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MORBI TRAGEDY

Police seek documents on deal
between govt and Oreva Group

SOHINI GHOSH

MORBI, NOVEMBER 6
THE MORBI police has sought
documents and official communication about the agreements
between the government authorities and the Oreva Group
pertaining to Jhulto Pul, the suspension bridge that collapsed
leaving 135 dead on October 30.
It is learnt that the cops have issued a communication to Rajkot
and Morbi collectorates and the
Morbi
municipality
on
November 4 seeking details of
the agreements.
“For the collectorate offices,
we will send a reminder again in
case of failure to produce the
documents within 24 hours. We
plan to issue summons under
CrPC 160 to the Morbi munici-

pality in case they do not present the said documents,"said PA
Zala, deputy superintendent of
Morbi police and the investigating officer in the case.
Meanwhile, on Saturday, the
police reportedly sought an incamera proceeding as it produced the four of the nine accused before a magisterial court.
However, the court rejected the
request.
A police official familiar with
the investigation told The Indian
Express that “the open court
proceedings from the last remand hearing alerted the accused and the suspects and
Oreva (Group) shut down its office and was locked thereafter.”
A local crime branch official
also added that the FSL report is
expected inthe nextthreeworkingdays,andafterthat,“basedon

thefindingsinthereport,coupled
with findings from the documentsseizedandthechiefofficer
of Morbi municipality’s statement under CrPC section 154,
suspects will be probed further.”
At the same time, the police
have recovered documents related to the work undertaken by
the subcontractor fabricating
company in 2007 and 2022 for
the bridge. “We have recovered
documents pertaining to the
purchase, the work order and
the contract (signed between
Oreva and Dev Prakash).”
The Indian Express had earlier reported that Dev Prakash
Fabrication, the company engaged by Oreva Group to restore
thebridge,didnotundertakeany
"scientific assessment of structural stability". The company is
owned by the father-son duo--

contractorsPrakashbhaiLaljibhai
Parmar (63) and Devangbhai
Prakashbhai Parmar.
Police said the 2007 renovation of the bridge was subcontracted to the same proprietors
although the company at the
timewasnamed'Vishwakarma'.
According to police submissions before the magisterial
court Saturday, the police have
also recovered purchase and
payment papers from Oreva.
Zala said a contract worth Rs
29 lakh was signed between
Oreva and the Surendranagarbased fabricating sub-contractor Dev Prakash Fabrication.
Oreva allocated another Rs 2.11
lakh for painting jobs pertaining
to the bridge, while the electric
fitting-related work was to be
undertaken by the company itself.

Cong says no alliance with AAP,
releases chargesheet against BJP
EXPRESS NEWS SERVICE
AHMEDABAD, NOVEMBER 6

THE GUJARAT Congress on
Sunday ruled out any coalition
withtheAamAadmiParty(AAP)
intheupcomingAssemblypolls,
while it also released a
“chargesheet” against the “misrule” of the BJP government.
Terming the AAP “opponents” of Mahatma Gandhi and
SardarVallabhbhaiPatel,former
president of Gujarat Pradesh
Congress Committee (GPCC)
Bharatsinh Solanki said, “During
Udaipur chintan sankalp shivir
where I was a part of the politi-

calaffaircommittee,wedecided Khalistanvadipeopleanddivide.
that Congress will work with There cannot be any place for
like-minded parties. This is my such a party in Gujarat,” he
generalised statement, but AAP added.
is a party that talks about
Solankiwasaddressing
itsowninterestbehind
mediapersons while repeople’s benefit and
leasingthe“chargesheet”
cheats.”
against the BJP govern“There will be no
mentlisting21issuesincoalition of any type
cluding economic miswith them... They have
management,increasing
removed Gandhiji’s
DECISION debt on the state, unemphoto from governployment, crony capital2022
ment offices in Punjab.
ism, mismanagement of
GUJARAT
They have insulted
Covid-19 pandemic and
Gujarat and the country. Instead deteriorating status of women
of Sardar Patel, who brought to- among others.
gether the entire country, they
“The BJP government neither
will take support from teachesnorprovidegovernment

jobs.BJPgovernmenthasnotbuilt
a single government school. On
the contrary, more than 6,500
schools have been shut down by
the BJP government. All the government hospitals and medical
collegesinGujaratwerebuiltunder the Congress regime. The BJP
governmenthasprivatizedhealth
andeducation.Outof 31medical
collegesinthestate,thereareonly
10governmentcollegesof which
nine were opened by Congress,”
Solanki said.
The Congress is aiming to increasethevotingpercentagethis
time which will increase
Congress vote share for certain,
Solanki said.

Ahmedabad

દેશ દુિનયા
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ગુનાઇત રેકોડ સાથેના ઉમેદવારો સામે ચૂટણી પચનુ આકરુ વલણ

કલ કત ઉમેદવારોએ િવગતો સોિશયલ
મી ડયા પર પણ આપવાની રહશે

એજ સી > નવી િદ હી

ચૂટણીમા ગુનાઇત રેકોડ ધરાવતા
ઉમેદવારો સામે ચૂટણીપચે આકરા વલણ
અપના યુ છ. રા ય િવધાનસભાની
ચૂટણીમા રાજકીય પ ોએ તેમના આવા
કલ કત ઉમેદવારોની સપૂણ િવગતો
ફસબુક અને વીટર સિહતના તેમના
સ ાવાર સોિશયલ મી ડયા લેટફોમ
પર મૂકવાની રહશે. આ ઉપરાત થાિનક
અખબાર અને એક રા ીય અખબારમા
પણ આવી સપૂણ માિહતી કાિશત
કરવી પડશે.
િનયમો અનુસાર ઉમેદવારો તેમજ
રાજકીય પ ો બનેએ ગુનાઇત રેકોડની
સપૂણ િવગતો કાિશત કરવાની રહશે.
આ િવગતો ચૂટણી ચારના સમયગાળા
દરિમયાન ણ વખત એવી રીતે કાિશત
કરવી પડશે ક જેથી મતદારોને આવા
ઉમેદવારોની ઠભૂિમ િવશે ýણકારી

મેળવવાનો પૂરતો સમય મળી રહ.
રાજકીય પ ો માટ તેમની વેબસાઈટ
પર પે ડગ ફોજદારી કસ ધરાવતા
ય તઓ િવશે િવગતવાર માિહતી
અપલોડ કરવી ફરિજયાત છ. આ
િવગતોમા ગુનાના કાર તથા આરોપ
ઘડવામા આ યા છ ક નહીં, સબિધત
કોટ, કસ નબર વગેરને ો સમાવેશ થવો
ýઇએ. આ ઉપરાત રાજકીય પ ોએ
પણ આવા ઉમેદવારની પસદગી માટના

કારણો રજૂ કરવા પડશે. રાજકીય
પ ોએ એની પણ પ ટતા કરવી
પડશે ક ગુનાઈત રેકોડ િવનાની અ ય
ય તઓને ઉમેદવાર તરીક શા માટ
પસદ કરી શકાઈ નથી.
ચૂટણીપચના વ ર ઠ અિધકારીએ
જણા યુ હતુ ક પસદગી માટના કારણો
સબિધત ઉમેદવારની લાયકાત, િસિ ઓ
અને યો યતાના સદભમા હોવા ýઈએ
અને તે મા ચૂટણીમા “øતવાની
મતા”ના સદભમા હોવા ýઇએ નહીં.
માગદિશકા મુજબ આ િવગતો
ઉમેદવારીપ ભરવાની થમ તારીખના
બે અઠવા ડયા પહલા નહીં, પરંતુ
ઉમેદવારની પસદગીના 48 કલાકની
દર કાિશત કરવી પડશે.
આ પછી સબિધત રાજકીય પ ે
ઉમેદવારની પસદગીના 72 કલાકની
દર આ આદેશોના પાલનનો અહવાલ
ચૂટણી પચને સુપરત કરવાનો રહશે.

ઉમેદવારના રોકડ
ખચની મયાદા ઘટાડવા
ચૂટણીપચની દરખા ત

નવી િદ હી : ચૂટણીપચે
ચૂટણી ચાર દરિમયાન ઉમેદવારના
રોકડ ખચની મયાદાને .10,000થી
ઘટાડી .2,000 કરવાની દરખા ત
કરી છ. ઉમેદવારોના ા ઝે શનમા
પારદશકતા લાવવા માટ આ
દરખા ત કરાઈ છ. તાજેતરમા
સરકારને સુપરત કરેલી
દરખા તમા ચૂટણીપચે ભલામણ
કરી છ ક ચૂટણી િનયમોમા સુધારો
કરીને એ સુિનિ ત કરવુ ઇએ ક
ચૂટણી સબિધત ખચ માટ ય ત
અથવા સ થાને કરવામા આવતા
તમામ કશ પેમે ટ એકાઉ ટ પે ચેક
અથવા ઓનલાઇન મારફત થાય.
હાલમા ઉમેદવારોએ .10,000થી
વધુના તમામ પેમે ટ મા ચેક,
ા ટ અથવા બક ા સફર મારફત
કરવા પડ છ.

રાહલના હાથને શાત ભૂષણ અને યોગે યાદવનો સાથ...

ક ેસ નેતા રાહલ ગાધીની ભારત ડો યા ા પૂર શમા ચાલી રહી છ. તેમની સાથે નવા નેતાઓ ડાતા રહ છ. તેલગણાના મેદકમા
પહ ચેલા રાહલની સાથે શાત ભૂષણ અને યોગે યાદવ પણ ડાયા હતા. એક સમથક રાહલને તેમના દાદી વગીય ઇ દરા ગાધીની
ત વીર ભટમા આપી હતી.

105ના રેકોડ મતથી ઠરાવ પસારઃ અનેક મુદાઓને આવરી લેવાયા
ý સરકાર ફરીથી
સુ
ીમ
કોટ
કમચારીઓને
પે
શન
િહમાચલ
ફ
ત
દે
વ
ભૂ
િ
મ
જ
નહીં
બનશે તો અમે સમાન
િ ની પસદગીનો િવક પ આ યો
નાગ રક સિહતા
વીરભૂિમ પણ છઃ અિમત શાહ
લાવીશુ: ભાજપ
સ યોએ ચાર મિહનામા િનણય લેવાનો રહશે
ચૂટણી સભામા હમ ીના ક સે પર આકરા હાર
એજ સી > નવી િદ હી
યોગદાનનો િનયમ હતો. સુ ીમ
િહમાચલ દેશ માટનો
ઢઢરો ýહરઃ અનેક
વચનોની હાણી

એજ સી > િશમલા
ભાજપે િહમાચલ દેશ માટ
પોતાનો ચૂટણી ઢઢરો ýહર કય છ.
તેણે વચન આ યુ છ ક ý તે િહમાચલ
દેશ િવધાનસભાની ચૂટણી øતશે તો
તેમા સમાન નાગ રક સિહતા (સીએએ)
લાગુ કરવામા આવશે. આ માટ એક
સિમિતની રચના કરવામા આવશે, જેની
ભલામણોના આધારે સમાન નાગ રક
સિહતા લાગુ કરવામા આવશે.
આ સાથે ભાજપે પોતાના
ઘોષણાપ મા તમામ વગ ને આકષવા
માટ ઘણા વચનો આ યા છ. ભાજપે
વચન આ યુ છ ક ý ફરી સરકાર
બનશે તો તે કસાન સ માન િનિધમા
વાિષક 3000 િપયાનો વધારો કરશે. 8
લાખથી વધુ રોજગારની તકો વધારશે.
અમે તમામ ગામોને પાકા ર તાથી
ýડીશુ. શ ત નામની યોજના અમલમા
મૂકશે, જેમા ધાિમક થળોની આસપાસ
ઈ ા ચરને મજબૂત કરવા માટ
12000 કરોડનો ખચ કરવામા આવશે.
સફરજનના પેકિજગ પર GST 12%
રહશે.
ભાજપ અ ય જેપી ન ાની
હાજરીમા બહાર પાડવામા આવેલા
ભાજપના ઢઢરામા કહવામા આ યુ છ ક
ý સરકાર બનશે તો ભાજપ િહમાચલ
દેશમા 5 નવી મે ડકલ કોલેý ખોલશે.
શહીદોને આપવામા આવતી આિથક
મદદમા વધારો કરશે. અમારી સરકાર
વકફ બોડની જમીનનો સવ કરશે અને
જે ગેરકાયદે છ તેમની સામે કાયવાહી
કરવામા આવશે. સરકારી કમચારીઓના
પગારમા સમાનતા લાવશે.ભાજપના
ચૂટણી ઢઢરામા દીકરીઓના લ નમા
આપવામા આવતી રકમ 21000થી
વધારીને 51000 કરવામા આવશે. 12મા
ધોરણ પછી કોલેજ જનારી દીકરીઓને
કટી આપવામા આવશે. ગરીબ
મિહલાઓને વાિષક 3 ી િસિલ ડર
આપશે. 30 વષથી વધુ મરની
મિહલાઓને અટલ પે શન યોજના
સાથે ýડવામા આવશે. 12મામા ટોપ
5000 રે ક મેળવનાર િવ ાથીનીઓને
દર મિહને 25000 િપયા આપવામા
આવશે.

બેઅસર

UNમા ભારતે નાઝીવાદ ગે
રિશયાની તરફણમા મતદાન કયુ

એજ સી > નગરોટા

િહમાચલ દેશના નગરોટા
િવધાનસભા મતિવ તારમા ýહરસભા
સબોિધત કરતા ક ીય હમ ી
અિમત શાહ ક ુ ક ક ેસવાળાઓ
પાસે એક જ મુ ો છ ક અહીંયા એક
રવાજ છ ક એક વાર ક સે આવે
છ અને એક વાર ભાજપ. ઉતરાખડ,
યુપી, અસામ, મિણપુર જઈને જુઓ
રવાજ બદલી ગયો છ. હવે એક વાર
ભાજપ આવે છ તો વારંવાર ભાજપ
આવે છ. પાચ વષમા િહમાચલના ઘેરઘેર ગેસ િસલે ડર પહ ચાડવાનુ કામ
નરે મોદી અને જયરામø એ કયુ.
દરેક ઘમા નલથી જળ પહ ચાડવાનુ
કામ ભાજપે કયુ છ.
અિમત શાહ ક ુ ક આયુ માન
ભારત યોજના અને િહમકયરના
મા યમથી પાચ લાખ સુધીની મફત
સારવારની સુિવધા ભાજપે આપી છ.
િહમાચલમા સેનાના િન ત થયેલા
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જવાન 40 વષથી વન રે ક વન પે શનની
માગ કરીર ા હતા, પરંતુ ક ેસ
સરકારે વન રે ક વન પે શન આ યુ
નહીં. યારે તમે 2014મા મોદીøને
વડા ધાન બના યા, તો મોદીøએ વન
રે ક વન પે શન લાગુ કરીને સૈ યના
જવાનોનુ સ માન કયુ.આ સાથે અિમત
શાહ ઉમેયુ ક આખે દેશ િહમાચલને
દેવી-દેવતાઓની ભૂિમ દેવભૂિમના
નામથી ઓળખે છ. પરંતુ હ હમેશા
કહતો આ યો છ ક આ િહમાચલ ફ ત
દેવભૂિમ જ નહીં વીરભૂિમ પણ છ.

ભારતે સયુ ત રા મા
“નાઝીવાદ” પર રિશયાના ઠરાવની
તરફણમા મતદાન કયુ હતુ. યૂહા મક
રીતે આ મતદાન કરીને ભારતે ઘણા
સદેશા આ યા છ. ખાસ વાત એ છ ક
અમે રકા, િ ટન અને ઓ િલયા જેવા
દેશોએ આ તાવનો ýરદાર િવરોધ
કય હતો.
ઉ સાહપૂણ ચચા વ ે, રિશયાના
નાઝીવાદના મિહમામડનનો સામનો
કરવા માટના ા ટ ઠરાવને યુનાઇટડ
નેશ સ જનરલ એસે બલીની ીø
સિમિતએ 105ના િવ મી મતથી મજૂરી
આપી હતી.
52 દેશોએ આ તાવનો િવરોધ
કય હતો અને 25 ગેરહાજર હતા.
ભારતના િતિનિધ રુિચરા કબોજે
ક ,ુ “ વદેશી લોકોનો યાલ દેશના
સદભમા લાગુ પડતો નથી. આ

અ વીએ ઘાયલ ઇમરાનને મળીને તેમના ખબર તર પૂ

ા

પાક.મા ઇમરાન અને શાહબાઝ વ ે
મ ય થીની મુખ અ વીની ઓફર
ઇમરાન ખાન
મગળવારથી ફરી કચ
ચાલુ કરશે
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પા ક તાનના ેિસડ ટ આ રફ
અ વીએ મુ ય મુ ાઓ પર સવસમિત
સાધવા માટ ઇમરાન ખાનની પાટી
પા ક તાન તહરીક-એ-ઈ સાફ
(પીટીઆઈ) અને શાહબાઝ શરીફ
સરકાર મ ય થી કરવાની ઓફર કરી
છ, એમ રિવવારે મી ડયા અહવાલમા
જણાવાયુ હતુ. આ રફ અ વી ગોળીથી
ઈý ત થયેલા ઇમરાન ખાનને
મ યા હતા અને તેમના આરો ય ગે
પૂછપરછ કરી હતી.
ગુરવુ ારે પýબ ાતના વઝીરાબાદ
િવ તારમા એક રેલી દરિમયાન થયેલા
હમલામા ઇમરાન ખાનના જમણા
પગમા ગોળી વાગી હતી.
મી ડયા અહવાલ મુજબ શિનવારે
િે સડ ટ અ વી અને ફ ટ લેડી બેગમ
સમીના આ રફ અ વીએ ઇમરાન

ખાનના વા ય િવશે પૂછપરછ કરવા
લાહોરમા શૌકત ખાનુમ મેમો રયલ
ક સર હો પટલ મુલાકાત લીધી હતી
અને લગભગ ણ કલાક તેમની સાથે
ર ા હતા. િે સડ ટ અને ફ ટ લેડીએ
ઇમરાન ખાન ઝડપથી વ થ થાય તેવી
શુભકામના આપી હતી.
આ મી ટગ દરિમયાન અ વી અને
ઇમરાન ખાને દેશની ગભીર રાજકીય
અને આિથક પ ર થિત ગે પણ
િવચારોનુ આદાન- દાન કયુ હતુ.

પા ક તાન તહરીક-એ-ઈ સાફના
વડા (પીટીઆઈ)ના વડા ઇમરાન
ખાને રિવવારે ýહરાત કરી હતી
ક તેમની પાટી મગળવારથી
ઈ લામાબાદ તરફની કચ ફરી શ
કરશે. તેઓ પýબ ાતના એ જ
થળથી રેલીનો ારંભ કરશે ક
યા તેમના પર હમલો થયા થયો
હતો. શૌકત ખાનમ હો પટલમાથી
પ કાર પ રષદને સબોધતા ઇમરાને
જણા યુ હતુ ક વઝીરાબાદમા જે
થળ મને અને અ ય 11 લોકોને
ગોળી વાગી હતી તે જ થળથી રેલી
ફરી ચાલુ કરવાનો અમે િનણય
કય છ. ઇમરાન ખાને તેમના પરના
હમલા માટ વડા ધાન શાહબાઝ
શરીફ અને અ ય બે લોકોને
જવાબદાર ગણા યા હતા.

8 નવે બર, 2016ના રોજ વડા ધાન મોદીએ ~ 500 અને ~ 1000ની ચલણી નોટ પાછી ખચી હતી

નોટબધીના છ વષ પછી પણ રોકડ છલોછલ
~ 30.88 લાખ કરોડની નોટો બýરમા પહ ચી
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નોટબધીને છ વષ થઈ ચૂ યા છ અને
આ ગાળામા લોકો પાસેની રોકડનુ માણ
.૩૦.૮૮ લાખ કરોડની નવી ચી
સપાટીએ પહ યુ છ. ૨૧ ઓ ટોબરે
જનતા પાસેની કર સી ૪ નવે બર,
૨૦૧૬ના રોજ પૂરા થયેલા પખવા ડયાની
તુલનામા ૭૧.૮૪ ટકા વધુ છ.
તમામ ડટા સૂચવે છ ક, નોટબધીના
છ વષ પછી િસ ટમમા રોકડનો વપરાશ
ઘણો વધી ગયો છ. ઉ લેખનીય છ ક, ૮
નવે બર, ૨૦૧૬ના રોજ વડા ધાન નરે
મોદીએ .૫૦૦ અને .૧,૦૦૦ની
ચલણી નોટ પાછી ખચી લેવાની ýહરાત
કરી હતી. જેનો મુ ય હતુ િસ ટમમાથી
કાળ ના ં અને ટાચાર ઘટાડવાનો
હતો.
વડા ધાન મોદીના િનણયની
ઘણા િન ણાતોએ યોજના અને યો ય

અમલીકરણના અભાવ માટ ભારે ટીકા
કરી હતી. ýક, રઝવ બે ક શુ વારે
ýહર કરેલા ડટા માણે ૨૧ ઓ ટોબરના
રોજ લોકો પાસે રોકડનુ માણ વધીને
.૩૦.૮૮ લાખ કરોડ થયુ છ. રઝવ
મની ગે રઝવ બે કના કડા મુજબ
૪ નવે બર, ૨૦૧૬ના રોજ િસ ટમમા
કર સીનુ માણ .૧૭.૭ લાખ કરોડ હતુ.
જનતા પાસેની કર સી એટલે લોકો ારા
યવહારમા, વેપારના સેટલમે ટ વખતે
અને માલસામાન ક સેવાની ખરીદીમા
વપરાતી ચલણી નોટો અને િસ ા. લોકો

પાસેની કર સીમાથી બે કોમા રહલી
રોકડને બાદ કયા પછી િસ ટમમા રહલી
રોકડનુ માણ ગણવામા આવે છ.
ભારતીય અથત સતત િ ના
માગ છ. પેમે ટના ડિજટલ િવક પો
પણ ચિલત બ યા છ. કોરોના
મહામારીને કારણે પણ ડિજટલ
ા ઝે શ સને વેગ મ યો છ. તમામ
પ રબળો છતા લોકો પાસે રોકડના
માણમા વધારો ન ધાયો છ.
રઝવ બે ક ૨૦૧૯મા ડિજટલ
પેમે ટ ગેના અ યાસમા જણા યુ હતુ
ક, “છ લા કટલાક વષ મા ડિજટલ
પેમે ટનુ ચલણ મૂ ય અને વો યુમની
રીતે વધી ર ુ છ. ýક, ડટા એવુ પણ
સૂચવે છ ક અથત ની િ સાથે
øડીપીના માણમા લોકો પાસેની રોકડ
પણ વધી છ.” અ યાસમા જણાવાયુ
હતુ ક, “નોટબધી પછી ભારતમા
ડિજટલ ા ઝે શ સ મોટા પાયે વ યા

છ. ýક, øડીપી રેિશયોના માણમા
ડિજટલ પેમે સ પરંપરાગત રીતે નીચુ
ર ુ છ.” ઉ લેખનીય છ ક, નોટબધીના
અમલ પછી ડિજટલ પેમે ટને ઝડપથી
વેગ મળવાનો દાજ હતો. જેમા ડટ
કાડ, ડિબટ કાડ સિહતના ડિજટલ
પેમે ટ સામેલ હતો. ýક, કોરોના પછી
ડિજટલ પેમે ટના મા યમોનો ઉપયોગ
અચાનક વધી ગયો છ. જેમા યુપીઆઇ
સિહતના પેમે ટ િવક પોનુ યોગદાન
ઘ ં મોટ છ. SBIના અથશા ીઓએ
તાજેતરની ન ધમા જણા યુ હતુ ક,
“િદવાળીના સ તાહમા સ યુલેશનમા
રહલી કર સીનુ માણ .૭,૬૦૦
કરોડ ઘ ુ હતુ. ૨૦૦૯ના તહવારોની
ગણતરી ન કરીએ તો, લગભગ બે
દાયકામા આવુ પહલી વખત બ યુ છ.
૨૦૦૯મા વૈિ ક નાણાકીય કટોકટીને
કારણે રોકડના માણમા સાધારણ
ઘટાડો ન ધાયો હતો.

સમજણથી જ અમે ઠરાવને અમારો ટકો
આપીએ છીએ.” આઠ ા ટ ઠરાવોમા
માનવ અિધકાર, સા રતાનો અિધકાર
અને ýતીય શોષણથી બાળકોની
સુર ાને લઈને અપરાધ િનવારણ
તથા ફોજદારી યાયની સાથે સાથે
નાઝીવાદના મિહમામડનના મુકાબલા
સુધીની બાબતોનો સમાવેશ થાય છ.
રિશયન ફડરેશનના િતિનિધએ
ýિતવાદી અને ઝેનોફોિબક રેટ રકમા
વધારા ગે િચતા ય ત કરી
હતી. યુનાઇટડ નેશ સે પોતાની

ýહરાતમા માઇ સ, શરણાથીઓ,
ઇ લામોફોિબયા, એ ોફોિબયા અને
યહદી િવરોધવાદને દેશિનકાલ કરવાની
હાકલ કરી હતી. ý ક, ઘણા દેશોએ
ક ુ હતુ ક રિશયા યુ ન પરના તેના
હમલાને યો ય ઠરવવા માટ િનયોનાઝીવાદનો આશરો લઈ ર ુ છ.
પોતાની િચતાઓનો પડઘો પાડતા,
યુનાઇટડ કગડમના િતિનિધએ
ભારપૂવક જણા યુ હતુ ક આ ઠરાવ
જૂઠાણા અને િવકત ઇિતહાસને આગળ
વધારીને યુ ન સામેના તેના આ મણને
યો ય ઠરવવાના મો કોના યાસનો
એક ભાગ છ.
યુનાઇટડ ટ સના િતિનિધએ ક ુ
હતુ ક રિશયા તેના ભૌગોિલક રાજકીય
ઉ ે યોને આગળ વધારવા માટ બીý
િવ યુ થી ડરી ર ુ છ. ઓ િલયાના
િતિનિધએ ક ુ હતુ ક મો કો ારા
નાઝીવાદનો હિથયાર તરીક ઉપયોગ
અ વીકાય છ.

૨૦૧૪ પહલા વધારાના પે શન
કવરેજનો િવક પ પસદ નહીં કરનારા
કમચારીઓ આગામી ચાર મિહનામા
આવુ કરી શકશે. સુ ીમ કોટ કમચારી
પે શન (એમે ડમે ટ) યોજના,
૨૦૧૪ને યથાવ રાખવાનો ચુકાદો
આ યા પછી આ શ ય બ યુ છ.
૧ સ ટ બર, ૨૦૧૪ના રોજ
એ લોયીઝ પે શન કીમ અથવા
કમચારી પે શન યોજનાના સ ય
હોય એવી ય ત તેમના વા તિવક
વેતનનો ૮.૩૩ ટકા સુધીના િહ સાનુ
પે શનમા યોગદાન આપી શકશે.
અ યાર સુધી પે શન માટ પે શનપા
વેતનના ૮.૩૩ ટકાના યોગદાનમા
મિહને .૧૫,૦૦૦ના વેતનની
ટોચમયાદા િનધા રત કરાઈ હતી.
સુ ીમ કોટ શુ વારે ૨૦૧૪ના
કાયદાની જ રયાતને રદ કરી હતી.
જેમા મિહને .૧૫,૦૦૦થી વધુ વેતન
ધરાવતા કમચારી માટ ૧.૧૬ ટકાના

કોટના ચુકાદાને પગલે કમચારીઓ
પે શન યોજનામા વધુ યોગદાન આપી
વધારાના લાભ મેળવી શકશે.
િવિવધ ડ યુિનય સે સુ ીમ
કોટના આદેશનો તા કાિલક અમલ
કરવા ઇપીએફઓના સે લ બોડના
ટીઓની અસામા ય બે ઠ ક
બોલાવવા સરકાર પાસે માગણી કરી
છ. ઉ લેખનીય છ ક, એ લોયીઝ
ોિવડ ટ ફ સ એ ડ િમસેલેિનયસ
ોિવઝ સ એ ટ, ૧૯૫૨મા કોઈ
પે શન યોજનાની ýગવાઈ કરવામા
આવી ન હતી. ૧૯૯૫મા એક
એમે ડમે ટ ારા કમચારી પે શન
યોજના તૈયાર કરવામા આવી
હતી. જેમા પે શન ફડના ભડોળમા
કપનીને ૮.૩૩ ટકા જમા કરાવવા
જણાવાયુ હતુ.
એ વખતે મહ મ પે શન પા
વેતન મિહને .૫,૦૦૦ િનધા રત
કરાયુ હતુ. જેને થોડા સમય પછી
વધારી .૬,૫૦૦ કરાયુ હતુ.
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EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L24230GJ2012PLC071299
Registered Office: G1, Ground Floor, V R Complex, Near Sanathal Cross Road,
SP Ring Road, Sanathal, Ahmedabad-382210 • Phone: 079 – 48402525
Email: cs@earumpharma.com | Website: www.earumpharma.com

Statement of Unaudited financial results for the quarter and half year ended 30/09/2022
(Rs. In Lakhs except EPS)

Sr.
No.

Particulars

1 Total income from operations (net)
2 Net Profit for the period (before Tax,

Quarter Year to Date Corresponding
Ending on Figures Three Months
30.09.2022 31.03.2022 Ended in the
Previous Year
30.09.2021

711.44 2,873.86
308.17
3.67

1062.33
539.97

3.67

308.17

539.97

3.67

222.41

539.97

3.67

222.41

539.97

1233.58
0.00
2.00
0.003

1233.58
438.94
2.00
0.36

1233.58
0.00
2.00
4.38

Exceptional and/or Extraordinary items)

3 Net Profit for the period before Tax, (after
4
5
6
7

Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit for the period after tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive income for the
period (after Tax)
Equity Share Capital
Other Equity

8 Face Value of Equity Share Capital
9 Earnings Per Share (Basic / Diluted)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed
with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange
website i.e. www.bseindia.com and Company website i.e. www.earumpharma.com
For, Earum Pharmaceutical Limited
SD/Bhumishth Patel
Date: 05/11/2022
Director
Place: Ahmedabad
DIN: 02516641
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