સુમુલ તથા અમુલ તથા સાગર જેવી વવશ્વપ્રખ્યાત બ્રાન્ડે ડ કંપનીઓના ધી તથા FORTUNE
રીફાઇન્ડ ઓઇલ કંપનીના તથા બીજી અલગ અલગ ખાદ્ય તેલ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓના નામથી
ભેળસેળ કરનાર ટોળકીને છટકુ ગોઠવી રે ઇડ કરતા ત્રણ ઇસમોને ઉપરોક્ત બ્રાન્ડે ડ કંપનીઓના
લેબલીંગવાળા ધીના પેકેટોમાં ભેળસેળવાળા ડુ પ્લીકે ટ ધીનો જથ્થો કુ લ આશરે ૩૫૮.૫ કકલો
કકં.રૂ.૧,૭૩,૭૨૦/- તથા અન્ય ભેળસેળ કરવાની સાધન સામગ્રીઓ મળી કુ લ્લે કકં.રૂ.૩,૨૦,૪૬૨/- ની
મત્તાનો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડતી "સુરત શહે ર પી.સી.બી શાખા "
સુરત શહે ર વવસ્તારમાં ખાદ્ય સામગ્રીઓમાં ભેળસેળ કરનાર અને કાળાબજારી કરનાર ઇસમોની પ્રવૃત્તીઓને
અંકુશમાં લાવવા સારૂ અને આ સંદભે યોગ્ય અને અસરકારક કાયયવાહી કરવા સારૂ આજરોજ તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ
પી.સી.બી. શાખાના સ્ટાફના પોલીસ માણસો તથા FORTUNE રીફાઇન્ડરી ઓઇલ કંપનીના અવધક્રૃત કમયચારીઓને સાથે
રાખી આ સંદભે તેમની પાસેથી ખાદ્ય સામગ્રીઓમાં ભેળસેળ કરનાર વ્યકકતઓની બાબતે યોગ્ય કદશાએ તપાસ શરૂ
કરવામાં આવતા સુરત રાંદેર રોડ, પાલનપુર પાટીયા, મશાલ ચોકની પાસે આવેલ ગુ.હા.બોડય માં મકાન નં. ૫૫/૫૧૪ માંથી
આરોપીઓ (૧) જનકભાઇ વવનોદભાઇ ભજીયાવાલા ઉ.વ.૪૫ રહે . બીલ્ડીંગ નં.૬૮, રૂમ નં.૫૭૧, ગુજરાત હાઉસીંગ બોડય ,
પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર, સુરત તથા (૨) સંજીવભાઇ વામનરાવ નાદકરણી ઉ.વ. ૬૩ રહે . સી/૧૧૨, બાલાજી ક્રૃપા
સોસાયટી, પાલનપુર જકાતનાકા, અડાજણ, સુરત નાઓની વપ્રમાઇસીસમાં રે ઇડ કરતા સદર ગોડાઉનમાંથી સુમુલ કંપની,
અમુલ કંપની, સાગર કંપનીના ભેળસેળવાળુ ધી આશરે ૩૫૮.૫ લીટરની મત્તાનો ડુ પ્લીકે ટ ધીના શીલ કરે લા પેકેટો મળી
આવેલ તેમજ મજકુ ર ઇસમો રાંદેર પાલનપુર પાટીયા, મશાલ ચોક પાસે આવેલ સીમાનગર સોસાયટી દુકાન નં.૮ માં
આવેલ કદવા ટરે ડસય ખાતે સપ્લાય કરતો હોવાથી હકકકત જણાવતા સદર બીજી જગ્યાએ રે ઇડ કરતા ત્યાં "કદવા ટરે ડસય "નામની
દુકાનમાંથી સહ આરોપી (૩) જયેન્રભાઇ ઉફે જયભાઇ પ્રભુભાઇ લાખાણી ઉ.વ.૩૦ રહે .ફ્લેટ નં.જી/૫૦૧, શ્રીપત રે સીડે ન્સી
એલ.પી.સવાણી કે નાલ રોડ અડાજણ, સુરત મુળ રહે . ઘર નં.૧૨, મારૂતીધામ સોસાયટી તા.કોડીનાર જી.જુ નાગઢ નાઓ
પાસેથી ડુ પ્લીકે ટ ધીનો બીજો જથ્થો મળી આવતા મજકુ ર ત્રણેય ઇસમોની પુછ્પરછ તેમજ તપાસમાં તેઓ ત્રણેય જણા ચોરી
છુપીથી ગ્રાહકની પાસેથી ઓછી પડતરે વધુ નફો મેળવવાની કાળાબજારી કરી સુમુલ કંપની તથા અમુલ કંપની તથા સાગર
કંપની જેવી વવશ્વવવખ્યાત બ્રાન્ડે ડ કંપનીઓના ધી તથા FORTUNE રીફાઇન્ડ ઓઇલ કંપનીના તથા બીજી બ્રાન્ડે ડ
રીફાઇન્ડ તેલ કંપનીઓના લેબલો, માકો અને સીક્કા મારી ભેળસેળ વાળુ ધી, તેલ વવગેરે ચીજ વસ્તુઓ ભેળસેળ કરી
એકબીજાની મદદગારી કરી લોકોના સ્વાસ્થ્યને જોખમમાં મુકે તેવી રીતે કાળા બજારી કરતા મળી આવતા ઉપરોક્ત ત્રણેય
ઇસમોની પાસેથી ભેળસેળવાળુ અલગ અલગ કંપની બ્રાંડના ધી ના પેકેટો મળી આશરે ૩૫૮.૫ લીટર ધી તથા અન્ય સાધન
સામગ્રીઓ મળી કુ લ્લે કકં.રૂ. ૩,૨૦,૪૬૨/- ની મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી પ્રશંસવનય કામગીરી કરે લ છે .

