નવી કોર્ટ બીલ્ડીંગના પરીસરમાાંથી પોલીસ જાપ્તામાાંથી ફરાર છે લ્લા ૦૯ મહીનાથી નાસતા ફરતા
આરોપીને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
ુ ાઓમાાં નાસતા ફરતા આરોપીઓ
સરુ ત શહેર વવસ્તારમાાં ગાંભીર ગન
તેમજ પેરોલ/ફલો જમ્પ, પોલીસ જાપ્તા ફરાર આરોપીઓને સત્વરે પકડી પાડવા ડી.સી.બી.પોલીસ
સ્ર્ેશનના પોલીસ માણસોની અલગ અલગ ર્ીમમો બનાવી કામગીરીમાાં હતા દરમ્યાન પો.સ.ઈ.
પી.કે.પર્ેલ નાઓની ર્ીમના હે.કો.શબ્બીર અકબર અને પો.કો.મનોજ તકુ ારામનાઓને મળે લ
હકીકત આધારે પાાંડેસરા પત્રકાર કોલોની પાસે રોડ ઉપરથી આરોપી:-અજય ઉફે રવીન્દ્ર s/o
રાજેન્દ્રકુ માર પર્ે લ (કુ ણબી) ઉ.વ.૨૪ ધાંધો-કેન્દ્ર્ીનમાાં મજુરી રહે. હાલગામ. આસોજ પારસ
ુ રહે.ગામ. રે રૂવાખદ
ુ ટ
વવહારધામ બાલાજી કેન્દ્ર્ીનના ભાડાના રસોડામાાં તા.વાઘોડીયા જી.વડોદરા. મળ
ુ જી.રીવા.(મધ્યપ્રદે શ).નાને પકડી પાડી સદર આરોપી ઉમરા પો.સ્ર્ે . II ગ.ુ ર.નાંથાના.ગડ
ુ બના કામે હકીકત એવી છે કે, આરોપીની ખર્ોદરા
૩૬૦/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.ક. ૨૨૪, ૨૨૫, ૧૧૪ મજ
ુ બના ગન
ુ ામાાં ધરપકડ થયેલ હતી તેને
પો.સ્ર્ે. ફસ્ર્ ગ.ુ ર.નાં.૩૪૮/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.ક.૩૯૪,૧૧૪ મજ
તા. ૦૯/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મદ્દુ ત અંદર કોર્ટ માાં રજુ કરવા સારૂ ખર્ોદરા પો.સ્ર્ે .ના સેકન્દ્ડ મોબાઈલ
વાનના ઈન્દ્ચાર્જ અ.પો.કો.ધનશીભાઈ વાલીયાભાઈ નાઓને આરોપીનો કબજો સોંપવામાાં આવેલ
હતો. દરમ્યાન તા.૦૯/૧૨/૧૮ ના ક.૧૬/૧૫ થી ક.૧૬/૩૦ દરમ્યાન કોર્ટ પરીસરમાાં પોલીસ
વાનમાાંથી આરોપીઓને નીચે ઉતારી રહેલ હતા તે વખતે ઉપરોક્ત આરોપી પોલીસ જાપ્તામાાંથી
નજર ચકુ વી નાસી ગયેલ હતો. જે બાબતે ઉમરા પો.સ્ર્ે .માાં ઉપરોક્ત નાંબર અને કલમથી પોલીસ
ુ ો
વાનના ઈન્દ્ચાર્જ અને જાપ્તામાાંથી નાસી ગયેલ આરોપી અજય ઉફે રવીન્દ્ર પર્ે લ વવરુદ્ધમાાં ગન
રજીસ્ર્ર થયેલ હતો. સદર જાપ્તા ફરાર આરોપીને પકડી પાડવા સારૂ પેરોલ ફલો સ્કોડનાાં પોલીસ
માણાસોએ સરુ ત શહેરમાાં રહેતા આરોપીના વમત્રો અને તેના સાગરીતો વવશે માહીતી મેળવી તેમની
ુ પરછ કરી અવર નવર આરોપીના વમત્રો ઉપર વોચ કરે લ અને સદર જાપ્તા ફરાર આરોપીના
પછ
વવશે માહીતી મેળવતા તે વડોદરા જીલ્લામાાં વાઘોડીયા તાલકુ ામાાં આવેલ આસોજ ગામમાાં પારસ
વવહારધામ ખાતે કેન્દ્ર્ીનમાાં કામ કરતો હોવાન ુ અને મહીનામાાં કોઇક વખત સરુ ત શહેરમાાં તેના
વમત્રોને પાાંડેસરા પત્રકાર કોલોની પાસે મળવા આવતો હોવાન ુ જણાય આવેલ હત ુ જેથી પોલીસ
માણસોની ર્ીમ વડોદરા ખાતે પણ જઈ તપાસ કરે લ પરાં ત ુ ત્યાાં કોઇ ફળદાયક હકીકત મળી
ુ વખત આવતો
આવેલ ન હતી. જેથી સદર આરોપીની પાાંડેસરા પત્રકાર કોલોની ખાતે અમક
હોવાની હકીકત આધારે ત્યાાં વોચ રાખેલ હતી દરમ્યાન આજરોજ આરોપી પત્રકાર કોલોની પાસે
તેના વમત્રોને મળવા આવતા તેને પકડી પાડી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

