ભર્ડયના ગુન ાભાાં ૦૮ લડ થી નાવતા પયતા આયોીને ઝર્ી ાર્તી,
વુયત ળશેય ક્રાઇભ બ્ાાંચ
વુય ત ળશેય વલસ્તાયભાાં નાવતા પયતા ગુનેગાયોને કર્ી ાર્લા ર્ી.વી.ફી. ો.સ્ટે. ના નાવતા
પયતા/ેય ોર પરો સ્કોર્ડના ોરીવ ભાણવો લોન્ટેર્ આયોીઓને કર્ી ાર્લાની કાભગીયીભા યોકામેર શતા. દયમ્માન
ો.વ.ઇ. શ્રી.વી.આય.દેવ ાઇનાઓની ટીભના HC ળીલાજી આનદયાલ અને HC ળબ્ફીય અકફય નાઓને ભેર શકીકત
આધાયે ઓયીસ્વા યાજ્માના ગાંજાભ જીલ્રાભા આલેર ફાબનુય ગાભભાાંથી આયોી: કારુચ યણ શાર્ુફ ાંધ ુ ગૌર્ ઉ.લ.૩૧ ધાંધ ો.
કર્ીમાકાભ શાર યશે. ફાબન ુ,થાના-આસ્કા, જી.ગાંજાભ. ભુ યશે. ગાભ-ફયર્ાફીરી, થાના વોયર્ા જી.ગાંજાભ ( ઓયીસ્વા)
નાને કર્ી ાર્ી, વદય આયોી કતાયગાભ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નાં. ૬૩/૨૦૧૨ ઇ.ી.કો. ક.૩૦૨ ભુજ ફ ગુનાભાાં લોન્ટેર્
શોમ, વદય આયોીની ુછ યછ દયમ્માન શકીકત એલી યીતે યીતેની છે કે, આ કાભનો આયોી વને - ૨૦૧૨ની વારભા
ોતાના લતન ઓયીસ્વાભા ભખનુય ગાભભાાં યશેત ી છોકયી વાથે પ્રેભ વફાંધ શોમ, તેણ ીને બગાર્ી વુય ત ળશેય રઈ આલી
કતાયગાભ ઉત્કરનગય ખાતે યશેત ો શતો. અને આયોી એમ્ફોર્યીના કાયખાનાભાાં નોકયી કયતો શતો. દયમ્માન વુય ત ળશેય ભાાં
તેભ ને વાંત ાનભા એક દદકયી થમેર. વદય આયોીની ત્ની યીન્કીને વાંત ાનભાાં આલેર દદકયી શ્લેત ા ોતાનુ વાંત ાન નશી શોલાનો
ળક લશેભ યાખી આયોી તેની ત્નીના ચાયીત્ર્મ ઉય ળાંક યાખી દદકયી શ્લેત ા ફાફતે અલય નલય ઝગર્ો તકયાય કયી ભાયઝુર્
કમાડ કયતો શતો. તેભ જ તેની ત્ની ફીજી જ્ઞાતીની શોમ જે થી તેને રઈ લતનભાાં જઈ ળકાતુ ન શતુ જે થી આયોીએ ોતાની
ત્નીનુ શત્મા કયલાનુ નક્કી કયી તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૨ ના યોજ ફોયના વભમે યીન્કીની વાથે ઝગર્ો તકયાય કયી તેનુ ગુ
દફાલી શત્મા કયી નાાંખ ી તેભ ની દદકયી શ્લેત ા ઉ.લ.૦૮ ભશીનાને ત્માાંજ ભુક ીને નાવી ગમેર શતો. ત્માયફાદ આયોીએ એકાદ
લડ છી લતનભા ફીજા રગ્ન કયી લતન છોર્ી આસ્કા થાનાભાાં આલેર ફાબનુય ગાભ ખાતે યશી કર્ીમાકાભની ભજુ યી કયતો
શોમ અને ોતાની ધયકર્ ટાલા આજદીન વુધ ી નાવતો પયતો શોમ, ર્ી.વી.ફી.ો.સ્ટે.ના ોરીવ ભાણવોને ફાતભી
શકીકત આધાયે ઓયીસ્વા ફાબનુય ખાતેથી આયોીને કર્ી ાર્ી, પ્રવાંળનીમ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .

