મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, અમલનેર રે લ્વે પોલીસ ચોકી તથા પોલીસ સ્ટાફ ઉપર દે શી તમંચો તથા ગુપ્તી જેવા ઘાતક
હથથયારો વડે હુમલો કરે લ ગુનામાં આજદદન સુધી નાસતો ફરતો આરોપીને પકડી પાડતી લીંબાયત પોલીસ.
સુરત શહેર ખાતે નાસતા-ફરતાાં તથા પેરોલ જપ
ાં આરોપીઓને પકડી પાડવા અંગેની ડ્રાઇવ રાખવામાાં આવેલ
આરોપીઓને પકડી પાડવા સારૂ અલગ અલગ ટીમ બનાવી પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન અ.હેડ.કોન્સ. સાંજયભાઇ લોટનભાઇ

તથા અ.હે.કો. દે વરામ રાસેંગભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી હકકકતના આધારે આરોપી રાહુલ પાંઢરીનાથ પાટીલ ઉફે રામજાને

ઉં.વ. ૨૫ રહે-પ્લોટ નાંબર-૧૨૮, સાંજયનગર સોસાયટી, શશવાજી પ્રશતમાની ગલીમાાં, લીંબાયત, સુરત શહેર મુળ-રહે. ગામ
સોંયગાવ તા.જી. જલગાાંવ મહારાષ્ટ્ટ્ર રાજ્ય નાને તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૩/૫૫ વાગે મોજે- લલિંબાયત સાંજયનગર
સકક લ આગળ આવેલ સરકારી શૌચાલય આગળ રોડ ઉપરથી પકડી પાડી પુછપરછ કરતાાં જણાવેલ કે , આજથી આશરે
એકાદ વર્ક પહેલા પોતે તથા રાકે શ યેવલે રહે. મુદ
ાં ડાનગર, અમલનેર બસ સ્ટે ન્ડ પાસે, મહારાષ્ટ્ટ્ર રાજ્યનાઓ સાથે રાજ્ય

નાંદુરબાર રે લ્વે પો.સ્ટે .માાં પોલીસે લુટાં ના ગુનામાાં પકડેલ અને તેઓને ખુબ જ ઢોર માર મારે લ અને નાંદુરબાર જેલ હવાલે
મોકલી આપેલ. જેમાાં તેઓને એકાદ માસ પછી જામીન ઉપર મુક્ત થયેલ. આ બાબતે તેઓને નાંદુરબાર રે લ્વે પોલીસ
ઉપર ખુબજ દાદ હતી. ત્યારબાદ સદર બનાવના ત્રણેક માસ પછી પોતે તથા તેની સાથેના રાકે શ ચૌહાણ સાથે અમલનેર

રે લ્વે પોલીસ ચોકી (GRP) પાસેથી પસાર થતા હતા તે વેળા એકાએક તેઓને લુટાં ના ગુનામાાં માર મારી જેલ હવાલે
કરે લાની વાત યાદ આવી જતા પોતે તેની સાથેના રાકે શ ચૌહાણ અગાઉના બનાવની વાત અવાર નવાર કરે લ હોય
તેઓની વચ્ચે નક્કી થયેલ કે આ ચોકી ઉપરના પોલીસ માણસોને માર મારવા છે એમ વાત થતા તેની સાથેના રાકે શ
ચૌહાણ પોતાની પાસેની દે શી તમાંચો કાઢેલ અને પોતે પાસેની ગુપ્તીથી પોલીસ ચોકી ઉપર હુમલો કરે લ અને ચોકીના
બારી બારણાઓ તથા બારી બારણાના કાચ તોડી નાાંખલ
ે ા તેમજ ચોકીની બહાર ઉભેલ પોલીસની ખાનગી ગાડીઓને પણ
નુકશાન કરે લ આ વખતે રે લ્વે પોલીસ માણસો બહાર આવતા તેઓની સાથે ઝપાઝપી કરી, સાથેના રાકે શ ચૌહાણ પોલીસ
ઉપર તમાંચો તાકી દીધેલ અને ત્યાાં સ્ટે શન ઉપર લોકો ભેગા થવા લાગતા બુમાબુમ થતા ત્યાાંથી નાશી ગયેલા હકકકત
જણાવતા, જે બાબતે મહારાષ્ટ્ટ્ર રાજ્ય નાંદુરબાર રે લ્વે પો.સ્ટે . ના રે કડક ઉપર તપાસ કરતા આ કામે મહારાષ્ટ્ટ્ર રાજ્ય

નાંદુરબાર રે લ્વે પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૨૮૮/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૭, ૪૫૨, ૩૨૩, ૫૦૪, ૫૦૬,૩૫૩, ૪૨૭, ૩૪ તથા આમ્સક
એક્ટ કલમ ૩(૨૫), ૪(૨૫) તથા શપ્રવેન્સ ઓફ ડેમજ
ે ટુ પબ્લીક પ્રોપટી એક્ટ કલમ ૦૩ મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર થયેલ
હોય, જેથી સદર ગુનામાાં આ ઇસમ આજકદન સુધી નાસતો ફરતો હોવાનુાં જણાઇ આવતાાં આમ, છે લ્લા સાતેક માસથી
નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડવામાાં સફળતા મળે લ છે .
એમ.ઓ.- સદરહુાં આરોપીનો જન્મ અમલનેર ખાતે થયેલ છે . અભ્યાસ પણ ત્યાાંજ કરે લ છે . જે લીંબાયત ખાતે ઉપરોક્ત
સરનામે રહેતા આવેલ જેમા તે સુરત ખાતે ઉધના પો.સ્ટે . માાં IPC ૩૦૭ ના ગુનામાાં તથા લીંબાયત પો.સ્ટે . માાં વાહન ચોરી
તથા મારા મારીના ગુનામાાં પકડાઇ ચુકેલ છે . લાજપોર જેલ ખાતે સજા ભોગવેલ છે . ત્યારબાદ તે વતનમા ચાલી જઇ રે લ્વેમાાં
ચા-વડા પાઉ વેચવાની મજુ રી ચાલુ કરે લ જે ત્યારે અમલનેરથી નાંદુરબાર ફેરી ફરતો હતો. ત્યારે તેની શમત્રતા રે લ્વેના
ગુનગ
ે ારો સાથે થતા તે ગુનાખોરી કરવાનુાં ચાલુ કરે લ જેમા તેણે લુટ
ાં નો ગુન્હો કરતા નાંદુરબાર જેલમા પણ સજા હેથળ ગયેલ
ત્યારબાદ હાલમાાં ઉપરોક્ત ગુનામાાં છે લ્લા સાતેક માસથી નાસતો ફરતો હોય, પકડી પાડવામાાં આવેલ છે . સદર આરોપી દારૂ
તથા ગાાંજો પીવાની ટે વવાળો છે . ઘણોજ રીઢો અને માથાભારે ઇસમ તરીકે ની છાપ ધરાવે છે . ઘાતક હશથયાર રાખી હમ
ુ લો
કરવાની ટે વવાળો છે .

