મર્ડ રના ગુનામાાં પેરોલ જમ્પ થઈ હાઈવે પર ટ્રકોને આંતરી લુટાં ચલાવતા
રીઢા ગુનેગારોને ઝર્પી પાર્તી ક્રાઇમ બ્ાાંચ, સુરત શહેર.
સુરત શહેરમાાં મમલ્કત સાંબધ
ાં ી ગુનાઓ તથા હાઈવે પર થયેલ લુટાં ના ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા સારૂ
ક્રાઈમ બ્ાન્ચના પોલીસ માણસો શહેર મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા. દરમ્યાન ASI સાંજય મુરલીધર તથા H.C. રમવન્ર પાંર્ીત
નાઓને મળે લ બાતમી આધારે આરોપી (૧) મશવરાજમસિંહ ઉર્ફે શીવો ભુપતમસિંહ ઝાલા ઉ.વ. ૨૧ ધાંધો- બેકાર, રહેવાસી- મ.નાં.
૮૦૪/૧, પાંચશીલનગર ઉમમયા માતાના માંદદર પાસે, દકન્નરી ટોકીઝની સામે, ભાઠેના, સુરત શહેર. મુળવતન- ગામ- અર્વાળ
તાલુકો- લીમર્ી જીલ્લો-સુરેન્રનગર (૨) રમવ ઉર્ફે ર્ાન્સર સમાધાન લોખાંર્ે (માાંગ) ઉ.વ. ૨૫ રહેવાસી- ર્ી/૧૬, રૂમ નાં.૨,
ભેસ્તાન આવાસ, સુરત શહેર. મુળવતન- ગામ- નાવલી, તા,જીલ્લો, વાસીમ મહારાષ્ટ્ટ્ર નાઓને ઝર્પી પાર્ી તેમની અંગઝર્તી
માાંથી રોકર્ રૂમપયા-૦૧,૧૧,૦૦૦/- તથા છરા નાંગ-૦૨ તથા કાળા કલરની બેટરી નાંગ-૦૧ તથા તેના કબ્જાની નાંબર પ્લેટ
વગર 220 પલ્સર મો.સા. દક.રૂ.૭૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૦૧,૮૬,૦૦૦/-ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાાં આવેલ છે .
મજકુ ર બાંન્ને આરોપીઓની પુછપરછ કરતા તેણે એકરાર કરે લ કે તારીખ ૨૨/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ વહેલી સવારે બાંન્ને જણાએ
220 પલ્સર મો.સા. લઈ ઈચ્છાપોરથી ભાઠા જવાના હાઈવે ઉપર MH પાસીંગવાળી ટ્રકની આગળ મો.સા. લાવી ઉભી રખાવી
ટ્રકના કે બીનમાાં ચઢી, છરા બતાવી લુટાં ી, મો.સા. પર નાસી ગયેલ હોવાનુ ાં જણાવેલ તેમજ ગઈ તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ
રાત્રીના સાર્ા અગીયારે ક વાગ્યાની આસપાસ ખટોદરા રકતદાન કેન્ર સામે ર્ફોર વ્હહલર ગાર્ીવાળા ઈસમો સાથે ગાળાગાળી
કરી, લાકર્ીના ર્ફટકા વર્ે મારા મારી કરે લ હોવાનુ ાં જણાવેલ ે બાબતે (૧) ઈચ્છાપોર પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૩૯/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.
કલમ ૩૯૨,૩૯૭,૩૪૧ તથા આમ્સડ એકટ કલમ ૨૫(૧)(૧-એ) તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબ (૨) ખટોદરા પો.સ્ટે . II
ગુ.ર.નાં. ૩૮૪/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪ મુજબના ગુન્હાઓ નોધવામાાં આવેલ ે વણશોધાયેલ હોય ે
ગુન્હો શોધી કાઢી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
આરોપીનો પ ૂવડ ઈમતહાસ:-આરોપી મશવરાજમસિંહ ઉર્ફે શીવો ભુપતમસિંહ ઝાલા અગાઉ નીચે મુજબના ગુનામાાં પકર્ાયેલ છે .
(૧) ઉમરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૩૬/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪ મુજબ. (૨) ખટોદરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૬૫/૨૦૧૬
ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૧૨૦(બી) મુજબ.

