ખુનના ગુનામાાં વચગાળાના જામીન પરથી ફરાર તેમજ ખુન તથા ખુનની કોશીષના ગુનાઓ આચરી નાસતો ફરતો
આરોપી દયાવાન ઉફે બાંટી અને રાવણ તથા તેના સાગરીતોને પકડી પાડતી, સુરત શહે ર ક્રાઈમ બ્ાાંચ.
સુરત શહે ર વવસ્તારમાાં કે ટલાક માથાભારે ટપોરી ઈસમો જેલમાાંથી પેરોલ અને વચ.જામીન રજા પરથી બહાર
આવી ગેંગ બનાવી પોતાનો ધાક જમાવવા સારૂ શરીર સબાંધી અને વમલ્કત સબાંધી ગુનાઓ આચરતા હોવાના બનાવો બનતા હોય, જેથી તેવા
રીઢા ગુનેગારોને પકડી પાડવા અને ગેંગ બનાવી ફરતા ઈસમોને શોધી કાઢવા ફરારી આરોપીઓ પકડી પાડવા ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પોલીસ
માણસોની ટીમ કામગીરીમાાં રોકાયેલ હતી. દરમ્યાન નાસતા ફરતા/પેરોલ ફલો સ્કોડના પોલીસ માણસોને મળેલ હકીકત આધારે નવાગામ
ડીંડોલી ખરવાસા રોડ, મધુરમ સકક લ પાસેથી આરોપી:-(૧) દયાવાન ઉફે બાંટી s/o અશોકભાઈ પાટીલ ઉ.વ.૨૩ રહે .પ્લોટ નાં.૨૩, નરોત્તમ
નગર વચાંતાચોક નવાગામ, ડીંડોલી, સુરત શહે ર તથા (૨) ગોપાલ ઉફે રાવણ s/o નાનાભાઈ રાજપુત ઉ.વ.૨૪ રહે . ૧૬૫, અને પ્લોટ નાં. બી/૧૯,
રત્નપ્રભા સોસાયટી પરવતગામ લીંબાયત, સુરત તથા (૩) સુરેશ ઉફે ટકીયો રામસીંગ રાજપુત ઉ.વ.૨૨ રહે .મકાન નાં.૬૮૭, ૬૮૮, શકવતવવજય
સોસાયટી નાના વરાછા, કાપોદ્રા, સુરત શહે ર તથા (૪) મુકેશ ઉફે યોગેશ ઉફે બાઉચર પાડુ રાંગ પાટીલ ઉ.વ.૨૪ રહે . પ્લોટ નાં. ૧૦૨, ઉમીયાનગર
વચાંતાચોક પાસે ડીંડોલી, સુરતનાઓને પકડી પાડવામાાં આવેલ છે . મજકુ ર આરોપીઓ નીચે મુજબના ગુનાઓમાાં વોન્ટે ડ છે .
ગુનાઓ:- આરોપી:-(૧) દયાવાન ઉફે બાંટી s/o અશોકભાઈ પાટીલ.
(૧) ઉધના પો.સ્ટે . ફરી. નાં.૧૧૨૧૦૦૪૭૨૦૧૯૧૮/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો. ક. ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૨૩, ૩૦૭, તથા જી.પી.એ.ક. ૧૩૫(૧),
૧૩૫(૩) મુજબ. તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦. (રાયોટીંગ વીથ ખુનની કોશીષ)
(૨) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફરી.નાં.૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૨૩૮૧/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો. ક. ૩૦૨, ૩૦૭, ૩૨૪, ૨૯૪(ખ), ૧૧૪, ૧૮૮, ૨૬૯, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૭, ૧૪૮,
૧૪૯, ૧૨૦(બી), ૩૪ તથા જી.પી. એ. ક. ૧૩૫(૧), તથા એપીડે મીક એકટની કલમ-૩ તથા આમ્સક એ.ક. ૨૫(૧-બી)એ, ૨૭(૧)(૨) મુજબ
તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦. (આમ્સક વીથ રોયોટીંગ વીથ ખુન)
(૩) ડીંડોલી પો.સ્ટે . ફરી.નાં.૧૧૨૧૦૦૫૬૨૦૧૯૭૭/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો.ક. ૩૫૩, ૧૮૬, ૫૦૪, ૧૧૪ તથા જી.પી.એ. ક.૧૩૫(૧) મુજબ તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦.
(રાજ્ય સેવક પર હુમલો કરી ફરજમાાં રુકાવટ)
**આરોપી:-(૨) ગોપાલ ઉફે રાવણ s/o નાનાભાઈ રાજપુત.
ઉધના પો.સ્ટે . ફરી.નાં.૧૧૨૧૦૦૪૭૨૦૧૯૧૮/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો. ક. ૧૪૩, ૧૪૪,૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૨૩, ૩૦૭ તથા જી.પી.એ. ક.૧૩૫(૧),
૧૩૫(૩) મુજબ તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦. (રાયોટીંગ વીથ ખુનની કોશીષ)
(૨) લીંબાયત પો.સ્ટે . પાટક -(સી) ફરી.નાં.૧૨૧૦૦૨૫૨૦૨૪૧૫/૨૦૨૦ પ્રોહી. એ.ક. ૬૫(ઈ), ૮૧ મુજબ તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦. (પ્રોહીબીશન)
(૩) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફરી.નાં.૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૩૫૨૮/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો.ક. ૩૨૪, ૫૦૬(૨), ૧૧૪ તથા જી.પી.એ. ક.૧૩૫(૧) મુજબ તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦.
(ચાકુ વડે ગાંભીર ઈજા)
(૧ )

**આરોપી:-(૩) સુરેશ ઉફે ટકીયો રામસીંગ રાજપુત ઉ.વ.૨૨ અને આરોપી:-(૪) મુકેશ ઉફે યોગેશ ઉફે બાઉચર પાડુ રાંગ પાટીલ
(૧ )

ઉધના પો.સ્ટે .ફરી.નાં.૧૧૨૧૦૦૪૭૨૦૧૯૧૮/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો.ક. ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૨૩, ૩૦૭, તથા જી.પી.એ.ક.૧૩૫(૧),
૧૩૫(૩) મુજબ તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦.
ઉપરોક્ત પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી દયાવાન ઉફે બાંટી (૧) ડીંડોલી પો.સ્ટે . પ્રોહી. અને શરીર સાંબાંધી ગુના-૧૫, (૨)
લીંબાયત-૦૧, (૩) સલાબતપુરા–૦૧, (૪) પાાંડેસરા-૦૧, (૫) ઉધના -૦૨, (૬) ખટોદરા -૦૧, (૭) સચીન-૦૧ તથા ૨૦૧૭ માાં રાજકોટ
અને ૨૦૧૮ માાં ભાવનગર ખાતે પાસા હે ઠળ અટકાયત થયેલ છે .
ગોપાલ ઉફે રાવણ :- લીંબાયત-૧૦, બારડોલી, સુરત રે લ્વે, માાંડવી પો.સ્ટે .માાં પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં પકડાય ચુકેલ છે . તથા સને૨૦૧૮ માાં ભાવનગર અને વડોદરા જીલ્લા જેલમાાં પાસા હે ઠળ અટકાયત થયેલ છે .

