લાલગેટ પો.સ્ટે .ના ખુનના ગુનાના માથાભારે આરોપીઓને ગણત્રીની કલાકોમા ઝડપી પાડતી,
સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ.
સુરત શહેરના વેડ દરવાજા ખાતે આવેલ ઇરાની હોટલ સામે જાહેરમાાં આરોપીઓ સમીર ઉર્ફે
માાંડવો તથા શેખ મુનાર્ફ ગયાસુદ્દીન તથા અશશદ પઠાણ તથા દસથી બાર અજાણયા ઇસમોએ એક સાંપ થઇ ચપ્પુ જેવા
પ્રાણઘાતક શસ્ત્રો ધારણ કરી ઇરાની હોટલ ઉપર બેઠેલા શેખ તાલીબ જાવેદ તથા જાકીર નુરમોહાંમદ શેખ તથા મરણ
જનાર ગુલામ મોહાંમદ હસ
ુ ેન શેખનાઓને જાાંઘ તથા થાપાના ભાગે ચપ્પુના ઘા મારી, જીવલેણ ઇજાઓ પહોંચાડી,
નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોય, જે અંગે લાલગેટ પો.સ્ટે .માાં ર્ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૭૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૦૨,૩૦૭,૩૨૪,૧૪૩,
૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩૪,૪૫૨,૪૨૭,૫૦૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ જે ગુન્હામાાં ક્રાઈમ
બ્રાન્ચના પો.સ.ઇ. વી.વી.ભોલા તથા તેઓની ટીમના અ.હે.કો. નનતેશ તનસુભાઇ તથા અ.પો.કો. દે વેન્રદાન ગઢવી
નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે પાલીયા ગ્રાઉન્ડ ઝુપડપટ્ટી ભરીમાતા રોડ ઉપરથી આરોપી સમીરખાન ઉર્ફે
સમીર માાંડવા S/O સલીમખાન પઠાણ ઉ.વ. ૨૨ રહે. ૭/૧૨૬૨, વેડ દરવાજા નુરાની મસ્જીદ પાછળ હોડી બાંગલા
લાલગેટ, સુરત. મુળગામ- ધામણગાવ (મહારાષ્ટર) તથા (૨) શેખ મુનાર્ફ શેખ ગયાસુદ્દીન રહે. નહેરૂનગર ઝુપડપટ્ટી
ફુલવાડી, ભરીમાતા રોડ, સુરતનાઓને ઝડપી પાડી, પુછપરછ કરતા તેમણે કબુલ કરે લ કે, “આજથી ત્રણેક દદવસ
અગાઉ ઇટવાલા ગલીની ચાલ, વેડ દરવાજા ખાતે રહેતા ઇમ્તીયાઝ ઉર્ફે લાલુ નામનો ઇસમે તેની હાલી ડેવીડસન
બાઇક તેના ઘર પાસે પાકશ કરે લ હતી તે બાઇકનો વાયર ર્ફરીયાદીશ્રીની બકરી ચાવીને ખાઇ જતા તેના બાઇકમા
નુકશાન થયેલ હતુ ાં તે બાબતે તા.૧૨/૯/૨૦૧૯ ના રોજ સાાંજના આશરે ચારે ક વાગેના સુમારે આ ઇમ્તીયાઝ ઉર્ફે
લાલુ નામનો ઇસમ ર્ફરી.ના ઘરે આવી પત્ની સીમરન ઉર્ફે સના તથા બહેન ર્ફરાનબાનુ અને ભાભી હીનાબાનુ નાઓ
સાથે ઝગડો કરી બાઇકમા થયેલ નુકશાનીના રકમની માાંગણી કરી તેઓને ગમે તેમ ગાળો આપી ગયેલ હતો. જે
ઝગડાની અદાવત રાખી ઇમ્તીયાઝ ઉર્ફે લાલુ સાથે બદલો લેવાનુ નક્કી કરી વેડ દરવાજા ઇરાની હોટલ પાસે
ઇમ્તીયાઝ ઉર્ફે લાલુ તથા તેના નમત્રો ઉભા હોય ત્યાાં આગળ આવી ઇમ્તીયાઝ ઉર્ફે લાલુના નમત્ર ગુલામ મોહાંમદ હસ
ુ ેન
શેખને જમણા પગ તથા જાાંગના ભાગે સમીર માાંડવાનાએ પોતાની પાસેના ચપ્પુ વડે ઘા મારી જીવલેણ ઇજાઓ
પહોંચાડી ખુન કરે લ તથા અન્ય ભોગ બનનાર તાલીબ જાવેદ શેખ તથા જાકીર નુર મોહાંમદ શેખનાઓને પોતાના ભાઇ
અશશદ પઠાણ તથા મુનાર્ફ શેખ ઉર્ફે સોનુ બાંબઇયાનાઓએ પોતાની પાસેના પપ્પુ વડે પગ તથા જાાંગના ભાગે ઘા મારી,
બીજા દસથી બાર ઇસમોએ જીવલેણ ઇજાઓ કરી, નાશી ગયેલ હતા.’’ નવગેરે હકીકત જણાવેલ છે . ઉપરોક્ત ગુનામા
અન્ય આરોપીઓ નાસતા ર્ફરતા છે .


ગુનાહીત ઇનતહાસઃ- આરોપી સમીર ઉર્ફે માાંડવો અગાઉ ખુનની કોશીષના બે ગુનાઓમાાં તથા ગાંભીર ઇજા કરી લુટ
ાં

કરવાના એક ગુનામાાં તથા મારામારીના એક ગુનામાાં તથા જુ ગાર ધારાના એક ગુનામા લાલગેટ તથા ચોકબજાર
પો.સ્ટે .મા પકડાઇ ચુકેલ છે તથા બે વખત ચોકબજાર પો.સ્ટે . દ્વારા પાસા મુજબ અટક કરવામા આવેલ છે . તથા
હાલમા લાલગેટ પો.સ્ટે . દ્વારા તડીપાર કરવામા આવેલ છે .

