સલાબતપુરા તતરૂપતી માર્કે ટ પાસે થયેલ ખુનના ગુનાનો ભેદ ઉર્કેલી આરોપીને ઝડપી પાડતી સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ

તા.૨૦/૦૮/૧૮ ના રોજ રીંગરોડ તતરૂપતી માર્કે ટની પાછળ નાસતા ગલીમાાં દુર્કાન નાં.જી/૧૩, જયદુગાા
ક્રિએશન નામની દુર્કાનની સામે જાહેરમાાં રાર્કેશ મોયાા નામના ઈસમને ર્કોઈ અજાણ્યા ઈસમે ર્કોઈ અગમ્ય ર્કારણસર
દાઢીના નીચેના ભાગે તતક્ષ્ણ હતિયારિી જીવલેણ ઘા ર્કરી ગાંભીર ઈજા પહોચાડી તેન ુ ાં ખુન ર્કરે લ હતુ આ બનાવ
બાબતે સલાબતપુરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૩૦૧/૨૦૧૮ ઈ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૦૨ તિા જી.પી.એક્ટ -૧૩૫ મુજબનો ગુન્હો
દાખલ ર્કરવામાાં આવેલ જે વણશોધાયેલ હોય તેને શોધી ર્કાઢવા માટે સુરત શહેર િાઈમ બ્ાાંચ દ્વારા અલગ અલગ
ટીમો બનાવી તિા સલાબતપુરાના પો.સ.ઈ.શ્રી.પી.એચ.ર્કછવા અને પો.સ.ઈ. ડી.એમ.રાઠોડ તિા અન્ય પોલીસ
માણસોની ટીમ ર્કામગીરીમાાં હતા દરમ્યાન પો.સ.ઈ.શ્રી જે.બી.આક્રહર નાઓની ટીમના ASI સાંક્રદપતસિંહ અશોર્કતસિંહ
અને પો.ર્કો. વનરાજતસિંહ ર્કાળુભા નાઓને મળે લ બાતમી હક્રર્કર્કત આધારે રાધાકૃષ્ણ ટેક્ષટાઈલ માર્કે ટિી આરોપી:ક્રદઅનીલ જુગ્ગી ગુપ્તા ઉવ-૩૩ રહે.સહારા દરવાજા રાધાકૃષ્ણ ટેક્ષટાઈલ માર્કે ટની બાજુમાાં મર્કાન નાં.૨૩૨૭
બેગમવાડી, સલાબતપુરા, સુરત શહેર મુળ-ગામ-ગૌરાબાદ શાહપુર મર્કાન નાં-૩૨૨ િાના-ગૌરા તા:-જોનપુર સદર
જી-જોનપુર (યુ.પી) નાને પર્કડી પાડવામાાં આવેલ છે .
સદર ગુન્હાના ર્કામે આરોપીની પુછપરછ ર્કરતા મરણ જનાર રાર્કેશ મોયાા રીંગરોડ ટેક્ષટાઈલ માર્કે ટમાાં
છુટર્ક મજુરી ર્કામ ર્કરતો હોય તે અવર નવર આરોપીની રાધાકૃષ્ણ ટેક્ષટાઈલ માર્કે ટ પાસે તેની દયારામ
માવાવાલા નામની ચા ની લારી ઉપર વાસણ ધોવાની મજુરી ર્કરવા આવતો હતો તે દરે ર્ક વખતે મજુરી લીધા
વગર આખા ક્રદવસનો ભેગા િયેલ ર્કચરો, ર્કચરા પેટીમાાં નાાંખવાના બદલી બીજાની લારી નજીર્ક નાાંખી દે તો હતો
જેના લીધે બીજા લારી વાળાની સાિે આરોપીનો ઝઘડો તર્કરાર િયો હતો તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૧૮ ના રોજ પણ
મરણ જનાર રાર્કેશ મોયાાએ આરોપીની લારી ઉપર મજુરી ર્કયાા બાદ સાાંજના આવેલ સમયે દુર્કાને ભેગો િયેલ
ર્કચરો બીજા લારીવાળાની દુર્કાન પાસે નાાંખી દે તા આરોપી અતનલ ગુપ્તાને ગુસ્સો આવેલ હોય અને મરણ જનાર
રાર્કેશ મોયાાને તા.૧૯/૦૮/૧૮ ના રોજ રાત્રીના તતરૂપતી માર્કે ટની પાછળ નાસતા ગલીમાાં દુર્કાન નાં-જી/૧૩,
જયદુગાા ક્રિએશન નામની દુર્કાન પાસે એર્કલો બેસેલ હોય જેિી એર્કલતાનો લાભ લઈ તેને ઢીક્ક મુક્કીનો માર
મારી એક્ટીવા મોપેડની ચાવીિી દાઢીના નીચેના ભાગે ઘા મારી ખુન ર્કરી નાશી જઈ ગુનો આચરે લ હોવાનુ ાં
જણાવતો હોય જેિી તેના તવરૂધ્ધ ર્કાયદે સરની ર્કાયાવાહી વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી ર્કાઢી પ્રસાંશતનય ર્કામગીરી
ર્કરવામાાં આવેલ છે .

