ુ બ છે .
રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત નીચે મજ
સાયબર સેલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ માહે ૫/૨૦૨૧ ની સારી કામગીરી
ક્રમ
૧

વવગત
Mobile
Recover

સાંખ્યા

કકિંમત

રીમાકક સ

૨૮

૪૬૯૬૧૩

કુલ ૨૮ મોબાઇલ ક િંમત રૂ.૪૬૯૬૧૩/ના

મોબાઇલ

રી વર

રી

પરત

અરજદારોને સોપ્યા
૨

Social App.

૮૫

-

ચાલુ માસે સોસીયલ મીડીયાની અરજી
અન્વયે ફેસબુ
મારફતે
રીપોર્સ

૩

Financial
Fraud

૦૫

૪૦૧૮૦૪

માકિતી

તેમજ અન્ય સોસસ
મેળવી

અરજીનો

રે લ છે .

કુલ-૦૫ અરજી જેમાાં રૂ. ૪૦૧૮૦૪/પેમેન્ર્ ગેર્-વે મારફતે પરત ભોગ
બનનાર ના એ ાઉન્ર્માાં જમા રાવેલ.

પ્રેસનોર્

રાજકોટ શહેરમા વશવ જવેલસક માાંથી ૮૫ લાખની લટ
ાં ુ ના આંતર રાજય લટ
ાં ુ ો કરતી
ગેં ગના અન્ય રાજયોના ગન્ુ હાઓમા વોન્ટે ડ એવા ૪-સભ્યોને ગણતરીના દીવસોમા
ુ ામાલ સાથે હરીયાણા ખાતેથી પકડી પાડતી
મદ
રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
રાજ ોર્ શિેર બી ડીવીઝન પોલીસ સ્ર્ે શન વવસ્તારમા આવેલ ચાંપ નગર શેરી નાંબર-૩
મા આવેલ વશવજવેલસસ નામના સોના-ચાાંદીના શો-રૂમ મા ગઇ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ આશરે
બપોરના આશરે ત્રણ વાગ્યાના અરશામા ફરીયાદી પોતાના શો-રૂમએ િાજર િતા તે વખતે ત્રણ ઇસમો
આવેલ પોતાને ચાાંદીની વીર્ી લેવી છે તેવ ુ િી ફરીયાદી વીર્ીઓ બતાવતા િતા તે દરમ્યાન ત્રણેય
ઇસમોએ ાઉન્ર્ર ર્ેલબ ર્પી ફરીયાદીને પ ડી રાખી માર મારી પીસ્ર્લ િવિયાર બતાવી ધમ ી આપી
શો રૂમ મા રિેલ સોનાના અલગ-અલગ દાગીના ૨.૭૦૦
દાગીના આશરે ૨

ી.ગ્રા

ી.રુ.૮૨,૨૬,૯૦૦/- તિા ચાાંદીના

ી.રૂ.૭૦,૦૦૦/- તિા રોડ ા રૂપીયા ૨,૫૦,૦૦૦/- મળી એમ કુલ

ી.રૂ.૮૫,૪૬,૯૦૦/- ના મુદામાલની લુર્ાં
લો

ી.ગ્રા.

રી ફરીયાદીને શો-રૂમ મા રિેલ તીજોરી મા પુરી બિારિી

રી નાસી ગયેલ નો બનાવ બનેલ જે અંગે બી ડીવીઝન પોલીસ સ્ર્ે શન મા ગુન્િો દાખલ િોય

અને આ લુર્ાં નો બનાવ ખુબજ ચ ચારી અને રાજ ોર્ના ગુન્િાખોરી ના ઇતીિાસની મોર્ી લુર્ાં ો માાંની
એ લુર્ િોય જે લુર્ાં ના બનાવની પોલીસ ને જાણ િતા તાત્ ાલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, બી ડીવીઝન પોલીસ
સ્ર્ેશન તેમજ નજી ના પોલીસ સ્ર્ે શન નો પોલીસ સ્ર્ાફ સ્િળ ઉપર પિોચી બનાવ અંગે િ ી ત
મેળવવા મા આવેલ તેમજ રાજ ોર્ શિેર પોલીસ વમશ્નર સાિેબ મનોજ અગ્રવાલ સાિેબ તિા સાંય ુ ત
પોલીસ વમશ્નરશ્રી ખુરશીદ અિેમદ સાિેબ તિા નાયબ પોલીસ વમશ્નરશ્રી પ્રવીણકુમાર સાિેબ (ઝોન૧), તિા નાયબ પોલીસ વમશ્નર તિા મદદનીશ પોલીસ વમશ્નરશ્રી ડી.વી.બસીયા ક્રાઇમ સાિેબ તિા
મદદનીશ પોલીસ વમશ્નરશ્રી એસ.આર.ર્ાંડેલ ઉતર વવભાગ, એમ અધી ારીશ્રીઓ પણ તાત્ ાલી સ્િળ
ુ સ માિીતી મેળવેલ અને પોલીસ
ઉપર પિોચી બનેલ બનાવ અંગેની સાંપણ

વમશ્નર સાિેબ ના સીધા

માગસદશસન સુચના મુજબ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ લો લ પોલીસની અલગ-અલગ ર્ીમો બનાવી સદર
ામના આરોપીને પ ડવા માર્ે નીચે મુજબની ાયસવાિી રવામા આવેલ, જેમા .............
(૧)પ્રાથમીક કામગીરીની વહેચણી
રાજકોટ શહેરના બી ડીવીઝન પોલીસ સ્ટે શનમા લટ
ાં ુ નો વણશોધાયેલો ગન્ુ હો દાખલ
થયેલો જેથી ટે કનીકલ,સી.સી.ટી.વી. કેમેરા,ખાનગી બાતમીદારો તેમજ ગન્ુ હાહીત ઇતીહાસના આધારે
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ સ્થાવનક પોલીસ દ્રારા તપાસની શરુઆત કરે લી
(૨) લટુ ની એમ.ઓ. આધારે તપાસસૌપ્રથમ ટે કનીકલ તેમજ ખાનગી બાતમીદારો દ્રારા તેમજ સદર આરોપીની ગન્ુ હો
ુ રાત મા આ પ્રકારથી લટ
ુ ક
કરવાની એમ.ઓ. પરથી નજીકના સમય મા ગજ
ાં ુ થયેલ હોય તેની સાંપણ
માહીતી મેળવી તે આધારે આરોપીઓ બાબતે તપાસ કરી આરોપીઓની ઓળખ મેળવવા પ્રયત્નો
ુ રાતના અન્ય શહેરો જેવાકે ભરૂચ, સરુ ત મા પણ આવા પ્રકારની લટ
કરવામા આવેલ જેમા ગજ
ાં ુ ોના
બનાવ બનેલા હતા જે આધારે સમાનતા મેળવી તે દીશામા તપાસ કરવામા આવેલ
(૩)આરોપીઓ ગન્ુ હાખોરી માટે કુ ખ્યાત ચાંબલ વવસ્તારના હોવાન ુ જણાય આવેલલટ
ાં ુ ની એમ.ઓ. તેમજ આરોપીઓના શારીરીક બાાંધો તેમજ પહેરવેશ ઉપરથી ઉપરી
ુ વી અધીકારીઓની સચ
ુ ના મજ
ુ બ તેમજ સી.સી.ટી.વી.થી મળે લ રૂટ ઉપરથી એેટલી વાત
તેમજ અનભ
નકકી થયેલી કે આ લટ
ાં ુ જે રીતે કરવામા આવેલી છે તે પ્રકારની લટ
ાં ુ કરવાની ટે વ ધરાવતા આરોપીઓ
ગન્ુ હાઓરી માટે કુ ખ્યાત ચાંબલ નદી કીનારે એટલે કે જયા અલગ અલગ પાાંચ રાજયોની સરહદ કે
વવસ્તાર નજીક પડે છે તેવા હરીયાણા,દીલ્હી,રાજસ્થાન,ઉતરપ્રદે શ અને મધ્યપ્રદે શ આસ પાસના હોવાન ુ
પ્રથમ દ્રષ્ટીએ પ્રસ્થાવપત થયેલ જેથી કરી ને તે વવસ્તારની ભૌગોલીક પકરસ્થીતીની જાણકારી મેળવી
એ દીશામા તપાસ આગળ વધારવામા માટે કાયાકવાહી કરવામા આવેલ
(૪) આરોપીના સાંભવવત નામ ુ ીમા આરોપીઓનો મોરબી
આરોપીઓ અહી લટ
ાં ુ કરી ગયેલ તેજ દીવસે રાત સધ
ુ ીનો રૂટ નકકી કરી અને પાાંચ આરોપીઓના ફુટે જ અલગ અલગ રીતે મળી આવેલ હોય પરાં ત ુ
સધ
કોઇના નામ ખબર નહતા પરાં ત ુ આરોપીઓની ઓળખ ઉભી કરવા માટે અહીયાથીજ A B C D E એમ
કોડવડક આપી દે વામા આવેલ અને જેમ આરોપીઓની ઓળખ થતી જાય તેમ તેને નામ આપી સકાય

(૫) સ્થાનીક પોલીસ સાથે સાંકલનઆ લટ
ાં ુ નો બનાવ બનેલ ત્યારથી મહે. પોલીસ કવમશ્નર સાહેબ તમામ નાનામા નાની
બાબતની માહીતી મેળવતા હતા અને આ ટીમો અન્ય રાજયમા તપાસમા મોકલતા પહેલા ત્યાના તમામ
ુ પોલીસ કવમશ્નર સાહેબ દ્રારા તમામ પ્રકારની મદદ મળી રહે તે પ્રકારન ુ
ઉપરી અધીકારીશ્રીઓ સાથે ખદ
સાંકલન કરવામા આવેલ જેથી અન્ય રાજયમા ત્યા તપાસમા ગયેલી ટીમોને પરુ તો સપોટક અને ટેકનીકલ
મદદ મળી રહેલ
ુ ી અન્ય રાજયમા ધામા નાખેલ(૬) ટીમોએ સતત ૮-દીવસ સધ
આ કામે અલગ અલગ ટીમો રાજસ્થાન, હરીયાણા, ઉતરપ્રદે શ અને મધ્યપ્રદે શ
રાજયમા તપાસ માટે રવાના કરે લ ત્યારે આરોપીઓ બાબતની કોઇ માહીતી હતી નહી જેથી અલગ
ુ ી ગન્ુ હા બાબતની માહીતી મેળવવા
અલગ ટીમોએ પોતાને મોકલવામા આવેલ પ્રદે શ મા ૮-દીવસ સધ
માટે ધામા નાખ્યા હતા
(૭)આરોપીઓની ઓળખ મેળવવા કરે લ કાયાક વહીઆ કામે અલગ અલગ ટીમો તેઓને જણાવેલ રાજયમા પહોચી ત્યા સતત ૮- દીવસ
ુ ી અલગ અલગ પોલીસ સ્ટે શન મા તેમજ તે વવસ્તારમા આ લટ
સધ
ાં ુ નો બનાવ બનેલ તે પ્રકાર ની મોડસ
ઓપરન્ડી ધરાવતા ઇસમો બાબતે તપાસ કરે લ તેમજ આ એમ.ઓ. ધરાવતા ગન્ુ હાઓ દાખલ થયેલ
છે લ્લા ૧૫ વર્કના ગન્ુ હાઓના કેસ પેપર નો અભ્યાસ કરે લ તેમજ આવી એમ.ઓ. વાળા આરોપી હાલ
કેટલા બહાર છે અને કેટલા જેલમા છે તેની પણ તપાસ કરવામા આવી ત્યારબાદ ટે કનીકલ સપોટક તેમજ
બનાવવાળી જગ્યાએથી મળી આવેલ સીસીટીવી ફુટે જો આધારે અને આ ટીમો દ્રારા ત્યા લોકલ ઉભ ુ
ુ ન ઇન્ટે લીજન્સ દ્રારા અમક
ુ આરોપીઓની પ્રાથમીક ઓળખ થયેલ અને આરોપીઓ
કરવાન ુ હયમ
રાજસ્થાનના અને મધ્યપ્રદે શના હોવાન ુ જણાય આવેલ જેથી અન્ય તમામ ટીમોને હરીયાણા ના રે વાડી
ખાતે બોલાવી લેવામા આવેલ હતી અને તે આરોપીઓ ના એડ્રેસ અને નામ મળે લ જેમા...
ુ મ S/O સોવરનસીંગ જાટ રહે. અજાન ગામ જીલ્લો ભરતપરુ (રાજસ્થાન)
(૧)શભ
(૨)અવવનાશ ઉર્ફે ર્ફાજી S/O ઉતમવસિંગ રહે. ઘરડરપરુ ા ઘોલપરુ (રાજસ્થાન)
(૩)સરુ ે ન્દ્ર જાટ રહે. બરતાઇ ગામ ભરતપરુ (રાજસ્થાન),
ુ ા બસેરી ધોલપરુ (રાજસ્થાન),
(૪)બબકેશ ઠાકુ ર રહે. આંતરસબ
(૫)સતીર્ S/O સવોરનવસિંગ ઠાકુ ર રહે. મોરે ના (મધ્યપ્રદે શ)

(૮)આરોપીને પકડવા કરે લ કાયકવાહીઆ કામે આરોપીઓ ર્ફાયર આમકસ સાથે લટ
ાં ુ કરવાની ટે વાવાળા હોય જેથી
ુ ેશન
આરોપીની તપાસમા બહાર રાજયમા જતા પહેલા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમોને જુરીર ર્ફાયર એમ્યન
ુ ેટ પ્રર્ફ
ુ જેકેટ સાથે મોકલવા મા આવેલ અને આરોપીઓની ઓળખ થઇ ગયા બાદ
તથા બલ
આરોપીઓને પકડવા માટે સ્થાનીક પોલીસ ની STF ની ટીમ ને સાથે રાખી જરુરી કાયાક વહી કરવામા
આવેલ
તેમજ આ ઓપરે શન દરમ્યાન ઓપરે શન ની ગપ્ુ તતા જળવાય રહે અને
આરોપીઓને કે સ્થાવનક માણસોને શાંકા ન જાય તે માટે ત્યાની સ્થાવનક ગાડીઓ ભાડે કરવાની
વ્યવસ્થા કરવામા આવેલ અને ટીમના તમામ સભ્યો દ્રારા સ્થાવનક લોકોનો પહેરવેશ ધારણ કરવામા
ુ રાતી નહી પણ માત્ર હીન્દીમાજ વાતચીત કરતા હતા તેમજ
આવેલ અને બોલીચાલીમા પણ ગજ
અંદરો અંદર જે વાતચીત થતી તેમા પોતાના નામ નહી બોલવાન ુ અને લોકલ નામ પરથી બધાને
નામ આપી દીધેલ હતા અને કોઇએ એક બીજાને સાહબે/સર કહીને બોલાવવા નહી એટલી તકેદારી
રાખવામા આવેલ
ુ મ રે વાડી (હરીયાણા) થી પલવલ (હરીયાણા)
પ્રથમ ૨-આરોપી અવીનાશ તથા શભ
તરર્ફ આવી રહયા છે તેવી ખાનગી રાહે સચોટ બાતમી મળતા ટીમના તમામ સભ્યો એડવાન્સમા
પલવલ મા પોતાની પોલીસ તરીકે ને ઓળખ છુપાવી અને ગોઠવાય ગયા હતા અને આ બાંન્ને આરોપી
પલવલ ખાતે પહોચતા તેમને બહુજ ચપળતાથી દબોચી લીધેલ હતા આ દરમ્યાન આ બાંન્ને આરોપીને
ુ ક
જાણ થઇ જતા તેમણે પોલીસની પકડ માાંથી ભાગવા માટે બહુજ ઝપાઝપી કરે લી પણ ટીમ પવ
ુ કક પકડી પાડેલ હતા
તૈયારી સાથે હોવાથી તેમને ભાગવા મા સર્ફળતા મળે લ નહી અને બહાદુરી પવ
ત્યારબાદના અન્ય બે આરોપીઓ બીકેશ ઠાકુ ર અને સરુ ે ન્દ્ર જાટ રે વાડી (હરીયાણા)
ુ ક તૈયારી સાથે તેમની પર
ખાતે એકસપ્રેસ હાઇવે ઉપર હોવાની સચોટ બાતમી મળતા તમામ ટીમ પવ
ઓચીંતાનો એટેક કરી અને હાઇવે પરથી જ દબોચી લીધેલ હતા
ુ બના આરોપીઓને પકડયા બાદ તેમણે પ્રથમ પછ
ુ પરછ દરમ્યાન તેમણે
ઉપર મજ
ુ ાત આપેલી પરાં ત ુ ત્યારબાદ આરોપીઓની ઉંડાણ પવ
ુ કક અને
કોઇ આવો ગન્ુ હો નહી કયાક ની કબલ
ુ પરછ કરવામા આવતા આરોપીઓ ભાાંગી પડેલા અને
યકુ કત પ્રયકુ કતથી ઉપરી અધીકારી દ્રારા પછ
ુ ાત આપેલી હતી
તેમણે પોતે આ લટ
ાં ુ ના ગન્ુ હાને અંજામ આપેલ હોવાની કબલ

(૯)ગન્ુ હેગાર ટોળકીની હકીકતઆ

ામે આરોપી શુભમ અને અવવનાશ ફાજીની પુછપરછ

રતા તેઓ પૈ ી શુભમ

ના જણાવ્યા મુજબ આજિી આશરે એ વર્સ પિેલા ભરતપુર ખાતે શુભમ ને કક્રષ્ના િિૈની નામના
વ્યક ત સાિે સામાન્ય બોલાચાલીમાાં માિાકુર્ િયેલી અને સામ-સામા ફાયરીંગના અલગ-અલગ
બનાવ બનેલ િતા. જેમાાં શુભમના વમત્ર નકુલનુાં મડસ ર િયેલ િત ુ અને શુભમએ સામે ફાયરીંગ
રતા તેને IPC ૩૦૭ મા જેલમા જવુ પડેલ આમ બાંન્ને પાર્ીના સભ્યો ભરતપુર જેલમાાં ગયેલ િતા
જયાાં શુભમ ને અવવનાશ ફાજી

ે જે IPC ૩૭૬ ના

ેશમાાં જેલમાાં િતો તેની સાિે વમત્રતા િયેલ

િતી અને અવવનાશ ફાજીને ત્યા ભરતપુર જેલ મા લુર્ાં ેસમા રિેલ સતીર્ ઠાકુર રિે. મુરના સાિે
પણ ઓળખાણ િયેલ આમ શુભમ,અવવનાશ અને સવતર્ વમત્ર િયેલા િતા બાદ શુભમ જેલ માાંિી
છુર્યા બાદ ભરતપુરમાાં માિાકુર્ િયેલ િોય અને પોતાની પાસે િવિયાર ન િોય જેિી તે પોતાના
વવસ્તારમા રિી સ ે તેમ ન િતો
(૧૦)રાજ ોર્ ખાતે આવવાનુ ારણઆજિી આશરે

તારીખ ૧૮/ર/ર૧ ના રોજ ધોલપુર પાસેના રાજખેરા ગામ પાસે

શુભમ અને અવવનાશ ફાજી અને બન્નેનો વમત્ર સોનુ ત્રણેય મોર્ર સાઇ લ લઇને જતા ત્યારે
મોર્રસાઇ લ સ્લીપ િઇ જતા સોનુ નુાં ફેર્લ િઇ ગયેલ અને અવવનાશ અને શુભમને ઇજાઓ િયેલ
િતી જેિી શુભમ અને અવવનાશને આરામ રવો જરૂરી િોય અને પોતાને દુશ્મની િયેલ િોય તેનાિી
બચવા ભરતપુરની આજુબાજુમાાં રિી શ ે તેમ ન િોય અને તે અને

ગુન્િામા વોન્ર્ે ડ િતા જેિી

પોલીસની પ ડિી બચવા માર્ે પોતાની ઓળખ છુપાવા તેઓએ શુભમના વમત્ર રામિરી રિે. ધોલપુર
વાળાનો સાંપ સ
િેલ

રતા તેઓએ બી ેશ પરમાર રિે. મુબ
ાં ઇ વાળાનો સાંપ સ

ે તમારે એ

ે બે મિીના આરામ

રાવેલ િતો અને તેઓએ

રવો િોય તો મારો રાજ ોર્ ખાતે રૂમ ખાલી છે જેિી

આરામ રજો તેમ વાત રે લ
(૧૧)રાજ ોર્ ખાતે રિેણા અને સારવારઆમ આરોપીઓ બી ેશ પરમારનુ રાજ ોર્ આવેલ ભાડાના મ ાનમા શુભમ,
અવવનાશ, સુરેન્ર, એમ ત્રણેય બસ મારફતે તારીખ ર૧/૩/ર૧ ના રોજ પીન્ટુભાઇ નામના વ્યક ત નુ

રોડ ચાંપ નગર -૧ ભુમી રોલ પ્રેસની બાજુમા આવેલ મ ાનમા રિેવા આવેલા િતા

રાજ ોર્ પેડ

તે વખતે બી ેશે રાખેલ આ મ ાનમા એ છો રો રિેતો િતો તેણે રૂમની ચાવી આપી તે જતો રિેલ
િતો તે બાદ બન્ને અવવનાશ અને શુભમનાઓએ રાજ ોર્ સર ારી િોસ્પીર્લમાાંિી અ સ્માત અંગેની
સારવાર રાવેલ િતી
(૧૨) લુર્ાં માર્ે રે લ તૈયારીઆમ તો આ તમામ લો ો લુર્ાં રવાની માનવસ તા ધરાવતા િતા અને આ વવસ્તારમા
સોના-ચાાંદી ના ઘરે ણા ની દુ ાનો આવેલ િોય અને એના રૂમની નજી આવેલ સોનીની દુ ાનમાાંિી
લુર્ાં રવાનુ ાં ન

ી રે લ િતુ તે બાદ નજી માાં જયાાંિી જમવાનુ ાં પાસસલ લેવા જતા તે િોર્લ વાળાને

રાજસ્િાન તરફ જવા માર્ે યો રૂર્ સરળ રિે તે બાબતે પુછપરછ રતા અમદાવાદ અને મોરબીિી
તે તરફ જઇ શ ાય તેમ જણાયેલ િોય જેિી આરોપીઓએ મોરબી તરફિી જવાનુ ન
તે માર્ે તેણે મોરબી માળીયા અને ત્યાિી રાજસ્િાનનો રૂર્ પિેલેિી ન

ી

ી રે લ િત ુ

રી રાખેલ િતો અને

તારીખ ર૪/૪/ર૧ ના રોજ બી ેશ મુબ
ાં ઇિી રાજ ોર્ આવેલ િતો બાદ આ લો ો પાસે િિીયાર ન
િોવાિી તેમણે સતીર્નો

ોન્ર્ે

રે લ િોય અને અગાઉ ન

ી િયા મુજબ સતીર્ લુર્ાં ના આગલા

દીવસે મધ્યપ્રદે શ મોરે ના િી રૂપીયા તિા જરુરી િિીયાર લઇને રાજ ોર્ આવેલ િતો અને એમ
પાાંચેય જણાએ લુર્ાં રવાનુ ન

ી રે લ િતુ

(૧૩) લુર્ાં ને અંજામબાદ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ પાાંચેય આરોપીઓએ અલગ-અલગ ગ્રુપમા શીવ
જવેલસસ ની આજુબાજુ રે ી રે લ અને લા ૧૧/૦૦ વાગ્યા આસપાસ આરોપી બી ેશ વીર્ી લેવાના
બિાને શીવ જવેલસસ મા જઇને રે ી

રી આવેલ િતો અને લુર્ાં રવાના િોડા સમય પિેલા નજી

માાંિી બી ેશ તિા અવીનાશએ મોર્ર સાઇ લની ચોરી રી અને બપોરના આશરે ત્રણે વાગ્યે શીવ
જવેલસસમાાં સતીર્, શુભમ, અને સુરેન્ર એમ ત્રણેય િિીયાર સાિે અંદર ગયેલ અને બા ીના બી ેશ
તિા અવવનાશ બિાર રે ી રતા િતા અને ઉપરો ત ત્રણેય આરોપીઓ શો-રૂમમા જઇ ચાાંદીની વીર્ી
ખરીદવા માર્ે પુછપરછ
ઇસમોએ

રી અને જયારે દુ ાનદાર તેને વીર્ી બતાવતા િતા તે દરમ્યાન ત્રણેય

ાઉન્ર્ર ર્ેલબ ર્પી ફરીયાદીને પ ડી રાખી માર મારી પીસ્ર્લ િવિયાર બતાવી ધમ ી

આપી શો રૂમ મા રિેલ સોનાના અલગ-અલગ દાગીના તિા ચાાંદીના દાગીના તિા રો ડા રૂપીયા
એમ મુદામાલની લુર્ાં

રી ફરીયાદીને શો-રૂમ મા રિેલ તીજોરી મા પુરી બિારિી લો

રી બિાર

ની ળી અમુ

મુદામાલ પોતાની પાસે રાખી અને ના ાબાંધીમા

ે બીજે

યાય પ ડાય જાય તો

મુદામાલ ન આપવો પડે તે માર્ે બા ીનો મોર્ા ભાગનો બીજો મુદામાલ અન્ય રે ી રતા બી ેશ અને
અવીનાશને આપી દીધેલ અને પોતે ત્રણેય મોર્ર સાય લ લઇ િેલા સાિે મોરબી તરફ ભાગેલ
અને બાદ અવવનાશ અને બી ેશે પોતાના ભાડાના મ ાને જતા રિેલ અને ત્યા મુદામાલ
રૂમમા મુ ી બાદ બિારની પોલીસ તેમજ અન્ય વ્યક તની મુવમેન્ર્ ઉપર નજર રાખતા િતા તે
દરમ્યાન િોડા સમય પછી જોતા બહુ મોર્ા પ્રમાણ મા પોલીસ નો

ાફલો આવી ગયેલ જેિી આ

બાંન્નેને પ ડાઇ જવાની બી લાગતા પોતે મુદામાલ ત્યા રૂમમા માાંજ રાખી તે જગ્યાએ િી િોડે દુર
જઇ અગાઉ ન

ી િયા મુજબ ઓર્ો રીક્ષા મારફતે બસ સ્ર્ે ન્ડે જઇ બસ મારફતે મોરબી ગયેલા

તેમજ સતીર્, શુભમ તિા સુરેન્ર જે મોર્રસાય લ લઇને મોરબી તરફ ગયેલ તે મોરબી
પિેલા વીરપર ગામ પાસે મોર્ર સાઇ લ રોડ નીચે મુ ી ત્યાિી સીએનજી ઓર્ો રીક્ષામાાં મોરબી બસ
સ્ર્ેન્ડ ગયેલા જયાાં પાાંચેય જણા અગાઉિી ન
બદલાવી લીધેલા િતા અને મોરબીિી ઇ

ી િયા મુજબ ભેગા િયેલા જયાાં સતીર્ે

ો ભાડે

પડા

રી માળીયા ગયેલા જયાાં રાજસ્િાનની બસમા

બેસી ઉદયપુર, જયપુર, ત્યાિી દીલ્િી ગયેલા અને દીલ્િીિી પલવલ િરીયાણા ગયેલા અને ત્યાાંિી
ભીવાડી આવેલા અને ત્યાાંિી બધા છુર્ા પડેલા િતા અને તે બાદ અવવનાશ અને શુભમ રે વાડી
(િરીયાણા) ખાતે પેઇગ ગેસ્ર્ તરી ે રિેવા લાગેલા િતા
આરોપીઓ-



(૧)અવવનાશ ઉફે ફાજી S/O ઉતમવસિંગ બ્રિમાવસિંગ વસ રવાર જાતે-રાજપુત ઉવ. ર૩રિે. ઘરડરપુરા
મિોલ્લા ઘોલપુર (રાજસ્િાન)
(૨)શુભમ S/O સોવરનસીંગ કુાંતલ જાતે જાર્ ઉવ ૧૯ રિે. અજાન ગામ જીલ્લો ભરતપુર (રાજસ્િાન)
(૩)સુરેન્ર S/O િમીરસીંગ ભરતાઇ જાતે- જાર્ ઉ.વ. ૨૦ રિે. બરતાઇ ગામ ભરતપુર (રાજસ્િાન)
(૪)બબ ેશ S/O કુમ્િેરસીંગ પરમાર જાતે- ઠાકુર ઉ.વ.૨૦ રિે. આંતરસુમ્િા ગામ તા.બસેરી જી. ધોલપુર
(રાજસ્િાન)
(૫) (પ ડવાનો બા ી આરોપી) સતીર્ સન/ઓફ સોવરનવસિંગ જાતે ઠાકુર રિે. વસધ્ધનગર ોલોની
મોરે ના (મધ્યપ્રદે શ)
આરોપીઓનો ઇતીિાસ-



(૧) અવવનાશ ઉફે ફાજી S/O ઉતમવસિંગ બ્રિમાવસિંગ વસ રવાર


તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ના આમીમા ભરતી િયેલ અને નો રી ચાલુ િતી તે દરમ્યાન
તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પોતાના લગ્ન િોવાિી રજા લઇ અને વતનમા આવેલો િતો તે

દરમ્યાન તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ તેની જુની સ્ત્રી મીત્રએ તેના ઉપર બળાત્ ારની ફરીયાદ
દાખલ રાવેલ અને લગ્નના બે દીવસ પિેલાજ પોલીસ મા અર્ િયેલ અને ખુબજ બદનામી
િયેલી અને તે દરમ્યન જેલમા િતો ત્યારે સતીર્ સી રવાર, શુભમ કુાંતલ, રામિરી
પ્રબલપ્રતાપ ઠાકુર, વીગેરે આરોપીઓને મળે લો અને જેલ માાંિી છુર્યા બાદ પોતે બધુ ગુમાવી
ચુ યો િોવાિી ગુન્િાિીત પ્રવ ૃતી તરફ વળે લ િતો


જેમા તેને સૌ પ્રિમ રૂ.૯૧,૦૦૦/- ની લુર્ાં સોપુ મા પોતાના મીત્ર રા ા, ગોપાલ અને સતીર્
એ મળી રી િતી



બીજી લુર્ાં રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-ની ગ્વાબલયરમાાં મુરના-ગ્વાબલયર િાઇવે ઉપર પુરાની છાવની પાસે
પેટ્રોલપાંપ માાં પોતે તિા તેના મીત્ર રામિરી, નાનુ ાં પ્રબલ અને સવતર્ સાિે રે લ િતી



બાદ તેના મીત્ર રામિરી ની સામે વાળી પાર્ીની સામે પોતે તિા રામિરી તિા પ્રબલ સાિે
ુ ા ગામ ખાતે ફાયરીંગ રે લ
મળી સૈપન



બાદ રામિરીના ગામ અર્રસુમા ગામમા એ

બોલેરો ગાડી ઉપર પોતે રામિરી, સતીર્ તિા

પ્રબલ એમ ચારે યએ ફાયરીંગ રે લ


બાદ પોતે રા ા સાિે મળી ધોલપુર-આગ્રા િાઇવે ઉપર અપાચી બાઇ ની લુર્ રે લ



બાદ મુરના (મધ્યપ્રદે શ) ની મની ટ્રાન્સફરની ઓફીસ મા પોતે તિા રામિરી,પ્રબલ, નાનુ,
સુભમ તિા સતીર્ સાિે મળી લુર્ાં રે લ



બાદ સુરતની ભાગ્યલક્ષ્મી જવેલસસમા લુર્ાં રે લ જેમા અવીનાશના વમત્ર રામિરીના

ા ા રિે

છે ત્યા મિેમાન તરી ે રો ાણ રે લ અને રામિરીએ જ તેને લુર્ાં માર્ે ર્ીપ આપેલ િતી અવીનાશ
તિા રામિરી, પ્રબલ, શુભમ, સાિે મળી લુર્ાં
ગોળી લાગતા બુમ બરાડા

રતા એ

રવા ગયેલ ત્યા ફાયરીંગ રતા દુ ાનદાર ને

િેલો લઇને ભાગતા તેમાિી માત્ર લેપર્ોપ અને બીજી

વસ્તુ ની ળે લ ોઇ ક િંમતી વસ્તુ મળે લ ન િતી અને ત્યાિી ડાયરે ર્ ભરતપુર જતા રિેલ અને
ત્યારિી જે ગુન્િામા સુરત પોલીસ ને પ ડવા બા ી છે અને દરમ્યાન બા ીના ત્રણ
પ્રબલ,રામિરી અને શુભમ ને યુ.પી. પોલીસે પ ડેલ િતા અને તે વખતે પોલીસ ઉપર એર્ે
રતા વળતા ફાયરીંગમા રામિરીના બાંન્ને પગમા ગોળી લાગેલ અને ત્યારિી રામિરી ધોલપુર
રાજસ્િાન ની જેલમા છે
 ગુન્િાિીત ઇતીિાસક્રમ

પો.સ્ર્ે .

૧

મિીલા
રાજસ્િાન

ગુ.ર.ન/ લમ
પો.સ્ર્ે .

ધોલપુર ૯૫/૨૦૧૪ આઇ.પી.સી.
પો સો એ ર્ ૧૭

લમ ૩૬૩,૩૬૬

૨

નીિાલ ગાંજ પો.સ્ર્ે. રાજસ્િાન

૧૯૮/૨૦૨૦

આઇ.પી.સી.

લમ

૩૨૩,૩૪૧,૩૭૬,૫૦૬, તિા પો સો એ ર્ ૩,૪
વીગેરે
૩

સોપઉ પો.સ્ર્ે . રાજસ્િાન

૩૩૪/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી. લમ ૩૯૨,વી.

૪

સોપઉ પો.સ્ર્ે . રાજસ્િાન

૧૬/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી. લમ ૩૦૭,વી.

૫

મધ્યપ્રદે શ

મુરના

(મધ્યપ્રદે શ)

ની

મની

ટ્રાન્સફરની

ઓફીસ મા પોતે તિા રામિરી,પ્રબલ, નાનુ,
સુભમ તિા સતીર્ સાિે મળી લુર્ાં રે લ
૬

મધ્યપ્રદે શ

છાવની ૪૧/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી. લમ ૩૯૪ વીગેરે

પુરાની

પો.સ્ર્ે .
૭

સુરત શિેર પુણા પો.સ્ર્ે .

૪૧૯/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી.

લમ ૩૯૪,૩૯૭,

૧૨૦બી, તિા આમસસ એ ર્ ૨૫(૧-એ) મુજબ
૮

રાજ ોર્

શિેર

બી

પો.સ્ર્ે .
૯

રાજ ોર્

ડીવીઝન ૧૭૧૦/૨૦૨૧

આઇ.પી.સી.

લમ

૩૯૪,૩૯૭,૪૫૨,૩૪
શિેર

બી

ડીવીઝન ૨૦૮૩/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી. લમ ૩૭૯

પો.સ્ર્ે .


સદર ામનો આરોપી અવીનાશ અનુ નાંબર ૩ િી ૯ મા પ ડવાનો બા ી છે



અવીનાશ ફૌજી ઉપર રાજસ્િાન પોલીસ રારા રૂ.૫૦૦૦/- નુ ઇનામ જાિેર

રવામા

આવેલ છે
(૨) શુભમ S/O સોવરનસીંગ કુાંતલ
ક્રમ

પો.સ્ર્ે .

૧

મથુરા ગેર્ પો.સ્ર્ે . રાજસ્િાન ૧૬૪/૨૦૧૭ આઇ.પી.સી. ૩૦૨ વી.

૨

મથુરા ગેર્ પો.સ્ર્ે.

૯૭૭/૨૦૧૭

રાજસ્િાન

૩૨૩,૩૪૧,૩૦૮,૩૪

મથુરા ગેર્ પો.સ્ર્ે.

૬૪૭/૧૯ આઇ.પી.સી. લમ ૩૨૩,૩૪૧ વી.

૩

રાજસ્િાન

ગુ.ર.ન/ લમ
આઇ.પી.સી.

લમ

૪
૫

ોતવાલી પો.સ્ર્ે. રાજસ્િાન
મથુરા ગેર્ પો.સ્ર્ે.

૧૬૮/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી. લમ ૩૨૩,૩૪૧ વી.
૨૩૩/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી. લમ ૩૨૩,૩૪૧ વી.

રાજસ્િાન
૬

અર્લબાંધ પો.સ્ર્ે . રાજસ્િાન

૧૦૨/૨૦ આઇ.પી.સી. લમ ૩૯૯,૪૦૨ વી.

૭

અર્લબાંધ પો.સ્ર્ે . રાજસ્િાન

૨૬૬/૨૦ આઇ.પી.સી. લમ ૩૦૭,૩૨૩,૩૪ વી.

૮

મથુરાગેર્ પો.સ્ર્ે. રાજસ્િાન

૧૧૦૫૨/૨૦ રાજસ્િાન ધ્વની વનયાંત્રણ અધીનીયમ
લમ ૪,૬

૯

મથુરા ગેર્ પો.સ્ર્ે.

૨૧૧/૨૧ આઇ.પી.સી. લમ ૩૦૭,૩૨૩,૩૪૧ વી.

રાજસ્િાન
૧૦

સુરત શિેર પુણા પો.સ્ર્ે .

૪૧૯/૨૦૨૧

આઇ.પી.સી.

લમ

૩૯૪,૩૯૭,

૧૨૦બી, તિા આમસસ એ ર્ ૨૫(૧-એ) મુજબ
૧૧

રાજ ોર્ શિેર બી ડીવીઝન ૧૭૧૦/૨૦૨૧
પો.સ્ર્ે .

૧૨

આઇ.પી.સી.

લમ

૩૯૪,૩૯૭,૪૫૨,૩૪

રાજ ોર્ શિેર બી ડીવીઝન ૨૦૮૩/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી. લમ ૩૭૯
પો.સ્ર્ે .



સદર ામનો આરોપી શુભમને અનુ નાંબર ૯ િી ૧૨ મા પ ડવાનો બા ી છે



સદર ામના આરોપીએ પોતાની ૧૭ વર્સની ઉમરે મડસ ર રે લ



આરોપી શુભમ વવરુધ્ધ કુલ ેસ- મડસ ર-૧, મડસ ર ની ોવશર્ -૬ એટ્રોવસર્ી.-૧ આમસસ
એ ર્ -૧ ધ્વવન વનયાંત્રણ.-૧

(૩) સુરેન્ર S/O િમીરસીંગ ભરતાઇ
ક્રમ

પો.સ્ર્ે.

ગુ.ર.ન/ લમ

૧

નવદય પો.સ્ર્ે. રાજસ્િાન

સને ૨૦૧૮ ના વર્સ મા આમસસ એ ર્ મુજબ

૨

ચી સાના પો.સ્ર્ે. રાજસ્િાન સને ૨૦૧૮ ના વર્સમા િત્યા રે લ

 સદર

ામનો આરોપી સુરેન્ર સને ૨૦૧૮ િી મડસ ર ના ગુન્િામા રીમાન્ડ િોમમા િતો

ત્યાિી ૨૪/૦૨/૨૦૨૧ િી જેલ ના સળીયા તોડી રીમાન્ડ િોમ માાંિી ફરાર િઇ ગયેલ
જે િાલ સુધી નાસતો ફરતો િતો

(૪) બબ ેશ S/O કુમ્િેરસીંગ પરમાર
સદર

ામના આરોપી રાજ ોર્ ખાતે વસધ્ધેશ્વર

ાગોની ઓફીસની જવાબદારી

સાંભાળતો િતો અને તે પિેલા તે મુબઇ
ાં
ખાતે ામ રતો િતો
આ ર્ોળ ીનો મુખ્ય સાગ્રીત રામિરી નામના વ્યક તનો તે ભત્રીજો િાય છે (રામિરી
સુરતના ગુન્િામા વોન્ર્ેડ છે અને તેના બાંન્ને પગમા યુ.પી. પોલીસ રારા ફાયરીંગ રવામા આવેલ
છે અને િાલ તે જેલ મા છે )
(૫) સતીર્ સન/ઓર્ફ સોવરનવસિંગ
સદર

ામના આરોપી રારા આ ગુન્િાના ના

ામે િિીયારની વ્યવસ્િા

રવામા

આવેલ િતી તેમજ આ આરોપી ૧૫-જેર્લા ગુન્િાઓમા સાંડોવાયેલો છે

 રાજ ોર્ શિેરમા નોંધાયેલ ગુન્િા
ક્રમ પો.સ્ર્ે.
૧

ગુ.ર.ન./ લમ

રાજ ોર્ શિેર બી ૧૭૧૦/૨૦૨૧
ડીવીઝન પો.સ્ર્ે.

ફરીયાદી
આઇ.પી.સી. મોિનભાઇ

લમ ૩૯૪,૩૯૭,૪૫૨,૩૪

વીરમભાઇ

ડોડીયા

રિે.ચાંપ નગર શેરી નાંબર-૩, શીવ
જવેલસસની સામે પેડ રોડ પાણીના
ઘોડા સમેની શેરી રાજ ોર્

૨

રાજ ોર્ શિેર બી ૨૦૮૩/૨૦૨૧
ડીવીઝન પો.સ્ર્ે.

લમ ૩૭૯

આઇ.પી.સી. મયુરભાઇ જેરામભાઇ ગજેરા પર્ેલ
ઉ.વ. ૩૨ રિે. માધાપર ચો ડી
પાસે ગોલ્ડન ફોરર્ી ો એપાર્સ મેન્ર્
રાજ ોર્

બ્જજે રે લ મુદામાલઅન ુ

૧

૨

અન ુ

દાગીના ની વીગત

દાગીના ની વીગત

સોનાની વીર્ી જુદી જુદી ડીઝાઇન ની નાંગ- ૧૪

સોનાના િાર અલગ અલગ ડીઝાઇનના િાર

૮૫

નાંગ ૬

સોનાની બુર્ી જોડી જુદી જુદી ડીઝાઇન ની ૧૫

સોનાની મગમાળા નાંગ ૧

જોડી નાંગ-૫૭
૩

સોનાના પેન્ડન્ર્ મી સ નાંગ- ૪૯

૧૬

સોનાનો મીની સેર્ (ડો ીયુ) નાંગ ૧

૪

સોનાની બાલી જોડી નાંગ -૪૨

૧૭

સોનાની લ

૫

સોનાના ચેઇન જુદી જુદી ડીઝાઇનના નાંગ ૧૮

ી નાંગ ૬

સોનાની ડોડી નાંગ ૩

૧૦
૬

સોનાના

પાર્લા

જોડી

અલગ

અલગ ૧૯

સોનાનુ બાજુબધ
ાં (લો ેર્) નાંગ ૧

અલગ ૨૦

સોનાનુ પેન્ડલ નાંગ ૧

ડીઝાઇન ની જોડી નાંગ ૫
૭

સોનાનુ

માંગળસુત્ર

અલગ

ડીઝાઇનના નાંગ ૨ મોતી સાિે
૮

સોનાની બચ્ચાલ ી તિા નજરીયા નાંગ ૮

૨૧

૯

સોનાના ના ના દાણાના બો સ નાંગ ર ૨૨

સોનાની ાનની શેરી જોડ ૧ નાંગ ૨
સોનાની ાનની લર્ નાંગ ૧

જેમા આશરે ૨૫૦ નાંગ દાણા
૧૦

ચોખ્ખા સોનાની લગડીઓના ર્ ા

૨૩

સોનાની લેડીઝ લ

ી નાંગ ૧

૧૧

સોનાનો ાંદોરો નાંગ ૧ હુ સાિે

૨૪

સોનાના ચાાંદલા તિા ભુગ
ાં ળી વાળા દાણા
તિા ભુગ
ાં ળી પેચ તિા હુ તિા ડી

૧૨

સોનાનો પાંજા અલગ અલગ ડીઝાઇનના
નાંગ ૪

૧૩

સોનાનુ ડો ીયુ નાંગ ૧

૨૫

રો ડા રૂપીયા- ૯૪૦૦૦/-

મળી આવેલ કુલ મુદામાલ
કુલ

૧૮૬૧ ગ્રામ

સોનુ

૭૭૦ મીલી

રૂ.૬૧,૪૩,૮૪૧/-

ગ્રામ

રો ડા રૂ.

૯૪,૦૦૦/-

કુલ મુદામાલ રૂ.

૬૨૩૭૮૪૧/-

 હાલ રાજકોટ શહેર ની એક ટીમ હાલ રાજસ્થાન ધોલપરુ ખાતે વોલ્ટ રાખવા મા આવેલી છે અને
તે ટીમએ ગઇ રાત્રી દરમ્યાન લટ
ાં ુ મા ગયેલ ુ વધ ુ ૨-કીલો ચાાંદી રીકવર કરે લ ુ છે
 તપાસમા ગયેલી તમામ ર્ીમોએ ન

ી

રે લ ુ

ે આરોપી નપડ ાય ત્યા સુધી રાજ ોર્ પરત

આવવાનુ નિી આ દરમ્યાન પોલીસ ોન્સર્ે બલ સુભાર્ભાઇ ના દાદી ોરોના ના લીધે અવશાન
પામેલ તેમજ તેના વપતા તિા તેના મોર્ાબાપુને

ોરોના પોઝીર્ીવ આવેલ તેમ છતા પણ તેઓ

પોતાની ફરજ ને વધારે મિત્વ આપી અને પરત નિી આવ્યા અને ઓપરે શન મા લાગી રિયા
અને જયારે પુણસ સફળતા મળી ત્યારે જ પરત આવી અને પોતાની ફરજ પ્રત્યેની નીર્ઠા દે ખાડેલ છે


ામગીરી રનાર અધી ારી/ મસચારીઓરાજકોટ શહેર ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પોલીસ ઇન્સપેકટર વી.કે.ગઢવી તથા બી ડીવીઝન પો.સ્ટે .
ના પો.ઇન્સ. એમ.બી. ઐસરુ ા તથા ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પો.સબ.ઇન્સ. પી.એમ.ધાખડા, પી.બી.જેબલીયા,
એસ.વી.સાખરા, એમ.વી.રબારી, ય.ુ બી.જોગરાણા, વી.જે.જાડેજા તથા બી ડીવીઝન પો.સ્ટે . ના પો.સ.ઇ.
પી.બી.તરાજીયા તથા બી.બી.કોડીયાતર તથા ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પો.હેડ કોન્સ. પ્રતાપવસિંહ ઝાલા,
ુ ાર્ભાઇ ઘોઘારી,દે વરાજભાઇ કાળોતરા તથા
ક્રીપાલવસિંહ જાડેજા, મયરુ ભાઇ પટેલ,વવક્રમભાઇ ગમારા, સભ
પો.કોન્સ. સાંજયભાઇ રૂપાપરા, પ્રદીપવસિંહ જાડેજા,પ્રતાપવસિંહ મોયા, દે વાભાઇ ધરજીયા, પષ્ુ પરાજવસિંહ
જાડેજા, શકકતવસિંહ ગોહીલ તથા બી ડીવીઝન પો.સ્ટે .ના વીરમભાઇ ધગલ તથા સીરાઝભાઇ ચાનીયા
દ્રારા કામગીરી કરવામા આવેલ છે .

 ઉપરોકત સારી કામગીરી રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્રારા જે કરવામા આવેલ છે તે આરોપીઓ અન્ય
રાજયમા પણ પકડવાના બાકી હતા અને બહુ થોડા સમય માજ રાજકોટ પોલીસે પકડી અને બહુ

સારી એવી સર્ફળતા મેળવી છે એ માટે આ કામગીરી કરનાર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને સરકાર માાં
ઇનામ આપી પ્રોત્સાહીત કરવા માટે પ્રપોઝલ કરવા મા આવશે


તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૧

ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન ના IPC કલમ – ૩૦૭ તથા ર્ફાયરીંગના ગન્ુ હામાાં
નાસતા ર્ફરતા આરોપીને ગે રકાયદે સર હથીયાર સાથે પકડી પાડતી
રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
રાજકોટ શહેર પોલીસ કવમશ્નર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબ તિા સાંય ુ ત પોલીસ
વમશ્નર શ્રી ખુરશીદ એિમદ સાિેબ તિા ડી.સી.પી. ઝોન - ૧ શ્રી પ્રવવણકુમાર સાિેબ તિા ડી.સી.પી.
ઝોન - ર શ્રી મનોિરવસિંિ જાડેજા સાિેબ તિા એ.સી.પી. ક્રાઇમ શ્રી ડી.વી.બસીયા સાિેબ નાઓએ
ગુન્િામાાં નાસતા ફરતા આરોપીને તિા દારૂ/જુગાર તિા ગેર ાયદે સર િિીયાર ના ગુન્િા શોધી
ાઢવા સુચના

રે લ િોય જે અન્વયે અમો પોલીસ ઇન્સ્પેકટર વી.કે.ગઢવીના માગસદશસન િેઠળ

રાજ ોર્ શિેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી ય.ુ બી.જોગરાણાની ટીમના સ્ર્ાફના માણસો
રાજ ોર્ શિેર વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં િતા દરમ્યાન પો. હેડ કોન્સ. જયાંતીભાઇ ગોહીલ તથા
અભીજીતવસિંહ જાડેજા તથા ભાવવનભાઇ રતન ની સાંય ુ ત િક

ત આધારે નીચે જણાવેલ ઇસમોને

મોરબી રોડ બેડી ચો ડીિી આગળ મામા સાિેબના માંદીર પાસેિી ગેર ાયદે સર િિીયાર દે શી
બનાવર્ની પીસ્ર્લ નાંગ -૧ તિા જીવતા

ાર્ીસ નાંગ - ૦૩ સાિે સ્વીફર્

રાજ ોર્ શિેર ડી.સી.બી.પો.સ્ર્ે . ગુ.ર.નાં.૦૧૨૯/૨૦૨૧ આમ્સસ એ ર્

ારમાાંિી પ ડી પાડી

લમ – ૨૫(૧-બી)એ વી.

મુજબનો ગુન્િો દાખલ રી ાયદે સરની ાયસવાિી રવામાાં આવેલ છે .

પકડાયેલ આરોપી:(૧)

અવેશ ઉફે અવલો ગનીભાઇ ઘોણીયા જાતે. ઘાાંચી મુસ્લીમ ઉવ.૩૫ રિે.િાલ મોરબી રોડ
સાગર પા સ શેરી નાં. ૦૧ મ ાન નાં. ૦૫ વેલનાિ સામે રાજ ોર્

(૨)

ફરદીન સ/ઓ ફીરોઝભાઇ િાજીભાઇ સોઢા જાતે. સુમરા મુસ્લીમ ઉવ.૨૨ રિે.રામનાિ પરા
શે.નાં.૧૨ રજપુત વાડી વાળી શેરી મેટ્રો પાન પાસે રાજ ોર્

(૩)

નૈમીર્ ઉફે રવી ઉફે નેમો સ/ઓ ચાંન્રેશભાઇ દુદાભાઇ ગોિેલ જાતે. અનુ.જાતી ઉવ.૨૪ રિે.
ભગવતીપરા જય નાંદનવન સોસાયર્ી શે.નાં. ૦૩ સબ સ્ર્ે શન વાળી શેરી રાજ ોર્

ુ ામાલ :આરોપીઓ પાસેથી કબ્જજે કરે લ મદ
(૧)

દે શી બનાવર્ની પીસ્ર્લ - ૦૧ ક િં.રૂ. ૧૫,૦૦૦/-

(ર)

જીવતા ાર્ીઝ નાંગ - ૦૩ ક િં.રૂ. ૩૦૦/-

(૩)

મારૂતી સુઝુ ી સ્વીફર ાર GJ-23-AF-7863 ક .રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-

(૪)

મોબાઇલ ફોન નાંગ – ૩ ી.રૂ.૭૦,૫૦૦/આમ કુલ ક િં.રૂ. ૨,૮૫,૮૦૦/- નો મુદામાલ તપાસ અિે બ્જજે રવામા આવેલ છે .

ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાાં કરે લ ગન્ુ હાની વવગત:આ કામે સરુ ે ન્દ્રનગર જીલ્લાના ચોટીલા પોલીસ સ્ટે શનમાાં તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ ના મોડી
રાત્રીના એકાદ વાગ્યાના અરસામાાં આ કામના ર્ફરીયાદી મનસરુ ભાઇ વલીભાઇ લોલાડીયા જાતે. ઘાાંચી
ધાંધો. કન્રકશનનો રહે. ચોટીલા વાળા પોતાની સાઇટ મોટી વાડી ચોટીલા ખાતે હાજર હતા તે દરમ્યાન
આ કામના આરોપીઓ અવેશ ઉર્ફે અવલો ગનીભાઇ ઘોણીયા તથા મોરલી તથા અન્ય ત્રણ તેના
ુ ર ગાડીમાાં આવી આ કામના ર્ફરીયાદી ઉપર અગાઉના બનાવન ુ
સાગરીતોએ એક સાંપ કરી ર્ફોરચ્યન
મનદુખ રાખી આ કામના આરોપી અવેશ ઉર્ફે અવલા એ ભડ
ાંુ ી ગાળો બોલી પોતાની પાસે રહેલ પીસ્ટલ
વડે ચાર રાઉન્ડ ર્ફરીયાદી ઉપર ર્ફાયરીંગ કરી જાનથી મારી નાખવાની કોશીર્ કરે લ તથા આરોપી મોરલી
ુ રા ના પગના ભાગે ધારીયા વડે ઇજા કરી આરોપી અવેશ ઉર્ફે અવલા
એ આ કામના સાહેદ ધારાભાઇ સસ
ના ત્રણ સાગરીતોએ ર્ફરીયાદીના ગાડીના કાચ તલવાર તથા ધોકા તથા પથ્થર વડે ર્ફોડી ર્ફરીયાદીની
ગાડીને નકુ શાન કરી ભાગી જઇ ગન્ુ હો કરે લ છે .
આરોપી અવેશ ઉર્ફે અવલો ગનીભાઇ ઘોણીયા નો ગન્ુ હાહીત ઇતીહાસઃ(૧) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૦૯/૨૦૧૪ IPC લમ –
૩૨૫,૩૨૫,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૪૩વી.
(ર) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૬૨/૨૦૧૭ IPC લમ –
૪૫૨,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૪૭,૧૪૮ વી.
(૩) મોરબી સીર્ી બી ડીવીઝન પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૭૭૪/૨૦૧૭ આમ્સસ એ ર્

લમ – ૨૫(૧-બી)એ

વી.
(૪) રાજ ોર્ શિેર બી ડીવીઝન પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૦૬/૨૦૧૮ IPC લમ – ૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨) વી.

(૫) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૧૦/૨૦૧૮ આમ્સસ એ ર્ લમ – ૨૫(૧-બી)એ
વી.
(૬) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ફસ્ર્ ગુ.ર.નાં. ૧૧/૨૦૧૮ આમ્સસ એ ર્ લમ – ૨૫(૧-બી)એ
વી.
(૭) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ગુ.ર.નાં. ૩૮/૨૦૨૦ IPC લમ – ૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨) વી.
(૮) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ગુ.ર.નાં. ૧૩૪/૨૦૨૦ IPC
આમ્સસ એ ર્

લમ – ૫૦૪,૫૦૬(૨) તિા

લમ – ૨૫(૧-બી)એ વી.

(૯) સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પો.સ્ર્ે . ગુ.ર.નાં. ૧૮૫/૨૦૨૦ IPC લમ – ૩૨૫,૩૨૩,૧૧૪ વી.
આરોપી ફરદીન સ/ઓ ફીરોઝભાઇ િાજીભાઇ સોઢા નો ગન્ુ હાહીત ઇતીહાસઃઆરોપી આજથી છએક મહીના પહેલા સરુ ે ન્દ્રનગર જીલ્લાના ચોટીલા પોલીસ સ્ટે શનના મારા મારીના
ગન્ુ હામાાં પકડાયેલ છે .
આરોપીઓને પકડવાના બાકીઃઆ ામે પ ડાયેલ આરોપીઓ સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોર્ીલા પોલીસ સ્ર્ે શન ગુ.ર.નાં.
૦૦૭૭/૨૦૨૧ IPC

લમ – ૩૦૭,૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯ તિા આમ્સસ એ ર્

લમ –

૨૫(૧-બી)એ વી. મુજબના ગુન્િાના ામે છે લ્લા દોઢે મિીનાિી નાસતા ફરે છે .


કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમકચારી
પોલીસ ઇન્સ્પે ર્ર વી. ે.ગઢવી,

પોલીસ સબ ઇન્સ્પે ર્ર યુ.બી.જોગરાણા તિા

એ.એસ.આઇ. સી.એમ.ચાવડા, તિા બી.આર.ગઢવી તિા પોલીસ િેડ ોન્સ્ર્ે બલ જયાંતીભાઇ ગોકિલ
તિા અભીજીતવસિંિ જાડેજા તિા પ્રકદપવસિંિ જાડેજા તિા ભાવીનભાઇ રતન તિા પોલીસ
ઇન્રજીતવસિંિ ગોકિલ તિા રણભાઇ મારૂ રારા ામગીરી રવામાાં આવેલ છે .
તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૧

ોન્સ્ર્ે બલ

પ્રેસનોર્
પુઠાના બોક્ષમાાં પે

રે લ અજાણ્યા ઇસમની લાશ જેને

મોઢા તિા માિાના ભાગે બોિડ િવિયારના ઘા મારી
િત્યા રવામા આવેલ જે બનાવનો ગણતરી ની
લા ોમા ભેદ ઉ ેલતી રાજ ોર્ શિેર પોલીસ
ગઇ

ાલ તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ રાત્રીના નવે

વાગ્યા બાદ એ

જાગૃત

રાિદારીએ જાિેરાત રે લ ે કરધ્ધી વસધ્ધીના નાલાિી સાાંઇબાબા સ સ લ તરફ જતા રોડ પર આવેલ
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરીયામા ાચા રસ્તા પર એ અજાણ્યા પુરૂર્ની લાશ પુઠાના બોક્ષમાાં પે

રે લ િાલતમા

પડેલ છે તેવી જાણ િતા સદરહુ બનાવ જે આજીડેમ પો.સ્ર્ે . વવસ્તારનો િોય પ્રિમ સ્િાની આજીડેમ
પો.સ્ર્ે. ના પોલીસ બનાવની જગ્યાએ પિોંચેલ તેમજ નાયબ પોલીસ વમશ્નર શ્રી પ્રવીણકુમાર મીણા
સાિેબ ઝોન-૧, મદદનીશ પોલીસ

વમશ્નર ક્રાઇમ શ્રી ડી.વી.બસીયા સાિેબ, મદદનીશ પોલીસ

વમશ્નર શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ સાિેબ પુવસ વવભાગ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પો. ઇન્સ. વી. ે. ગઢવી તિા રાજ ોર્
શિેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વારારા સ્િાની

જગ્યાની વવઝીર્

રવામા આવેલ અને જે મરણજનાર ઇસમની

લાશ જોતા તેને માિાના ભાગે તિા મોઢાના ભાગે બોિડ િવિયારના ઘા મારી તેની િત્યા રવામા
આવેલ િોવાનુ પ્રિમ રષ્ર્ીએજ જણાય આવતુ િોય જે મરણજનાર ઇસમ અજાણ્યો પુરૂર્ િોય જેના
િાિમા ર્ેટુ દોરવામા આવેલ િતુ.
સદરહુ બનાવની ગાંબભરતા જોતા રાજ ોર્ શિેર પોલીસ વમશ્નર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ
સાિેબ, સયુાં ત પોલીસ વમશ્નર શ્રી ખુરશીદ અિેમદ સાિેબ, નાયબ પોલીસ વમશ્નર શ્રી પ્રવીણકુમાર
મીણા સાિેબ, મદદનીશ પોલીસ વમશ્નર ક્રાઇમ શ્રી ડી.વી.બસીયા સાિેબ, મદદનીશ પોલીસ વમશ્નર
શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ સાિેબ પુવસ વવભાગ નાઓ વારારા સદરહુ બનાવમાાં મરણજનાર જે અજાણ્યો પુરૂર્
િોય જેની શરીર સ્િીતી તિા તેના િાિમા રિેલ ર્ે ટુ આધારે તપાસ રી તેની ઓળખ રવા તેમજ
આરોપીઓ બાબતે તપાસ રી ગુન્િો ડીર્ે ર્ રવા સુચના રવામા આવેલ.
રાજ ોર્ શિેર આજીડેમ પો.સ્ર્ે . તિા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ના પોલીસની અલગ અલગ ર્ીમો
સદરહુ બનાવમાાં મરણજનાર ઇસમની ઓળખ માર્ે તજવીજ રવામા આવેલ જે આરોપીના વણસન
તિા ર્ેટુ આધારે તપાસ ચાલુમા િોય તેમજ લાશ જે પી.એમ. માર્ે સર ારી િોસ્પીર્લ ખાતે મો લી
આપવામા આવેલ િોય અને જે પોલીસ વારારા સ્િાની

જગ્યાની આજુ બાજુ તપાસ ચાલુમા િોય જે

દરમ્યાન મરણજનાર ના ફોર્ા તિા તેના િાિમા રિેલ ર્ે ટુ આધારે ખાનગીરાિે તપાસ

રવામા

આવેલ જે તપાસ દરમ્યાન આજીડેમ પો.સ્ર્ે . ના પો. સબ ઇન્સ. એમ.એમ.ઝાલા તિા તેમની ર્ીમને

સદરહુ મરણજનાર ઇસમ સાંજયભાઇ રાજેશભાઇ સોલાં ી રિે. ગોકુલ ધામ આર.એમ.સી.

વાર્સસ

રાજ ોર્ વાળાની િોવાનુ જણાય આવેલ જે દરમ્યાન સર ારી િોસ્પીર્લ ખાતે મરણજનાર ના સગા
સાંબધ
ાં ીઓ પણ આવી ગયેલ અને લાશ જે સાંજયભાઇ રાજેશભાઇ સોલાં ીની િોવાનુ તેઓએ પણ
ઓળખી બતાવતા જે અંગે આજીડેમ પો.સ્ર્ે . વારારા ફરીયાદ લેવા તજવીજ

રવામા આવેલ અને

અજાણ્યા ઇસમો વવરૂધ્ધ ફરીયાદ દાખલ રવામા આવેલ.
મરણજનાર જે સાંજયભાઇ રાજેશભાઇ સોલાં ી િોય અને જેની મળી આવેલ લાશ જે
એ ાદ કદવસ અગાઉ તેની િત્યા િયેલ િોવાનુ પ્રાિમી

રીતે જણાય આવત ુ િોય જેિી રાજ ોર્

શિેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ર્ીમો ઉપરી અવધ ારીશ્રીઓની સુચના મુજબ બનાવી મરણજનાર
ઘરે િી યારે ની ળે લ, ોને ોને મળે લ, તેને ોઇની સાિે ોઇ દુશમની, તેના વમત્રો વવગેરે બાબતોની
તપાસ રી બનેલ બનાવ તિા અજાણ્યા આરોપીઓ બાબતે તપાસ રવામા આવેલ જેમા રાજ ોર્
શિેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વારારા ૪૦ જેર્લા અસામાજી
રાઉન્ડઅપ

તત્વો તિા ગુન્િાકિત ઇવતિાસ ઘરાવતા ઇસમોને

રવામા આવેલ જે તમામની ઉંડાણપુવસ

પુછપરછ

ુ પરછ
રવામા આવેલ જે પછ

દરમ્યાન તથા રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પો. સબ ઇન્સ. પી. બી. જેબલીયાની ટીમના પો. હેડ
ુ ાર્ભાઇ ઘોઘારી તથા પો. કોન્સ. દે વાભાઇ ધરજીયા નાઓને મળે લ ખાનગી માકહતી આધારે
કોન્સ. સભ
સદરહુ મરણજનાર સાંજયભાઇ રાજેશભાઇ સોલાં ીને બે કદવસ અગાઉ વવશાલ વીરે ન્રભાઇ બોરીસાગર
રિે. ગીતાાંજલી સોસાયર્ી, ગોકુલ ધામ પાછળ, રાજ ોર્ વાળા સાિે સામાન્ય બાબતમાાં ઝઘડો િયેલ
િોવાનુ જણાય આવેલ.
મળે લ માકિતી આધારે રાજ ોર્ શિેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વારારા તાત્ ાલી મરણજનાર સાિે
ઝઘડો િયેલ તે ઇસમ વવશાલ વીરે ન્રભાઇ બોરીસાગર નાઓની તપાસ

રી રાઉન્ડઅપ

રવામા

આવેલ અને જેની ઉંડાણપુવસ ની પુછપરછ દરમ્યાન મજકુર વવશાલ બોરીસાગરએ પોતે મરણજનાર
સાંજયભાઇ રાજેશભાઇ સોલાં ીના વમત્ર િોવાનુ અને બે કદવસ અગાઉ સામાન્ય બાબતમાાં બન્નેને ઝઘડો
િયેલ અને બાદ સમાધાન િઇ ગયેલ પરાં ત ુ વવશાલ બોરીસાગરને ફોચ્યુન
સ ર િોર્લ સામે તીરૂપતી
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરીયામાાં સબમશીબલ પાંપના બાઉલ એમ્પીલર બનાવવાનુ ારખાનુ િોય જેમા તે વ ીંગ
પાર્સ નર િોય જયા તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ સાંજયભાઇ સોલાં ી આવેલ અને વવશાલ બોરીસાગરને
બેફામ ગાળો દે વા લાગેલ જેિી બોલાચાલી િયેલ જેિી વવશાલ બોરીસાગરએ સાંજયભાઇને
ારખાનામાાંજ પ્રિમ સાંજયભાઇના ગળે છરી રાખેલ બાદ દસ્તો માિાના ભાગે તિા મોઢાના ભાગે
મારે લ બાદ લોખાંડની પ્લેર્ પડેલ િોય જે માિામા મારે લ અને િિોડીિી માિામા ઘા મારે લ િતા
જેિી સાંજયભાઇ લોિીલુિાણ િઇ ગયેલ જે સમયે ારખાનામાાં અમીતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ોઠીયા, મુ ેશ
બાબુભાઇ રોલા, િર્સરાજ ઉફે િશુ જયેશભાઇ વાઘેલા નાઓ ત્યા ારખાનામા િાજર િતા અને ઝઘડો
િતા આ લો ો જતા રિેલ િતા.

બાદ તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ રાત્રીના નવે

વાગ્યે વવશાલ બોરીસાગર તેના

વમત્ર વીવે વીઠ્ઠલભાઇ વડારીયા ને સાિે લઇ ારખાને આવેલ જયા સાંજયભાઇ સોલાં ી લાશ પડેલ
િતી તે લાશ એ

ોિળામા બન્નેએ ભરે લ અને ત્યા ારખાનામાાં લોિી પડેલ િોય જે પાણીિી સાફ

રે લ અને વવશાલ જેઓએ તેના વમત્ર અમીતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ

ોઠીયા પાસે લાશ બોક્ષમા ભરવા

માર્ે મોટુ બોક્ષ માંગાવેલ જે અમીત આપી ગયેલ બાદ વવશાલ તિા અમીત ોઠીયાએ લાશ બોક્ષમા
પે

રે લ અને જે લાશ ારખાનામા રાખી મુ ેલ બાદ તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ ફરી વવશાલ તિા

અમીત ારખાને ગયેલ જયા લાશ અમીતની મદદિી વવશાલે પોતાના સફેદ લરના એ સેસ મોર્ર
સાય લમા પાછળના ભાગે રાખેલ અને જે દોરીિી બાાંધેલ અને જે લાશ બોક્ષમા પે
અવાવરુ જગ્યાએ ફે વા માર્ે ગયેલ જે દરમ્યાન કરધ્ધી વસધ્ધી નાલાિી આગળ
બાાંધેલ તે પડી ગયેલ જેિી વવશાલ લાશ ત્યાજ મુ ી નાશી ગયેલ િોવાની

રી વવશાલ

ાચા રસ્તે બોક્ષ

બુલાત આપેલ જેિી

અન્ય આરોપીઓ વવવે વડારીયા તિા અમીત ોઠીયાની પણ તપાસ રી રાઉન્ડઅપ રી તેઓની
પણ ઉંડાણપુવસ પુછપરછ રતા તેઓએ પણ ગુન્િાની બુલાત આપેલ.
આરોપી (૧) વવશાલ વીરે ન્રભાઇ બોરીસાગર રાજગોર બ્રાહ્મણ ઉવ.૨૮ રિે. ગીતાાંજલી સોસાયર્ી શેરી નાં-૩,
ગોકુલધામ પાછળ, રાજ ોર્
(૨) વવવે વીઠ્ઠલભાઇ વડારીયા પર્ે લ ઉવ.૨૦ રિે. જલજીત સોસાયર્ી શેરી નાં-૬, ગોકુલધામ રોડ,
ઉમીયા ચો , રાજ ોર્
(૩) અમીતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ોઠીયા પર્ે લ ઉવ.૩૦ રિે. ખોકડયાર એપાર્સ મન્ે ર્, બ્જલો નાં-૩૦૩, રાધે
િોર્લ પાછળ, રાજ ોર્.
ગન્ુ હોના ની એમ.ઓ. તથા આરોપીએ ભજવેલ ભાગ
મજકુર આરોપી વવશાલ બોરીસાગર તિા મરણજનાર સાંજયભાઇ સોલાં ી જેઓ વમત્ર
િોય જેઓને બનાવ બનેલ તેના બે કદવસ અગાઉ સામાન્ય બોલાચાલી િયેલ િોય જેિી સાંજયભાઇ
સોલાં ી જે વવશાલ સાિે ઝઘડો રવા તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ચાર િી પાાંચ વાગ્યાના
અરસામા તેના

ારખાને ગયેલ જયા બન્નેને બોલાચાલી િતા આરોપી વવશાલ બોરીસાગરએ

મરણજનાર ને માિા તિા મોઢાના ભાગે િિોડી, દસ્તો તિા લોખાંડની પ્લેર્ ના ઘા મારી ગાંબભર ઇજા
રી

મોત

નીપજાવેલ

બાદ

વવશાલ

બોરીસાગરએ

તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ રાત્રીના આશરે નવે
ારખામાાં લોિી પાણીિી સાફ

વાગ્યે

પોતાના

વમત્ર

વવવે ની

ારખાને આવી લાશ

મદદિી

ોિળામા ભરી

રે લ અને વવશાલ બોરીસાગરએ પોતાના વમત્ર અમીતભાઇ

ોઠીયા

પાસે લાશ ભરવા મોટુ પુઠ્ઠાનુ બોક્ષ માંગાવેલ અને જે પુઠાના બોક્ષમા વવશાલ તિા અમીતએ લાશ
ભરી ત્યા

ારખાનામાજ રાખી મુ ેલ બાદ તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ ફરી વવશાલ તિા અમીત

ારખાને આવેલ અને ારખાનામા સાંજયભાઇ સોલાં ીની લાશ ોિળામા ભરે લ પડેલ િોય જે બોક્ષમા
ભરે લ અને અમીતની મદદિી લાશ ભરે લ બોક્ષ વવશાલએ પોતાના એ સેસ મોર્ર સાય લમા પાછળ
બાાંધેલ અને તે લઇ વવશાલ અવાવરુ જગ્યાએ લાશ સગેવગે રવા માર્ે લઇ ની ળે લ જે દરમ્યાન
કરધ્ધી વસધ્ધી નાલા આગળ ાચા રસ્તે આવતા જયા બોક્ષ એ સેસ મોર્ર સાય લમાાંિી નીચે પડી
જતા વવશાલ ત્યાજ લાશ ભરે લ બોક્ષ મુ ી નાશીભાગી ગયેલ.
કામગીરી કરનાર
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પો. ઇન્સ. વી. ે. ગઢવી, આજીડેમ પો.સ્ર્ે. પો. ઇન્સ. વી. જે. ચાવડા,
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પો. સબ ઇન્સ. પી.એમ.ઘાખડા, પી.બી.જેબલીયા, એસ.વી.સાખરા, વી.જે.જાડેજા,
એમ.વી.રબારી, યુ.બી.જોગરાણા, આજીડેમ પો.સ્ર્ે. પો. સબ ઇન્સ. એમ.એમ.ઝાલા, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પો.
િેડ ોન્સ. વીક્રમભાઇ ગમારા, ક્રીપાલવસિંિ જાડેજા, જીજ્ઞેશભાઇ મારુ, અંસુમાનભા ગઢવી, સુભાર્ભાઇ
ઘોઘારી, પો. ોન્સ. દે વાભાઇ ધરજીયા, પ્રતાપવસિંિ મોયા, દે વરાજભાઇ ળોતરા, સાંજયભાઇ ચાવડા
તિા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પો. સબ ઇન્સ. ની ર્ીમો.
તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧

પ્રેસનોર્

ુ ામાલ સાથે પકડી
મોટરસાયકલ ચોરીના ગન્ુ હા કરતી ટોળકીને ચોરીના મદ
પાડતી રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
રાજ ોર્ શિેર પોલીસ

વમશ્નરશ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાિેબ તિા સાંય ુ ત પોલીસ

વમશ્નરશ્રી

ખુરશીદ અિેમદસાિેબ તિા નાયબ પોલીસ વમશ્નરશ્રી પ્રવીણકુમારસાિેબ (ઝોન-૧), તિા નાયબ પોલીસ
વમશ્નરશ્રી મનોિરવસિંિ જાડેજાસાિેબ (ઝોન-૨) તિા મદદનીશ પોલીસ વમશ્નર શ્રી, (ક્રાઇમ) ડી. વી. બસીયા
સાિેબ વારારા વમલ્ ત સાંબવાં ધ ગુન્િાઓ અર્ ાવવા તેમજ ચોરી, લુર્ાં વવગેરે વમલ્ ત સબાંધી ગુન્િાઓ શોધી
ાઢવા સારૂ સુચના રે લ જે રે લ સુચના અન્વયે અમો પોલીસ ઇન્સપેક્ર્ર વી. ે. ગઢવી નાઓના સીધા
માગસદશસન અને સુચના િેઠળ ડી.સી.બી.પો.સ્ર્ે .ના પો સબ ઇન્સ. એસ.વી.સાખરા તિા ર્ીમના માણસો
સતત પ્રયત્નશીલ િતા.દરમ્યાન રાજ ોર્ શિેર ડી.સી.બી.પો.સ્ર્ે .ના સાંજયભાઇ ચાવડા, ઉમેશભાઇ ચાવડા,
ભગીરિવસિંિ ઝાલા તિા ક રતવસિંિ ઝાલા ને મળે લ િક

ત આધારે અલગ અલગ જગ્યાએિી ચોરી રે લ

કુલ – ૫ મો. સા. સાિે કુલ - ૪ ઇસમોની ચોરી રતી ર્ોળ ીને પ ડી પાડી ચોરીઓના ગુન્િાઓનો ભેદ
ઉ ેલી ાયસવાિી રવામાાં આવેલ છે .
 આરોપી(૧)

વવપુલ ઉફે રોકિત વુભાઇ જખાણીયા જાતે. દે વીપ ૂજ ઉ.વ. ૨૦ ધાંધો. મજુરી રિે. ેનાલ રોડ,
ઉમીયા ચો , મોરબી

(ર)

વવજય ઉફે ડીગ્રી ાનજીભાઇ સાડમીયા જાતે. દે વીપ ૂજ ઉ.વ. ૨૧ ધાંધો. મજુરી રિેગામ.
શીવરાજપુર તા. જસદણ

(૩)

અરવીંદ ધીરૂભાઇ માંદુરીયા જાતે. દે વીપ ૂજ ઉ.વ. ૨૦ ધાંધો. મજુરી રિે. અજમેરા પેટ્રોલ પાંપની
પાછળ, મેદાનમાાં ચોર્ીલા જી. સુ.નગર. મુળરિેગામ. સવાડી તા. સાયલા જી. સુ.નગર.

(૪)

યુવરાજવસિંિ રણવસિંિ ચૌિાણ ઉ.વ. ૨૧ ધાંધો. મજુરી રિે. અજમેરા પેટ્રોલ પાંપ સામે, િકરધામ
સોસાયર્ી શેરી નાં. ૧, ઘર નાં. ૪, ‘‘ આશાપુરા કૃપા ’’ ચોર્ીલા જી. સુ.નગર.

 કબજે કરે લ મદ્દુ ામાલ :(૧) અલગ અલગ િીરો સ્પ્લેન્ડર મોર્ર સાય લ – પ ની કુલ ી.રૂા. ૧, ૨૦,૦૦૦/આ ામે બ્જજે રવામાાં આવેલ મો. સા. રાજ ોર્ શિેર તાલુ ા પો. સ્ર્ે . ,આજીડેમ પો. સ્ર્ે . તિા
બોર્ાદ ર્ાઉન માાંિી ચોરી રે લ િોવાનુ ાં તપાસ દરમ્યાન જણાઇ આવેલ છે .
 અટક કરવાનો બાકી :જગદીશ ોળી રિે. િાનગઢ જી. સુ.નગર.
 કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી
રાજ ોર્ શિેર ડી.સી.બી. પો.સ્ર્ે .ના પો.સબ.ઇન્સ. એસ. વી. સાખરા, િેડ
પો.

ોન્સ. ધીરે નભાઇ માલક યા,

ોન્સ. મિેશભાઇ માંઢ, િીરે નભાઇ સોલાં ી, ઉમેશભાઇ ચાવડા, ભગીરિવસિંિ ઝાલા, કદપ ભાઇ ડાાંગર,

સાંજયભાઇ ચાવડા, જયપાલવસિંિ ઝાલા, ક રતવસિંિ ઝાલા દ્રારા કામગીરી કરવામા આવેલ છે .

તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧
(વી.કે.ગઢવી)
પોલીસ ઇન્સ્પેકટર
ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટે શન
રાજકોટ શહેર

