ુ લને બે દિવસ પહેલા રાત્રીના સમ
ુ ારે પપસ્ર્ટલની અણીએ
મણીબા પાર્ટી પ્લોર્ટ પાસે કારમાાં બેસેલ યગ
લર્ટ
ાં ુ ી લેનાર આરોપીને ગણત્રીના કલાકોમાાં ઝડપી પાડી ખર્ટોિરા પો.સ્ર્ટે .ની
ુ ાનો ભેિ ઉકેલી નાાંખતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
લર્ટ
ાં ુ ના ગન
સરુ ત શહેરના ખર્ટોિરા પો.સ્ર્ટે . ગ.ુ ર.નાંબર-૧૧૨૧૦૦૨૩૨૦૦૧૨૫ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૯૭,
ુ બનો
૩૯૪, ૩૯૨, ૩૫૪, ૩૪ તથા આર્મસસ એકર્ટ કલમ ૨૫(૧)એ તથા જી.પી.એકર્ટ કલમ ૧૩૫ મજ્
ુ ો જાહેર થયેલ હતો. જે ગન
ુ ામાાં ફરી.શ્રી જીગર પવનાયક મહાત્મા, ઉ.વ.૨૮, રહે.૧૪/૧૦૩૯,
ગન
ખર્ટોિરા, મહાત્મા ઇન્ડસ્રીઝ એસ્ર્ટેર્ટ, સરુ તનાઓ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ રાત્રીના કલાક ૦૦/૧૫
વાગે ન્ય ુ વી.આઇ.પી. રોડ, મણીબા પાર્ટી પ્લોર્ટની સામે, સી.બી.પર્ટે લ ફામસના પાકીંગમાાં પોતાની
ફીયાન્સી સાથે ફોર વ્હીલ કારમાાં બેસેલ હતા આ વખતે બે અજાણ્યા ઇસમોએ કારનો િરવાજો ખોલી
રીવોલ્વર બતાવી ફરી.શ્રી તથા તેની ફીયાન્સના પાકીર્ટમાાંથી રોકડા રૂપપયા ૧૩૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
ુ લને ફોર વ્હીલ કારમાાં બાંધક બનાવી
ફોનની લર્ટ
ાં ુ ચલાવી એક આરોપીએ રીવોલ્વરની અણીએ યગ
રાખી ફરી.શ્રીનો એ.ર્ટી.એમ.કાડસ મેળવી પાસવડસ માાંગી બીજો આરોપી એ.ર્ટી.એમ. ઉપર જઇ
ુ લે
રૂ!.૧૦,૦૦૦/- ઉપાડી પરત આવી ફરી.શ્રીની ફીયાન્સીના શરીરે છે ડછાડ કરવા લાગતા યગ
આરોપીઓનો સામનો કરી કારમાાં જ ઝપાઝપી કરવા લાગી આરોપીઓ પાસેની રીવોલ્વર ફરી.શ્રીએ
ઝાંર્ટવી લીધેલ તે િરર્મયાન ફરી.શ્રીએ કારના સ્ર્ટે રીંગ ઉપર પોતાના હાથની કોણી રાખી સતત હોનસ
વગાડવાન ાંુ ચાલ ુ રાખતા આરોપીઓ મોબાઇલ ફોન અને રોકડ રકમ મળી કુ લ્લે રૂ!.૪૩,૦૦૦/-ની લર્ટ
ાં ુ
ચલાવી મોર્ટર સાયકલ ઉપર બેસી નાશી ગયેલ જે અંગે ફરી.શ્રી આરોપી પાસેથી ઝાંર્ટવી લીધેલ
ુ ો નોંધાયેલ હતો. સિર
રીવોલ્વર લઇને ખર્ટોિરા પો.સ્ર્ટે . ખાતે જઇ ફરીયાિ જાહેર કરતા ઉપરોક્ત ગન
ુ ો ગાંભીર હોય ક્રાઈમ બ્ાન્ચના પો.સ.ઈ.શ્રી એચ.એ.સીંધા નાઓ ર્ટીમના પોલીસ માણસો સાથે
ગન
ુ ાનો ભેિ ઉકેલવા માર્ટે કાયસરત હતા. િરર્મયાન હે.કો.પવનોિ અખાભાઇ તથા હે.કો.જયેશ
સિર ગન
ુ ો આચરનાર બે ઇસમો પૈકી આરોપી સપુ નલ
ગાંગાધર નાઓને મળે લ બાતમી આધારે આ લર્ટ
ાં ુ નો ગન
ઉફે સોન ુ S/O મનાલાલજી નાઇ, ઉ.વ.૨૪, રહે. શીવ શક્ક્ત સોસાયર્ટીની સામે, તડકેશ્વર મહોલ્લો,
ુ ના મકાનમાાં, ક્રૃષ્ણા ડેરીની સામે, ભર્ટાર રોડ, સરુ ત. મળ
ુ વતન-ગામ-પિરાડા,
મોહનભાઇ રાજપત
ુ ામાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ પલ્સર મો.સા.
તા.ઘોગડ
ાંુ ા, જી.ઉિે પરુ , રાજસ્થાન વાળાને ઝડપી પાડી ગન
તથા લર્ટ
ાં ુ ની રોકડમાાંથી મેળવેલ રૂ!.૭૮૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન પવગે રે મળી કુ લ્લે રૂ!.૭૮,૩૦૦/- ની
ુ ાનો ભેિ ઉકેલી નાાંખેલ છે . સહ આરોપી સમીર શાકીર મન્સરુ ી
મત્તાનો મદ્દુ ામાલ રીકવર કરી ગન
ુ ાાં છે .
નાસી ગયેલ હોય તેને પકડવાના પ્રયત્નો ચાલમ
બાંન્ને આરોપીઓ આપથિક સાંકડામણમાાં હોય જે દુર કરવા સમીર મન્સરુ ી હપથયાર
ુ લો રાત્રીના એકાાંતમાાં બેસતા હોય તેમને લર્ટ
લાવેલ અને બાંન્ને જણાએ આયોજન કરી આવા યગ
ાં ુ ી
ુ ાને
લીધા પછી કોઇને ફરીયાિ પણ કરતા ન હોય જેથી પોલીસમાાં પકડાય જવાનો ડર ન હોય ગન
અંજામ આપેલ હતો.

