સાડીના ખાતાભાાંથીકાયીગયોનુધ્માન ચુક લી સાડીના ોટરા ચોયી કયતી ટોકીને ઓટોયીક્ષા તથા ભુદ્દ ાભાર સાથે કડી ાડતી, સુયત
ળહેય લયાછા ોરીસ
સુયત ળહેયના લયાછા ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાંતા.૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ના યોજ ખાતા નાં.૨૫,૨૬, હેર ા ભાે કફીયલડ
સોસામટીઉવભમા ચોક ફુર ભાકેટ યોડ લયાછા, સુયત ખાતેથી કાયખાનાભાાંકાયીગયોનીનજય ચુક લી ખાતાભાાંથી કુલ્ રે ૧૩૩ સાડીઓ કકભત
રૂવમા ૧,૩૪,૩૩૦/- ના ભતાની કોઇ ઇસભો ચોયી કયી રઇ ગમેર હોમ, જે ફાફતે લયાછા ો.સ્ટે.
ગુ.ય.નાં.૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૯૦/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભુજફનો ગુનો નોંધામેર હતો. સદય ગુનાના
આયોીઓને ળોધી કાઢલા સારૂ ોરીસ ભાણસોની અરગ અરગ ટીભ ફનાલી ટીભલકકથી કાભ કયી ગુનો ળોધી કાઢલા સારૂ ેટ્રોરીંગભાાં
હતા તે દયમ્માન સાથેન ા અ.હે.કો. દદવ્મેળ બાઇ હયીળબાઇ ફ.નાં.૧૩૮ તથા અ.હે.કો.ચેત નબાઇ યભણરાર ફ.નાં. ૧૫૮ નાઓની સાંમુક ત
ફાતભી આધાયે એક કાા કરયની યજી. નાં. GJ-05-VV-5403 ની ઓટો યીક્ષા યેણુકા બલન ાસેથી કડી જોતા યીક્ષા ડ્રાઇલય તથા
ફીજો એક ઇસભ તથા ાછની સીટ ય ત્રણ ઇસભો ફેસ ેર હતા જે ભા યીક્ષા ડ્રાઇલય (૧) દદનેળ ઉપે ાંક જ S/O તાયાચાંદ ફદ્રીપ્રસાદળભાક
ઉ.લ.૩૦ ધાંધ ો-યીક્ષા ડ્રાઇલય યહે. સાાંઇનગય ાંક જ તીલાયીના ભકાનભાાં બાડેથી ગબેણ ી ચોકડી ાસે સચીન, સુયત ભુલતન- રારોયગાભ,
ોસ્ટ-રારોય, થાના-સીલીરરાઇનજીલ્રો-ભુયૈન ા (ભધ્મપ્રદેળ)નો હોલાનુાં જણાલેર ત્માયફાદ ફીજા ઇસભનુાં નાભઠાભ ુછતા તેને ોતાનુાં
નાભ (૨) ભોહાંભદ ચાાંદ S/O ભોહાંભદ નુયહસન ભોહાંભદ ઝહીય અન્સાય ઉ.લ.૩૨ ધાંધ ો-ભજુ યીકાભ યહે. ક્ાાંત ીનગય સોસામટી, તીસનર
ભીઠીખાડી, રીંફામત, સુયત. ભુલતન- કભતોર ફજાય, થાના-કભતોર, જીલ્રો-દયફાંગ ા (વફહાય)નો હોલાનુાં જણાલે ત્માય ફાદ ત્રીજા
ઇસભનુાં નાભઠાભ ુછતા તેન ે ોતાનુાં નાભ (૩) ભોહાંભદ ળાહરૂખ S/O ભોહાંભદ ળભસાદ ભોહાંભદ સુબાન ળેખ ઉ.લ.૨૨ ધાંધ ો-ભજુ યીકાભ
યહે. સાાંઇનગય ાંક જ તીલાયીના ભકાનભાાં બાડેથી ગબેણ ી ચોકડી ાસે, સચીન, સુયત તથા થાણે વહયાનાંદ ની ઇસ્ટસ્ટે ગૌંડ ફાંદ ય યોડ
ાતરીાડાભુાંફ ઇ ભુલતન- ગાઢાગાભ, ોસ્ટ- જનકુય ુાં યી, જીલ્રો-સીતાભઢી (વફહાય)નો હોલાનુાં જણાલે ત્માયફાદ ચોથા ઇસભનુાં
નાભઠાભ ુછતા તેન ે ોતાનુાં નાભ (૪) તાજીભ ઉપે છોટુ S/O ભુભતાજ ભોહભદ ખુયળીદ ળેખ ઉ.લ.૧૯ ધાંધ ો-ભજુ યીકાભ યહે. લકત ાટીમા
બ્રીજ નીચે ફુટાથ ઉય સુયત તથા થાણે વહયાનાંદ નીઇસ્ટસ્ટે ગૌંડ ફાંદ ય યોડ ાતરીાડાભુાંફ ઇ ભુલતન- ખગુયા/રક્ષ્ભીુયગાભ, થાનાકટયા, જીલ્રો- ભુઝપયુય, (વફહાય) નો હોલાનુાં જણાલે ત્માય ફાદ ાાંચ ભાાં ઇસભનુાં નાભઠાભ ુછતા તેને ોતાનુાં નાભ (૫) અકફય ઉપે ફટકા
S/O ભોહાંભદ હસયત ભોહાંભદ સુર ેભાન ળેખ ઉ.લ.૨૯ ધાંધ ો- ભજુ યી કાભ યહે. રૂભ નાંફ ય-૩૨૯, ગરી નાંફ ય-૦૫, યાભાફામ ચોક ભીઠીખાડી
રીંફામત, સુયત ભુલતન- ુાં યી ફજાય થાજા-ુાં યી, જીલ્રો-સીતાભઢી (વફહાય) નો હોલાનુાં જણાલેર સદય ઓટો યીક્ષાભાાં એક
પ્રાસ્ટીકની કોથાભાાં સાડીઓ નાંગ-૧૩૩ દકભત રૂવમા ૧,૩૪,૩૩૦/ની ભત્તાની ભી આલેર તાસ અથે કબ્જે કયી ભજકુય
આયોીઓને લયાછા ો.સ્ટે.ભાાં ગુ.ય.નાં. ૦૩૯૦/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભુજફના કાભે અટક કયી ઉયોક્ત
લણળોધામેરગુન્હો ળોધી કાઢી, પ્રસાંળ નીમકાભગીયીકયલાભાાં આલેર છે .
ળોધી કાઢેર ગુન ા (૧) લયાછા ો.સ્ટે. ૦૩૯૦/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો કરભ- ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,ભુજફ

