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ovember 12, 2021 

To, 

BSE Limited National Stock Exchange of India Ltd 

Ist Floor, New Trading Ring, Exchange Plaza, 5th Floor, 

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

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

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

Scrip Code: 526582 Symbol: TPLPLASTEH 

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, 2021 

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, 2021 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 Plast ch Limited 
| / 

( a 

_ ih 
Sol L# 

emant Soni 

Head-Legal & Company Secretary & Compliance Officer 

   

TPL Plastech Ltd. 

Registered Office : 102, 1st Floor, Centre Point, Somnath Daman Road, Somnath, Dabhel, Nani Daman, 

Daman - 396210. ¢ CIN : L25209DD1992PLC004656 . 

Corporate Office : 5th Floor, Sangeet Plaza, Marol Maroshi Road, Opp Marol Fire Brigade, Andheri (East), Mumbai — 400059 

Tel. : 022 - 4062 4200 « Fax : 022 - 4062 4299 « E-mail : info@tplplastech.in «Website : www.tplplastech.in
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TENDER NOTICE No.RWF/S/P1/015/2021-22  Date 10.11.2021
elahanka, Banga   Ye    

RAIL WHEEL F

WF/S/P1/015/2021-22 TENDER NOTICE No.R

., will be available on the Portal onlyenders, if anyTTe   
en   Te   The .  .in.ireps.govwwwRailways E-Portal – 

for supply endors Ve  enders from Interested TTe    electronic 
On behalf of the President of India, Principal E-TENDER: 

Forging Hammer as per R10/12/211925P1213
08/12/211933P1212
03/12/211964P1211

Short DescriptionDue dateender NoTSl

 
elahanka, Bangalore – 560064

YORRYCTA  F  FA

WF/S/P1/015/2021-22 1.2021

and the Corrigenda to theender documents 
on the Indianitems of the following for supply 

Manager invitesChief Materials On behalf of the President of India, Principal 
Date 10.1

06 setsWF drawingForging Hammer as per R
3,42,000 kgs
1,00,000 kgs

QtyShort Description

Principal Chief Materials Manager

  

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that we have been requested by our

clients, (1) Suresh Devchand Shah, (2) Jitendra Devchand Shah and
(3) Atul Devchand Shah having their address at 122/A, Thakurdwar
Road, Dutta Mandir Compound, Mumbai-400 002 to investigate their
right, title and interest in respect of the property described in the
Schedule hereunder written (hereafter referred to as "the said
property"), being free from encumbrance and reasonable doubts.
All persons having any right, title and interest by way of Sale, Lease,

assignment, tenancy, exchange, mortgage, gift, license, trust,
inheritance, maintenance, lien, easement, exchange, possession or
otherwise howsoever in or to the said property or any part thereof are
hereby required to make the same known in writing with documentary
evidence to the undersigned at their Office at 13, Hamam House,
Ground Floor, Hamam Street (Ambalal Doshi Marg), Fort, Mumbai-
400 001 and also on email id pnvora1954@gmail.com within 14
(Fourteen) days from the date hereof, otherwise we will issue our
Report on title as to right of our clients in respect of the said property
and the claim, if any, will be considered as and deemed to have been
waived.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO
(Description of the said property)

ALL THAT pieces and parcels of land or ground situate, lying and
being at Village Navghar, Taluka and District-Thajje, within the limits of
Mira-Bhayander Municipal Corporation in the Registration District and
Sub-District of Thane, bearing following Old Survey Nos., Hissa Nos.,
New Survey Nos. and Hissa Nos. and area :-

Dated this 11th day of November, 2021.

For M/s. Pramodkumar & Co. (Regd.)
Sd/-

Partner 
Advocates & Solicitors

SR.
NO.

OLD SURVEY NO.
AND HISSA NO.

NEW SURVEY NOS.
AND HISSA NO.

AREA

1. 392/1 (Pt.) 153/1(Pt.) 5815. 05 sq. mtrs.

2. 392/2 153/2 10724.16 sq. mtrs.

3. 393 162/1 (Pt.)
Now 162/1/A

2650 sq. mtrs.

  

PUBLIC NOTICE
All Members and/or any persons
in Proposed Slum Rehabilitation
Scheme on Slum plot bearing
C.T.S. No. 470 (pt.) & 471 of
Village Chembur, Taluka-Kurla,
Siddharth Nagar, Near Express
Highway Chembur, Chembur (W),
Mumbai-400 071 in M/W Ward of
MCGM, under Regulation 33(10)
of DCPR 2034 for Siddharth
Colony Vikas Seva Sangh
Housing Federation SRA CHS
(Proposed) are informed that,
Slum Rehabilitation Authority,
Anant Kanekar Marg, Bandra
(East), Mumbai-400 051 has
issued LOI No. SRA/ENG/
1575/MW/STGL & MHADA/LOI,
dt. 06.08.2021 to M/s. Ruparel
Buildcon Pvt. Ltd. (Formally
Known as Group of Ruparel
Reality) for development of the
said property. Hence Member and
any person who has any objection
on said property may please con-
tact within 7 days from publishing
the said notice to the S.R.A. on
above address or M/s. Ruparel
Buildcon Pvt. Ltd. (Formally
Known as Group of Ruparel
Reality) Ruparel Iris, 1st Floor,
Flat No. 273, Senapati bapat
Marg, Matunga, Mumbai 400 016.
Date :- 12/11/2021
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AbrH$m°Z H$mñQ>Abm°¶ {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ … Eb99999nrEZ1990nrEbgr059487

Zm|. H$m¶m© Am{U d³g© - JQ> H«$. 1426, {eH«$mnwa, Vm. {eéa, {Oëhm - nwUo - 412 208
do~gmB©Q> … www.alicongroup.co.in, B©‘ob … swapnal.patane@alicongroup.co.in

(é. bmIm§V)

30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©H$[aVm A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU
A.
H«$.

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

30 gßQ>|,2021
AboImn[a{jV

30 OyZ, 2021
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2020
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2021
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2020
AboImn[a{jV

31 ‘mM©, 2021
boImnar{jV

30 gßQ>|,2021
AboImn[a{jV

30 OyZ, 2021
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2020
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2021
AboImn[a{jV

30 gßQ>|, 2020
AboImn[a{jV

31 ‘mM©, 2021
boImnar{jV

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ àdV©ZmVyZ CËnÞ/{dH«$s 24,116.91 17,633.25 17,947.76 41,750.16 21,468.39 73,183.85 26,780.02 21,074.70 20,458.93 47,854.72 25,756.93 84,857.02
2 H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a AndmXmË‘H$

Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)
18.14 (902.85) 539.17 (884.71) (3,894.25) (551.61) 465.76 (321.95) 561.32 143.81 (3,911.43) 108.19

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

18.14 (902.85) 539.17 (884.71) (3,894.25) (551.61) 465.76 (321.95) 561.32 143.81 (3,911.43) 108.19

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

18.40 (999.00) 506.07 (980.60) (3,853.69) (746.14) 302.24 (419.66) 528.22 (117.42) (3,870.87) (192.50)

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

22.67 (1,024.06) 532.15 (1,001.39) (3,854.76) (748.46) 211.88 (261.94) 586.14 (50.06) (3,765.63) (109.77)

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 805.60 704.88 695.51 805.60 695.51 695.51 805.60 704.88 695.51 805.60 695.51 695.51
7 à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 5/- Mo)

1) ‘wb^yV
2) gm¡på¶H¥$V
(B©nrEg Adm{f©H$)

0.12
0.12

(7.13)
(7.13)

3.66
3.64

(6.54)
(6.54)

(27.92)
(27.92)

(5.38)
(5.38)

1.90
1.92

(3.00)
(3.00)

3.82
3.80

(0.78)
(0.78)

(28.05)
(28.05)

(1.39)
(1.39)

Q>rnm …
1. H§$nZrMo H$m‘H$mO EH$mM {d^mJmV MmbVo åhUOoM A°ë¶w{‘{Z¶‘ H$mñQ>t½O.
2. ho {ddaU H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 133 A§VJ©V {d{hV H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>°S>S>©g) éëg, 2015 (B§S> EEg) Am{U à¶moÁ¶ AgVrb Ë¶mà‘mUmV BVa ‘mÝ¶Vmàmá boIm YmoaUo Am{U nÜXVtZwgma ~Zdbo Amho.
3. 10 Am{U 11 Zmoìh|~a, 2021 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV ~¡R>H$m§‘Ü¶o darb {ZîH$f© boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘§Owa Ho$bo.
4. H$moìhrS>-19 gmWamoJm‘Ü¶o H§$nZrZo AOyZhr {VMm ì¶dgm¶ ì¶dpñWV gm§^mibm Amho Am{U {Vbm AmYr A§XmO Ho$ë¶mà‘mUo H$moUVohr bjUr¶ n[aUm‘ AOyZVar AZw^dmg Ambobo ZmhrV. OmJ{VH$ Am{W©H$ pñWVr‘Yrb ̂ {dî¶mV e³¶ Agboë¶m A{ZpíMVVo ~Ôb J¥hrVHo$ ‘m§S>Vm§Zm A§VJ©V Am{U

~mø ómoVm‘m’©$V H§$nZrÀ¶m {ZXe©Zmg Ago H$mhr Ambo Zmhr Á¶m‘wio H§$nZrÀ¶m Ano{jV ̂ mdr H$m‘{Jarda {dÎmr¶ Am{U {~Ja {dÎmr¶ ‘Îmm§À¶m YmaU aH$‘m nwZ{Z©Ym[aV H$aÊ¶mMr h‘r {‘iob.
5. H|$Ð gaH$maZo ZmoH$ar níMmV H$mbmdYrgh H$‘©Mmè¶m§er ì¶dhma H$aUmè¶m Aem {d{dY {dÚ‘mZ bo~a Am{U B§S>pñQ´>¶b bm° Mr VnmgUr H$aÊ¶mgmR>r BVa ~m~tgh J°OoQ> Am°’$ B§{S>¶m ‘Ü¶o Xr H$moS> Am°Z gmoeb {g³¶w[aQ>r, 2020 Am{U B§S>pñQ´>¶b [aboeÝg H$moS> 2020 (H$moS>g²) àH$m{eV Ho$bo AmhoV.

H$moS> Am{U éëgMr à^mdr  VmarI AÚmn A{Ygy{MV H$aÊ¶mV Ambobr Zmhr. H$mhr Agë¶mg bo{Oñbo{Q>ìh M|OogMm n[aUm‘ hm g§~§{YV A{YgyMZoÀ¶m A{YgyMZoZ§Va {ZYm©[aV Am{U AmoiIVm ¶oB©b.
6. 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m AY© dfm©V H§$nZrZo 540/- àVr g‘^mJ (535/- àVr g‘^mJÀ¶m {à‘r¶‘gh) À¶m Bíí¶w qH$‘Vrg nmÌ g§ñWmË‘H$ IaoXrXmam§Zm (³¶wAm¶~rO) ³dmbr’$mB©S> BÝñQ>rQ>çweZb ßbog‘|Q> (³¶wAm¶nr) ‘m’©$V àË¶oH$s é. 5/- Xe©Zr ‘yë¶mMo 14,81,481 g‘^mJ {ZJ©{‘V

Hê$Z dmQ>bo Am{U Ë¶mMà‘mUo é. 563/- À¶m (àVr g‘^mJ é. 558/- À¶m {à{‘¶‘ gh) Bíí¶w qH$‘Vrg lr. Eg. am¶ Am{U EÝHo$B© H$m°nm}aoeZ ¶m§Zm ào’$aoÝerAb dmQ>nmÛmao àË¶oH$s é. 5/- Xe©Zr ‘yë¶mMo 532,860 g‘^mJ {ZJ©{‘V H$ê$Z dmQ>bo. Bíí¶wMr {Zìdi a³H$‘ àm‘w»¶mZo H$Om©Mr naV’o$S>
H$aÊ¶mgmR>r Am{U AÝ¶ gm‘mÝ¶ ì¶mdgm{¶H$ H$m‘H$mOmgmR>r dmnaÊ¶m§V Ambr.

7. AmH$S>odmarbm VwbZm¶mo½¶ H$aÊ¶mH$[aVm Amdí¶H$VoZwgma nwZJ©R>rV Ho$bo Amho.
AbrH$m°Z H$mñQ>Abm°¶ {b. gmR>r

Eg. am¶
{R>H$mU … nwUo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 11 Zmoìh|~a, 2021 S>rAm¶EZ … 00050950

      

{Q>nm:
1) gwYm[aV go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|O‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr {ZîH$fmªÀ¶m

Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMo g§Ho$VñWi ~rEgB©Mr www.bseindia.com
Am{U H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.bomoxy.com da CnbãY Amho. 

2) 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY©dfm©H$[aVm H§$nZrMo darb AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© 11 Zmoìh|~a, 2021 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImnarjU
g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV H$ê$Z g§MmbH$ ‘§S>imH$S>o {e’$mag H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ‘§Owa H$aÊ¶mV Ambo.

3) gwYm[aV, go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 AÝd¶o Amdí¶H$ Agë¶mZo d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr 30 gßQ>|~a,
2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>rMo {dÎmr¶ {ZîH$f© nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo AmhoV.

4) {dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 133 AÝd¶o {d{hV gwYm[aV (B§S>EEg) H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$qQ>J ñQ>°ÊS>S>©g²) éëg 2015 Am{U bmJy BVa boIm à°p³Q>gog
Am{U nm°{bgrZwgma V¶ma H$aÊ¶mV Ambo AmhoV.

5) ‘mJrb {V‘mhrMr VwbZmË‘H$ {dÎmr¶ ‘m{hVr hr Mmby {V‘mhrÀ¶m AmH$S>odmarer gwg§JV hmoÊ¶mgmR>r Amdí¶H$ VoWoo nwZJ©{R>V/nwZa©{MV H$aÊ¶mV Ambr Amho.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdéZ
ho‘m a|JmZmWZ

{R>H$mU: ‘w§~B© nyU© doi g§MmbH$
{XZm§H$ : 11 Zmoìh|~a, 2021 S>rAm¶EZ: 08684881

Vnerb
g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© df© g§nbobo df©

30.09.2021
(AboImn[a{jV)

30.06.2021
(AboImn[a{jV)

30.09.2020
(AboImn[a{jV)

30.09.2021
(AboImn[a{jV)

30.09.2020
(AboImn[a{jV)

31.03.2021
(boImn[a{jV)

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi) 1,991.38 1,491.58 873.23 3,482.96 2,266.35 6,092.12
dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu) 

1,939.93 1,439.81 814.94 3,379.74 2,159.81 6,544.90

H$anyd© dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQm>) 
AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va) 

1,939.93 1,439.81 814.94 3,379.74 2,159.81 6,544.90

H$aníMmV dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va) 

1,741.81 1,280.60 654.76 3,022.41 1,670.79 5,828.70

dfm©gmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$amoÎma dfm©gmR>r Z’$m qH$dm
(VmoQ>m) Am{U H$amoÎma BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ Yê$Z)

2,527.70 2,270.40 2,913.49 4,798.10 5,436.71 12,867.62

g‘^mJ ̂ m§S>db 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
àË¶oH$s é. 100/- Mo àVr ̂ mJ àmßVr (B©nrEg)
‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥$V (Adm{f©H$) 1,161.21 853.73 436.51 2,014.94 1,113.86 3,885.80

~m°å~o Am°p³gOZ BÝìhoñQ>‘|Q>g² {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb65100E‘EM1960nrEbgr011835

22/~r, {‘Îmb Q>m°da, 210, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021 
B‘ob Am¶S>r : bomoxy@mtnl.net.in, do~gmB©Q>… www.bomoxy.com

30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(é. bmImV)

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!



૧૧નવસારી : ૯૪૨૬૧૮૯૫૩૩ I વલસાડ  / વાપી : ૯૯૦૯૯૯૫૨૧૧ I દમણ : ૯૯૯૮૯૬૩૨૨૫ I સેલવાસ : ૯૮૨૫૪૮૭૬૬૪

નવસારી-વલસાડ-વાપી
શુ�વાર ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૧

વાપી પાિલકાની ચૂંટણી માટ� કોં�ેસના 
ઉમેદવારો આજે ભાજપના કાલે ફોમર્ ભરશે
ક�ગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી છ�લ્લા સમયે મેન્ડેડ સાથે �હ�ર થશે

વાપી : વાપી પાિલકાના ૧૧ વોડ�ની ૪૪ બેઠકો માટ� 
૨૮મી નવેમ્બરે યોજાનાર ચૂંટણી માટ� ફોમર્ ભરવાના છ�લ્લા 
િદવસ રહયા છ� તો પણ હજી ભાજપ ક� કોં�ેસ તરફથી તેમના 
ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરાઈ નથી. ભારે કશમકશ 
વચ્ચે ઉમેદવારોની પસંદગીને લઇને છ�લ્લે સુધી બંને મુખ્ય 
રાજકીય પાટ�એ સસ્પેન્શ જાળવી રાખ્યું છ�. ભાજપના બધા જ 
ઉમેદવારો શિનવારે અંિતમ િદવસે ફોમર્ ભરશે. જયારે કોં�ેસના 
પચાસ ટકા ઉમેદવારો શુ�વારે ફોમર્ ભરશે. બાકીના શિનવારે 
છ�લ્લા િદવસે ફોમર્ ભરશે. હજી બંને પાટ� તરફથી ઉમેદવાર 
અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. તે જોતા ભાજપ 
તરફથી જો નો �રિપટ�શન થીયરી જો અજમાવવામાં આવે તો 
હમણાંના બધા કોપ�રેટર ચૂંટણી લડવાથી બાકાત થઇ જાય તેવી 
સંભાવના દેખાઇ રહી છ�. જયારે કોં�ેસ માટ� સારા ઉમેદવારની 
પસંદગીને લઇને ખેંચાખેંચી છ�. આ વખતની ચૂંટણી રસ�દ 
બને તેવા સંક�તો છ�. જોક� હવે છ�લ્લા બે િદવસ રહ્યાં છ�. ત્યાર 
બાદ ભાજપના ઉમેદવારો તેમજ કોં�ેસના ઉમેદવારોના નામ 
જાહેર થઇ જશે. ત્યાર બાદ કોણ બાજી મારે છ� તે ન�ી થશે. 
�ચાર માટ� પણ ઓછો સમય હોવાથી હવે ઉમેદવારના ચહેરા 

જ જીત માટ� આધાર બનશે. હવે કોણ કપાય છ� ? અને કોને 
�ટ�કટ મળ� છ� તે જોવું મહત્વનું રહેશે. આમ આદમી પાટ� માટ� 
વાપીમાં ક�ટલો અવકાશ રહે છ� તેનો પણ આધાર ઉમેદવારની 
પસંદગી પર રહેશે. વાપીમાં છ�લ્લી ચૂંટણીમાં ફક્ત એક જ 
વોડ�માં કોં�ેસના �ણ ઉમેદવાર જીતી શક્યા હતા. જયારે 
બાકીના દસ વોડ�માં પુરેપુરા ભાજપના ઉમેદવારોએ બાજી મારી 
હતી. હવે આ વખતે ક�વા ઉમેદવારો રહે છ� તેના આધારે હાર-
જીતના સમીકરણો ન�ી થશે.

પાિલકાની ચૂંટણી માટ� ૨૫૨ ફોમર્ ઉપ�ા
વાપી પાિલકાની ચૂંટણી માટ� હમણાં સુધીમાં ૨૫૨ ફોમર્ જુદી 
જુદી પાટ� દ્વારા ભરવા માટ� લાવવામાં આવ્યા છ�. ભાજપમાં 
ઉમેદવારી કરવા માટ� ઉત્સુકોની સંખ્યા વધુ હોવાથી દર�ક 
વોડર્માં ભાજપ દ્વારા એક-એક બેઠક પર ત્રણ-ત્રણ સંભિવત 
ઉમેદવારોના ફોમર્ ભરાવવાની પ્રિક્રયા હાથ ધરી છ�. �ક� 
સત્તાવાર રીતે ભાજપ તરફથી હ� કોઈ વાત કહ�વામાં આવી 
નથી. આમ દર�ક વોડર્માં ભાજપ ૧૨ ફોમર્ ભરશે. જે પૈક� 
જેને મેન્ડેડ મળશે તે ઉમેદવાર રહ�શે. ભાજપ તેના સત્તાવાર 
ઉમેદવારના મેન્ડેડ શિનવાર� જ આપશે. બી� તરફ આપ પાટ� 
માટ� ઉમેદવારોની શોધ ચાલી રહી છ�. જયાર� ક�ગ્રેસ પણ તેના 
ઉમેદવારોમાં �તી શક� તેવા ઉમેદવારને ફોમર્ ભરાવવા માટ� 
છ�લ્લે સુધી કોઈ કસર છોડવા માગતી નથી.

ચીખલીનાં 
બામણવેલ ગામેથી 
જુગાર રમતા �ણ 

ઝડપાયાં
ઘેજ: ચીખલી પોલીસે બામણવેલ 

ગામેથી ચકલી-પપલીનો જુગાર 
રમતા �ણ જુગારીઓને ઝડપી 
પાડી રૂિપયા 4210ની �ક�મતનો 
મુ�ામાલ કબજે કય� હતો.

પોલીસ મથક�થી �ાપ્ત િવગત 
મુજબ બામણવેલ બાવી ફિળયા 
િ�ક�ટ �ાઉન્ડની બાજુમાં ખુલ્લી 
જગ્યામાં ગોળ ક��ડાળ� કરી ચકલી 
- પપલીનો હાર-જીતનો જુગાર 
રમતા સુરેશ અ�ત પટ�લ, મનુ 
અ�ત પટ�લ (બન્ને રહે. વાંદરવેલા 
દાદરી ફિળયુ) ધમ�શ બચુ પટ�લ 
(રહે. બામણવેલ બાવી ફિળયા) 
એમ �ણ જેટલાને પોલીસે ઝડપી 
પાડી રોકડા, દાવ પરના, બે 
મોબાઇલ ફોન સિહત ૪૨૧૦ 
રૂિપયાનો મુ�ામાલ કબજે કરી 
કાયદેસરની કાયર્વાહી હાથ ધરી 
હતી.

વાપીમાં લેબર કોન્�ાકટરે મજૂરણ 
સાથે દુષ્કમર્ કરતા ધરપકડ

કોન્ટ્રાક્ટર� િબ�લ્ડંગના કન્સ્ટ્રકશન કામ માટ� સેલવાસથી શ્રમ�વી મિહલાઓને બોલાવી હતી
વાપી : વાપી ટાઉનમાં એક 

લેબર કોન્ટ્રાક્ટર� િબ�લ્ડંગના 
કન્સ્ટ્રકશનના કામ માટ� 
સેલવાસથી શ્રમ�વી મિહલાઓને 
લેબર કોન્ટ્રાકટર� બોલાવી હતી. 
તે પૈક એ ૩૫ વષર્ની મિહલા 
સાંજે એકલી રહી જતા લેબર 
કોન્ટ્રાકટર સુર�ન્દ્ર મગનલાલ 
સૈનીએ બાંધકામ થતી િબલ્ડ�ગમાં 
લઇ જઇ મિહલા સાથે દુષ્કમર્ કયુર્ 
હતું. મિહલાને ધાકધમક� આપી 
દુષ્કમર્ કરતા શ્રમ�વી મિહલાએ 
લેબર કોન્ટ્રાકટર સુર�ન્દ્ર સૈની 
સામે વાપી ટાઉન પોલીસ મથકમાં 

ફ�રયાદ આપી હતી. વાપી 
ટાઉન પોલીસે આરોપી લબેર 
કોન્ટ્રાકટરની ધરપકડ કરી છ�. 

આ બનાવની િવગત એવી છ� 
ક�, વાપી ટાઉનમાં િબલ્ડ�ગના 
કન્સ્ટ્રકશન માટ� લેબર કોન્ટ્રાકટર� 
સેલવાસ તેમજ અન્ય િવસ્તારથી 
શ્રમ�વી મિહલાઓને બોલાવી 
હતી. સાંજે કામ પુ�ં થયા બાદ 
બધા મજૂરો નીકળી ગયા હતાં. 
ત્યાર� એક સેલવાસની મિહલા 
એકલી રહી ગઇ હતી. પાંચ 
સંતાનની માતા એવી મિહલાને 
એકલી �ઇને ૪૦ વષર્ના લેબર 
કોન્ટ્રાકટર સુર�ન્દ્ર સૈનીએ અંડર 
કન્સટ્રક્શન િબ�લ્ડંગમાં મિહલાને 
લઇ જઇ તેની સાથે દુષ્કમર્ કયુર્ હતું. 
સેલવાસની શ્રમ�વી મિહલાએ 
વાપી ટાઉનમાં ફ�રયાદ આપતા 
પોલીસે સુર�ન્દ્ર સામે દુષ્કમર્નો ગુનો 
ન�ધી તેની ધરપકડ કરી હતી.

ડાંગ િજલ્લાની 108 એમ્બ્યુલન્સની 
ટીમે જો�ડયા બાળકોની �સૂિત કરાવી
ગલક��ડની પાયરપાડા ગામની મિહલાને પ્રસૂિત પીડા ઉપડતાં 108ને બોલાવવામાં આવી હતી
વજન ઓછુ હોવાથી બંને નવ�તને આહવા િસિવલ હો�સ્પટલ ખાતે ખસેડાયાં

સાપુતારા : ડાંગ િજલ્લા 108 
એમ્બ્યુલન્સની ટીમે (ગલક��ડ)
પાયરપાડા ગામની મિહલાની સફળ 
�સુિત કરી માતા સિહત બે જો�ડયા 
બાળકોને નવજીવન આપ્યું હતું.            

�ાપ્ત િવગતો અનુસાર ડાંગ 
િજલ્લાનાં આહવા તાલુકામાં 
સમાિવષ્ટ ગલક��ડ (પાયરપાડા)
ગામની મિહલા નામે  સુશીલાબેન 

�કરણભાઈ વાઘમારે ઉ.25ને 
આજરોજ પરો�ઢયે અસહ્ય �સુિતનો 
દુખાવો ઉપ�ો હતો. જેથી આ 
ગભર્વતી મિહલાનાં પ�રવારજનોએ 
ડાંગ િજલ્લા 108 એમ્બ્યુલન્સને કોલ 
કય� હતો.આ મિહલાને ઘર નજીક 
જ અસહ્ય દુખાવો ઉપડતા ત્યાં 
પહોંચેલી 108 એમ્બ્યુલન્સ ટીમનાં 
કમ�ઓમાં મંગેશભાઈ દેશમુખ 
સિહત ઇએમટી િમથુનભાઈએ 
ગામની આશાબહેનની મદદ મેળવી 

આ મિહલાની સફળ �સુિત કરાવી 
હતી. અહીં 108 એમ્બ્યુલન્સની  ટીમે 
આ મિહલાની નોમર્લ ડીલીવરી કરતા 
�ટ્વન્સ બાળકોનો જન્મ થતા અહી 
માતા સિહત બે જો�ડયા બાળકોને 
નવજીવન મળતા પ�રવારજનોએ 
આભાર વ્યક્ત કય� હતો.બાદમાં 
108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમે માતા 
સિહત આ બન્ને જો�ડયા બાળકોને 
વધુ સારવારનાં અથ� શામગહાન 
સી.એચ.સીમાં ખસેડવાની તજવીજ 
હાથ ધરી હતી.શામગહાન સી.એચ.
સીનાં ડોકટરોની ટીમ �ારા આ બન્ને 
જો�ડયા નવજાત િશશુઓની શારી�રક 
તપાસ કરતા આ નવજાત િશશુઓનું 
વજન ઓછ�� હોય તથા બીજી પણ 
ખામીઓ જણાતા વધુ સારવાર માટ�  
િસિવલ હો�સ્પટલ આહવામાં �રફર 
કરવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.

દ�રયાઇ માગ� ઘૂસાડાતા �ગ્સનો પદાર્ફાશ 
થયા બાદ નારગોલમાં પે�ોિલંગ વધારાયું

કોઇપણ પ્રકારની ગેરકાયદ� પ્ર�િત અટકાવવા નારગોલ મરીન પોલીસે ફ�ટ પેટ્રોિલંગ કયુ�
ઉમરગામ : દ�રયાઈ સુરક્ષા સઘન 

બનાવવા અને કોઈપણ ગેરકાયદ�સર 
પ્ર�િત્તઓને અટકાવવા ઉમરગામ 
નારગોલ મરીન પોલીસ દ્વારા 
દ�રયાકાંઠા િવસ્તારમાં ફ�ટ પેટ્રોિલંગ 
કરવામાં આવ્યું હતું.

સૂત્રો પાસેથી મળતી �ણકારી 
મુજબ ગુજરાતમાં સાગર કાંઠ� ડ્રગ્સની 
હ�રાફ�રી દાણચોરી વધી જવા પામી 
છ� મોટા જથ્થામાં ડ્રગ્સ મળી આવતા 
તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ સતક� 
બની છ�. દ�રયાઈ માગ� થતી કોઈપણ 
ગેરકાયદ�સર પ્ર�િત્તઓ રોકવા 
અટકાવવા ઉમરગામ તાલુકામાં 

નારગોલ મરીન પોલીસના કાયર્ક્ષેત્રમાં 
આવતા દ�રયા કાંઠા િવસ્તારના 
ગામોમાં દ�રયા�કનાર�  મરીન 
પોલીસના અિધકારીઓ અને જવાનો 
ફ�ટ પેટ્રોિલંગ કરતાં �વા મળ્યા હતાં 
અને કોઇપણ ગેરકાયદ� પ્ર�િત ડામવા 
માટ� પોલીસના જવાનો સમગ્ર િવસ્તાર 
પર બાજ નજર રાખી રહ્યાં છ�.  આ 
ઉપરાંત સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાને લઇ 
કાંઠા િવસ્તારમાં રહ�તા લોકોને જ�રી 
સૂચનાઓ આપી � શંકાસ્પદ વ્યિક્ત 
અથવા િહલચાલ જણાય તો પોલીસને 
તાત્કાિલક સંપક� કરવાની સૂચના 
પણ ગ્રામજનોને આપવામાં આવી છ�.

   ઉમરગામ તાલુકાના અંદાજે 
૨૭ �ક.મી લાંબા દ�રયા�કનારાના 
ઉમરગામ નારગોલ કાલય મરોલી 
દાંડી તડગામ વગેર� ગામોમાં મરીન 
પોલીસના અિધકારીઓ અને જવાનો 
સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાને લઇ ફ�ટ 
પેટ્રોિલંગ કરતા નજર� પડયા હતાં.

19મીએ આહવા ખાતે યો�નાર કાયર્ક્રમ માટ� તડામાર તૈયારી શ� કરતું પ્રશાસન
સાપુતારા : મુખ્યમંત્રી તથા 

રાજયપાલની ઉપ�સ્થિતમાં યો�નારા 
“આપણુ ડાંગ, પ્રાક�િતક ડાંગ” 
કાયર્ક્રમ માટ� પ્રશાસને તૈયારી શ� 
કરી દીધી છ�.

 મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટ�લ તથા 
રાજયપાલ આચાયર્ દ�વવ્રત�ની 
ઉપ�સ્થિતમા ડાંગ િજલ્લાના મુખ્ય 
મથક આહવા ખાતે “આપણુ 
ડાંગ, પ્રાક�િતક ડાંગ” કાયર્ક્રમ 
યો�શે. સંભવત આગામી તા.૧૯મી 
નવેમ્બરના રોજ આહવાના પોલીસ 

પર�ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યો�નાર આત્મા 
પ્રોજેકટ હ�ઠળના આ કાયર્ક્રમ સંદભ� 
જ�રી આયોજન, વ્યવસ્થાઓ 
બાબતે િજલ્લા કલેક્ટર ભાિવન 
પંડયાએ સંબંિધત િવભાગોના 
અિધકારીઓને જ�રી માગર્દશર્ન પૂ�ં 
પાડ્યું હતું. ડાંગ િજલ્લા સેવા સદન 
ખાતે કાયર્ક્રમના સુચા� આયોજન 
માટ�ની યો�યેલી આ બેઠકમા 

કલેક્ટર ભાિવન પંડયા સિહત 
ઇન્ચાજર્ િજલ્લા િવકાસ અિધકારી 
ડી.એન.ચૌધરી, િનવાસી અિધક 
કલેક્ટર પી.એ.ગામીત, વ�રષ્ઠ વન 
અિધકારીઓ, ‘આત્મા’ પ્રોજેકટના 
િનયામક પ્રિવણ મંડાણી સિહત 
સંબંિધત િવભાગના અિધકારીઓ 
િવગેર�એ ઉપ�સ્થત રહી ચચાર્મા ભાગ 
લીધો હતો.

ખારા અ�ામા ગામે ઝીંગા તળાવના બાંધકામથી 
ભરાતા પાણીની સમસ્યા દૂર કરવા માંગ

ખારા અબ્રામા ગામે ઝ�ગા તળાવના બાંધકામથી ભરાતા પાણીની સમસ્યા દુર કરવાની માંગ કરી ગામના રહીશોએ �લ્લા કલેકટરને રજૂઆત કરી છ�
નવસારી : જલાલપોર 

તાલુકાના ખારા અ�ામા ગામેથી 
કણાઈ ખાડી, કોયલી ખાડી 
અને કલ્થાણની પીચીંગવાળી 
ખાડીઓમાં આગળ પાણી જવાનો 
રસ્તો ઝીંગા તળાવના બાંધકામના 

પગલે પાણી જવામાં અવરોધ થઈ 
રહ્યો છ�. જેથી ગામના સુમખડા 
ફિળયા, પાંજરા ફિળયા, િહંદુ 
ફિળયા, વાડી ફિળયા તેમજ ડાજી 
ફિળયાને લગોલગ આવેલા ખાજણ 
તેમજ ગૌચર જમીન અને પાણીના 
રોકાણના કારણે ઘણા ઘરોમાં 
પાણી આવી જવાથી તેમજ ખેતીના 
રસ્તામાં પણ અવરોધ થવાથી ખેતી 
કામમાં પણ ઘણંુ નુકસાન થાય છ�. 
પાણી ભરાવાને લીધે જળક��ભીનો 
ઉપ�વ મોટ� પાયે થયો હોવાથી 
ગૌચરની જમીનમાં ઘાસચારાને 
બદલે જળક��ભીનું સા�ાજ્ય હોવાથી 
પશુધનને ઘાસચારો પણ મળતો 
નથી. તેમજ પાંજર ફિળયાના 
રહીશોને કમર ઉપરના પાણીમાંથી 

પસાર થવું પડ� છ�. એટલંુ જ નહી 
પાજર વગામાં આવેલી બધી 
જમીનોમાં ચોમાસા દરિમયાન 
કોઈ ખેત પેદાશ લઈ શકાતી 
નથી. ચોમાસા િસવાય ઉનાળામાં 
પણ ખેત પેદાશો શેરડી, ક�ળ જેવા 
પાકો રસ્તામાં પાણી ભરાવાના 
કારણે કોઈ વાહન જઈ શકતું નથી. 
પ�રણામે ખેડ�તો માથે માલ કાઢવો 
પડ� છ�. જેથી આ બાબતે યોગ્ય 
તપાસ કરી પાણીનું રોકાણ થાય 
અને કણાઈ ખાડીનું ખોદકામ થાય 
અને પાણીનો યોગ્ય િનકાલ કરી 
ગામના લોકોને તેમજ પશુધનને 
લાભ થાય તેવી યોગ્ય વ્યવસ્થા 
કરવાની ગામના રહીશોએ માંગ 
કરી છ�.

વલસાડ અને સંઘ �દેશ ‘જલારામમય’ બન્યો 

સંિક્ષપ્ત સમાચાર
આજે વલસાડ તાલુકાનો સાતમા તબ�ાનો સેવાસેતુ 
કાયર્�મ �ાથિમક શાળા છરવાડા ખાતે યોજાશે
વલસાડ : રાજય સરકાર ઘ્વારા હાથ ધરાતી અનેકિવિવધ લોકોપયોગી યોજનાઓ, પ્ર�િતઓ પ્ર�ના પ્રશ્નોના ચોકકસ અને ઝડપી ઉક�લ આવે તે માટ� ગ્રામ્ય કક્ષાએ સેવા સેતુ કાયર્ક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�. જે અંતગર્ત શુક્રવાર� તા.૧૨/૧૧ / ૨૦૨૧ ના રોજ પ્રાથિમક શાળા છરવાડા ખાતે સાતમા તબકાનો  સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ યો�શે. આ કાયર્ક્રમમાં પ્ર�જનોને તાત્કાિલક સ્થળ ઉપર સેવાનો લાભ લેવા માટ� મામલતદાર વલસાડ દ્વારા જણાવાયું છ�. 
વલસાડના કલવાડા ગામે દુકાન સામે ગાડી 
પાક� કરવા બાબતે મારામારી
વલસાડ : વલસાડ તાલુકાના કલવાડા ગામે દુકાનની સામે ગાડી પાક� કરવા બાબતે પડોશી એ દુકાનદારને માર મારતા મામલો પોલીસ સ્ટ�શનમાં પહ�ચ્યો છ�. પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માિહતી મુજબ વલસાડ તાલુકાના કલવાડા ગામે હનુમાન ફિળયામાં રહ�તા ડાહ્યાભાઈ છગનભાઈ બલસારા કલવાડા �સ્થત હરિસ�ધ્ધ કોમ્પલેક્સમાં ટ�લ�ર�ગની દુકાન ચલાવી પ�રવારનું ગુજરાન ચલાવે છ�. ગઇકાલે તેઓ દુકાન ઉપર ગયા હતાં ત્યાર� હરિસ�ધ્ધ કોમ્પલેક્સ નંબર 101 માં રહ�તા જયેશભાઈ કા�ન્તલાલ મોટાએ તેમની  ઈ�ન્ડગો કાર નંબર �જે ૧૫ સી એફ ૮૮૨૮ દુકાનની સામે પાક� કરી હતી અને તેઓ કારને પાણીથી ધોઇ રહ્યાં હતાં. જેથી ડાહ્યાભાઇએ તેમને ગાડી દુકાનની સામે પાક� કરવા ના પાડી હતી. જેથી જયેશભાઈ એકદમ ઉશ્ક�રાઇ ગયા હતા અને દુકાનદાર સાથે ગાળાગાળી કરીને ડાહયા ભાઈને ઢીકમુક્કીનો માર માય� હતો. 
મં�ી જીતુભાઇ ચૌધરી ડાંગ િજલ્લાની મુલાકાતે પધારશે
સાપુતારા : આજે સવાર� ડાંગ િજલ્લાનાં મુખ્ય વહીવટી મથક એવા આહવા �સ્થત ડાંગ દરબાર હોલ ખાતે આયોિજત “િનરામય ગુજરાત” કાયર્ક્રમમા રાજ્યના નમર્દા, જળ સંપિત અને પાણી પુરવઠા રાજ્યમંત્રી �તુભાઈ ચૌધરી ઉપ�સ્થત રહ�શે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટ�લના મહત્વાકાંક્ષી એવા “િનરામય ગુજરાત” કાયર્ક્રમના શુભાર�ભ સાથે રાજ્યભરમા ૩૦ વષર્થી વધુની વયજુથના અંદા�ત ત્રણ કરોડ જેટલા નાગરીકોની સ્વાસ્થ્ય સંબંિધત સેવાઓ સુિનિશ્ચત થશે. સાથે ૮ પ્રકારની ગંભીર બીમારીઓ જેવી ક� લોહીનુ ઊંચુ દબાણ, ડાયાિબટીસ, મોઢા-સ્તન અને ગભાર્શયના મુખનુ ક�ન્સર, �કડનીની બીમારી, એનીિમયા, અને ક��લ્શયમની ઉણપનુ િનદાન તથા સારવાર પણ હાથ ધરાશે.

મુખ્યમં�ી તથા રાજયપાલની ઉપ�સ્થિતમાં 
યોજાશે “આપણુ ડાંગ, �ાક�િતક ડાંગ” કાયર્�મ

પારડી દમણીઝાંપા, �કકરલા, 
ઉમરસાડી માછીવાડ, વાઘછીપા 
અને દેસાઇવાડ જલારામમય બન્યું
પારડી : પારડી દમણીઝાંપા ખાતે આવેલ જલારામ મં�દર માં ગુ�વારના રોજ સવાર� સત્યનારાયણ ની કથા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ વલસાડી ઝાંપા ખાતે સાંજે ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો ભક્તો એ ભિક્તભાવ પૂવર્ક લાભ લીધો હતો. તેમજ પારડી તાલુકાના ગ્રામીણ િવસ્તાર ક�કરલા ગામના પટ�લ ફિળયા માં 27 વષર્ થી જલારામ જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઉમરસાડી માછીવાડ, વાઘછીપા, ઉમરસાડી દ�સાઈવાડ વગેર� ગામડાઓમાં જલારામ બાપા ના મં�દર� યઞ્જ સાથે મહાપ્રસાદ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

સેલવાસમાં �કલવણીનાકા, બાવીસા 
ફિળયા, રખોલી, નરોલી અને 
દાદરામાં મહા�સાદી
સલેવાસ : સલેવાસમા ં�કલવણી નાકા ન�ક,બાવીસા ફિળયા, રખોલી ગામે આવલે જલારામ મં�દર નરોલી ગામે આવલે જલાસાઈ મં�દરમાં જલારામ જયંિતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બાવીસા ફળીયા જલારામ મ�ંદરમા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનંુ આયોજન કરવામા આવ્યુ હતુ ંઅને બુદંી ગાં�ઠયાનો પ્રસાદ િવતરણ કરવામા આવ્યો હતો. સામરવરણી ગામે અને સલેવાસ સ્વાિમનારાયણ મ�ંદર સામ ેપેટ્રોલ પંપ ન�ક,નરોલી વાિલયા ગોલીયા ખાત ેમહાપ્રસાદનુ આયોજન કરવામા આવ્યુ હત.ુ

વલસાડમાં રામરોટી ચોક, ઘડોઇ, 
િબનવાડા ક��ડી ખાતે ભક્તોની ભીડ
વલસાડ : વલસાડ તાલુકામાં જલારામ બાપા ની ૨૨૨ મી જન્મજયંિત િનિમત્તે  વલસાડના િસટી પોલીસ ચોક�ની સામે આવેલા જલારામ બાપાનું મં�દર વલસાડના રામ રોટી ચોક વલસાડ તાલુકાના ઘડોઈ તથા બીનવાડા ક��ડી ગામે વગેર� મં�દરોમાં દશર્ન કરવા માટ� લોકો ભક્તોની ભીડ �મી હતી.વલસાડ તાલુકાનાં ક��ડી ગામે શ્રી જલારામ મં�દર ખાતે શ્રી જલારામ સેવા સિમિત દ્વારા ગરીબોને અન્નદાન, વસ્ત્રદાન આિથર્ક સહાય કરી માનવતા મહ�કાવી અનોખી રીતે જલારામ જયંતીની ઉજવણી કરાઇ હતી. આ પ્રસંગે વલસાડનાં ધારાસભ્ય ભરતભાઇ પટ�લ, વલસાડ તાલુકા પંચાયત  મા� પ્રમુખ પ્રવીણ પટ�લ, િજલ્લા પંચાયત સામાિજક ન્યાય સિમિત અધ્યક્ષ ધવલ પટ�લ સિહતના અગ્રણી હાજર રહ્યાં હતાં. 

દમણના તીનબતી ખાતે ભક્તો 
ઊમ�ા, ભીમપોર, મોટી વાક�ડ, 
દલવાડા અને પટલારા ખાતે મહાભંડારો
દમણ : નાની દમણનાં તીન બત્તી િવસ્તારમાં આવેલા જલારામ મં�દરમાં વહ�લી સવારથી જ ભાિવક ભક્તો બાપાના દશર્ન કરવા મં�દરએ ઉમટ્યા હતા.  સવાર� 8 કલાક� ધ્વ� રોહણ કરવામાં આવી હતી. જ્યાર� બપોર� બાપાની મહા આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોિવડને લઈ આ વષ� તીનબત્તી જલારામ મં�દર ખાતે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ ન હતું. આ તરફ ભીમપોર, મોટી વાક�ડ, દલવાડા, પટલારા તથા અન્ય િવસ્તારોનાં જલારામ મં�દર ખાતે આયો�ત જલારામ જયંિતમાં મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો લાભ ભાિવક ભક્તજનોએ લીધો હતો.

બોરીયાચ ટોલનાકા પાસેથી ૮૧ હજારના દારૂ 
સાથે એક ઝડપાયો
નવસારી : નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ ેબાતમીના આધાર� નશેનલ હાઇવ ેન.ં ૪૮ ઉપર બોરીયાચ ટોલનાકા પાસથેી એક ટાટા ટ�મ્પો (ન.ં �જે-૧૫-એવી-૧૯૮૩) ન ેરોક� તપાસ કરી હતી. જમેાથંી પોલીસન ે૮૧,૬૦૦ �િપયાની િવદ�શી દા�ની ૮૪ નગં બાટલીઓ મળી આવી હતી. જથેી પોલીસ ેમૂળ બાડમરે તાલુકાના લંગેરા ગામે સ્વામીપાડામા ંઅન ેહાલ વલસાડના કપરાડા તાલુકાના અધંરપડા ગામે મનાલા પટ�લ ફળીયામા ંરહ�તા રઘનુાથિસગં શંકરિસગં રાજપરુોિહતન ેઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસ ેરઘનુાથિસગંની પછૂપરછ કરતા વલસાડના કપરાડા તાલકુાના અધંરપડા ગામે મનાલા પટ�લ ફળીયામા ંરહ�તા મનોહરિસગં બાબુિસગં રાજપરુોિહતે દા� ભરાવી આપ્યો અન ેઅમદાવાદના નારોલમા ંરહ�તા ભરતભાઈ પટ�લ ેદા� મગંાવ્યો હોવાનુ ંકબલુતા પોલીસ ેમનોહરિસગં અન ેભરતભાઈને વોન્ટ�ડ �હ�ર કય� હતો. પોલીસ ેઘટના સ્થળ�થી િવદ�શી દા� સિહત ૫ હ�ર �િપયાનો મોબાઈલ અન ે૪ લાખનો ટ�મ્પો મળી ક�લ્લ ે૪,૮૬,૬૦૦ �િપયાનો મદુ્દામાલ કબ્જે કરી આગળની તપાસ પી.એસ.આઈ. એન.બી. સોલકં�એ હાથ ધરી છ�.


