પિસ્ટલ તથા જીવતા કાટીઝ સાથે કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોરને ઝડિી િાડતી,
સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાંચ.
ુ ી હથીયારો સાથે રાખી
સુરત શહેર પવસ્તારમાં શહેરમાં કોઇ અનીચ્છનીય બનાવ ના બને તે હેતથ
ફરતા ઈસમોને ઝડિી િાડવા અનુસધ
ં ાને િો.સ.ઈ. સી.આર.દે સાઈ નાઓની ટીમ આ સંદર્ભે વકષ આઉટમા હતી. દરમ્યાન
હે.કો.મનોજ તુકારામ અને હે.કો. શૈલેર્ રાધેબબહારી નાઓને બાતમી મળે લ કે કહરો સ્્લેન્ડર મો.સા. નં.GJ-05-PN-1021
ઉિર ગંર્ભીર ગુનામા નાસતો-ફરતો કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોર તેના પમત્ર સાથે જોળવા બાજુ ગયેલ છે . જે
હક્કીકત આધારે તિાસ કરવા જતા સાંકી ગામ બગુમરા સાંકીરોડ તા.િલસાણા જી.સુરત. ખાતે િહોંચતા કાયદાના
સંઘર્ષમા આવેલ કકશોર તથા તેનો પમત્ર િોલીસ માણસોને જોઇ જતા િોતાની મો.સા. પુરઝડિે અને ગફલતર્ભરી રીતે
હંકારીને ર્ભાગવા જતા મો.સા.સ્લીિ થઈ જતા કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોર તથા તેના પમત્રને શરીરે ઈજા થયેલ
હતી. જે બાબતે િલસાણા િો.સ્ટે .માં અલગથી ગુનો રજીસ્ટર થયેલ. મજકુ ર કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોરને આજ
રોજ ખાનગી હોસ્િીટલમાંથી રજા આિતા િોલીસ સ્ટે શન ખાતે લાવી પુછિરછ કરતા કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોરે
દે શી હાથ બનાવટની પિસ્ટલ િોતાના પમત્ર સોિાનદે વ ઉફે સાગર s/o સખારામ િાટીલના ઘરે છુિાવેલ હોવાની હકીકત
જણાવતા જે આધારે પિસ્ટલ નંગ-૧ કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા જીવતા કાટીઝ નંગ-૦૬ કક.રૂ.૬૦૦/- કુ લે કક.રૂ.૧૫,૬૦૦/- ની
મત્તાના મુદ્દામાલ હથીયાર મેળવી મજકુ ર કાયદાના સંઘર્ષમા આવેલ કકશોર પવરૂધ્ધ ડી.સી.બી. િો.સ્ટે . II-૧૬૦/૨૦૧૯
આમષસ એકટ કલમ. ૨૫(૧)(A) મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરી કાયદે સરની કાયષવાહી કરે લ છે . મજકુ ર કાયદાના સંઘર્ષમા
આવેલ કકશોરના ર્ભાઈની હત્યા સમાધાન રાજપુત તથા કોમલપસિંગ ગીરાશેએ કરે લ હોઈ તેઓની સાથે વેરર્ભાવ હોઈ તેના
ર્ભાઈની હત્યાનો બદલો લેવા િોતે હથીયાર સાથે રાખી ફરતો હોવાની હકીકત જણાવેલ છે . મજકુ ર કાયદાના સંઘર્ષમા
આવેલ કકશોરની વધુ પુછિરછ કરતા મજકુ રે સુરત શહેરમા અલગ અલગ જગ્યાએ ચેઈન સ્નેચીંગ તથા બેંગ લીફ્ટીંગ
કરે લ હોવાની કબુલાત કરે લ. આ ઉિરાંત મજકુ ર ખુન, ખુનની કોશીર્, અિહરણ તથા મારામારીના ગુનામા નાસતા
ફરતો હોય જે નીચે મુજબના વણશોધાયેલ ગુન્હાઓ શોધી કાઢી પ્રસંશનીય કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
ગુનાઓ ડીટે ક્ટ થયેલ છે .
(૧) પુણા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૪૭૪/૨૦૧૯ ઇ.િી.કો. કલમ-૩૭૯(એ),૧૧૪ (ચેઈન સ્નેચીંગ)(૨) સલાબતપુરા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.
૪૩૬/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. કલમ.૩૭૯(એ)૩,૧૧૪ (ચેઈન સ્નેચીંગ)(૩) સલાબતપુરા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૪૯૧/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો.
કલમ ૩૭૯(એ)૩,૧૧૪. (બેગ લીફ્ટીંગ) (૪) લીંબાયત િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૧૬/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. કલમ ૩૭૯(એ),૧૧૪
મુજબ (ચેઈન સ્નેચીંગ)(૫) લીંબાયત િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૩૬૦/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)૩,૧૧૪ મુજબ (ચેઈન
સ્નેચીંગ)(૬) લીંબાયત િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૩૪૬/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. કલમ.૩૭૯(એ)૩, ૧૧૪ મુજબ (ચેઈન સ્નેચીંગ)(૭)
િાંડેસરા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૩૨૯/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. કલમ ૩૭૯ (વાહન ચોરી)
નીચેના ગુનાઓમાં નાસતો- ફરતો:(૧)ઉમરા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૨૫/૨૦૧૯ ઇ.િી.કો.કલમ–૩૬૫,૩૦૨,૧૧૪ (અિહરણ કરી હત્યા)(૨) લીંબાયત િો.સ્ટે . I
ગુ.ર.નં. ૨૨૦/૨૦૧૯ ઇ.િી.કો. કલમ- ૩૦૭,૩૪,૧૨૦(બી), તથા આમ્સષ એક્ટની કલમ-૨૫(૧)(એ), ૨૭(૧) તથા જી.િી. એક્ટ
કલમ ૧૩૫(૧) (ફાયર આમ્સષ સાથે હત્યાની કોશીર્)(૩) પુણા િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૯૨/૧૯ ઇ.િી.કો. ૩૯૨,૩૯૭, ૧૧૪ તથા
આમ્સષ એક્ટ ૨૫(૧) (ફાયર આમ્સષ સાથે લુટ) (૪)લીંબાયત િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૩૮/૨૦૧૯ ઈ.િી.કો. ૩૯૨, ૩૯૪,
૩૯૭,૫૦૬(૨),૧૧૪ (ગંર્ભીર ઈજા િહોંચાડી લુટ)(૫) ખટોદાર િો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૫૪/૨૦૧૯ ઇ.િી.કો. કલમ- ૩૯૫,
૩૯૭,૧૧૪ (ધાડ) (૬)લીંબાયત િો.સ્ટે . II ગુ.ર.નં.૮૧૯/૨૦૧૯ ઇ.િી.કો.૩૨૩,૨૯૪(ખ),૫૦૬(૨), ૧૧૪ જી.િી. એક્ટ કલમ૧૩૫ (મારામારી).

