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Date: 3.09.2020 
 

To 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 
 

Scrip Code: 526169 
 

Dear Sir/Madam, 
 

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 

We have enclosed the copies of newspaper advertisement published in Financial Express and Gujrat 
Chitra on 3rd September 2020, in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of 
Corporate Affairs (‘MCA’) dated 08th April, 13th April, and 5th May, 2020, and Securities and Exchange 
Board of India (‘SEBI’) Circular dated 12th May, 2020, for updation of email addresses of the 
Shareholders for 29th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 29th September, 
2020 at 11:00 A.M. (I.S.T.) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. Further, the above 
published information is also available on the website of the Company viz. www.multibaseindia.com. 
 

This is for your information and records. 
 

Thanking you, 
Yours truly, 
For Multibase India Limited    

  
Sunaina Goraksh         
Company Secretary 
Encl: As above 

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
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CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED
CIN NO: L99999MH1937PLC002641

Beststered on'"", u;Ilf:lircrljir..o? Dr. Annie Besant Road,

Tel No.t 022-2429 7777, Fax No.: 022 2423 7733
E-mail; investorservices@cgglobal.com, website: www.cgglobal.com

Notice of the Extra-Ordinary General Meeting of the Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

The Extra-Ordihary General Meeting ('EGM') of the Company will be held through Video
Conference ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Thursday, 24 SePtember 2O2O al
2.OO p.m. to transact the Business as listed in the Notice dated 2 September 2O20 convening
the EGM. The venue oi the Meeting shall be dcemed to be the Registered Office of the
Company i.e.-66 Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400 030.

In view of the outbreak of COVID-'|9 pandemic, social distancing norm to be followed and the
continuing restriction on movement of persons at several plac to
circulars dated I April 2020,13 April 2O2O and 15 June of
Corporate Affairs ('MCA") (collectively rclerrcd to as "MCA C Bl/
HO/CFD/CMD1 lClR/Pl2Oz0l7S dated 12 May 2020 issued ge
Board of India ("SEBI Circular"), the Notice of the EGM has been sent through electronic
mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository

PadjcioantG)/ Qomgapy/ Reqjstra_r-and- $[arg Tranpfgr- Aognt(RTA)-ie-Datgnalies-pgl0-+s

MULTIBASE INDIA LIMITED
GIN: L01122DD1991 PLC002959

Registered Office:7415 6, Daman Industrial Estate, Kadaiya Village,.Nani Daman, Union
Territory DD - 396 210 Tel: 0260-6614400 Fax: 0260-2221578

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made

thereunder and General Circular No. 20/2020 dated 5h May 2O2O issued by Ministry of Corporate Afiairs, the
29h Annual ceneral Meeting (AGM) pf the members of MULTIBASE INDIA LIMITED will be held on Tuesday,
September 29,2O2O at 11.00 am. through video conferencing facility / OtherAudio Visual Means without
any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of
the AGM.
ln comoliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, Notice of the AGM along with the
Annual Report is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are

registered with the Company/ Depositories.Np physical copies of Notice of AGM and Annual Report will be

sent to any Member Members may note that the Notice and Annual Report will also be available on the
Company's website i.e. www.multibaseindia com, website of the Bombay Stock Exchange i.d. BSE Limited

i.e.www.bseindia.com and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com, The Members who have

still not registered their email lD with the Company can temporarily get their email lDs registered with the

Company's Registrar and Share TransferAgents, Link Intime India Pvt Ltd, by using the link: https://linkintime.

co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided thereafter, on or before

22d September 2020 to receive Annual Report for the F.Y 2019-20 on their email lD.

Process to be followed for registration of email address is as follows: -
. Visit the link https://linkintime.co.in/emailreg/email-register html;
. - Select Company name viz Multibase lndia Limited;

- Enter the DP lD & Client lD / Physical folio number, Shareholder name, PAN number and Share

Certificate Number (in case of Physical folio); -
. Upload a self-attested copy of PAN card for authentication.
lf PAN details are not available in the system, the system will prompt the member to upload a self-aftested

copy of PAN card for updation; - Enter your email address and mobile number; - The system will confirm the
email address for receiving this notice.
For permanent registration of their email address, Members holding shares in demat form are requested to
update the same with their Depository Participants (DP) and to Registrar in case the Member are holding

shares in physical form.
The log-in credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through
e-mail after successfully registering their email addresses in the manner provided above.

The credentials will be provided to the members after verification of their details.

The Company is pleased to provide remoti: e-Voting facility ('remote e-Voting') of CDS!- to all its Members to
cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM.
The remote e-voting as well as e-voting during AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM

will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of e-voting system and

process of s.voting will be specified in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in Physical

form or who have not registered their email lD can access the details of e-voting system and process as

mentioned in the Notice of the AGM and vote on the e-voting system.



hksfkux,íkk.2
hkßÞ‚¼k™k ‚kt‚Ë 

y¼Þ¼kE ¼khîks y™u Œu™k 
…wºk ytþ™ku fkuhku™k ðkÞh‚™ku 
rh…kuxo …kurÍrxð ykðŒk ƒt™u 
r…Œk-…wºk™u hksfkux þnuh™e 
r‚rð÷ nkuÂM…x÷ ¾kŒu ‚khðkh 
{kxu ¾‚uzðk{kt ykÔÞk Au. su 
ƒkË y¼Þ¼kE ¼khîks y™u 
Œu™k …wºk™k õ÷kuÍ fkuLxuõx {kt 
ykðu÷k ÔÞÂõŒyku™e ÞkËe 

ƒ™kððk{kt ykðe nŒe su 
ÞkËe{kt Œu{™k r™fx™k …
rhðkhs™ku Œu{s y¼Þ¼kE 
¼khîks™e ykurV‚{kt fk{ 
fhŒkt f{o[kheyku™ku ‚{kðuþ 
fhðk{kt ykÔÞku nŒku. su 
ytŒ„oŒ Œ{k{™ku fkuhku™k 
ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt 

ykðŒk y¼Þ¼kE ¼khîks™e 
ykurV‚™k 8 f{o[kheyku 
fkuhku™k ‚t¢r{Œ nkuðk™wt 
¾qÕÞwt Au. su 8 f{o[kheyku{kt 
y¼Þ¼kE ¼khîks™k 
zÙkRðh Œu{s Œu{™ku …‚o™÷ 
ykr‚MxLx™ku …ý ‚{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ƒeS ŒhV Œtºk îkhk 

y¼Þ¼kE ¼khîks™k 

ગુરૂવાર, તા.03.09.2020

íktºke, {wÿf, «fkþf, {kr÷f:- ðús rfrLkykhk îkhk {wÿý - íkkóe÷kuf Ãkç÷efuþLk, 152-153, ©ehk{ ELz.yuMxux, ÃkktzuMkhk, Mkwhík ¾kíkuÚke AkÃke, Mk{úkx Lkøkh Lku.nk.Lkt.8, ¼e÷kz- 396 105, íkk.W{høkk{, rs. ð÷MkkzÚke «rMkæÄ fÞwo. Tel. No. (0260) 2784933, Fax: 2785033, Mob.: 98798 33933 E- mail : gujaratchitra@gmail.com

Mkk{kLÞ ¿kkLk

1980 અને 1990ના દાયકામાં 100થી વધુ ફિલમમો કરી 
અને સમગ્ર કારફકદીદી દરમમયાન 700થી વધુ ફિલમમોમાં 

મવલન અને હાસયની ભૂમમકા માટે જાણીતા શક્ત કપૂરનમો 
આજે જનમમદવસ છે.

નેશનલ ક્રાઇમ રકેોર્ડ્સ બ ય્ુરોએ ખડેતૂ આતમહત્રા અંગનેો 
ડેટરા જાહરે ક્યો. આ એન્ડીઆરબી દ્રારરા પ્રકરાશશત ભરારતમરાં 
અકસમરાત મોત અને આતમહત્રાનરા અહવેરાલનો એક ભરાગ 
છે. નશેનલ ક્રાઇમ રકેોડ્ડ બ્યુરોએ ઑકટોબર 2019 મરાં 
‘’આકસસમક મૃત્યુ અને આતમહત્રામરા ં ભરારતમરા ં ‘અહવેરાલ 
બહરાર પરાડ્ો હતો. જોક,ે તેમરા ંખડેતૂ આતમહત્રાનરા આંકડરા 
શરામલે નથી. આનરાથી દશેમરા ંભરાર ે શવવરાદ .ભરા થ્રા. કશૃિ 
આતમહત્રા અંગનેરા ડટેરા ફકત 2015 ્ડયુધી જ ઉપલબધ હતરા. 
વિ્સ 2016મરા ંએન્ડીઆરબી દ્રારરા ખડેતૂ આતમહત્રા અંગનેો 
ડેટરા 2018ની શરૂઆતમરા ં્ડરકરારન ે્ડયુપરત કરરા્ો હતો. જો 
ક,ે ત ેપ્રકરાશશત થ્ો નથી. ખડેતૂ આતમહત્રા અંગ ેતરાજતેરમરાં 
જારી કરવરામરા ંઆવલેરા આંકડરા કહ ેછ ેક ે2019 મરા ંલગભગ 
42,480 ખડેતુો અને દશૈનક વતેન આપઘરાત કર ેછ.ે પરાછલરા 
વિ્સ કરતરા આ લગભગ 6% જટેલો વધરારો છ.ે આ ઉપરરાતં 
તમેરા ંજણરાવરા ય્ુ ંછ ેક,ે 2019 મરા ં10,281 જટેલરા ખડેતુોએ 
આતમહત્રા કરી હતી. વિ્સ 2018 મરા ં ત ે 10,357 હતી. 
2019મરા ંઆતમહત્રા કરતરા દશૈનક વતેનની ્ડખં્રા 32,559 
હતી. 2018 મરા ંત ે30,132 હતો. છત્ી્ડગમરા ંદશેમરા ં્ડૌથી 
વધયુ આતમહત્રા દર 26.4% ્ડરાથ ેછ,ે ત્રારબરાદ કરેળ 24.3% 
અન ે તલંેગરાણરામરા ં 20.6% છ.ે દશેમરા ં કલુ આતમહત્રામરાં 
ખડેતુોનરા આપઘરાતનો ફરાળો 7.4% છ.ે આતમહત્રા કરનરારરા 
10,281 ખડેતુોમરા ં4,324 કશૃિ મજરૂ હતરા. 2019 મરા ંકલુ 
5,563 પયુરયુિ ખડેતુો અને 394 મશહલરા ખડેતુોએ આતમહત્રા 
કરી હતી. વિ્સ 2019 મરા ંદશેમરા ંકલુ આતમહત્રાની ્ડખં્રા 
1,39,123 હતી. 2015 મરા ં પ્રકરાશશત ખડેતૂ આતમહત્રા 
અંગેનરા એન્ડીઆરબીનરા અહવેરાલમરા ંખડેતૂ આતમહત્રાનરા 
શવસતૃત ડટેરા પ્રકરાશશત થ્રા હતરા. આમરા ંઆતમહત્રાનરા કરારણો 
પણ શરામેલ છ.ે જો ક,ે વિ્સ 2019 મરાટ ે તરાજતેરમરા ંજારી 
કરવરામરા ંઆવલેરા ડટેરામરા ંઆ શવગતો શરામલે નથી.

દેશમાં અ..ધ..ધ..ખેડૂતમોની આતમહતયા

1. ્ડપલરા્ ચઇેન સસથશત સથરાપકતરા અંગ ેઑસટ્શેલ્રા-ભરારત-
જાપરાન પ્રધરાનોની બેઠકમરાં ભરારતનયું પ્રશતશનશધતવ કોણે ક્યુું?

2. મરાક્ક ઝયુકરબગ્સને પરાછળ રરાખીને કોણે શવશ્વનો ત્ીજો ધશનક 
વ્સકત બન્ો? 

1. લેબનાન
2. નૂર ઇનાયત ખાન

(જવાબ આવતીકાલે વાંચો)

વલસાડ જિલલામાં અનલોક-4 અંતર્ગત લારુ કરાયા જિશાજનિદેશ
વલસાડ, તા.2

કને્દ્રીય ગૃહમતં્ાલય 
દ્ારા જારરી કરલે અનલોક-4માં 
જણાવલેા તમામ દિશાદનિદેશનું 
વલસાડ દજલલામા ંપણ પાલન 
કરવા દજલલા કલકે્ટર દ્ારા 
બહાર પડાયચલે પ્રદતબધંાતમક 
આિશેો મજુબ આગામરી 21મરી 
સધુરી અનલોક-3 પ્રમાણે 
જ રહશે ે અન ે તયારબાિ 
ધાદમમિક, રાજકરીય, સામાદજક 
મળેાવડામાં માત્ 100 લોકોને 
જ મજંરૂરી તમેજ માસક ફરજીયાત 
પહરેવા સદહત અન્ય તમામ 
તકિેારરી રાખરી કોરોના પર 
અંદતમ પ્રહાર કરવાનુ ંદનધામિરરત 
કરવામાં આવયુ ંછ.ે

દવશ્વભરમાં નોવલે 
કોરોના વાઇરસ (કોદવડ-૧૯)ને 
વલડ્ડ હલે્થ ઓગદેનાઇઝશેન દ્ારા 

વદૈશ્વક મહામારરી જાહરે કરવામાં 
આવરી છ.ે જ ેઅંતગમિત કને્દ્ અને 
રાજય સરકાર દ્ારા દવદવધ 
માગમિિદશમિકાઓ જાહરે કરરી છ.ે 
કોરોના વાઇરસના સકં્રમણને 
અ્ટકાવવા કને્દ્ના ગૃહ 
દવભાગ દ્ારા તા.૧/૯/૨૦ના 
જાહરેનામા્થરી લોકડાઉનનરી 
મિુત તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સધુરી 
વધારવામાં આવરી છ.ે આમ 
છતાં ક્ેટલાક લોકો દબનજરૂરરી 
રરીત ે ઘરનરી બહાર નરીકળતા 
અ્ટકાવવા અન ે લોકડાઉનનરી 
ચસુતપણ ેઅમલવારરી કરાવાવ 
મા્ેટ કાયિાકરીય કાયમિવાહરી કરવરી 
જરૂરરી હોવા્થરી નશેનલ ડરીઝાસ્ટર 
એક્ટરનરી કલમ-૩૪ અને 
ફોજરારરી કાયમિરરીતરી અદધદનયમ, 
૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બરીજો 
અદધદનયમ)નરી કલમ-૧૪૪ 

અન્વય ે વલસાડ દજલલાનરી 
જાહરે જનતાનરી સલામતરી ત્થા 
કોરોના વાઇરસના સકં્રમણ 
ન ફલેાય ત ે હતેસુર વલસાડ 
દજલલા મદેજસટ્્ેટ આર.આર.
રાવલ ે એક જાહરેનામા દ્ારા 
ક્ેટલાક પ્રદતબધંાતમક આિશેો 

જારરી કયામિ છ.ે
જ ે અનસુાર વલસાડ 

દજલલામા ં શાળા, કૉલજેો, 
શકૈ્ષદણક અન ેકોદચગં સસં્થાઓ 
તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સધુરી બધં 
રહશે,ે પરતં ુઓનલાઇન ત્થા 
રડસ્ટન્સ લદનિંગ ચાલ ુ રહશે.ે 

તા.૨૧/૯/૨૦૨૦્થરી આરોગય 
દવભાગના એસ.ઓ.પો.ના 
ચસુતપણ ેપાલન કરરીન ેરાજયમાં 
શકૈ્ષદણક સસં્થાઓમા ંપ૦ ્ટકા 
શકૈ્ષદણક ત્થા દબનશકૈ્ષદણક 
સ્ટાફન ે ઓનલાઇન દશક્ષણ, 
્ટલેરી કાઉન્સદેલગં મા્ટ ેબોલાવરી 

શકશ.ે તા.૨૧/૯/૨૦્થરી 
આરોગય અન ેપરરવાર કલયાણ 
મતં્ાલય દ્ારા બહાર પાડવામાં 
આવનાર એસ.ઓ.પરી. 
અનસુાર કન્્ટઇેનમને્્ટ ઝોન 
દસવાયના દવસતારોમા ં ધોરણ 
૯ ્થરી ૧૨માં અભયાસ કરતા 

દવદ્ા્થરીથીઓ સવચૈ્છક ધોરણે 
દશક્ષકોના માગમિિશમિન અ્થદે 
વાલરીનરી લદેખત પવૂમિમજંરૂરી 
મળેવરી શાળાએ જઇ શકશ.ે 
સકરીલ ડવેલપમને્્ટ ટ્દેનગં 
ઈચન્સ્ટ્ટય્ૂટ પણ માગમિિદશમિકાના 
પાલન સા્થ ેશરૂ કરરી શકાશ.ે 

્ટકેનરીકલ એન્ડ પ્રોફશેનલ 
પ્રોગ્ામસ ફોર પરી.એચ.ડરી. 
એન્ડ અધર પોસ્ટ ગ્જેયએુ્ટ કે 
જમેાં લબે અ્થવા એક્પરરીમને્્ટલ 
વક્ક જરૂરરી હોય ત ેઅંગ ેહાયર 
એજયકુશેન રડપા્ટ્ડમને્્ટ દ્ારા 

ડાંરના માજી ધારાસભયને “ડોક્ટર 
ઓફ ફીલોસોફી”ની ઉપાધી મળી

મંગળભાઈ ગાવિતે “સોવિયલ 
સવિવિસ”માં મેળિી ડોકટરેટની પદિી
આહવા: તા: ૨: ડાંગના માજી ધારાસભય શ્રી મંગળભાઈ 
ગાદવતને “ડોક્ટર ઓફ ફરીલોસોફરી”નરી ઉપાધરી મળરી છે. 
તેમણે “સોદશયલ સદવમિસ”માં ડોક્ટરે્ટનરી આ પિવરી મેળવરી 
છે. સાઉ્થ પેસેરફક ઓશન ચસ્થત કોમનવેલ્થ વોકેશનલ 
યુદનવદસમિ્ટરી, કરીન્ગડમ ઓફ ્ટોંગા ના ડોક્ટરલ મોનરી્ટરરીંગ 
બોડ્ડ દ્ારા શ્રી મંગળભાઈ ગાવરીતને તેમના સપેશયલાઇઝેશન 
એરરયા “સોદશયલ સદવમિસ” મા્ટે આ પિવરી એનાયત કરવામાં 
આવરી છે. હવે શ્રી મંગળભાઈ ગાદવત ડો.મંગળભાઈ 
ગાદવત તરરીકે ઓળખાશે.

21મી સધુી અનલોક-3 યથાવત્ ઃ જાહરેમા ંમાસક વરર ફરનાર િડંાશ ેઃ 21મી પછી સમારભંોમા ં100 લોકો ભરેા કરી શકાશે

કૌભાંડનો પિા્ગફાશ ઃ બનાસકાંઠાના બાલુન્દ્ામાં 
મૃતયુ પામેલાઓને મનરેરાનું વેતન ચૂકવાતું હતું 

અમિાવાિ,તા.૨
મહાતમા ગાધંરી રાષ્ટÙરીય 

ગ્ામરીણ રોજગાર ગરે્ંટરી એક્ટ 
(મનરગેા)મા ં ભ્રષ્ટાચાર ્થઈ 
રહ્ો હોવાનો પિામિફાશ ્થયો 
છ.ે રાજયમા ં મૃતય ુ પામલેા 
લોકોન ે મનરગેા યોજના 
હઠેળ કામ અન ેવતેન અપાતું 
હોવાનરી ચોંકાવનારરી વાત 
સામ ેઆવરી છ.ે બનાસકાંઠાના 
અમરીરગઢ તાલકુાના બાલનુ્દ્ા 
ગામ ે ૨૦૧૬્થરી ૨૦૧૯નરી 
વચ્ ે મૃતય ુ પામલેા ઓછામાં 

ઓછા પાચં શખસોના નામ 
મનરગેા યોજનામાં બોલ ે છ.ે 
દજલલાના સત્ાધરીશોએ આ 
મૃતકોના નામ મનરગેા સાઈ્ટ 
પર િશામિવયા છ ેઅન ેવતેન પણ 
અપાઈ રહ્ુ ંછ.ે જો ક,ે સપષ્ટ છ ેકે 
આ વતેનનરી રકમ ના તો મૃતક 
ક ેતમેના પરરવાર સધુરી પહોંચે 
છ.ે મૃતકોના પરરવારજનોનું 
તો એમ પણ કહવેુ ં છ ે ક,ે 

ગ્ામરીણ રોજગાર યોજના 
હઠેળ ત ે વયÂકત (મૃતક જનેું 
નામ મનરગેમા ં કાગળ પર 
છ)ેએ કયારયે કામ ન્થરી કયુિં. 
ગજુરાત-રાજસ્થાનનરી બોડ્ડર 
પર આવલેા નાનકડા બાલનુ્દ્ા 
ગામમાં લગભગ એક મદહના 
પહલેા મનરગેા કૌભાંડનો 
ભાંડો ફૂટ્ો હતો. ૨૬૦૦નરી 
વસતરી ધરાવતા ગામમાં ચાલતા 

આ ભ્રષ્ટાચારન ે સ્થાદનક 
એÂક્ટદવસ્ટ રકરણ પરમાર 
અન ે વડગામના ધારાસભય 
દજજ્શે મવેાણરીએ ઉઘાડો 
પાડ્ો હતો. મવેાણરીએ કહ્ુ ં
હતુ,ં “આ આદિવાસરી ગામના 
૮૦૦ લોકોના નામ ે નકલરી 
જોબ કાડ્ડ બનાવાયા હતા. 
ઊંડરી તપાસ કરતાં જાણ ્થઈ ક,ે 
ઓછામા ંઓછા પાચં ગ્ામરીણો 

જમેના નામ ચોપડ ેનોંધાયલેા 
છ,ે મસ્ટરમાં સહરી કર ેછ ેઅને 
વતેન મળેવ ે છ,ે તઓે તો 
મૃતય ુપામયા છ.ે આ કઈ રરીતે 
સભંવ છ?ે ગરરીબોના નામે 
રૂદપયા ચોરતા અદધકારરીઓ 
સામ ેદશક્ષાતમક પગલાં લવેાવા 
જોઈએ. ભરેા વાદસયા, જલમા 
ગોરાણા, દહમા ગોરાણા, કલા 

ગોરાણા અન ેવાળરી શ્રીમાળરી, 
આ એ લોકોના નામ છ ેજઓે 
મૃતય ુ પામયા છ ે પરતં ુ ઓન-
પપેર તઓે કામ કર ે છ.ે આ 
તમામના મોત ૨૦૧૬્થરી 
૨૦૧૯ વચ્ ે ્થયા છ,ે તમે 
છતાં લગભગ ૯૦૦ રૂદપયા 
વતેન િર અઠવારડય ેએદપ્રલ 

35 ÷k¾ Yr…Þk™e ÷kt[ MðefkhðkLk ykhkuÃk 

¼úük[kh fu‚{kt PSI ïuŒk 
òzuò ‚k{u [ksoþex Ëk¾÷
…k‚k nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu 50 ÷k¾™e {k„ýe 
fhðk ƒË÷ ÃkeyuMkykE ïuíkk òzuòLke Ãkku÷ ¾q÷e økE

y{ËkðkË,íkk.2
¢kE{ ƒúkt[™k M…urþÞ÷ 

yku…huþ™ „úw… (yu‚ykuS)yu 
…eyu‚ykE ïuŒk òzuò y™u 
‚n ykhku…e ËuðuLÿ ykuzuËhk 
‚k{u r«ðuLþ™ ykuV yuÂLx-
‚kurþÞ÷ yuÂõxrðrxs nuX¤ 
fkÞoðkne fhðkÚke ƒ[kððk {kxu 
ƒu ¼kEyku …k‚uÚke 35 ÷k¾ 
Yr…Þk™e ÷kt[ Mðefkhðk ƒË÷ 
[ksoþex Ëk¾÷ fhe Au. „Þk 
yXðkrzÞu M…urþÞ÷ yuÂLx-
fhÃþ™ fkuxo ‚{ûk hsw fhu÷e 
[ksoþex{kt Œ…k‚ yusL‚eyu 

VrhÞkËe fu™÷ þkn y™u Œu™k 
¼kE ¼kðuþ þkn ‚rnŒ 47 
‚kûkeyku™u xktfâk nŒk. þkn 
ƒtÄwyku …k‚uÚke Y.35 ÷k¾Úke 
ðÄw fZkððk y™u ƒ¤kífkh™k 
ykhku…e fu™÷ þkn ‚k{u …k‚k 
nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu 
50 ÷k¾™e {kt„ýe fhðk ƒË÷ 
òzuò …h ¼úük[kh™k ykhku… 
Au. òzuò Œu ‚{Þu {rn÷k  
…ku÷e‚ Mxuþ™ (…rù{)™k 
«¼khe …ku÷e‚ r™heûkf 
nŒk, yu{ ELðuÂMx„uþ™ 
rh…kuxo{kt sýkððk{kt ykÔÞwt 

Au. [ksoþex{kt ykhku…e™e 
{rn÷k f{o[khe si™k÷e þkn™e 
‚kûke™e ÞkËe Au. Œuýu frÚkŒ heŒu 
÷kt[™ku {kuxku rnM‚ku ykt„rzÞk 
ft…™eyku îkhk ykuzuËhk™u 
{kufÕÞku nŒku. ykt„rzÞk îkhk 
frÚkŒ Y…u {kuf÷kÞu÷k nók W…
hktŒ òzuò …h ¼kðuþ þkn™k 
r™ðk‚ MÚkk™u 4 ÷k¾ Yr…Þk 
hkufz Mðefkhðk™ku ykhku… Au. 
ykhku…eyu ‚M…uLz …ku÷e‚ 
yrÄfkhe îkhk W…Þku„{kt 
÷uðkÞu÷k {kuƒkR÷ Vku™™e 
[wfðýe …ý fhe nŒe.

‚e.ykh.…kxe÷™e ‚kihküÙ Þkºkk 
ƒkË ykX ÷kufku fkuhkuLkk ÃkkurÍrxð

fkuhku™k ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt ykðŒk MkktMkË y¼Þ 
¼khîks™e ykurV‚™k 8 f{o[kheyku fkuhku™k ÃkkurÍrxð

દિવાળરી બાિ વાપરી્થરી વલસાડ સુધરીના દવદવધ હાઈવે પરના પ્રોજેક્ટ હા્થ ધરાશે તયારે તે પહેલાં ઇસ્ટ-વેસ્ટનો ટ્ારફક કઈ રરીતે કન્ટ્ોલ કરવો તેમજ કયાં-કયાં ડાયવઝમિન આપવું તે મા્ટે ડેપયૂ્ટરી કલેક્ટર સરી. 
પરી. પ્ટેલે PWDના અદધકારરીઓ, RTOના અદધકારરીઓ, પોલરીસ અદધકારરીઓ સા્થે સ્થળ દનરરીક્ષણ કયુિં હતું.

ƒk÷wLÿk{kt {™hu„k Þkus™k nuX¤ {]Œfku™k z{e skuƒ 
fkzÚke ðuŒ™ ‚uhðe ÷uðkLkk fki¼ktzÚke ¾z¼¤kx {åÞku
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