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ઉના તાલકુાના મોટા સમઢીયાળા ગામના દલલતો પર 

ગજુારેલ અત્યાચારનો સપંરૂ્દ વવગતોફેક્ટ ફાઈન્ડીંગ કવમટીનો 

અહવેાલ 

 

કવમટી મેમ્બર  

૧. કૌવિક પરમાર –સામાજિક કાયદકર- ૯૯૧૩૪૨૩૮૨૮ 

૨. ડૉ. નીવતન ગરુ્જર- વરરષ્ઠ સામાજિક અગ્રર્ી- ૯૪૨૭૩૧૮૨૧૭ 

૩. સબુોધ પરમાર- LLB વવદ્યાર્થી અને સામાજિક કાયદકર- ૮૪૯૦૯૧૯૮૧૨ 

૪. રકરીટ રાઠોડ- સામાજિક કાયદકર અને અગ્રર્ી- ૯૭૨૭૭૪૫૩૮૭ 

૫. કાન્તીભાઈ પરમાર- સામાજિક અગ્રર્ી અને કાયદકર- ૯૭૨૭૭૪૫૩૮૬ 

૬. િગદીિ પરમાર- સામાજિક કાયદકર- ૯૯૦૪૪૫૧૧૨૬ 

૭. કાન્તીભાઈ મકવાર્ા- સામાજિક અગ્રર્ી- ૯૯૦૯૬૮૬૧૪૧ 

૮. બળદેવભાઈ પરમાર- સામાજિક અગ્રર્ી- ૯૯૦૯૩૦૬૧૫૧ 
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 ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ કહવેાતા ગવતિીલ ગિુરાત રાજ્યમા ં વનદોષ 

દલલતો પર ગજુારેલ પાિવી અત્યાચારના બનાવની હકીકતની સપંરૂ્દ 

વવગતો  

ગિુરાત રાજ્યના ગીર સોમનાર્થ જીલ્લાના ઉના તાલકુાર્થી આિરે 20 રકમી ના અંતરે 

આવેલા મોટા સમઢીયાળા ગામની સીમમાં વનદોષ દલલત યવુાનો તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ 

િયારે મતૃ ગાયનુ ંચામડંુ ઉતારતા હતા ત્યારે જીવતી ગાય કાપો છો એમ કહીને ગૌરક્ષાની 

આડમા ંગુડંાગદી કરીને પોતાનો ધધંો ચલાવતા લોકોએ તાલીબાની સ્ટાઈલમા ંવનદોષ દલલતો 

ઉપર ક્રૂર અને પાિવી અત્યાચાર કરી સખત માર મારેલ. હાલમા ંિયારે આ બનાવે આખા 

ગિુરાતમા ંચકચાર મચાવી છે અને ચચાદનો મદુ્દો બન્યો છે ત્યારે સમગ્ર ઘટનાને બારીકાઈર્થી 

જાર્વી ખબુ િ િરૂરી બની જાય છે. 

તા. ૧૬/0૭/૨૦૧૬ ના રોિ કૌવિક પરમાર, કાન્તીભાઈ પરમાર, રકરીટ રાઠોડ, સબુોધ 

પરમાર, િગદીિ પરમાર, બળદેવભાઈ પરમાર અને ડૉ. નીવતન ગરુ્જર ની બનેલી એક કવમટી 

રૂબરૂ મલુાકાત લઇ સમગ્ર ઘટનાના મળૂ સધુી પહોચવા મહસેાર્ા- અમદાવાદ ર્થઈ ઉના ખાતે 

પહોચેલ.  

આ દરવમયાન ભોગ બનનારા પૈકી ફરરયાદી નામે વિરામભાઇ બાલભુાઈ સરવૈયા સરહત 

અન્ય બે લોકોની તલબયત બગડતા વધ ુસારવાર માટે રાિકોટની વસવવલ હોસ્સ્પટલ મોકલેલ. 

સૌ પ્રર્થમ કવમટી દ્વારા ૧૭/૦૭/૨૦૧૬ ની રાતે્ર આિરે ૧૨:૩૦ ર્થી સવારે ૩:૪૦ સધુી ભોગ 

બનનાર લોકો અને તેમની સારે્થ રહલેા લોકો તર્થા રાિકોટના સ્ર્થાવનક લોકો પાસેર્થી બનાવની 

હકીકતોનો તાગ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરેલ અને ફરરયાદની F.I.R મેળવીને અભ્યાસ કરેલ. F.I.R 

ન.ં 0ફ.૧૨૭/૧૬, તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ સાજંે ૧૯/૩૦ એ દાખલ ર્થયેલ જેમા ંI.P.C કલમ 

૩૦૭, ૩૯૫, ૩૨૪,૩૨૩, ૫૦૪, જીપી એક્ટ કલમ ૧૩૫ અને એટ્રોસીટી ૩(૨) ૫ મિુબની 

કલમો લગાવેલ. ભોગ બનનાર અને એમના સગા િોડે વાતચીત કરતા તેમિ તેમના દ્વારા 

બતાવવામા ં આવેલ વાયરલ ર્થયેલ વવડીયો ઉપરાતં વધ ુ વવડીયો િોતા જાર્વા મળેલ કે 

બનાવના જે વવડીયો વાયરલ ર્થયેલા એ તો ર્થોડા અંિમાત્ર િ હતા. જે ઘટના બની છે તે 

ઘટના સ્ર્થળે વનદોષ યવુકો અને એમના પરરવારિનોને કુલ ૩૫ ર્થી ૪૦ લોકો માર મારતા 
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દેખાય છે જેમા ંઅમકુ વ્યસ્ક્તઓ વાતચીત દરવમયાન એકબીજાના નામ પર્ ઉચ્ચારે છે. આ 

વવડીયો િોતા અને ત્યા ંઉપસ્સ્ર્થત પરરવારિનો તર્થા ભોગ બનનાર િોડે વાતચીત દરવમયાન 

માલમુ પડ્ુ ંકે જે F.I.R દાખલ ર્થઇ છે તેમા ંઘર્ી બધી કલમો ખટેૂ છે. તેર્થી રેંિ IG ને ઉદે્દિીને 

કલમોનો વધારો કરવા માટેની અરજી તૈયાર કરેલ જેમા ંIPC એક્ટની કલમો ૩૪, ૩૬૪, ૩૫૫, 

૧૨૦ B, ૫૦૬ (૨), ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯ અને એટ્રોસીટી 

એકટની ૩(૧) (d), ૩ (૧) (e), ૩(૧) (i), ૩ (૧) (r), ૩ (૧) (s), ૩ (૧) (w) (i) (ii) મિુબની 

કલમો ઉમેરવા રજૂઆત કરેલ અને ઘટનાના બીજા વવડીયોની એક DVD બનાવીને જુનાગઢ 

િવા રવાના ર્થયેલ.  

તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ સવારે આિરે ૭:૧૫ ની આસપાસ જુનાગઢ વસવવલમા ંપહોંચી 

બપોરે ૧૨ વાગ્યા સધુી ભોગ બનનાર પૈકી બાલભુાઈ, કપીલાબેન અને એમના પતુ્ર સારે્થ ચચાદ 

કરેલ જેમા ંનીચે મિુબની ચોંકાવનારી હકીકતો જાર્વા મળેલ. 

સૌ પ્રર્થમ અતે્ર એ જાર્વુ ંએ ખબુ િ િરૂરી છે કે મખુ્ય ફરરયાદીના વપતા બાલભુાઈ સરવૈયા 

મતૃ પશઓુના ચામડાના વ્યવસાય સારે્થ ખબુ િ લાબંા સમયર્થી િોડાયેલા છે અને 

આસપાસના ગામમા ંકોઈ પશનુુ ંમતૃ્ય નીપજે તો તેનો વનકાલ કરી એના ચામડાનો વ્યવસાય 

પર્ તેઓ િ કરે છે. 

ગામના હાલના સરપચં પ્રફુલભાઈ કોરાટ યેનકેન પ્રકારે બાલભુાઈને વવવવધ રીતે હરેાન 

પરેિાન કરે છે, એમનુ ંમકાન તોડી પાડવા અવારનવાર નોટીસો પર્ આપે છે. લગભગ છ(૬) 

માસ અગાઉ સરપચં સારે્થ સામાન્ય બોલાચાલીમા ંસરપચં પ્રફુલ્લભાઈએ ધમકીભયાદ સ્વરમા ં

બાલભુાઈને િર્ાવેલ કે “ત ુ ંહાલ જે ધધંો કરે છે તે બધં કરી દેજે, તારી મારેલી ગાય ગમે ત્યારે 

જીવતી ર્થિે અને ત્યારે તને ભારે પડી િિે”. િોકે, સરપચં પ્રફુલ્લભાઈની વાતનો બાલભુાઈને 

અંદાિ ન આવતા ગભંીરતાર્થી લીધેલ નરહ. 

તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ બાલભુાઈ પર બાજુના ગામ બેડીયામારં્થી ફોન આવેલ અને  

આહીર નાજાભાઈ દાનાભાઈની ગાય પર વસિંહ ે હુમલો કરીને મારી નાખેલ છે તેમ િર્ાવી 

ત્યારં્થી મતૃ ગાય લઇ િવા કહલે. ત્યારં્થી ગાય લઈને સમઢીયાળા પરત આવ્યા બાદ ર્થોડી 

વારમા ંબાજુના િ ગામ મોતીસરા મારં્થી પર્ જીવાભાઈ કોળીનો ફોન આવેલ અને પોતાની 
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ગાય મારી ગઈ છે તેમ િર્ાવેલ. તેર્થી બાલભુાઈ સરવૈયાએ પોતાના દીકરાને મારેલી ગાયો 

લઇ આવવા િર્ાવેલ. આમ વારાફરતી બનેં ગામોમારં્થી બાલભુાઈ સરવૈયાના પતુ્ર 

વિરામભાઇ સરવૈયા મતૃ ગાયો લઇ આવેલ અને મોટા સમઢીયાળાર્થી ર્થોડે દુર અવાવરંુ 

િગ્યાએ સીમમા ં આિરે ૧૦ વાગ્યાની આસપાસ સરવૈયા વિરામભાઈ, રમેિ સરવૈયા, 

બેચરભાઈ સરવૈયા તર્થા અિોકભાઈ સરવૈયા લાવેલ મતૃ ગાયોનુ ંચામડંુ ફાડતા હતા. 

આ દરવમયાન ભોગ બનનારના િર્ાવ્યા અનસુાર એક ૪ વ્હીલર ગાડી આવેલ અને આ 

લોકોને િોઇને તરત િ નીકળી ગયેલ. બાદમા ંર્થોડી િ વારમા ંબે ૪ વ્હીલર અને ૩૦ ર્થી ૩૫ 

જેટલા ૨ વ્હીલરનો મોટો કાફલો લાકડી અને લોખડંની પાઈપો વડે એક સારે્થ ધસી આવેલ 

અને “સાલાઓ જીવતી ગયો કાપો છો” એમ કહીને અત્યતં ગદંી ગદંી ગાળો બોલવા લાગેલ 

અને લાકડીઓ પાઈપોર્થી માર મારવા લાગેલ. ગડદાપાટંુ સહીત અત્યતં ગદંી ગાળો સારે્થ 

તમામ લોકો એ માર મારેલ છે. િો કે આ દરવમયાન ભોગ બનનાર તમામ લોકો એ વારંવાર 

િર્ાવેલ કે આ મતૃ ગાયો છે અને અમારો આ ધધંો છે. પર્ તેઓએ તેમની કોઈ વાત ધ્યાને 

લીધી નરહ અને ક્રૂર રીતે મારવાનુ ંચાલ ુિ રાખેલ.  

આ સમગ્ર ઘટના દરવમયાન ગામના એક દેવીપિુકભાઈએ બાલભુાઈ સરવૈયાને ફોન કરીને 

િર્ાવેલ કે ઘર્ા બધા માર્સો સારે્થ મળીને તમારા છોકરાઓને મારે છે અને મોટી સખં્યામા ંછે. 

તેર્થી બાલભુાઈ અને તેમની પત્ની પોતાના દીકરાઓને બચાવવા ઘટનાસ્ર્થળે િવા રવાના 

ર્થયેલ જ્યા ં બે હાર્થ િોડીને તેમના દીકરાઓને ન મારવા અને આ મતૃ પશઓુને ફાડવાનો 

તેઓ વષોર્થી ધધંો કરે છે અને આ મતૃ ગાયો છે તેમ િર્ાવેલ. એટલામા ંબાલભુાઈના સગા 

દેવિીભાઈ ઘટના સ્ર્થળે આવ્યા અને જેમની ગાય મારી ગઈ હતી તે બાજુના ગામવાળા 

નાજાભાઈ દાનાભાઈ ને પર્ સારે્થ લઇ ગયેલ. ઘટનાસ્ર્થળે આવીને નાજાભાઈ એ િર્ાવેલ કે 

“આ ગાય મારેલી છે અને મારી છે” પરંત ુકહવેાતા ગૌરક્ષકો એ બાલભુાઈના સગા દેવિીભાઈ 

અને મતૃ ગાયના માલલક નાજાભાઈ બનેં ને ગાળો બોલી માર મારી ત્યારં્થી િતા રહવેા 

િર્ાવેલ. આટલા વવરામ બાદ ફરીર્થી ત્યા ં ઉપસ્સ્ર્થત તમામ નરાધમોએ પાિવી અત્યાચાર 

ગજુારવાનુ ં ફરી ચાલ ુ કરેલ. લગભગ દોઢ કલાક સતત આ લોકોને ઘટના સ્ર્થળે સતત આ 

લોકોને મારવામા ં આવ્યા. બાદમા ં સરવૈયા વસરામભાઈ, સરવૈયા બેચરભાઈ, સરવૈયા 

અિોકભાઈ, સરવૈયા રમેિભાઈના ખમીસ કાઢીને ફરી મારવાનુ ં ચાલ ુ કરેલ અને ચારેયને 
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િબરદસ્તીર્થી પોતાની ગાડીમા ંબેસાડી ઉના લાવવા માટે નીકળેલ. આ દરવમયાન બાલભુાઈ ને 

પર્ એમની ગાડીમા ં બેસાડવા પ્રયત્ન કરેલ પરંત ુતેમને ખબુ િ પ્રવતકાર કરતા આ લોકોએ 

તેમને માર્થા પાઈપ ફટકારી લોહીલહુાર્ કરેલા અને બાલભુાઈની પત્ની વચ્ચે આવતા એમને 

પર્ મારેલ અને બાલભુાઈ બેભાન ર્થઇ િતા ંએમને લઇ િવામા ંવનષ્ફળ નીવડેલા.  

ચાર વનદોષ દલલત યવુકોને ગાડીમા ં બેસાડી ઉના તરફ લઇ િતા હતા ત્યારે વચ્ચે 

પોલીસની ગાડી મળેલ. પોલીસની ગાડી અને કહવેાતા ગૌ રક્ષકોની ગાડી સામસામે મળતા 

ઉભી રહલે અને એકબીજા સારે્થ વાતચીત કરેલ જેમા ંકહવેાતા ગૌ રક્ષકોએ િર્ાવેલ કે અમો 

આમને ઉના લઇ િઈએ છીએ અને સમા પ્રત્યતુર મા ંપોલીસે િર્ાવેલ કે અમો ઘટના સ્ર્થળે 

િઈને આવીએ છીએ. આ સમગ્ર વાત િોતા સ્પષ્ટપરે્ િર્ાઈ આવે છે કે આ ઘટનામા ંપોલલસ 

પર્ સડંોવાયેલી છે.  

ત્યારબાદ આ બધાને ઉના લઇ ગયેલા અને ઉનામા ં ગાડીની પાછળ (ગાડી ન.ં 

DD.03.F.1294) પે્રવસડેન્ટ, ગીર સોમનાર્થ જીલ્લા વિવ સેના લખેલ પોતાની ગાડીની પાછળ 

બાધંી વનદોષ દલલતોને નાગરરકોના માનવ સન્માન અને માનવ ગૌરવ હર્ાય તેવી રીતે 

કાયદો અને વ્યવસ્ર્થા હાર્થમા ં લઇ આ વનદદયી રહિંદુ તાલીબાનોએ યવુકોને જાહરેમા ં મારતા 

મારતા ઝુલસુ કાઢેલ અને માનવ ગૌરવ પર ઘટક હુમલો કરતા કરતા છેક ઉના પોલલસ સ્ટેિન 

સધુી લઇ ગયેલા અને છેક પોલલસ સ્ટેિન ના લોક અપ સધુી આ ચારેય દલલતો ને લઇ 

ગયેલા.  

આ દરવમયાનમા ંઈજાગ્રસ્ત બાલભુાઈ અને એમની પત્નીને સારવાર અરે્થ લઇ િવા 108 

એમ્્યલુન્સ વાન ઘટનાસ્ર્થળે પહોંચે છે અને ઈજાગ્રસ્તોને ઉના લઇ િવાની િગ્યાએ ગીર 

ગઢડા લઇ િવા પોલલસ િર્ાવે છે પરંત ુબાલભુાઈ અને તેમની પત્નીએ ઉના લઇ િવાનુ ં

કહતેા પોલલસ અવધકારી કંચનબેન બલભૈુના પત્ની કંુવરબેન ને ધમકાવે છે અને અભદ્ર ભાષામા ં

વાત કરે છે. 

આ તરફ ઉનામા ંદલલતોને મારેલ છે તેવી લોકોમા ંજાર્ ર્થતા દલલતોના ટોળા ભેગા ર્થતા 

આ કહવેાતા ગૌ રક્ષકો ભાગી ગયેલા અને સમગ્ર મામલો બીચકયો હતો. કોઇપર્ ગનુ્હો ન 

હોવા છતા ંદલલત યવુકોને લોક અપ મા ંપરૂવામા ંઆવેલ અને  મોડી સાજંે દબાર્ ઉભુ ંર્થતા 
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માત્ર છ (૬) કહવેાતા ગૌ રક્ષકો ૧) પ્રમોદગીરી રમેિગીરી રહ.ેસીમર તા. ઉના ૨) બળવતં 

ધીરુભાઈ રહ.ે ઉના ૩) રમેિ ભગવાનભાઈ રહ.ે સામતેર ૪) રાકેિ રહ.ે ઉના ભીમપરા ૫) રવસક 

રહ.ે ઉના ભીમપરા ૬) નાગજી ડાહ્યાભાઈ આહીર રહ.ે બેડીયા તા. ગીર ગઢડા સામે ગનુ્હો 

દાખલ કરેલ.  

આ સમગ્ર ઘટના જાણ્યા બાદ જુનાગઢ વસવવલમા ંસારવાર લઇ રહલેા બાલભુાઈ સરવૈયા, 

તેમના પત્ની કંુવરબેન અને દીકરા રમેિ સારે્થ વાતચીત કરી તેમના ઈન્ટરવ્યુ ંલઇ તેની DVD 

તૈયાર કરેલ.  

બાદમા ંફરરયાદ મા ંવધ ુકલમોનો ઉમેરો કરવાની અરજી સારે્થ સમગ્ર હકીકતોની બનાવેલી 

DVD િોડીને જુનાગઢના રેંિ IG લિજેિકુમાર ઝા ની સારે્થ આિરે ૫૦ વમનીટ સધુી મીટીંગ 

કરીને સમગ્ર બનાવ અંગે રજૂઆત કરી અરજી અને DVD રજુ કરી ત્યારં્થી ઉના પો.સ્ટે. િવા 

રવાના ર્થયેલ અને ત્યા ંપર્ વધ ુકલમો ઉમેરવાની અરજી સારે્થ સમગ્ર ઘટનાની DVD આપેલ. 

 સમઢીયાળાની ગામની મલુાકાત:-  

 બાદમા ંબીજા રદવસે તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૬ ના રોિ સમઢીયાળા ગામની મલુાકાત દરવમયાન  

બાલભુાઈ સરવૈયાના ઘરની મલુાકાત લીધી અને અણ,ુજાવતના વવસ્તારમા ંફયાદ. જેમા ંજાર્વા 

મળેલ કે ગામની કુલ વસ્તી આિરે ૩૦૦૦ જેટલી છે જેમા ંદલલતોના આિરે ૨૫ જેટલા મકાનો 

છે. આ વસવાય પટેલોના ૨૫૦ ઘર, કોળીના ૪૫ ઘર, વાળંદોના ૧૬ ઘર અને દરબાર તર્થા 

આરહરના ૨-૨ ઘર છે. દલલતો સપંરૂ્દરીતે ખેતમજુરી પર નભે છે જેમા ં૧૫૦ રૂવપયા મજૂરીનો 

દર ચાલે છે. ગામમા ં એક પર્ દલલતોના ઘરે િૌચાલય નર્થી. ભોગ બનનાર અિોકભાઈ 

બીિલભાઈ સરવૈયાના ઘરની મલુાકાત દરવમયાન તો દારુર્ ગરીબી િોવા મળી. 

અિોકભાઈના પરરવાર પાસે પોતાનુ ંમકાન પર્ નર્થી અને ભાડ ેરહ ેછે. જે મકાનમા ંરહ ેછે તે 

મકાનનો દરવાિો પર્ નર્થી બારી પર્ નર્થી, લાઈટ નર્થી કે પાર્ીના નળની પર્ વ્યવસ્ર્થા 

નર્થી અને ઘરમા ંપ્લાસ્ટર પર્ નર્થી. ઘરમા ંઆંગળીના વેઢે ગર્ી િકાય તેટલા વાસર્ો છે.  

 ગામમા ંઆજેપર્ ભારોભાર આભડછેટ છે. ગામમા ંબધાનુ ંસ્મિાન એક િ છે માત્ર દલલતોનુ ં

સ્મિાન િ અલગ છે. દલલતોને માયાદ પછી પર્ જાવતવાદ નડે છે. ગામના સામરુહક ભીજ્નના 

પ્રસગંોમા ં દલલતોને સ્ર્થાન નર્થી, મરંદર પ્રવેિ નર્થી, પાયાની સવુવધાઓનો દલલત વવસ્તારમા ં
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સદંતર અભાવ છે. દલલતો અત્યતં ગરીબીમા ંજીવે છે તેમ છતા ંBPL યાદીમા ં કે કાડદ લેવામા ં

હજી પર્ સફળ ર્થયા નર્થી. ગ્રામ પચંાયતમા ં કોઈ અનામત ની સીટ પર્ ફાળવાઈ નર્થી. 

ગામમા ંહાલ કો.ઓપ્ટ સભ્યર્થી માત્ર કાગળ પર િ સામાજિક ન્યાય સવમવત બનાવેલ છે જેમા ં

ચેરમેન નો અવાિ પર્ કોઈ સાભંળત ુ ં નર્થી. આમ, ગામના સમગ્ર દલલતો અત્યતં દયનીય 

સ્ર્થવતમા ંજીવે છે. 
 

 આ સમગ્ર મામલામા ં અમારી મખુ્ય વસ્તઓુ નીચે મિુબ છે જે દલલતોને પરુતો અને 

વનષ્પક્ષ ન્યાય અપાવવા માટે ખબુ િ િરૂરી છે.  

૧. સમગ્ર બનાવની ઊંડી તપાસ માટે હાઈકોટદના સીટીંગ િિના વડપર્ હઠેળ એક તપાસ પચં 

નીમવામા ંઆવે. 

૨. સમગ્ર ઘટનામા ં૩૫ ર્થી ૪૦ લોકો અત્યતં ક્રૂર રીતે દલલતોને માર મારતા દેખાય છે તેની 

તાત્કાલલક ઓળખ કરી તમામ ની ધરપકડ કરી તેમના દ્વારા ઉપયોગ કરાયેલ તમામ 

વાહનોની િપ્તી લેવામા ંઆવે. 

૩. ગિુરાત રાજ્યમા ંગૌ હત્યા ની અટકાયત કરવા માટે પહલેેર્થી િ કાયદો અમલમા ં હોવા 

છતા ંબની નેઠેલી આવી ગૌરક્ષક ના નામે ગુડંાગદી કરતી તમામ ગૌરક્ષક સવમવતઓ ને 

ગેરકાયદેસર જાહરે કરી તાત્કાલલક ધોરરે્ પ્રવતબધં મકુવામા ંઆવે. 

૪. જે ગૌરક્ષકોને આરોપી બનાવેલ છે તે ગૌરક્ષા ની આડમા ં ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ચલાવે છે તેવુ ં

અમારા ધ્યાનમા ંઆવેલ છે તેર્થી આની સઘન તપાસ કરી (ગૌરક્ષાના નામે કાયદો હાર્થમા ં

લઇ માનવતા વવરુદ્ધનો રિમીનલ ગનુ્હો આચરેલ હોઈ) આ સસં્ર્થાનુ ં રજીસ્ટે્રિન તાત્કાલલક 

રદ કરી તેની સમગ્ર સપંવિને સરકાર દ્વારા ટાચંમા ંલેવામા ંઆવે.  

૫. આિરે છ માસ અગાઉ ગામના હાલના સરપચં પ્રફુલભાઈએ બાલભુાઈને જે ધમકી આપેલ 

તે િોતા એમની સડંોવર્ી પર્ નકારી િકાય તેમ નર્થી તો એમની પર્ સઘન તપાસ 

કરવામા ંઆવે. 

૬. ઉના પો. સ્ટે. તમામ પોલલસ સ્ટાફના મોબાઈલ ફોન અને તમામ આરોપીઓના મોબાઈલ  

ફોન સહીત ગામના હાલના સરપચં ના પર્ છેલ્લા એક માસના CDR ની વવગતોની તપાસ 

કરવામા ંઆવે. 
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દલિત અધિકાર મચં- ગજુરાત Page 8 

 

૭. સમગ્ર કેસની ઊંડી તપાસ કરી એટ્રોસીટી એક્ટ (નવા સધુારા) - 2015 મિુબ ૬૦ રદવસમા ં

ચાર્જિીટ દાખલ કરવામા ંઆવે.  

૮. કેસ ચલાવવા માટે ખાસ સરકારી વકીલની વનમણકુ કરવામા ંઆવે. 

૯. આ બનાવમા ંવનદોષ દલલત યવુકોને ઉના બસ સ્ટેિનર્થી મારતા મારતા પોલલસ લોક અપ 

સધુી લઇ િઈને ફેંકી દીધેલ છે અને આ સમગ્ર ઘટના દરવમયાન પોલલસે મકુપે્રક્ષક બનીને 

આરોપીઓને બચાવવા જાર્ી િોઇને બેદરકારી દાખવી છે તેર્થી સડંોવાયેલા તમામ પોલલસ 

અવધકારીઓને આરોપી બનાવવામા ંઆવે. 

૧૦. સમગ્ર બનાવમા ં પ્રાર્થવમક તપાસના અંતે PI, ASI અને કોન્સ્ટેબલોને સસ્પેન્ડ કરેલ છે 

તેર્થી સાલબત ર્થાય છે કે તેઓએ પોતાની ફરિમા ંજાર્ી િોઇને બદઈરાદાપવૂદક બેદરકારી 

દાખવી છે. આ તમામ સસ્પેન્ડેડ પોલલસ અવધકારી વવરુદ્ધ IPC કલમ ૧૬૬(A) અને ૨૧૭, 

૨૧૮ તર્થા નવીન સધુારેલ એટ્રોસીટી એક્ટ ૨૦૧૫ ની કલમ- ૪ મિુબ રાજ્ય સરકાર જાતે 

ફરરયાદી બની FIR દાખલ કરે. 

૧૧. તમામ ભોગ બનનાર અને સાક્ષીઓનુ ંિી. પો. કોડ કલમ ૧૬૪ મિુબનુ ં વનવેદન તપાસ 

અવધકારી દ્વારા નોંધાવવાની કાયદવાહી તાત્કાલલક ધોરરે્ કરવામા ંઆવે. 

૧૨. પ્રસ્તતુ ઘટનામા ં માનવ ગરરમાનુ ં ખલુ્લેઆમ ભયકંર રીતે હનન ર્થયેલ હોઈ અને 

પરરવારના કમાનાર વ્યસ્ક્તઓ કમાઈ િકે તેમ ન હોઈ સ્પે. કેસમા ં મખુ્યમતં્રી રાહત 

ફંડમારં્થી વચગાળાનુ ંરાહત તરીકે ૧૦/૧૦ લાખનુ ંવળતર આપે.  


