મર્ડ રના ગુનામાાં આજીવન કેદની સજા પામેલ અને જેલમાાંથી ફલો રજા મેળવી સાત મહીનાથી ફરાર થયેલ રીઢા ગુનેગાર
દદપક માંગા મારૂને ચોરીની મોટર સાયકલ સાથે ઝર્પી પાર્તી, સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેર વવસ્તારમાાં ગાંભીર ગુનાઓમાાં સજા પામેલ તેમજ કાચા કામના કૈ દી તરીકે જેલમાાંથી
પેરોલ રજા, ફલો રજા અને વચગાળા જામીન મેળવી ફરાર થયેલ હોય, તેવા રીઢા ગુનેગારો સત્વરે પકર્ી પાર્વા, ક્રાઈમ બ્ાાંચ
પેરોલ ફલો સ્કોર્ના પોલીસ માણસોની ટીમ કામગીરીમાાં રોકાયેલ હતી. દરમ્યાન પો.સ.ઈ.પી.કે.પટે લ નાઓની ટીમના હે.કો.
શૈલેશ રાધેબીહારી અને પો.કો.મનોજ તુકારામનાઓને મળે લ હકીકત આધારે વચગાળાની જામીન પરથી ફરાર થયેલ આરોપી:દદપક માંગા મારૂ ઉ.વ.૪૮ રહે. સૈયદપુરા માકે ટ વકીલ સ્રીટની પાછળ પ્રેમગલી ઝુપર્પટ્ટી, સૈયદપુરા, સુરત મુળ ગામ-મણાર
તા-તળાજા જી-ભાવનગરનાને નવસારી બજાર મચ્છી માકે ટ પાસે જાહેર રોર્ પરથી લાલગેટ પો.સ્ટે . વવસ્તારની ચોરીની મોટર
સાયકલ સાથે પકર્ી પાર્ેલ.
સદર ફલો રજા પરથી ફરાર આરોપીએ સને ૨૦૦૮ માાં અંગત અદાવતમાાં ચોકબજાર વવસ્તારમાાં
પાસે ગણેશ ઉફે માાંજરા નામના ઈસમને જાહેરમાાં ફટકા અને ચાકુ ના જીવલેણ ઘા મારી હત્યા કરે લ હતી. તે બાબતે ચોકબજાર
પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૨૫/૨૦૦૮ ઈ.પી.કો.કલમ-૩૦૨ વવગેરે મુજબથી ગુનો રજીસ્ટર થયેલ હોય, સદર આરોપીને સદર ગુનામાાં
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૧ ના રોજ આજીવન કેદની સજા થયેલ હોય અને સદર આરોપી હાલ લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાાં પાકા કામના
કૈ દી તરીકે રહેતો હોય, સદર આરોપી તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૧૩/૦૧૧/૨૦૧૮ સુધી દદન-૧૪ ની ફલો રજા પર જેલમાાંથી
બહાર આવેલ ત્યારબાદ તેને તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ સચીન, સુરત ખાતે હાજર થવાનુ હતુ પરાં ત ુ
આરોપી સમયસર હાજર નહી થઈ ફલો રજા ઉપરથી ફરાર થઈ ગયેલ હતો. દરમ્યાન પોલીસ માણસોને મળે લ બાતમી આધારે
ચોરીની મોટર સાયકલની સાથે પકર્ી પાર્ી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
ર્ીટે ક્ટ કરે લ ગુના :-(૧) લાલગેટ પોલીસ સ્ટે શન II ગુ.ર.નાં.૧૧૯૨/૨૦૧૯ વપ્રઝનલ એક્ટ કલમ ૫૧(એ), ૫૧(બી) મુજબના
ગુનાના કામે નાસતો-ફરતો.(૨) લાલગેટ પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં. ૫૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો અન-ર્ીટે ક્ટ ગુનો
ર્ીટે ક્ટ કરે લ છે . આરોપીનો અગાઉનો ગુનાહીત ઈવતહાસ:- (૧) મર્ડ ર-૦૧ (૨) ચોરીના ગુના-૧૬, (૩) ઘરફોર્ ચોરી ગુના-૦૪
(૪) શરીર સાંબધ
ાં ી ગુના-૦૬ (૫) લુટાં ના ગુના-૦૩ મળી કુ લ-૩૦ ગુનાઓમાાં પકર્ાયેલ છે .

