
 
 

સરુતમ ાં હવે બ્ર ન્ડેડ ખ વ ન  ચનુ નુાં પણ ડુપ્ીકેટ 

કરવ મ ાં આવ્ુાં, નકી ચનુો વેચન ર ઝડપ યો 
આ ચનૂ ની બજારમ ાં મોટ  પ્રમ ણમ ાં મ ાંગ હોવ ને ઈને કેટ ક ઈસમો દ્વ ર  તે 

ન મનો જ નકી ચનૂો બન વી બજારમ ાં વેચ ણ કરત  હત  
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કિરે્ત ટે, સરુર્ત : અત્યાર સધુી ર્તમે અનેિ ળસ્ત ુનિી ફજારમાાં ળેચાર્તી જોઈ હે, ણ ખાળાનો ચનૂો ણ 

ફજારમાાં નિી ળેચાય છે આળી વળગર્ત મલર્તા આજે ોીસે દરોડા ાડીને એિ નિી ચનૂો ફનાળી ેકિિંગ 

િરર્તી પેક્ટરી ર દરોડા ાડી એિ ઈસમને ાખોના મદુામા સાથે ોીસે ઝડી ાડી િાયદેસરની િાયયળાહી 
િરી છે. 

ફજારમાાં િોઈ ણ ળસ્તનુી માાંગ ળધર્તા રે્ત ળસ્તમુાાં ળધ ુરૂવયા િમાળા માટે િેટાિ ોિો રે્ત નિી ફનાળી 

ફજારમાાં ળેચાણ િરર્તા હોય છે, ત્યારે આળી અનેિ નિી ળસ્ત ુફજારમાાંથી ોીસ દ્વારા દરોડા ાડીને િડી 
ાડળામાાં આળી છે, ત્યારે હામાાં સરુર્તની નુા ોીસે બ્રાન્ડેડ ચનુાના નામથી નિી ચનુો ળેચનારને ઝડી 

ાડયો છે. 

અમદાળાદની જાણીર્તી િાંની વસદ્ાાંર્ત ચનુાનુાં ાસયનુાં િામ મોટા પ્રમાણમાાં ગજુરાર્તમાાં િરાય છે. જોિે આ 

ચનૂાની ફજારમાાં મોટા પ્રમાણમાાં માાંગ હોળાને ઈને િેટાિ ઈસમો દ્વારા રે્ત નામનો જ નિી ચનૂો ફનાળી 

ફજારમાાં ળેચાણ િરર્તા હોળાની વળગર્ત િાંનીના મલિ કહરેન ટેને મલી હર્તી. જોિે માલિ દ્વારા સરુર્તની 
ણુા ોીસ મથિમાાં પકરયાદ િરળામાાં આળી હર્તી િે, ણુા ોીસની હદમાાં આળે ગીર્તા નગર ખારે્ત વળજય 

કપણળીયા નામનો ઈસમ છેલ્ા િેટાિ સમયથી રે્તમના નામે નિી ચનુા ેકિિંગ િરીને ફજારમાાં ળેચાણ િરે છે. 

ોીસે આ મામે પકરયાદ ઇને ચનુા િાંનીના મલિને સાથે રાખીને રે્તમના િહળેા પ્રમાણેના સરનામે દરોડા 
ાડયા હર્તા, જયાાં વળજય કપણળીયા ોીસને મલી આવ્યો હર્તો. જોિે ોીસે આ જગ્યા રથી વસદ્ાાંર્ત િાંનીના 

નામે નિી ચનુાના ાઉચ, વપ્રિંકટિંગ ેિેજજિંગ રો, ઓટોમેકટિ ાઉચ ેકિિંગ મીન સકહર્તનો સમાન મલી 
આળર્તા ોીસે આરોી વળજયની ધરિડ િરી રે્તના વળરુદ્ િોીરાઇટ એક્ટ હઠેલ રે્તની ધરિડ િરી હર્તી. 

ોીસે આ િેટા સમયથી નિી િારખાનુાં ચાળીને િેટી જગ્યા ર મા સપ્ાય િરર્તો હર્તો, રે્તની ણ 

ોીસે ર્તાસ રૂ િરી છે. 
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