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  તે એવી રીતે કે આ કામના ફરીયાદી તથા સાહદેો બેડીયા ગામેથી મરણ ગયલે ગાય 
લાવી તેનુ ંચામડુ ઉતારતા હતા ત્યારે આ કામના આરોપીઓ એક સફેદ કલરની ફોર વ્હહલમા ંઆવી 
તમો ગાયને કેમ કાપો છો તેમ કહતેા ફરી.એ કહલે કે અમો મરેલ ગાયનુ ંચામડુ ઉતારીએ છીએ,તમે 
કહતેા આરોપીઓએ ફરી.તથા સાહદેોને ગાળો આપી આરોપી ન.ં૧ નાએ ફરી.ને વાસામા ંપાઇપ મારી 



તથા આરોપી ન.ં૩ નાએ ફરી.ને ડાબા હાથના પોંચા ઉપર છરી મારી તમામ આરોપીઓએ ફરી.તથા 
સાહદેોને લોખડંના પાઇપ, લાકડી, લોખડંની પટ્ટી વવગેરેથી આડધેડ માર મારી આરોપી ન.ં૬ નાએ સાહદે 
બાલભુાઇને માથામા ંલાકડી વડ ેમાર મારી ગભંીર ઇજા કરી તેમજ ફરી.તથા સાહદે રમેશ તથા બાલભુાઇ 
ના ત્રણ મોબાઇલ ફોનની લુટં કરી અન્ય સાહદેોને શરીરે નાની મોટી ઇજાઓ કરી ગાળો આપી ફરી.તથા 
સાહદેો અનસુચુીત જાતીના હોવાનુ ં જાણવા છતા જાહરેમા ં ગાળો આપી જ્ઞાતી પ્રત્યે અપમાનીત કરી 
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અત્ર ેવખત ેઅમો પી.અસ.ઓ. ચાર્જમા ંહતા. તે દરમ   યાન પો.ઇન   સ. એન.ય.ુઝાલા સા.એ પોતાના રૂબરૂ 
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તા.૧૧/૦૭/૧૬  
  મારૂનામ વશરામભાઇ બાલભુાઇ સરવૈયા જાત ેચમાર (દલીત) ઉવ.૨૩ ધધંો ચામડાનો 
રહ.ેમોટા સમઢીયાળા તા.ઉના મો.ન.ં૯૯૦૯૨૨૯૦૬૧      

  રૂબરૂમા ઉના સરકારી દવાખાનામા ંપછુવાથી જાહરે કરી લખાવ ુછુ કે, હુ ંઉપર બતાવેલ 
ઠેકાણ ેમારા કુટંુબ સાથ ેરહ ુછુ.ં અન ેહુ ંમરેલા ઢોરની ખાલ (ચામડુ) ઉતારવાનુ ંકામ કરૂ છુ.ં અન ે૧૦ 
ધોરણ સધુી ભણેલ છુ.ં  

  આજરોજ સવારના સાડા આઠેક વાગ   યે હુ ંતથા મારા બાપજુી બાલભુાઇ વવરાભાઇ તથા 
રમેશ તથા મારી પત   ની મનીષા એ રીતેના અમો અમારી વાડીએ હતા. તે દરમ   યાન બેડીયા ગામના 
નાજાભાઇ દાનાભાઇનો ફોન મારા બાપજુીના ફોનમા ંફોન આવેલ અન ેકહલે કે, મારી ગાય ગામમા ંમરી 
ગયેલ છે. તો તમો આવીને લઇ જાવ તમે ફોન આવતા મારા બાપજુીએ મને કહતેા હુ ંતથા મારો ભાઇ 
રમેશ તથા મારા કાકાનો કદકરો અશોક બીજલભાઇ સરવૈયા તથા મારા કુટંુબી ભાઇ બેચરભાઇ ઉગાભાઇ 
સરવૈયા એમ અમો ચારેય જણા મારી છકડો રીક્ષા લઇન ે બેડીયા ગામ ે ગયેલા અન ે ત   યા ં આ 
નાજાભાઇની ગાય જાપામા ંમરણ ગયેલ હાલતમા ંપડલે હોય તે ગાય છકડો રીક્ષામા ંનાખી અમો 
અમારા ગામની સીમમા ંઆવી ગાયને ઉતારી અન ેસવારના આશરે દશેક વાગ   યે અમો ગાયનુ ંચામડુ 
ઉતારતા હતા. દરમ   યાન થોડીવારે એક ફોરવ   હીલ કાર સફેદ કલરની ત   યા ંઆવેલ અન ેતેમાથંી પાચં 
જણા ઉતરેલા અન ેમને કહવેા લાગેલ કે અમો ગૌરક્ષકો છીએ. અન ેતમો ગાયને કેમ કાપો છો. તેમ 
કહી અમોન ે ગાળો દેવા લાગતા અમોએ ગાળો દેવાની નાપાડતા આ પાચંેય જણા માથંી એક 
પ્રમોદગીરી રમેશગીરી રહ.ેસીમર વાળા પાસ ેલોખડંનો પાઇપ હતો. તથા બળવતં ધીરૂભાઇ રહ.ેઉના 
વાળા પાસ ેલાકડી હતી. તથા રમેશ ભગવાન રહ.ેસામતેર વાળા પાસ ેલોખડંની પટ્ટી તથા રાકેશ જેના 



બાપનુ ંનામ આવડત ુનથી. જે ઉના ભીમપરામા ંરહ ે છે. તથા રસીક કે જેના બાપનુ ંનામ આવડત ુ
નથી. અન ેતે ઉના ભીમપરામા ંરહ ેછે. તેના હાથમા ંબાવડનો ધોકો હતો. આ પાચંયે જણા મને તથા 
મારા ભાઇ રમેશ તથા અશોક બીજલભાઇ અન ેબચેરભાઇ ઉગાભાઇ એમ અમો ચારેય જણાને લોખડંના 
પાઇપ લાકડી તથા લોખડંની પટ્ટી વવગેરે થી આડેધડ માર મારવા લાગેલ અને મને પ્રમોદગીરીએ 
વાસામા ંપાઇપ મારી દીધેલ તેમજ રાકેશએ અમો જે ચામડુ ઉતારતા હતા. તે છરી લઇ મન ેડાબા 
હાથના પોંચા ઉપર મારી દીધેલ આ દરમ   યાનમા ંનાગજી ડાયા આકહર રહ.ેબેડીયા વાળો પણ લાકડી 
લઇન ેઆવેલ અન ેઆ પાચંેય જણાને ઉશ   કેરવા લાગેલ કે આ બધાને બાધંીન ેમારીને કાપી નાખો. તેમ 
કહી તે પણ અમોન ેમારવા લાગેલ આ દરમ   યાનમા ંમારા બાપજુી બાલભુાઇ વવરાભાઇ તથા મારી બા 
કંુવરબેન અમોન ેછોડાવવા વચ્ચે પડતા તેન ેઆ લોકો માથંી કોઇએ વાસામા ંલાકડી મારી દીધેલ અન ે
નાગજી ડાયા પાસ ેલાકડી હતી તે લાકડી વડ ેમારા બાપજુી બાલભુાઇને માથામા ંધા મારી દેતા તે 
નીચે પડી ગયેલ અન ેઆ લોકો અમોન ે માર મારતા હોય જેથી દેવશીભાઇ કાળાભાઇ બાબરીયા 
રહ.ેબેડીયા વાળા અમોન ેછોડાવવા આવતા તેન ેપણ આ લોકોએ માર મારેલ અને મારો તથા મારા 
ભાઇ રમેશ તથા મારા બાપજુીનો મોબાઇલ આ લોકો ઝુટવી ગયલે અન ેપછી આ છએય જણાએ મને 
તથા મારા ભાઇ રમશે તથા અશોક બીજલ અન ેબેચરભાઇ ઉગાભાઇ એમ અમો ચારેયને લાકડીના 
ધોકા મારી તેની પાસેની સફેદ ફોરવ   હીલમા ં પરાણે બેસાડી ત   યાથંી અમોન ે રામેશ્વરના પાટીયે આ 
ફોરવ   હીલ ઉભી રાખી ત   યા ંપણ અમો ચારેયને લાકડી તથા પાઇપના ધસુ   તા મારેલ અન ેત   યાથંી ઉના 
બસ સ   ટેન   ડ પાસ ેલાવી અમો ચારેયને આ ફોરવ   હીલ માથંી ઉતારી અમો ચારેય જણાને એક દોરડાથી 
બાધંી તે દોરડુ ગાડી પાછળ બાધંી ત   યાથંી આ પ્રમોદગીરી તથા બળવતં તથા રમેશ તથા રાકેશ અન ે
રસીક એમ પાચંેય અમોને જાહરેમા ંલાકડી તથા પાઇપ વડ ેમારતા મારતા પોલીસ સ   ટેશન નજીક 
લાવેલ આ દરમ્યાન ઘણા લોકો ભેગા થઇ ગયલે અને પોલીસ પણ આવતા આ પાચંેય જણા તેની 
ફોરવ   હીલ ગાડી લઇ જતા રહલેા તે પછી અમોન ેઅહીયા ઉના સરકારી દવાખાને લાવી સારવારમા ં
દાખલ કરેલ અન ેમારા બાપજુીને વધ ુવાગલે હોય જેથી મારી બા કંુવરબેન તેન ેગીર ગઢડા સરકારી 
દવાખાન ેસારવાર કરાવી અહીંયા લાવેલ છે. અન ેમારા બાપજુીને માથામા ંસાત ટાકંા આવેલ છે. તેમજ 
મારા ભાઇ રમેશને આંખા શરીરે ખબુ માર મારેલ હોય જેથી મારા ભાઇ રમશે તથા મારા બાપજુીને 
ડો.સા.એ વધ ુસારવાર માટે બહાર જવાનુ ં કહલે છે. અન ે હાલ અમારી સારવાર ચાલ ુ છે. અન ે હુ ં
સપંણુાભાનમા ંછુ.ં  

  તો આજરોજ અમો સવારના દશેક વાગ   યે મરેલ ગાયનુ ં ચામડુ ઉતારતા હતા. તે 
દરમ   યાન પ્રમોદગીરી રમશેગીરી રહ.ેસીમર વાળા વવગેરે છ માણસોએ તમો ગાયને કેમ કાપો છો તમે 
કહી અમોન ેગાળો આપી લોંખડંનો પાઇપ લાકડી લોખડંની પટ્ટી ધોકા વડ ેમાર મારી અમારા ત્રણ 
મોબાઇલ ઝુટવી લઇ જઇ અમોન ેપરાણ ેતેની ફોરવ   હીલ ગાડીમા ંનાખી દોરડ ેબાધંી જાહરેમા ંમાર 
મારી મારા બાપજુીના માથામા ંલાકડી મારી તેમજ અમોન ેઆખા શરીરે લાકડી લોખડંનો પાઇપ પટ્ટ 
ધોકા છરી વડ ેમાર મારેલ હોય તો આ છએય ઇસમો સામ ેધોરણસર થવા મારી ફરીયાદ છે.  

  એટલી મારી ફરીયાદ હકીકત મારા લખાવ   યા મજુબની બરાબર અન ખરી હોય જે 
વાચંી સમજી આ વનચે મારી સહી કરી આપેલ છે.    

                                                                                  
રૂબરૂ   

સહીઃ- વશરામ બાલભુાઇ સરવૈયા                                                  સહીઃ- 
અવાચ   ય  



(એન.ય.ુઝાલા) 
                                                                                      
પો.ઇન   સ.  
                                                                                     
ઉના પો.સ   ટે.  

જયભારત સાથ રવાના  

મ્હ.ેજય.ુફ.ક. મેજી.સા. ઉના કોટા  

તરફ   

                                             પો.સ્ટે.ઓ.  
        ઉના પો.સ્ટે. 


