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તમામ વિભાગ અને ઝોનના અવિકારીઓ સાથે બજેટમાં જે જે કામોની જોગિાઈ છે, તેના સટેટસ અંગે માવિતી લીિી
સુરત: આગામી બજેટ માટે 

મનપા કવમશનર શાવલની અગ્રિાલે 
તૈયારીઓ શરૂ કરી દીિી છે. 
તયારે સથાયી ચેરમેન પરેશ પટેલે 
ચાલુ નાણાંકીય િર્ષ 2022-23ના 
બજેટમાં કરાયેલી જોગિાઇઓની 
સસથવત અંગે તમામ ઝોન અને 
વિભાગના અવિકારીઓ સાથે 
મીટટંગ યોજી િતી, જેમાં િર્ષ 2023-
24ના બજેટમાં કયાં કયાં કામો 
સમાિિા એ અંગે પણ સૂચનો 
કયાાં િતાં. ખાસ કરીને એક સમયે 

કોટ વિસતાર માટે આશીિા્ષદ 
એિી મસકવતને ફરી ફુલફલેજના 
આયોજનને નિા બજેટમાં સમાિિા 
પણ સૂચના આપી િતી. 

ચેરમેન પરેશ પટેલે જે-તે વિભાગ 
અને ઝોનના અવિકારીઓને 
િત્ષમાન નાણાકીય િર્ષના બજેટમાં 
જે જે કામોની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી િતી તે કામો કયાં પિોંચયાં? 
જે કામો ચાલુ નથી કરી શકાયાં 
એ કયાં કારણોસર નથી થયાં? 

િગેરેનો ટરવયુ લીિો િતો. દરેક 
ઝોનમાં 50-50 બેડની એક-એક 
િોસસપટલ શરૂ કરિાની જોગિાઇ 
કરી િતી, તેમાંથી ચાર ચાલુ થઇ 
ચૂકી છે. િિે બાકીની પાંચનું સટેટસ 
શું છે તે માવિતી લીિી િતી અને 
કોટ વિસતારમાં મૃત:પ્ાય બની 
રિેલી મસકવત િોસસપટલને ફરી 
ફુલફલેજ ચાલુ કરી તેમાં 120 બેડ 
કાય્ષરત કરિા માટે નિા બજેટમાં 
આયોજન કરિા સૂચના આપી િતી. 

નાના મિલકતદારોને સાચવી લેવા કવાયત
ખાસ કરીને 100 ચોરસ મીટર સુિીનું ક્ેત્રફળ િરાિતી રિેણાક વમલકતો અને દુકાનદારો પર િેરો નિીં ઝીંકાય

સુરત: સુરત મનપાની તતજોરીની 
સ્થિતત દર વર્ષે નાજૂક થિતી જાય છે 
અને સરકારે પણ તમામ મહાનગર 
પાતિકાઓને ્વતનર્ભર થિવા પર રાર 
મૂકયયો છે. તયારે સુરત મનપાના વર્્ભ 
2023-24ના બજેટમાં આવક વધારવા 
માટે દયોઢ દાયકા બાદ તમિકતવેરામાં 
વધારયો તનતચિત મનાઇ રહ્યો છે. જોકે 
નાના તમિકતદારયો પર બયોજ ન પડે તે 
રીતે વેરા વધારાના તવકલપયો તવચારાશે. 
આ ઉપરાંત વયોટર મીટરની પયોતિસીમાં 
પણ ફેરફાર કરાશે અને રેવનયુ ખચ્ભ 
પર કાપ મૂકતાં પગિાં િેવાય તેવી 

શકયતા છે. 
મનપાનાં સૂત્યો પાસેથિી મળતી 

તવગતયો મુજબ મનપાના તંત્એ પ્રથિમ 
વખત બજેટ પુરાંતવાળું બનાવવાની 
કવાયત હાથિ ધરી છે, જેમાં ખાસ કરીને 
રેવનયુ આવકમાં તમિકતવેરા સતહતના 
સ્યોતમાં વધારયો કરી આવક વધારવા 
અને રેવનયુ ખચ્ભમાં કાપ મૂકવા પગિાં 
િેવાશે. ઉપરાંત આ વખતે તબનજરૂરી 
પ્રયોજેક્ટસ કયોરાણે મુકાશે. સરકારની 
ગ્ાનટમાંથિી શકય હયોય તેવા પ્રયોજેકટનયો 
સમાવેશ કરાશે. ઉપરાંત તમિકતવેરા 
અને યૂઝર ચાજ્ભમાં વધારયો આવશે એ 
નક્ી છે, પરંતુ નાના અને મધયમ 
વગ્ભના િયોકયો પર ઓછયો બયોજ આવે 
તેવા નુસખા શયોધાઇ રહ્ાં છે. ખાસ 
કરીને ૧૦૦ ચયો.મી. સુધીનું ક્ેત્ફળ 
ધરાવતી રહેણાંક તમિકતયો અને નાના 
દુકાનદારયો પર તમિકતવેરાનયો બયોજ 
ના આવે તેનું ધયાન રખાશે. 

બાળમજૂરી કરાવનારની ખેર નથી, 
કડક પગલાં લેવા કલેક્ટર તંત્ર સજજ
આગામી ટદિસોમાં ટેકસટાઈલ માકકેટસ, જરી ઉદ્ોગો અને ખાણીપીણીની લારીઓ પર બાળમજૂરી અંગેના કાયદાઓનાં પોસટર લગાડિામાં આિશે

સુરત: બાળમજૂરી કરાવનાર 
ઉદ્યોગકારયોથિી િઈને સામાનય િારી-
ગલિાં અને રે્ટયોરનટવાળા ચેતી 
જાય નતહં તયો તેમની સામે સરકાર 
દ્ારા આગામી તદવસયોમાં કાયદાકકય 
કાય્ભવાહી કરવામાં આવશે. 14 
વર્્ભથિી નીચેની વયનાં બાળકયો પાસે 
કરાવવામાં આવતી મજૂરી ગેરકાયદે 
હયોવા છતાં નાનીવયનાં બાળકયો 
મજબૂરીથિી બાળમજૂરીમાં ધકેિાઈ 
જાય છે. બાળમજૂરી કરાવતા ઈસમયો 
સામે તંત્ િાિ આંખ કરવા તૈયાર 
છે અને તે માટે આજરયોજ સુરત 

તજલિાના તનવાસી અતધક કિેકટરની 
અધયક્તામાં ચાઈલડ િેબર ટા્ક 
ફયોસ્ભ કતમટીની બેઠક યયોજાઈ હતી. 
જેમાં કડસેમબર મતહનામાં બાળમજૂરી 
નાબૂદી અતરયાન હેઠળ કરવામાં 
આવેિી કામગીરીની સમીક્ા કરવામાં 
આવી હતી. બાળમજુરી નાબુદી 
માટે વધુમાં વધુ જાગૃતત આવે તેવા 
આશયથિી ચાઈલડ િેબર અંગેના 
કાયદાઓને િગતા પયો્ટરયો તથિા 
બેનરયો ટેકસટાઈિ, જરી ઉદ્યોગયો, 
ખાણીપીણીની િારીઓ તેમજ અનય 
જાહેર જગયાઓ પર િગાવવામાં 

આવે તે અંગે ઝાિાએ જરૂરી સુચનયો 
કયા્ભ હતા.

 બેઠકમાં તનવાસી અતધક 
કિેકટરએ બાળમજૂરીમાંથિી રે્કયુ 
કરવામાં આવેિા બાળશ્રતમકયોના 
પુન:વસવાટ માટે તેમજ બાળમજુરી 
અંગે વધુમાં વધુ જાગૃતત કેળવાય તે 
માટે સૌને સાથિે મળી કાય્ભ કરવાનયો 
અનુરયોધ કયયો હતયો. બાળશ્રતમકયોનું 
રતવષય અંધકારમય ન બને એ માટે 
બાળમજૂરી કરાવતા િયોકયો સામે કડક 
કાયદાકીય કાય્ભવાહી કરવામાં આવે તે 
માટેના જરૂરી સુચનયો કયા્ભ હતા. 

સી.એ. અને ધો.12ની મવદ્ામથ્પનીએ 
ફાંસો ખાઈ જીવન ટુંકાવ્ાં

બે ટદિસમાં ચાર 
વિદ્ાથથીઓએ આપઘાત 
કરી લીિા

સુરત : શિેરમાં છેલ્ા થોડા 
ટદિસોથી અભયાસમાં નબળા 
િોિાથી વિિાથથીઓના આપઘાતનું 
પ્માણ વચંતાજનક રીતે િિી રિયું 
છે. કેમકે છેલ્ા ચાર ટદિસમાં ત્રણ 
વિદ્ાવથ્ષની અને એક વિદ્ા થથીએ 
આપિાત કરી લીિાના બનાિો 
બનયા છે. જેમાં આજે િિેલી સિારે 
િરાછા વિસતારમાં એક સી.એ.ની 
વિિાથથીની અને ઉન ભીંડી બજાર 
િો.૧૨ કોમસ્ષની વિદ્ાવથ્ષનીએ 
અભયાસના ટેનશનમાં ફાંસો ખાઈને 
આતમિતયા કરી લીિી િોિાનું 
નોંિાયું છે. 

મળતી વિગત મુજબ િરાછા 

રોડ પર રંગઅિિુત સોસાયટીમાં 
રિેતા મુળ ભાિનગરના મિુિાના 
િતની એિા મરીમસાલાના િેપારી 
ટકશોરભાઇ મકિાણાની 27 િરથીય 
પુત્રી િેતલે સિારે સાડા સાત 
િાગયાના અરસામાં ઘરે ફાંસો 
ખાઇ આપિાત કરી લીિો િતો. 
ટકશોરભાઇ મકિાણાના ફઇના 
પુત્રના બુિિારે લગ્ન છે તયારે 
વપતરાઇના લગ્નના એક ટદિસ 
પિેલાં જ િેતલે આપિાત કરી 
લેતા શુભ પ્સંગ િચ્ે માતમ છિાઈ 
ગયો િતો. જોકે ઘરના અમુક 
સભયોનેજ જાણ કરાઇ છે. િેતલ 
સીએનો એકસટ્ષનલ અભયાસ કરી 
રિી િતી અને ત્રણેક િખત ફેઇલ 
થઇ િતી. તેથી આપિાત કરી 
લીિો િોિાનું મનાઇ રિયું છે.

 જયારે ઉનના ભીંડી બજાર 
નજીક રિેમત નગરમાં રિેતા 

કૈલાશભાઈ કોઠારી મોચી કામ 
કરી પત્ી સવિત ત્રણ સંતાનોનું 
ભરણપોરણ કરે છે. તેમની ૧૭ 
િરથીય પુત્રી કાજલ કોઠારીએ 
િિેલી સિારે પોતાના બાથરૂમમાં 
એંગલ સાથે દુપટ્ો બાંિી ફાંસો 
ખાઇ આયખુ ટુંકાવયુ િતું. કાજલ 
િો.૧૨ કોમસ્ષમાં એકસટન્ષલ 
અભયાસ કરતી િતી. 

સિારે ૬ િાગયે ટ્ુશન કલાસ 
પણ જતી િતી. રાબેતા મુજબ 
આજે િિેલી સિારે ૫ િાગયે કાજલ 
ટ્ુશને જિા માટે ઉઠી િતી.અને 
બાથરૂમમાં જઈ અણિાયુાં પગલુ 
ભરી લીિું િતું. તે જ સમયે ભાઈ 
ઉઠી જતા બાથરૂમમાં જોતા બિેન 
ફાંસો ખાિેલી િાલતમાં મળી 
આિી િતી. જેથી તેણીને વસવિલ 
િોસસપટલમાં ખસેડાઈ િતી. જયાં 
તેણીને મૃત જાિેર કરી િતી.

લાફફંગ બુદ્ા ઉરર લોકો હસે તેવી સ્થમત

 સુરત મિાનગર પાવલકાએ શિેરની સુંદરતા િિારિા જુદાં જુદાં સક્કલ ઉપર સકપચસ્ષ તો મૂકી દીિાં છે. પરંતુ સુરત મિાનગર પાવલકાના અવિકારીઓના પાપે આ સક્કલ શિેરની સુંદરતા ઉપર કાળો િબબો સાવબત થઇ રહાં છે. નાનપુરા કદમપપલ્ી સોસાયટી નજીકના સક્કલ ઉપર લાટફંગ બુદ્ા મૂકિામાં આવયો છે. પરંતુ સસથવત એ છે કે, લોકો તેની ઉપર િસી રહાં છે કારણ કે, રખરખાિના અભાિે તેના િાથ પર ઝાડી ઊગી નીકળી છે.  (તસવીર : હેમંત ડેરે)

કોના િાટે વોટર િીટર ફરમજ્ાત...
ર૦૦ ચોરસ મીટરથી િિુ ક્ેત્રફળ િરાિતા રિેણાંક મકાનો, ફલેટ, બંગલા માટે િોટર મીટર ફરવજયાત બનાિિામાં આિી શકે તેિી શકયતા છે. િાલ એક ઇંચથી મોટાં કનેકશનો, કોમવશ્ષયલ વમલકતો, એપાટ્ષમેનટોમાં ફરવજયાત િોટર મીટર ટફટ કરિામાં આિે છે. જયારે આગામી િર્ષથી ૨૦૦ ચો.મી.થી િિુ ક્ેત્રફળ િરાિતાં રિેણાંક મકાનો, બંગલા માટે પણ જો અડિો ઇંચનું નળ કનેકશન િોય તો પણ, િોટર મીટર ફરવજયાત બનાિિાની વિચારણા થઇ રિી છે.

્થા્ી સમિમત ચેરિેનની બજેટ રર િેરેથોન િીફટંગ 
કોટ મવ્તારિાં િ્કમતને ફરી ફુલફલેજ કરાશે

સેનટ્રલ ઝોનિાં 92 સીસી રોડ બનાવવા કવા્ત 
સથાયી સવમવત ચેરમેન પરેશ પટેલે જણાવયું િતું કે, સેનટ્રલ ઝોનમાં બજેટમાં કોઇ મોટા પ્ોજેકટ મૂકી શકાતા નથી. પરંતુ આ ઝોનના મોટા ભાગના રસતાને સીસી રોડ બનાિિાનું પલાવનંગ છે. તે પૈકી છ રસતા બની ગયા છે, અને ફેબ્ુિારી-માચ્ષમાં િિુ 25 રસતા આઇડેસનટફાઇ કયા્ષ છે. જેનું કામ ચાલુ થઇ જાય તેિી કિાયત િાથ િરાઇ છે, આ તમામ મળી નિા નાણાકીય િર્ષમાં સેનટ્રલ ઝોનના કુલ 92 રસતા સીસી બનાિિાનું આયોજન કરાશે.

કેવું! ચાર રેડિાં ચાર જ બાળશ્રમિકો િળ્ા
બેઠકમાં મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત એસ.એસ.દૂબે વિગતો આપતા જણાવયું કે, ટડસેમબર મવિનામાં ટાસકફોસ્ષ દ્ારા િોટલ, ચાની લારી, રેસટોરનટમાંથી કુલ ચાર રેડ કરિામાં આિી િતી, જેમાં વિવિિ વયિસાય સાથે જોડાયેલા 14 િર્ષથી નાની ઉંમરના કુલ 4 બાળશ્રવમકોને રેસકયુ કરી તેમના પુન:િસનની કામગીરી અંગેની વિગતો આપી િતી. મુકત કરિામાં આિેલા બાળકોમાં 2 ગુજરાતના, 2 વબન ગુજરાતી જેમાં એક માવલક સામે એફઆઇઆર કરિામાં આિી િોિાની વિગતો શ્રમ આયુકત અવિકારીએ આપી િતી. 

વરાછાના 
અટલજીનગરમાં 
યુવકનો આપઘાત

સુરત: વરાછાના અટિજીનગરમાં 
રહેતા એક યવુકે આપઘાત કરી િીધયો 
હતયો. વરાછાના અટિજીનગરમાં 
રહેતા મહાદ ુ િક્મણરાઈ વાની 
(ઉં.વ.21) રયોિ પાતિશનુ ંમજરૂીકામ 
કરી પકરવારનુ ં ગજુરાન ચિાવતયો 
હતયો. અન ે ત ે માતા સાથેિ રહેતયો 
હતયો. મહાદએુ સયોમવાર ેરાત્ ેપયોતાની 
ગિેરેીમાં છતની હૂક સાથિ ે દપુટ્યો 
બાંધી ફાંસયો ખાઈ આતમહતયા કરી 
િીધી હતી. ઘટનાની જાણ પકરવાર 
તથિા પયોિીસન ેકરવામાં આવી હતી. 
પયોિીસના જણાવયા મજુબ મહાદનુા 
તપતાનુ ંત્ણ વર્્ભ પહેિાં કયોઈ કારણયોસર 
અવસાન થિયુ ંહતુ.ં તયારથિી ત ેમાતા 
અન ેપકરવાર સાથિ ેરહેતયો હતયો. તણેે 
પે્રમપ્રકરણમાં આ પગિુ ંરયુ્ભ હયોય 
તવેી શકયતા સેવાઇ રહી છે.

દિલ્હીમાં બળાત્ારના ગુનાનો વોન્ટેડ 
આરોપહી સુરત આવ્ો અને ઝડપા્ો

બબહારની 15 િર્ષની ટકશોરીને પ્ેમજાળમાં ફસાિી બળાતકાર કયયો િતો
સુરત :  તદલહીના બળાતકાર 

કેસમાં વયોનટેડ આરયોપીને સચીન 
પયોિીસે ઝડપી પાડ્યો હતયો. તદલહીમાં 
બળાતકારના વયોનટેડ આરયોપી સતચન 
તુિસી હયોટિની બાજુમાં આવેિા 
બાબા હયોનડા શયોરૂમ પાસે થિયોડીવારમાં 
આવનાર હયોવાની બાતમીના આધારે 
સચીન પયોિીસે વયોચ ગયોઠવીને 
અિીબુિ સેરાજુિ અંસારી (ઉ.વ.૨૨, 
રહે. હાિ સુડા સેકટર - ૨ સતચન)
ને ઝડપી પાડ્યો હતયો. આરયોપીની 
પુછપરછ કરતા તદલહીના ગાંધીનગર 
પયોિીસ ્ટેશનમાં થિયોડા તદવસ પહેિા 

જ તેની સામે બળાતકારની ફકરયાદ 
નોંધાઈ હતી. સતચન પીઆઈ 
આર.આર.દેસાઈ તથિા તેમની ટીમ 
દ્ારા આરયોપીની પુછપરછ કરતા 
જાણવા મળયું હતું કે, આરયોપી 
તબહારથિી 15 વર્્ભની કીશયોરીને 
પ્રેમજાળમાં ફસાવી રગાડી ગયયો હતયો. 
તદલહીમાં કીશયોરી સાથિે દુષકમ્ભ કરી 
તરછયોડીને પયોતે તબહાર રાગી ગયયો 
હતયો. કીશયોરીએ તદલહીમાં તેની સામે 
બળાતકારની ફકરયાદ દાખિ કરાવતા 
પયોિીસે તપાસ હાથિ ધરતા તે 15 
તદવસ પહેિા તબહારથિી સુરત રાગી 
આવયયો હતયો. અને એ દરતમયાન 
સતચન પયોિીસને બાતમી મળતા તેને 
દબયોચી િઈ તદલહી પયોિીસને સોંપવા 
તજવીજ હાથિ ધરી છે.

સુરત: ઇનડયોર ્ટેકડયમ ખાતે 
યયોજાયિેી નશેનિ રસેનકિંગ ટેબિ ટેતનસ 
ચસેમપયનતશપ-2022માં મગંળવાર ેસાત 
ખેિાડીએ અંડર-13માં મઇેન ડ્યોમાં પ્રવશે 
મળેવયયો હતયો.

બયોયઝ કેટેગરીમાં અમદાવાદના 
માિવ પચંાિ, તવહાન તતવારી તથિા 
સુરતના માનવ મહેતા, સમથિ્ભતસઘં 
શેખાવત ેતમેની કવયોતિફાઈંગ રાઉનડની 
મચેયો આસાનીથિી જીતીન ેઆગકૂેચ કરી 
હતી. દરતમયાન અમદાવાદની મૌતબની 
ચટેરજી, તજયા તત્વદેી તથિા રાવનગરની 
ચામમી તત્વેદીએ અંડર-13 ગલસ્ભ 
તવરાગમાં ગજુરાતની આશા જીવંત 
રાખી હતી. સવારના સત્માં અંડર-11 

કેટેગરીમાં ગજુરાતના તમામ ખેિાડી 
તરિદાન પટેિ, દાતનયા ગયોદીિ, ખવાઇશ 

િયોકટયા અન ેતવનસી તનનાએ તપ્ર-કવાટ્ટર 
ફાઇનિ રાઉનડમાં પ્રવશે કયયો હતયો.

કવોમલફાઈંગ રાઉનડિાં ગુજરાતના ખેલાડીઓનાં રફરણાિ
બોય્ઝ અંડર-13માલિ પંચાલ વજતયા વિરુદ્ મુટદત માલપાણી 3-0 (11-2, 11-2, 11-3); માનલ મિેતા વજતયા વિરુદ્ િંદન સુતટરયા 3-0 (11-4, 11-7, 11-5); વિિાન વતિારી વજતયા વિરુદ્ સાથ્ષ શાસત્રી 3-0 (11-5, 11-9, 11-8); સમથ્ષ વસંઘ વજતયા વિરુદ્ શ્રીરાજ વસંઘ 3-1 (9-11, 11-3, 11-7, 11-7).ગરસ્સ અંડર-13મોવબની ચેટરજી વજતયા વિરુદ્ માિી રાજપૂત 3-0 (11-5, 11-4, 11-3); વજયા વત્રિદેી વજતયા વિરુદ્ સનિગિા દાસ 3-1 (11-8, 11-5, 7-11, 12-10); ચામથી વત્રિદેી વજતયા વિરુદ્ અિની ફોગાટ 3-1 (10-12, 11-4, 12-10, 11-9).

ઓફર્સાિાં 200 લોકોના ટોળા વચ્ે ઘૂસી 
ક્ાઇિ બ્ાનચે બે રીઢા આરોરીને ઝડરી 

બાર િર્ષથી વચત્રા અને ગુનડી નામના આરોપીઓ સુરતમાં એનડીપીએસ એકટના ગુનામાં િોનટેડ િતા
સુરત: ગાંજાના કેસમાં મોસટ િોનડેટ 

આરોપીઓને ઓટરસસા એસટીએફની 
મદદથી સુરત ક્ાઇમ બ્ાનચે  પકડી દીિા િતા. 
ગંજામ વજલ્ામાંથી આરોપી પૈકી (1) વચત્રા 
ઉફકે વચત્રસેન વંદાિન પરીંદા, (2) ગુનડી 
વંદાિન પરીંદા િર્ષ 2009-10થી િોનટેડ િતાં. 
આ આરોપીઓ પર દસ િજારનું ઇનામ પણ 
જાિેર કરાયું િતું. આ ખુંખાર આરોપીઓના 
ઘરમાં ઘૂસીને ક્ાઇમ બ્ાનચ દ્ારા દરોડાની 
કાય્ષિાિી કરિામાં આિી િતી. દરવમયાન 
200 કરતા િિારે લોકોના ટોળા દ્ારા 
પોલીસ પર િુમલો કરિામાં આવયો િતો. 
પરંતુ સુરત ક્ાઇમ બ્ાનચ અને સથાવનક 
પોલીસ કુમક આરોપીઓને તેમના ઘરમાંથી 
પકડીને સુરત લાિિામાં સફળ રિી િતી. 

આ અંગે પ્ાપ્ત વિગતો અનુસાર સુરત 
ક્ાઇમ બ્ાનચ દ્ારા છત્રાપુર-ગંજામ, 
એસડીપીઓ-છત્રાપુર કુંડાલા પોલીસ સટેશન 
સાથે સંયુક્ત ઓપરેશન િાથ િરિામાં આવયું 

િતું. દરવમયાન પોલીસ દ્ારા રાવત્રના એક 
િાગયે આ ખુંખાર આરોપીઓના ઘરમાં દરોડા 
કરિામાં આવયા િતા. આ દરોડામાં વચત્રા 
ઉફકે વચત્રસેન અને ગુનડીને પકડિામાં આિતાં 
તેઓએ બૂમબરાડા પાડ્ા િતા. દરવમયાન 
ગ્રામજનોને પોલીસ આિી િોિાની જાણ થતાં 
જ બસો લોકોનું ટોળું ઘાતક િવથયારો સાથે 
િસી આવયું િતું. ક્ાઇમ બ્ાનચ અને સથાવનક 
પોલીસ દ્ારા આ ટોળાની િચ્ેથી આ બે 
ખુંખાર આરોપીઓને પકડીને ગામ બિાર 
કાઢિામાં સફળતા મળી િતી. 

ગાંજાની હેરફેર િાિલે બંને 
સાિે ગુના દાખલ હતા
સુરતમાં છેલ્ાં બાર િર્ષથી આ આરોપીઓ પોલીસ ચોપડે િોનટેડ િતા. પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી વચત્રા પર પુણા પોલીસમથક, કતારગામ પોલીસમથક, ઓલપાડ અને ભુિનેશ્વર એસટીએફ ખાતે ગાંજાની િેરફેર અનિયે એનડીપીએસના ગુના દાખલ થયા છે. જયારે અનય આરોપી ગુનડી પરીંદા સામે ડીસીબીમાં એક અને કતારગામમાં એનડીપીએસ અનિયે ગુના દાખલ કરિામાં આવયા િોિાની વિગત જાણિા મળી છે. 

દિંબા્ત ઝોન દ્ારા મા્કે્ દવસતારમાં 
વધુ 616 દમિ્ત સહીિ ્રાઈ 

સીબિંગના પગલે ઘણા દુકાનદારોએ સથળ પર જ િેરો ભરી દીિો
બિંબાયતમાં િેરા િસૂલાતનો કુલ આંક 151 કરોડને પાર થયો 

સુરત: તિંબાયત ઝયોનમાં વેરા 
વસૂિાત તવરાગના ્ટાફ દ્ારા 
સતત ત્ીજા તદવસે માકકેટ તવ્તારમાં 
વેરા વસૂિાત ઝુંબેશ અંતગ્ભત કરંગ 
રયોડ પર ગુડિક માકકેટ, ગયોિવાિા 
માકકેટ, તમિેતનયમ માકકેટ, અતરર્ેક 
માકકેટ, સાગર માકકેટ, તસલક તસટી 
માકકેટ, સુરત ટેક્ા. માકકેટ, ૪પ૧ 
ટેક્ા. માકકેટ, સવયોદય માકકેટ, 
સયોમેશ્વર માકકેટ, તશવકૃપા માકકેટ, 
ગૌતમ માકકેટ, જય મહાવીર, 
અનમયોિ, હકરહર માકકેટ, તસલક 

પિાઝા, રેશમવાિા, અકરહંત માકકેટ, 
હીરામયોતી માકકેટ, ટ્ેડ સેનટર, શ્રીજી 
માકકેટ, ્વદેશી માકકેટ, તસટી ટેક્ા., 
સાંઈકૃપા માકકેટ, સાંઈ દશ્ભન માકકેટ 
તથિા સુપર ટેક્ા. ટાવર વગેરે 
માકકેટયોમાં વેરા વસૂિાતની ઝુંબેશ 
ચાિુ રાખી હતી. 

આ ઝુંબેશ દરતમયાન િાંબા 
સમયથિી વેરયો રરપાઈ ન કરતા 
કરદાતાઓ સામે િાિ આંખ 
કરવામાં આવી હતી. તેમજ ૬૧૬ 
તમિકતને ટાંચમાં િઈ સીિ મારી 
દેવાયાં હતાં. તેથિી ફફડી ઊઠેિા 
ઘણા તમિકતદારયોએ ્થિળ પર જ 
રૂ.૪૫,૦૦,૦૦૦ રરપાઈ કરી દીધા 
હતા. તેમજ તિંબાયત ઝયોન દ્ારા 
એક જ તદવસમાં રૂ.૬૫,૦૦,૦૦૦ 
તમિકત વેરા પેટે વસૂિ કયા્ભ હયોવાથિી 
તિંબાયત ઝયોનનયો વેરા વસૂિાતનયો 
કુિ આંક રૂ.૧૫૧.૬૩ કરયોડ થિઇ 
ગયયો છે.

ટેબલ ટેનનસ નેશનલ ચેમ્પયનશીપમાં ગુજરાતનાં 
સાત ખેલાડી અંડર-13ના મેઇન ડ્ોમાં પ્રવેશયાં


