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February 15, 2020

To,

BSE Limited

1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532856

Dear Sir/Madam,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
C- 1, Block G,
Sandra - Kurla Complex,
Sandra (East),
Mumbai - 400 051

Symbol: TIMETECHNO

Ref: Newspaper Advertisement- under Regulation 47 read with Regulation 33 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015

Sub: Newspaper Advertisement for Publication of Unaudited Financial Results for

the Quarter and Nine Months ended 31st December. 2019

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith clipping of the

newspaper for Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st

December, 2019 published on February 15, 2020 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 TIME TECHNOPLAST LIMITED

BHARAT VAGERIA

DIRECTOR- FINANCE

(DIN: 00183629)
'

TIME TECHNOPLAST LTD.
Bringing Polymers To Life

CIN: L27203DD1989PLC003240
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By order of the Board
For Punit Commercials Limited

Place : Mumbai Nirav P. Mehta
Date : 14th February, 2020 Managing Director (DIN : 00518614)

Sr. Particulars Three Months Three Months Nine Months Nine Months Year
Ending Ending Ending Ending Ending

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-03-2019
No. Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited
1 Total income from operations (net) 428.64 32.87 552.98 568.85 576.34
2 Net Profit / (Loss) for the period

(before tax, Exceptional and/or
Extraordinary items) 40.13 31.52 32.05 (4.70) 0.15

3 Net Profit / (Loss) for the period
before tax (after Exceptional and
/or Extraordinary items) 40.13 31.52 32.05 (4.70) 0.15

4 Net Profit / (Loss) for the period
after tax (after Exceptional and/
or Extraordinary items) 40.13 31.52 32.05 (4.70) 0.15

5 Total Comprehensive Income for
the period (Comprising profit for
the period after tax and other
Comprehensive Income after tax) 40.13 31.52 32.05 (4.70) 0.15

6 Equity Share Capital 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
7 Reserves (excluding Revaluation

Reserve as shown in the Balance 97.36 97.21 97.36 97.21 97.36
Sheet of Previous year) (on 31.3.2019) (on 31.3.2018) (on 31.3.2019) (on 31.3.2018) (on 31.3.2019)

8 Earnings Per Share
(before and after extraordinary items)
(Face value Rs. 10/- each)
Basic : 16.72 13.13 13.35 (1.96) 0.06
Diluted : 16.72 13.13 13.35 (1.96) 0.06

Notes :
a. The above results have been reviewed and recommended for adoption by the Audited Committee to the Board

of Directors and have been approved by the board at its meeting held on 14th February, 2020.
b. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed by Company with the stock

exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the Unaudited Financial Results are available on the stock exchange websites
www.nseindia.com and www.bseindia.com and Company's website at www.punitcommercials.com

PUNIT  COMMERCIALS  LIMITED
CIN : L51900MH1984PLC034880

Regd. Office: AW 2022, A Tower, Bharat Diamond Bourse, BKC, Bandra (East), Mumbai - 400051.
Website: www.punitcommercials.com; Email: fatimad@punitcommercials.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended 31st December, 2019
(Rs. in Lakhs)
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૫નવસારી : ૯૪૨૬૧૮૯૫૩૩ I વલસાડ : ૮૯૯૯૮૩૩૩૩૩ I વાપી : ૯૯૦૯૯૯૫૨૧૧ I દમણ : ૯૯૯૮૯૬૩૨૨૫ I સેલવાસ : ૯૮૨૫૪૮૭૬૬૪

નવસારી-વલસાડ-વાપીનવસારી
આહવા
વલસાડ
વાપી

મહતમ લઘુતમ
૧૫.૦૦ સે.૩૪.૦૦ સે.

૧૭.૦૦ સે.૩૩.૦૦ સે.
૧૬.૦૦ સે.૩૩.૦૦ સે.

૧૭.૦૦ સે.૩૩.૦૦ સે.હવ
ામ
ાન

શિનવાર ૧૫ ફ��ુઆરી, ૨૦૨૦

આમલીના ઝાડ ઉપરથી 
નીચે પટકાતાં આધેડનું મોત

ખેરગામ : ગોડથલ ગામના ઝાડી 
ફિળયામાં રહેતા ગલુાબભાઈ પટ�લ 
ઘરના આગણામાં ખાટી આમલીના 
ઝાડ ઉપર આમલી પાડવા માટ� ચ�ો 
હતો. પરતં ુઝાડ ઉપરથી અક્માત 
રીત ેનીચ ેપટકાતા તઓેન ેમાથાના 
ભાગ ે ઇા થતા તમેન ે ૂમલાની 
હો�્પટલમાં લઈ જવાયા હતા. જયાં 
હો�્પટલમાં ફરજ પરના તબીબે 
તમેન ેતપાસી �ત ાહેર કય� હતો. 

બીલીમોરાના સોમનાથ મંિદર 
સંક�લમાં ક્યા છા�ાલયના 
લાભાથ� રામકથા યોાશે
બીલીમોરા : સહકાર ચ�ેરટી �્ટ 

નવસારી અન ે બીલીમોરાના સોમનાથ 
મહાદવે મિંદર �્ટ, ગાય�ી શ�્તપીઠ, 
�ી જય જલારામ માનસેવા �્ટના સંયુ્ ત 
ઉપ�મ ે તારીખ ૧૫ ફ��ુઆરીથી ૨૩ 
ફ��ુઆરી સુધી �ી રામકથાનુ ંઆયોજન 
સોમનાથ મિંદરના મોહનલાલ દયાળી 
હોલ ખાત ેબપોર ે૩ થી ૬ દરિમયાન 
કરવામાં આ્યુ ંછ�. વ્તા તરીક� વદૈહેી 
આ�મ િશવરીમાળ ડાંગના કથાકાર પૂ્ ય 
યશોદાદીદી કથાનુ ંરસપાન કરાવશે. કથા 
દરિમયાન જ ે કોઈ ભડંોળ એકઠ�� થશે 
ત ેઅનાથ આિદવાસી ક્યા છા�ાલય 
િશવા�રમાળની ૪૫ જટેલી દીકરીઓના 
છા�ાલય અન ે ્ક�લના બાંધકામ માટ� 
વપરાશે. સં્થાના આયોજક સરદાર 
ચરેીટ�બલ �્ટના અશોકભાઈ ધોરાીયા, 
િવજયભાઈ પટ�લ, ીતભુાઈ પણસારા, 
સોમનાથ મહાદવે મિંદર �્ટના �મખુ 
િશવીભાઇ, ગાય�ી શ�્તપીઠના 
ચદંભુાઈ મોદી, જય જલારામ માનવ સેવા 
�્ટના �મખુ મહે્�ભાઈ ગોળવાળા 
િવગરે ેઆયોજકો �ારા ભાિવક ભ્તજનો 
તમેજ દાતાઓન ેસહયોગ આપી કથામાં 
પધારવા હાિદ્ક િનમ�ંણ પાઠવવામાં 
આવ ેછ�.

નવસારીમાં ૧૬ અને ૧૭મીએ �દેશ 
કષાનો કલા મહાક��ભ યોાશે

નવસારી : નવસારી િજ્લા 
યુવા િવકાસ અિધકારી અને 
િજ્લા રમતગમત અિધકારી �ારા 
સંચાિલત તથા ્વામીનારાયણ 
ઇ્ટરનેશનલ ્ક�લના સહયોગથી 
દિષણ ગુજરાત �દેશકષા મહાક��ભ 
૨૦૧૯-૨૦ આગામી ૧૬મીએ 
અને આગામી ૧૭મીના રોજ એૂ 

ખાતે ્વામીનારાયણ ઇ્ટરનેશનલ 
્ક�લમાં યોાનાર છ�. આગામી 
૧૬મી ફ��ુઆરીના રોજ સવારે ૧૦ 
વા્યે યોાનારા આ કાય્�મમાં 
ગુજરાત િવધાનસભાના નાયબ 
મુ્ય દંડક આર.સી.પટ�લ તથા 
નવસારીના ધારાસ્ય િપયુષભાઇ 
દેસાઇ ખાસ ઉપ�્થત રહેશે.

લોન અપાવવાના નામે ટોળકીનું લાખો ૂ િપયાનું ૂ લેક��
નવસારીમાં ૬૦થી 
વધુ, ્યારે વલસાડમાં 
25થી વધુ લોકો 
ટોળકીના સક�ામાં 
ફસાયા
વલસાડ-નવસારીનાં 
અંત�રયાળ ગામડાંમાં 
પણ ચીટરોએ લોન 
આપવા માટ�ના 
એજ્ટો બનાવી મોટી 
રકમની છ�તરિપંડી 
કરી

વલસાડ : નવસારીમાં લોન 
આપવાના નામે લાખો ૂિપયા 
ઉસેટી જનાર ટોળકી વલસાડમાં 
પણ ઓ�ફસ ખોલી લાખો ૂિપયા 
ઉસેટી ગઇ હોવાની ચંકાવનારી 
િવગતો બહાર આવી છ�. આ 
મામલે છ�તરાયેલા લોકોએ 
વલસાડ િસટી પોલીસ મથક� 
ફ�રયાદ કરી છ�.

વલસાડ અ�ામાના ્નેહ 
રમણ પાક�માં રહેતા જ�્મનબેન 
બારોટએ કરેલી ફ�રયાદ 

અરીમાં જણા્યા મુજબ તેમણે 
્યૂઝપેપરમાં લોન મેળવવા 
માટ�ની ાહેરખબર વાંચી ૭ 
મિહના પહેલા વલસાડના 
ડો્ટર હાઉસની સામે િબલોળા 
હાઉસમાં આવેલી હાઈલાઈન 
ફાઇના્સ નામની ઓ�ફસનો 
સંપક� કય� હતો. ્યાં તેમની 
મુલાકાત નવસારી જલાલપોરના 
વેડછા ગામે રહેતા ઓ�ફસ 
સંચાલક દશ્ન સુરેશભાઈ 
પટ�લ સાથે થઈ હતી. ઉપરાંત 
તેમની ઓ�ફસમાં કામ કરતા 
નવસારીના હરીશભાઈ ઓઝકર, 
વલસાડના હનુમાન ભાગડામાં 
રહેતા ીગીશાબેન પટ�લ 
અને ��્ટબેન સોની તેમને 
મ્યા હતા. તેમણે ૂિપયા ૧૦ 
લાખની લોન મેળવવા વાત 
કરતાં ૂ.૧૧,૦૦૦ ફાઇલ ચાજ્ 
ભરવા માટ� જણા્યું હતું. જે 
રકમ ા�્મનબેને ીગીશાબેનને 
આપી હતી. ્યારબાદ તેમણે ૨ 
િદવસ પછી લૉન એ�વલ લેટર 
આવી ગયો છ�. પરંતુ �ોજે્ટ 
�રપોટ� માટ� ૂ. ૨૦,૦૦૦ જમા 
કરાવવા પડશે એમ કહી વધુ 
૨૦ હાર ૂિપયાની માંગણી 
કરી હતી. ્યારબાદ મુંબઈ હેડ 

ઓ�ફસના સંચાલક �કશોરભાઈ 
�ાપિતના એકાઉ્ટમાં 
ૂ.૪૦,૦૦૦ જમા કરા્યા હતા. 
્યારબાદ એ�ીમે્ટ કરવા માટ� 
વધુ ૂ.૧ લાખ માં્યા હતા. આ 
રકમ આપવાનો ઇ્કાર કરતાં 
દશ્ન પટ�લે એ�ીમે્ટના પૈસા 
નહં કરશો તો લોન મળશે નહં 
અને ભરેલા પૈસા પણ જશે, એમ 
કહેતા જ્મીનબેને આ રકમ પણ 
તેમને આપી હતી. ્યારબાદ 
તેમના ઘરે બે ્ય�્તઓ 
વે�ર�ફક�શન માટ� આવી હતી. 
તેમણે ૂ.૧૦ હારની માગણી 
કરી હતી. જે પૈસા આપવાની 
જસમીનબેને ના પાડી દીધી હતી. 
્યારબાદ તેમની ઓ�ફસ બંધ થઈ 
ગઈ હોવાનું જણાતા જસમીનબેને 
તપાસ કરતાં રિસકભાઈ બારોટ 
પાસેથી ૂ. ૧ લાખ, િવવેકભાઈ 
ભંડારી પાસેથી ૂ. ૩ લાખ, 
મનીષભાઈ રાવલ પાસેથી ૂ. 
૨ લાખ તેમજ બીા 20થી વધુ 
લોકો પાસેથી લાખો રકમ આ 
લોકોએ લૉન આપવાના નામે 
પડાવી લીધા હોવાનું ાણવા 
મ્યું હતું. પ�રણામે ગતરોજ 
તેમણે દશ્નભાઈ, ીગીશાબેન, 
��્ટબેન અને  હરીશ ઓઝકર, 

મુંબઈના મલાડવે્ટમાં રહેતા 
�કશોર �ાપિત સામે વલસાડ 

િસટી પોલીસ મથક� ફ�રયાદ 
અરી આપી હતી.

દિષણ ગુજરાતમાં છ�તરિપંડીનો આંકડો 
કરોડ ઉપર પહંચે તેવી શ્યતા
નવસારીમાં ૬૦ થી વધુ લોકો લોન મેળવવાના નામે લાખો ૂિપયા 
ગુમાવી ચૂ્યા છ�. ્યારે વલસાડમાં 25 થી વધુ છ�તરાયેલા લોકો 
અંજુબેન પટ�લના સંપક�માં આ્યા છ�. જે આ ટોળકીના સક�ામાં 
ફસાઈ જઈ લોનની આશાએ લાખો ૂિપયા ગુમાવી ચૂ્યા છ�. 
આગામી સોમવારે આ તમામ લોકો વલસાડ િસટી પોલીસ મથક� 
ભેગા થઈ ઉ� રજૂઆતો કરશે. વલસાડ- નવસારીના અંત�રયાળ 
ગામડાઓમાં પણ ચીટરોએ લોન આપવા માટ�ના એજ્ટો બનાવી 
મોટી રકમની છ�તરિપંડી કરી હોવાનું ાણવા મ્યું છ�. તેમણે 
વલસાડ ઉપરાંત નવસારી, ઉધના, ધરમપુર સિહતના િવ્તારોમાં 
ઓ�ફસ ખોલી કરોડો ૂિપયાનું ૂલેક�� ફ�ર્યું હોવાનું અનુમાન છ�.

લોન �રજે્ટ કરવાની ઓપરે્ડી 
અજમાવી લાખો ગજવે ઘાલી જતા હતા 
આ ટોળકીના સક�ામાં ફસાયેલા નવસારીના અંજુબેન પટ�લે 
જણા્યું હતું ક� શૂઆતમાં આ લોકો લોન માટ�ની પ�્લિસટીમાં 
ાહેરાતો આપી એ�્લક�શનફોમ્ના નામે ૂ.૫૧૦૦ લેતા હતા. આ 
રકમ લીધા બાદ તેઓ અરજદારોની ફાઇલ �રજે્ટ કરી દેતા હતા 
અને તેમને �રજે્ટ થયા બાદ ફ્ત ૨૫ ટકા રકમ પરત કરતા 
હતા અને બાકીની ૭૫ ટકા રકમ ગજવે ઘાલી જતા હતા. નાની 
રકમ હોય ઘણા લોકો તેમની સામે કાયદાકીય સંઘષ્ કરવાનું 
ટાળતા હતા. આવી રીતે અનેક લોકો સાથે તેમણે છ�તરિપંડી કરી 
લાખો ૂિપયાનું ુલેક� ફ�ર્યું હતું.

ક�ફી �્ય પીવડાવી 
અપહરણ કરાયું અને પછી 
િજંદગી બની ગઈ નક�
િપડીત સગીરાએ પોલીસને જણા્યું ક�, ગત 
21મી ડીસે્બર-2016ના રોજ તેનું ઉતર�દેશથી 
2 અાણયા શ્શોએ ક�ફી �્ય પીવડાવી 
અપહરણ કરાયું હતું. ્યારબાદ થોડા 
િદવસો પછી તેને �� પુરુષ સાથે પરણાવી 
વેચી મારી હતી. જે મિહલાએ તેણીના લ્ન 
કરા્યા હતા, તેની પાસે પણ સગીરાએ 
લ્નના બંધનમાંથી મુ્ત થઈ પોતાના 
પ�રજનો પાસે જવા માટ� આીી કરી હતી, 
પરંતુ મિહલાએ તેની મદદ કરવાની જ્યાએ 
તેને દમણ લાવી દેહ્યાપારમાં ધક�લી દીધી 
હતી. ્યારે એક િદવસ તકનો લાભ લઈ 
િપડીત સગીરાએ મોબાઈલ મારફતે પોતાના 
પ�રવારજનોને પોતે દમણ હોવાનું જણા્યું 
હતું. જે બાદ સગીરાનો ભાઈ દમણ આવી 
સમ� ઘટનાની ાણ પી.આઈ. શોહીલ 
ીવાણીને કરતાં પોલીસે સગીરાને હેમખેમ 
છોડાવી હતી.

ક�પનીમાં આગ લાગતાં ધુમાડાના 
ગોટ�ગોટા આકાશમાં છવાઈ ગયા
ઉમરગામ 
ીઆઈડીસીની 
ક�પનીમાં રાિ�ના 
સમયે અચાનક 
આગ લાગતાં 
અફરાતફરીનો માહોલ
આગમા ંમસાલાનાં 
બો્સ, પાકીટ, માલ-
સામાન બળી ગયો

ઉમરગામ : ઉમરગામની 
નવી ી.આઇ.ડી.સી.માં આવેલી 
મસાલા બનાવતી ક�પનીમાં આગ 
લાગતા ધુમાડાના ગોટ�ગોટા 
આકાશમાં છવાઈ ગયા હતા, 
જેની ાણ ફાયર ફાઈટરના 
જવાનોને કરતા તેમણે આવી 
ગણતરીના કલાકોમાં આગ ઉપર 
કાબુ મેળવી લીધો હતો. �ા્ત 
સુ�ો પાસેથી મળતી ાણકારી 
મુજબ ઉમરગામ ીઆઈડીસી 

52 હે્ટરમાં આવેલી મસાલા 
બનાવતી વી. પી. બેડ�કર એ્ડ 
સ્સ �ાઇવેટ િલિમટ�ડ નામની 
ક�પનીમાં પહેલા માળ� રાિ�ના 
બાર એક વા્યાના સમય 
દરિમયાન અચાનક આગ 
લાગતા ધુમાડાના ગોટ�ગોટા 
આકાશમાં છવાઈ ગયા હતા. 
જેની ાણ થતા આજુબાજુની 
ક�પનીના કામદારો, િસ્યુ�રટીના 
માણસો પણ દોડી આ્યા 
હતા. બનાવની ાણ થતાં જ 
ઉમરગામ નગરપાિલકા અને 
ીઆઇડીસી નો�ડફાઈડ ફાયરની 
ટીમ ઘટના્થળ� દોડી આવી 

પાણીનો મારો ચલાવી આગ 
ઉપર ગણતરીના કલાકોમાં જ 
કાબૂ મેળવી લીધો હતો. આગમાં 
મસાલાના બો્સ, પાકીટ, માલ-
સામાન બળી જતા નુકશાન થયું 
હતું તથા િબ�્ડ�ગને પણ નુકસાન 
થયુ હતું. આગ લાગવાનું કોઈ 
ચો�સ કારણ ાણવા મ્યું નથી 
પણ આગ લાગી તે દરિમયાન 
રા�ે ક�પની બંધ હોય કોઈ 
ાનહાિન  થઇ ન હતી. આ 
બનાવની ઉમરગામ પોલીસ 
્ટ�શનમાં ફ�રયાદ ક�પનીના 
મેનેજર સુિનલ ોશીએ આપતા 
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

 શહીદ થયેલા જવાનોને ��ાંજિલ

‡ વલસાડ, પારડી, સાપુતારા : જ્મુ 
- કા્મીરમાં CRPFના જવાનો પર 
આતંકીઓએ કરેલા હુમલામાં શહીદ થયેલા 
જવાનોની ��ાંજિલ અિપ્ત કરવા શુ�વારે 
સાંજે નાનાપોઢા, પારડી અને સાપુતારામાં 
ક�્ ડલ સળગાવી મૌન રેલીનું આયોજન 
કરવામાં આ્યું હતું. પુલવામા પા�ક્તાની 
આતંકીઓઓ કરેલા હુમલામાં શહીદ થયેલા 

17મી ફ��ુઆરી સુધી મોટી દમણ જેટીથી 
જ્પોર બીચ સુધીનો માગ્ વાહનો માટ� બંધ
દમણમા ંરા્�પિતના આગમનને 
કારણે કલે્ટરે વાહનોની અવર 
જવર બંધ કરવાનો આદેશ કય�

દમણ : સંઘ�દેશ દમણમાં રા્�પિત રામનાથ 
કોિવંદ 17મી ફ��ુઆરીના રોજ સંભિવત મુલાકાતે 
આવી રયા છ�. જેને લઈ �શાસન તેમના આગતા 
્વાગતાની સાથે આયોીત કાય્�મોની તડામાર 
તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી રયું છ�. 
રા્�પિતના હ્તે મોટી દમણ લાઈટ હાઉસથી 
લઈ ામપોર બીચ સુધીનો નવિનિમ્ત સી-ફ�સ 

રોડનું પણ લોકાપ્ણ થનાર હોવાની ાણકારી �ા્ત 
થઇ છ�. 

્યારે આ સંોગોને ોતા દમણનાં કલે્ટર 
રાક�શ િમ્હાસે પ�રપ�માં જણા્યા મુજબ 14મીના 
રોજ બપોરે 2 વા્યાથી 17 મી ફ��ુઆરીના સાંજે 
7 વા્યા સુધી મોટી દમણ જેટીથી લઈ ામપોર 
બીચ સુધીના ર્તા પર કોઈપણ �કારનાં વાહનોની 
અવર જવર પર રોક લગાવવાનો આદેશ કય� છ�. 
આ ર્તા પર આદેશનું ઉ્લંઘન ન થાય એ માટ� 
પયા્્ત પોલીસ જવાનોનો બંદોબ્ત રાખવા પણ 
જણા્યું છ�.

સગીરાનું અપહરણ કરીને �� સાથે 
પરણાવી દેહ્યાપારમાં ધક�લી દેવાઈ
યુપીથી અપહરણ કરીને 
લવાયેલી સગીરાને દમણ 
પોલીસે બચાવી લીધી
પોલીસે એક મિહલાની 
ધરપકડ કરી જેલમાં ધક�લી 
દીધી, ્યારે મિહલાનો 
પિત ફરાર

દમણ : ઉતર �દેશથી એક સગીરાનું 
અપહરણ કરી અપહરણકતા્ઓએ તેણીને 
એક �� સાથે પરણાવી તેને દમણ લાવી 
દેહ્યાપારમાં ધક�લી દીધી હતી. જે ગુ્હામાં 
દમણ પોલીસે સગીરાને હેમખેમ છોડાવી 
સંડોવાયેલી એક મિહલાની ધરપકડ કરી 
હતી. 

પોલીસ પાસેથી મળ�લી માિહતી અનુસાર 
12મી ફ��ુઆરીએ સગીરાના ભાઇએ ઉતર 
�દેશથી દમણ આવી પોલીસને માિહતી આપી 
હતી ક�, તેની બહેનનું કોઈ અા્યો ્ય�્ત 
2 વષ્ અગાઉ અપહરણ કરી દમણ લા્યો 
છ�. અને તેને જબરજ્તી દેહ્યાપારમાં 
ધક�લી દીધી છ�. તે દમણમાં જ રહેતી હોવાની 
ફ�રયાદ દમણ પોલીસને કરતા પોલીસના 
ડીઆઈી ઋિષપાલ િસંહની આગેવાનીમાં 
નાની દમણ પોલીસ મથકનાં પીઆઈ સોહીલ 
ીવાણીની દેખરેખ હેઠળ ટીમનું ગઠન 
કરી એક ગુ્ત સચ્ ઓપરેશન હાથ ધરી 
સગીરાને હેમખેમ શોધી કાઢી હતી. 

આ સાથે જ આ ક�સમાં ઝારખંડની એક 
મિહલાને પણ સગીરાને દેહ્યાપારમાં 
ધક�લવાના ગુ્હામાં ધરપકડ કરી કોટ�માં 
હાજર કરતાં કોટ� મિહલા આરોપીના 20 
ફ��ુ. સુધીના �રમા્ડ મંજુર કયા્ છ�. ્યારે 
આરોપી મિહલાનો પિત નાસતો ફરતો હોય 
તેને પકડવાના ચ�ો ગિતમાન કયા્ છ�.  

નવસારી િજ્લામાં નહેરનું રોટ�શન 
ઘટાડવા િપયત મંડળીઓની માંગ
બે રોટ�શન વચે 
૧૦ િદવસનું અંતર 
રાખવાની માંગણી 
સાથે આગેવાનોની 
કાય્પાલક 
ઇજનેરને રજૂઆત

નવસારી : નવસારી 
તાલુકાના ગામોની િપયત 
મંડળીઓએ નવસારી 
િજ્લામાં નહેરોમાં ૨૫ 
િદવસે રોટ�શન આપવાના 
બદલે રોટ�શન વચેના 
િદવસો ઓછા કરવાની 
માંગણી કરી અંિબકા નહેર 
િવભાગના કાય્પાલક 
ઇજનેરને આવેદનપ� 
પાઠ્યું છ�. 

નવસારી તાલુકાના પૂવ્ 
પ�ીના ગામોમાં ચાલતી 
ખેડ�તોની ૭ િપયત મંડળીઓ 

�ારા રિવ સીઝનમાં ડાંગરની 
ખેતી ૯૦ િદવસની જ હોય 
છ�, ્યારે ડાંગરને પુરતા 
�માણમાં પાણી મળી રહે 
તો ઉ્પાદન સાૂ થાય અને 
ખેડ�તોને નુકશાન પણ ન 
થાય. 

હાલમાં ખેડ�તોએ લગભગ 
૮૦ ટકા ખચ� કરી નાં્યો 
છ�, ્યારે ડાંગર માટ� નહેરનું 
રોટ�શન ૨૫ િદવસે આપવાનું 
આયોજન નહેર ખાતા �ારા 
કરવામાં આ્યું છ�. જેને 
ઘટાડીને બે રોટ�શન વચે 
૧૦ િદવસનું અંતર રાખવામાં 
આવે એવી માંગણી સાથે 
ખેડ�ત આગેવાનોએ િજ્લા 
નહેર ખાતાના કાય્પાલક 
ઇજનેર રાજે્� રાઠોડને 
આવેદનપ� આ્યું હતું અને 
નહેર િવભાગ રોટ�શનના 
િદવસો વધારવાની માંગણી 
કરી હતી.

દેશના 40થી વધુ જવાનોને ��ાંજિલ આપવા નાનાપોઢા ખાતે એ.પી.એમ.સી. ના �મુખ 
મુક�શ પટ�લ, કપરાડા તાલુકા પંચાયત માી �મુખ રમેશ ગાિવત, સામાિજક કાય્કર 
મંગુ ગાિવત, સરપંચો તેમજ આગેવાનો સાથે મુ�્લમોએ ભેગા મળીને દુવા કરી ક�્ ડલ 
સળગાવી બે િમિનટની મૌન પાળી ��ાંજિલ અપ્ણ કરી હતી. આહવાનાં શહીદ ્મારક 
ખાતે �ામજનોએ પુલવામાં શહીદ થયેલા જવાનોને ��ાંજલી અપ� મૌન પા્યું હતંુ. 
આહવાનાં શહીદ ચોક ્મારક ખાતે શુ�વારે આહવા નગરનાં �ામજનો સિહત યુવાનોએ 
પુલવામાં આંતકી હુમલામાં શહીદ થયેલ ભારતીય જવાનોને ��ાંજિલ અપ્ણ કરી ��ા 
સુમન અપ્ણ કરી બે િમિનટનું મૌન પા્યું હતું. અહી શહીદ ચોક ્મારક ખાતે મોટી 
સં્યામાં આહવા નગરનાં �ામજનો તથા યુવાવગ્ ઉપ�્થત રહયો હતો.


