
નવસારી-વલસાડ-વાપી
૪ ચીખલી બીલીમોરા વાંસદા પારડી ધરમપુર ઉમરગામ ડુંગરી દમણ સેલવાસ આહવા વઘઇરિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

મહત્તમ લઘુત્તમ
૩૦.૦૦ સે.
૩૨.૦૦ સે.
૩૦.૦૦ સે.
૩૦.૦૦ સે.

૨૧.૦૦ સે.
૧૮.૦૦ સે.
૨૩.૦૦ સે.
૨૩.૦૦ સે.

નવસારી
આહવા
વલસાડ
વાપીહવ

ામ
ાન

અગત્યની સુચના : ટચુકડી જાહેરખબરમાં �િસધ્ધ થયેલી માિહતી અંગે વાચક� પુરતી ચકાસણી કરી લેવા િવનંતી. જાહેર ખબરની િવગતોની સત્યતા અંગેની અખબારની જવાબદારી રહેશે નહીં.
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PRESIDENT PEST CONTROL

35 વષર્થી ચાલતું ઍવોડ�થી 
સન્માિનત લાયસન્સ. 
9825819250   (3118)

પાણીની ટાંકીની સફાઇ
વૈજ્ઞાિનક પધ્ધિતથી સંપૂણર્ 
બેકટરીયા નાબુદી. સંપક�: 
9227926306  (3119)

ઘરબેઠા તાત્કાિલક TV, LED રીપેરીંગ
ટ�લીફોન, રીમોટ, મોબાઈલ 30 
મીનીટમાં દરેક ઇલેક્�ોનીકસ 
વસ્તુ તાત્કાિલક રીપેરીંગ 
િવનોદ રે�ડયો. લાલદરવાજા. 
9328436184 (3181)

CM PEST CONTROL
લાઈફ ટાઈમ ખા�ીપૂવર્ક 
ઉધઈની �ીટમેન્ટ 9377672958, 
9374726017 (3117)

કબુતર, મચ્છર જાળી
ઘરબેઠા �ફટીંગ રોયલ નટે 
સ્પાઈક, 9737166947, 
8758533196

રેમન્ડ મેરેજશુટ
મા� રૂા. 3800/- 
(કાપડ+િસલાઇ) સાથે.  
આિલશાન, ભવાનીવડ, 
હરીપુરા, સુરત. (3113)

RAYMOND

કોટન, ટ�રીકોટન, ટ�રીવુલ, 
પેન્ટપીસ એકમીટર તેમજ 
1.05, 1.10, 1.20, 
1.30, 1.40 સુધી કટપીસ 
મળશે. સારી મીલોના 
શટ�પીસ મળશે. પૂજા 
ટ�ક્ષટો�રયમ, બાલાજીરોડ, 
ચૌટાબજાર, સુરત.  (1758)

કોઇપણ �કારના
આિથર્ક અથવા સામાિજક 
ફસાયેલા કામો માટ� સંપક� 
કરો. 9979304950

R.K. િહંચકાના કડા
તોડફોડ કયાર્ વગર અમરેીકન 
ટ�કનોલોજીથી ગરેને્ટ�ડ �ફટીંગ 
: 9537208281 (3213)

જુનામાંથી નવું
બાથરૂમનાં જનુા નળ, �ાસ, 
ઓલ�ાપ, હેન્ડલ, િહંચકાની 
સાંકળ, �ાસ મિૂતર્, એન્ટીક 
શોપીસ, સ્ટીલ �કચનનાં 
બાસ્ક�ટ, બાઈકની એસેસરીનાં 
બફીંગ/લેિમનશેન, �ોમ, 
પ્લેટીંગ માટ� મળો: 
9825163127  (3108)

નવકાર વોટર પુંફીંગ
21 વષર્ના જનૂા અન ેજાણીતા 
લીક�જ ધાબા િદવાલનુ ં ��ક 
ફીલીંગ ક�મીકલ �ીટમને્ટ �ારા 
બંધ તથા િબલ્ડીંગનુ ંરીનોવશેન 
વગરે ે કામ કરી આપીશંુ 
ધીરભુાઈ શાહ- 9898993303, 
7984650600 (3220)

ìÜSÀÖ
ÛëÍõ×í

મકાન ભાડ� આપવાનું
છ� ફાયનાન્સ ક�પની, 
જવેલરી ફ�કટરી, સી.એ. 
તથા ડાયમડં ઓ�ફસ માટ�, 
1500 સ્ક�વરફુટ પહેલો માળ, 
લીફટ તથા પાણીની સગવડ, 
Mo-8780072470 (3228)

રાયકા સક�લ પાસે
ઓટોમોબાઈલ વક�શોપ 
3500 - સ્ક�વરફુટ એ�રયા, 
મશીન સાથ ેભાડ� આપવાનુ ં
છ�. 9426149996 (3229)

ભાડ� આપવાનું
ઘોડદોડ રોડ પર શોપ, 
અલથાણ ફલેટ, ન્યસુીટીલાઈટ 
રો હાઉસ 8160763127 (3233)
જોઈએ વેચાણ ભાડ�

ફલેટ પ્લોટ બંગલા 
ઘોડદોડ રોડ, સીટીલાઈટ 
પીપલોદ વેસુ, આજબુાજુ 
8160763127 (3234)
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વેચવાના છ�
રો-હાઉસ બંગલા ફલેટ, 
પ્લોટ, આનદં મહલ 
હનીપાક� એલપી સવાણી, 
જહાંગીરાબાદ, પરશેભાઈ 
�ોક�ર 9825640618 (3169)

આંબાવાડી વેચવાની છ�
બારડોલી તાલુકાના બાબલા 
ગામમાં ડામર પ�ી પર 
આવલે 25 ગુઠંા જનુી શરતની 
લેવલ ફ�ન્સીંગ ગટે વાળી 
આબંાવાડી વચવેાની છ�. સંપક� 
મોબાઈલ - 9924797491 
સમય - 12=00 બપોર ે થી 
સાંજ ે 6=00 સુધી  (3218)

2 BHK ફલેટ
અલથાણ - ભીમરાડ 
વેચવાનો Mo.9909400275

પરૂજણ - ઉભરાટ
NA PLAN PASS 

પ્લોટ વચેવાનો છ�. 
Mo.9909400275
S. D. Jain - Vesu

પાસે 4 BHK ફલેટ વચેવાનો 
છ�. Mo. 9909400275

દુકાન વેચવાની છ� 
458, સ્કવેર �ફટ �ાઉન્ડ 
ફ્લોર, ૨ સટલ, કોનર્રવાળી 
ફૂલ માિજર્ન લોક�શનવાળી 
શોપ, તાડવાડી મઈેન રોડટચ, 
રાંદરે, (દલાલ આવકાયર્) 
9825528208 (3223)

For quick Sell

approx 400 square 

yard 5 BHK bunglow, 

Located at Sangama 

Society Rander 

Road, Surat. Contact-

Bluerobbin52@

gmail.com. Mobile: 

9426775152 (3222)
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લેવા-વેચવા - મળો
નવા-જુના મકાન, રો 
હાઉસ, ખુલ્લા પ્લોટ, 
અડાજણ, સ્ટાર બજાર, 
ચોકસીવાડી, હનીપાક� 
સુરભી ડ�રી, પાલનપુર 
પાટીયા, જકાતનાકા, 
સંધ્યાવદન, શાંિતક��જ, 
માધવબાગ, પા�નાથ, 
મથુરાનગરી, નવી 
એલપીસવાણી, ક�નાલ, દાંડી 
રોડ, ગંગાનગર, રાધે પાક�, 
સુંદરવન, તુલસીવન, મોરા 
ભાગળ, જહાંગીરપુરા, 
ડાયરેક પાટ�એ કોન્ટ�ક 
કરવો. 9998327236 (3227)
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કણાર્વતી મરેજે બ્યુરો
તમ ેલગ્નિવષયક બાયોડ�ટા 
આપો. અમ ે પસંદગીના 
પા�ો આપીશુ. યવુિતઓ 
માટ� િવના મલૂ્ય.ે તમામ 
જ્ઞાિત આવકાયર્.  કા�ન્તભાઇ 
િવકાણી (િન�ત બેંક મનેજેર) 
M/W- 9409057024
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સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા િસમલા, 
મનાલી, ડ�લહાઉસી તા.4/5, 
િદ-10, જગન્નાથપુરી સાથે 
કામાખ્યાદેવી નેપાળ-
બનારસ તા. 18/5 ચારધામ 
યા�ા તા.18/4, 25/4, 7/5 
અને 20/5/23. િદ 14/15 
અિધક માસમાં હ�ર�ાર 
સાથે ઋિષક�શ તા. 10 
/7 અને 22/7/23 િદ.7, 
સંપૂણર્ સગવડતા સિહત. 
મળો મુક�શભાઈ કાપડીયા 
- 9428993000  (3149)

િહમાલયા હોલી ડ�
અમરનાથ યા�ા - 1 
જુલાઈ રૂા.11000/- 
અમરનાથ સાથે કાશ્મીર 
1 જુલાઈ રૂા. 21000/- 
Mo - 9427803273, 
Mo- 9825142005 
0261-2416241 (3185)

યા�ા ચારધામ 
િદવસ 15 વૈષ્ણોદેવી 
િદવસ 8 બુ�ક�ગ 
મો:9712000115 (3224)

સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા ચારધામ, 
બ�ી-ક�દારનાથ, ગંગો�ી-
યમ્નો�ી, સાથે હ�ર�ાર, તા. 
18/4, 25/4, 7/5, 20/5/23, 
િદ 14/15 સંપૂણર્ સગવડતા 
સિહત. મળો દીપકભાઈ 
બોડીવાલા-9825144143, 
મુક�શભાઈ કાપડીયા - 
9428993000  (3148)

�ી બાલાજી યા�ા સંઘ
િતરપુિત રામ�ેર કન્યાક�મારી 
મદરુાઈ એિ�લ 7,21 મ ે5, 
19 જનુ 2, 16 નપેાળ કાઠમડં� 
પોખરા એિ�લ 5, 20 મ ે5, 
15 જનુ 10, 20 ચારધામ યા�ા 
એિ�લ 25 મ ે5, 10, 15 જનુ 
5, 15 કલકત્તા ગગંાસાગર 
જગન્નાથપરુી એિ�લ 12, 
25 મ ે 5, 15 જનુ 5, 20 
વેષ્ણોદવેી િશવખોડી પટની 
એિ�લ 7, 14 મ ે5, 16 જનુ 
2,16, 23 હ�ર�ાર ઋિષક�શ 
એિ�લ 6,20 મ ે4, 11, 25 
જનુ 7, 21 મો-7383111421, 
9904216044 (3226)

સાંઈયા�ા સ્લીપર
ચારધામ ગંગો�ી-યમુનો�ી, 
બ�ીનાથ, ક�દારનાથ 18 
િદવસ 2 /5 અષ્ટિવનાયક, 
પાંચ જયોિતર્લીંગ, 7 િદવસ 
1/4. 9824123641 (3165)

િશવ �ાવેલ્સર્
ચૈ�ી નવરાિ� તારીખ 
24, 27 રા�ે અંબાજી 
બહુચરાજી મોઢ�રા ચોટીલા 
16 મેં વૈષ્ણોદેવી પટનીટોપ 
અ�તસર ભાગળ 
સુરત. 9327199997/ 
9537838949 (3221)
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Urgent requirement

for salesman and 

helper for garment 

retail shop (parle 

point) -7878359836

જોઈએ છ�
સાઇટ સુપરવાઈઝર, 
એ�ન્જિનયર-20, સેલ્સ 
એ�ક્ઝક્યટુીવ -05, 
(રીઅલ એસ્ટ�ટ સેલ્સ) 
પાસોદરા, કોસમાડા, 
દલેાડવા Mo.9913330652

�હ ઉ�ોગ માટ�
ખાખરા બનાવવાના જાણકાર 
બહેન જોઈએ છ�. Contact 
9327349307.  (3225)

વાયરમેન તેમજ
હેલ્પર બી.ઈ. ઇલેક�ીકલ્સ 
માણસો જોઈએ છ�. 
9429731802 (3204)

િશક્ષકો જોઈએ છ�
ઉગત-ભેંસાણ રોડ પર 
આવેલ િ�-સ્ક�લ માટ� 
અનુભવી-િબન અનુભવી 
NTT, મોન્ટ�સરી, 
�ીપીટીસી, �ેજ્યુએટ, 
12th લાયકાત ધરાવતા 
ફકત મિહલા ઉમેદવારોએ 
તા.19-3-23 થી 24-3-23, 
સમય : 9:00 થી 1:00 
દરમ્યાન અરજી સાથે હાજર 
રહેવું સ્થળ: FF-8 આનંદ 
વીલા એપાટ�મેન્ટ, ભેંસાણ 
રોડ, જહાંગીરાબાદ સુરત. 
Co- : 8369284788

ઘર બેઠા ટચુકડી જાહેરાત આપવા 
માટ� સંપક� કરો 

M. 9879663828

વેરો વસૂલવા વાપી પાિલકાએ 8 ઓ�ફસ અને 1 
ગેરેજને તાળ�� માયુ�, બે ચાલીનાં નળ જોડાણ કાપ્યાં
વાપી પાિલકાએ માચર્ મિહનામાં �િપયા 1.23 કરોડ સાથે ક�લ �િપયા 15 કરોડથી વધુની વસૂલાત કરી

વાપી : વાપી નગરપાિલકાના 
ઘરવેરા િવભાગ દ્વારા વેરા 
વસૂલાત અિભયાનને વેગ આપવા 
બાક�દારોની 8 ઓ�ફસ તથા 
1 ગેર�જને તાળું મારવા ઉપરાંત 
સુલપડની બે ચાલીના નળ �ડાણ 
કાપવામાં આવ્યા હતા. ચીફ 
ઓ�ફસર શૈલેષભાઈ પટ�લના 
માગર્દશર્નમાં ટ�ક્ષ સુિપ્રન્ટ�ન્ડન્ટ 
રાક�શ ઠક્કર, ટ�ક્ષ ઈન્સ્પેકટર 
દીપક ચભાડીયા તથા ક્લાક� 
શશીકાંતની ટીમે વાપીના �થ્વી 
કોનર્રમાં 1, સાંઈ કોમ્પલેક્સમાં 
2, હીના આક�ડમાં 2, અનમોલ 
ટાવરમાં 2, શોપસર્ સ્ટોપમાં 1 
ઓ�ફસ મળી ક�લ 8 ઓ�ફસ તથા 
અમલ કોમ્પ્લેક્ષમાં 1 ગેર�જને તાળું 
મારવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત 

સુલપડ િવસ્તારના ચાલીના �મોના 
માિલકોને લાંબા સમયથી બાક� 
ઘરવેરો ભરવા નો�ટસો આપવામાં 
આવી હતી. 

પર�તુ વેરો ભરવામાં ઉદાસીન 
રહ�તા પાણી િવભાગ દ્વારા બે 
ચાલીના નળ �ડાણ કાપવામાં 
આવ્યા હતા. ઘરવેરા િવભાગ 
દ્વારા હાલમાં ચલા િવસ્તારની 
આઠ સોસાયટીઓના ઘણા ફ્લેટ 
માિલકોએ ઘરવેરો ભય� નહ� 
હોય ત્રણ �દવસમાં ભરી જવાની 
નો�ટસ આપી છ�. � સોસાયટીનો 

વેરો નહ� ભરાય તો નળ 
�ડાણ કાપવાની કાયર્વાહી હાથ 
ધરવામાં આવશે. વાપી પાિલકાએ 
�.1726.79 લાખના માંગણા સામે 
અત્યાર સુધીમાં �.1507.89 
લાખની વસૂલાત કરી 87.32 
ટકા રીકવરી કરી છ�. પાિલકાના 
ઘરવેરા િવભાગે માચર્ માસમાં 
અત્યાર સુધીમાં �.1.23 કરોડની 
વસૂલાત કરવામાં સફળતા મેળવી 
છ�. વાપી પાિલકાએ આ વષર્માં 
15 કરોડથી વધુ ટ�ક્ષની રકમની 
વસુલાત કરી છ�.

નવસારીના િસંધી ક�મ્પ રોડના આિશષ ��ડસર્માંથી 
6.17 લાખની િવદેશી િસગારેટ ઝડપાઇપોલીસે ર�ઇડ કરી ગેરકાયદ� રાખેલી હ�લ્થ વોિન�ગ વગરની િસગાર�ટ વેચતા દુકાનદારને ઝડપી પાડ્યો

નવસારી : નવસારી એસ.ઓ.જી. 
પોલીસે બાતમીના આધારે િસંધી ક�મ્પ 
રોડ પરથી હેલ્થ વોિન�ગ વગરની 
6.17 લાખની િવદેશી િસગારેટ 
વેચતા દુકાનદારને ઝડપી પાડી 
આગળની તજવીજ હાથ ધરી છ�.

મળતી માિહતી મુજબ, ઇન્ચાજર્ 
નવસારી િજલ્લા પોલીસ અિધક્ષક 
ડો. કરનરાજ વાઘેલાએ નવસારી 
િજલ્લામાં નાક�ટીક્સ �ગ્સની બદીને 
નેસ્તનાબુદ કરવા માટ� સુચના 
આપી હતી. જેના આધારે નવસારી 
િવસ્તારમાં આવેલા પાનના ગલ્લા 
તથા ટોબેકો �ોડક્ટસના હોલસેલ 
િવ��તાઓ �ારા ઈ-િસગરેટ, હેલ્થ 
વોિન�ગ િવનાની િસગારેટ તથા 
ઈ-હુ�ાનું વેચાણ કરવામાં આવી 
રહેલંુ છ�. જેથી આવા રીટ�ઈલર 
તથા હોલસેલ વેચાણ કરતા િવ��તા-

દુકાનદારોને શોધી કાઢી તેમની 
િવરુ�માં કડકમાં કડક કાયર્વાહી 
કરવા સુચના આપી હતી. નવસારી 
િજલ્લામાં િવિવધ િવસ્તારોમાં આવા 
�કારની હેલ્થ વોિન�ગ િવનાની 
િસગરેટ, ઈ-િસગરેટ તથા ઈ-હુ�ાનુ ં
વેચાણ કરતા પાનના ગલ્લાઓ 
તથા ટોબેકો �ોડક્ટસના હોલસેલ 
દુકાનદારો ઉપર વોચ રાખવા માટ� 
એસ.ઓ.જી. ની અલગ-અલગ 
ટીમો બનાવવામાં આવેલી હતી. જે 
ટીમો �ારા િવ��તાઓ ઉપર ચાંપતી 

નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. 
દરિમયાન નવસારી એસ.ઓ.જી. 
પોલીસે બાતમીના આધારે િસંધી 
ક�મ્પ રોડ ક�નેરા બેંકની બાજુમાં 
આવેલી આિશષ ��ડસર્ નામની 
દુકાનમાં રેઇડ કરી હતી. ઼જ્યાંથી 
પોલીસે ગેરકાયદેસર રીતે રાખેલી 
હેલ્થ વોિન�ગ વગરની 1.44 લાખની 
પેરીસ સ્પેિશયલ �ફલ્ટર િસગારેટ 
480 પેક�ટ, 66,600 રૂિપયાની 
ઇઝી લાઈટસ િસગારેટના 370 
પેક�ટ, 48,600 રૂિપયાની ઇઝી 
સ્પેિશયલ ગોલ્ડ િસગારેટની 270 
પેક�ટ, 30,600 રૂિપયાની ઇઝી 
ચેન્જ િસગારેટના 170 પેક�ટ, 4 
હજાર રૂિપયાની ડીજેઅરુમ બ્લેક 
િસગારેટના 20 પેક�ટ અને 3.24 
લાખની ગુડ�ગ ગરમ ઇન્ટરનેશનલ 
િસગારેટના 1620 પેક�ટ મળી ક�લ્લે 
6,17,800 રૂિપયાનો મુ�ામાલ કબ્જે 
કય� હતો. સાથે જ પોલીસે નવસારી 
પરમેશ ડાયમંડની સામે છાપરા 
રોડ શૈલેષ પાક� સોસાયટીમાં રહેતા 
આિશષ �કશનભાઈ મનકાનીને 
ઝડપી પાડી આગળની તજવીજ હાથ 
ધરી છ�.

નવસારી પાિલકા િવસ્તારની સ્�ીટ લાઈટના પોલ 
પર લગાવેલા હો�ડ�ગ્સ-બેનસર્ દૂર કરવા માંગ 

સ્ટ્રીટ લાઈટના પોલ પર ખાનગી ક�પની તેમજ પેઢીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી �હ�રાતોના �િપયા વસૂલાતા નથી
પાિલકા �હ�રાતનો ઈ�ફો આપે તો લાખો �િપયાનો ફાયદો થાય

નવસારી : નવસારી-િવજલપોર 
પાિલકા િવસ્તારની સ્ટ્રીટ લાઈટના 
પોલ પર લગાવલેા હોડ�ગો-બનેરો 
�હ�રાતોન ેલગતી તમામ પ્રકારની 
સાધન સામગ્રીઓ તાત્કાિલક દરુ 
કરવા માગં કરી વોડર્ નં. 13 ના 
નગરસેવક� નગરપાિલકાના ચીફ 
ઓ�ફસરને લિેખતમા ં રજૂઆત 

કરી છ�. નવસારીના વોડર્ નં. 13 
ના નગરસેવક િવજયભાઈ રાઠોડે 
પાિલકાના ચીફ ઓ�ફસરને કર�લી 
લિેખત રજઆુતમાં જણાવ્યુ ંહતંુ ક�,  
નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકા 
િવસ્તારોમાં સ્ટ્રીટ લાઈટના પોલ પર 
ખાનગી ક�પનીઓ તમેજ પેઢીઓ 
દ્વારા કરવામાં આવતી �હ�રાતોના 
�િપયા વસુલવામા ં આવતા નથી. 
નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકા 
દ્વારા �હ�રાતનો ઈ�ફો આપવામાં 
આવ ે તો નવસારી-િવજલપોર 
નગરપાિલકાને વરસે લાખ્ખો 
�િપયાનો ફાયદો થાય. હાલમા ં જે 
સ્ટ્રીટ લાઈટના પોલ પર મફતમાં 
�હ�રાત કરવામા ં આવ ે છ�. તે 
હોલ્ડ�ગો-બનેરો તમેજ તમામ 
પ્રકારના �હ�રાતોને લગતા સાધન 
સામગ્રીઓ નવસારી-િવજલપોર 
નગરપાિલકા િવસ્તારમાથંી 
તાત્કાિલક અસરથી દરુ કરવાની 
માંગ કરી છ�.

ભારતીય હવાઇદળમાં અ�ગ્નવીર 
તરીક� જોડાવવા માટ� અમૂલ્ય તક

નવસારી : ભારતીય હવાઇદળ 
(ઇ�ન્ડયન એરફોસર્)માં અ�ગ્નવીર 
તરીક� જોડાઇન ે ઉજ્જવળ કા�રકદ� 
ઘડવા ઇચ્છતા અિવવાિહત, શારી�રક 
સશક્ત પરુષુ/મિહલા ઉમદેવારો 
એરફોસર્ની ભરતી માટ� 31મી સુધીમાં 
https://agnipathvayu.cdac.in 
વબેસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરી 
શકશે. ઉમદેવારની લાયકાત ધોરણ-

12 પાસ તમેજ 26મી જનૂ 2006થી 
26મી �ડસેમ્બર 2022ની વચે્ચ જન્મલેા 
અરજી કરી શક�. આ િવશે માિહતી 
માટ� https://agnipathvayu.cdac.in 
વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છ�. આ માટ� 
પરીક્ષા ફી રૂા.250 રાખવામાં આવી છ�. 
િવગત માટ� નવસારી િજલ્લા રોજગાર 
કચરેી ખાત ે રૂબરૂ તથા હેલ્પલાઇન 
નબંર-6357390390 પર સંપક� સાધવો.

ઉમરગામની �કશોરીનું અપહરણ કરી દુષ્કમર્ 
કરનાર પ�રણીત નરાધમને 20 વષર્ની સખત ક�દ
ભોગ બનનાર સગીરાને પાંચ લાખ �િપયા વળતર પેટ� ચૂકવવાનો કોટ� હુકમ કય� 

વાપી : ઉમરગામ તાલુકાના એક 
ગામના પ�રવારની સગીરાનુ ંઅપહરણ 
કરી લગ્નની લાલચ આપી દષુ્કમર્ 
કરનાર બે સંતાનના િપતાન ે વાપી 
કોટ� શિનવાર ે અંિતમ સુનાવણીમાં 
20 વષર્ની સખત ક�દની સજા ફરમાવી 
હતી. ઉમરગામના એક ગામમાં રહેતા 
પર�ાંતીય પ�રવારની 16 વષ�ય �કશોરી 
સ્ક�લમાં અભ્યાસ કરવા ગયા બાદ 
મોડીસાંજ સુધી પરત નહીં ફરતા તનેા 
પ�રવાર ેશોધખોળ કરી હતી. ઉપરાતં 
તનેા સગાસબંધી તમેજ વતનમાં પણ 
તપાસ કરવા છતાં કોઈપત્તો લાગ્યો 
ન હતો. મોડ� મોડ� ઉમરગામ પોલીસ 
મથક� દીકરી ગમુ થયા હોવાની ફ�રયાદ 
નોંધાવી હતી. જને ેપગલે પોલીસે તપાસ 

કરી આ ક�સમાં આરોપી રાહુલક�માર 
ઉફ� �મેિસંહ ભરતિસંહની િબહારના 
નવાદા ગામથી ધરપકડ કરી જલેમાં 
ધક�લી દીધો હતો. આ ક�સની અંિતમ 
સુનાવણી વાપીની સ્પશે્યલ પોક્સો 
કોટ�માં શિનવાર ેહાથ ધરાતા સ્પિેશયલ 
જજ ક�.જ.ેમોદીએ ૩0 વષ�ય પ�રણીત 
અન ેબે સંતાનના િપતા એવા આરોપી 
રાહુલક�માર ઉફ� �મેિસંહ ભરતિસંહએ 
�કશોરીનુ ંઅપહરણ કરી લઈ જઈ લગ્ન 
કરવાની લાલચ આપી દષુ્કમર્ કરવાના 
ગનુામાં ડીજીપી અિનલ િ�પાઠીની 
દલીલોન ે�ાહ્ય રાખી આરોપીને 

વીસ વષર્ની સખત ક�દની સજા અને 
૫,૦૦૦ દડં અન ેજો દડં નહીં ભરે 
તો વધ ુએક વષર્ની સખત ક�દની સજા 
કરતો હુકમ કય� હતો. ઉપરાંત કોટ� 
આ ક�સમાં ભોગ બનનારન ેપાંચ લાખ 
રૂિપયા વળતર પટે� ચકૂવવાનો પણ 
હુકમ કય� છ�. વધમુાં આરોપીન ેતમામ 
સજા એક સાથ ેભોગવવાનો પણ કોટ� 
�ારા હુકમ કરાયો છ�.

ઉમરગામના સોળસુબામાં ઘરના દરવા�નું તાળું તોડી તસ્કરો કબાટમાં મૂક�લા રોકડા �િપયા ઉઠાવી જતાં ફ�રયાદ
ઉમરગામ : ઉમરગામના સોળસુબા 

કોળીવાડમાં ઘરના દરવાજાનું તાળ� 
તોડી ઘરમાં ઘૂસી તસ્કરો કબાટમાં 

મુક�લા રોકડા રૂિપયા પાંચ લાખ ચોરી 
ગયાના બનાવની પોલીસમાં ફ�રયાદ 
નોંધાવવા પામી છ�. ઘરના સભ્યો 
બહાર ગયા હતા ત્યારે આ ઘટના 
બનવા પામી છ�.

ઉમરગામ તાલુકાના સોળસુબા 
કોળીવાડ �ીન �ફલ્ડ એન.ક�. િવલા 
ખાતે અશોકભાઈ િવ�લભાઈ પટ�લ 
રહે છ� અને િન�ત્ત જીવન જીવે છ�. ગત 
તારીખ 8/3/2023 ના રોજ ધુળ�ટીનો 

તહેવાર હોવાથી પ�રવાર સાથે તેવો 
બોરડી ખાતે રહેતા પોતાના સાળાના 
ત્યાં ગયા હતા અને રા�ે પરત આવ્યા 
હતા. એ દરિમયાન બપોરે 12:30 થી 
રા�ે 9:45 વાગ્યાના સુમારે ઘરના 
મુખ્ય દરવાજાને મારેલું તાળ�� તોડી 
દરવાજાની કડી ખોલી અંદર ઘરમાં 
�વેશ કરી લાકડાના કબાટના �ોવરને 
કોઈ સાધન વડ� તોડી તેમાં મુક�લા 
આશરે રોકડા રૂિપયા પાંચ લાખ કોઈ 

ચોર ઈસમો ચોરી કરીને નાસી ગયા 
હતા. ફ�રયાદીનો છોકરો જીનેશ ક� 
જે ડોક્ટર હોય તેઓના જમા કરેલા 
તથા તલાશરી મહારાષ્�ના મકાનના 
ભાડાના રૂિપયા જે નાના છોકરાના 
લગ્ન માટ� રાખેલા હોય કોઈ 
ચોર ઇસમ ચોરી ગયા હતા. આ 
બનાવની ઉમરગામ પોલીસ સ્ટ�શનમાં 
ફ�રયાદ નોંધાતા પોલીસે વધુ તપાસ 
હાથ ધરી છ�. 

એક સપ્તાહ અગાઉ જ વાપીના યુવાન િબલ્ડર� પણ પાર નદીમાં કાર સાથે છલાંગ લગાવી હતી
પારડી : પારડી નજીક પસાર થતી 

પાર નદીના પુલ પરથી આજે સવારે 
એક એ�ન્જિનયર યુવાને છલાંગ 
લગાવી હતી. ઘટનાને પગલે સ્થળ 
પર લોકો એકિ�ત થઇ ગયા હતા. 
જેની જાણ થતા પારડી ચં�પુરના 
તરવૈયાઓએ ભારે જહેમત બાદ 
યુવાનની લાશ બહાર કાઢી હતી. 
પોલીસે લાશનો કબ્જો લઇ સીએચસી 
ખાતે પીએમ માટ� મોકલી આપી હતી. 

મળતી માિહતી મુજબ પારડી 
કોલેજ રોડ પાછળ શાંિતભવન 
િબલ્ડીંગમાં રહેતા અને મૂળ ખેરલાવ 
ગામના એ�ન્જિનયર યુવાન નીિતન 
ધનસુખ પટ�લ (ઉવ.30)એ કયા 
કારણસર પાર નદીમાં મોતની છલાંગ 
લગાવી તે હજી અકબંધ રહ્યું હતું. 
પારનદી િ�જ ઉપરથી આપઘાતના 
બનાવો વધી રહ્યા છ�. ગત સપ્તાહમાં 
વાપીના યુવાન િબલ્ડર સાગર 

ગુજ્જરના આપઘાત પાછળનું કારણ 
હાલ પણ અકબંધ રહ્યું છ�. પારડી પાર 
નદી આજે આપઘાત કરવાનું એક 
હબ બનતું જાય છ�. આજરોજ પણ 
એક એ�ન્જિનયર યુવાને આપઘાત 
કરી જીવન ટ��કાવ્યું છ�. જેનું કારણ 
પણ આજે અંકબંધ રહ્યું હતું. ઘટનાની 
જાણ થતા �તક યુવાનનો પ�રવાર 
અને િમ�ો સ્થળ પર દોડી આવ્યા 
હતા. પારડી પોલીસ મથક� �તકના 
િપતા ધનસુખ પટ�લે ફ�રયાદ નોંધાવી 
હતી. વધુ તપાસ પોલીસે હાથ ધરી 
છ�. 

પારડીની પાર નદી આપઘાત કરવાનું હબ બનતું જાય છ� 

પારડીની પાર નદીના પુલ પરથી 
એ�ન્જિનયર યુવાનની મોતની છલાંગ

દીકરાનાં લગ્ન માટ�ના પાંચ લાખ તસ્કરો ચોરી ગયા 


