TIMEL

February 14, 2022
To,

BSE Limited
1% Floor, New Trading Ring,

National Stock Exchange of India Ltd.
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: 532856

Symbol: TIMETECHNO

Dear Sir/Madam,

Ref:

Newspaper

Advertisement

- under

Regulation

47

of the

SEBI

(Listing

Obligations

and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Newspaper Advertisement for Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and
Nine Months ended 31°t December, 2021
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

31%

December,

2021

published on February 13, 2022 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 Limite:

i K

C
lumar Mewara

Sr. VP Finance & Company Secretary & Compliance Officer

TIME

TECHNOPLAST

Bringing Polymers To Life
CIN : L27203DD1989PLC003240

LTD.

Regd. Office : 101, 1st Floor, Centre Point, Somnath Daman Road, Somnath, Dabhel, Nani Daman, Daman - 396210

Corp. Off. : 55, Corporate Avenue, 2nd Floor, Saki Vihar Road, Andheri (East), Mumbai - 400 072 INDIA Tel. : 91-22-7111 9999 / 4211 9999 Fax: 91-22-2857 5672 E-mail: tti@timetechnoplast.com Website : www.timetechnoplast.com
Bangalore : (080) 26608056/61

Baroda : (0265) 2320668

Chandigarh : (0172) 2646542

Chennai (044) 4501 0019/29

Delhi : (0120) 4393820/21

Hyderabad : (040) 23410003
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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given for investigation
and verifying title of property with
tenements structures standing thereon
on C.T.S. no. 1169 Mulund(w)
mentioned in the schedule hereunder
referred to as “said Property”
Any and all Person/s , party/
ies,institutions etc. having and /or
claiming any right, interest, claim or
demand in and /or against the said
property or any part thereof in any
manner is hereby required to make the
same known by publishing in this
newspaper and the undersigned at
below mentioned address, alongwith
documentary evidence with 14 days
from the date of this publication hereof
failing which it will be considered as
waived and abandoned.
SCHEDULE OF THE PROPERTY
All that piece and parcel of land bearing
plot no. 45(part) S. No. 1000, C.T.S.
no. 1169 with tenanted building
“Ramani Bhuvan” with structures
standing thereon in “ as is where/how
is” basis situate on RRT Road, Mulund
(w) Mumbai-400 080 within the
Registration District of Mumbai
Suburban.
Ad. Shambhavi Nimkar
M-2 , 1st Floor, Shreesadan CHS,
Ghantali Devi Road, Naupada, Thane
(w)- 400602

SETUBANDHAN INFRASTRUCTURE LIMITED
(Formerly known as Prakash Constrowell Limited)
CIN : L45200MH1996PLC095941
Regd. Office : The Exchange, Near Ved Mandir, Tidke Colony, Trimbak Road, Nashik-422002
Phone : 0253 2315269 | Website : www.prakashconstro.com | E-mail : info@prakashconstro.com
Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended December 31, 2021
(Rs. in Lakhs except Earning per Share)
Particulars

Quarter Ended
Nine Months Ended Year Ended
31/12/2021 30/09/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/03/2021
Total Income from Operations
1,692.97
673.45
1,144.31
9,020.51
2,804.21
5 ,589.39
Net Profit / (Loss) for the peri377.10
(203.57)
7.49
(165.45) (2,535.16) (2,831.96)
od (before Tax, Exceptional
and/or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the peri377.10
(203.57)
7.49
(165.45) (2,535.16) (2,831.96)
od
before
tax
(after
Exceptional
and/or
Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the peri259.44
(197.04)
3.02
(289.10) (2,542.12) (2,857.91)
od after tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income
259.44
(197.04)
3.02
(289.10) (2,542.12) (2,852.64)
for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period
(after
tax)
and
Other
Comprehensive Income (after
tax)]
Paid up Equity Share Capital
1256.78
1256.78
1256.78
1256.78
1256.78
1256.78
(of Rs. 10 each)
Reserves
(excluding
4,298.64
Revaluation Reserve) as
shown in the Audited Balance
Sheet of the previous year
Earnings per equity share (of
Rs. 10 each)
Basic and Diluted
0 .21
(0.16)
0 .00
(0.23)
(2.02)
(2.27)
Notes :
1. The Audit Committee has reveiwed the above results and the Board of Directors has approved the above
results at their respective meetings held on February 11, 2022. The Statutory Auditors of the Company
have carried out a Limited Review of the aforesaid results.
2. Additional information on standalone financial results is as follows :
(Rs. in Lakhs except Earning per Share)
Particulars

Previous
Year
Ended
31/12/2021 30/09/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/03/2021
Total Income from Operations
1,226.72
673.45
808.89
8,554.26
2,315.24
4,160.20
Net Profit / (Loss) for the period
(19.21)
(203.57)
(6.83)
(561.76) (2,557.46) (2,771.99)
(before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period
(19.21)
(203.57)
(6.83)
(561.76) (2,557.46) (2,771.99)
before tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period
(13.73)
(197.04)
(6.83)
(562.27) (2,557.46) (2,797.98)
after tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income
for the period [Comprising
Profit/(Loss) for the period
(after
tax)
and
Other
Comprehensive Income (after
tax)]
Paid up Equity Share Capital
(of Rs. 10 each)
Reserves
(excluding
Revaluation Reserve) as
shown in the Audited Balance
Sheet of the previous year
Earnings per equity share (of
Rs. 10 each)
Basic and Diluted

Quarter Ended

Half Year Ended

(13.73)

(197.04)

(6.83)

(562.27)

(2,557.46)

(2,792.71)

1256.78

1256.78

1256.78

1256.78

1256.78

1256.78

-

-

-

-

-

4,202.87

(0.01)

(0.16)

(0.01)

(0.45)

(2.03)

(2.22)

3. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the
quarter ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone
and consolidated financial results for the quarter ended December 31, 2021 are available on the Stock
Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Place : Nashik
Date : February 11, 2022

For Setubandhan Infrastructure Limited
Sd/Prachi Jaju
Director
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DILIGENT MEDIA CORPORATION LIMITED

ew{ÕnÌ

CIN : L22120MH2005PLC151377 Website: www.dnaindia.com
Regd. Office : ‘A’ Wing, Marathon Futurex, 18th Floor, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013

(Rs. In Lacs)

Unaudited financial results For the Quarter & 9 Month ended 31 December, 2021.
Quarter Ended on

Particulars
31-12-2021
Continuing Operations
1) Total Income from Operations
2) Net Profit/(Loss) for the period (before tax)
3) Net Profit/(Loss) for the period after tax
4) Total Comprehensive Income for the period [Compriing Profit /(Loss)
for the period(after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]*
5) Equity Share Capital
6) Other equity (excluding revaluation reserves)
7) Earning per Share(face value Re. 1/- each) (not annualised)
Basic & Diluted (for Continuing business) (Rs.)
Basic & Diluted (for Discontinued business) (Rs.)
Basic & Diluted (for Continuing & Discontinued business) (Rs.)
* It includes profit / losses from discontinued operation

30-09-2021

9 Months Ended

31-12-2020

31-12-2021

Year Ended
31-12-2020 31-03-2021

225
(632)
(632)

161
89
89

111
121
121

581
(348)
(348)

199
169
169

315
294
294

1,272
1177
-

(263)
1177
-

(16,167)
1177
-

689
1177
-

13,201
1177
-

(4,562)
1177
(59,068)

(0.54)
1.62
1.08
1,904

0.08
(0.30)
(0.22)
(352)

0.10
13.62
13.72
16,036

(0.30)
0.88
0.58
1,037

0.14
11.05
11.19
13,003

0.25
(4.13)
(3.88)
(4,856)

X¡. Zdeº$s‘Ü¶o 11.02.2022
amoOr nmZ H«$. 25 da N>mnyZ Amboë¶m
AaqdX Ama. qgJ, dH$sb ¶m§À¶m
ghr{Zer àH$m{eV Pmboë¶m Omhra
gyM Zo‘Ü¶o n{hë¶m n[aÀN>oXmVrb
Mm¡Ï¶m Amoi r‘Yrb Zmd "aqdÐ
OmYd' EodOr "aqdÐ OmS>d' Ago
dmMmdo.

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed by the company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites ( www.bseindia.com
and www.nseindia.com) and also on the Company’s website www.dnaindia.com. 2) This financial statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards
(Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
For Diligent Media Corporation Limited,
Nishikant Upadhyay
Place: Mumbai
Director
Date: February 11, 2022
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E¶w ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS>

(eoS>çwëS> H$‘{e©¶b ~±H$)
(grAm¶EZ: Eb36911AmaOo1996nrEbgr011381)
Zm|XUr H$m¶m©b¶: 19-E, Ywboída JmS>©Z, AO‘oa amoS>, O¶nya-302001

n[a{eï> IV [{Z¶‘ 8 (1) nhm)] H$ãOm

gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$mam§Zr E¶w ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS> (eoS>çwëS> H$‘{e©¶b ~±H$) Mo
àm{YH¥$V A{YH$mar åhUwZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (A°³Q>, 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12)
ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 Mm ({Z¶‘ 3) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m
A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gXa gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV é. 10,56,381/- (én¶o Xhm
bmI N>nÞ hOma VrZeo E³¶mE|er ‘mÌ) Aer gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xma
amhþb AÞm ^§S>ma (H$O©Xma), amhþb amOHw$‘ma Jwám (gh-H$O©Xma), H¡$bmg Xo{dXmg Jwám (ghH$O©Xma), amOHw$‘ma Xo{dXmg Jwám (gh-H$O©Xma), (H$O© ImVm H«$.
Eb9001060122769749) ¶m§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r {XZm§H$ 13-Am°³Q>mo.-21 amoOrMr ‘mJUr
gyMZm {ZJ©{‘V Ho$bobr Amho.
H$O©Xma/JhmUdQ>Xma ¶m§Zr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho, åhUyZ H$O©Xma/JhmUdQ>Xma
Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa 8 ’o$~«w., 2022 amoOr
gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ (4) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ’$mog©‘|Q> éëg, 2002
À¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶mbm/{Vbm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m
{‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho.
{deofV: H$O©Xma/JhmUdQ>Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr
gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm
ì¶dhma hm 13-Am°³Q>mo.-21 amoOrgMr é. 10,56,381/- (én¶o Xhm bmI N>nÞ hOma VrZeo
E³¶mE|er ‘mÌ) Am{U g§nyU© àXmZmn¶ªV Ë¶mdarb ì¶mO Am{U IM© ¶m aH$‘oH$[aVm E¶w ñ‘m°b
’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS> (eoS>çwëS> H$‘{e©¶b ~±H$) À¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.
H$O©Xmam§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13 À¶m
nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
amOHw$‘ma Xo{dXmg Jwám Am{U H¡$bmg Xo{dXmg Jwám Ûmao ‘mbH$sMr ‘hmnm{bH$m eoQ> gìh} H«$. 40,
ßbm°Q> H«$. 161, am‘~mJ ZmPwb, emhþ ‘§Jb H$m¶m©b¶ ‘mJo, A‘amdVr ¶oWo pñWV {‘iH$V ¶oWo
pñWV a{hdmgr/H$‘{e©¶b {‘iH$V O{‘Z/{~pëS>¨J/~m§YH$m‘ Am{U {’$³Mg© Mo gd© Vo ^mJ Am{U
{d^mJ, ‘moO‘m{nV 3103.26 Mm¡.¶mS²>g©, Á¶mbm Mma {g‘m AmhoV:ghr/{XZm§H$: 08/’o$~«w./2022
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: A‘amdVr, ‘hmamï´>.
E¶w ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS>

&,1/0+3/&ZZZWULRFKHPSURGXFWVFRP
5HJG2II6DPEDYD&KDPEHUWK)ORRU6LU305RDG)RUW0XPEDL
(;75$&72)81$8',7('67$1'$/21(),1$1&,$/5(68/76
)257+(48$57(5$1'1,1(0217+6(1'('67'(&(0%(5
5VLQ/DNK ([FHSW(36

6U
1R

Registered Office : Plot No 9, Spectra Compound, Ramchandra Lane Extension,
Kanchpada II, Malad (West), Mumbai - 400 064.
CIN NO : L74999MH1992PLC067849, Email : sepl12@rediffmail.com
Phone No : 022 - 2889 3933, Fax No : 022 - 2889 1342,
Website : www.spectraindustries.co.in
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER & NINE MONTH YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
( in lakhs, except EPS)

Sr.
No.
1
2
3
4
5

6

7

Particulars

Total Income from operations (Net)
Net Profit / (Loss) from Ordinary
Activities after Tax
Total Comprehensive Income
after Tax
Paid up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)
Reserves excluding Revaluation
Reserves as per balance sheet
of previous accounting year
Earning Per Share (EPS) (before
extraordinary items)
of Rs. 10/- each - Not annualised
(a) Basic
(b) Diluted
Earning Per Share (EPS) (after
extraordinary items) of Rs.10/- each
(a) Basic
(b) Diluted

Quarter Ended Nine Month Ended Nine Month Ended Year Ended
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2020
31.03.2021
(Un-Audited)
(Un-Audited)
(Un-Audited) (Audited)
0.00

0.00

0.00

0.00

(111.22)

(130.93)

(79.91)

(550.45)

-

-

-

-

707.85

707.85

707.85

707.85

-

-

-

(4301.48)

(1.57)

(1.85)

(1.13)

(7.78)

(1.57)

(1.85)

(1.13)

(7.78)

Notes :
1. The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at
its meeting held on 12.02.2022.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges
under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange
websites. (www.bseindia.com) and the Company website : www.spectraindustries.co.in
By Order of The Board
For SPECTRA INDUSTRIES LIMITED
Sd/Jaidev Vinod Kumar Gupta
Place : Mumbai
Executive Director & CFO
Date : 12-02-2022
DIN - 00066999
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1RWHV


  7KHDERYH8QDXGLWHG6WDQGDORQH)LQDQFLDO5HVXOWVRIWKH&RPSDQ\IRUWKHTXDUWHUDQGQLQHPRQWKVHQGHG'HFHPEHUKDYH
EHHQUHYLHZHGE\WKH$XGLWFRPPLWWHHRIWKH%RDUGDQGDSSURYHGE\WKH%RDUGRI'LUHFWRUVDWLWVPHHWLQJKHOGRQ
  7KH8QDXGLWHGILQDQFLDOUHVXOWVKDYHEHHQSUHSDUHGLQDFFRUGDQFHZLWK,QGLDQ$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV ,QG$6 WKHSURYLVLRQVRIWKH
&RPSDQLHV$FW WKH$FW DVDSSOLFDEOHDQGJXLGHOLQHVLVVXHGE\WKH6HFXULWLHVDQG([FKDQJH%RDUGRI,QGLD 6(%, 
  7KH&RPSDQ\RSHUDWHVLQVLQJOHVHJPHQWRQO\LHFKHPLFDODQGSKDUPDFHXWLFDOVWKHUHIRUHGLVFORVXUHUHTXLUHPHQWRI,QGLDQ$FFRXQWLQJ
6WDQGDUG ,1'$6 6HJPHQW5HSRUWLQJLVQRWDSSOLFDEOH 

  7KH&RPSDQ\KDVFRQVLGHUHGWKHSRVVLEOHHIIHFWVWKDWPD\DULVHRXWRIWKHVWLOOXQIROGLQJ&29,'SDQGHPLFRQWKHFDUU\LQJDPRXQWVRI
SURSHUW\SODQW HTXLSPHQWLQYHQWRULHVWUDGHUHFHLYDEOHVHWF)RUWKLVSXUSRVHWKH&RPSDQ\KDVFRQVLGHUHGLQWHUQDODQGH[WHUQDO
VRXUFHVRILQIRUPDWLRQXSWRWKHGDWHRIDSSURYDORIWKH )LQDQFLDO5HVXOWVLQFOXGLQJFUHGLWUHSRUWVDQGUHODWHGLQIRUPDWLRQHFRQRPLF
IRUHFDVWVPDUNHWYDOXHRIFHUWDLQLQYHVWPHQWVHWF%DVHGRQWKHFXUUHQWHVWLPDWHVWKH&RPSDQ\GRHVQRWH[SHFWDQ\VLJQLILFDQWLPSDFW
RQVXFKFDUU\LQJYDOXHV7KHLPSDFWRI&29,'RQWKH&RPSDQ\¶VILQDQFLDOVWDWHPHQWVPD\GLIIHUIURPWKDWHVWLPDWHGDVDWWKHGDWHRI
DSSURYDORI)LQDQFLDO5HVXOWV


  7KH,QGLDQ3DUOLDPHQWKDVDSSURYHGWKH&RGHRQ6RFLDO6HFXULW\ZKLFKZRXOGLPSDFWWKHFRQWULEXWLRQVE\WKHFRPSDQ\WRZDUGV
3URYLGHQW)XQGDQG*UDWXLW\7KH0LQLVWU\RI/DERXUDQG(PSOR\PHQWKDVUHOHDVHGGUDIWUXOHVIRUWKH&RGHRQ6RFLDO6HFXULW\RQ
1RYHPEHUDQGKDVLQYLWHGVXJJHVWLRQVIURPVWDNHKROGHUVZKLFKDUHXQGHUDFWLYHFRQVLGHUDWLRQE\WKH0LQLVWU\7KH&RPSDQ\
ZLOODVVHVVWKHLPSDFWDQGLWVHYDOXDWLRQRQFHWKHVXEMHFWUXOHVDUHQRWLILHGDQGZLOOJLYHDSSURSULDWHLPSDFWLQLWVILQDQFLDOVWDWHPHQWVLQWKH
SHULRGLQZKLFKWKH&RGHEHFRPHVHIIHFWLYHDQGWKHUHODWHGUXOHVWRGHWHUPLQHWKHILQDQFLDOLPSDFWDUHSXEOLVKHG
  7KH&RUUHVSRQGLQJILJXUHVRIWKHSUHYLRXVTXDUWHU\HDUKDYHEHHQUHJURXSHGUHFDVWHGDQGUHFODVVLILHGWRPDNHWKHPFRPSDUDEOH
ZKHUHYHUQHFHVVDU\


  7KHDERYHLVDQH[WUDFWRIWKHGHWDLOHGIRUPDWRIXQDXGLWHGILQDQFLDOUHVXOWVILOHGZLWKWKH6WRFN([FKDQJHXQGHU5HJXODWLRQRIWKH6(%,
/LVWLQJDQG2WKHU'LVFORVXUH5HTXLUHPHQWV 5HJXODWLRQ7KHIXOOIRUPDWRIFRQVROLGDWHGILQDQFLDOUHVXOWVDUHDYDLODEOHRQWKH6WRFN
([FKDQJHZHEVLWHRI%6( ZZZEVHLQGLDFRP DQGRQWKH&RPSDQ\ VZHEVLWHZZZWULRFKHPSURGXFWVFRP
)
 2575,2&+(0352'8&76/,0,7('
6
 G
5$086'(25$
3ODFH0XPEDL
'
 ,5(&725 &(2
'DWHGWK)HEUXDU\
'
 ,1

હવામાન

નવસારી
આહવા
વલસાડ
વાપી

મહત્તમ
૩૧.૦૦ સે.
૩૫.૦૦ સે.
૩૦.૦૦ સે.
૩૦.૦૦ સે.

લઘુત્તમ
૧૫.૦૦ સે.
૧૫.૦૦ સે.
૧૬.૦૦ સે.
૧૬.૦૦ સે.

નવસારી-વલસાડ-વાપી

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

�રંગ રોડ ઉપર આવેલા બાંધકામ �ોજેક્ટમાં મજૂરના મોત �કરણમાં

નવસારીમાં ગેરકાયદે બાંધકામ હટાવવા મામલે �ફ�ડલું વાળી દેવાયું !
ખર�ખર તો સેફ્ટી
અને ગેરકાયદ�
બાંધકામ કરનારા
િબલ્ડર અને
આ�ક�ટ�ક્ટ સામે
કાયર્વાહી કરવાની
હોય છ�, પણ માત્ર
નો�ટસ ફટકારી
સંતોષ મનાયો

નવસારી : નવસારીના
ભેસતખાડા �રંગરોડ ઉપર થતા
બાંધકામ �ોજેક્ટમાં બાંધકામ
દરિમયાન મજુરનું મોત નીપજ્યા
�કરણમાં પાિલકાના સી.ઓ. એ
સ્થળ ચકાસણી કરી પરવાનગી
િવરૂ�નું બાંધકામ દૂર કરવા
નો�ટસ પાઠવી સમ� �કરણમાં
�ફ�ડલું વાળી દેવામાં આવ્યું
છ�. ખરેખર તો સેફટી અને
ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારા
િબલ્ડર અને આ�ક�ટ�ક્ટ સામે
કાયર્વાહી કરવાની હોય છ�. પરંતુ
મજૂરના મોત મામલેના �કરણને
ગેરકાયદેસર બાંધકામ તરફ વાળી
દેવામાં આવી છ�.
નવસારીના
ભેસતખાડા
�રંગરોડ ઉપર મોટી ઈમારતનું
બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું.
દરિમયાન ગત 25મીએ ડીસેમ્બર
2021માં બપોરે એક મજુરનું

નો�ટસ આપ્યાને 1 મિહનો થવા છતાં ગેરકાયદેસ
બાંધકામની એક �ટ પણ દૂર ન કરાઈ !

7માં માળ�થી નીચે પટકાતા મોત
નીપજ્યું હતું. આ બાબતે નવસારી
ટાઉન પોલીસ મથક� અકસ્માત
મોતનો ગુનો દાખલ કય� હતો.
જોક� ત્યારે નવસારી-િવજલપોર
નગરપાિલકાના અિધકારીઓએ
બાંધકામ અટકાવી તપાસ શરૂ
કરી હતી. ત્યારબાદ પાિલકાના
સી.ઓ. એ સ્થળ ચકાસણી
પણ કરવામાં આવી હતી. જ્યાં
બાંધકામ પરવાનગી િવરૂ�નું
થઇ રહ્યું હોવાનું જણાયું હતું.
જેથી નગરપાિલકાના સી.ઓ. એ
િબલ્ડર હનીફ માચીસવાલા અને
આ�ક�ટ�ક્ટ ભાવેશ મોદીને નોટીસ
પાઠવી હતી. જે નોટીસમાં જણાવ્યું
હતું ક�, નવસારીના �રંગરોડ
િવસ્તારમાં ટી.નં. 155, રે.સ.નં.
7/12 પૈકી જેનો સી.સ.નં. 5814
પૈકી વાળી જમીનમાં ચાલતા
બાંધકામવાળી જમીનમાં બાંધકામ
સ્થળ ઉપર િબલ્ડર/કોન્�ાક્ટર

�ારા સ્થળ પર બાંધકામ કરતા
7માં માળ�થી કામ કરતા એક
મજુરનું પડી જવાથી અવસાન
થયું છ�. જે અન્વયે ફ�રયાદ
આવતા સ્થળ િનરીક્ષણ કરતા
મામલ પડ�લ છ�. સ્થળ તપાસ
કરતા બાંધકામ પરવાનગી કરતા
સ્થળ પર મજુર કરેલા નકશા
િવરૂ�નું બાંધકામ કરેલ જણાયું
છ�. તો આ નો�ટસ મળ્યે સ્થળ
પર કરેલા બાંધકામ પરવાનગી
િવરૂ�નું બાંધકામ સત્વરે દુર
કરી કરાવી 7 િદનમાં લેિખતમાં
જાણ કરવી. તેમ કરવામાં કસુર
થતાં ધી ગુજરાત ટાઉન પ્લાિનંગ
એન્ડ અબર્ન ડ�વલપમેન્ટ એક્ટ1976ની કલમ 35થી અન્વયે
આગળની કાયદેસરની કાયર્વાહી
હાથ ધરવામાં આવશે તેમજ સદર
જમીનમાં કરવામાં આવી રહેલા
બાંધકામમાં હવે પછી બાંધકામ
પરવાનગી િવરૂ�નું બાંધકામ દુર

વન કમર્ચારીની ગાડીને ટ�ર મારી લાકડા ચોર
ચાલુ ગાડીમાંથી ક�દી પડતાં ગાડી પલટી ગઈ
િચચીનાગાવઠા ર�જનાં
આર.એફ.ઓ.એ
લાકડા ચોરની
ગાડીનો 15 �ક.મી.
સુધી પીછો કરી 15
નંગ સાગી ચોરસા
મળી �.4.30 લાખનો
મુદ્દામાલ કબજે કય�

સાપુતારા : િચચીનાગાવઠા
ર�જ િવસ્તારમાં આજે 3 વાગ્યે
ટાટા ઝેનોન ગાડી.ન.�.જે.21.
વી.5977માં
ગેરકાયદ�સર
સાગી ચોરસા ભરાતાં હોવાની
બાતમી િચચીનાગાવઠા ર�જનાં
વનકમ�ઓની ટીમને મળી હતી.
જેથી િચચીનાગાવઠા ર�જનાં
આર.એફ.ઓ
ગણેશભાઈ
ભોયની ટીમે નાકા બંધી કરી
હતી અને આ ટાટા ઝેનોન ગાડી

દ�ખાતાની સાથે જ તેનો 15
�કલોમીટર સુધી પીછો કય� હતો.
અહ� માગર્માં િચચીનાગાવઠા
ર�જનાં
આર.એફ.ઓની
સરકારી ગાડીને આ ટાટા ઝેનોન
ગાડીનાં ચાલક� ત્રણ વખત
ટક્કર મારી ચાલુ ગાડીમાંથી
ક�દકો માય� હતો. જેથી માગર્ની
સાઈડમાં ઝેનોન ગાડી પલ્ટી
ગઈ હતી. અહ� વઘઇ ર�જનાં
આર.એફ.ઓ ડી.ક�.રબારી
સિહત િચચીનાગાવઠા ર�જનાં
આર.એફ.ઓ
ગણેશભાઈ

નવસારી િજલ્લામાં કોરોનાના
13 અને વલસાડમાં 9 ક�સ
નવસારી, વલસાડ : નવસારી
િજલ્લામાં શિનવારે 13 કોરોના ક�સ
નોંધાયા છ�. જેમાં 3 િવ�ાથ� સં�િમત
થયા છ�. જોક� શિનવારે કોરોનાના
20 દદ� સાજા થતાં હાલ િજલ્લામાં
143 એ�ક્ટવ ક�સ છ�. તાલુકા �માણે
જોઈએ તો ગણદેવી તાલુકામાં 5,
નવસારીમાં 3, જલાલપોર તાલુકામાં
2, ખેરગામ તાલુકામા 1, ચીખલી
તાલુકામાં 1 અને વાંસદા તાલુકામાં
1 ક�સ નોંધાયો હતો. શિનવારે
િજલ્લામાં કોરોનાના વધુ 20 વધુ
દદ� સાજા થતા હમણાં સુધીમાં

ગીરીશ ભોયે

ભોયેએ ગાડીમાં તપાસ કરતા
15 નંગ સાગી ચોરસા અંદાિજત
2.066 ઘનમીટર તથા ટાટા
ઝેનોન મળી ક�લ 4,30,000નો
મુદ્દોમાલ કબ્જે કરી કાયદ�સરની
કાયર્વાહી હાથ ધરી હતી. જ્યાર�
અહી િચચીનાગાવઠા ર�જની
સરકારી ગાડીનાં ચાલકને
પણ નાની મોટી ઇ� પહ�ચતા
તેને તાત્કાિલક સારવારનાં
અથ� ન�કનાં વઘઇ સામૂિહક
આરોગ્ય ક�ન્દ્રમાં ખસેડવાની
તજવીજ હાથ ધરી હતી.

નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકાના ચીફ ઓ�ફસર� ભ�સતખાડા
�ર�ગરોડ પર આવેલા બાંધકામ પ્રોજેક્ટના િબલ્ડર હનીફ
માચીસવાલા અને આ�ક�ટ�ક્ટ ભાવેશ મોદીને ગત તા. 10/1/2022 ના
રોજ નો�ટસ ફાળવી 7 �દવસના અંદર સ્થળ ઉપર કર�લા પરવાનગી
િવ�દ્ધનું બાંધકામ દૂર કરવાની સૂચના આપી હતી. આજે એ વાતને
એક મિહનો થઇ જવા આવ્યો છ� તેમ છતાં િબલ્ડર અને આ�ક�ટ�ક્ટ
પરવાનગી િવ�દ્ધનું બાંધકામ દૂર કયુ� નથી. તેમજ ચીફ ઓ�ફસર�
આ અંગે બી� કોઈ કાયર્વાહી હાથ ધરી નથી. ત્યાર� મજૂરનું મોત જે
બાંધકામ ઉપરથી થયું છ� એવા ચીફ ઓ�ફસર� ગેરકાયદ�સર ઠરાવેલ
બાંધકામની એક �ટ પણ દૂર કરાવી નથી.

પાિલકા એક્ટ મુજબ કાયર્વાહી કરીશું : ચીફ ઓ�ફસર
નવસારી : આ મામલે નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકાના ચીફ
ઓ�ફસર� જણાવ્યું હતું ક�, બનાવવાળી જગ્યાએ તપાસ કરી
લેન્ડ ડેવલોપર અને આ�ક�ટ�ક્ટ નો�ટસ ફટકારી નકશા િવ�દ્ધનું
બાંધકામ બંધ કરાવવામાં આવ્યું છ�. સાથે જ પાિલકા એક્ટ
મુજબની આગળની કાયર્વાહી હાથ ધરાઈ છ�.

કયાર્ િસવાય સ્થળ પર બાંધકામ
શરૂ ન કરવાની સ્પષ્ટ નોંધ લેવા
માટ� જણાવ્યું હતું.
સ્થળ ચકાસણી કરવા ગયેલા
પાિલકાના સી.ઓ. મા�
પરવાનગી િવરૂ�નું બાંધકામ છ� ક�
નહી તે ચકાસ્યું હતું. પરંતુ મજુરના
મોત મામલે કોઈ ચકાસણી જ ન
કરી તે બાબત સી.ઓ.ની કામગીરી
ઉપર શંકા ઉપજાવી રહી છ�. સ્થળ
તપાસણી કરવા ગયેલા સી.ઓ.ને
બાંધકામની જગ્યા ઉપર �ાથિમક
સારવાર માટ�ની સુિવધા ઉપલબ્ધ

છ� ક� નહી, મજૂરો માટ� સેફટી
બેલ્ટ ક� હેલ્મેટ વગેરેની સુિવધા
છ� ક� નહી તે બાબતે ચકાસણી
કરી ક� નહી તે તો સી.ઓ. જ
જાણે છ�. ખરેખર તો સેફટી અને
ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારા
િબલ્ડર અને આ�ક�ટ�ક્ટ સામે
કાયર્વાહી કરવાની હોય છ�. પરંતુ
પાિલકાના સી.ઓ.એ િબલ્ડર અને
આ�ક�ટ�ક્ટને મા� ગેરકાયદેસર
બાંધકામ બાબતે નો�ટસ આપી
સમ� �કરણમાં ફુલેક� વાળી
દેવામાં આવ્યું છ�.

દા.ન.હના મોહન ડ�લકર
આપઘાત ક�સમાં મુંબઈ
પોલીસે 8ને સમન્સ આપ્યા

કલેક્ટર, એસપી
અને આરડીસી
સિહત 8 લોકોને
એસઆઈટી સમક્ષ
હાજર રહ�વા
ફરમાન

સેલવાસ-દમણ : સંઘ�દેશ
દાદરા નગર હવેલીનાં પૂવર્
સાંસદ મોહન ડ�લકરના
આપઘાત �કરણમાં મુંબઈ
પોલીસે કલેક્ટર, એસપી અને
આરડીસી સિહત 8 લોકોને
એસઆઈટી સમક્ષ હાજર
રહેવા ફરમાન જારી કય� છ�.
દાનહનાં પૂવર્ સાંસદ
મોહનભાઈ ડ�લકરે મુંબઈની
એક હોટલમાં પોતાની
સ્યૂસાઈડ નોટ લખી ગળ� ફાંસો
ખાઈ પોતાનું જીવન ટ��કાવી

દીધું હતું. જે સ્યૂસાઈડ નોટમાં
જેટલા પણ લોકોના નામો
લખ્યા હતા એના આધારે સ્વ.
મોહન ડ�લકરનાં પુ� અિભનવ
ડ�લકરે 8 વ્યક્ત� ફ�રયાદ
દાખલ કરાવી હતી. આ ક�સની
તપાસ એસઆઈટીને સોંપવા
મહારાષ્�નાં
�હમં�ીને
અનુરોધ કય� હતો. જેને લઈ
�હમં�ીએ ક�સની તપાસ
એસઆઈટીને સોંપી હતી.
સુ�ો પાસેથી મળ�લી માિહતી
�માણે આ ક�સ અંગે મુંબઈ
પોલીસે કલેક્ટર, એસ.પી.,
આર.ડી.સી. સિહત 8 લોકોને
સમન્સ પાઠવી એસ.આઈ.ટી.
સમક્ષ હાજર રહેવા જણાવ્યું
છ�. ત્યારે એસ.આઈ.ટી. આ
ક�સને લઈ સિ�ય બનતા ફરી
એક વાર સેલવાસનું રાજકારણ
ગરમાઈ જવા પામ્યું છ�.

લાંચ ક�સમાં 3 મિહનાથી ફરાર PSI
યેશા પટ�લ એસીબી સમક્ષ હાજર થયા
સેલવાસના બારના
માિલકના પુત્રને
દા�ના ખોટા ક�સમાં
ફસાવી પતાવટ માટ�
�.1.5 લાખની લાંચ
માંગી હતી
પીએસઆઈ વતી
તેના વક�લને લાંચ
લેતાં એસીબીએ છટક�
ગોઠવી ઝડપી પાડ્યો
હતો

વલસાડ: સેલવાસના બાર
માિલકના પુત્રને દા�ના ક�સમાં
સંડોવી દ�વાની ધમક� આપી
�. 1.5 લાખની લાંચ મંગવાના
ક�સમાં 3 માસથી ભાગતા
ફરતી વલસાડ િસટી પોલીસ
મથકના મિહલા પીએસઆઇ
યેશા પટ�લ શિનવાર� એકાએક

ક�લ 11,505 દદ� સાજા થયા છ�.
નવસારી િજલ્લામાં હમણાં સુધી
209 દદ�ના કોરોનાને કારણે �ત્યુ
થયા છ�. જેથી હાલ િજલ્લામાં
એ�ક્ટવ ક�સમાં ઘટાડો થતા 143
જેટલા દદ� સારવાર લઈ રહ્યા
છ�. વલસાડ િજલ્લામાં શિનવારે
કોરોનાના 9 ક�સ નોંધાયા હતા,
જ્યારે 23 દદ� સાજા થયા હતા.
િજલ્લામાં અત્યાર સુધી કોરોનાના
12643 ક�સ નોંધાયા હતા, જે પેકી
12060 સાજા થયા હતા જ્યારે 89
દદ� સારવાર હેઠળ છ�.

અ�ત પટ�લ

પારડી: પારડીમાં આવેલા APMC માક�ટ પાસે પીવાના પાણીની લાઈનમાં મોબાઈલના ક�બલ
નાખવાની કામગીરી કરતા પાિલકાના પીવાના પાણીની 6 �ચની પાઈપ લાઈનમાં ભંગાણ પડ્યું
હતું. જે કામગીરી દરિમયાન ડ્રેજ�ગ કરતા પાઇપ લાઈન તૂટી જતાં તેની �ણ વોટરસવક્સર્ ચેરમેન
િનક�તાબેન પટ�લને થતાં તેઓ શિનવાર� તેમની ટીમ લઈને સ્થળ પર આવી પહ�ચ્યા હતા. ટીમે
તાત્કાિલક ધોરણે રીપે�ર�ગ કામગીરી હાથ ધરી કામગીરી પૂણર્ થવાથી આ િવસ્તારને પાણી પુરવઠો
રાબેતા મુજબ પૂરો પાડવામાં આવશે.

ડાંગમાં કોરોનાના 3 ક�સ

સાપુતારા: ડાંગ િજલ્લામાં
શિનવાર� કોરોનાના નવા માત્ર
3 ક�સ ન�ધાયા હતા. જેમાં
કાકડિવહીરનો 17 વષ�ય ત�ણ,
સાકરપાતળનો 34 વષ�ય યુવક,
ચીકારની 13 વષ�ય ત�ણી
સંક્રિમત થયા છ�. િજલ્લામાં ક�લ
978 ક�સ ન�ધાયા છ�. જેમાંથી
903 દદ� સા� થઈ જતા તેઓને
ર� આપવામાં આવી છ�. જ્યાર�
હાલની તારીખે ક�લ 75 દદ�
એ�ક્ટવ છ�.

વલસાડ એસીબી સમક્ષ હાજર
થઈ ગયા હતા.
વલસાડ િસટી પોલીસ
મથકમાં ફરજ બ�વતા
મિહલા પીએસઆઇ યેશા
પટ�લે સેલવાસના એક બારના
માિલકના પુત્રનું નામ દા�ના
ક�સમાં ખોલી તેને હાજર થવા
નો�ટસ આપી હતી. તેમના
દ્વારા તેને ખોટા ક�સમાં ધક�લી
દ�વાની વાત કરી પતાવટ
માટ� �.1.5 લાખની માંગણી
કરી હતી. આ પૈસા તેના
વતી વલસાડના વક�લ ભરત
યાદવ લેવા ગયો હતો. તેને �.
1.5 લાખની લાંચ સ્વીકારતા

ગત 17 નવે. 2021ના રોજ
એસીબીએ ર�ગે હાથ ઝડપી
પાડ્યો હતો. વક�લ ભરત
યાદવ પકડાયા બાદ મિહલા
પીએસઆઇ યેશા પટ�લ
એસીબીને ચકમો આપી ભાગી
ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેણે 1
ફ�બ્રુઆરીના રોજ વલસાડની
સેસન્સ કોટર્માં આગોતરા
�મીન માટ� અર� પણ કરી
હતી. �ક�, તેની �મીન
અર� કોટર્માં નામંજૂર થઇ
હતી. જેના પગલે આખર� તેણે
એસીબી સમક્ષ હાજર થવાનું
મુનાસીબ માની શિનવાર�
સવાર� એસીબીમાં હાજર
થઈ ગયા હતા. જેના પગલે
એસીબીએ તેનો કોિવડ ટ�સ્ટ
કરી વધુ કાયર્વાહી હાથ ધરી
હતી. શિનવાર� સાંજે તેની
ઓ�ફસીયલ અટકાયત થશે,
એવું વલસાડ એસીબી પીઆઇ
વસાવાએ જણાવ્યું હતું.

નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકાની કામગીરી એક સાંધે ને તેર તૂટ� જેવી !

વાયરલેસ ક��ોલ શરૂ કયાર્ િવના જ
વાયરલેસ ઓ�ફસરની િનમણૂક કરાઈ

પાિલકાની િત�રીને
ભાર� નુકસાન ?
પાિલકાના ફાયર
િવભાગમાં ટૂંક
સમયમાં વાયરલેસનાં
સાધનો વસાવવા અને
તેને મેન્ટ�ઈન કરવાની
ખાતરી અપાઈ

નવસારી : નવસારી-િવજલપોર
નગરપાિલકાના ફાયર િવભાગમાં
વાયરલેશ ઓ�ફસર સાથે ૨૧
કમર્ચારીઓની િનમણુંક કરવામાં
આવી હતી. પરંતુ હાલ પાિલકાના
ફાયર િવભાગમાં વાયરલેશ ક��ોલ
શરૂ કરાયું નથી છતાં વાયરલેશ
ઓ�ફસરની િનમણુંક કરાતા
પાિલકાની કામગીરી સામે સવાલો
ઉઠવા પામ્યા છ�.
નવસારી-િવજલપોર
નગરપાિલકા તેની કામગીરીને
લઈ હાલ િવવાદમાં ચાલી રહી
છ�. પાિલકા �ારા કોન્�ાકટરોને
અપાતા કામોમાં વેઠ ઉતારવી,
પાિલકામાં
શાસકો
અને

નવસારીમાં લઘુત્તમ તાપમાન
15.5, વલસાડમાં 16.5 �ડ�ી

નવસારી, વલસાડ : નવસારીમાં
શિનવારે લઘુત્તમ તાપમાનમાં
અડધો �ડ�ીનો ઘટાડો થતાં
તાપમાન 15.5 �ડ�ી નોંધાયું છ�.
જ્યારે મહત્તમ તાપમાનમાં અડધો
�ડ�ીનો વધારો થતા 31.1 �ડ�ી
નોંધાયું છ�. વાતાવરણમાં ભેજનું
�માણ 66 ટકા હતું. જે બપોરબાદ
ઘટીને 31 ટકાએ રહ્યું હતું.
જ્યારે િદવસ દરિમયાન ઉત્તરપૂવર્ િદશાએથી 6.5 �ક.મી.ની
ઝડપે પવન ફૂંકાયા હતા. જ્યારે
વલસાડમાં લઘુત્તમ તાપમાન
16.5 �ડ�ી મહત્તમ તાપમાન 33
�ડ�ી જ્યારે વાતાવરણમાં ભેજનું
�માણ 85 ટકા નોંધાયું હતું.

પારડીમાં પીવાના પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ

૫

રિવવાર ૧૩ ફ��ુઆરી, ૨૦૨૨

ફાયર િવભાગનો સ્ટાફ રાજ્ય સરકારે
મંજૂર કય� છ� : પાિલકા �મુખ

નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકાના પ્રમુખ �ગીશ શાહ� જણાવ્યું હતું
ક�, હાલમાં જે ફાયર િવભાગના સ્ટાફની િનમણુંક કરવામાં આવી છ�
તે રાજ્ય સરકાર� મંજુર કરી છ�. જેમાં વાયરલેશ ઓ�ફસરની પણ
િનમણુંક થઇ છ�. �ક� પાિલકામાં વાયરલેશ ઓ�ફસર ન હોવાથી
વાયરલેશ �મ શ� કરાયો ન હતો. હવે વાયરલેશ ઓ�ફસરની
િનમણુંક થઈ છ� તો ટુક સમયમાં વાયરલેશના સાધનો વસાવી લેશું અને
તેને મેન્ટ�ઈન પણ કરીશું.

અિધકારીઓ વચ્ચે માથાક�ટ થવી
ક� પછી ફાયર િવભાગમાં જુના
અને અનુભવી કમર્ચારીઓને
બાજુએ મૂકી નવા ઉમેદવારોની
િનમણુંક કરવા જેવી ઘણી
બાબતોથી નવસારી-િવજલપોર
નગરપાિલકા િવવાદોથી ઘેરાયેલું
છ�. નગરપાિલકાના િવવાદો
થમવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું.
નગરપાિલકામાં એક િવવાદ પૂરો
ન થાય ત્યાં તો બીજો િવવાદ
ઉભો થઇ જતો હોય છ�. ત્યારે
નગરપાિલકાની કામગીરી એક
સાંધે ને તેર તૂટ� જેવી છ�.
હાલ નવસારી-િવજલપોર
નગરપાિલકામાં ફાયર િવભાગમાં
િનમણુંક બાબતે િવવાદ ચાલી

રહ્યો છ�. નગરપાિલકાના ફાયર
િવભાગમાં જુના અને અનુભવી
કમર્ચારીઓને બાજુએ મૂકી નવા
અને િબનઅનુભવી કમર્ચારીઓની
િનમણુંક કરવામાં આવી છ�.
જેમાં વાયરલેશ ઓ�ફસરનો પણ
સમાવેશ થયો છ�. પરંતુ હાલ
પાિલકાના ફાયર િવભાગમાં
વાયરલેશ ક��ોલરૂમ શરૂ કરવામાં
આવ્યું ન હતું છતાં પણ વાયરલેશ
ઓ�ફસરની િનમણુંક કરાતા
પાિલકાની િતજોરીને ભારે નુકસાન
પહોચાડવાનું કામ પાિલકા તં�એ
કયુ� છ�. જોક� પાિલકા �ારા ફાયર
િવભાગમાં આગામી િદવસોમાં
વાયરલેશ રૂમ કરવાની વાત કરી
રહ્યા છ�.

