ધાડના આયોીઓને ગણત્રીના દદલસોભાાં કડી ાડતી, સુયત ળહેય લયાછા ોરીસ
સુયત ળહેયના લયાછા ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાં આ કાભના પયીમાદી ભુકેળબાઇ જલાહયજી ુયોવહત ઉ.લ.૪૯
ધાંધો-લેાય યહે. ભ.નાં.૧૧, કૈરાળ ફાંગ્રોઝ નેભીનાથનગયની ફાજુ ભાાં લવત ાટીમા, સુયત તથા સાહેદો ભકનાયાભ પ્રતાજી
ુયોવહત તથા પ્રકાળ જલાહયજી ુયોવહતનાઓ ગઇ તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ અશ્લનીકુભાય ગયનાા ાસે આલેર તાી નદી
ઉય આલેર યેલ્લેના રોખાંડના બ્રીજ ઉયથી તાી નદીભાાં ફુર ધયાલલા ભાટે ગમેર તે દયમ્માન આઠ અજાણ્મ ઈસભો જે ના
ુયા નાભઠાભની ખફય નથી તેઓએ પયીમાદીશ્રી તથા સાહેદોને ઢીક્ક ભુક્કીનો ભાય ભાયી અને પયીમાદીના ખીસ્સાભાાં યહેર
યોકડા ૨૦,૦૦૦/- તથા વલલો કાંની ભોફાઇર પોન જે ની કકભત આળયે ૫૦૦૦/- તથા સાહેદ ભકનાયાભ નાઓના ખીસ્સાભાાં
યાખેર સેભસાંગ કાંનીનો જે -૭ ભોફાઇર પોન જે ની આળયે ૩૦૦૦/- તથા સાહેદ પ્રકાળબાઇ જલાહયજી ુયોહીતના
ખીસ્સાભાાં યહેર યેડભી MI 7 પ્રો ભોડરનો ભોફાઇર પોન જે ની કકભત આળયે ૧૦,૦૦૦/- ભી કુર ભોફાઇર પોન નાંગ-૦૩
તથા યોકડા રૂવમા ૨૦,૦૦૦/- ભી કુલ્રે રૂવમા- ૩૮,૦૦૦/-ની ભતાનો ભુદ્દાભાર ફજફયીથી કાઢી રઇ રુાંટ કયી ગુનો
કયેર હોમ જે ફાફતે લયાછા ોરીસ સ્ટેળન ગુ.ય.નાં.૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૧૮/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ-૩૯૫, ૫૦૪,
૫૦૬(૨), ૧૧૪ ભુજફનો ગુનો નોંધામેર હતો. સદય ગુનાના આયોીઓને ળોધી કાઢલા સારૂ ો.સ્ટે.ના ભાણસો ેટ્રોરીંગભાાં
હતા તે દયમ્માન સાથેના અ.હે.કો. દદવ્મેળબાઇ હયીળબાઇ ફ.નાં.૧૩૮ તથા અ.ો.કો. પ્રતાસસહ વલજુ બા ફ.નાં.૬૩૬ તથા
અ.ો.કો. સાંજમબાઇ વહકુબાઇ ફ.નાં.૧૭૫ તથા અ.ો.કો. ચાંન્દ્રદદસસહ ભહેન્દ્રસસહ ફ.નાં.૨૨૧૪ નાઓની ફાતભી હદકકત
ભેર કે ધાડ ાડનાય ઇસભોભાાંથી ત્રણ ઇસભો અળોકનગય ઝુ ડટ્ટી ાસે ઉબેર છે . વલગેયે ફાતભી હદકકત આધાયે લયાછા
અળોકનગય ઝુ ડટ્ટી ાસેથી આયોીઓ (૧) ગણેળ ફાાંન્દ્છાનીધી કન્દ્હાય ઉ.લ.૨૬ યહે.ઘય નાં.૫૦, ગૌતભનગય ઝુ ડટ્ટી
જુ ની જી.આઇ.ડી.સી. ાસે કતાયગાભ, સુયત ભુલતન-નીભીનાગાભ, થાના-કોદરા, જી.ગાંજાભ (ઓયીસ્સા) તથા (૨) વનરુ
ફુધીમા ગૌડ ઉ.લ.૨૪ યહે.ઘય નાં.૫૦, ગૌતભનગય ઝુ ડટ્ટી જુ ની જી.આઇ.ડી.સી. ાસે કતાયગાભ, સુયત ભુલતન- પાસી,
થાના-કોદરા, તા.ફેજુનાડા જી.ગાંજાભ (ઓયીસ્સા) તથા (૩) ફારદકળન કપ્તાન યાઠોય ઉ.લ.૩૦ યહે.ફુર ભાકેટ બ્રીજની નીચે
એ.કે.યોડ ળૌચારમ ાસે લયાછા, સુયત. ભુલતન-ભ.નાં. ૧૬, હાઠભેદાન ાસે યાઠોય ભહોલ્રા યાજખેડા થાના-યાજખેડા,
જી.ધોરુય (યાજસ્થાન) નાઓને કડી ાડી ગુનાના કાભે ુછયછ કયતા ગુનાની કફુરાત કયતા હોમ જે ઉયોક્ત
લણળોધામેર ગુન્દ્હો ળોધી કાઢી પ્રસાંળનીમ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .
ળોધી કાઢેર ગુના:- (૧) લયાછા ો.સ્ટે. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૧૮/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ-૩૯૫, ૫૦૪, ૫૦૬(૨),
૧૧૪ ભુજફ.

