કતારગામ પોલીસ સ્ટે શન સુરત શહેર
કતારગામ પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૦૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ-૩૦૨, ૩૯૪, ૪૫૨ મુજબના કામે મરણ જનાર રીનાબેન નાની
ને તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૪/૦૦ થી કલાક ૧૮/૩૦ દરમ્યાન કોઇ અજાણ્યા ઇસમે તેણીના ફલેટમાં પ્રવેશ કરી કોઇ અગમ્ય કારણસર બેડરૂમમાં
તેન ુ ગળુ દબાવી અથવા કોઇ સાધન વડે ગળે ટું પો આપી મોત નીપજાવી બેડ રૂમના કબાટના ચોર ખાનામા રાખેલ સોનાની બે ચેઇન અંદાજે વીસ
ગ્રામની જેની કક.રૂ ૪૦,૦૦૦/- તથા સોનાની ત્રણ વીંટી અંદાજે પંદર ગ્રામ જેની કક.રૂ,૩૦,૦૦૦/- તથા કાનની સોનાની જોડ નંગ ૧ જે છ ગ્રામની જેની
કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂપપયા ૧૫,૦૦૦/ મળી કુ લ્લે ૯૫,૦૦૦/-ના મતાની લુટં કરી નાસી ગયેલ જેની ફરીયાદ મરણ જનારના પપતનાઓએ
ઉપરોકત નંબર અને કલમથી ગુનો રજીસ્રે શન કરાવેલ
સદર ગુનાની તપાસ કરતા શકમંદ લાગતા ફરીયાદીની ઉલટ તપાસ કરતા જણાય આવેલ કે આ કામે મરણ જનાર
રીનાબેન મોડડ ન ટાયપની હોય તથા તેના પપત એટલે કે આ કામના ફરીયાદી નોમડલ પશડન હોવાથી આરોપી તથા મરનાર રીનાબેનનાઓનો ઘરકામ
બાબતે અવર નવર ઝઘડો તકરાર થતો હોય અને ફરીયાદીની માં સાથે પણ મરનારનો ઘરકામ બાબતે બોલાચાલી થતી હોય આજ કારણોસર અગાઉ
ફરીયાદી તથા મરનાર છુટા છે ડા લેવા સુધીની વાત પર આવી ગયેલ અને રોજના ઝઘડાના ત્રાસના કારણે બનાવના સાત આઠ કદવસ પહેલા કાયદાના
સંઘર્ડમાં આવેલ બાળ કીશોરને આ કામના આરોપી મનોજે તેની પત્ની રીનાને મારી નાંખવાની વાત કરે લ અને આરોપીએ તેની પત્ની રીના સાથે ઘરકામ
બાબતે ઝગડાથી ત્રાસી જઈ ગઈ તારીખ ૯/૮/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરના દોઢેક વાગ્યે જમી કાયદાના સંઘર્ડમા આવેલ બાળ કીશોરનાએ મરનારના
બેડરૂમમા ઓશીકુ લેવા જવાનો ઢોંગ કરી ઓશીકાથી મરનારનુ મોઢુ દબાવી આરોપી મનોજે દોરી વડે મરનારના ગળે ટું પો આપી મોત નીપજાવેલ છે આ
કામે મરણ જનારના પપત (૧) મનોજભાઇ દે વશીભાઇ ચોટલીયા જાતે (કકડયા કુ ંભાર) ઉ.વ.૩૦ ધંધો. કકડયાકામ રહે. ફ્લેટ નં.૩૦૩, બાલાજી એપાટડ મેન્ટ
રણછોડનગર સોસાયટી ધનમોરા સકડ લ પાસે કતારગામ, સુરતનાઓને અટક કરવામાં આવેલ છે તથા કાયદાના સંઘર્ડમાં આવેલ કકશોરને ડીટે ઇન કરી
ગુન્હાનો ભેદ ઉકે લવામાં આવેલ છે .

