યોકડા રૂપમા ૨,૧૦,૦૦૦/- ચીર ઝડ કયનાય આયોીને ચોયીના ભુદ્દાભાર વાથે ઝડી,
ગુનાનો બેદ ઉકેરતી, વુયત ળશેય ક્રાઇભ બ્ાાંચ .
વુય ત ળશેય ના રીમ્ફામત ો.સ્ટે. પલસ્તાયભાાં એક ભોટય વામકર ઉય વલાય ફે અજાણ્મા ઇવભોએ ભોટય
વામકર ઉય વલાય પયીમાદીના ગાભાાં બેય લેર રૂ.૨,૧૦૦૦૦/- લાી ફેગ આાંચ કી ચીરઝડનો ગુન્ શો ફનાલા ાભેર
તેભ જ ો.સ્ટે. પલસ્તાયભાાં ચેઇન સ્નેચ ીંગ, ભોફાઇર સ્નેચ ીંગના તથા ચીરઝડના લણળોધામેર ગુનાઓ ળોધી કાઢલા અને
આયોીને કડી ાડલા ક્રાઈભ બ્ાન્ચના ો.વ.ઈ. શ્રી એભ.એવ.પિલેદ ી નાઓની ટીભ ેટ્ર ોરીંગભાાં શતા દયમ્માન અ.ો.કો.
ભશાલીયવીંશ યણજીતવીંશ તથા અ.ો.કો. મોગેન્ રવીંશ દદરુબ ા નાઓને ભેર ફાતભી શકીકત આધાયે ઉન ાટીમા વના
ભીરની વાભે જાશેય યોડ ઉયથી આયોી ળાશરૂખ S/O પારૂખ કભરૂદીન ળેખ ઉ.લ. ૨૩ યશે, ૩૯, ભુજ્ જભીર નગય, પ્રેય ણા
સ્કુરની વાભે ઉન ાટીમા, વુય ત ળશેય નાને કડી ાડી તેના ાવેથી યોકડ રૂપમા ૪૫૦૦૦/- તથા લગય નાંફ યની કાા
કરયની ફજાજ લ્વય - ૨૨૦ ભો.વા. દક.રૂ. ૧૦૦૦૦૦/-ભી કુલ્ રે રૂ.૧૪૫૦૦૦/- ના ભત્તાન ભુદ્દ ાભાર કફજે કયી
કામદેવ યની કામયલ ાશી કયેર છે . અને રીંફામત ો.સ્ટે. ાટય એ-૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૦૨૭૪ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯(એ)૩,
૧૧૪ ભુજ ફના લણ ળોધામેર ગુનાનો બેદ ઉકેરલાભાાં આલેર ભજકુય ની ુછ યછ કયતા તેના પભિ નયવીંશ ઉપે ીન્ટુ
યલજીબાઇ ખાણઘય તથા વતી ભોતીબાઇ લવાલા નાઓએ બેગા ભી ફનાલના દળ દદલવ શેરા યોજે યોજ રૂપમાનુ
કરેક ળન કયતા રોકોને ળોધી તેને ટાગેટ ફનાલી તેના ાવેથી રૂપમા કભાલલાનુ નક્કી કયેર. આયોી તથા નયવીંશ ઉપે ીન્ટુ
નાઓ લગય નાંફ યની લ્વય ભો.વા. ઉય તથા વતી ભોતીબાઇ લવાલાનો ોતાના ાવેની ફજાજ એલેન્ જય ઉય વલાય
થઇ દળ દદલવ વુધ ી રીંફામત, ડીંડોરી તથા ઉધના પલસ્તાયભાાં પયી યેક ી કયી યોજે યોજ રૂપમાનુ કરેક ળન કયતા ઇવભોની
ળોધખો કયતા શતા દયમ્માન ફનાલના દદલવે પયીમાદી નાઓને આયોી વતી લવાલા આવાવ ભાંદદય ાવે આલેર
દેલ નાયામણ દકયાણા સ્ટોવયભ ાાં રૂપમા ગણતા જોઇ ગમેર અને દકયાણા સ્ટોવય યથી પયીમાદી ોતાની ભો.વા. ઉય રૂપમા
રઇ નીકતા આયોી ળાશરૂખ ળેખ તથા નયવીંશ ઉપે ીન્ટુ નાએ લ્વય ભો.વા. ઉય પયીમાદીનો ીછો કયી ઉયોકત
ગુનાનો અાંજાભ આેર શોલાની શકીકત જાણલા ભેર છે .

