દદલવે ભજૂયીકાભ લેા યે કી કમાા ફાદ યાત્રે ચોયી કયતી ટોકીના ફે કડામા
તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૭
દદલવે ભજૂયી કાભ લેા યે કી કમાા ફાદ યાત્રે ચોયી કયતી ભજૂયોની ગેંગના ફે વાગયીતોને ક્રાઇભ
બ્ાાંચે મોગીચોક ાવેથી કડી ાડમા શતા. આ ટોકી ભોફાઇરની દુકાનોભાાં શાથપેયો કમાા ફાદ સ્થાનનક
નલસ્તાયની ફાઇકો ણ ચોયી જતી શતી. ોરીવે ૬૪ ભોફાઇર અને ૮ લાશનો કફજે કમાા છે . આ વાથે
ળશેયની ૪ ઘયપોડ અને ૧૦ લાશન ચોયીનો બેદ ઉકેરાઇ ગમો છે .
ક્રાઇભ બ્ાાંચના ી.એવ.આઇ. એભ.એવ.નત્રલેદી અને તેભની સ્કલોડે લયાછાભાાં ેટ્રોરીંગભાાં શતી
ત્માયે સ્કલોડના ોરીવકભીઓ વત્મારનવિંશ અને નલજમ ફશાદુયને ફાતભી ભી શતી કે ફે યીઢા ચોય
મોગીચોક ાવેથી વાય થલાના છે . જે ભાશીતીને આધાયે ોરીવે લોચ ગોઠલી ફાઇક ય વાય થતા
ુ ,
ભનતમાવ રૂવભર ફફાદયમા (ઉ.લ.૨૦ યશે.યાજુ બયલાડની ચાર, દદલાીફાગ નગય, વીભાડા-મુ જાંબઆ
ભધ્મપ્રદે ળ) અને ભની ઉપે ભન્મો ભાનવીંગ ડીંડોય (ઉ.લ.૨૧ યશે. યાજુ બયલાડની ચાર, વીભાડા-મુ
ફાાંવલાડા, યાજસ્થાન) ને ઝડી ાડી ફાંનેની અંગઝડતી રેતા તેઓ ાવેથી અરગ-અરગ કાંનીના ૧૦
ભોફાઇર, ૧-યે ડીમો એભી થ્રી પ્રેમય ભી આવ્મા શતા. ક્રાઇભ બ્ાાંચે કયે રી પ ૂછયછભાાં ળશેયની ઘયપોડ
અને લાશન ચોયીના બેદ ઉકેરાઇ ગમા શતા. ોરીવ સ ૂત્રોના જણાવ્મા પ્રભાણે ભજૂયોની આ ટોકીએ છે લરા
ફે ભદશનાભાાં ળશેયભાાં ઠેક-ઠેકાણે ભોફાઇરની દુકાનોભાાં કવફ અજભાવ્મો છે . જમાાં ભજૂયી કાભ કયલા જમ
ત્માાં દદલવ દયનભમાન યે કી કયે છે અને ફાદભાાં યાત્રે ચોયી કયે છે . ભાથે ચાદય ઓઢી દુકાનનુ ાં ળટય ઉંચુ કયી
ચોયી કયે છે . ભોફાઇર ળોભાાં શાથ અજભાલી રીધા ફાદ તે નલસ્તાયભાાં જે લાશન ભે તેની ણ ચોયી
કયલાભાાં ભાશેય છે . ભાસ્ટય ચાલીને કાયણે તેઓ ફાઇક ચોયી જતા શતા.
તેઓએ ચોયીના ૬૪ ભોફાઇર ઘયે વાંતાડમા શતા. તેભજ ફાઇક પ ૂણા-વીભાડા કેનાર યોડ ય
ભશાયાજ પાભાની ાછના બાગે વાંતાડી શતી. ક્રાઇભ બ્ાાંચે ૬૪ ભોફાઇર અને ૮ ફાઇક ભી કુલરે રૂનમા
૨.૪૩ રાખનો મુદ્દાભાર કફજે કમો શતો. આ વાથે રીમ્ફામત, ચોકફજય, કતાયગાભ અને ખટોદયા,
ોરીવભાાં નોંધામેરી ઘયપોડ ચોયીના તેભજ ખટોદયા, રીમ્ફામત, ડીંડોરીની ૨-૨, કતાયગાભ-અભયોરીવયથાણા અને રવાણાની ૧- લાશનચોયીના બેદ ઉકેરાઇ ગમા શતા.

