ઉધના, સીલીકોન શોપસસમાાં આવેલ ‘પટે લ મહે ન્દ્ર સોમાભાઇ કુ.’ આાંગડિયા પેઢીના કમસચારીને લાંટી લેવા જતા
પહે લા જ ધાિપાિ ગેંગને ઝિપી પાિી, લાલગેટ પો.સ્ટે .માાં નોંધાયેલ લટાં ની કોશીષનો ગનો તેમજ પાાંિેસરા પો.સ્ટે .ની
વાહન ચોરીનો ભેદ ઉકે લતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ, સરત શહે ર.
સરત શહે ર ખાતે બનેલ ધાિ/લાંટ જેવા અનડિટે કટ ગાંભીર ગનાઓના ભેદ ઉકે લવા િી.સી.બી.પો.સ્ટે .ના પોલીસ
અધધ./માણસોએ વકસ આઉટ શરૂ કરે લ દરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત આધારે રાાંદેર, ઝગડિયા ચોકિી, ઉપરથી આરોપીઓ. (૧) અજીત
ન્દ્હારસીંહ ચૌહાણ, ઉ.વ.૨૬, રહે . પ્રશાાંત સોસાયટી ધવભાગ-૧, ઝઘડિયા ચોકિી, પાલનપર જકાત નાકા, રાાંદેર, સરત. મળ વતન-દામન
નગલા, તા.પટીયાલી, થાના-સીકાંદરપર વેસ્ટ, ગાંજદદવાલા, જી.કાસગાંજ, ઉત્તરપ્રદેશ. (૨) રોનીત ઉર્ફે મોહીત ઉર્ફે ધવશાલ તલશી ચૌહાણ,
ઉ.વ.૩૧, રહે , પ્રશાાંત સોસાયટી ધવભાગ-૧, ઝઘડિયા ચોકિી, પાલનપર જકાતનાકા, રાાંદેર, સરત. મળ વતન-૨૧૯, ૨૨૦, ગ્રાઉન્દ્િ ફ્લોર,
પોકે ટ-૪, સેકટર-૨૫, ૭, રોહીણી, ડદલ્હી. (૩) ધપ્રતેશ ઉર્ફે ટાયગર રામધવનોદ પરમાર, ઉ.વ.૨૩, રહે . ૨૦૬, રસરાજ સોસાયટી, ભાઠા,
સરત. મળ વતન-ગામ-ગરજા, તા.જી.મરૈ ના, ગ્વાલીયર, મધ્યપ્રદેશ. (૪) ઉદયધવરસીંહ ઉર્ફે પપ્પ રાજબહાદરસીંહ તોમર, ઉ.વ.૪૬, રહે .
ઘર નાંબર-૫૭૯, સત્યનારાયણ સોસાયટી, રચના સોસાયટી પાસે, કાપોરા, સરત. મળ વતન-ગામ-તરસમા, તા.થાના-પોરસા, જી.
મરૈ ના, મધયપ્રદેશ. (૫) રધવ પ્રતાપધસાંહ તોમર, ઉ.વ.૨૭, રહે . રામ રાજ્ય સોસાયટી, રાજભાઇ ગોબરભાઇ ભરવાિના મકાનમાાં, બીજા
માળે, કાપોરા, સરત. મળ વતન- ગામ-તરસમા, તા.થાના-પોરસા, જી.મરૈ ના, મધ્યપ્રદેશ નાઓને પ્રાણઘાતક હધથયારો સાથે ઝિપી
પાિી તમામ આરોપીઓ ધવરૂધ્ધ િી.સી.બી. પો.સ્ટે .પાટસ -એ-ગ.ર.નાંબર-૧૧૨૧૦૦૧૫૨૧૦૦૦૪/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૯, ૪૦૦, ૧૨૦બી
તથા આમ્સસ એકટ કલમ- ૨૫(૧-ક) તેમજ જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ (૧) મજબનો ગનો રજીસ્ટર કરી કાયદેસરની કાયસવાહી કરે લ છે .
આરોપીઓ સાાંજના સમયે આાંગડિયા પેઢીનો કમસચારી જોખમ લઇને નીક્ળે ત્યારે તેને રસ્તામાાં આાંતરી લાંટી લેવાનો
પ્લાન બનાવી પ્રાણઘાતક હધથયારો જેમાાં લોિે િ દેશી બનાવટનો તમાંચો-૧, દેશી બનાવટની ધપસ્ટલ-૧, દેશી બનાવટનો તમાંચો-૧ તેમજ
કાટીઝ નાંગ-૬ તેમજ મોટો ચપ્પ -૧ તથા લાકિાના હાથા વાળી હથોિી-૧ ધારણ કરી તેમજ કાળા કલરની સેલોટે પ, નાયલોનની દોરીના
ટકિા તથા નાયલોન દોરીનો ગછો-૧, તેમજ મરચાની ભકીના પિીકા નાંગ-૨ , મોબાઇલ ર્ફોનો નાંગ-૭ તેમજ ત્રણ જદી જદી મોટર સાયકલ
ઉપર બેસી આવી રાાંદેર ઝઘડિયા ચોકિી પાસે ગનાને અાંજામ આપવા જતા પહે લા ભેગા થયેલ આ વખતે ક્રાઇમ બ્ાાંચની ટીમે મળેલ બાતમી
હકીકત આધારે પાાંચેય આરોપીઓને કલ્લે રૂ!.૨,૦૨,૭૦૦/- ની મત્તા સાથે ઝિપી પાિે લ છે . આરોપીઓ પાસેથી કબ્જે લેવામાાં આવેલ મોટર
સાયકલો પૈકી ટી.વી.એસ. અપાચી મો.સા. નાં.GJ 05 KM 7450 કીં.રૂ!.૨૫,૦૦૦/- ના મત્તાની પાાંિેસરા પો.સ્ટે .ધવસ્તારમાાંથી આજથી ત્રણ
મડહના પહે લા ચોરી થયેલ મદ્દામાલ પૈકીની મો.સા. છે . આમ ક્રાઇમ બ્ાાંચની ટીમે આરોપીઓ ધવરૂધ્ધ આમ્સસ વેપનો સાથે ધાિના ગનાને
અાંજામ આપતા પહે લા ઝિપી પાિી લાલગેટ પો.સ્ટે .ની લાંટની કોશીષ તેમજ પાાંિેસરા પો.સ્ટે .ની વાહન ચોરીના ગનાનો ભેદ ઉકે લી નાાંખેલ
છે .
શોધાયેલ ગનાઓ:-[૧] લાલગેટ પો.સ્ટે . ગ.ર.નાં.૧૧૨૧૦૦૬૧૨૦૦૮૧૬/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૩, ૩૯૪, ૧૧૪ મજબ. [૨] પાાંિેસરા
પો.સ્ટે . ગ.ર.નુાં.૧૧૨૧૦૦૪૫૨૧૦૩૦૪/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજબ.

