ાન ભવારા તથા ટોફેકોની ફનાલટોની લાયંલાય ચોયીઓ કયતા ફે યીઢા ચોય ઇવભને કડી ાડી તેભની
ાવેથી ચોયીનો ભુદ્દાભાર કબ્જે કયતી વુયત ળશેય લયાછા ોરીવ
વુયત ળશેયના લયાછા ો.સ્ટે. વલસ્તાયના પયીમાદી ધભેળબાઇ ભનજીબાઇ ડાંખયા ઉ.લ.૩૬ ધંધો-લેાય યશે.૨૬,
નંદાકક વોવામટી એ.કે.યોડ લયાછા, વુયત. ભુલતન- તગડીગાભ તા.ઘોઘા જી. બાલનગયનાઓ તેભની ભો.વા. ય ટોફેકો તથા અરગઅરગ ાન ભવારા યાખીને લેચલા વારૂ ઘયેથી નીકેર અને લયાછા કભરાફાગ એસ્ટેટના ગેટ ાવે આલેર ઓભ વાંઇ ાનના ગલ્રા
વાભે ોતાની ભો.વા. ાકક કયીન યાખેર ત્માયે પયીમાદીશ્રીની ભો.વા. ય યાખેર વલભરના ૪૦ ાઉચ લાી થેરી કોઇ ઇવભો ચોયી કયી
રઇ ગમેર શોમ, જે ફાફતે લયાછા ો.સ્ટે. ગુ.ય.નં. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૫૫/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ-૩૭૯, ૧૪૪ ભુજફનો ગુનો
નોંધામેર વદય ગુનાના આયોીઓને ળોધી કાઢલા વારૂ ો.વ.ઇ. શ્રી એ.કે.દેવાઇ તથા ફીજા ોરીવ ભાણવોએ યસ્તા યના
વી.વી.ટી.લી. ફુટેજો દ્રાયા આયોી તથા તેની ાવેની યજી.નં.GJ-05-SL-4885 ની એક્ટીલા ભોેડની ઓખ કયીને તેની તાવભાં
શતા તે દયમ્માન અ.શે.કો. વુયેળબાઇ વલજીબાઇ ફ.નં.૧૯૬ તથા અ.ો.કો. વંદદબાઇ ગોવલદબાઇ ાંદડીમા ફ.નં. ૧૨૮૭ નાઓની
ફાતભીના આધાયે લયાછા ફુર ભાકેટ બ્રીજની નીચેથી યજી. નં.GJ-05-SL-4885 ની એક્ટીલા ભોેડ ય ફેવીને વાય થતા શતા તે
દયમ્માન આયોી (૧) દળકનબાઇ યભેળબાઇ ઉનાગય ઉ.લ. ૧૮ લક ૦૯ ભાવ યશે.૧૪૮, ળીલછામા વોવા., અલધુતનગય લાડીરાર ચાય
યસ્તા કતાયગાભ, વુયત. ભુગાભ. બાયલઢ તા.ભશુ લા જી.બાલનગય તથા કામદાના વંઘકભાં આલેર ફાકીળોયને કડી ાડી લયાછા
ો.સ્ટે. રઇ આલી તેની લધુ ુછયછ કયતા તેઓએ જણાલેર કે, તેઓ આ અગાઉ ણ પયીમાદી શ્રીની ભો.વા. યથી કતાયગાભ
નંદુડોળીની લાડી ાવેથી બોરે ાન વેન્ટય ખાતેથી એક થેરો ચોયી કયેર શતો જે થેરાભાંથી ફાગફાન તભાકુ તથા યજનીગંધા ાન
ભવારાના ત્રણ ેકેટ તથા જાપયીાન ભવારાનું એક ેકેટ તથા કભરા વંદ ાન ભવારાનું એક ેકેટ તથા તાનવેન ાન ભવારાના છ
ેકેટ ભી આલેર વદય ાન ભવારાની લસ્તુઓ ચોયી થલા ફાફતે કતાયગાભ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૧૯૧/૨૦૨૦
ઇ.ી.કો. કરભ-૩૭૯, ૧૧૪ ભુજફનો ગુનો નોધામેર શોમ વદય ગુનાના ભુદ્દાભાર આયોીએ કતાયગાભ આંફાતરાલડી ખાતે અના
અડ્ડા નાભના ાનના ગલ્રાભાં લેચેર શોલાનું જણાલતા લયાછા ોરીવના ોરીવ ભાણવોએ કતાયગાભ ખાતેથી અના અડ્ડા ાનના
ગલ્રા ખાતેથી તેના ભારીક વભરનબાઇ બયતબાઇ ચોલટીમા યશે. ફી/૪૦૩, ગૃશભ વોવામટી છાયાબાઠા, લયીમાલ અભયોરી, વુયત.
ભુગાભ. જવદયણ તા.જવદણ જી.યાજકોટ નાઓ ાવેથી ઉયોકત ગુનાના કાભનો ખયીદ કયેર ભુદ્દાભાર કબ્જે કયી આયોીની લધુ
ુછયછ કયી તાવ કયતા આયોી દળકનબાઇ યભેળબાઇ ઉનાગય ઉ.લ. ૧૮ લક ૦૯ ભાવ યશે.૧૪૮, ળીલછામા વોવા., અલધુતનગય
લાડીરાર ચાય યસ્તા કતાયગાભ, વુયત. ભુગાભ.બાયલઢ તા.ભશુ લા વજ.બાલનગય અભદાલાદ ભાધલુયા ો.સ્ટે. થી ાવાભાં લોન્ટેડ છે .
ળોધી કાઢેર ગુના :- (૧) લયાછા ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૫૫/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯,૧૧૪ ભુજફ (૨)
કતાયગાભ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૧૯૧/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯,૧૧૪ ભુજફ (૩) અભાદાલાદ ો.સ્ટે.
ાવાભાં લોન્ટેડ.
ગુનાશીત ઇવતશાવ (૧) કતાયગાભ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં.-૨૭૬/૨૦૧૭ રૂ.૨૭,૦૪૦/- ભુદ્દાભાર
(૨) કતાયગાભ ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં.૧૨૮/૨૦૧૮ રૂ.૨૨,૭૫૦/- ભુદ્દાભાર (૩) ગાંધીનગય ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં. ૯૩/૨૦૧૯ રૂ.૧૦
રાખનો ભુદ્દાભાર (૪) યાંદેય ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં.૧૧૦/૨૦૧૯ રૂ.૩૭,૨૬૦/-નો ભુદ્દાભાર (૫) અભદાલાદ ભાધલુયા ો.સ્ટે. પસ્ટ
ગુ.ય.નં.૧૩૭/૨૦૧૯ રૂ.૧,૭૬,૦૦૦/- નો ભુદ્દાભાર (૬) લયાછા ો.સ્ટે. પસ્ટ ગુ.ય.નં. ૧૮૯/૨૦૧૯ રૂ.૨૭,૦૪૦/- નો ભુદ્દાભાર.

