પ્રેસ નોટ
ઓટોરિક્ષામાાં પેસેન્જિોને બેસાડી નજિ ચકુ વી દાગીના, િોકડ િકમ તથા રકિંમતી
સામાનની ચોિીઓ કિતી મહેમદાવાદની ગેંગના મરહલા સરહત ૪ સાગિીતોને
સોનાની બાંગડી, દાગીના કાપવાન ાંુ કટિ તથા ઓટો િીક્ષા મળી કુ લ રુ.૧,૬૫૦૦૦/ુ ાઓનો ભેદ ઉકેલતી
ની મત્તાના મદ્દુ ામાલ સાથે પકડી પાડી ૩૯ થી વધ ુ ગન
અમદાવાદ શહેિ ક્રાઇમ બ્ાાંચ
અમદાવાદ શહેર, વડોદરા શહેર, કરજણ, ભરુચ, અંકલેશ્વર, બોરસદ, ધોળકા
વવગેરે વવસ્તારોમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી ઓટો રરક્ષામાાં એકલ દોકલ પેસેન્જરોને બેસાડી
તેઓની નજર ચુકવી સોનાના દાગીના જેમાાં બાંગડીઓ, ચેઈન વવગેરે કાપી ચોરી કરવાના
તેમજ રોકડ રકમ તથા રકિંમતી સામાનની ચોરીઓ થવાના બનાવો બનતા હોય અને આવા
ગુના કરનાર ઈસમો શહેરના જુદા જુદા વવસ્તારોમાાં ઓટોરરક્ષામાાં ફરી ગુના આચરતા હોય
આવા પ્રકારની ચોરીઓનો ઉપદ્રવ વધી ગયેલ હોય આ ચોરીઓના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા
સારૂ શ્રી જે.આર.મોથલીયા સાંયક્ુ ત પોલીસ કવમશ્નર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન,
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર, ક્રાઇમ બ્રાાંચ નાઓએ સુચના આપેલ હોય જે સુચના આધારે શ્રી
બી.વી.ગોરહલ, મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, ક્રાઇમબ્રાન્ચ, અમદાવાદ શહેર નાઓના માગગદશગન
હેઠળ એન્ટી પ્રોપટી તથા ઓટોરરક્ષા પેસેન્જર લુટાં સ્કોડના પો.ઇ. શ્રી આર.એસ. સુવેરા નાઓના
સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી કે.કે.ડીંડોડ તથા પો.સ.ઈ. શ્રી વાય.એમ.ગોરહલ નાઓએ આ રદશામાાં
પ્રયત્નો હાથ ધરે લ અને છે લ્લા ઘણા સમયથી શહેર વવસ્તારમાાં આવા પ્રકારના બનેલ બનાવો
અંગે ઝીણવટપુવગક તપાસ હાથ ધરતાાં અમદાવાદ શહેર બહારની કોઈ ગેંગ કાયગરત હોવાનુ ાં
જણાઈ આવતાાં તે રદશામાાં પ્રયત્નશીલ હતા.
આ દરમ્યાન હે.કો.કૌવશકકુમાર ગોવવિંદભાઈ તથા પો.કો. રમેશકુમાર રહરદે રામ
નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી હકીકત આધારે જશોદાનગર લાલગેબી સકગ લ
ખાતે વોચ ગોઠવી એક સી.એન.જી.ઓટો રરક્ષા નાંબર GJ-27-W-5390 માાં ચાર ઇસમો (૧) રવવ
ઉફે બળે લો સ/ઓ રાજુભાઈ નાનુભાઈ તરે ટીયા (દે વીપુજક) ઉ.વ.૨૩ રહે. ડાકોર, શેઢી નદીના
પટમાાં, ખાડાના છાપરા, શોપીંગ સેન્ટરની બાજુમાાં, ડાકોર, જજ.ખેડા (૨) રાજેશ ઉફે ટણી સ/ઓ
દયારામ પરમાર (દે વીપુજક) ઉ.વ.૨૭ રહે. મહેમદાવાદ, જી.ઈ.બી. બોડગ , કુમાર ખાનાના
છાપરા, મહેમદાવાદ જજ.ખેડા (૩) શ્યામ સ/ઓ રાજેશ બચુભાઈ નાવડીયા (દે વીપુજક)
ઉ.વ.૨૨ રહે. મહેમદાવાદ, જી.ઈ.બી. બોડગ , કુમાર ખાનાના છાપરા, મહેમદાવાદ જજ.ખેડા (૪)
સોનલ ડો/ઓ સુરેશભાઈ બચુભાઈ નાવડીયા (દે વીપુજક) ઉ.વ.૨૨ રહે. મહેમદાવાદ, જી.ઈ.બી.
બોડગ , કુમાર ખાનાના છાપરા, મહેમદાવાદ જજ.ખેડા નાઓને ચોરી કરે લ સોનાની બાંગડી નાંગ-૧
રકિં.રૂ.૪૦,૭૫૦/-ની મત્તાની, બાંગડી કાપવાનુ ાં ધારદાર કટર નાંગ-૧ તથા C.N.G. ઓટોરરક્ષા
રકિં.રુ.૧,૨૫,૦૦૦/-ની મત્તાની મળી કુલ રકિં.રુ.૧,૬૫૭૫૦/- ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે કરે લ છે .

ુ વ ગન
ુ ાહીત ઇતતહાસ
આિોપીઓનો પવ
પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી નાં.(૧) રવવ ઉફે બળે લો અગાઉ ડાકોરમાાં

ઝઘડો મારામારી તેમજ જુગારના ગુન્હામાાં પકડાયેલ છે . આરોપી નાં.(૨) રાજેશ દયારામ પાાંચેક
વર્ગ અગાઉ ક્રાઈમબ્રાન્ચમાાં ચોરીના ગુનામાાં પકડાયેલ છે . તેમજ બે વર્ગ અગાઉ પણ
ક્રાઈમબ્રાન્ચમાાં ચોરીના ગુન્હામાાં તેમજ રાજકોટ ખાતે દારુ વેચવાના ગુનામાાં પકડાયેલ છે .
આરોપી નાં.(૩) શ્યામ મહેમદાવાદમાાં ઝઘડો મારામારીના ગુન્હામાાં પકડાયેલ છે . તથા આરોપણ

નાં.(૪) સોનલ અગાઉ મહેમદાવાદ ખાતે ઝઘડો મારામારીના ગુન્હામાાં પકડાયેલ હોય પકડાયેલ
તમામ આરોપીઓ ગુન્હારહત ઈવતહાસ ધરાવે છે .

ુ ાઓનો
અમદાવાદ શહેિ, વડોદિા, કિજણ, બોિસદ, પોિ, ધોળકાના કુ લ-૩૯ ગન
ભેદ ઉકેલાયો
પકડાયેલ ઇસમોની પુછપરછ કરતાાં તેઓએ અમદાવાદ શહેર, વડોદિા, કિજણ,
બોિસદ, પોિ, ધોળકા તવગે િે વવસ્તારોમાાં આ પ્રકારે આશરે ૩૯ જેટલા ગુનાઓ આચરે લ હોવાની
કબુલાત કરે લ છે .
(૧) કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૯૦/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૨) અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૭૫/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૩) વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૨૮/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૪) સોલા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૧૮/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૫) પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૨૧/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૬) રામોલ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૯૪/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૭) શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૨૮૯/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૮) શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૨૯૩/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૯) શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૩૭/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૧૦) મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૫૨/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૧૧) મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૧૫/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૧૨) ચાાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૬૮/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૧૩) ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૪૦/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબ.
(૧૪) આજથી આશરે દશેક રદવસ અગાઉ સવારના સમયે નારોલ સકગ લ ખાતે એક બહેનને ઓટો
રરક્ષામાાં બેસાડેલ અને તેઓના રુ.૮૦૦૦/- રોકડા સાથેના પાકીટની નજર ચુકવી ચોરી કરે લ અને આ
બહેનને થોડેક આગળ જઈ રસ્તામાાં ઉતારી દીધેલ.
(૧૫) આશરે દશેક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે જશોદા ચોકડી નજીકથી એક બહેનને ઓટો રરક્ષામાાં
બેસાડી તેઓની નજર ચુકવી રુ.૬૦૦૦/- સાથેના પાકીટ કાઢી લીધેલ.
(૧૬) આશરે ૧૦-૧૨ રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે નરોડા પાટીયાથી એક ઉંમરલાયક કાકાને ઓટો
રરક્ષામાાં બેસાડી તેઓની નજર ચુકવી રુ.૫૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
(૧૭) આશરે બારે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે સોનીની ચાલી ખાતેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં બેસાડી
તેઓની નજર ચુકવી રુ.૭૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.

(૧૮) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે હાથીજણ સકગ લ પાસેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં
બેસાડી તેઓના ખખસ્સામાાંથી રુ.૩૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
(૧૯) આશરે ૧૫-૧૭ રદવસ અગાઉ સાાંજના ચારે ક વાગ્યાના સુમારે ગીતામાંરદર એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડથી
એક બહેનને બાપુનગર જવા માટે રરક્ષામાાં બેસાડી તેઓના પાકીટમાાંથી રુ.૩૫૦૦/- જેટલા કાઢી લીધેલ.
(૨૦) આજથી અઠવાડીયા અગાઉ સવારના આશરે અખગયારે ક વાગ્યાના સુમારે સી.ટી.એમ. નજીકથી
એક બહેનને રરક્ષામાાં બેસાડી તેઓના પાકીટમાાંથી રુ.૫૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
(૨૧) આજથી પાંદરે ક રદવસ અગાઉ સવારના અખગયારે ક વાગ્યાના અરસામાાં ચાાંદખેડા ગામ ખાતેથી
એક ભાઈને રરક્ષામાાં બેસાડી તેઓના ખખસામાાંથી એક મોબાઈલ ફોન તથા રુ.૩૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
ુ ખાતેથી એક
(૨૨) આજથી આશરે અઠવાડીયા અગાઉ સવારના અખગયારે ક વાગ્યાના સુમારે કાલુપર
ભાઈને રરક્ષામાાં બેસાડી તેઓના ખખસામાાંથી રોકડા રુ.૩૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
(૨૩) એક અઠવાડીયા અગાઉ સવારના સમયે જશોદાનગર ચોકડી ખાતેથી એક બહેનને રરક્ષામાાં
બેસાડી તેઓના પાકીટમાાંથી રોકડા રુ.૭૦૦/- તથા પરચુરણ નાણાાંની ચોરી કરે લ.
(૨૪) વીસેક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે નરોડા પાટીયા બસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં
બેસાડી તેઓના પાકીટમાાંથી રોકડા રુ.૨૫૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૨૫) વીસેક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે નરોડા પાટીયા બસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં
બેસાડી તેઓના પાકીટમાાંથી રોકડા રુ.૨૫૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૨૬) આશરે ૨૦-૨૫ રદવસ અગાઉ સાાંજના સમયે નારોલ સકગ લ ખાતેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં બેસાડી
ભમ્મરીયા ચોકડી ઉતારે લ અને રસ્તામાાં તેઓની નજર ચુકવી તેઓના પાકીટમાાંથી રોકડા રુ.૧૦,૫૦૦/ની ચોરી કરે લ.
ુ ચોખાબજર ખાતેથી એક ભાઈને ગીતામાંરદર
(૨૭) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સમયે કાલુપર
જવા સારુાં રરક્ષામાાં બેસાડી રસ્તામાાં તેઓની નજર ચુકવી તેઓના ખખસ્સામાાંથી રોકડા રુ.૧૫૦૦૦/- ની
ચોરી કરે લ અને તેઓને અધવચ્ચે ઉતારી દીધેલ.
(૨૮) આશરે બે અઠવાડીયાાં અગાઉ બપોરના સમયે ગીતામાંરદર પાસેથી એક ડ્રેસવાળાાં ઉંમરલાયક
બહેનને રરક્ષામાાં બેસાડી રસ્તામાાં તેઓની નજર ચુકવી તેઓનુ ાં પસગની ચોરી કરે લ જેમાાં રોકડા
રુ.૧૦૦૦૦/- હતા.
(૨૯) અઠવાડીયા અગાઉ સાાંજના ૪ થી ૫ વાગ્યાના અરસામાાં મખણનગર રે લ્વે ક્રોવસિંગ પાસેથી એક
બહેનને રરક્ષામાાં બેસાડી રસ્તામાાં તેઓની નજર ચુકવી તેઓના પાકીટમાાંથી એક સોનાની વીંટી તથા
રોકડા રુ.૫૦૦/- ની ચોરી કરે લ અને રસ્તામાાં ઉતારી દીધેલ.
(૩૦) આશરે ૧૨ થી ૧૫ રદવસ અગાઉ બપોરના ત્રણેક વાગ્યાના સુમારે એક બહેનને આસોદર
ચોકડીથી રરક્ષામાાં આણાંદ જવા માટે બેસાડેલ અને રસ્તામાાં તેઓની નજર ચુકવી તેઓના થેલામાાંથી
પાકીટની ચોરી કરે લ જેમાાં ચાર સોનાની બાંગડીઓ તથા માંગળસુત્ર હતુ.ાં
(૩૧) આશરે ૧૨ થી ૧૫ રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે એક ભાઈને વડોદરા રે લ્વે સ્ટેશન ખાતેથી
રરક્ષામાાં બેસાડેલ અને તેઓના ખખસ્સામાાંથી રોકડા રુ.૯૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૨) આશરે બે માસ અગાઉ વડોદરા ગેટ પાસે મેલડીમાતાના માંરદર પાસેથી એક મુસ્સ્લમ જેવા દે ખાતા
ઉંમર લાયક માજીને રરક્ષામાાં બેસાડેલ અને તેમના હાથમાાંથી સોનાની બાંગડી કટર વડે કાપેલ.
(૩૩) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ સાાંજના ચારે ક વાગ્યાના સુમારે કરજણ ખાતેથી એક ઉંમરલાયક
બહેનને રરક્ષામાાં બેસાડેલ અને તેઓના સામાનના થેલામાાંથી એક સોનાની વીંટી, બુટ્ટી તથા રોકડા
રુ.૮૦૦/- કાઢી લીધેલ.

(૩૪) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે પોર ગામ ખાતેથી એક બહેનને રરક્ષામાાં બેસાડેલ
અને તેઓના પાકીટમાાંથી એક સોનાની બુટ્ટી તથા રોકડા રુ.૫૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૫) આશરે એકાદ માસ અગાઉ સવારના સમયે આણાંદ ગણેશ ચોકડી પાસેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં
બેસાડેલ અને તેઓના ખખસ્સામાાંથી રોકડા રુ.૭૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૬) આશરે એકાદ માસ અગાઉ સવારના સમયે આણાંદ બોરસદ ચોકડી ખાતેથી એક બહેનને રરક્ષામાાં
બેસાડેલ અને તેઓના પાકીટમાાંથી રોકડા રુ.૨૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૭) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે બોરસદ ખાતેથી એક ઉંમરલાયક બહેનને રરક્ષામાાં
બેસાડેલ અને તેઓના પાકીટમાાંથી એક સોનાની ચેઈન તેમજ રોકડા રુ.૧૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૮) આશરે પાંદરે ક રદવસ અગાઉ બપોરના સુમારે બોરસદ ખાતેથી એક ભાઈને રરક્ષામાાં બેસાડેલ અને
તેઓના ખખસ્સામાાંથી રોકડા રુ.૭૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ.
(૩૯) આશરે ૨૦-૨૫ રદવસ અગાઉ ધોળકા ખાતેથી એક ભાઈ તથા સાડીવાળાાં બહેનને રરક્ષામાાં
બેસાડેલ અને આ બહેનના ગળામાાંથી એક સોનાની ચેઈન કટર વડે કાપી ચોરી કરે લ.

ુ ો કિવાની પધ્ધતત
આિોપીઓની ગન
આ આરોપીઓની સઘન પુછપરછ કરતાાં તેઓએ આવા પ્રકારના ગુનાઓ
કરવા માટે એક સી.એન.જી. ઓટોરરક્ષા ભાડે લઈ રાખતા હતા અને મહેમદાવાદથી અમદાવાદ
શહેર તથા અન્ય શહેરોમાાં ચોરીઓ કરવાનો પ્લાન બનાવી નીકળતા હતા અને પ્લાન મુજબ આ
આરોપીઓ અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ વવસ્તારોમાાં નીકળતા અને અન્ય સાગરરતો તથા
લેડીઝને પણ સાથે રાખતા જેથી કોઈને શાંકા કુશકાં ા થાય નરહ અને ત્યારબાદ એકલ દોકલ
પેસેન્જરને પોતાની રરક્ષામાાં બેસાડી દે તા અને રસ્તામાાં આ પેસેન્જરને ધક્કા-મુક્કી કરી આડાશ
રાખી પેસેન્જરની નજર ચુકવી પેસેન્જરને શક ન જાય તે રીતે મોકો મળે થી પેસેન્જરના ગળામાાં
પહેરેલ સોનાની ચેઈન કે હાથમાાં પહેરેલ સોનાની બાંગડીઓ રરક્ષાની પાછળ બેઠેલ રાજેશ પોતાની
પાસેના કટર વડે કાપી લેતો હતો તેમજ પેસેન્જર પાસેના સરસામાન માાંથી રકિંમતી માલમત્તા કે
પૈસા પેસેન્જરની નજર ચુકવી કાઢી લેતા હતા અને કામ પતી ગયા બાદ અંદરો અંદર એકબીજાને
ઇશારો કરી ગમે તે બહાનુ કાઢી પેસેન્જરને અધવચ્ચે રસ્તામાાં જ ઉતારી દઈ પોતાની રરક્ષા લઈ
નાસી જતા હતા.
આ આરોપીઓએ આ વસવાય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓ આચરે લ છે કે
કેમ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન
પુછપરછ તપાસ ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .

