અપહરણ વીથ લુુંટના ગુનામાું સજા પામેલ સને-૨૦૦૦ (૨૦ વર્ષ) થી વચગાળાના જામીન
પરથી ફરાર આરોપીને બિહાર ખાતેથી ઝડપી પાડતી, સુરત શહે ર ક્રાઈમ બ્ાુંચ.
સુરત શહે ર બવસ્તારમાું ગુંભીર ગુનાઓમાું સજા પામેલ પાકા કામના કૈ દી તરીકે જેલમાુંથી
પેરોલ રજા, ફલો રજા, અને વચગાળા જામીન મેળવી ફરાર થયેલ હોય તેવા રીઢા ગુનેગારોને પકડી પાડવા નાસતા
ફરતા/પેરોલ ફલો સ્કોડના પોલીસ માણસોની ટીમ કામગીરીમાું રોકાયેલ હતી. દરમ્યાન પેરોલ ફલો સ્કોડના પોલીસ
માણસોને મળેલ હકીકત આધારે બિહાર રાજયના આરા જીલ્લામાું આવેલ પીરૂ ખાતેથી વચગાળાની જામીન રજા પરથી
ફરાર આરોપી:-અનીલ ઉફે અજીત s/o આદદત્યનારાયણ પાુંડે ઉ.વ.૪૭ ધુંધો-ખેતીકામ રહે .ગામ.દેવ, પોસ્ટ.ચુંદા,
થાના.બસકરહટા, જી.આરા.(બિહાર) નાને પકડી પાડી સદર આરોપી ડી.સી.િી. પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નું.૧૨/૧૯૯૬
ઈ.પી.કો. ક.૩૪૨, ૩૬૫, ૩૯૫, ૩૯૭, ૧૨૦(િી), તથા આમ્સષ એ.ક.૨૫(૧)એ, તથા િી.પી.એકટ ૧૩૫ મુજિના ગુનામાું
વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાું સજા હે ઠળ હતો. સદર ગુનાના કામે હકીકત એવી રીતની છે કે , હાલ પકડાયેલ આરોપી સને૧૯૯૬ માું સુરતમાું રહે તો હતો તે વખતે સચીન હાઈ ચોઈસ કુંપનીમાું શેઠ ગોવીંદદાસ ડોંગાના ડર ાઈવર તરીકે નોકરી
કરતો હતો તેણે સને-૧૯૯૬ માું તેના સાગરીત (૧) ઈન્દ્રાસન (૨) જગન્નાથ રામપ્રસાદ (૩) લલન બતવારી નાઓ સાથે
મળી રૂપીયા કઢાવવાનો પ્લાન િનાવી એકિીજાની મદદગારીથી ફરી.શ્રી ગોવીંદદાસ હનુમાનદાસ ડૉંગા રહે .મયુર
એપાટષ મેન્દ્ટ અઠવાલાઈન્દ્સ, સુરતનાને મારૂતીકારમાું દરવોલ્વર તથા ચપ્પુ િતાવી સચીન રોડ પલસાણા જવાના
રસ્તા ઉપરથી અપહરણ કરી અપહરણનો પ્લાન િાદ મારી નાુંખવાની ધાક ધમકી આપી પૈસા પડાવવાના હે તુથી
અપહરણ કરી ભરૂચ જીલ્લાનાું જનોર ગામમાું રૂમ ભાડે થી રાખી તેમા ગોંધી રાખી રૂ.૧૦ લાખની માુંગણી કરી સોનાની
ચેન તથા રોકડા રૂ.૧૮ હજાર તથા મારૂતીકાર મળી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની લુટું કરે લ હતી.
સદર ગુન્દ્હા સિિ એડીશનલ સેશન્દ્સ જજ સુરતનાઓએ તા.૨૨/૦૨/૧૯૯૯ ના રોજ
આરોપીને સાત વર્ષ અને રૂ.૪૨૦૦ દુંડ િદલ ૨ વર્ષ કૈ દની સજા કરે લ હોય સદર આરોપી જીલ્લા જેલ વડોદરા ખાતે પાકા
કામના કે દી તરીકે સજા હે ઠળ હોય દરમ્યાન તા.૦૯/૦૫/૨૦૦૦ થી તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૦ દદન-૩૦ સુધી વડોદરા મધ્યસ્થ
જેલથી વચગાળાના જામીન રજા પર મુક્ત કરવામાું આવેલ તેને તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ જેલમાું હાજર થવાનુ હતુ
પરુંતુ આરોપી રજા ઉપરથી સમયસર જેલમાું હાજર ન થઈ ફરાર થઈ આજદદન સુધી નાસતો ફરતો હતો. દરમ્યાન
ડી.સી.િી.પો.સ્ટે .ના પેરોલ ફલો સ્કોડના પોલીસ માણસોને મળેલ હકીકત આધારે બિહાર રાજ્યના આરા જીલ્લામાુંથી
આરોપીને ઝડપી પાડી પ્રસુંશનીય કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .

