વરાછા પો.સ્ટે . વવસ્તારમાાં આંગડીયા પેઢીના કમમચારીને ઘાતક હવિયારો બતાવી લટ
ાં -ધાડ કરનાર રાજસ્િાની ગેંગને ઝડપી
પાડતી સરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં આગામી રથયાત્રા વિવમત્તે શહેરમાાં કોઇ અવિચ્છિીય બિાિ િ બિે તે માટે જરૂરી તકેદારી
રાખિા શરીર સબાંધી અિે વમલ્કત સબાંધી ગુિા કરતા ઇસમોિી પ્રવ ૃવત્ત પર િોચ રાખિા ક્રાઇમ બ્ાાંચિી જુ દી જુ દી ટીમો િકક
આઉટમાાં જોડાયેલ તે દરમ્યાિ ક્રાઇમ બ્ાાંચિા પો.સ.ઇ.િી.જે.ચાિડા િાઓિા સ્કોડિા અ.હે.કો. જયેશભાઇ ગાંગાધરભાઇ અિે
અ.હે.કો. દદપકભાઇ લોટિભાઇ બાતમી આધારે , પટે લ સોમાભાઇ રામદાસ તથા પટે લ અમરતભાઇ માધાભાઇ આંગડીયા
પેઢીિા કમકચારીઓ ભાિિગર ખાતેથી ટ્રાિેલ્સમાાં દહરા તથા રોકડા રૂવપયા લઇએ િહેલી સિારે સુરત આિે છે . જેઓ િરાછા
મીિીબજાર ખાતે ઉતરી બોલેરો જીપ રજી.િાં. GJ-5-JP-7159 માાં બેસી મદહધરપુરા ભિાિીિડ ખાતે જતા તે દરમ્યાિ આ
કમકચારીઓિે ઉભા રાખી ચાકુ બતાિીિે મરચાિી ભુકી િાાંખી, લુટાં કરી આંગડીયા પેઢીિી બોલેરો કાર લઇ તયાાંથી ભાગી
જિાિી યોજિા બિાિી િરાછા મીિી બજાર પાસે આરોપીઓ ભેગા થિાિા છે . જે બાતમી આધારે તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૯ િા
રોજ િહેલી સિારે િરાછા મીિી બજાર બ્ીજ િીચેથી આરોપીઓિે (૧)છરા િાંગ-૩ દક.રૂ.૩૦૦/- (૨) એક લોખાંડનુ ગણેશીયુ
દક.રૂ.૧૦૦/- (૩)દોરી દક.રૂ.૧૦૦ (૪) સેલોટે પ રોલ િાંગ-૧ દક.રૂ.૫૦/- (૫) મરચાિી ભુકી દક.રૂ.૫૦/- (૬) અલગ અલગ
મો.ફોિ િાંગ-૧૭ દક.રૂ.૨૮૫૦૦/- (૭) કાળા કલરિી બેગ દક.રૂ.૧૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૨૯૨૦૦/- મત્તાિા મુદ્દામાલ સાથે
ઝડપી પાડી તેઓિી ધરપકડ કરી ડી.સી.બી. પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.િાં. ૧૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૯,૪૦૨,૧૧૪ મુજબિો ગુિો
રજીસ્ટર કરિામાાં આિેલ આરોપી (૧) દદપારામ ઉફે દદપક જગારામ માલી ઉ.િ.૨૬ રહે. કમલેશ મારિાડીિા મકાિમાાં
લક્ષ્મીિગર સોસાયટી, િારાયણ િગરિી પાસે કાલીપુલ,પુણાગામ, સુરત મુળ રહે. ગામ ધાિસા થાિા-રામસીિ તા. ભીિમાલ
જી. ઝાલોર રાજસ્થાિ (૨) શ્રિણકુ માર ફાિડારામ પુરોદહત ઉ.િ. ૨૫ હાલ રહે. એજિ મુળ રહે. ગામ રાયપુરીયા થાિાબાગરા તા.જી. ઝાલોર રાજસ્થાિ (૩) કમલેશ પુરાજી પુરોદહત ઉ.િ. ૨૧ હાલ રહે. એજિ મુળ રહે. ગામ તતતળા થાિા. જાાંબ
તા. સાાંચોર જી. ઝાલોર રાજસ્થાિ (૪) કમલદકશોર ઉકારામ મેઘિાળ ઉ.િ. ૩૦ રહે. એજિ મુળ રહે. રાખી તા. બાલોતરા જી.
બાડમેર, રાજસ્થાિ (૫) ખીમસીંહ મુલસીંહ રાણારાજપુત ઉ.િ. ૨૩ હાલ રહે. એજિ મુળ રહે. ગામ મીઠડી, થાિા. િૌસરા તા.
આહુર જી. ઝાલોર, રાજસ્થાિ (૬) ચમિ િાહજીભાઇ પટે લ ઉ.િ. ૪૩ રહે. મારૂતી પાંચિટી એપાટક મેન્ટ ઉમીયા માતાિા માંદદર
પાસે પહેલા માળે િરાછા, સુરત મુળગામ, ચાંદમાણા તા.જી. પાટણ મજકુ ર આરોપીઓિી પુછપરછ કરતા મજકુ ર આરોપીઓ
પૈકી ચમિ િાહજીભાઇ પટે લિાિો બે માસ પહેલા પટે લ સોમાભાઇ રામદાસ િામિી આંગડીયા પેઢીમા કામ કરતો અિે
ભાિિગરથી પેઢીિા રોકડ રૂવપયા દહરા િગેરે લઇ ટ્રાિેલ્સ બસમાાં ભાિિગરથી સુરત ખાતે આિતો હતો. તેિી સાથે પટે લ
અમરતભાઇ માધાભાઇિા આંગડીયા પેઢીિા કમકચારી પણ આિતા બાંિે સુરત ખાતે િરાછા મીિીબજાર ખાતે ઉતરી બોલેરો
રજી. િાં. GJ-5-JP-7159 માાં બેસી મદહધરપુરા ભિાિીિડ ખાતે પોતાિા આંગડીયા પેઢીમાાં જતા એક માસ પહેલા મજકુ રે
આંગડીયા પેઢીમાાંથી િોકરી છોડી દીધેલ અિે સુરત ખાતે રહેિા આિી ગયેલ. દરમ્યાિ તેિી પુરષોત્તમ મારિાડી મારફતે
મુલાકાત દદપારામ ઉફે દદપક જગારામ માલી સાથે થયેલ અિે દદપારામે તેણે કોઇ પેઢીમાાં રોકડા રૂવપયા તથા દહરા િગેરે લઇ
આિતા હોય તો બતાિિા જણાિેલ. ચમિિે રૂવપયાિી જરૂર હોઇ તેિે ઉપરોકત બાંિે પેઢીિા કમકચારીઓ સિારે રૂવપયા તથા
દહરા લઇ ભાિિગરથી સુરત ટ્રાિેલ્સમાાં આિે છે અિે મીિી બજાર ખાતે ઉતરી બોલેરો જીપમાાં બેસી પોતાિી પેઢીમાાં જતા છે
તે મુજબિી માદહતી ગાડી િાંબર સાથે આપેલ. જેથી દદપારામે રાજસ્થાિથી તેિા સાથી સાગરીતો બોલાિેલ અિે ભાડેથી રૂમ
રાખી રહેિા લાગેલ. તયારબાદ તમામ આરોપીઓ બે િાર જગ્યાિી રે કી પણ કરી આિેલ. અિે આજરોજ હથીયારો બતાિી લુટાં
કરિાિા ઇરાદે િરાછા મીિી બજાર બ્ીજ િીચે ભેગા થયેલ અિે લુટાં કરી આંગડીયા પેઢીિી બોલેરો ગાડી લઇ તયાાંથી
રાજસ્થાિ ભાગી જિાિી હકીકત જણાિેલ છે .
આરોપી ગુિાિો ઇવતહાસ:- આરોપી - દદપારામ ઉફે દદપક જગારામ માલી તથા શ્રિણકુ માર ફાિડારામ પુરોદહત િાઓએ (૧)
મુબઇ
ાં
ધોબીતળાિ વિસ્તારમાાં રોકડા રૂવપયા ૭૫ લાખિી લુટાં કરે લ જે કામે મુબઇ
ાં
આઝાદ મેદાિ પો.સ્ટે . ગુ.ર.િાં.૩૩૦/૨૦૧૯
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૫,૩૯૭,૩૪૨,૪૫૨,૧૨૦ બી મુજબિા ગુિામાાં પકડાઇ ચુકેલ છે . જે ગુિામાાં તેઓ આથકર રોડ જેલમાાં રહી
જામીિ પર છુટે લ છે . (૨) બિાસકાાંઠા જીલ્લાિા પાથિાડા પો.સ્ટે . ગુ.ર.િાં.૪૧/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૫, ૩૯૭ મુજબિા
ધાડિા ગુિામાાં પકડાઇ ચુકેલ છે . (૩) તામીલિાડુ રાજ્યિા સુરામાંગલમ પો.સ્ટે .મા ગુ.ર.િાં.૧૦૬૪/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ
૪૫૭,૫૧૧ મુજબિા ઘરફોડ ચોરીિા ગુિામાાં પકડાઇ ચુકેલ છે . આરોપી કમલેશ પુરોદહત- (૧) મુબઇ
ાં
સેન્ટ્રલ સીટી મોલમાાં
દસ લાખિી લુટાં િા ગુિામાાં પકડાઇ ચુકેલ છે .

