જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૨૬૦/૧૮

રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન :
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જવેલસકની દુર્ાનો/ શોરુિિાં જઈ દાગીના િરીદ ર્રવાના બહાને નજર ચર્ુ વી છે તરપીંડીથી
દાગીના પડાવતી ઇરાની ગેં ગના એર્ સાગરરતને પર્ડી પાડી અિદાવાદ શહેર, ગાંધીનગર,
ુ , સરુ ે ન્દ્રનગર, પેટલાદ તથા રાજ્ય બહારના ગ્વાલીયર, ઉદયપર
ુ
હળવદ, િરહસાગરના વીરપર
ુ ાઓનો ભેદ ઉર્ેલતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્ાંચ.
મવગે રે શહેરોના િળી કુ લ-૮ ગન
અમદાવાદ શહેર તથા અન્ય શહેરોમાાં તેમજ રાજ્ય બહારનાાં શહેરોમાાં આવેલ
જવેલર્સની દુકાનો તથા શો-રુમમાાં ગ્રાહક તરીકેના સવાાંગમાાં જઈ દાગીના ખરીદ કરવાના બહાને
જવેલર્સના કમસચારીઓની નજર ચુકવી દાગીના પડાવી નાર્ી જઈ છે તરપીંડીના બનાવો બનવા પામેલ
હોય અને આ ગુનાઓના ભેદ વણ ઉકેલાયેલ હોય જેથી આવા પ્રકારના ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવા ર્ારૂ
ખાર્ પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ પોલીર્ કમમશ્નર શ્રી દીપન ભદ્રન ક્રાઇમ બ્ાાંચ, અમદાવાદ
શહેર નાઓએ અવાર-નવાર સુચનાઓ આપેલ હોય જે સુચના આધારે મદદનીશ પોલીર્ કમમશ્નર શ્રી
બી.વી. ગોહહલ નાઓના માગસદશસન હેઠળ પો.ઇન્ર્. શ્રી આર.એર્. સુવેરા, પો.ર્.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ગોહીલ,
પો.ર્.ઇ શ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.ર્.ઈ. શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓ આ ગેંગ મવશે માહીતી મેળવવા ટેકનીકલ
અને ફીઝીકલ રીતે પ્રયત્નશીલ હતા અને આવા પ્રકારના બનાવોનો ઝીણવટપુવક
સ અભ્યાર્ કરતાાં કોઈ
આંતરરાજ્ય ગેંગ કાયસરત હોવાનુ ાં ફલલત થયેલ. ત્યારબાદ આ હદશામાાં ર્તત પ્રયત્નશીલ હતા તે દરમ્યાન
ઇરાની ગેંગના હર્
ુ ેનઅલી હમઝાઅલી ઇરાની તથા તેના ર્ાગરીતો આવા પ્રકારના ગુનાઓ કરવા માટે
મધ્યપ્રદે શના ર્ેંદવા થી ગુજરાતમાાં તેમજ અન્ય રાજ્યોમાાં આવતા જતા હોવાની માહીતી ર્ોંપડેલ.
આ દરમ્યાન પો.ર્.ઈ. શ્રી વાય.એમ.ગોહહલ નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોક્કર્
બાતમી હકીકત આધારે ઉપરોક્ત ઈરાની ગેંગના મુખ્ય સુત્રધાર હર્
ુ ેનઅલી S/O હમઝાઅલી અસતરઅલી
ર્ૈયદઝાફરી (ઇરાની) ઉ.વ.૩૩ રહે. દે વઝીરી કોલોની, ગવમેન્ટ સકુલની પાર્ે, ર્ેંદવા, તા.ર્ેંદવા,
જજ.બડવાની, મધ્યપ્રદે શ નાને અમદાવાદ શહેર મવસતારમાાંથી પકડી પાડેલ. પકડાયેલ આરોપી હર્
ુ ેનઅલી
ની ઝીણવટપુવસક પુછપરછ તપાર્ કરતાાં છે લ્લા પાાંચેક વર્સ દરમ્યાન તે પોતાના ર્ાગરીતો ર્ાથે
ુ , સરુ ે ન્દ્રનગર, પેટલાદ તથા રાજ્ય બહારના
અિદાવાદ શહેર, ગાંધીનગર, હળવદ, િરહસાગરના વીરપર
ુ મવગેરે શહેરોમાાં આવી જવેલર્સની દુકાનો તથા શો-રુમમાાં ગ્રાહક તરીકેના સવાાંગમાાં
ગ્વાલીયર, ઉદયપર
જઈ દાગીના ખરીદ કરવાના બહાને જવેલર્સના કમસચારીઓની નજર ચુકવી દાગીના પડાવી નાર્ી જઈ
છે તરપીંડી કરતા હોવાની કબુલાત કરે લ છે . જે બનાવો બાબતે તપાર્ કરતાાં નીચે મુજબના ગુનાઓ
દાખલ થયેલ છે .
(૧) નવરાં ગપુરા પો.સટે. ફસટ ગુ.ર.નાં.૯૩/૨૦૧૮ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯, ૧૭૦, ૧૧૪
(૨) ગાાંધીનગર ઈન્ફોર્ીટી પો.સટે. ફ.ગુ.રનાં.૭૨/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬.૪૨૦.૧૧૪
(૩) મહહર્ાગર જજલ્લાના વીરપુર પો.સટે. ફ.ગુ.રનાં.૧૭/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૦૬.૪૨૦
(૪) સુરેન્દ્રનગર જજલ્લાના હળવદ પો.સટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૮૬/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૮૦, ૧૧૪
(૫) પેટલાદ પો.સટે. ફ.ગુ.ર.નાં.

/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૦૬.૪૨૦ મુજબ.

ુ પરછ દરમ્યાન નીચે મજ
ુ બના ગન
ુ ાઓ શોધાયેલ છે
આરોપીની પછ
પકડાયેલ આરોપીએ પોતાના ર્ાગરીતો ર્ાથે મળી સુરેન્દ્રનગર તથા રાજ્ય
બહારના ગ્વાલીયર, ઉદયપુર મવગેરે શહેરોમાાં જઈ આવા પ્રકારના ગુનાઓ કરે લ હોવાની કબુલાત કરે લ
છે .
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પકડાયેલ આરોપીનો ગુનાહહત પુવસ ઈમતહાર્
પકડાયેલ આરોપી હર્
ુ ેનઅલી ર્ૈયદ જાફરી ચાર પાાંચ વર્સ અગાઉ કચ્છના ભુજ,
મુન્દ્રા, માાંડવી, નખત્રાણા, ગધીર્ા અને અમરે લી પોલીર્ સટેશનોમાાં તથા દશેક હદવર્ અગાઉ ખેડા ટાઉન
પોલીર્ સટેશનમાાં મળી આવા પ્રકારના કુલ ૬ થી ૭ ગુનાઓમાાં પકડાયેલ છે .
આ આરોપી તથા તેના અન્ય ર્ાગરીતોએ આ મર્વાય બીજા ગુનાઓ આચરે લ છે કે કેમ
? તેમજ તેની ર્ાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ ર્ાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે ર્ઘન પુછપરછ તપાર્
ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી ર્ાંભાવના છે .

ુ ,ખન
ુ ની ર્ોશીર્,િારા િારી અને આમ્સક એર્ટના િળી કુ લ્લે-૦૪
છે લ્લા આઠેર્ વર્કથી ખન
ુ ાઓિાં નાસતા ફરતા આરોપી મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો હરમવરમસિંગ ગર્જ
ુ ર ની
ગન
રાજસ્થાન િાતેથી ધરપર્ડ ર્રતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેર મવસતારના જુદાજુદા ગુનાઓમાાં ઘણા ર્મયથી નાર્તા ફરતા
આરોપીઓને શોધી કાઢ્વા ર્ારૂ મે.પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહેર નાઓ દ્વારા સુચના આપવામાાં
આવેલ જે આધારે શ્રી જે.કે.ભટ્ટ ખાર્ પોલીર્ કમમશ્નર ક્રાઇમબ્ાાંચ,શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીર્ કમમશ્નર
ક્રાઇમબ્ાાંચ નાઓના માગસદશસન હેઠળ મદદનીશ પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહીલ નાઓ દ્વારા જુદીજુદી
ટીમો બનાવી ગુજરાત રાજયની બહાર રહેતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટેની કવાયત હાથ ધરવામાાં
આવેલ અને જે આધારે ઓટોરીક્ષા પેર્ેન્જર લુટાં /થેફટ સકોડના પો.ઇ.શ્રી આર.એર્.સુવેરા નાઓએ તથા
તેમની

ટીમના

પો.ર્.ઇ.શ્રી

વાય.એમ.ગોહીલ,પો.ર્.ઇ.શ્રી

વાય.જી.ગુર્જર,પો.ર્.ઇ.શ્રી

આર.જે.ચૌધરી,પો.ર્.ઇ.શ્રી એ.એચ.ર્લીયા તથા સટાફના માણર્ોએ મવનોદ @ દાાંતલો હરમવરમર્િંગ ગુર્જર
રહે.ગામ:છોટી ચાાંદણ તા.શ્રીમહાવીરજી જી.કરોલી રાજસથાન નાનો કે જેણે તથા તેના ર્ાગરીતો હેમત
ાં @
પપ્પુ પાલ, અજીત હમીરમર્િંહ વાઘેલા નાઓએ ભેગા મળી અમરાઇવાડી પો.સટે મવસતારમાાં એક
બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસ નામના માણર્ ર્ાથે ર્ને ૨૦૧૧ માાં વાર્ી ઉતરાયણના દીવર્ે થયેલ
ઝઘડાની અદાવત રાખી તા.૧૩.૪.૨૦૧૧ ના રોજ ર્ી.ટી.એમ હનુમાનનગર બનારર્ી પાન પાલસર પાર્ે
ચાકુ વડે ઘા મારી ઇજાઓ પહોંચાડી નાર્ી ગયેલ અને આ બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસ ને ર્ારવાર
માટે એલ.જી.હોસપીટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવેલ જેથી બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસને મારી નાખવાના
ગુનાહીત કાવત્રાપુવસક મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો હરમવરમર્િંગ ગુર્જર તથા અમીત @ કાાંચો ભરતમર્િંગ
થાપા, હીતેર્ @ ચકો હર્સદભાઇ બારોટ તથા અજીત હમીરમર્િંહ વાઘેલા નાઓએ એલ.જી.હોસપીટલ ખાતે
જઇ બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસને પોતાની પાર્ેના છરા અને ચાકુ જેવા ઘાતક હથીયારોથી ઘા મારી
ગાંભીર જીવલેણ ઇજાઓ પહોંચાડી મોત નીપજાવી ભાગી ગયેલ અને આ મવનોદ @ દાાંતલો આ મર્વાય
ર્ને ૨૦૧૦ માાં રામોલ પો.સટે.ના એક મારામારીના ગુનામાાં અને ડી.ર્ી.બી.પો.સટે.ના આમ્ર્સ એકટના મળી
કુલ્લે ૪ ગુનામાાં નાર્તો ફરતો હોવાનુ જણાયેલ હોય આ મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો હરમવરમર્િંગ
ગુર્જરની ખાનગી બાતમી રાહે તેમજ ટેકનીકલ મદદ આધારે જરૂરી માહીતીઓ એકત્રીત કરી પો.ર્.ઇ.શ્રી
આર.જે.ચૌધરી,પો.ર્.ઇ શ્રી એ.એચ.ર્લીયા તથા સટાફના માણર્ો મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો
હરમવરમર્િંગ ગુર્જરની તપાર્માાં રાજસથાન ખાતેથી ગયેલ અને રાજસથાન તા.હહન્ડોન જી.કરોલી ના
ચાાંદનગામથી મવનોદ @ દાતલો @ દાતણીયા S/o હરમવરમર્િંગ શીવલાલમર્િંગ જાતે ગુર્જર ઉવ.૨૯
રહે.૧૨૭ ચૌથૈયા થોક ચાાંદનગામ તા.હહન્ડોન થાના/પોસટ:શ્રીમહાવીરજી જી.કરોલી રાજસથાન નાને લાવી
તા.૧૯/૧૧/ ૨૦૧૮ ના રોજ ધરપકડ કરે લ છે .
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ુ ાઓની મવગત
આરોપીના ગન
પકડાયેલ આરોપી મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો હરમવરમર્િંગ ગુર્જર નાનો
નીચે મુજબના ગુનાઓમાાં નાર્તો ફરતો હોવાનુ જણાઇ આવેલ છે .
(૧) પકડાયેલ આરોપી અને તેના ર્ાગરીતોએ ર્ને ૨૦૧૦ માાં વસ્ત્રાલ રોડ ખાતે આવેલ માધવપાકસ
ર્ોર્ાયટીમાાં રહેતા માનવેન્દ્રમર્િંહ રાજપુત તથા બીજા માણર્ોને કેશવપાકસ ર્ોર્ાયટીની ર્ામે રબારીની
કીટલી પાર્ે તલવાર,ચપ્પુ જેવા ઘાતક હથીયારો વડે ઘા મારી ઇજાઓ પહોંચાડી નાર્ી ગયેલ.જે અંગે
રામોલ પો.સટે ખાતે ફગુરનાં.૧૫૦/૨૦૧૦ ઇપીકો કલમ ૩૨૪.૧૧૪ તથા બી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧)
મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ છે .
(૨) પકડાયેલ આરોપી અને તેના ર્ાગરીતોને બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસ રહે.હનુમાનનગર ર્ી.ટી.એમ
અમરાઇવાડી અમદાવાદ નાઓની ર્ાથે ર્ને ૨૦૧૧ વાર્ી ઉતરાયણના દીવર્ે ઝઘડો થયેલ જેની
અદાવત રાખી પકડાયેલ આરોપી મવનોદ @ દાતલો તથા હેમત
ાં @ પપ્પુ પાલ અને અજીત હમીરમર્િંહ
વાઘેલા નાઓએ તા.૧૩.૪.૨૦૧૧ ના રોજ બળવાંતભાઇ મત્રકોલનાથ વમાસ ને ર્ી.ટી.એમ હનુમાનનગર
બનારર્ી પાન પાલસર પાર્ે ચાકુ વડે ઘા મારી ઇજાઓ પહોંચાડી નાર્ી ગયેલ.આ બનાવ અંગે
અમરાઇવાડી પો.સટે ખાતે ફ.ગુ.ર.નાં.૧૫૯/૨૦૧૧ ઇપીકો કલમ ૩૨૬.૩૨૪.૫૦૬(૧).૧૧૪ તથા
બી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ છે .
(૩)

ઉપરોકત

બનાવ

અનુર્ધ
ાં ાને

ફરીયાદી

બળવાંતભાઇ

મત્રકોલનાથ વમાસને

ર્ારવાર

માટે

એલ.જી.હોસપીટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવેલ અને ફરીયાદી ર્ારવાર હેઠળ એલ.જી.હોસપીટલમાાં હતા ત્યાાં
પકડાયેલ આરોપી મવનોદ @ દાતલો , અમીત @ કાાંચો ભરતમર્િંગ થાપા, હીતેર્ @ ચકો હર્સદભાઇ
બારોટ તથા અજીત હમીરમર્િંહ વાઘેલા નાઓએ ભેગા મળી એલ.જી.હોસપીટલ જઇ બળવાંતભાઇ
મત્રકોલનાથ વમાસને પોતાની પાર્ેના છરા અને ચાકુ જેવા ઘાતક હથીયારોથી ઘા મારી ગાંભીર જીવલેણ
ઇજાઓ

પહોંચાડી

મોત

નીપજાવી

ભાગી

ગયેલ.આ

બનાવ

અંગે

મણીનગર

પો.સટે

ખાતે

ફ.ગુ.ર.નાં.૯૭/૨૦૧૧ ઇપીકો કલમ ૩૦૨.૩૨૪.૪૫૦.૧૨૦(બી).૩૪ તથા બી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧)
મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ છે .
(૪) ઉપરોકત ગુનાના કામે ર્ાંડોવાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી હીતેર્ @ ચકો હર્સદભાઇ બારોટ નાને
વડોદરા પાદરા રૂરલ પો.સટે સટે.ડા.એ નાં.૮/૧૬ તા.૧૭.૧.૧૬ ર્ીઆરપીર્ી કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબના
કામે પકડી અટક કરવામાાં આવેલ અને તેની પુછપરછ દરમ્યાન તેના રહેણાાંક ર્ીટીએમ ઇન્દીરાનગર
ર્ોર્ાયટી જવાના રોડ ઉપર આવેલ નુતન વર્ાસ ર્ોર્ાયટીમાાં લગાવેલ બોડસ નીચે દીવાલની બાજુમાાં એક
પ્લાસટીકની થેલીમાાંથી બે પીસટલ તથા નાના કાટીર્ નાંગ-૮ મળી આવેલ અને ર્દર હથીયારો આ
પકડાયેલ આરોપી મવનોદ @ દાતણીયા @ દાતલો હરમવરમર્િંગ ગુર્જર તથા અન્ય નાઓની પાર્ેથી
વેંચાણ લાવેલ હોવાનુ જણાવેલ.આ અંગે ડી.ર્ી.બી.પો.સટે.ર્ે ગુરનાં.૩૦૦૭/૧૬ ધી આમ્ર્સ એકટ કલમ
૨૫(૧)બી-એ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ છે .
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ ર્ને ૨૦૦૮ માાં અમરાઇવાડી પો.સટે.માાં મારામારીના
ગુનામાાં પકડાયેલ છે .તેમજ ર્દરી આરોપી આશરે આઠેક વર્સ બાદ પકડાયેલ છે .જેથી આ દરમ્યાનમાાં
તેણે આ મર્વાય બીજા આવા પ્રકારના ગુનાઓ આચરે લ છે કે કેમ ? તે બાબતે ર્ઘન પુછપરછ તપાર્
ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી ર્ાંભાવના છે .
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વટવા પોલીસ સ્ટેશન :

નાયબ પોલીર્ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીર્ કમમશનર વતી.
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