ુ ના ગન્ુ હામા નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્રાચ.
ખન
તા.૧૪/૭/૨૦૧૭

ઓરીસ્સા રાજ્યના કવિસુજ્યનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા આજથી આશરે એક િર્ષ અગાઉ એક મહિલા નામે
બન્ની સુદશષન નાિકની માથાના ભાગે પથ્થર મારી િત્યા કરાયેલ લાશ મળી આિેલ સ્થાવનક પોલીસની તપાસ દરમ્યાન
િત્યા તેના પવત સુદશષન નાિકની દ્વ્રારા કરિામા આિેલ િોિાની િહકકત ખુલિા પામેલ િત્યા બાદ આરોપી પોલીસ પકડથી
બચિા માટે પોતાના િતનથી ભાગી ગયેલ અને પોલીસ પકડથી બચિા માટે છુપાતો ફરતો િતો. પોલીસ ઈન્સપેકટશ્રી
કવિસુજ્ય નગર દ્વ્રારા ઉપરોક્ત ગુન્િાનો આરોપી સુરત ખાતે િોઈ તપાસમા રિેિા યાદી આપિામા આિેલ સદર આરોપી
ખુન જેિા ગંભીર ગુન્િામા છે લ્લા ઘણા સમયથી નાસતો ફરતો િોઈ તેની ગંભીર નોધ લઈ આરોપીઓને ઝડપી પાડિા હક
ુ મ
કરે લ િોઈ જે અનુસધ
ં ાને ક્રાઇમ-બ્ાંચની ટીમ સાથે આ અંગેના િકષ આઉટમા િતા દરમ્યાન ઉપરોક્ત મડષ રના ગુન્િામા નાસતા
ફરતા આરોપી સુદશષન મિેશ નાિક ઉ.િ-૩૫ રિે-શ્રીનગર સોસાયટી, સચીન બરફ ફેક્ટરીની બાજુ મા સુરત. મુળ રિેિાસી
ગામ-બાડ મિોરી થાના-કવિસુજ્યનગર જી-ગંજામ ઓરીસ્સા િાળાને વસધ્ધાથષનગર નિેર ત્રણ રસ્તા પાસેથી ઝડપી પાડી
કાયદે સરની કાયષિાિી કરી ઓરીસ્સા કવિસુજ્યનગર પોલીસને સોપિા તજિીજ કરિામા આિેલ છે .
આરોપીનીના લગ્ન સાત િર્ષ અગાઉ બન્ની નામની મહિલા સાથે થયેલ લગ્ન બાદ આરોપીની રોજગાર માટે સુરત
ખાતે આિી ગયેલ અને તેની બન્નીને તેના ગામમા રિેતા બડીયા નામના ઈસમ સાથે અનૈવતક સબંધો િોઈ તેના પવત સુરત
આિતા તે ઘર છોડી તેના પીયર ચાલી ગયેલ અને તેના પવત જ્યાં સુધી તેની સાથે રિે ત્યાં સુધી તે તેની સાથે રિેતી તેના
પવત રોજગાર માટે નીકળે કે ત ુરં ત તેની પત્ની તેના વમત્ર સાથે રિેિા માટે વપયર ખાતે ચાલી જતી આ બાબતે આરોપીએ
તેની પત્નીને અિાર નિાર સમજાિેલ અને જ્યારે તેની પત્નીએ આરોપીને જણાિેલ કે તેણે તેના વમત્ર સાથે ઘણીિાર
શારીરીક સંબધ
ં બાધેલ છે જે િાતથી ઉશ્કેરાઈ જઈ આરોપી તેની પત્નીને જગલમા
ં
લઈ ગયેલ અને ધક્કો મારી નીચે પાડી
બાજુ માંથી પથ્થર ઉંચકી માથામા મારી, િત્યા કરી, ત્યાંથી ભાગી ગયેલ િોિાની િહકકત જણાિેલ છે . સુરત શિેરમાં વમલ્ક્ત
તથા શરીર સંબધ
ં ી બનતા ગુનાઓ આચરતા ઇસમોને પકડી પાડિા ક્રાઇમ-બ્ાંચના પોલીસ માણસો શિેર વિસ્તારમાં
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન સચીન સાતિલ્લા પુલ નીચેથી રીન્કેશ અનીલભાઈ દે સાઈ ઉ.િ.૩૬ રિે, િેપ્પીિોમ એપાટષ મેન્ટ,
મિેરનગરની બાજુ માં અડાજણ, સુરતનાને નોકીયા લુમીયા મોબાઈલ ફોન હક. `. ૪૦,૦૦૦/- ની મત્તાના

સાથે ઝડપી પાડી

કાયદે સરની કાયષિાિી કરિામા આિેલ છે . મજકુરની પુછપરછ કરતા તેણે જણાિેલ કે ગઈ તા.૧૭/૬/૨૦૧૭ ના રોજ પોતે
રાત્રીના સમયે મીશન િોસ્પીટલમા દિા લેિા માટે ગયેલ અને એક રૂમમા પેશન્ટ સુઈ રિેલ િોઈ મોકો જોઈ ટેબલ પર પડેલ
મોબાઈલ ચોરી કરી ભાગેલ તે દરમ્યાન ફરી.શ્રી જાગી જતા તેઓએ બુમાબુમ કરે લ પરં ત ુ પોતે ભાગી જિામા સફળ રિેલ.
િોસ્પીટલના સી.સી.ટીિી ફુટેજ તથા ટેકનીક સિેલન્સ આધારે આરોપીને પકડી પાડિામા આિેલ છે . અને ઉમરા પો.સ્ટે . I
ગુ.ર.નં-૧૫૬/૨૦૧૭ IPC કલમ-૩૭૯ મુજબના ગુનાનો ભેદ ઉકેલિા પામેલ છે . આરોપીએ ડીપ્લોમાં ટેક્ષટાઈલનો અભ્યાસ
કરે લ છે અને તેના માથે દે વ ુ થઈ જતા તેને આ ચોરી કરે લ િોિાની િહકકત જણાિેલ છે .

