ુ ાના આરોપીને શોધી કાઢતી,
ત્રણ માસ અગાઉના વણશોધાયેલ મર્ડ રના ગન
લીંબાયત પોલીસ, સરુ ત શહેર
સુરત શહેરના લીંબાયત

પો.સ્ટે .

વિસ્તારમાાં િણશોધાયેલ

ગુન્હાઓ

શોધી

કાઢિા

લીમ્બાયત પો.સ્ટે .ના પોલીસ માાંણસોની અલગ અલગ ટીમ બનાિી પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.રાઠોડ તથા સ્ટાફના
પોલીસ માણસો સાથે પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે િખતે નીલગીરી સકક લ ખાતે આિતા પો.સ.ઇ.
શ્રી એમ.જી. રાઠોડ તથા અ.હે.કો.વિનોદ ભાઇદાસ તેમજ અ.પો.કો. જીગ્નેશ અંબાલાલનાઓને ખાનગી રાહે
બાતમી હકકકત મળે લ કે, લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન ફસ્ટક ગુ.ર.નાં.૨૧૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૨ તથા
જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબનો ગુનો તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ દાખલ થયેલ હોય જે ગુનાનો
આરોપી આજકદન સુધી નાસતો ફરતો હોય, જે હાલમાાં ગોડાદરા આિાસ સુમનશ્ર ૃવત એપાટક મેન્ટના ગેટ પાસે
ઉભેલ હોય અને જેને પીળા કલરનો પ્રીન્ટેડ ડીઝાઇનિાળો શટક પહેરેલ હોય જેનુ નામ નરે શ િેંકટયા િાંગા
હોય વિગેરે મતલબની બાતમી મળતાાં બીજા પોલીસ માણસોને તાત્કાલલક નીલગીરી સકક લ ખાતે બોલાિી
તમામને બાતમી હકકકતથી િાકેફ કરી બાતમી હકકકતિાળી જગ્યાએ જતાાં ત્યાાં બાતમી હકકકતમાાં જણાિેલ
િણકનિાળો ઇસમ હાજર હોય જે ઇસમને સાથેના પોલીસ માણસો મારફતે કોડક ન કરી ત્યાાંજ પકડી પાડી તે
ઇસમને પોતાનુાં નામ સરનામુ પુછતાાં તેણે પોતાનુ નામ નરે શ િેંકટયા િાંગા ઉં.િ.૩૨ ધાંધો.મજુરી રહે.મકાન
નાં.૮૦૭, લબલ્ડીંગ નાં-એ, સુમનશ્ર ૃવત આિાસ ગોડાદરા લીંબાયત, સુરત મુળ રહે.ગામ.નાગરમ તા.થાના.
ખેસ્મુદ્રમ જી.િારાં ગલ તેલગ
ાં ણાનો હોિાનુ જણાિેલ જેઓને ઉપરોક્ત ગુના સબાંધે પુછપરછ કરતાાં જણાિેલ
કે, તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ રાત્રીના આશરે સાડા નિેક િાગ્યાના સમયે નોકરી પરથી ઘરે જતો તે િખતે
એક ટેમ્પો ચાલકે આરોપીની નજીકથી ટે મ્પો કટ મારીને લેતાાં તેને બુમ મારી ઉભો રહેિા કહેતાાં તે ઉભો
રહેલ અને આરોપી પાસે આિી ગાળા ગાળી કરિા લાગેલ અને એક ઝાપટ મારે લ અને તેણે કહેલ કે, ત ુ
અહીંજ ઉભો રહેજે હુ ાં હાલ જ ટે મ્પો મુકીને આવુ છાં તેમ કહી થોડી િારમાાં પરત આિી આરોપી સાથે ઝગડો
કરિા લાગેલ જેથી આરોપીએ ગુસ્સામાાં આિી પાસેના કટર િડે તેને છાતીની નીચે જમણી બાજુ બે ઘા
મારી કદધેલ જેથી તેને લોહી આિિા લાગતાાં ત્યાાંથી ઘરે ભાગી ગયેલ વિગેરે જે ઉપરોક્ત ગુન્હો
િણશોધાયેલ હોય જે શોધી કાઢી, પ્રસાંશનીય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

