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પ્રેસનોટ 

  યીક્ષાભા એકર-દોકર ેસેન્જયને ફેસાડી નજય ચુકલી કકભતી સય-સાભાન યોકડ રૂપમા તેભજ સોનાના 

દાગીના ચોયી કયતા ઈસભોને કડી ાડતી   સેટરેાઈટ ોરીસ સ્ટેળન સલેરન્સ સ્કોડ 
               

 

                 અભદાલાદ ળહેય ોરીસ કપભશ્નયશ્રી તથા અપધક ોરીસ કપભશ્નયશ્રી સેકટય-૧ નાઓની સુચના ભુજફ તથા 

નામફ ોરીસ કપભશ્નયશ્રી ઝોન-૭ તથા ભદદનીળ ોરીસ કપભશ્નયશ્રી “એન” ડીલીઝન તેભજ સટેેરાઈટ ોરીસ ઈન્સકેટયશ્રી 

ી.ડી. દયજી નાઓના ભાગગદળગન હેઠ સેટેરાઈટ ોરીસ સ્ટેળન પલસ્તાયભાં ફનતા પભરકત સંફધી ગુન્હા ળોધી કાઢલા તેભજ 

અટકાલલા સારુ જરૂયી સુચના ભુજફ સલેરન્સ સ્કોડ ો.સફ.ઈન્સ. ક.ેડી.યલીમા નાઓ સલેરન્સ સ્કોડના સ્ટાપના ભાણસો 

સાથે ોરીસ સ્ટેળન પલસ્તાયભા ેટ્રોરીંગભાં હતા તે દયમ્માન ો.સ.ઈ. કે.ડી.યલીમા તથા અ.ો.કો. પસધ્ધયાજસસહ ફદેલસસહ 

ફ.ન.ં૪૯૦૧ નાઓને સંમુકત યીતે ફાતભી હકીકત આધાયે સેટેરાઈટ ોરીસ સ્ટેળન પ.ગુ.ય.નં-૧૨૪/૨૦૧૯ ઈીકો કરભ-

૩૭૯, ૧૧૪ ભુજફના ગુનાના આયોીઓને ગુનાભા લયામેર તેભજ ચોયીએ ગમેર ભુદાભાર સાથે કડી ગુનાનો બેદ ઉકેરી 

કામદેસય કામગલાહીકયલાભા આલેર છે. 

આયોી: -  (૧) ભોહમ્ભદઆસીપ ઉપે જાડીમો આયીપબાઇ અંસાયી ઉ.લ.૩૦ ધંધો- ડ્રાઇલીંગ યહેલાસી- કસફા જુની કોટગ ની 

ાસે અગાયલાડા જુની કોટગ કડી તા-કડી, જી.ભહેસાણા,ભુ યહેલાસી- ગાંલ-જેતુય દડી, તા-નગીના,જીલ્રા- ફીજનોય ઉત્તય 

પ્રદેળ  

ુલગ ઈપતહાસ:- સદયી આયોી અગાઉ સેટેરાઈટ ો.સ્ટે. ભાધુુયા ો.સ્ટે. ભહેસાણા ફી.ડીલીઝન ો.સ્ટે. ખેયારુ ો.સ્ટે. 

પસધ્ધ્ુય ો.સ્ટે. તેભજ અભદાલાદગ્રામ્મ પલસ્તાયભા તથા અભદાલાદ ળહેય પલસ્તાયભા તેઓના સાગયીતો સાથે ભી યીક્ષાભા 

એકર-દોકર ેસેંજયોને ફેસાડી તેઓના ફેગભાંથી યોકડ રૂપમા તથા સોનાના દાગીના તેભજ કકભતી સાભાનની નજય ચુકલી 

ચોયી કયી ગુનાઓ કયેર હોમ.   

(૨)  ભોહમ્ભદનલાઝ ઉપે સરભાન કાદયી ભોહમ્ભદમુસુપ ળેખ ઉ.લ.૨૮ ધંધો- ડ્રાઇલીંગ યહેલાસી- ૧૯૯ ગજારા યો હાઉસ 

ઇભાદ ટાલય ાસે ૧૦૦ ફુટ કયગ યોડ સયખેજ અભદાલાદ ળહેય ભુ યહેલાસી- કુયેળીહો અજીભ ટાલય ભસ્તાન હાઉસ 

હૈદયાફાદ ળહેય 

ુલગ ઈપતહાસ:- સદયી ઈસભ ોતના સાગયીતો સાથે ભી પસધ્ધુય ો.સ્ટે. સને-૨૦૧૮ ભા એકર-દોકર ેસેંજયોને યીક્ષાભા 

ફેસાડી તેઓના ફેગભાંથી યોકડ રૂપમા તથા સોનાના દાગીના તેભજ કકભતી સાભાનની નજય ચુકલી ચોયી કયી ગુનાઓ કયેર 

હોમ.    

ભુદાભાર:- એક સોનાની ચેઈન તથા ગુનાભા લયામેર નંફય પ્રેટ પલનાની સી.એન.જી યીક્ષા તથા યોકડા રૂપમા ૧૫૦૦/-  

ભી કુલ્રે રૂ.૧,૭૧,૫૦૦/- 

 કાભગીયી કયનાય ટીભ:- ોરીસ. સફ. ઈન્સ.ક.ેડી.યલીમા તથા ો.કો. પસધ્ધયાજસસહ ફદલેસસહ તથા ો.કો નાગયાજબાઈ 

રાખાબાઈ તથા ો.કો. ભહુેરકભુાય હસભુખબાઇ ફ.ન.ં૮૮૨૩ તથા અ.રોકયક્ષક યભેળબાઇ બુતબાઇ ફ.ન.ં ૪૮૭ તથા 

રોકયક્ષક ભહેંદ્રસસહ બયતસસહ ફ.ન.ં૧૧૩૬ તથા રોકયક્ષક જમદદસસહ દદરાલયસસહ ફ.નં.૧૩૨૬૫ તથા ભથુયબાઇ 

ફાફબુાઇ ફ.ન.ં૪૯૬   

      


