
અખબારી યાદિ તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦  

“ઢબડુી ગેંગ” ના મખુ્ય સતૂ્રધાર સદિત ચાર આરોપીઓને  
મદુ્દામાલના નાણા રૂ.૩,૮૯,૦૦૦/- રોકડ તથા સોનાની 

ચેઇન દક.રૂ. ૧,૩૬,૦૦૦/- સાથે ઝડપી પાડતી એલ.સી.બી, 
અમિાવાિ ગ્રામ્ ય  અઅને   

                     જીલ્લાના ધોળકા-સીમજે ખાતનેી શક્તત-૨ નામની 
કંપનીમા ંલબેર સપ્લાયના કોન્ટ્રાતટર ફરીયાદિશ્રી રામવકૃ્ષ ઉફ ેરામબ્રીજ 
રામઅવતાર કુસ્વાહા નાઓ ગઇ તા. ૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ મજૂરોન ે
પગાર કરવા સારૂ કલીકુડ HDFC બકેમાથંી રૂ.૮,૨૫,૦૦૦/- ઉપાડી પોતાન ુ
મો.સા. સ્પ્લેંડર પ્લસ ન ંGJ-8, AD-3059 ન ુ લઈન ેધોળકા ખાતનેી કંપનીમા ં
મજુરોનો પગાર ચકૂવવા માટે જતા હતા િરમ્યાન ધોળકા 
જી.આઇ.ડી.સી.મા ં જતા વવમલાચલ કંપનીના પાછળના ભાગ ે વળાકંમા ં
સફેિ કલરની ઇક્કો ગાડીમા ં આવલે મોઢે માસ્ક પહરેેલ ત્રણ ઇસમોએ 
ફરીયાદિશ્રીને આંતરી લાકડાના ધોકાથી મારમારી રૂ.૮,૨૫,૦૦૦/- પસૈા 
ભરેલ કાળા કલરની બગે તથા સોનાની ચેઇન ઝટંવી ઇક્કો ગાડીમા ંભાગી 
ગયલે બાબતે ધોળકા ટાઉન પો.સ્ટે. ખાત ેનોધાયલે વણ શોધાયેલ લ ૂટંના 
ગનુ્ટ્હાનો ભિે ઉકેલી ઢબડુી ગગેના પાચં ઇસમોન ેલ ૂટંના નાણા રોકડ રકમ 
રૂ.૩,૮૮,૦૦૦/- અને સડંોવાયલે વાહન મળી કુલ રૂ.૬,૭૭,૦૦૦/- ના 
મદુ્દમાલ સાથે ઝડપી એલ.સી.બી.એ લ ૂટંના ગનુ્ટ્હોનો ભેિ ગણતરીના 
દિવસોમા ંશોધી કાઢેલ અને ગેંગ ના મખુ્ય સતૂ્રધાર સદહત ચાર ઇસમો 
નાસતા/ફરતા હતા તે નાસતા ફરતા ઇસમોને ઝડપી લ ૂટંમા ંબાકી રહલે 
મદુ્દામાલ રીકવર કરવા જીલ્લા પોલીસ વડા શ્રી વવરેન્ટ્રસીંહ યાિવ 
સાહબેશ્રી નાઓએ એલ.સી.બી પો.ઇન્ટ્સ.શ્રીને કરેલ સચુનાના 
ભાગરૂપે એલ.સી.બી પો.ઇન્ટ્સ. શ્રી આર.જી.ખાટં નાઓએ પો.સ.ઇ.શ્રી. 

 લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ ચ 
અમિાવાિ ગ્રામ્ય 
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જે.એમ.પટેલ, પો.સ.ઇ.શ્રી. આર.એસ.શેલાણા અને એલ.સી.બી.ની 
અલગ અલગ ટીમો બનાવી મખુ્ય સતૂ્રધાર સદહત ફરાર 
આરોપીઓને ઝડપી પાડવા આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન લોકેશન 
આધારે પ્રયાસ હાથ ધરેલ પરંત ુઆરોપીઓ રીઢા અને ચબરાક હોઇ 
મોબાઇલ ફોન બધં કરી જરૂર પડે ફોન ચાલ ુકરી ફોનનો ઉપયોગ 
કરતા અને ત્યારબાિ ફોન ક્સ્વચ ઓફ કરી સતત લોકેશન બિલતા 
રહતેા હતા જેથી ઇલેતરવનક સવેલ્નસ આધારે આરોપીઓ પહંોચની 
બહાર હોઇ બાતમીિારો થદક હદકકત મેળવી આરોપીઓ ઝડપી 
પાડવા પ્રયાસ કરેલ તેના ફળ સ્વરૂપે સાથેના એ.એસ.આઇ. 
આનિંવસિંહ સરવૈયા, હ.ેકોન્ટ્સ. રોદહતભાઇ ચૌધરી અને હ.ેકો. 
બબરેન્ટ્રવસિંહ ડાભી નાઓને મળેલ ચોક્કસ બાતમી આધારે એસ.પી. 
રીગ રોડ સીલજ સકકલ નજીક એલ.સી.બી, પો.ઇન્ટ્સ.શ્રીની  ટીમે 
વોચ ગોઠવી રોકડ રકમ અને સોનાની ચેઇન સાથે કુલ-૦૪ 
ઇસમોને ઝડપી પાડેલ  

ઢબડુી ગેંગ” ના મખુ્ય સતૂ્રધાર સદિત ચાર ઝડપાયા 

(૧)  અજયવસિંહ S/O અજીતસીંહ રતનવસિંહ ચાવડા ઉ.વ. ૩૧ રહ.ે 
િરબારવાસ, પાનસર તા.કલોલ મળૂ ગામ બબલોિરા, 
તા.વવજાપરુ જી.મહસેાણા  

(૨)  લાલો ઉફક દહતેન્ટ્રવસિંહ S/O અજીતસીંહ રતનવસિંહ ચાવડા ઉ.વ. 
૩૪ રહ.ે િરબારવાસ, પાનસર તા.કલોલ મળૂ ગામ બબલોિરા, 
તા.વવજાપરુ જી.મેહસાણા 

 (૩)  સજંયવસિંહ ઉફક ગણપતવસિંહ સ./ઓ. નાનભુા પનભુા 
વાઘેલા ઉ.વ.-૨૦ રહ.ે કારોલી ગામ, પ્રજાપવત વાસ તા.કલોલ 
જી. ગાધંીનગર મળૂગામ થરા-વડા, તા.કાકંરેજ જી. બ.કા.  

(૪)  પાથક ઉફક સાદહલ અશોકભાઇ તપોધન બ્રાહ્મણ ઉ.વ. ૨૦ રહ.ે 
શેરીસા ગામ, આનિંપરુા તા.કલોલ જી.ગાધંીનગર મળૂ ગામ-
વડસર તા.કલોલ  



લ ૂૂંટમાૂં ગયેલ નાણા પૈકી રૂ.૩,૮૯,૦૦૦/-  રોકડ રકમ 
તથા સોનાની ચેઇન -૧ મળી કુલ રૂ.૪,૯૭,૦૦૦/- નો 

મદુ્દામાલ રીકવર 

           ઉકત ઇસમો પાસેથી લ ૂૂંટમાૂં મેળવેલ નાણા રોકડ રકમ 
રૂ.૩,૮૯,૦૦૦/- તથા સોનાની ચેઇન વજન આશરે ૨૯/૫૨૦ દક.રૂ. 
૧,૩૬,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૨ દક.રૂ. ૧,૦૦૦/- મળી કુલ 
રૂ.૫,૨૬,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ કબ્જે કરેલ છે.  

આરોપીઓનો ગનુ્િાદિત ઇતતિાસ 

       આ ગેંગનો મખુ્ય સતૂ્રધાર અજયતસિંિ અજીતતસિંિ ચાવડા અગાઉ 

સને. ૨૦૧૮ માૂં ગાૂંધીનગર જીલ્લાના અડાલજ પો.સ્ટે.માૂં લ ૂૂંટના ગનુ્િામાૂં 

તથા સને-૨૦૧૭ માૂં કલોલ પો.સ્ટે. તથા પેથાપરુ પો.સ્ટે.માૂં લ ૂૂંટના 

ગનુ્િામાૂં અને સને ૨૦૧૧માૂં માણસા પો.સ્ટે. તથા પેથાપરુ પો.સ્ટે.માૂં 

ઇગ્લીશ િારૂના કેશમાૂં પકડાયેલ છે.  

કામગીરી કરનાર પોલીસ અતધકારી/કમમચારીની તવગત 

        પો.ઇન્સ શ્રી આર.જી.ખાૂંટ, પો.સ.ઇ. શ્રી આર.એસ.શલેાણા, 
એ.એસઆઇ. આનૂંિતસિંિ સરવૈયા, િ.ેકોન્સ બીરેન્રતસિંિ ડાભી, િ.ેકોન્સ. 
દિલીપતસિંિ પરમાર, િ.ેકોન્સ રોદિતકુમાર ચૌધરી, , િ.ેકોન્સ કુલદિપતસિંિ 
ચૌિાણ, પો.કોન્સ. સિિેવસીંિ પઢેરીયા અને પો.કોન્સ અજયભાઇ 
બોળીયા, પો.કોન્સ. ખમુાનતસિંિ સોલૂંકી, તવગેરે નાઓ જોડાયેલ િતા  

 


