પાાંડેસરા પો.સ્ટે .માાં નોધાયેલ છોકરીના મડડ ર કેસ અંગે બીજા સહ આરોપીની ધરપકડ
કરતી સરુ ત ડી.સી.બી.પોલીસ.
પાાંડેસરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં. ૮૯/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨, ૩૨૩,
૩૭૬(૨) (આઇ) (જે) (એમ), તથા ધી પ્રોટે કશન ઓફ ચીલ્ડરન ફ્રોમ સેકસ્યુઅલ ઓફેન્સ એકટ ૨૦૧૨ ની
કલમ ૫(આઇ) (એમ) ૬ મુજબ તથા પાાંડેસરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં. ૯૪/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨, ૨૦૧
મુજબનો ગુનો તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ નોંધાયેલ. આ ગુનામાાં સાંડોવાયેલ આરોપી હરસહાય રામરાજ
ગુર્જર ઉ.વ.૨૭ રહે.૧૧૭-૧૧૮, સોમેશ્વર નગર-૧, ભેસ્તાન જીયાવરોડ, પાાંડેસરા, સુરત શહેરને અટક કરે લ.
આ ગુનાઓની તપાસમાાં સહઆરોપી હરીઓમ ઉફે બુઢા S/O હીરાલાલ
ગુર્જર ઉ.વ.૨૪ ધાંધો:-મજુરીકામ રહે. રહે.૧૧૭, ૧૧૮, સોમેશ્વર નગર વવ-૧, શક્તત વવદ્યાલય સ્કુલની સામે,
ભેસ્તાન, જીયાવ રોડ, પાાંડેસરા, સુરત મુળવતન:-કુનેતટા ખુર્દ, પોસ્ટ:-અમરગઢ ચોકી, થાના:-ગાંગાપુર
સીટી, તા.ગાંગાપુર જી.સવાઇ માધોપુર (રાજસ્થાન) વાળાને રાજસ્થાન તપાસમાાં ગયેલ પોલીસ ટીમે પકડી
લાવી તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ કલાક:-૧૫/૦૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે અને સર્ર આરોપીને
નામર્ાર કોટદ માાં રજુ કરતા તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૮ સુધીના પોલીસ કસ્ટડી રીમાન્ડ ઉપર સોપેલ હોય સર્ર
આરોપી હાલ રીમાન્ડ ઉપર છે અને ગુનાની તપાસ ચાલુ છે .

ુ નો વણશોધાયેલ ગન્ુ હો સરુ ત
ડાાંગ જીલ્લાના વઘઇ પો.સ્ટે . ખાતે દાખલ થયેલ ખન
શહેર, ક્રાઇમ બ્ાાંચ પોલીસની મદદથી શોધી કાઢતી ડાાંગ પોલીસ.
તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ મોજે વધઇ થી સાપુતારા રોડ ઉપર ફાંડા
ફાટકથી રાજસ્થાની ઢાબા વચ્ચેના રોડ ઉપર આવેલ ગરનાળામાાં એક અજાણી સ્ત્રી, ઉ.વ. આશરે ૩૦ થી ૩૫
ની લાશ મળી આવેલ હતી. જે બાબતે વઘઇ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૦૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૦૨ મુજબ
ગુન્હો ર્ાખલ કરવામાાં આવેલ, સર્ર ગુનાની તપાસ પો.સ.ઇ. એમ.એલ.ડામોર નાઓ કરતા હોય, આ
ગુનામાાં મરણ જનાર અજાણી મહહલાની ઓળખ સુરત શહેર, વરાછા વવસ્તારમાાં રહેતા ડૉ.વનલેશભાઇ
વસરામભાઇ વવરાણી રહે. બી-૧૦૬, પાંચ રત્ન ટાવર, લાંબે હનુમાન રોડ, વરાછા, સુરતનાઓની પત્ની
બીનાબેન તરીકે ઓળખ જાહેર થયેલ ત્યારબાર્ સર્ર ગુન્હાની વધુ તપાસ માટે ડાાંગ પોલીસ દ્વારા પોલીસ
કવમશ્નરશ્રી સુરત શહેરનાઓને મર્ર્ માટે વવનાંતી કરતા પો.કવમ.શ્રી દ્વારા ક્રાઇમ બ્ાાંચને તપાસમાાં જોડાવવા
સુચના કરે લ અને ઇન્ચાર્જ ડી.સી.પી. ક્રાઇમ શ્રી બબપીન આહીરે ને સુપરવવઝન કરવા જણાવેલ જેથી, સુરત
ક્રાઇમ બ્ાન્ચ અને ડાાંગના પોલીસ અવધકારીઓ સાથે મળી, સુરત શહેર વવસ્તારમાાં લગાવવામાાં આવેલ
સી.સી.ટી.વી કેમેરાના ફુટે જોની ચકાસણી કરી તેમજ ટેકવનકલ ટીમ મારફતે મરણ જનારના મોબાઇલ
નાંબરની કોલ ડીટે ઇલ મેળવી એનાબલસીસ કરતા, શાંકાસ્પર્ ઇસમોની તપાસ કરવામાાં આવેલ હતી. સર્ર
મહીલાની હત્યામાાં સર્રહુ મહીલાના વમત્ર (૧) સાંજય ભાનુભાઇ ડોબરીયા ઉ.વ.૩૬ રહે.એ/૨૩/સાગર
સોસા., વનલકમલ પાકદ સોસા.ની સામે, મરઘા કેન્રની પાસે એલ.એચ.રોડ, કાપોરા, સુરત તથા (૨) તારીક
અબ્દુલરજાક શેખ ઉ.વ.૨૭ હાલ રહે. લસકાણા, સુરત મુળ રહે. ગામ ચોસાલા, આઝાર્ ગલી તા.જી.
બીડ(મહારાષ્ટ્ર) નાઓ સાંડોવાયેલા હોવાના પુરાવા મળતા ક્રાઇમ બ્ાાંચ સુરત શહેરનાઓએ બન્ને આરોપીને
અટક કરે લ આ કામગીરીમાાં ક્રાઇમબ્ાાંચના શ્રી. વી.વી.ભોલા, પો.સ.ઇ. શ્રી. પી.કે.પટેલ તથા ડાાંગ જીલ્ડલાના
પો.સ.ઇ.શ્રી મકવાણા તથા પો.સ.ઇ.શ્રી ડામોર નાઓની પોલીસ ટીમોએ કરે લ છે . આ ગુનો સુરત શહેરની
ક્રાઇમ બ્ાાંચની મર્ર્થી શોધી શકાયેલ છે અને ક્રાઇમ બ્ાાંચે આરોપી સુધી પહોંચી તેઓને પકડી પુછ પરછ
કરી આગળની તપાસ માટે ડાાંગ પોલીસને સુપ્રત કરે લ છે .

