આજથી એક લષ શેરા લયાછા, ક્રૃષ્ ણનગય વોવામટીના યીુર કોમ્રેક્ષભાાં આલેર લકીરની ઓપીવના તાા તોડી યોકડા
રૂ.૧.૭૮ રાખની ચોયી કયી નાળી જનાય યીઢા ઘયપોડીમાને ઝડી ાડી, ઘયપોડ ગુનાનો બેદ ઉકેરતી, વુય ત ળશેય ક્રાઇભ
બ્ાાંચ.
વુય ત ળશેય ના લયાછા ો.સ્ટે. વલસ્તાયભાાં ક્રાઈભ બ્ાાંચ ના ો.વ.ઈ.શ્રી વશલ્ા વીંધા નાઓ તથા વાથેના
ોરીવ ભાણવો વાથે ળશેય વલસ્તાયભાાં વભલ્કત વફાંધ ી ગુનાઓ ળોધી કાઢલા ભાટે ેટ્ર ોરીંગભાાં શતા. દયમ્માન શે.કો.શયીસવશ
વલયવાંગબાઇ તથા શે.કો.શયારસવશ જળુબ ા નાઓને ભેર ફાતભી આધાયે કાોદ્રા, ાણીની ટાાંક ી ાવેથી યીઢા ઘયપોડડમા
જનક ઉપે કાીમો ચતુય બાઇ વોરાંક ી, ઉ.લ. ૩૨, યશે. રવકાણા, ફાા વીતાયાભ શોરની વાભે, યભેળબાઇ બયલાડની
વફલ્ડીંગના ધાફા ઉય તયાની રૂભભાાં, વુય ત. ભુ લતન- ધોરેય ા, ખુણ લાા યોડ ઉય નલી વફલ્ડીંગની ફાજુ ભાાં, તા.
ધાંધ ુક ા, જી.અભદાલાદલાાને ઝડી ાડેર, ભજકુય આયોીની ુછ યછભાાં લયાછા ફુટાથ ઉય ભચ્છયદાની અને ટેફ ર
લેચ લાનો ધાંધ ો કયતો શોમ, આજથી દોઢેક લષ શેરા વુય ત, મ્મુવનવવાવરટી ના દફાણ ખાતાલાા તેનો ત્રણ ચાય લખત
ભાર જભા રઇ રેત ા તે દેલ ાદાય થઇ ગમેરો શોમ, જે થી ઘયપોડ ચોયી કયલા ભાટે આજથી એકાદ લષ શેરા ડદલવ દયમ્માન
લયાછા યોડની વોવામટી અને એાટષભ ેન્ ટોભાાં આાંટ ા પેય ા ભાયી, યેક ી કયલા રાગેરો અને લયાછા યોડ, રક્ષ્ભી શોટરની ફાજુ ભાાં
એક એાટષભ ેન્ ટભાાં ફીજા ભાે એક ઓપીવ શતી તેભ ાાં યાત્રીના વુભ ાયે ચોયી કયલાનુાં નક્કી કયી ઓપીવના તાા તોડી,
ટેફ રના ખાનાઓભાાંથી યોકડા રૂ!.૧.૮૦ રાખ ચોયી કયેરાની કયેર કફુરાત આધાયે ખાત્રી કયતા લયાછા ો.સ્ટે. Iગુ.ય.નાં.૫૪/૨૦૧૯ ઇ.ી.કો.કરભ ૪૫૭,૩૮૦ ભુજ ફનો ગુનો નોંધામેર શોમ, તેભ જ નીચે ભુજ ફના ગુન્ શાઓભાાં
વાંડોલામેર શોમ, જે લણળોધામેર શોમ, જે ળોધી કાઢી પ્રવાંળનીમ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .
આયોીનો ુલ ષ ઇવતશાવ:-(૧) કાોદ્રા ો.સ્ટે.I-૨૪૦/૨૦૧૭ ઇ.ી.કો.કરભ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ ભુજ ફ. (૨) લડોદયા,
કાયેરીફાગ ો.સ્ટે. I-૦૫/૨૦૧૯ ઇ.ી.કો. કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભુજ ફ.(૩) લડોદયા ફાોદ ો.સ્ટે.I-૨૬/૨૦૧૯
ઇ.ી.કો. કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભુજ ફ. ફે લખત ાવા શેઠ  યાજકોટ તથા જાભનગય જે રભાાં ણ જઇ આલેર છે .

