ુ ામા નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી,
લ િંબાયત પો.સ્ટે.ના હત્યાની કોશીષના ગન
સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સરુ ત શહેરના
ુ ર પાટી
ઉપર નરે ન્દ્ર ઉફફ કબત
અજયા પાટી

ીમ્બાયત પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં રતન ચોક ખાતે બે કેટીિા મોપેડ

તથા હષફદ ઉફફ બારીક પાટી

તથા જગદીશ ઉફફ ચક ી અને અજય ઉફફ

નાઓએ એકબીજાના મદદગારથી ધમેશ ભાસ્કર નામના ઇસમને બીભત્સ ગાળો બો ી

પોતાની પાસેના ચપ્પ ુ િડે ફરીયાદી ધમેશને છાતી તથા પગના ભાગે ગાંભીર જીિ ેણ ઇજા કરી નાશી
ગયે

જે બાબતે લ િંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ A-૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૦૦૬૯૭ ઇ.પી.કો. ક મ ૩૦૭, ૨૯૪(ખ)

ુ બનો ગન
ુ ો નોધાયે
૧૧૪ જી.પી.એક્ટ ૧૩૫(૧) મજ
આરોપીઓની ધરપકડ કરે

હતો. જેમા લ િંબાયત પો ીસ અગાઉ બે

હતી જે ગન્દ્ુ હામાાં બીજા આરોપીઓ નાસતા ફરતા હોય જે શોધી

કાઢિા પો.સ.ઇ. િી.િી.ભો ા તથા તેઓની ટીમના એ.એસ.આઇ. વિજયસીહ
અ.હે.કો.રાઘિભાઇ કરશનાભાઇ નાઓને મળે

બહાદુરસીહ તથા

બાતમી હકીકત આધારે પિફત પાટીયા ઓિરબ્ીજ

ુ ી ભાઇ પાટી
નીચે જાહેર રોડ ઉપરથી આરોપી હષફદ ઉફફ બારીક S/O સન

ઉ.િ. ૩૦ રહે. ઘર નાં.

ુ ગામ૧૫૦, રતનચોક સાાંઇબાબા માંદદર સામે નિાનગર ઉધના યાડફ લ મ્બાયત, સરુ ત. મળ
ુ ામા નાસતો ફરતો હોય
તમગાિન તા.ચા ીસગાિ જી.જ ગાિ (મહારાષ્ટ્ર)િાળાને ઉપરોક્ત ગન
તેને ઝડપી પાડી કાયદે સરની કાયફિાહી કરે

ુ પરછ કરતા તેણે જણાિે
છે મજકુ ર આરોપીની પછ

ુ ામા નરે ન્દ્ર ઉફફ કબત
ુ ર પાટી
કે ઉપરોક્ત ગન

તથા અજય ઉફફ અજ્યા પાટી

અને જગદીશ ઉફે

ચક ે પાટી નાઓ સાથે મળી પોતે પણ એક્ટીિા મોપેડ ઉપર લ મ્બાયત રતન ચોક ખાતે
ફરીયાદી ધમેશ પાટી ને મારિા માટે ગયે

અને નરે ન્દ્ર ઉફફ કબ ૂતર પાટી

ચક ી નાઓએ પોતાની પાસેના ચપ્પ ુ િડે ધમેશ પાટી

અને જગદીશ ઉફફ

ઉપર છાતી તથા પગના ભાગે જીિ ેણ

ુ ામા સહભાગી થઈ ફરીયાદી સાથે ગાળ ગ ોચ કરી, ધાક
હુમ ો કરતા પોતે પણ તેમની સાથે ગન
ધમકી આપે

હતી. જેમા અજય તથા જગદીશની લ મ્બાયત પો ીસે ધરપકડ કરે

પો ીસની ધરપક્ડથી નાસતો ફરતો હતો વિગે રે હકીકત જણાિે
ુ ાહીત ઇવતહાસ :-આરોપી અગાઉ ઉચ્છ
ગન

છે અને પોતે

છે .,

પો.સ્ટે .ના લ મ્બાયત પો.સ્ટે . ખાતે ભારતીય

ુ ામાાં પકડાયે
બનાિટના વિદે શી દારૂન ુ િેચાણ તથા હેરાફેરીના ગન

છે .

