પુણા પો.સ્ટે . વિસ્તારની હદમાાં પવત પત્ની મોવનિગ િોક ઉપર વનકળેલ અને પવતએ પત્નીની હત્યા કરી અકસ્માતમાાં ખપાિી
દેિાના પુિિવનયોજીત કાિતરાનો ભેદ ઉકે લી પવત તથા અન્ય આરોપીને ઝડપી પાડતી સુરત શહે ર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ પુણા પો.સ્ટે .ની હદ વિસ્તારના કુાં ભારીયા રધુિીર સેલીયમ માકે ટ નજીક મેઇન હાઇિેના
સવિિસ રોડ ઉપર િહે લી સિારમાાં પવત પત્ની મોવનિગ િોક માટે વનકળેલ હતા ત્યારે અજાણ્યા િાહનની અડફેેટે પત્ની શાલીનીનુ મોત થયુ
હતુ આ બાબતે પવત અનુજકુ માર સોહનસીંગ યાદિનાઓએ પુણા પો.સ્ટે .માાં પુણા પો.સ્ટે . A-પાટિ ગુ.ર.નાં.૧૧૨૧૦૦૪૬૨૧૦૧૪૨ IPC કલમ
૩૦૪(અ), ૨૭૯ તથા એમ.િી.એકટ કલમ ૧૭૭, ૧૮૪, ૧૩૪ મુજબની ફરીયાદ આપતા ગુનો રજીસ્ટર કરિામાાં આિેલ હતો.
આ એવસસડન્ટની ફરીયાદ બાબતે મરણ જનારના વપયર પક્ષ તરફથી શાંકા વ્યસત કરિામાાં આિેલી તેમજ ક્રાઇમ બ્ાન્ચને
પણ આ એવસસડન્ટનો બનાિ શાંકાસ્પદ હોિાની ખાનગી હકકકત મળેલી જેથી, પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી, નાઓની સુચનાથી પો.સબ.ઇન્સ.
નાઓ તેમની ટીમના પોલીસ માણસો સાથે િકિ આઉટમાાં રોકાયેલ હતા દરમ્યાન પોલીસ અવધકારી/માણસોને મળેલ બાતમી હકકકત
આધારે (૧) આરોપી અનુજકુ માર સોહનસીંગ યાદિ ઉ.િ.૨૭ ધાંધો:-વસસયુરીટીનો રહે . સારથી રે સીડન્સી, ટાિર નાં.એ/૧, ફલેટ નાં.૨૦૧,
સારોલીગામ, કુાં ભારીયા રોડ, પુણા, સુરત શહે ર. મુળિતન:-કોયલાગામ, થાના:-મેરેચી, પોસ્ટ:-ઢે રામઇ તા.ઇટા જી.ઇટા યુ.પી. તથા (૨)
મોહમાંદ નઇમ ઉફે પપ્પુ S/O મોહમાંદ ઉસ્માન ઇસ્લામ ઉ.િ.૪૬ ધાંધો:-િોચમેન રહે . પાલ પાટીયા R.T.O. ની બાજુ માાં તાપી નદી કકનારે ખુલ્લા
કાચા ઝુપડામાાં, પાલ, સુરત શહે ર મુળિતન:-અશરફપુરગામ પોસ્ટ-મુસાફીરખાના થાના:-બલદીરાય તા.મુસાફીરખાના વજલ્લો:સુલતાનપુર યુ.પી. નાઓની ઉંડાણપુિિક પુછપરછ દરમ્યાન આરોપી અનુજકુ માર યાદિને આજથી દોઢે ક િર્િ પહે લા મરણ જનાર પત્ની
શાલીની યાદિ સાથે નજીિી બાબતે ઝઘડો તકરાર થયેલ તે બાબતે આરોપીએ તેમના પત્ની(મરણ જનાર) શાલીનીને મારી નાાંખિાનુ
કાિતરૂ રચી સહ આરોપી મોહેાંમદ નઇમ ઉફે પપ્પુ S/O મોહમાંદ ઉસ્માન ઇસ્લામનો સાંપકિ કરી અનુજકુ માર યાદિ તેમજ તેની પત્ની
બાબતેની તમામ ગતીિીધવેથી િાકે ફ કરી નઇમ ઉફે પપ્પુએ મળી શાલીનીનુાં ગળુ દબાિી કદધેલ તેના કારણે શાલીની અધિબભ
ે ાન જેિી થઇ
જતા પપ્પુએ ટર ક ડર ાઇિરને ટર ક ચલાિિાનુાં કહે તા ટર ક ડર ાઇિરે ટર ક ચલાિતા શાલીનીને તેના પવતએ ટર ક નીચે ફેં કી હત્યા કરે લ હોિાની હકકકત
પ્રાથવમક તપાસમાાં ખુલલ
ે છે . આમ, આરોપી અનુજકુ માર યાદિે સહ આરોપી નઇમ ઉફે પપ્પુનાઓ સાથે મળી ખુનનો ગુન્હો એવસસડન્ટમાાં
ખપાિી દેિાના પુિવિ નયોજીત કાિતરાનો ભેદ ઉકે લી નાાંખી પ્રશાંસવનય કામગીરી કરે લ છે .

