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દિવાળી વેકેશનમાં ફરવા જનારાઓની 
ઘરની જવાબિારી હવે પટોલીસને દશરે

ભાસકર ન્યૂઝ | ગણિેવી

આગામી દિવાળીના તહેવારોને 
અનુલક્ીને ગણિેવી પોલીસ દ્ારા 
ગણિેવીના નગરજનો માટે દવશેષ 
સૂચનાઓ દજલલા પોલીસ વડાના 
માગ્ગિશ્ગન હેઠળ ગણિેવીના 
પીએસઆઇ સાગર આહીર અને 
ગણિેવી શહેર પોલીસ સટાફ દ્ારા 
ટાઉન પોલીસ દ્ારા કેટલીક દવશેષ 
સૂચનો જાહેર કરવામાં આવી છે. 
એ મુજબ ગણિેવીના નગરજનો 
આગામી દિવાળીના તહેવારો 
અને વેકેશન િરદમયાન જો સિંતર 
બંધ કરીને તાળા મારીને બહાર 
જવાના હોય તો તેની અગાઉથી 
સૂચના ગણિેવી ટાઉન પોલીસને 
કે ગણિેવી પોલીસે જાણ કરીને 

જવાની દવનંતી કરવામાં આવી 
છે. જેથી ગણિેવી પોલીસ તેના 
રાદરિના રાઉનડ િરદમયાન આવા 
ઘરોને દવશેષ દનગરાની રાખી શકે 
અને વેકેશન િરદમયાન બનતા 
ઘરફોડ ચોરીના બનાવો અને અનય 
બનાવો અટકાવી શકાય. ગણિેવી 
નગરપાદલકા પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ 
કારોબારી સદમદતના અધયક્ અને 
ચીફ ઓફફસરે પણ આ બાબતે 
સૌને સહકાર આપવા દવનંતી 
કરી છે. ગણિેવી પોલીસ દ્ારા 
નગરના ખૂણે ખૂણે ગોઠવાયેલા 
સીસીટીવી કેમેરા ચોવીસે કલાક 
દનગરાની રાખી રહ્ા છે અને એનું 
સીધું મોદનટરીંગ ગણિેવી પોલીસ 
સટેશનમાં કરાઈ રહ્ું છે. જેથી 
હવે ઘરફોડ ચોરી કે આવા અનય 

ગુનાદહત બનાવો તુરંત શોધી 
કાઢવાની ક્મતા પણ ગણિેવી 
પોલીસે હાંસલ કરી લીધી છે. 
નગરની દવદવધ સેવાકીય સંસથાઓ 
પર આ અદિયાનમાં ગણિેવી 
પોલીસ સાથે જોડાઇ હોય આ 
રીતના બનાવો પર સખત ચાંપતી 
નજર રખાઈ રહી હોવાનું પણ 
જણાવવામાં આવે છે. પીએસઆઇ 
સાગરિાઇ આહીર અને એમની 
પોલીસ ટીમ આ માટે ખૂબ જ 
સજાગ છે. અરેિ ઉલલેખનીય છે કે 
નવસારી દજલલામાં વેકેશન દ્ારા 
અવાર નવાર બંધ ઘરોને ટારગેટ 
કરી ચોર ઈસમો ચોરીને અંજામ 
આપતા હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં 
આવે છે. તયારે પોલીસે ચાલુ વષષે 
પાણી પહેલા પાળ બાંધી િીધી છે.

ઘર બંધ કરી જનારાઓને ગણદેવી પોલીસની તાકીદ

ચોરી અટકાવવા પોલીસ બંધ ઘરનું પેટ્ોલલંગથી ધ્ાન રાખશે

વાંસદા ખડકાળા સક્કલ નજીક સ્ટ્ીટલાઈટનાે 
અભાવ, વાહન ચાલકોને અકસ્્ાતનું જોખ્
સક્કલ પાસે અવાર-નવાર અકસ્્ાત સર્જાતા રહાં હોવા છતાં તંત્ર દ્ારા કોઈપણ પ્રકારનું ધ્ાન અપાતું નથી

ભાસકર ન્યૂઝ | ઉનાઈ

વાપી-શામળાજી હાઇવે પર વાંસિા-
ઉનાઈની વચ્ે આવેલા ખડકાળા સક્કલ 
પર રાદરિ િરદમયાન  સક્કલ વચ્ે સટ્ીટ 
લાઈટના અિાવે અનેકવાર વાહન 
ચાલકોને મુશકેલીનો સામનો કરવો 
પડી રહ્ો છે. આ સમસયાને કારણે 
અગાઉ સક્કલ પાસે લોફડંગ ટ્કો પલટી 
હોવાનું તેમજ ચોમાસા િરદમયાન 
વાહનો ફડવાઈડર પર ચડી ગયા 
હોવાના બનાવો બનયા હોવાનું પણ 
જાણવા મળયું છે. જોકે વષષોથી આ 
સમસયાનું સમાધાન થયું નથી, જેના 
કારણે અનેક વાહનચાલકોને રાદરિ 
િરદમયાન ખડકાળા સક્કલ પાસે વાહન 
હંકારવામાં અકસમાત થવાનું જોખમ 
સતાવી રહ્ું છે.

ઉનાઈથી વાંસિા તરફ જતો વાપી-
શામળાજી હાઇવે તેમજ ખડકાળાથી 
ચીખલી જતો સટેટ હાઇવે આ સક્કલના 
રિણ રસતા જોખમકારક સાદબત 
થઈ રહ્ા છે. પૂરપાટ ઝડપે આવતી 
કાર રાદરિ િરદમયાન સટ્ીટ લાઈટના 
અિાવને કારણે અકસમાત નોતરે તો 
નવાઈ નથી. જોકે હાલમાં કોરોના 
બાિ કેસો કાબૂમાં હોય લોકડાઉન બાિ 
અનેક લોકો દિવાળીની રજા માણવા 
જતા હોય છે. હાલ દિવાળીનો તહેવાર 

નજીક હોય જેથી અનેક સહેલાણીઓ 
હરવા ફરવા આવતા હોય છે, જેને 
પગલે વાપી-શામળાજી હાઇવે 24 
કલાક કાય્ગરત હાઇવે હોય 24 કલાક 
લોફડંગ વાહનોની અવરજવર થતી હોય 
છે તેમજ દિવાળી વેકેશનમાં સાપુતારા, 
દશરડી અનેક લોકોનું ફેવફરટ સથળ છે, 
જે આ રસતેથી સહેલાણીઓ અવરજવર 
કરતા હોય છે. વળી ખડકાળા રોડ 
પર જાનકીવન પણ આવેલું છે જે 
સહેલાણીઓનું પસંિગીનું સથળ 

હોય દિવાળીમાં વાહનોની મોટાપાયે 
અવરજવર થતી હોય છે. જો તંરિ દ્ારા 
સમસયાનું દનવારણ કરવામાં આવે તો 
અકસમાતો અટકાવી શકાય તેમ છે, 

જેથી ખડકાળા સક્કલ બાબતે તંરિ દ્ારા 
યોગય દનરાકરણ કરી યુદ્ધના ધોરણે 
સમસયાનું દનરાકરણ કરવામાં આવે 
એવી લોકમાંગ ઉઠી છે.

્ોટા અકસ્્ાતની સર્જા્ેલી ભીલત
આ સમસયા વષષો જૂની છે જેનું યોગય દનરાકરણ થવું જોઇએ. જેના કારણે 
િૂતકાળમાં અનેક અકસમાતો થયા હોય રાદરિ િરદમયાન લોફડંગ ટ્કો 

પણ પલટી હોય તેમજ સક્કલની આસપાસ િુકાનો આવેલી હોય જેથી રારિી 
િરદમયાન સટ્ીટ લાઈટના અિાવે મોટા અકસમાતો થવાની િીદત સેવાઇ 
રહી છે.> કનુભાઈ પટેલ, સથાદનક, ખડકાળા

્ોગ્ લનરાકરણ થા્ એ જરૂરી
િર વષષે અમે પફરવાર સાથે દિવાળીની રજામાં જાનકીવન તેમજ 
સાપુતારા સહેલગાહે જતા હોય છે. ફરટન્ગ આવતા ખડકાળા હાઇવે પર 

સટ્ીટ લાઈટના અિાવને કારણે અનેકવાર અકસમાતનો િોગ બનતા રહી 
ગયા હતા. આ સમસયા ખુબજ ગંિીર હોય યોગય દનરાકરણ થાય એ જરૂરી 
છે. > લદનેશભાઇ પટેલ, પ્રવાસી, સુરત

નવસારી શહેરમાં દિવાળીનો પવ્ગ નજીક હોય ઘર સુશોિનની વસતુઓ ઠેરઠેર વેચાઇ રહી છે. તયારે નવસારીના જૂનાથાણા પાસે આવેલ એક ઘરમાં 
માટીના િીવડાઓ, રંગોળી, નાઇટ લેમપ સદહત દિવાળીના પવષે ઘરમાં સુશોિન કરાતી વસતુઓ એક જ સથળે મળી રહી છે. તયારે નાના વેપારીઓને 
પણ દિવાળી ટાણે રોજગાર મળી રહે અને તેમને આવક મળે તે માટે નવસારીમાં ઠેરઠેર દિવાળીની વસતુઓનું વેચાણ થઇ રહ્ું છે. 

નવસારીમાં દિવાળીની રટોનક જામી, ઘર સુશટોભનની વસ્ુઓનંુ વેચાણ શરૂચેક રરટ્ટન કેસો્ાં 
આરોપીલનદદોષ
નવસારી | નવસરીના  છાપરારોડ 
પર રહેતા કાશીરામ હીરિાસ પટેલ 
દ્ારા દવજલપોરનાં જીતેનદ્ર પટેલ સામે 
નાણાંકીય લેતી િેતી અંગે જુિા-જુિા- 
કેસોમાં કોટ્ટ સમક્ કેટલીક શરતો 
સાથે સમાધાન કરાવી ચેક મેળવી 
લીધા હતા. કાશીરામ પટેલ દ્ારા 
કોટ્ટમાં થયેલા સમાધાનની શરતોનું 
પાલન નહીં કરતાં આરોપી જીતેનદ્ર 
પટેલે વકીલ મારફતે નોટીસ આપી 
ચેક નહીં નાંખવા જણાવવા છતાં 
કાશીરામે જુિા જુિા સમયે કુલ પાંચ 
ચેક બેંકમાં નાંખયા હતા. જેને શરતો 
િંગ કરાયેલી હોવાથી જીતેનદ્ર પટેલે 
ચેક પાસ નહીં કરાવતાં ચેક ફરટ્ટન 
થયા હતા. આ ફરટ્ટન થયેલા ચેકો 
અંગે કાશીરામ પટેલ દ્ારા પાંચ જુિા 
જુિા કેસો કોટ્ટમાં કયા્ગ હતા. જેમાં 
આરોપી તરફે વકીલ શૈલેષ સાવલીયા 
અને ધમષેશ એલ.પરમારે રજૂઆત 
કરાઈ હતી. કોટ્ટ બનને પક્ની િલીલો 
સાંિળી આરોપીને પાંચેય કેસમાં 
દનિષોષ છોડી મૂકયા હતા.

ભાસકર ન્યૂઝ | નવસારી

ગણિેવીમાં રહેતા િાવેશ 
અશોકિાઈ ઓડ (રહે. 
ગોકુલધામ સોસાયટી, ગણિેવી)
એ પોલીસ મથકે ફફરયાિ આપતા 
જણાવયું કે તેઓ રેતી અને માટીનો 
ધંધો કરે છે. તેમની કંપનીને છીરિા 
ગામ સેવાસન તા.મહુવામાં 
ચેકડેમના ઉપરવાસમાં ખનીજ 
જેવા કે માટી-રેતી કાઢવા માટે 
દસંચાઈ દવિાગ તાપી પાસેથી 
પરવાનગી મળી હતી. આ 
પરદમશન લેવા નવસારીમાં 
રેતીનો ધંધો કરતા િુપેનદ્ર ઓડ 
(રહે. દસંધી કેમપ નવસારી) પણ 
પ્રયતન કરતો હોય 23મીએ િુપેનદ્ર 
ઓડને ફોન કયષો હતો. તેમણે 

જણાવયું કે હું આ લીઝ માટે પ્રયતન 
કરતો હતો. તમે લીધી તે સારું નહીં 
કહેવાય તેમ જણાવીને મોબાઈલ 
ઉપર ગાળાગાળી કરતા હતા 
તયારબાિ તેમના કાકા િલપત ઓડે 
આ બાબતે દમટીંગ કરવા બોલાવયો 
હતો અને િેસાડ ગામ પાસે વાત 
કરવા બોલાવયા હતા. નવસારીના 
િુપેનદ્રિાઇ ઓડ, િલપતિાઇ 
ઓડ, રાકેશ ઉફફે મુનનો ઓડ, 
રાજેશિાઇ ઓડ (તમામ રહે.
દસંધી કેમપ, નવસારી)એ આવીને 

આ લીઝમાંથી િાવેશ ઓડને 
િાગ આપવા જણાવયું હતું. જોકે 
િાવેશે ના પાડતા આવેશમાં 
આવી િુપેનદ્ર ઓડ અને તેમના 
3 સાગરીતોએ ગાળાગાળી કરી 
લાકડીઓ વડે િાવેશ ઓડ અને 
તેમના દમરિોને માર માયષો હતો. 
આ બાબતે િાવેશ ઓડે ફફરયાિ 
આપતા પીએસઆઈ કે.એમ 
વસાવા તપાસ કરી રહ્ા છે. 
પોલીસે તમામ આરોપીની અટક 
કરી હોવાની માદહતી મળી છે.

નવસારીના પત્રકારને મારવાની ઘ્નામાં પણ સામેલ 
નવસારીના બંિર રોડ પર ગેરકાયિેસર રેતી કાઢતા લોકોના ફોટા પાડતી 
વેળાએ એક પરિકારને ઘેરીને માર માયષો હોવાની ઘટનામાં આજ ગેંગનો 
હાથ હોવાની માદહતી મળી છે. એક આરોપી પર હતયા કેસ ચાલતો 
હોવાની માદહતી પણ મળી છે.

ગણદેવીના ્ુવાનને અદાવત રાખી 
નવસારીના 4 ્ુવાને ્ાર ્ા્દો

 રેતીની લીઝ ્ળતા ્ળવા બોલાવી અચાનક હુ્લો ક્દો
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વલસાડ સકીકીટ હાઉસ ખાતે 
આદિજાદત દવકાસ, અનન 
અને નાગફરક પુરવઠા મંરિી, 
તેમજ વલસાડ જીલલા પ્રિારી 
મંરિી નરેશિાઈ પટેલની 
અધયક્તામાં દજલલા સંગઠન તેમજ 
દજલલા,તાલુકા,નગરપાલીકા 
ચૂંટાયેલા સભયો સાથે મીફટંગનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું જેમાં 
પ્રિારી મંરિી દ્ારા પ્રજાને સપશ્ગતા 

કામો વહેલા પૂણ્ગ કરવા જરૂરી 
સૂચનો અને માગ્ગરિશ્ગન આપવામાં 
આવયું હતું આ તબક્ે દજલલા િાજપ 
પ્રમુખ હેમંતિાઈ કંસારા,દજલલા 
મહામંરિીઓ મહેનદ્ર ચૌધરી,કમલેશ 
પટેલ, વલસાડના ધારાસભય 
િરતિાઇ પટેલ,ધરમપુરના 
ધારાસભય અરદવંિ પટેલ,દજ.
પં.ના પ્રમુખ અલકાબેન 
શાહ,દજલલા િાજપ  ઉપપ્રમુખ 
દનદખલ ચોકસી,જીગીતસાબેન 
પટેલ,જીતેશ પટેલ, કોષાઅધયક્ 

રાજેશ િાનુશાલી,તા.પં.પ્રમુખ 
કમલેશદસંહ ઠાકોર,વલસાડપાદલકા 
પ્રમુખ ફકનનરી પટેલ, દજલલા, 

તાલુકા પંચાયત, નગરપાલીકા, 
હોિેિારો  સભયો ઉપસસથત  
રહ્ા હતા.

વલસાડ્ાં પ્રભારી ્ંત્રી અને ચૂંટા્ેલા 
સભ્ો સાથે સુલવધાના કા્ો ્ુદ્ે બેઠક

પ્રર્ને સ્પશજાતા પ્રશ્ો અને કા્ોને પ્રાધાન્ આપવા ્ંત્રીની તાકીદ

બોરી્ાચ ટોલનાકેથી સુરત જતી 
કાર્ાંથી દારૂ ઝબબે, 1ની અટક

પોલીસે દારૂ ભરાવનાર અને  પહોંચાડનાર 2 ને વોનટેડ ર્હેર ક્ાજા

લદવાળી સ્્ે દારૂની રેલ્છેલ ન થા્ તે ્ાટે પોલીસ ્ક્ક્
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નવસારી એલસીબીએ બોરીયાચ 
ટોલનાકા પાસેથી સુરત તરફ જતી 
કારમાં છૂપાવેલી સારા બ્ાનડની 
િારૂની 42 બાટલી ફકંમત રૂ.36 
હજાર મળી આવતા એકની અટક 
કરી હતી.

આગામી દિવાળી તહેવારમાં 
દવિેશી િારૂની રેલમછેલ નહીં 
થાય તે માટે નવસારી દજલલામાં 
પ્રોદહદબશનના ગુના અટકાવવા 
તેમજ શોધી કાઢવા પોલીસ 
અદધક્ક ઋદષકેશ ઉપાધયાયે 
નવસારી એલસીબી પીઆઈ 
વી.એસ પલાસને જરૂરી 
સૂચના આપી હતી. જે અનવયે 
એલસીબીનો સટાફ પેટ્ોદલંગમાં 
હતો તયારે હે.કો.દમલનિાઇ 
મનસુખિાઇ તથા પો.કો. 
અદનલિાઇ રમેશિાઈને મળેલી 
બાતમીના આધારે ને.હા.નં-
48 બોરીયાચ ટોલનાકા પાસે 
રોડ પર બાતમીવાળી કાર 

(નં. MH-01-BG-3516) 
આવતા તેમાં તપાસ કરતા 
પાછળની સીટ નીચે બનાવેલ 
ચોરખાનામાંથી દવિેશી િારૂની 
42 બોટલ ફકંમત રૂ. 36 હજાર 
મળી આવયો હતો. પોલીસે 
ચાલક મોહમિ અબિુલ કાદિર 
મુલતાની (રહે. િમણ, મૂળ 
વાપી)ની અટક કરી પૂછપરછ 
િરદમયાન આ દવિેશી િારૂ સંિીપ 

નામના યુવાને પાલઘરથી િરાવી 
આપયો અને અયપપા ચોકડીમાં 
પહોંચાડવા હોવાનું જણાવયું 
હતંુ. પોલીસે બેને ફરાર જાહેર  
કયા્ગ હતા. દિવાળીના સમયે 
ને.હા.48 પર થતી િારૂની 
હેરાફેરી અટકાવવા માટે ગ્ામય 
પોલીસ અને એલસીબી સટાફ 
દ્ારા કડક ચેકીંગ કરવામાં  
આવી રહ્ું છે.

નવસારીના લવવાદીત આરક્કટેકને બલેકલીસ્ટ કરવા ્ાગ કરાઈ
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નવસારીના અબુલ હસન 
અબિુલ સમિ શેખ રહે, હાઝત 
એપાટ્ટમેનટ ખાટકીવાડે નવસારી 
દવજલપોર પાદલકાના ચીફ 
ઓદફસરને ઉદ્ેશીને ફાતેમાં 
એપાટ્ટમેનટ બનાવનાર દવવાિીત 
આફક્કટેકટને બલેક દલસટ કરવા 
માંગ કરતું આવેિનપરિ આપયું 
હતું. આવેિનપરિમાં જણાવયું 
હતું કે િસતુરવાડ ખાતે આવેલ 

ફાતેમા એપાટ્ટમેનટ બનાવનાર 
આસીફ નામના આફક્કટેકટ દ્ારા 
દડઝાઇન બનાવવામાં આવી 
હતી. તેમણે બાંધકામ સથળ ઉપર 
જઈને ચેક કરવાની જવાબિારી 
પણ આવે છે. પરંતુ બાંધકામ 
બરાબર થાય છે કે કેમ તે ચેક કયુ્ગ 
ન હતું તેમજ ગલીની અંિરમાં 
4 માળનું મકાન બાંધયું હતું. 
તેની મજબૂતાઈ જળવાઈ રહે 
તેવું ધયાન રાખેલું ન હતું. જેના 
કારણે ફાતેમા એપાટ્ટમેનટના 

રહીશોએ ઘર દવહોણા થવાનો વારો 
આવયું છે. ફાતેમા એપાટ્ટમેનટની 
નબળી દડઝાઈન બનાવીને દબલડરોને 
ફાયિો કરાવવા માટે હલકી કક્ાનું 

મટીરીયલ વાપરી દબલડરોને ફાયિો 
કરાવી ફલેટ ધારકોને ઘર દવહોણા 
કરનાર આસીફ નામના આફક્કટેકટને 
લાઈસનસ રિ કરવા જણાવયું હતું.

બીલી્ોરા | બીલીમોરા 
દવિાગ કેળવણી મંડળ 
સંચાદલત વી.એસ.પટેલ 
કોલેજ ઓફ આરસ્ગ એનડ 
સાયનસ- બી.બી.એ. 
બીલીમોરામાં એસ.વાય.
બીબીએ. સેલફ-ફાયનાનસમં 
અભયાસ કરતો દવદ્ાથીકી યશ 
હરીશિાઇ ટંડેલ કોચ જયેશ  
માગ્ગિશ્ગન  હેઠળ ગુજરાત 
દરિકેટ એસોદસએશન (GCA)
માંથી ઇસનડયા ચેલેનજર ટ્ોફી 
અંડર-19માં દસલેકટ થયો 
છે. અભયાસની સાથે સાથે 
દરિકેટમાં આ દવદશષટ દસદદ્ધ 
મેળવવા બિલ કોલેજના 
ઈનચાજ્ગ આચાય્ગ ડો. 
એ.આર. બજાજ, વાઇસ 
દપ્ર. ડી.બી. પટેલ, ડો. 
બી.એચ. િેવતા,  બી.
બી.એ. દવિાગના અધયક્ 
પ્રા. િશ્ગન િેસાઇ, કો-
ઓડીકીનેટર ડો. કૃણાલ  
િાવસાર,  સટેસનડંગ કદમટીના 
ચેરમેન િરત અમીન, 
મંડળના મંરિી જસસમનિાઇ 
િેસાઇ તથા કોલેજના સટાફ 
પફરવાર દ્ારા દવદ્ાદથ્ગની 
શુિકામના પાઠવી  હતી.

બીલીમટોરા કટોલેજના 
છાત્રની ચેલેનજર 
ટ્ટોફીમાં પસંિગી


