33ની
સાથે નિયમન 29 ને અનુસરીને અને
વિનિમય બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ
ઓબિગિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર
જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, 2015, કે
કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની એક
બેઠક 11 ફેબ્રુઆરી, 2021ને ગુરુવારે
યોજાવાની છે, જે ધ્યાનમાં લેવા તેમજ
31 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ પૂરા થયેલા
અન-ઑડિટેડ ત્રિમાસિક રેકોર્ડ લેવા અને
નવ મહિનામાં કંપનીના ઑડિટ થયેલા
નાણાકીય પરિણામો મંજૂરી આપવાના છે.
વધુમાં, કંપનીની આચારસંહિતા અને
SEBI (પ્રોહિબિશન ઑફ ઇનસાઇડર
ટ્રેડિંગ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ની શરતોમાં,
કંપનીના નિયુક્ત વ્યક્તિઓ દ્વારા
સિક્યોરિટીઝના વ્યવહાર માટેની ટ્રેડિંગ
વિંડો સોમવાર 15 ફેબ્રુઆરી 2021થી
ખુલી જશે.
વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને
કંપનીની વેબસાઇટ એટલે કે www.
multbaseindia.com અને સ્ટોક
એક્સચેંજની એટલે કે www.bseindia.
com મુલાકાત લો, જ્યાં કંપનીના શેર
સૂચિબદ્ધ છે.
વતી મલ્ટીબેઝ ઈન્ડિયા લિમિટેડ
સહી/સુનૈના ગોરક્ષ
સ્થળઃ મુંબઈ
કંપની સેક્રેટરી
તારીખઃ03.02.2021સભ્ય નં.A27934

એક વિડીયોમાં છોકરીએ
પોતે કઈ રીતે સુરત આવી
પહોંચી અને કઈ રીતે તેને
જબરજસ્તી ઘરઘાટી તરીકે
એક ઘરમાં રાખવામાં આવી
અને તેની વિરુદ્ધ આખો દિવસ
કામ કરાવાતું તેનંુ વિગતવાર
વર્ણન કર્યું હતું. તેણે પોતાને
ઘરે મોકલવામાં આવે તેવી
પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

પડશે અને ફેલ થવાની પણ
માનસિકતા કેળવવી પડશે.
તેમણે કહયું કે અત્યારે જે
આઇડીયા વિશે સ્ટાર્ટઅપ માટે
વિચારતા હોવ તેની બે વર્ષ બાદ
જરૂરિયાત રહેશે નહીં.
બીજા સેશનમાં સકસેસફુલ
સુરતી સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા તેઓની
સફળ ગાથા રજૂ કરવામાં
આવી હતી. જેમાં ઉષ્મા દેસાઇ,
સુનિતા નંદવાણી, સોનલ
રોચાની, પૂર્વી પચ્ચીગર અને
વનિતા રાવતે પોતાની સ્ટાર્ટઅપ
તરીકેની સફર કેવી રહી હતી?
તે વિશે વિસ્તૃતપણે ચર્ચા કરી
હતી. આ સેશનમાં સ્ટાર્ટઅપ
અને ઇનોવેશન સંબંધિત વિવિધ
પ્રશ્નો તથા તેના નિરાકરણ વિશે
પણ વિસ્તૃતપણે ચર્ચા કરી હતી.

fuyu÷ hknw÷
‚t…qýo rVx

™ðe rËÕne, íkk. 2 : ¼khŒ
y™u $ø÷uLz ðå[u [kh {u[ku™e
xuMx ‚erhÍ h{kþu. yk„k{e
5 Vuƒúwykheyu [uÒkR{kt «Úk{
xuMx {u[ h{kþu. yk ‚erhÍ …
nu÷kt xe{ RÂLzÞk {kxu ‚khk
‚{k[kh Au. Mxkh ƒuMx{u™
fuyu÷ hknw÷ {t„¤ðkhu ‚t…qýo
Vex ÚkR™u xe{ ‚kÚku òuzkR „Þku
Au. hknw÷ ykuMxÙur÷Þk{kt xuMx
‚erhÍ Ëhr{Þk™ Rò„úMŒ
ÚkÞku nŒku. Rò„úMŒ hknw÷
MðËuþ …hŒ VÞkuo nŒku. su™u
÷eÄu ykuMxÙur÷Þk rðÁØ AuÕ÷e
ƒu xuMx {u[{ktÚke Œu ƒnkh ÚkR
„Þku nŒku.

ડુમસથી ફરીને પરત આવતા
બે મિત્રોને નડ્યો અકસ્માત

સુરત, તા.2 : ડુમસ દરિયા કિનારે ફરીને ઘરે પરત ફરતા બે મિત્રોને
માર્ગ અકસ્માત નડ્યો હતો. ડિવાઇડર સાથે બાઈક ભટકાતા બો
મિત્રો પૈકી એકનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યુ
હતુ. જ્યારે બીજાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો
હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મગદલ્લાના ભવાની સ્ટ્રીટમાં રહેતા
અને અંબુજા સિમેન્ટમાં ફેકટરીમાં કામ કરતા 21 વર્ષિય રામલગ્ન
અંબિકા પરિહાર અને તેનો મિત્ર રતન સુરન્ે દ્ર શર્મા સોમવારે બપોરે
ડુમસ ફરવા માટે ગયા હતા અને તેઓ પરત આવી રહ્યા હતા
ત્યારે ડુમસના સાયલન્ટ ઝોન ત્રણ રસ્તા પાસે બાઈક સ્લીપ થઈને
ડિવાઈડર સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં બંને ને ઈજા
થઈ હતી. ગંભીર ઈજા પામેલા રામલગ્ન ઘટના સ્થળે કમકમાટીભર્યુ
મોત નીપજયું હતું જ્યારે રામલગ્ન મગદલ્લાની સિમેન્ટની કંપનીમાં
નોકરી કરતો હતો. આ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

વરાછામાં મેનેજરે ~ 9.37
લાખના હીરાની કરી ઉપાચત

સુરત, તા.2 ઃ સુરતમાં વરાછા મિની બજાર ડાયમંડ વર્લ્ડમાં
બીજા માળે આવેલા હીરાના કારખાનામાં મેનજ
ે રે અલગ અલગ
ક્વોલિટીના રૂપિયા 9.37 લાખની કિંમતના ત્રણ પેકેટ હીરા
સગેવગે કરી વિશ્વાસધાત કર્યો હોવાની ફરિયાદ પોલીસમાં નોધાઈ
છે. સુરતનો ડાયમંડ વ્યવસાય વિશ્વમાં વિખ્યાત છે. ત્યારે આ
વેપારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોટા પ્રમાણમાં છેતરપિંડીની
ઘટના સતત વધી રહી છે. આવી વધુ એક છતરપિંડીની ઘટના
પોલીસ ચોપડે નોંધવા પામી છે. મૂળ ભાવનગરના વતની અને
હાલમાં સુરતના કતારગામ હાથી મંદિર રોડ સિલ્વર સ્ટોન રીવરમાં
રહેતા પંકજભાઈ કલ્યાણભાઈ જાસોલીયા ડાયમંડ વ્યવસાય સાથે
સંકળાયેલા છે. પંકજ ભાઈ સુરતના વરાછા ખાતે આવેલ મિની
બજાર પાસે ડાયમંડ વર્લ્ડમાં બીજા માળે હીરાનું કારખાનું ધરાવે છે.
પંકજભાઇએ ગઈકાલે તેમના કારખાનામાં મેનજ
ે ર રાજેશ ઉર્ફે રાજુ
ભીમજી લકાણી અને પંકજ પ્રાગજીને હીરા તૈયાર કરવા માટે હીરાના
પેકેટ આપ્યા હતા. જેમાં આપેલા પાંચ પેકેટમાંથી ડી-1. ડી-2 અને
એન-1 વાળા હીરાના ત્રણ પેકેટ જેની કિંમત રૂપિયા 9,37,601
થાય છે. હીરાના પેકેટ સગેવગે કરી નાખ્યા હતા અને ટી બદલામાં
હલકી ગુણવત્તા વાળા હીરા કામ કરી પરત આપ્યા હતા. આ હીરા
તપાસ કરતા પંકજ ભાઈને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ હીરાનો
બદલો મારી લેવા આવ્યો છે. ઉંચી ગુણવત્તાવાળા હીરા લઇને હલકી
ગુણવત્તાના હીરા આપવામાં આવ્યા હતા. મેનજ
ે ર અને કારીગરને
કહેતા તે યોગ્ય જવાબ ના આપી શકતા કારખાનાના માલિક પંકજ
ભાઈએ આ મામલે વરાછા પોલીસ મથકમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ
નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે પંકજભાઈની ફરિયાદ લઇને
આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

૧૮૧ હેલ્પલાઈન નાનપુરાની વૃદ્ધા
માટે સાચા અર્થમાં હેલ્પફુલ બની

મહિલાના વાલીવારસની જાણકારી
મળે તો સંપર્ક કરવા માટે સૂચનો જારી
સુરત, તા.2: મહિલાઓને અભયવચન આપતી ‘અભયમ ૧૮૧
હેલ્પલાઇન’ પર આવતા દરેક ફોનમાં કોઇ ને કોઇ મહિલાની
તકલીફ છુપાયેલી હોય છે. અભયમ આવી પીડિત મહિલાઓ માટે
સંકટ સમયની સાંકળ સાબિત થઈ છે. અભયમ અને સેવાભાવી
સંસ્થા માનવ સેવા ટ્રસ્ટએ ૮૦ વર્ષીય અશક્ત વયોવૃદ્ધ મહિલાને
આશ્રય આપ્યો છે. વિગતો જોઈએ તો, નાનપુરા વિસ્તારમાંથી
એક સંવદે નશીલ વ્યક્તિએ અજાણી વૃદ્ધા મળી આવી હોવાથી મદદ
પહોંચાડવાની ભાવનાથી ૧૮૧ મહિલા હેલ્પલાઈનને કોલ કર્યો
હતો. કતારગામ અભયમ રેસ્ક્યુ વાન અને સુરત ટીમ તાત્કાલીક
દર્શાવેલા સ્થળે પહોંચી હતી. અભયમમે વૃદ્ધા સાથે વાતચીત
કરતાં જાણવા મળ્યું કે, વૃદ્ધ મહિલા બરાબર સાંભળી તેમજ ચાલી
શકે તેવી પરિસ્થિતિમાં નથી. તેઓ ફૂટપાથ પર બેસતા હતા અને
જે કોઈ વ્યક્તિ એમણે ખાવાનું આપી જતા તે ખાઈને જીવન જીવી
રહ્યા હતા. શહેરમાં તેમના કોઈ પણ સગાસંબંધી નથી. જેના
કારણે અભયમ ટીમે પીડિત વૃદ્ધાને સમજાવીને કામરેજ સ્થિત
વૃધ્ધોની કાળજી લેતી સંસ્થા માનવ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં આશ્રય
અપાવ્યો હતો. આ મહિલા વિષે કે તેના વાલીવારસની કોઈને
જાણકારી મળે તો ૧૮૧ અભયમ હેલ્પલાઈન અથવા માનવ સેવા
ટ્રસ્ટના મો.૭૩૫૯૨ ૬૫૦૦૦ ઉપર સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે.

હવે આપના શહેર સુરતમાં...

સુરત જિલ્લા તેમજ શહેરમાં આપના આસપાસ
બનતી કોઈપણ ઘટના કે પ્રસંગો માટેની પ્રેસનોટ,
જાહેરખબર, અવસાન નોંધ વગેરેને યથાયોગ્ય સ્થાન
આપવા અમે બંધાયેલા છીએ. સંઘપ્રદેશ દાદરા નગર
હવેલી અને દમણ-દીવ તથા વલસાડ, નવસારી, ડાંગ
િજલ્લાના તમામ તાલુકાઓની ખબરો માટે જોતા
રહો “ગુજરાતચિત્ર”. સંપર્ક કરોઃ

સરનામઃું સી-11, પહલ
ે ો માળ, લક્ષ્મીનગર
સોસાયટી, કતારગામ, સુરત-395004

મો.નં.ઃ 8758333833 ઈમેલ: surat@gujaratchitra.com
વેબસાઈટ: www.gujaratchitra.com # Fax: 0260 -2785033

પશ્ચિમ રેલવે સુરત અને માલદા
ટાઉન વચ્ચે દોડાવશે વધારાની
સાપ્તાહિક સ્પેશ્યલ ટ્રેન

ટ્રેન
પ્રારંભિક સ્ટેશન અને
પ્રારંભ તારીખ	સેવાના	પ્રસ્થાન
નંબર	લક્ષ્યસ્થાન		દિવસો
03426	સુરત-માલદા ટાઉન સાપ્તાહિક 08.02.2021થી અમલી	સોમવાર
14ઃ20 વાગે
						
03425 માલદા ટાઉન - સુરત સાપ્તાહિક 06.02.2021થી અમલી શનિવાર
12ઃ30 વાગે
						

આગમન
06ઃ15 વાગે
(ત્રીજા દિને)

04ઃ10 વાગે
(ત્રીજા દિને)

હોલ્ટ્સઃ બંને દિશાઓમાં નંદુરબાર, અમલનેર, જલગાંવ, ભૂસાવલ, મલ્કાપુર, અકોલા,
બડનેરા, વર્ધા, નાગપુર, ગોન્ડિયા, દુર્ગ, રાયપુર, બિલાસપુર, ઝરસુગુડા, રૌરકેલા, રાંચી,
મુરી, બોકારો સ્ટીલ સિટી, ચંદ્રપુરા, ધનબાદ, આસાંસોલ, દુર્ગાપુર, સિઉરી, રામપુરહટ,
પકૌર અને ન્યૂ ફરક્કા સ્ટેશનો.
સંરચનાઃ એસી 2-ટાયર, એસી 3-ટાયર, શયનયાન શ્રેણી અને દ્વિતીય શ્રેણી બેઠક કોચ.

આ ટ્રેન આગળની સલાહ સુધી ચાલશે.
સંબંધિત વિશિષ્ટ ટ્રેનોના હૉલ્ટ માટે કૃપા કરી www.enquiry.indianrail.gov.inની મુલાકાત લો.
આ વિશેષ ટ્રેનોમાં માત્ર એ જ મુસાફરોને યાત્રા કરાવામાં આવશે જેમની પાસે કન્ફર્મ ટિકિટ હોય.
મુસાફરોનું બોર્ડિંગ, પ્રવાસ અને લક્ષ્યસ્થાન પર પહોંચવા પર COVID-19 સાથે સંબંધિત બધા માપદંડો અને
SOPનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ટ્રેન નં .03426ના માટે બુકિંગ 04/02/2021થી નામાંકિત
PRS કાઉન્ટર્સ અને IRCTCની વેબસાઈટ પર ખુલશે.
www.wr.indianrailway.gov.in
ઉપરોક્ત તમામ ટ્ન
રે ોને વિશેષ ભાડા પર સંપર
ૂ ્ણ આરક્ષિત
અમને લાઈક કરોઃ facebook.com/WesternRly
ટ્ન
રે ોની જેમ સંચાલિત થશે.
અમને ફોલો કરોઃ twitter.com/WesternRly
કૃપા કરી તમામ અનામત ટિકિટોની સાથે પોતાનું ઓળખપત્ર પણ સાથે રાખો.

પશ્ચિમ રેલ્વે

