ચકચારી અમીત કપાસીયા મર્ડ ર કે સમાાં લાજપોર જેલમાાંથી વચગાળાના જામીન મેળવી અઢી મહીનાથી જામીન પરથી
ફરાર થયેલ આરોપીને ઝર્પી પાર્તી, સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
સુરત શહેર વવસ્તારમાાં ગાંભીર ગુન્હાઓમાાં સજા પામેલ તેમજ કાચા કામના કૈ દી તરીકે જેલમાાંથી પેરોલ રજા, ફલો રજા અને
વચગાળાના જામીન મેળવી, ફરાર થયેલ હોય, તેવા રીઢા ગુનેગારોને સત્વરે પકર્ી પાર્વા સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ફરારી આરોપીઓ
પકર્ી પાર્વા પેરોલ ફલો સ્કોર્ડ ના પોલીસ માણસોની ટીમ કામગીરીમાાં હોય, જે દરમ્યાન પો.સ.ઈ.શ્રી.પી.કે .પટે લ નાઓની ટીમના HC શૈલષ
ે
રાધેબિહારી તથા પો.કો. મનોજ તુકારામ નાઓને મળે લ િાતમી હકકકત આધારે ઉધના મગદલ્લા હીરો હોન્ર્ા શો રૂમની િાજુ માાં િેંક ઓફ
િરોર્ાની સામે જાહેર રોર્ પરથી વચગાળાના જામીન પરથી ફરાર થયેલ આરોપી સુરેશ ઉફે મીંટુ જયદે વ ર્ાકવા ઉવ-૪૭ રહે-રૂમ નાં.૨૩,
બિલ્ર્ીગ નાં.૮, એસ.એસ.સી. આવાસ સૌરભ પોલીસ ચોકીની િાજુ માાં, અર્ાજણ, સુરત. મુળ રહે-ધુમછઈ થાના-ભાંજનગર જી-ગાંજામ
(ઓરીસ્સા) નાને પકર્ી પાર્ી સદરી આરોપી ઉમરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૪૭૦/૨૦૧૧ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૦૨,૧૨૦ (િી) ૩૪,૧૮૨,૨૧૨ જી.પી.એકટ
૧૩૫ મુજિાન ગુનાના કામે કાચા કામના કૈ દી તરીકે જેલ કસ્ટર્ી હોય, તેણે અને તેના સાગરીતોએ સને-૨૦૧૧ ની સાલમાાં જમીનના વવવાદ
પતાવવા માટે અમીત કપાસીયા નામના ઈસમની સુરત નવી કોટડ બિલ્ર્ીંગની િહાર જાહેરમાાં રોર્ ઉપર હત્યા કરે લ હતી તે ગુનામાાં કાચા
કામના કૈ દી તરીકે જેલમાાં હતો દરમ્યાન સદરી આરોપીએ પોતાના ઘરની આવથિક સગવર્ પુરી કરવા સારૂ નામદાર ગુજ. હાઈકોટડ ના હુકમ
આધારે તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ થી તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ સુધી કદન-૭ ની વચગાળાના જામીન પર મુક્ત થયેલ સદર આરોપીની વચગાળાના
જામીન મુદત પુણડ થયે તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ લાજપોર જેલ, સુરત ખાતે હાજર થવાનુાં હતુ પરાં ત ુ તે હાજર નહીં થઈ, ફરાર થઈ ગયેલ
જેથી આરોપીને પકર્ી પાર્ી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે . ગુન્હાહીત ઈવતહાસ (૧) આરોપી સને -૨૦૦૪ ની સાલમાાં ઉમરા
પો.સ્ટે .માાં લુટાં ના ગુન્હામા પકર્ાયેલ હતો (૨) સને -૨૦૦૯ ની સાલમાાં મુન્ના ભરવાર્ નામના ઈસમના મર્ડ રના ગુનામાાં ખટોદરા પો.સ્ટે .માાં
પકર્ાયેલ હતો.

