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સુરત અને તાપી જિલ્ાના 
91 વેપારીઓ દંડાયા
ભાસ્કર ન્યૂઝ. ્બારડોલી

સરુત જિલ્લા મદદનીશ જનયતં્રક 
કલાનનુી મલાપ જિજ્લાન અન ેગ્લાહક 
સરુક્લા કચરેી દ્લારલા છલાપે્ી કકમંત 
કરતલા િધ ુ કકમંત ્િેી, િિન 
કરતલા ઓછ ુઆપિુ ંિિેી અનકે 
રીત રસમો અપનલાિીન ેગ્લાહકો 
સલાથ ેછતેરજપડંી કરનલારલાઓ સલામે 
દડંનીય કલાય્યિલાહી કરલાઇ રહી છ.ે 

જનરીક્કો દ્લારલા એક મલાસમલાં 
િપેલારી એકમોની ઓજચતંી 
તપલાસણી કરી િિનમલાપ તથલા 
પી.સી.આર. કલાયદલાનલા ભગં 
બદ્ 91 િેપલારી/એકમો સલામ ેકસે 
કરી રૂલા.84,300 નો દડં િસૂ્  
કરિલામલા ંઆવયો હતો.

ઓક્ો. મલાસમલા ંસરુત અને 
તલાપી જિલ્લાનલા કુ્  1791 
િપેલારી એકમોની ચકલાસણી અને 
મદુલંાકનની કલામગીરી હલાથ ધરી 
કુ્ રૂલા.22,73,652 ની સરકલારી 

ફી િસુ્  કરિલામલા ંઆિી હતી. 
જયલાર ે ચલાર મોબલાઈ્ કો્્ટનું 
આયોિન કરિલામલા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
િમેલા ં સરુતનલા  મોબલાઈ્ કો્્ટ 
દરજમયલાન 23 િપેલારી એકમો 
સલામ ેપ્ોજસકયશુન કસે કરી સરુત 
શહરે તમેિ તલાપી જિલ્લાનલા 
વયલારલા સ્શેન રોડ જિસતલારમલાં 
મોબલાઈ્ કો ્્ટ દરજમયલાન 13 
િપેલારીઓ એકમો સલામ ેકસે કરી 
દડં સથળ પર િસુ્  કરલાયો હતો. 
તલાપી જિલ્લાનલા વયલારલામલા ં મખુય 
બજારમલા ં આિે્ લા ભલારત સિી્ 
અન ેફરસલાણમલા ંજમઠલાઈનલા િિન 
બલાબત ે ઓજચતંી તપલાસ કરતલાં 
મનેકુલાડ્ટમલા ં ખલાદ્યિસતનુલા િિન-
મલાપનો િથથો પ્દજશ્યત કરિલામલાં 
ન આવયો હોિલાથી આ બંન ેિપેલારી 
એકમો સલામ ે ્ીગ્ મટે્ો્ોજી 
એક્-2009 હઠેળ પ્ોજસકયશુન 
કસે કરી રૂ. 6000 નો દડં સથળ પર 
િ િસૂ્  કરિલામલા ંઆવયો હતો.

્ાકડાંના ભારથી બાઈક 
સ્ીપ થતાં ચા્કનું મોત
ઓટા ગામની સીમમાં બને્ી ઘટના

ભાસ્કર ન્યૂઝ | સોનગઢ

સોનગઢ તલા્ુકલાનલા ઓ્લા-જસનોદ 
રોડ પરથી બલાઈક પર િિનદલાર 
્લાકડું ્ઈ પસલાર થતલાં બે યુિકોની 
બલાઇક સ્ીપ થઈ િતલાં એકનું મોત 
થયું હતું.

ડલાંગનલા જામનસોડલા ગલામે રહેતલા 
રમણભલાઇ બલાિળલાભલાઈ મલાળિી 
(45) પોતલાની બલાઈક પર ઇશ્વરભલાઈ 
દેિજી ગલામીત (રહે.સીનોદ 
તલા.સોનગઢ)ને બેસલાડી િંગ્મલંાથી  
િિનદલાર સલાગી ્લાકડું ્ઇ આિી 
રહ્લા હતલા. રલાતે્ર 3 િલાગયલાનલા 
અરસલામલાં આ બલાઈક ઓ્લા ગલામની 

સીમમલંા આિે્લા ત્રણ રસતલા પલાસેથી 
પસલાર થઈ રહી હતી તયલારે તયલંા 
આિે્ એક સપીડ બ્ેકર પર તેમની 
બલાઈક ઊછળતલા ચલા્કે સસ્યકરંગ 
પરથી કલાબૂ ગુમલાિતલંા બલાઈક સ્ીપ 
થઈ ગઈ હતી. બલાઈક પર મૂકે્ 
િિનદલાર ્લાકડું બલાઈક ચલા્ક 
રમણભલાઈ મલાળિીનલા મલાથલા પર 
પડતલાં રમણભલાઈને મલાથલામલાં ગંભીર 
ઇજા થઈ હતી અને તેમનું સથળ પર 
િ મોત નીપજયું હતું, જયલારે બલાઈક 
પલાછળ બેઠે્લા ઇશ્વરભલાઈ ગલામીતને 
સલામલાનય ઇજા થઇ હતી. આ અંગે 
સોનગઢ પો્ીસ મથકે ગુનો દલાખ્ 
કરિલામલંા આવયો હતો.

નવસારી ્ોક્ ક્ાઈમ બ્ાચે બાતમીના આધારે રેડ પાડતા પ્રજતષ્ીત ્ોકો િુગાર રમતા ઝડપાઇ ગયા

બી્ીમોરામાં આઇસ ફેકટરી બની િુગારધામ, 
16.72 ્ાખના મુદ્ામા્ સાથે 8 િણા ઝડપાયા
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નિસલારી એ્સીબીએ બી્ીમોરલા 
દિેસર સરદલાર મલાકક્ે  રોડ પર આિે્  
હરજસદ્ધ આઇસ ફકે્રીમલા ંચલા્તલા 
િગુલારધલામ પર બલાતમીનલા આધલારે 
રડે કરી િગુલાર રમતલા 8 િગુલારીયલાને 
રગંહેલાથ ઝડપી પલાડ્લા હતલા. પો્ીસે 
રોકડ રકમ, ગલાડી મોબલાઈ્ મળી કુ્  
રૂ. 16.72 ્લાખનો મદુ્લામલા્ કબિે 
કયયો હતો. ફકે્રી મલાજ્ક સજહત 8 
િગુલાકરયલા સલામ ેપો્ીસ ેિગુલારધલારલા 
ક્મ હઠેળ ગનુો નોંધી કલાય્યિલાહી 
હલાથ ધરી છે. આઈસ ફકે્રીનો 
મલાજ્ક રૂજપયલા ્ઈન ે પોતલાની 
ફકે્રીમલા ંિગુલાર રમિલાની સગિડ 
કરી આપતો હોિલાનુ ંપણ પો્ીસ 
ફકરયલાદમલા ંઉલ્ખે કરલાયો છ.ે

નિસલારી એ્સીબી પીઆઇ 
િી.એસ.પ્લાસ, પીએસઆઇ 
એમ.જી.પલા્ી્, પીએસઆઇ 
એસ.્ી.પલારગી, હકેો ્જ્તભલાઇ 
અશોકભલાઇ તથલા હેકો ગણશેભલાઇ 
જદનભુલાઈન ેબલાતમી મળે્ ી ક ેદિેસર 
સરદલાર મલાકક્ે  રોડ, બી્ીમોરલામલાં 
િય હરજસજદ્ધ આઇસ ફકે્રીનલા 
મકલાનમલા ંફકે્રી મલાજ્ક પ્કલાશભલાઇ 
ભગિલાનજીભલાઇ ભોગલાયતલા 
બહલારથી શખસોન ે િગુલાર રમિલા 
બો્લાિી તઓેન ેપોતલાની ફકે્રીનલા 
રૂમમલા ં િગુલાર રમિલાની  સગિડ 
પરુી પલાડી તઓે સલાથ ેગજંીપલાનલાનો 
તીનપત્ીનો હલારજીતનો િગુલાર 
રમી  િગુલારનો અખલાડો ચ્લાિે 
છ.ે બલાતમીન ેપગ્ ેબલાતમી િલાળી 
િગયલાએ પો્ીસ ે રડે કરતલા 8 

િગુલારીયલાન ે િગુલાર રમતલા ઝડપી 
પલાડયલા હતલા. િમેલા ંફકે્રીનલા મલાજ્ક 
સજહત આઠ િણલાનંી ધરપકડ 
કરિલામલા ં આિી હતી. પકડલાયે્લા 
તમલામ િગુલારીયલાઓ પ્જતસ્ઠત 
પકરિલારમલાથંી આિતલા હોિલાનું 
પો્ીસ ેિણલાવયુ ંહતુ.ં રડે દરજમયલાન 
પકડલાયે્ લા િુગલારીયલાની અંગિડતી 

કરતલા તમેની પલાસથેી રૂ 5,88,230 
રોકડલા, આઇસ ફકે્રીનલા મલાજ્કે 
પોતલાન ેતયલંા િગુલાર રમિલાની સગિડ 
કરી આપિલા બદ્ ્ીધે્  9 હજાર 
રોકડલા, દલાિ પર ્ગલાડે્ લા રોકડલા રૂ. 
1,34,500 મળી કુ્  7,22,730 
રોકડ પો્ીસનલા હલાથ ે ્લાગયલા 
હતલા. રૂ. 2 ્લાખની કકમંતનલા 9 

મોબલાઈ્, અક્્ટઆ કલાર (ન ંGJ-21-
AH-7889) કક.ં રૂ. 5 ્લાખ, િનલા્ય 
કલાર (ન.ં GJ-15-CG-1127) કક.ં 
રૂ. 2 ્લાખ, એક્ીિલા (ન.ં GJ-21-
BP-6685) કક.ં રૂ. 50 હજાર મળી 

કુ્ રૂ.16,72,730નો મદુ્લામલા્ 
પો્ીસ ેિપત કયયો હતો. પકડલાયે્ લા 
તમલામ િગુરીયલા સલામ ે નિસલારી 
એ્સીબીએ િગુલાર ધલારલા હેઠળ ગનુો 
નોંધી કલાય્યિલાહી હલાથ ધરી છ.ે 

એલસી્બીની રેડમાં પ્કડા્ેલા જુગારી્ા
પ્કલાશભલાઇ ભગિલાનજીભલાઇ ભોગલાયતલા (ઉ.િ. 47, બલા્લાજી રેજસડનસી, 
બી્ીમોરલા), ધીરેનભલાઇ દેસલાઇ (ઉ.િ. 45, રહે. ધનોરીગલામ, 
તલા.ગણદેિી), શલંાજત્લા્ અગેરલા (ઉ.િ. 60,   રહે. ઉમલાપલાક્ક સોસલાય્ી, 
ચીખ્ી), જિશલા્ભલાઇ મોદી (ઉ.િ. 40, બી્ીનલાકલા ચલાર રસતલા, 
બી્ીમોરલા), ધિ્ભલાઇ દરસડીયલા (ઉ.િ. 32, રહે. નંદનિન સોસલાય્ી, 
અબ્લામલા, િ્સલાડ), અશોકભલાઇ ્ુકડીયલા (ઉ.િ. 36, રહે. સલાંઇજસજદ્ધ 
આકકેડ, મોગરલાિલાડી, તલા.જિ. િ્સલાડ), અરજિંદભલાઇ જીિલાણી (ઉ.િ. 
61,  રહે. સિયોદયપલાક્ક સોસલાય્ી, ખુંધ, તલા.ચીખ્ી),  કલપેશભલાઇ દેત્રોજા 
(ઉ.િ. 30, રહે. સિ્યમંગ્ એપલા્્ટમેન્, ખુંધ, તલા.ચીખ્ી)નો સમલાિેશ 
થલાય છે.

દાંડીનું સોલટ સતયાગ્રહ 
મેમોરરય્ હવે રોિ દોઢ 
ક્ાક વધુ ખુલ્ું રહે છે
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પ્િલાસીઓ િધુ સમય સમલારક 
જોઈ શકે અને આકર્યક 
્લાઇક્ંગનો નજારો પણ ્ઈ 
શકે તે મલા્ે દલાંડી સોલ્ સતયલાગ્હ 
મેમોકરય્નો સમય દોઢ ક્લાક 
િધલારિલામલાં આવયો છે.

કોરોનલા કલાબુમલંા આિતલા અને 
જદિલાળી િેકેશન હોય હલા્નલા 
જદિસો દરજમયલાન દલાંડીનલા 
ઐજતહલાજસક સોલ્ સતયલાગ્હ 
મેમોકરય્મલાં પ્િલાસીઓની 
સંખયલા િધી છે. 14મીને 
રજિિલારે પણ 5500 િે્્લા 
પ્િલાસીઓ આવયલા હતલા. જોકે 

કે્્લાક સમયથી સમલારકનો 
સમય િધલારિલાની મલાગ થઈ 
રહી હતી િેને ્ઈ સમય પણ 
િધલારલાયો છે. હિે સમલારક સિલારે 
9.30ની િગયલાએ 9 .00 ક્લાકે 
ખુ્ી જાય છે અને સલંાિે પણ 
7 િલાગયલાની િગયલાએ 8 િલાગયલા 
સુધી મેમોકરય્ પય્ય્કો જોઈ 
શકે છે. જોકે 7.30 િલાગયલા 
પહે્લા એનટ્ી ્ઈ ્ ેિી િરૂરી છે. 
રલાત્રે 8 િલાગયલા સુધી મેમોકરય્ 
ખુલ્ું રહેતલા પય્ય્કો અંધલારલામલંા 
આકર્યક ્લાઇક્ંગનો નજારો 
જોઈ શકે છે. હલા્ જદિલાળી 
િેકેશન હોય પ્િલાસીઓની સંખયલા 
િધુ રહે છે.

વાપી-શામળાજી રોડ પર ખાડાઓને કારણે 
કાર અને બુ્ેટ વચ્ે અકસમાત સર્જાયો

માગજાના પેચવક્કની કામગીરીમાં વપરાતા મરટરરય્ સામે સવા્ો ઉઠ્ા
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િલાંસદલાનલા ઉનલાઈથી પસલાર થતો 
િલાપી-શલામળલાજી હલાઈિે પર પડે્લા 
ખલાડલાઓને કલારણે અકસમલાત સજા્યઈ 
રહ્લા છે. સોમિલારે ભમતીમલાં 
કો્ેિ સલામે પડે્લા ખલાડલાને કલારણે 
િહે્ી સિલારે કલાર અને બુ્ે્ 
િચ્ે અકસમલાત સજા્યયો હતો. 
જોકે સદનસીબે આ અકસમલાતમલાં 
જાનહલાજન થિલા પલામી ન હતી.

િલાંસદલા-ઉનલાઈ થી પસલાર થતો 
િલાપી-શલામળલાજી હલાઇિે કે િે 
24 ક્લાક વયસત હલાઇિે હોય િે 
હલાઇિે પર િલાંસદલા થી ્ઇ ઉનલાઈ 
સુધી ઠેર ઠેર રસતલામલાં મસમો્લા 
ખલાડલા પડિલાને કલારણે રોિબરોિ 
અનેક અકસમલાતો સજા્યતલા હોય 
છે. િલાપી-શલામળલાજી હલાઇિે પર 
દર ચોમલાસમલાં ઓથોકર્ીની રસતલા 
બલાબતે જપ્મોનસૂન કલામગીરીનો 

અભલાિને કલારણે જનદયોર 
િલાહનચલા્કોને ભોગિિલાનો 
િલારો આિતો હોય છે. િેમલાં 
હલાઇિે ઓથોકર્ી દ્લારલા ચોમલાસલામલાં 
ડલામરની કલામગીરી ન થિલાનો રલાગ 
આ્ોપતલા હોય છે તેમિ ચોમલાસલા 
દરજમયલાન રસતલાનું ધોિલાણ થિલાનું 
કલારણ દશલા્યિિલામલાં આિતંુ હોય છે.

 જોકે ચોમલાસલા બલાદ તંત્ર દ્લારલા 
ઉનલાઈથી િલંાસદલા સુધી જોરશોરમલાં 
હલાઇિેનલા રસતલા પર પેચિક્ક 
કરિલામલાં આિતું હોય છે છતલાં 
િલાંસદલા થી ઉનલાઈ સુધી થોડલાિ 
સમયમલાં અનેક િગયલાએ િેમકે 
ઉનલાઈ પેટ્ો્ પંપ પલાસે, કલાિેરો 
નદીનલા પુ્ પર, જાનકીિનનલા 
િળલાંક પલાસે, ભીનલાર ફ્લાક 
પલાસે તેમિ ભમતી કો્ેિ પલાસે  
મસમો્લા ખલાડલાનું જનમલા્યણ થતું 
હોય છે. આ િરષે જદિલાળીમલાં 
મો્ી સંખયલામલાં સહે્લાણીઓ 

સલાપુતલારલામલાં જદિલાળી િેકેશન 
કરિલા ઘસલારો જોિલા મળયો હતો. 
ઉનલાઈથી િલાંસદલા થઈને િતલા 

સહે્લાણીઓ મલા્ે િલાપી-શલામળલાજી 
હલાઇિે મલાથલાનો દુ:ખલાિલા સમલાન 
બનયો હતો. 

નનરા્કરણ નહીં આવે તો ધરણાં પ્રદર્શન-ચક્ાજામ ્કરારે
િલાંસદલાથી ઉનલાઈ સુધી પડે્લા મસમો્લા ખલાડલાઓને કલારણે અનેક જનદયોર 
િલાહનચલા્કોને હલા્લાકક ભોગિિલાનો િલારો આિી રહ્ો છે. હલા્મલાં તંત્ર 

દ્લારલા કરિલામલાં આિે્લા પેચિક્કની કલામગીરી બલાદ પણ હલાઇિે પર મસમો્લા 
ખલાડલાઓ પડતલા પેચિક્કની કલામગીરીમલાં મો્લાપલાયે ગેરરીજત થઈ હોિલાનું 
િણલાય આિે છે. આિનલાર જદિસોમલાં આ બલાબતે યોગય જનરલાકરણ કરિલામલાં 
નહીં આિે તો હલાઇિે પર ધરણલાં પ્દશ્યન તેમિ હલાઇિે ચક્લાજામ કરિલામલંા 
આિશે. > અનંતભાઈ પટે્, ધલારલાસભય, િલાંસદલા-ચીખ્ી

ખાડાઓને ્કારણે અ્કસમાતનો ભ્ સતાવે છે
િલાંસદલામલાં રોિ કલામઅથષે બલાઇક ્ઈને િિલાનું થતું હોય છે પરંતુ  રસતલા 
પર પડે્લા ખલાડલાઓને કલારણે અનેકિલાર અકસમલાતનો ભય સતલાિી 

રહ્ો છે. રલાજત્ર દરજમયલાન સલામેથી આિતલા મો્લા ્ોકડંગ િલાહનો ખલાડલા 
બચલાિિલા િતલા નલાનલા િલાહનોને અકસમલાત સજી્ટ દેતલા હોય છે. િેથી રલાજત્ર 
દરજમયલાન બલાઇક ્ઈને િિલામલંા અકસમલાત સજા્યિલાનો ભય સતલાિે છે.  
> સજતષભાઈ પટે્, સથલાજનક, ભીનલાર

68 ્ાખના સટી્ ચોરીમાં 
28 ્ાખનો મુદ્ામા્ િપત
આરોપીને વધુ રરમાનડ માટે કોટ્ટમાં રિૂ કરાયા
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મુંબઈથી અમદલાિલાદ 68 ્લાખ 
રૂજપયલાનું સ્ી્ ભરીને િઈ રહે્ી 
ટ્કનલા ડ્લાઈિરને 7 ્લાખમલાં અનયને 
િેચી દેિલાની ઘ્નલામલાં કોસંબલા 
પો્ીસે  ગોડલાઉનમલંાથી 40 ્લાખથી 
િધુનો સ્ી્નો િથથો કરકિર કયયો 
હતો. બંને આરોપીને કરમલાનડ મલા્ે 
કો્્ટમલાં રિૂ કરિલામલાં આવયલા હતલાં. 

અમદલાિલાદ ટ્લાનસપો્્ટની ટ્કમલાં 
68 ્લાખની કકંમતનું 25 ્ન સ્ેનડ 
સ્ી્નો િથથો મોકલયો હતો. િેને 
ટ્કનલા ડ્લાઈિર રલાજા ઉફકે ગી્લાનીએ 

તેનલા સલાથીદલાર મલારૂફ સલાથે ભેગલા 
મળીને િચેક્યલા સલાગર તેમિ 
સીતલારલામ શલાહને 7 ્લાખ રૂજપયલામલાં 
68 ્લાખની કકંમતમલાં સ્ી્નો 
િથથો િેચી મલાયયો હતો. આ સ્ી્નલા 
િથથલાને સુરતનલા સ્ી્નલા િેપલારી 
તખતજસંહ તેમિ તેનલા ભલાગીદલાર 
અિુ્યનજસંહને િેચયો હતો. આ 
ઘ્નલામલાં કોસંબલા પો્ીસે િચેક્યલા 
સલાગર સ્ી્નો િથથો ખરીદનલાર 
તખતજસંહની ધરપકડ કરી 28 
્લાખની મુદ્લામલા્ કરકિક કયયો હતો. 
હજી  બે ડ્લાઈિર તેમિ અિુ્યન અને 
સીતલારલામની ધરપકડ બલાકી છે.


