
 

 

 

ગનુાને અંજામ આપવા ઘાતક હથિયારો સાિે ફરતી ટોળકી ફફલ્ મી ે ે ઝડપાઇ. 
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ 

 વરાછામાાં પોલીસે કાર આડ ેહાથલારી લઇ જઇ ૩-બદમાસોને દબોચી લીધા. 
 ર-લોડડે પીસ્ તોલ, ૧-છરો, ૧૯-કારતસુ, ૪-ટી પાના મળી આવ્ યા. 
 ૩- મોબાઇલ, કાર મળી કલૂ `. ૩.૩૯ લાખનો મદુ્દામાલ કબજે લેવાયો. 

વરાછા વસ્ તારમાાં નનુો કરવાના ઇરાદે તાતક હયથયારો સાથે ીરી રહલેી ટોળકીને કાપોરા ા પોલીસે લી મી 
ઢબે આબાદ પકડી પાડી હતી. વરાછામાાં પ્રભ ુ કૃપા સોસાયટી પાસે કાર આડ ે હાથલારી લઇ જઇ પોલીસે ૩-બદમાસોન ે
દબોચી લેવા સાથે તઓે પાસેથી ર-લોડડે પીસ્ તોલ, ૧-છરો, ૧૯-કારતસુ, ૪-ટી પાના તથા મોબાઇલ, કાર મળી કલૂ `. 
૩.૩૯ લાખનો મદુ્દામાલ કબજે કયો હતો.  

કાપોરા ા પોલીસ મથકનો સવેલન્ સ સ્ ટાી ીસીપી સોલાંકી ેને પીઆઇ .એ.ીસ.પટેલના માગદરદશનરન હ ેળ 
પેટ્રોલીંગદમાાં હતો ત્ યારે પોલીસ કમરચારીઓ ેમેશનયસ હ ેને મહને્ રા યસ હને બાતમી મળી હતી કે ીક ટોળકી કારમાાં તાતક 
હયથયારો લઇ લકરણ રેસ્ ટોરન્ ટથી કારગદીલ ચોકવાળા રોડ થઇને ુરુત શનહરેમાાં ુસુવાની છે. જે માલહતીને આધારે પોલીસે 
વોચ ગદો વી હતી ેને કાપોરા ામાાં પ્રભ ુસોસાયટી સામેના રોડ પરથી પોલીસે લી મી ઢબ ેબાઇક પર પીછો કયાર બાદ કાર 
આડ ેહાથલારી ધકકો મારી ેભી કરી દેતા કાર થાંભી ગદઇ હતી ેને પોલીસે કારમાાં સવાર ૩ બદમાશનોને દબોચી લીધા હતા. 
પોલીસે લદવ્ યાન ેીદ દી  ુરમેશન ખેની .ે.વ.રપ રહ.ે મીરાનગદર સોસાયટી, મીનીબર,ર, વરાછા. મળુ તળાર,, ભાવનગદર  
સાંજય રમેશનયસ ગદ ભદોરીયા .ે.વ.૩૦. રહ.ે આકાશન  થૃ્ વી ીપાટરમેન્ ટ, ભેસ્ તાન. મળુ કાન રુ, ..ુપી.  ેને રાહલુ રાજુ ેીદ 
ેદયભાનસીંગદ રાજ તુ .ે.વ.ર૩ રહ.ે આકાશન  થૃ્ વી ીપાટરમેન્ ટ, ભેસ્ તાન. મળુ ..ુપી. ની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે 
કારની તલાસી લેતા તેમાાંથી ર લોડડે યપસ્ તોલ, ૧ છરો, ૪ ટી પાના તથા ૧૯ .એવતા કારતસુ મળી આવ્ યા હતા. કોઇ મોટા 
નનુાને અંર,મ આપવા ટોળકી ેહીં ીરકી હતી ેને પોલીસ ે ત્રણયેને આબાદ પકડી લીધા હતા. પોલીસ ે કાર તથા ૩ 
મોબાઇલ મળી કલૂ `. ૩.૩૯ લાખનો મદુ્દામાલ કબજે કયો હતો. આર્મ સર ીકટ અંતગદરત ત્રણેય સામે નનુો નધધી ટોળકી કોઇક 
ગદેંગદ સાથે સામેલ છે કે કેમ તે લદશનામાાં  છૂપરછ આદરી છે. 

ખુુંખાર સુંજય ભદોરીયા સામે ૧૭ ગનુા દર્જ 
 આરોપીઓ પૈકી સાંજય ભદોરીયા ૧૭ નનુાનો આરોપી છે. તેની સામે છે લા ૧૬ વષમાાં ેમરાઇવાડી, સાબરમતી, 
વટવા .એઆઇડીસી, રામોલ, ઓઢવ, ખોખરા, ઇસન રુ પોલીસ મથકમાાં હત્ યા, હત્ યાની કોયશનષ, લ ૂાંટ, ેપહરણ, ચોરી, દારૂની 
હરેાીેરીના નનુા નોધાય ચકુયા છે. રાહલુ ેીદ રાજુ સાંજયનો સાળો હોવાનુાં પણ ર,ણવા મળે છે.  

સુંજય પેરોલ જમ્ પ કરીને નાસતો ફરતો હતો. 
 ખુાંખાર આરોપી સાંજય છે લા તણા સમયથી પેરોલ જર્મ પ કરી નાસતો ીરતો હતો. ેમરાઇવાડીના મડરરના નનુામાાં 
તેને જેલમાાંથી પેરોલ લીધા બાદ ેન્ ડર ્ાેન્ ડ થઇ ગદયો હતો. ુરુતમાાં મોટો નનુો કરવા કે લ ૂાંટ ચોરીમાાં મોટો હાથ 
મારવાના ઇરાદે આવ્ યો હતો. ેને બાદમાાં પકડાઇ ગદયો હતો.  


