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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 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=plCiXLeNK8z3qwH5rru4BA&q=dupont+mumbai+office&oq=dupo&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0i67l4j0l5.1689.3414..5192...0.0..0.2206.5705.4-1j1j0j2j0j1......0....1..gws-wiz.....0.8q4RQskfaHM
mailto:compliance.officer@multibaseindia.com
http://www.multibaseindia.com/
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બુધવાર, તા.03.02.2021

મોટા વરાછામાં રહેતા પજુાબને પટેલ ગમુ
સુરત, તા.2: અમરોલી પોલલસના જણાવ્ા અનસુાર 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ખડી ફળી્ું, દરબાર મહોલલા 
પાસે, મોટા વરાછામાં રહેતા રજનીશભાઈ પટેલની ૨૫ વરીષ્ી  
પતની પજુાબેન ઘરથેી કોઈન ેકઈ પણ કહ્ા વગર ક્ાંક ચાલ્ા 
ગ્ા છે. તઓે શરીર ેમધ્મ બાંધાના, રગં ેઘઉં વણ્ણના, ઉંચાઇ 
૫.૨ ફુટ છે. તમેણ ેશરીર ેકોફી કલરનો ડે્સ પહેરલે છે. જ ેકોઈને 
ભાળ મળે તમેણ ેનજીકના પોલીસ સટેશન અથવા અમરોલી 
પોલલસનો સંપક્ક કરવા લવનંતી છે.
હલધરૂ ગામથી નનલશેભાઈ ચૌહાણ ગમુ
સુરત, તા.2 : કામરજે પોલલસના જણાવ્ા અનસુાર 
તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ઘર નં.૧૦૬, આરાધના ઓલચ્ણડ 
સોસા્ટી, હલધરૂ ગામ, કામરજેમાં (મળૂ ગામ: આમળનરે, 
તા.આમળનરે, લજ.જળગાંવ (મહારાષ્ટ્ર)) રહેતા રમશેભાઈ 
ચૌહાણનો ૨૩ વરીષ્ી  પતુ્ર લનલેશભાઈ નોકરી પર જવાનું કહીને 
ક્ાંક ચાલ્ા ગ્ા છે. લનલેશભાઈ શરીર ેમધ્મ બાંધાના, રગંે 
ઘઉં વણ્ણના, ઉંચાઇ ૫.૩ ફુટ છે. તમેણ ેશરીર ેભરુા કલરનો 
શટ્ટ તથા કાળા કલરનુ ંપનેટ પહેરલે છે. જ ેકોઈન ેભાળ મળે 
તમેણ ેનજીકના પોલીસ સટેશન અથવા કામરજે પોલલસનો 
સંપક્ક કરવા લવનંતી છે.
પલસાણા તાલકુાના જોળવા ખાત ેરહેતા 
અભયકુમાર પટેલ ચાલી નનકળયા છે
સુરત, તા.2 : પલસાણા પોલલસના જણાવ્ા અનસુાર 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ નાં રોજ ઘર નં.૨૭૫, નક્ષત્ર રલેસડેનસી, 
જોળવા, તા.પલસાણામાં (મળૂ ગામ: સુખસાખીરી થાના, 
તા.મોહમદી, લજ.લખીમપરુ (ઉત્તર પ્રદશે)) રહેતા અશોકકુમાર 
પટેલના ૧૫ વરીષ્ી  પતુ્ર અભ્કુમારન ેકોઈ લલચાવી-ફોસલાવી 
અપહરણ કરી ગ્ાની ફરર્ાદ નોંધાઈ છે. ત ેશરીર ેપાતળા 
બાંધાના, રગં ેઘઉંવણ્ણના, ઉંચાઇ ૫.૦ ફુટ છે. તમેણ ેશરીરે 
સકકૂલ ્લુનફોમ્ણ (લાલ-કાળા કલરનું શટ્ટ તથા કાળા કલરનું 
પનેટ) પહેરલે છે. જ ેકોઈન ેભાળ મળે તમેણ ેનજીકના પોલીસ 
સટેશન અથવા પલસાણા પોલલસનો સંપક્ક કરવા લવનંતી છે.
ચૂંટણીના નિવસો િરનમયાન રાજકીય 
પ્રકારના SMS મોકલવા પર પ્રનતબંધ
સુરત, તા.2: રાજ્ની મહાનગરપાલલકાઓ, નગરપાલલકાઓ 
તથા લજલલા-તાલુકા પંચા્તોની સામાન્/પટેાચૂંટણી-૨૦૨૧નું 
આગામી તા.૨૧ અન ે૨૮ ફેબુ્આરીના રોજ મતદાન ્ ોજાનાર 
છે. આ ચૂંટણીન ેઅનલુક્ષીન ેસુરત લજલલા મલેજસટે્રટ ડો.ધવલ પટેલે 
એક જાહેરનામું બહાર પાડંુ છે. જ ેમજુબ સુરત લજલલા(શહેરી 
લવસતાર સલહત)માં કોઈપણ રાજકી્ પક્ષ, ઉમદેવાર, તનેા 
ચૂંટણી એજનટ, કા ્્ણકરો કે સમથ્ણકોએ કે અન્ કોઈ વ્રકતએ 
ઉપરોકત મતદાન લદવસે મતદાન પરુૂ થવાના ૪૮ કલાક 
પહેલાથી મતદાન પણૂ્ણ થા્ ત્ાં સુધી રાજકી્ પ્રકારના તમામ 
એસએમએસ મોકલવા પર પ્રલતબંધ ફરમાવ્ો છે. અપવાદ 
તરીકે સવીપ કા ્્ણક્રમ અંતગ્ણત મતદારોન ેપ્રોસતાહીત કરવા, 
ભારતના ચૂંટણી આ્ોગના સક્ષમ સત્તાલધકારી દ્ારા કરવામાં 
આવતા એસ.એમ.એસ.ન ેલાગ ુપડશે નહી. આ હુકમનો 
ભંગ કે ઉલલંઘન કરનાર લશક્ષાન ેપાત્ર થશે.

ખોવાયેલી પતુ્ીન ેશોધવા માતાએ નભખ માંગી
કાનપરુ, તા. ૨ : માતાએ કોઈ પણ સસથલતમાં તનેી ૧૫ વર્ણની 
લદકરીન ેશોધવાની હતી. ત ેરોજ ભીખ માંગતી અન ેત ેસટેશન 
ઈનચાજ્ણ(એસઆઈ)ની ગાડીમાં ડીઝલ ભરાવી આપતી, જેણે 
આ લાંચના બદલામાં પોતાની પતુ્રીન ેશોધવાનો વા્દો ક્યો 
હતો. એક મલહનો રાહ જા્ બાદ જ્ાર ેમાતાની ધીરજ ખૂટી 
ગઈ તો માતાએ હવે ડીઆઈજીને રજૂઆત કરી છે. ઘટના 
ઉતર પ્રદશેના કાનપરુ લજલલાના સલનગવાં ગામની છે. અહીં 
રહેનારી ગરુડ્ા ધોડીના સહાર ેચાલીન ેભીખ માંગીન ેગજુારો 
કરે છે. તેની ૧૫ વર્ણની પુત્રી એક મલહનાથી ગુમ છે. બીજી 
તરફ તનેા દરૂના સગાવહાલાઓ પર તને ુઅપહરણ કરવાનો 
આરોપ છે. ગુરડ્ાની પોલીસે ગુમ થવાની ફરી્ાદ નોંધી 
છે. જાકે જ્ારે પણ તે પોતાની લદકરી ગુમ થઈ હોવાની 
ફરર્ાદ બાબતે તપાસ કરવા પોલીસ સટેશન જતી હતી, 
તેને ધમકાવીને કાઢી મૂકવામાં આવતી હતી. એક લદવસ 
એસઆઈ રાજપાલ લસંહે ગુરડ્ાને તેની લદકરીને શોધવાના 
બદલામાં ડીઝલ ભરાવી આપવા કહ્ું. તેણે આ વાત માની 
લીધી, પછીથી આ લસલલસલો ચાલુ થઈ ગ્ો. જાકે જ્ારે 
તે પોતાની લદકરીને શોધી આપવાની વાત કરતી તો સટેશન 
ઈનચાજ્ણ તને ેવા્દોઓ કરતા હતા. મજબૂરીમાં તણે ેડીઆઈજી 
ડોકટર પ્રલતંદર લસંહન ેઆ અંગ ેરજઆૂત કરી હતી. ગરુડ્ાનો 
આરોપ છે કે તેણે ભીખ માંગીને અત્ાર સુધીમાં ૧૦થી ૧૨ 
હજારનું ડીઝલ ગાડીમાં ભરાવડાવ્ું છે. ગુરડ્ાનું કહેવું છે 
કે તે મુખ્મંત્રી ્ોગી આલદત્નાથની ઓરફસ સુધી ફરર્ાદ 
કરવા ગઈ હતી. જાકે તેની ફરર્ાદને ત્ાં કોઈએ સાંભળી 
નલહ. હવે ડીઆઈજીએ એસઆઈને અટેચ કરી દીધા છે. 
આ મામલાની લવભાગી્ તપાસ ચાલી રહી છે. છોકરીની 
શોધખોળ માટે ચાર ટીમ બનાવવામાં આવી છે.

સારાંશ

મલ્ટીબેઝ ઈન્ડિયા લિલમ્ેડિ
અલિકૃત કચેરટીઃ 74/5, દમણ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્્ટે્, 
ક્ડૈયા ગામ, નાનરી દમણ, સંઘપ્રદટેશ, ્ડરી્ડરી-396210 

CIN-L01122DD1991PLC002959 
્ેલિ.ઃ 0260-6614400; ફેક્ઃ 0260-2221578 

ઈ-મેિઃ compliance.officer@multibaseindia.com
વેબ્ાઈ્ઃ www.multibaseindia.com

નોટ્્
અહીં સૂચના આપવામાં આવે છટે કે, 
સસકયયોરિ્રીઝના િટેગયયુલેશન 33નરી 
સાથે સનયમન 29 ને અનયુસિરીને અને 
સવસનમય બયો્ડ્ડ ઑફ ઇનન્ડયા (સલનસ્્િંગ 
ઓસબસગગેશનસ એન્ડ ર્ડસ્ક્યોઝિ 
જરૂિરીયાતયો) િટેગયયુલેશનસ, 2015, કે 
કંપનરીના બયો્ડ્ડ ઓફ ર્ડિટેક્િનરી એક 
બેઠક 11 ફેબ્રુઆરટી, 2021ને ગરુરુવારે 
યયોજાવાનરી છટે, જે ધયાનમાં લેવા તેમજ 
31 ર્ડસેમબિ, 2020ના િયોજ પૂિા થયેલા 
અન-ઑર્ડ્ટે્ડ સરિમાસસક િટેકયો્ડ્ડ લેવા અને 
નવ મસહનામાં કંપનરીના ઑર્ડ્ થયેલા 
નાણાકીય પરિણામયો મંજૂિરી આપવાના છટે.
વધયુમાં, કંપનરીનરી આચાિસંસહતા અને 
SEBI (પ્રયોસહસબશન ઑફ ઇનસાઇ્ડિ 
ટ્ેર્ડંગ) િટેગયયુલેશનસ, 2015 નરી શિતયોમાં, 
કંપનરીના સનયયુક્ત વયસક્તઓ દ્ાિા 
સસકયયોરિ્રીઝના વયવહાિ મા્ટેનરી ટ્ેર્ડંગ 
સવં્ડયો ્ોમવાર 15 ફેબ્રુઆરટી 2021થરી 
ખયુલરી જશે.
વધયુ સવગતયો મા્ટે, કૃપા કિરીને 
કંપનરીનરી વેબસાઇ્ એ્લે કે www.
multbaseindia.com અને સ્્યોક 
એકસચેંજનરી એ્લે કે www.bseindia.
com મયુલાકાત લયો, જયાં કંપનરીના શેિ 
સૂસચબદ્ધ છટે.

વતટી મલ્ટીબેઝ ઈન્ડિયા લિલમ્ેડિ
્હટી/-

્રુનૈના ગોરક્ષ
સ્થળઃ મરુંબઈ કંપનટી ્ેક્ે્રટી
તારટીખઃ03.02.2021 ્ભય નં.A27934

સુરત, તા.2
ધી સધન્ણ ગજુરાત ચમેબર 

ઓફ કોમસ્ણ એનડ ઇનડસટ્રી અને 
આઇ હબના સં્કુત ઉપક્રમ ેનવા 
ઉદ્ોગ સાહલસકોન ે પ્રોતસાહન 
આપવા માટે સટાટ્ટઅપ પવ્ણનું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતુ.ં 
જનેા ભાગ રૂપ ે સુરતના ટોપ 
પાંચ ઇનક્બેુટસ્ણ સાથ ે પનેલ 
રડસકશન ્ોજાઇ હતી. જમેાં 
ટાઇ સુરતના સંજ્ પંજાબી, 
એસવીએનઆઇટી અશાઇનના 
સીઇઓ કલપ ભટ્ટ, સુરતી 
આઇલેબ ફાઉનડેશનના તજેશે 
પટેલ અન ે જીઆઇએસસીના 
પંચમ બારૈ્ ાએ પોતપોતાના 
લવચારો રજ ૂક્ા્ણ હતા.

ઇનક્બેુટસ્ણ દ્ારા ્વુા 
ઉદ્ોગ સાહલસકોન ેજણાવવામાં 

આવ્ું હતુ ંકે, સુરતમાં ટે્રડીશનલ 
લબઝનસેનુ ંચલણ હતું પણ હવે 
ટે્રડીશનલ લબઝનસેમાં પણ સપધા્ણ 
વધી ગઇ છે. આથી વડીલો દ્ારા 
શરૂ કરવામાં આવલેા લબઝનસેને 
આગળ નવી લદશા તરફ લઇ 
જવા માટે નવી પઢેીએ માઇનડ સેટ 
બદલવું પડશે. નવી પઢેી ફેલમલી 
લબઝનસેની સાથ ે સટાટ્ટઅપ કરી 
રહી છે ત ેપણ મહતવની બાબત 
છે. એમાં પણ બે – ત્રણ ભલૂો 
કરીન ે ઉભા થ્લેા સટાટ્ટઅપ 
સફળ થઇ રહ્ા છે. લવદ્ાથીષીઓને 
શરૂઆતથી લઇન ે માસટર 
ડીગ્ી સુધી સારા માક્કસ માત્ર 
સારી નોકરી મળેવવા માટે જ 
લાવવાના છે તવેી બાબત તમેના 
મગજમાં ઉતારી દવેામાં આવે 
છે. લવદ્ાથીષીઓમાં રહેલી ઉદ્ોગ 

સાહલસકતા પહેલાથી જ મારી 
નાંખવામાં આવ ેછે. આથી સુરત 
શહેરમાં એક ઇનીશીએટીવ શરૂ 
કરવામાં આવ્ું છે. જનેા ભાગ 
રૂપ ે પ્રાથલમક અન ે માધ્લમક 
સકકૂલના લવદ્ાથીષીઓન ેઇનોવશેન 
માટે પ્રરેરત કરવામાં આવી રહ્ાં 
છે. નોકરી નથી કરવી પણ 
લબઝનસે માટે નવા આઇડી્ા 
લક્રએટ કરવાના છે એવી ઇકો 
લસસટમ સુરતમાં ડેવલપ કરવી 
પડશે. સમાજમાં કે દશેમાં 
જ ે સમસ્ા ઉભી થઇ રહી છે 
તને ે સમજીન ે તનેા લનરાકરણ 
માટે લવચારવામાં આવશે તો 
નવા આઇડી્ા લક્રએટ થશે 
અન ે તનેાથી સટાટ્ટઅપ શરૂ 
કરી શકીશંુ. જો કે, એના માટે 
સટ્રગલ કરવાની તૈ્ ારી રાખવી 

પડશે અન ે ફેલ થવાની પણ 
માનલસકતા કેળવવી પડશે. 
તમેણ ે કહ્ું કે અત્ાર ે જે 
આઇડી્ા લવશે સટાટ્ટઅપ માટે 
લવચારતા હોવ તનેી બે વર્ણ બાદ 
જરૂરર્ાત રહેશે નહીં.

બીજા સેશનમાં સકસેસફુલ 
સુરતી સટાટ્ટઅપ દ્ારા તઓેની 
સફળ ગાથા રજ ૂ કરવામાં 
આવી હતી. જમેાં ઉષ્મા દસેાઇ, 
સુલનતા નંદવાણી, સોનલ 
રોચાની, પવૂીષી પચ્ીગર અને 
વલનતા રાવત ેપોતાની સટાટ્ટઅપ 
તરીકેની સફર કેવી રહી હતી? 
ત ે લવશે લવસતૃતપણ ે ચચા્ણ કરી 
હતી. આ સેશનમાં સટાટ્ટઅપ 
અન ેઇનોવશેન સંબંલધત લવલવધ 
પ્રશ્ો તથા તનેા લનરાકરણ લવશે 
પણ લવસતૃતપણ ેચચા્ણ કરી હતી.

ચેમબર અને આઇ હબના સંયુકત ઉપક્રમે

સુરતના ટોપ 5 ઇન્કયુબેટસ્સ 
સાથે પેનલ ડિસ્કશન યોજાઇ

પલચિમ રેિવે ્રુરત અને માિદા 
્ાઉન વચ્ે દોડિાવશે વિારાનટી 

્ાપ્ાલહક સપેશયિ ટ્ેન
 ટ્ેન પ્ારંલિક સ્ેશન અને પ્ારંિ તારટીખ ્ેવાના પ્સ્થાન આગમન
 નંબર િક્યસ્થાન  ટદવ્ો
 03426 ્રુરત-માિદા ્ાઉન ્ાપ્ાલહક 08.02.2021્થટી અમિટી ્ોમવાર 14ઃ20 વાગે 06ઃ15 વાગે
      (ત્ટીજા ટદને)
 03425 માિદા ્ાઉન - ્રુરત ્ાપ્ાલહક 06.02.2021્થટી અમિટી શલનવાર 12ઃ30 વાગે 04ઃ10 વાગે
      (ત્ટીજા ટદને)

હોલ્ટ્ઃ બંને રદશાઓમાં નંદયુિબાિ, અમલનેિ, જલગાંવ, ભૂસાવલ, મલકાપયુિ, અકયોલા, 
બ્ડનેિા, વધા્ડ, નાગપયુિ, ગયોનન્ડયા, દયુગ્ડ, િાયપયુિ, સબલાસપયુિ, ઝિસયુગયુ્ડા, િૌિકેલા, િાંચરી, 
મયુિરી, બયોકાિયો સ્્રીલ સસ્રી, ચંદ્રપયુિા, ધનબાદ, આસાંસયોલ, દયુગા્ડપયુિ, સસઉિરી, િામપયુિહ્, 

પકૌિ અને નયૂ ફિક્ા સ્્ટેશનયો.
્ંરચનાઃ એસરી 2-્ાયિ, એસરી 3-્ાયિ, શયનયાન શ્ેણરી અને રદ્તરીય શ્ેણરી બેઠક કયોચ.

આ સવશેષ ટ્ેનયોમાં મારિ એ જ મયુસાફિયોને યારિા કિાવામાં આવશે જેમનરી પાસે કનફમ્ડ ર્રક્ હયોય.

આ ટ્ેન આગળનરી સલાહ સયુધરી ચાલશે.
સંબંસધત સવસશષ્ટ ટ્ેનયોના હૉલ્ મા્ટે કૃપા કિરી www.enquiry.indianrail.gov.inનરી મયુલાકાત લયો.

મયુસાફિયોનયું બયોર્ડિંગ, પ્રવાસ અને લક્યસ્થાન પિ પહોંચવા પિ COVID-19 સાથે સંબંસધત બધા માપદિં્ડયો અને 
SOPનયું પાલન કિવાનરી સલાહ આપવામાં આવે છટે.

ટ્ને ન ં.03426ના મા્ે બરુટકંગ 04/02/2021્થટી નામાટંકત 
PRS કાઉ્્ ્્સ અને IRCTCનટી વબે્ાઈ્ પર ખરુિશ.ે 

ઉપરોક્ત તમામ ટ્નેોન ેલવશષે િાડિા પર ્પંરૂ્સ આરલક્ષત 
ટ્નેોનટી જમે ્ચંાલિત ્થશ.ે

પલચિમ રેલવે
www.wr.indianrailway.gov.in

અમન ેિાઈક કરોઃ  facebook.com/WesternRly
અમન ેફોિો કરોઃ  twitter.com/WesternRly

કૃપા કરટી તમામ અનામત ટ્ટક્ોનટી ્ા્થે પોતાનરું ઓળખપત્ પર ્ા્થે રાખો.

ÞwðŒe™u fk{ðk¤e Œhefu hk¾e 
yíÞk[kh fhŒk ðu…khe V‚kÞk
ÞwðŒe …k‚u Vku™ nkÚk{kt ykðŒk …rhðkh™u òý fhŒk 
yuf yu™Syku îkhk y…nhý™e VrhÞkË fhe AkuzkðkE

સુરત, તા. ૨
મળૂ પલચિમ બંગાળના 

જલપાઈગડુીની ૧૯ વર્ણની 
એક ્ વુતીન ેઘરમાં કામવાળી 
તરીકે રાખી સુરતના એક 
વપેારી ફસા્ા છે. આ 
છોકરીન ે૮ જાન્આુરીએ તનેી 
જ ઓળખીતી એક મલહલા 
બંગાળથી લાલચ આપીને 
લદલહી લઈ આવી હતી, અને 
લદલહીની એજનસીએ ત્રણ 
હજાર રલુપ્ામાં સોદો કરીન ે
તને ેસુરત મોકલી આપી હતી.

૨૫ જાન્આુરીએ 
્વુતીન ેલદલહીની એજનસીએ 
સુરતના એક ટેકસટાઈલ 
વપેારીન ેત્ાં મકૂી હતી. જાકે, 
અહીં તને ેકેટલો પગાર મળશે 
તવેી કોઈ ચોખવટ નહોતી 
કરાઈ, અન ે તનેી પાસેથી 
આખો લદવસ જબરજસતી કામ 
કરાવાતું હતું. છોકરી પાસે 
ફોન પણ નહોતો કે જનેાથી 
ત ેપોતાના પરરવારજનોન ેત ે
ક્ાં છે અન ેકેવી સસથલતમાં છે 
તનેી જાણ કરી શકે.

આખર ેએક લદવસ તનેા 
હાથમાં ફોન આવતા જ તણેે 
તરત જ પોતાના માતાલપતાન ે
લવડી્ો કોલ ક્યો હતો, 
અન ે પોતાન ે બચાવી લેવા 
માટે આજીજી કરી હતી. 
્વુતીએ તનેા માતાલપતાને 
કેટલાક લવડી્ો પણ 
મોકલ્ા હતા. આ લવડી્ો 
્વુતીના માતાલપતાએ 
બંગાળમાં કા ્્ણરત લમશન 
મસુકત ફાઉનડેશન નામની 
એનજીઓન ે બતાવ્ા હતા, 
અન ે આખર ે બંગાળમાં 
છોકરીના અપહરણની 
ફરર્ાદ નોંધાઈ હતી.

બંગાળ પોલીસ અને 
એનજીઓ દ્ારા મળેલા 
ઈનપટુ્ સન ે આધાર ે સુરત 
પોલીસના એસનટ હ્મુન 
ટ્રારફરકંગ ્લુનટની ટીમ 
સોમવાર ે ્વુતી જ્ાં કામ 
કરતી હતી ત ે વપેારીના 
ઘોડદોડ રોડ સસથત ઘર ેપહોંચી 
હતી, અન ે ત્ાંથી ્વુતીને 
રકેસ્ુ કવરામાં આવી હતી. 

એક લવડી્ોમાં છોકરીએ 
પોત ે કઈ રીત ે સુરત આવી 
પહોંચી અન ે કઈ રીત ે તનેે 
જબરજસતી ઘરઘાટી તરીકે 
એક ઘરમાં રાખવામાં આવી 
અન ેતનેી લવરદુ્ધ આખો લદવસ 
કામ કરાવાતું તનેું લવગતવાર 
વણ્ણન ક્ુું હતું. તણે ેપોતાને 
ઘર ે મોકલવામાં આવ ે તવેી 
પણ ઈચછા વ્કત કરી હતી. 

૧૮૧ હેલપલાઈન નાનપુરાની વૃદ્ા 
માટે સાચા અથ્સમાં હેલપફુલ બની
મહહલાના વાલીવારસની જાણ્કારી 
મળે તો સંપ્ક્ક ્કરવા માટે સૂચનો જારી
સુરત, તા.2: મલહલાઓન ેઅભ્વચન આપતી ‘અભ્મ ૧૮૧ 
હેલપલાઇન’ પર આવતા દરકે ફોનમાં કોઇ ન ે કોઇ મલહલાની 
તકલીફ છુપા્લેી હો્ છે. અભ્મ આવી પીરડત મલહલાઓ માટે 
સંકટ સમ્ની સાંકળ સાલબત થઈ છે. અભ્મ અન ેસેવાભાવી 
સંસથા માનવ સેવા ટ્રસટએ ૮૦ વરીષ્ી  અશકત વ્ોવૃદ્ધ મલહલાને 
આશ્ર્ આપ્ો છે. લવગતો જોઈએ તો, નાનપરુા લવસતારમાંથી 
એક સંવદેનશીલ વ્સકતએ અજાણી વૃદ્ધા મળી આવી હોવાથી મદદ 
પહોંચાડવાની ભાવનાથી ૧૮૧ મલહલા હેલપલાઈનન ેકોલ ક્યો 
હતો. કતારગામ અભ્મ રસેક્ ુવાન અન ેસુરત ટીમ તાતકાલીક 
દશા્ણવલેા સથળે પહોંચી હતી. અભ્મમ ે વૃદ્ધા સાથ ે વાતચીત 
કરતાં જાણવા મળ્ું કે, વૃદ્ધ મલહલા બરાબર સાંભળી તમેજ ચાલી 
શકે તવેી પરરસસથલતમાં નથી. તઓે ફૂટપાથ પર બેસતા હતા અને 
જ ેકોઈ વ્સકત એમણ ેખાવાનું આપી જતા ત ેખાઈન ેજીવન જીવી 
રહ્ા હતા. શહેરમાં તમેના કોઈ પણ સગાસંબંધી નથી. જનેા 
કારણ ે અભ્મ ટીમ ે પીરડત વૃદ્ધાન ે સમજાવીન ે કામરજે સસથત 
વૃધધોની કાળજી લેતી સંસથા માનવ સેવા ચરેરટેબલ ટ્રસટમાં આશ્ર્ 
અપાવ્ો હતો. આ મલહલા લવર ે કે તનેા વાલીવારસની કોઈને 
જાણકારી મળે તો ૧૮૧ અભ્મ હેલપલાઈન અથવા માનવ સેવા 
ટ્રસટના મો.૭૩૫૯૨ ૬૫૦૦૦ ઉપર સંપક્ક સાધવા લવનંતી છે.

હવે આપના શહેર ્રુરતમાં...
સરુત જિલ્લા તમેિ શહેરમલંા આપનલા આસપલાસ 

બનતી કોઈપણ ઘટનલા કે પ્રસગંો મલાટેની પ્રસેનોટ, 
જાહેરખબર, અવસલાન નોંધ વગરેેન ેયથલાયોગય સથલાન 
આપવલા અમ ેબધંલાયેલલા છીએ. સઘંપ્રદેશ દલાદરલા નગર 
હવલેી અન ેદમણ-દીવ તથલા વલસલાડ, નવસલારી, ડલંાગ 
જિલ્લાનલા તમલામ તલાલકુલાઓની ખબરો મલાટે જોતલા 
રહો “ગજુરાતચિત્ર”. સપંક્ક કરોઃ

્રનામરુઃં સરી-11, પહટેલયો માળ, લક્મરીનગિ 
સયોસાય્રી, કતાિગામ, સયુિત-395004
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વરાછામાં મેનેજરે ~ 9.37 
લાખના હીરાની ્કરી ઉપાચત 
સુરત, તા.2 ઃ સુરતમાં વરાછા લમની બજાર ડા્મંડ વલડ્ટમાં 
બીજા માળે આવલેા હીરાના કારખાનામાં મનેજેર ેઅલગ અલગ 
કવોલલટીના રૂલપ્ા 9.37 લાખની રકંમતના ત્રણ પકેેટ હીરા 
સગવેગ ેકરી લવશ્ાસધાત ક્યો હોવાની ફરર્ાદ પોલીસમાં નોધાઈ 
છે. સુરતનો ડા્મંડ વ્વસા્ લવશ્માં લવખ્ાત છે. ત્ાર ે આ 
વપેારમાં છેલલા કેટલાક સમ્થી મોટા પ્રમાણમાં છેતરલપંડીની 
ઘટના સતત વધી રહી છે. આવી વધ ુએક છતરલપંડીની ઘટના 
પોલીસ ચોપડે નોંધવા પામી છે. મળૂ ભાવનગરના વતની અને 
હાલમાં સુરતના કતારગામ હાથી મંલદર રોડ લસલવર સટોન રીવરમાં 
રહેતા પંકજભાઈ કલ્ાણભાઈ જાસોલી્ા ડા્મંડ વ્વસા્ સાથે 
સંકળા્લેા છે. પંકજ ભાઈ સુરતના વરાછા ખાત ેઆવલે લમની 
બજાર પાસે ડા્મંડ વલડ્ટમાં બીજા માળે હીરાનું કારખાનું ધરાવ ેછે. 
પંકજભાઇએ ગઈકાલે તમેના કારખાનામાં મનેજેર રાજશે ઉફફે રાજુ 
ભીમજી લકાણી અન ેપંકજ પ્રાગજીન ેહીરા તૈ્ ાર કરવા માટે હીરાના 
પકેેટ આપ્ા હતા. જમેાં આપલેા પાંચ પકેેટમાંથી ડી-1. ડી-2 અને 
એન-1 વાળા હીરાના ત્રણ પકેેટ જનેી રકંમત રૂલપ્ા 9,37,601 
થા્ છે. હીરાના પકેેટ સગવેગ ેકરી નાખ્ા હતા અન ેટી બદલામાં 
હલકી ગણુવત્તા વાળા હીરા કામ કરી પરત આપ્ા હતા. આ હીરા 
તપાસ કરતા પંકજ ભાઈન ેખ્ાલ આવી ગ્ો હતો કે આ હીરાનો 
બદલો મારી લેવા આવ્ો છે. ઉંચી ગણુવત્તાવાળા હીરા લઇન ેહલકી 
ગણુવત્તાના હીરા આપવામાં આવ્ા હતા.  મનેજેર અન ેકારીગરને 
કહેતા ત ે્ોગ્ જવાબ ના આપી શકતા કારખાનાના માલલક પંકજ 
ભાઈએ આ મામલે વરાછા પોલીસ મથકમાં છેતરલપંડીની ફરર્ાદ 
નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે પંકજભાઈની ફરર્ાદ લઇને 
આરોપી લવરદુ્ધ કા્દસેરની કા ્્ણવાહી હાથ ધરી છે.

િુમસથી ફરીને પરત આવતા 
બે હમત્ોને નડ્ો અ્કસમાત

સુરત, તા.2 : ડુમસ દરર્ા રકનાર ેફરીન ેઘર ેપરત ફરતા બે લમત્રોને 
માગ્ણ અકસમાત નડો હતો. રડવાઇડર સાથ ેબાઈક ભટકાતા બો 
લમત્રો પકૈી એકનું ઘટના સથળે જ કમકમાટીભ્ુું મોત નીપજ્ુ 
હત.ુ જ્ાર ેબીજાન ેસારવાર માટે હોસસપટલમાં ખસેડવામાં આવ્ો 
હતો. પ્રાપત માલહતી અનસુાર મગદલલાના ભવાની સટ્રીટમાં રહેતા 
અન ેઅંબુજા લસમનેટમાં ફેકટરીમાં કામ કરતા 21 વલર્્ણ  રામલગન 
અંલબકા પરરહાર અન ેતનેો લમત્ર રતન સુરનેદ્ર શમા્ણ સોમવાર ેબપોરે 
ડુમસ ફરવા માટે ગ્ા હતા અન ેતઓે પરત આવી રહ્ા હતા 
ત્ાર ેડુમસના સા્લનટ ઝોન ત્રણ રસતા પાસે બાઈક સલીપ થઈને 
રડવાઈડર સાથ ેઅથડાતા અકસમાત સજા્્ણ ો હતો. જમેાં બંન ેન ેઈજા 
થઈ હતી. ગંભીર ઈજા પામલેા રામલગન ઘટના સથળે કમકમાટીભ્ુ્ણ 
મોત નીપજ્ું હતું જ્ાર ેરામલગન મગદલલાની લસમનેટની કંપનીમાં 
નોકરી કરતો હતો. આ અંગ ેપોલીસે વધ ુતપાસ હાથ ધરી છે.
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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.

…uxÙku÷-rzÍ÷™k ¼kð ðÄkhk 
{kxu ƒòh™e ŒuS sðkƒËkh
yku…ufu M…÷kÞ ½xkzŒk {k„-…whðXk™k {wÆk™u ÷eÄu 
¼kð{kt ðÄkhku ÚkÞk™ku fuLÿeÞ {tºke Ä{uoLÿ «ÄkLkLkku ƒ[kð

™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…ufyu 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 …

uxÙku÷-zeÍ÷™e ®f{Œ{kt ðÄkhku 
ÚkÞku Au. 

…uxÙkur÷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 

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 [qtxýe 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 [qtxýeðk¤k hkßÞku{kt 
Au? Ëhð»kuo fâktf Œku [qtxýe 
ykðþu. Œku …Ae rð…ûk™u fu{ 
…ezk ÚkkÞ Au?


