ુ તથા ખન
ુ ની કોશીષના ગન
ુ ામાં
ઓરીસ્સા ગંજામ જીલ્લાના શેરગઢ પો.સ્ટે . વિસ્તારના ખન
નાસતા-ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્ાંચ
ઓરીસ્સા રાજયના ગંજામ જીલ્લાના શેરગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખુન તથા ખુનની
કોશીષના ગુનાનો વોન્ટેડ આરોપી છોટા ઉર્ફે બલરામ સ્વાંઈ સુરત શહેરમાં છુપાયેલ હોવાની હકીકત આધારે સુરત
શહેર ક્રાઈમ બ્ાંચની ટીમ મજકુર આરોપીને ઝડપી પાડવા વકક આઉટ શરૂ કરે લ હતુ.ં દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે
આરોપી છોટા ઉર્ફે બલરામ સૌરા સ્વાઈ ઉ.વ-૨૬ રહે-સરદાર શાકભાજી માકે ટ પાસે આવેલ ફ્રુટ માકે ટના ફુટપાથ ઉપર
સુરત મુળ ગામ-ગોવવિંદપુરગામ પો.સ્ટે-શેરગઢ, જી-ગંજામ (ઓરીસ્સા) વાળાને ક્રાઇમ બ્ાંચની ટીમે સહારા દરવાજાકડોદરા હાઈવે ઉપર આવેલ ફ્રુટ માકે ટ પાસેથી ઝડપી પાડી આરોપીનો કબ્જો ઓરીસ્સા પોલીસને સોપેલ છે .
મજકુર આરોપીની પુછપરછમાં તેના વતનમાં તેનો વમત્ર વમટ્ટુ ઉર્ફે નાથીયો સ્વાંઈ
નાઓનો દે શી દારૂની સરકાર માન્ય શોપ ચલાવતો હતો અને તે જ ગામમાં મરણજનાર ક્રક્રષ્ણા વવશ્વનાથ સ્વાંઈ પણ
દે શી દારૂની દુકાન ચલાવતો હોય તે બન્ને વચ્ચે ધંધાકીય હરીર્ફાઇને લઇને અવાર નવાર ઝઘડા ચાલી આવેલ હોય
જેથી સને ૨૦૧૭ ના સપ્ટેમ્બ
 ર માસમાં આરોપીએ તેના વમત્ર વમટ્ટુ ઉર્ફે નાથીયો સ્વાંઇ તેમજ અન્ય સાગરીતો સાથે
ભેગા મળી ક્રકષ્ણા સ્વાંઇ ઉપર તલવાર તથા ધારીયા જેવા ઘાતક હવથયારોથી હમ
ુ લો કરે લ જેમા ક્રકષ્ણા સ્વાંઇ બચી
જતા મજકુર આરોપીઓએ આ ક્રકષ્ણા સ્વાંઇ ઉપર ર્ફરીથી બીજીવાર તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ તલવાર, ધારીયા
વગેરેથી જીવલેણ હમ
ુ લો કરી તેન ુ મોત વનપજાવી સુરત ખાતે નાસી આવી પોતાની ઓળખ છુપાવી રહેતો હોવાની
હકીકત જણાવેલ છે . મજકુર આરોપી શેરગઢ પો.સ્ટે.ના નીચે મુજબના ગુનામાં વોન્ટેડ છે .
(૧) શેરગઢ પો.સ્ટે. ૬૭/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૭,૩૨૬,૩૨૫,૩૨૪,૩૪૧,૩૨૩,૩૪
(૨) શેરગઢ પો.સ્ટે. ૩૨/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૦૨, ૩૪ તેમજ અગાઉ તે ખુનની કોશીષ, ધાડ, લુટં જેવા ચાર
ગુનાઓમાં પકડાઇ ચુકેલ હોય સ્થાવનક કોટક માં તેના વવરૂધ્ધ ચાલી રહેલ કેસોમાં પણ તે હાજર ન રહેતો હોય કોટક દ્વ્રારા
તેના વવરૂધ્ધ એરે સ્ટ વોરં ટ પણ ઈશ્યુ કરવામાં આવેલ છે .
સદરહુ કામગીરી સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાંચની ટીમ દ્રારા આરોપી પકડી પાડી પ્રશંસવનય કામગીરી
કરવામાં આવેલ છે .

