સને-૨૦૦૫ મ ાં અડ જણ વિસ્ત રમ ાં રીક્ષ ચ લકન થયેલ અન-ડીટે ક્ટ મડડ રનો ભે દ ઉકે લી, ત્રણ આરોપીઓને
ુ ત શહેર ક્ર ઇમબ્ ાંચ :ઝડપી પ ડતી સર
તા.૨૬/૦૧/૨૦૦૫ ના રોજ એલ.પી.સવાણી સાાંઈ રચના રો-હાઉસ રોડ ઉપર રાત્રીના ૧:૪૫
પહેલા રીક્ષા ન ાંબર GJ-05-XX-2527 ના ચાલકની કોઈ અજાણ્યા ઈસમે ગળામાાં, છાતીમાાં તતક્ષ્ણ હથીયારના ઘા
મારી હત્યા કરે લ હોય, રાાંદે ર પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.ન ાં.૩૨/૨૦૦૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨ તવ. થી નોંધી તપાસ
દરમ્યાન. મરણ જનારની ઓળખ અશરફખાન કાદરખાન પઠાણ ઉ.વ-૨૫ રહે-મેનાનગર ઝુપડપટ્ટી, સ્વામીનારાયણ
મ ાંદદર પાસે, અડાજણ, સુરતના તરીકે ની થયેલ.
નાયબ પોલીસ કતમશ્ન્રર તથા મદદનીશ પોલીસ કતમશ્ન્રર ક્રાઈમ બ્ાાંચની સુચના મુજબ જુ ના
અનડીટે ક્ટ મડડ રના ગુનાઓની માદહતી મેળવી વકડ આઉટ કરી ગુનાનો ભેદ ઉકે લવા ક્રાઈમ બ્ાાંચના પો.સ.ઈ.
એમ.એસ.તત્રવેદ ી તથા તેઓની ટીમના માણસોને અન-ડીટે ક ટ મડડ ર તવશે માદહતી મેળવી ભેદ ઉકે લવા જણાવેલ
ુ ઈને મળે લ બાતમી આધારે અડાજણ બમ્બાગેટ
દરમ્યાન HC વિક શભ ઈ વિશ્વ સર િ તથ PC મહેન્દ્રવસિંહ જીત ભ

ભગવતી નગર, સાાંઈ મ ાંદદર બસ સ્ટે શન પાસેથી (૧) સુખદે વ એકનાથભાઈ સૈંદ ાણે ઉ.વ-૩૬ રહે-બીલ્ડીંગ ન ાં.૬,
એસ.એમ.સી આવાસ, સ ાંત તુકારામ તવભાગ-૬, પાલનપુર જકાતનાકા, સુરત (૨) દકરણ પ્રકાશભાઈ પટે લ ઉ.વ-૩૭
રહે-શ્રીજી નગરી, ઝઘડીયા ચોકડી પાસે, ભેંસાણ રોડ પાણીની ટાાંકી પાસે, રાાંદે ર સુરત (૩) જીત ુ ઉફે કાળુ
નારાયણભાઈ રાઠોડ ઉ.વ-૩૩ રહે- મકાન ન ાં.૪૭૧, ધોબીનો ખાાંચો, સ્ટાર બજારની પાછળ એલ.પી.સવાણી રોડ,
નાઓને ઝડપી પુછપરછમાાં મરણ જનાર અશરફખાન કાદરખાન પઠાણે રાજુ નેપાલી પાસેથી અંગત કામ માટે
રૂપીયા લીધેલા જે રાજુ એ પરત માાંગતા મરણ જનારે તેની સાથે બોલાચાલી કરે લ જેથી તે વાતનુ મનદુ ખ રાજુ
નેપાલીએ રાખેલ. રાજુ નેપાલીએ પકડાયેલ ઉપરોક્ત ત્રણ આરોપી તથા તપિંટુ @ ભાસ્કર વેડુ જાદવને આ વાત
કરે લ અને તમામે મરણ જનારને રાગદ્ગ્રેષ રાખી સબક શીખડાવવા માટે કોઈ એકાાંત જગ્યા પર લઈ જઈ માર મારી
ડરાવાની યોજના બનાવેલ. ત્યાર બાદ લગભગ પ ાંદર દદવસ પછી આરોપી રાજુ નેપાલીએ મરણ જનારને બોલાવેલ
અને રાજુ નેપાલી તથા જીત ુ ઉફે કાળુ નારાયણભાઈ રાઠોડ તેની રીક્ષા ભાડે કરી મરણ જનારને બનાવ વાળી
જગ્યાએ લઈ જઈ અગાઉથી નક્કી કરે લ આયોજન મુજબ અન્ય આરોપીઓ સ્કુટર પર પર આવી રીક્ષાની આજુ
બાજુ ગોઠવાઈ મરણ જનારને કે મ દાદાગીરી કરે છે તેમ બોલાચાલી કરી ગડદા-પાટુનો માર મારી પકડી રાખી
ગળાના ભાગે તથા શરીર પર અન્ય જગ્યાએ ચાકુથી જીવલેણ ઈજાઓ કરી ત્યાાંથી ભાગી ગયેલ. હોવાની હદકકત
જણાવેલ છે. આરોપીઓને આગળની વધુ તપાસ માટે રાાંદે ર પોલીસ સ્ટે શન સોંપાવા માટે તજવીજ કરવામાાં આવેલ
છે.
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કત રગ મ પોલીસ સ્ટે શનન ઘરફોડ ચોરીન આરોપીઓને ઝડપી પ ડતી
કત રગ મ પોલીસ
કતારગામ પો.સ્ટે .

I ગુ.ર.ન ાં. ૧૪૫/૨૦૧૮ આઇ.પી.સી. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબના કામે ત -

૨૯/૦૫/૨૦૧૮ ન કલ ક ૨૩/૦૦ થી ત . ૩૦/૦૫/૨૦૧૮ ન કલ ક ૫/૦૦ દરમ્ય ન ફરીય દીશ્રીન મક નમ ાંથી
આશરે

રોકડા રૂ-૧૮૦૦૦/.તથા સોનાની આશરે ત્રણ ગ્રામની બુટ્ટી જેની હાલની દક.રૂ. આશરે ૧૦,૦૦૦/- ની

તથા બે મોબાઇલ ફોન દક.રૂ. ૮૦૦ મળી કુલ્લે દક.રૂ. ૨૮,૮૦૦/- ની મત્તાની ચોરી કરી નાશી ગયેલ હોય જે
ગુન્હાના આરોપી (૧) સુનીલભાઇ રાજુ ભાઇ પાટીલ ઉ.વ-૨૦ ધ ાંધો-બેકાર રહે ફ્લેટ ન ાં-૧૦૧, ડાયમ ાંડ એપાટડ મેન્ ટ
કુ બેર પાકડ સોસાયટી, વેડરોડ, કતારગામ, સુરત મુળગામ-આકોલા મહારાષ્ટ્ર (૨) કલ્પેશભાઇ પાલજીભાઇ વાઢેલ
ઉ.વ-૨૦ ધધો-હીરામજુ રી રહે-ઘર.ન ાં-૧૭૮, બહુચરનગર સોસાયટી, વેડ રોડ કતારગામ, સુરત મુળગામ-તણસા
તા-જી-ભાવનગર (૩) ભાગડવ રમેશભાઇ મારુ ઉ.વ-૧૮ રહે ફ્લેટ ૧૬૪,૧૬૫, દ્વારકાધીશ એપાટડ મેન્ટ ત્રીજા માળે
બહુ ચરનગર સોસા વેડ રોડ, કતારગામ, સુરત મુળગામ-વરતેજ તા-જી-ભાવનગરનાઓ ત્રણેય આરોપી અટક
કરવામાાં આવેલ છે.
ુ પોલીસ સ્ટે શનમ ાં અપહરણ તથ ખાંડણીખોરન આરોપીઓને ગણતરીન કલ કમ ાં
પણ
ુ પોલીસ.
ઝડપી પ ડતી પણ
પુણા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.ન ાં.૧૮૭/૨૦૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૫,૩૮૪,૩૪૨,૩૨૩,૨૯૪
(ખ), ૫૦૬(૨) તથા ગુજરાત નાણા ધીરધાર કરવા બાબત એક્ટ સને ૨૦૧૧ ની કલમ ૪૦,૪૨,(ક) (ઘ) મુજબ
પુણા પો.સ્ટે . તવસ્તારમાાં “અ” પડત ગુન્હા અંગે પેરોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન
પ્રો.પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર આર.એચ.મારૂ તથા બીજા સ્ટાફના માણસો સાથે પ્રેરોલીંગ દરમ્યાન ASI સુનીલ
નામદે વ તથા અ.પો.કો. અન ાંત દદનેશચાંદ્ર નાઓના સ ાંયુકત બાતમીદાર મારફતે સદર ગુન્હામાાં સ ડ
ાં ોવાયેલ આરોપી
નામે (૧) કીરીટ દે વન્ે દ્રભાઇ રાવળ ઉ. ૨૮ રહે. ૩૭/બી, ત્રીકમનગર, ચન્દ્ર કોલોની પરમહસ સોસા. ની સામે વરાછા
સુરત (૨) ફારૂક ઉફે ફારુ ક વાન નારીસઅલી સૈયદ ઉ. ૨૭ રહે. ૩૭૬/બી ગલી ન ાં. ૧૭, નવા કમેલા સ ાંજયનગર
ઝુપડપટ્ટી સહારા દરવાજા સુરતનાઓ રાજીવનગર ઝુપડપટ્ટી થઇ, આજણા
ાં ફામડ તરફ જવાના હોય, તેવી અંગત
બાતમી હકીકત મળતા સ ાંજયનગર ખાડી પાસે પુણા પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસોની વોચ ગોઠવી ઉપરોક્ત નામવાળા
આરોપીઓ પોતાની મોટર સાઇકલ લઇ પસાર થતાાં તેમને ઉભા રાખી પુછપરછ કરતા બન્ને આરોપીઓ ઉપરોક્ત
ગુન્હાની હકીકત જણાવતા ઉપરોક્ત ગુન્હાના કામે અટક કરે લ.
ઉપરોકત

કામગીરી

પુણા પો.સ્ટે .ના સ્ટાફના પ્રો.પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર

આર.એચ.મારૂ તથા એ.એસ.આઇ સુતનલભાઇ નામદે વ તથા એ.એસ.આઇ નરે શ ગમનલાલ તથા અ.હે.કો ભરતભાઇ
ગફુરભાઇ તથા અ.હે.કો. રાધેશ્યામ કીશનભાઇ તથા અ.પો.કો.અન ાંત દદનેશચન્દ્ર તથા અ.પો.કો.પ્રકાશ મોતીરામ તથા
સ ાંજય તળજાભાઇ અ.પો.કો. દીલીપ દે વન્ે દ્ર નાઓ ટીમ વકડ થી કરવામાાં આવેલ છે.
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