[[[[[[[[[[[]

ક્રાઇમ બ્ાાંચ
સરુ ત શહેર
સરનામુ- ચોક બજાર ફુરજા, ધનરાજ પેટ્રોલ પાંપની
બાજુમાાં, સુરત શહેર
સાંપકક નાંબર-૦૨૬૧ - ૨૪૩૬૦૨૪
ુ ાના વોન્ટે ડ આરોપીને ઝડપી
સને ૨૦૦૮ થી વરાછા પો.સ્ટે . ના બળાત્કારના ગન
પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જળિાય રહે અને કોઈ અવનચ્છનીય
ુ ર સુરત શહેરના પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તથા અવધક પો.કવમ.શ્રી ક્રાઇમ એન્ડ ટ્રાફિક
બનાિ ન બને તે હેતસ
સાહેબ તથા ક્રાઇમ બ્ાાંચના DCP સા. તથા ACP ક્રાઇમ સા. ની સુચના મુજબ તેમજ પો.ઇન્સ. ડી.સી.બી.
નાઓએ સુરત શહેરમાાં નોંધાયેલ ખુન, બળાત્કારના િણશોધાયેલ ગુનાઓ શોધી કાઢિા અને નાસતા-િરતા
િોન્ટેડ આરોપીઓને પકડી પાડિા જરૂરી સુચના તેમજ માર્કદશકન આપેલ હોય જે અનુસધ
ાં ાને ક્રાઇમ
બ્ાાંચના પો.સ.ઇ.નાઓ તેમની ટીમના માણસો સાથે આરોપીઓની હકીકત મેળિિા િકક -આઉટમાાં હતા.
આજરોજ પેટ્રોલીંર્ દરમ્યાન અ.હે.કો. ચન્રપ્રકાશ ર્ણેશપ્રસાદ અને હે.કો. ફદનેશ
રમેશભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે પો.સ.ઇ. શ્રી મનોજ પાટીલ નાઓએ િરાછા પો.સ્ટે. િસ્ટક
ગુ.ર.નાં. ૨૨૩/૨૦૦૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૬(જ), ૧૧૪

મુજબના ગુનાનો નાસતો-િરતો િોન્ટેડ આરોપી

નામે- વિક્રમસીંર્ મહેશ્વર યાદિ ઉ.િ.૩૫ ધાંધો- નોકરી રહે. ચોથા માળે ટેરેસ ઉપર, કૈ લાશ કોમ્પલેક્ષ,
હીરાબજાર પો.ચોકી સામે, મહીધરપુરા, સુરત. મુળર્ામ-સરૂરપુર થાના-કુમારર્ાંજ તહે.વમલ્કીપુર જી.િૈ ઝાબાદ
(યુ.પી.) નાઓને કતારર્ામ નાંદુડોશીની િાડી પાસેથી પકડી પાડી આજરોજ તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક:
૧૮/૫૦ િાગ્યે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ અટક કરી કાયદે સરની કાયકિાહી કરી િરાછા
પો.સ્ટે. ને સોંપિા કાયકિાહી કરે લ છે .
સદર ગુનાની હકીકત એિી છે કે, આ કામના િરીયાદીશ્રી નાઓ તેમના પવત સાથે
તા.૨૯/૦૩/૨૦૦૮ ના રોજ િતનમાાં ર્યેલ અને તેમની બે ફદકરી ઉ.િ.૧૩ અને ઉ.િ.૯ ને તેમના ભત્રીજા
કવપલદે િ લાલચાંર પાાંડે નાઓને સોંપીને ર્યેલ હતા. ત્યારબાદ આરોપી કવપલદે િ લાલચાંર પાાંડે અને
વિક્રમસીંર્ મહેશ્વર યાદિ નાઓએ િરી.શ્રીની ફદકરી ની ફદકરી ઉ.િ.૧૩ િર્ક નાની એકબીજાની મદદર્ારી
કરી મોઢુ દબાિી બળજબરીથી બળાત્કાર કરી ગુનો આચરે લ હતો. અને ત્યારપછી બન્ને આરોપીઓ
આજદીન સુધી નાસતા-િરતા હતા જેમાાં વિક્રમસીંર્ મહેશ્વર યાદિને પકડી પાડિામાાં આિેલ છે .
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