:-: પ્રેસનોટ :-:

Sale Tax ના ખોટા ટીન નંબરો રીસ્ટોર કરી ખોટા રીટનન અોડ
કરવાના ષડયંત્રમાં સામે સરકારી કમનચારીઓ સાથે કુ -૬ ઇસમોની
સાયબર સે દ્વારા ધરકડ
કોભર્ળિમર ર્લબાગની (Vatis) ઓનરાઇન કાભ કયલા અંગેની ર્વસ્ટભભાાં અર્ધકાયી
શ્રીઓને પાલેર યુઝય આઇ.ડી (ીન નાંફય) તથા ગુપ્ત ાવલડડ આેર તે યુઝય આઇ.ડી. થી અગાઉ
ડડપોલ્ટય ટીન નાંફય કે જે યદ્દ કયલાભાાં આલેર શતા તે ટીન નાંફયોને તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૬ તથા
તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના યોજ યજાના ડદલવોનો રાબ રઈ અમુક ેઢીના ભારીકોએ કોઇણ યીતે
વયકાયી કચેયીઓને પાલેર આઇીનો ઉમોગ કયી મેનકેન પ્રકાયે ગેય કામદે વય યીતે યુઝય આઇ.ડી.
તથા ાવલડડ ભેલી અગાઉ યદ્દ કયે ર ફોગવ કાંનીઓના ટીન નાંફયો એકટીલ કયી એકફીજાના
ભેાીણાભાાં યશી ગુન્શાડશત કાલતરુ યચી વયકાય શ્રીભાાં ખોટી ભાડશતી યજુ કયી ટીન નાંફયોના
કાંનીના ભાલરકોની યીટનડની ર્લગત ઓનરાઇન અરોડ કયી વયકાય શ્રી વાથે છે તયીંડી કયલાના
ઇયાદે વયકાય ાવેથી કુલ્રે લેચાણ ેટેના લેયાનો રાબ રૂ.૫,૫૩,૨૫,૮૧૧/- તથા ખયીદ ેટેના
લેયાળાખનો રાબ રૂ.૫,૯૮,૧૩,૬૭૭/-ભી કુલ્રે રૂ.૧૧,૫૧,૩૯,૪૮૮/- ભેલલાના કૌબાાંડ આચયલાના
ુ ી ગુન્શો કયે ર શોમ જે ફાફતે તાવ થલા વારૂ કોભર્ળિમર ટેક્ષ ર્લબાગભાાં નામફ લાલણજ્મક લેયા
શેતથ
કર્ભશ્નય તયીકે લતુ
ડ ભાાં પયજ ફજાલતા શ્રી એભ.ડી.ટેર નાઓએ તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૬ પયીમાદ આતાાં
ુ ત ોરીવ કર્ભળનયશ્રી જે.કે.બટ્ટ વાશેફ તથા નામફ ોરીવ કર્ભશ્નય શ્રી દીન
ક્રાઇભ બ્ાાંચના વાંયક
બદ્રન વાશેફ નાઓની સુચનાથી તથા વામફય ક્રાઇભ વેરના ભ.ો.કર્ભ.શ્રી યાહર
ુ ટેર વાશેફ નાઓના
ભાગડદળડન શેઠ વામફય વેરના ોરીવ ઇન્સ્ેકટય કે.આઇ.ભોદી નાઓએ તાવ શાથ ધયે ર.
આ ગુનો કયલા ભાટે આયોીઓએ અભદાલાદ, યીરીપ યોડ, ફચત બલન ખાતે આલેર
ઘટક-૨૧ ભાાં વીનીમય કરાકડ તયીકે નોકયી કયતાાં યાકેળ કારીદાવ વોરાંકી તથા બદ્ર, વેલાવદન
ફીલ્ડીંગભાાં આલેર ઘટક-૧૫ ની કચેયીભાાં વશામક કાયકુન તયીકે નોકયી કયતા લૈબલ ડશયાબાઇ ાલયા
તથા કડલાંજ, જી.ખેડા ખાતે લાલણજજમક લેયા કચેયીભાાં વીનીમય કરાકડ તયીકે નોકયી કયતા ડાહ્યાબાઇ
ભાંગબાઇ યભાયને પાલલાભાાં આલેર આઇીનો ઉમોગ કયે ર શોઇ લાલણજજમક લેયા કચેયી તયપથી
યાકેળ વોરાંકી અને લૈબલ ાલયાને તાત્કારીક અવયથી વસ્ેન્ડ કયલાભાાં આલેર શતા.
આ ગુનાની તાવ કયતા લાલણજજમક લેયા કચેયીભાાં કાભ કયતા અર્ધકાયી/કભડચાયી
ઓની ભદદ લગય આ ગુનો ળકમ શોલાનુ જણાતુ ન શોઇ ત્રણેમ ઘટક કચેયીઓના કભડચાયીઓની
પુછયછ કયલાભાાં આલેર અને જે ત્રણ વયકાયી કભડચાયીઓ યાકેળ વોરાંકી, લૈબલ ાલયા અને
ડાહ્યાબાઇ યભાય નાઓની ણ પુછયછ કયલાભાાં આલેર યાં ત ુ તેઓનુ આ ગુનાભાાં કોઇ ઇન્લોલ્લભેન્ટ
જણાઇ આલેર નશતુ અને જે ડદલવે ફનાલ ફનેર તે ડદલવે તેઓ કચેયી આલેર નશીં શોલાનુ જણાઇ
આલેર શતુ.

ુ ો કરવાનો હેત ુ :-:
:-: ગન
આ કાભે આયોી આવીપ પારૂકબાઇ પારૂકી અને તેના વાગયીતો યીઝલાન વૈમદ અને
ઝડશય ભીઠાલારા અને પુષ્ેન્દ્ર કોન્રાકટય નાઓ વેર ટેક્ષના ખોટા ફીરીંગ ફનાલી લેટ ચોયી કયતા શોઇ

આ યીતે તેઓએ ફારમુકુાંદ પ્રોટીન્વના ભારીક મુકુાંદબાઇ ઠકકયનુ કાભ વને ૨૦૧૫ ભાાં કયે ર શતુ. જે
ખોટા ફીરીંગની જાણ લાલણજજમક લેયા કચેયીના ધ્માન ય આલતા આ રોકોની ફનાલટી કાંનીઓના
ટીન નાંફયો યદ કયી દે લાભાાં આલેર. જેના કાયણે ફારમુકુાંદ પ્રોટીન્વને વેર ટેક્ષ તયપથી વેર ટેક્ષનુ
યીપાંડ ભે ર નશીં અને ૩૩ રાખ રૂીમા યીઝલાન, ઝડશય અને પુષ્ેન્દ્રને મુકુાંદબાઇએ ઠકકયે આેર
નશીં અને અલાય નલાય ઉઘયાણી કયતા મુકુાંદબાઇ ઠકકયે કશેર કે, “હુ તો જ ૩૩ રાખ રૂીમા આપુ જો
આ ફાંધ થમેર કાંનીઓના ટીન નાંફય ચાલુ થામ અને ભારૂ ગમા લડન ુ અને ચાલુ લડન ુ ણ યીપાંડ
ભી યશે અને તેના ભાટે તભે ગભે તેભ કયો” તેલે મુકુાંદ ઠકકયએ જણાલેર. જેથી આ ફાંધ થમેર
ફનાલટી કાંનીઓના ટીન નાંફયો એકટીલ કયલા પયજીમાત ફની ગમેર શતા.

ુ ાને અંજામ કેવી રીતે અાયો :-:
:-: ગન
ફારમુકુાંદ પ્રોટીન્વ કાંનીને પામદો કયી અાલલા ભાટે આ ગુનાને અંજાભ આલાભાાં
આવ્મો. જેભાાં યદ થમેર ટીન નાંફયો પયીથી એકટીલ કયલાની વત્તા નામફ લાલણજજમક લેયા કર્ભળનય
(ડી.વી.) ને જ આલાભાાં આલેર શોઇ આ નામફ લા.લે.કર્ભળનય જે રોગીન આઇડી અને ાવલડડ
લાયે છે તે ભેલલા ડે.
આ શડકકતથી આયોીઓ યીચીત શોઇ જેથી વશેઝાદ ળેખ અને આવીપ પારૂકબાઇ
પારૂકીએ ડી.વી. ના રોગીન આઇડી અને ાવલડડ ભેલી રાલલાનુ કાભ વીનીમય કરાકડ અળોકબાઇ
દે ત્રોજાને આેર. અળોકબાઇ દે ત્રોજાએ ોતાના ઓખીતા અને ઇ-ગલનડન્વ કચેયીભાાં કરાકડ તયીકે
નોકયી કયતા ભેહર
ભકભયાને ડી.વી. ના ાવલડડ ભેલી આલાનુ કાભ આેર. આ ભેહર
ુ
ુ
ભકભયાએ ોતે અગાઉ ઇ-ગલનડન્વ કચેયીભાાં નોકયી કયે ર શોઇ અને શારભાાં ાવલડડ યી-વેટ નુ કાભ
વાંડદ ાંચાર કયતા શોઇ જેનો ાવલડડ ોતાને ખફય શોઇ જે આધાયે તેનો ાવલડડ ક્રેક કયે ર અને
ાાંચ ડી.વી. ના ાવલડડ યી-વેટ કયલાભાાં આલેર અને આ ાવલડડ ભાત્ર વયકાયી કચેયીના આઇી થી
જ ઓયે ટ થઈ ળકળે તેની જાણકાયી આેર.
વશેઝાદ ળેખએ ોતાના ર્ભત્ર અને લા.લે.કચેયી ઘટક-૧૫ ભાાં જુનીમય કરાકડ તયીકે
નોકયી કયતાાં પઈભ અબ્દુર વરીભ ખાન ને ઘટક-૨૧ અને ઘટક-૧૫ ની કચેયીભાાં ભોકરી યદ થમેર
ટીન નાંફયો એકટીલ કયાલેર અને આયોી આવીપ પારૂકી એ ફાકી યશેર ટીન નાંફયો કડલાંજ કચેયીભાાં
વીનીમય કરાકડ તયીકે નોકયી કયતા ર્લયે ન્દ્રર્વિંશ યભાય નાઓ ભાયપતે એકટીલ કયાલેર.
વદય ગુનાની તાવ કયતા ગુના કાભે લાયલાભાાં આલેર તભાભ આઇ.ી. જે
કોમ્પપ્યુટયોભાાં લયાતાાં શતાાં તે કોમ્પયુટયો તાવના કાભે કબ્જે કયે ર અને આયોીઓએ ખોટા ટીન
નાંફયો એકટીલ કયે ર તેની વાથે ખોટા યીટનડના ત્રકો ણ ઇન્ટયનેટ કનેક્ળન યથી અરોડ કયે ર
તેની ભાડશતી લાણીજજમક લેયા કચેયીની ઇ-ગલનંન્વ બ્રાન્ચભાાંથી ભાંગાલતાાં ભોટા બાગના યીટનડ એક જ
ઇન્ટનેટ કનેક્ળન દ્વાયા અરોડ થમેર શોલાની ભાડશતી શોમ અને આ આઇીની ભાડશતી ભેલતાાં જેભાાં
આ ઇન્ટયનેટ કનેક્ળન ઇસ્રામુદ્દીન આય. ળેખ યશે.ગલાયાનો ભશોલ્રો, યીરીપ યોડ, અભદાલાદ નાઓ
લાયતાાં શોલાની ભાડશતી ભી આલેર, જેની તાવ કયતા યદ થમેર ટીન નાંફયો પયીથી એકટીલ
કયલા ફાફતે લાલણજજમક લેયા કચેયીઓભાાં ઉશાોશ થમેર શોઇ જેથી આયોીઓ ોતાની ઓડપવ ફાંધ
કયી બાગી ગમેર શતા. જેથી આ ફાફતે તાવ કયતાાં ઇસ્રામુદ્દીન ળેખ ભી આલેર જેને કડી
પુછયછ કયતાાં આ ઇસ્રામુદી ળેખ અગાઉ લફલ્ડય શતો અને તે કાભ છોડી તેના વાઢુ બાઇ વશેઝાદ ળેખ
વાથે ભી યીટનડન ુ કાભકાજ ચાલુ કયે ર અને આ ફન્ને જણાઓએ ભી લટલા ર્લસ્તાયભાાં યશેતા આવીપ

પારૂકી, યીઝલાન તથા લડોદયાનો ઝડશય તેભજ બાલનગયનો તેજળ દે વાઇ ઉપે ફાકય તથા પુષ્ેન્દ્ર
કોન્રાકટય નાઓએ ભી આ કાંનીઓના ખોટા ત્રકો બયે ર શોલાનુ જણાલેર.
વદય ઇસ્રામુદ્દીનની પુછયછભાાં વેર ટેક્ષ કચેયી વેલા વદન, બદ્ર, અભદાલાદ ખાતે
વીનીમય કરાકડ તયીકે નોકયી કયતા પઇભ અબ્ુરવરીભ ખાન, ઉલ.૩૭, યશેલાવી: ભકાન નાં.૮, વોશેર
ાકડ વોવામટી, નલયાં ગ વોવામટી ાવે, પતેશલાડી, વયખેજ અભદાલાદ નાઓ ણ વાભેર શોલાના
પુયાલા ભી આલતા તેને ણ આ ગુનાભાાં અટક કયલાભાાં આલેર, જે ફાંને આયોીઓના ડદન-૧૦ ના
યીભાન્ડ પુયા થતા તેઓને વાફયભતી વેન્રર જેર ખાતે ભોકરી આલાભાાં આલેર છે .
તાવ દયમ્પમાન નીચે મુજફના આયોીઓ ભી આલેર છે .
(૧) મુકુાંદબાઇ ભનશયબાઇ ઠકકય, ઉલ.૪૩, યશેલાવી: ગોકુર ાકડ , ળીલધાયા પ્રોર્લઝન સ્ટોયની વાભે,
કોઠાયીમા યોડ, યાજકોટ
(૨) ભોશભાંદ વશેઝાદ ભોશાંભદ જશાાંગીય ળેખ, ઉલ.૩૩, ધાંધો: વેર ટેક્ષ પ્રેકટીળનય, યશેલાવી: ૧૦૮૧,
ગલાયા ભશોલ્રો, ખાદીભ શુઝની ફાજુભાાં, યીરીપ યોડ, અભદાલાદ ળશેય
ુ નગય, ગરી નાં.૧૨,
(૩) આવીપઅરી પારૂકબાઇ ઉપે ફાંગારીફાબુ પારૂકી, ઉલ.૨૮, યશેલાવી: ૩૪, કુતફ
વીરીકોન લેરી ાછ, લટલા-ઇવનપુય યોડ, લટલા, અભદાલાદ
(૪) ર્લયે ન્દ્રર્વિંશ યામજીર્વિંશ યભાય, ઉલ.૩૭, યશેલાવી: ગાભ: જુના મુલાા, ોસ્ટ: દુધાથર,
તા.કડલાંજ, જી.ખેડા
(૫) અળોકકુભાય વોભાબાઇ દે ત્રોજા, ઉલ.૪૫, યશેલાવી: ૯૯૭, ર્લષ્ણુનગય, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડડ ,
ચાાંદખેડા, અભદાલાદ
(૬) ભેહર
ુ જમાંતીબાઇ ભકભયા ઉલ.૨૬ ધાંધો નોકયી યશેલાવી: ૯/૨૭૩, ળાસ્ત્રીનગય ગલભેન્ટ ક્લાટડ વડ,
નાયણપુયા અભદાલાદ.
જો કોઇ યદ થમેર ટીન નાંફય એકટીલ કયલાભાાં આલે તો તેનો એવ.એભ.એવ. ઇગલનડન્વ ર્લબાગ તયપથી જે તે ડી.વી. ના ભો.પોનભાાં ભોકરલાભાાં આલે છે . આ વીસ્ટભ છે લ્રા ત્રણ
ભાવથી ચાલુ કયલાભાાં આલેર છે જેથી ઉયોકત આયોીઓએ ત્રણ ભાવ અગાઉ આ યીતે ફીજા કોઇ
ડી.વી.ના રોગીન આઇડીથી ફીજા ટીન નાંફયો એકટીલ કયાલેર છે કે કેભ અને શારની ૧૪ ડભી
કાંનીઓ વીલામ ફીજી કેટરી ડભી કાંનીઓ ધયાલે છે તેભજ યીઝલાન વૈમદ, ઝડશય ભીઠાલારા, તેજવ
દે વાઇ ઉપે ફાકય, પુષ્ેન્દ્ર કોન્રાકટય નાઓ કમાાં છે તે ભાડશતી ળોધી કાઢલા આયોીઓને યીભાન્ડ ય
ભેલી ો.ઇ.શ્રી કે.આઇ.ભોદી નાઓએ તાવ તજલીજ શાથ ધયે ર છે .

અગાઉ એક વયકાયી કભડચાયી અને યીટનડ અરોડ કયનાયને
વાફયભતી વેન્રર જેર ખાતે ભોકરી આેર છે .

