ુ ામા નાસતા-ફરતા
ઓરીસ્સા ગંજામ જીલ્લાના આસ્કા પો.સ્ટે . વિસ્તારના ચકચારી મર્ડ ર તથા ખંર્ણીના ગન
આરોપીઓને ઝર્પી પાર્તી સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્રાચ.
તારીખ ૭/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રતાપ પોલાઈ તેઓની પત્ની બબીતા પોલાઈ જે સ્થાનનક કોપોરે ટર છે તેઓ સાથે બસમાાં
જતા હતા દરમ્યાન આરોપી (૧) શીલુ પોલાઈ (૨) રવી નાહક (૩) સાઈ પોલાઈ નાઓએ બસ રોકી બસમાાં પ્રતાપ પોલાઈની તેની ફેમીલી સામે
માથાના ભાગે ગોળી મારી હત્યા કરી તમામ ત્યાાંથી ભાગી ગયેલ જે અંગે આસ્કા પો.સ્ટે . ખાતે ૨૩૧/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. ૩૦૨, ૧૦૯, ૩૪ તથા
આમ્સસ એક્ટ કલમ ૨૫,૨૭ મુજબનો ગુનો નોધવામાાં આવેલ. આ ગુના સાથે સાંકળાયેલ કુલ સાત આરોપીઓ સ્થાનનક પોલીસ દ્વ્રારા ધરપકડ
કરવામાાં આવેલ અને પ્રતાપ પોલાઈની હત્યા દે શી દારૂના લાયસન્સ મેળવવા બાબતે આંતરીક નવખવાદથી થયેલ હોવાનુાં તથા આ ગુનામાાં
મુખ્ય આરોપી શીલુ પોલાઈએ હત્યા માટે કાવત્રુ રચી સહ આરોપીઓને પાાંચ લાખ રૂપીયા આપવાનુાં નક્કી કરે લ હોવાનુાં તપાસ દરમ્યાન
ખુલેલ હત્યા બાદ મુખ્ય શીલુ પોલાઈ ત્યાાંથી ફરાર થઈ સુરત ખાતે રહેવા માટે આવી અને પોતાનો ભાઈ તથા ગેંગના અન્ય સભ્યો જેલમાાં હોઈ
તેઓને છોડાવા માટે તેની પાસે રૂપીયાની સગવડ ન હોઈ તે આસ્કા ટાઉન ઓરીસ્સા ખાતે અલગ અલગ વેપારીઓને સુરત ખાતે રહી ફોન કરી
ધમકી આપી ખાંડણી માાંગી રૂપીયા કઢાવવાની શરૂઆત કરે લ અને આસ્કા ટાઉનમાાં સોના-ચાાંદીના વેપારી પાસે રૂપીયા ચાર લાખની ખાંડણી
માાંગતા આસ્કા પો.સ્ટે . ખાતે ૩૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ૩૮૬ મુજબથી ગુનો નોધાયેલ. મજકુર શીલુ પોલાઈ તથા તેના સાગરીતોને જેલમાાંથી
બહાર નનકળવા રૂપીયાની વ્યવસ્થા થતી ન હોઈ શીલુ પોલાઈ તથા તેના સાગરીતોએ જેલમા બેઠા બેઠા સામાવાળાની હત્યાનો પ્લાન
બનાવેલ અને હથીયારો સાથે સજ્જ થઈ હત્યા માટે જતા હતા દરમ્યાન સ્થાનનક પોલીસને આ બાબતે હકકકત મળતા તેઓના સાગરીતોએ
તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ તેઓને કોડસ ન કરી પકડવા જતા પોલીસ પાટી પર દે શી બોમ્બ તથા ફાયરીંગ કરી હમ
ુ લો કરે લ જે બાબતે આસ્કા
પો.સ્ટે .મા ૧૪૦/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ૩૦૭, ૧૨૦(બી), ૩૫૩, ૩૪ આમ્સસ એક્ટ ૨૫, ૨૭ તથા એક્સપ્લોઝીવ એક્ટ કલમ ૪ તથા ૫ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરવામાાં આવેલ વોન્ટેડ આરોપી શીલુ પોલાઈ સુરત ખાતે રહી પોતાનુાં ગુનાકહત નેટવકસ ચલાવતો હોઈ સ્થાનનક પોલીસ તેને પકડવા
સુરત આવતી પરાં ત ુ તેને પકડવામા સફળતા મળે લ નહી.
ત્રણ કદવસ અગાઉ આસ્કા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર સુરત ખાતે આવી સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચનો સાંપકસ કરતા
ક્રાઈમના ઉપરી અનધકારીઓના માગસદશસન હેઠળ પો.સ.ઈ. એમ.એસ.નત્રવેદી તથા તેઓની ટીમે આરોપી શીલુ પોલાઈની તપાસ દરમ્યાન
ગઈ કાલ તા.૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ (૧) મહાનવરનસિંહ રણજીતનસિંહ તથા (૨) યોગેન્રનસિંહ કદલુભા નાઓને મળે લ બાતમી આધારે ભેસ્તાન
શીવનગર સોસાયટી પાસેથી આરોપી (૧) ગૌતમ @ શીલુ કરૂણાકર પોલાઈ ઉ.વ-૨૯ ધાંધો-બેકાર રહે-શીવનગર સોસા., ભેસ્તાન ચોકડીની
બાજુ માાં, પાાંડેસરા, સુરત મુળ ગામ-પક્કલ્લાપલ્લી પો.સ્ટે -આસ્કા જી-ગાંજામ ઓરીસ્સા (૨) આકદત્ય રસાનાંદ નાહક ઉ.વ-૨૨ ધાંધો-બેકાર રહેએજન (૩) મુકેશ સુભાષ શીઓ ઉ.વ-૧૯ ધાંધો-અભ્યાસ રહે-ધરતી નગર, વરાછા, સુરત મુળ રહે-કુડકેશ્વર પલ્લી પો.સ્ટે -આસ્કા જી-ગાંજામ
ઓરીસ્સા નાઓને ઝડપી પાડી પુછ પરછ કરતા આરોપી નાં. (૧) શીપુ પોલાઈ
(૧) આસ્કા પો.સ્ટે . ગુ.નાં ૨૩૧/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. ૩૦૨,૧૦૯,૩૪ તથા આમ્સસ એક્ટ કલમ ૨૫,૨૭
(૨) આસ્કા પો.સ્ટે . ગુ.નાં ૩૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ૩૮૬
(૩) આસ્કા પો.સ્ટે . ગુ.નાં ૧૪૦/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ૩૦૭,૧૨૦(બી), ૩૫૩, ૩૪ આમ્સસ એક્ટ ૨૫,૨૭ તથા એક્સપ્લોઝીવ એક્ટ કલમ ૪ તથા ૫
ગુનામાાં નાસતો ફરતો છે તેમજ અન્ય બે આરોપીઓ માત્ર આસ્કા પો.સ્ટે ; ગુ.નાં ૩૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો ૩૮૬ ગુનામાાં નાસતા-ફરતા હોઈ તેઓની
નવરૂધ્ધ કાયદે સરની કાયસવાહી કરવામા આવેલ છે .
મજકુર પકડાયેલ શીલુ પોલાઈની પુછપરછ કરતા તેના ભાગીદાર મરણ જનારની સાથે દે શી દારૂનો સરકારી ટેન્ડર મેળવી
વેચાણ કરતા જેમા મરણ જનાર તેઓથી અલગ થઈ પોતાનો સ્વતાંત્ર દારૂનો વ્યવસાય શરૂ કરે લ જેમા આરોપીઓને સરકારી લાયસન્સ મળે લ
નહી આનથિક રીતે મોટુ નુકશાન ગયેલ જે વાતની અદાવત પોતે પ્રતાપ પોલાઈની હત્યાનો પ્લાન રચેલ અને તમામ સહ આરોપીઓને કુલ્લે
પાાંચ લાખ રૂપીયા આપવાનુાં નક્કી કરી સહ આરોપી રવી નાહક પાસે ત્રણ હથીયાર માંગાવી મરણ જનારની ઉપર વોચ શરૂ કરી બનાવના
કદવસે અન્ય સહ આરોપીઓએ મરણ જનારની ટીપ આપતા પ્રતાપ પોલાઈની હત્યા કરવામાાં આવેલ હત્યા બાદ તેના પરીવાર વાળા
પકડાયેલ આરોપીઓના જામીન થવા દે તા નથી તેમ વેરભાવ રાખી તેઓના પરીવાર પર હમ
ુ લાનુાં કાવત્રુ રચેલ જેમા પોલીસને માકહતી મળી
જતા પોલીસ પાટી પર હમ
ુ લો કરી તેમને ઘાયલ કરે લ અને બાદમાાં પોતાની પાસે રૂપીયાની સગવડ ન હોઈ તેના સાગરીતો મારફતે આસ્કા
ટાઉન ખાતેના મોટા વેપારીઓના નાંબરો મેળવી તેઓને જાનથી મારી નાાંખવાની ધમકી આપી ખાંડણી માાંગી રૂપીયા કઢાવવાનુાં શરૂ કરે લ
હોવાની કબુલાત કરે લ છે .
મજકુર પકડાયેલ શીલુ પોલાઈ આસ્કા પોલીસ સ્ટેશન નવસ્તારમાાં ધાડની તૈયારી-૩,લુટ-૧, મડસ ર-૧, ખુનની કોશીષ-૧,
મારા-મારીના-૮, ટેન્ડર ફીક્સીંગ-૧ ગુનામા પકડાઈ ચુકેલ છે .

