ચોકબજાર પોલીસ સ્ટે શન સુરત શહેર.
ચોકબજાર પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૧૭૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબના કામે
અગાસી ઉપર મરણ જનાર એક અજાણ્યા પુરૂષ ઇસમ ઉ.વ આશરે

૩૦ થી ૩૫ નાને કોઇ અજાણ્યા ઇસમે કોઇ પણ કારણસર કોઇ હથથયાર વડે

ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજા કરી તથા જમણી આંખની ઉપર કપાળમાં ઇજા કરી અથવા ગળે ટુ પો આપી મોત નીપજાવી નાસી જઇ ગુનો કરે લ જે
ગુનાની તપાસ દરમ્યાન મરણ જનાર અજાણ્યા ઇસમની લાશના ફોટા પંડૉળ થવસ્તારમા બતાવી મરણ જનાર થવક્રમથસહ ઓમપ્રકાશ રહે, પડૉલ
પોલીસ ચોકીની આગળ કલ્પેશની બીલ્ડીગમા ત્રીજા માળે રૂમમાં ચોકબજાર સુરતનો હોવાનું જણાઇ આવેલ હોય અને મરણ જનાર પંડોળ સહયોગ
ઇંન્ડસ્રીયલ સોસાયટી પ્લોટ નંબર બી/૫૯ ની બાજુ માં આવેલ ચાની દુ કાન ઉપર અવાર નવાર ચા પીવા જતો હોય ચાની દુ કાન ભોલા S/O કલ્લુ
સરોજ (પાસી) નાનો ચલાવતો હોય જેને આજરોજ પકડી પાડી તેની પુછ પરછ કરતા મરણ જનાર થવક્રમથસહ ઓમપ્રકાશ નાઓ પોતાની પાસેથી
તથા પોતાના થમત્ર રે જાઉલ ઉફે બંગાળી હનીફ ગાજીનાઓ પાસેથી અવાર નવાર આવી પૈસા લઇ જતો હતો અને પોતે પૈસા ન આપે તો તેઓ બંને
સાથે ઝગડો તકરાર કરતો હોય જેથી પોતે તથા પોતાના થમત્ર આરોપી રે જાઉલ ઉફે બંગાળી હનીફ ગાજી રહે, ૧૩૫, પંડોળ સહયોગ પાવરલુમ્સ
ુ ીયાના ખાતામાં ચોકબજાર, સુરત. મુળ. આલીપુરગામ, થાના જયનગર મોજીલપુર જી, ડોખીન ચોવીસ પરગના
સોસાયટી, રૂસીત મહેન્રભાઇ માંગક
વેસ્ટબંગાળ નાઓએ સાથે મળીને તારીખ ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ કલાક ૨૩/૦૦ વાગેના પોતાની ચાની દુ કાન નંબર ૧૦ માં થવક્રમથસહ
ઓમપ્રકાશથસહ નાઓને આરોપી ભોલા કલ્લુ સરોજ નાઓએ લાકડાના ફટકાથી જમણી આંખની ઉપર કપાળના ભાગે મારી ઇજા કરી તથા આરોપી
રે જાઉલ ઉફે બંગાળી હનીફ ગાજીનાઓએ ગળાના ભાગે ચપ્પુ ફેરવી મોત નીપજાવી થવક્રમથસિંહના પેન્ટના ખીસ્સ્સામાંથી રોકડા રૂપીયા ૪,૦૦૦/- કાઢી
લઇ તેની લાશને સગેવગે કરવા સારૂ બંન્ને જણા લાશ ઉચકીને પ્લોટ નંબર બી/૫૯, ની અગાસી ઉપર લઇ જઇ અગાસી ઉપર પડેલ રે તીના
ઢગલામા દાટી દીધેલ હોવાની કબુલાત કરતા આરોપી ભોલા S/O કલ્લુ સરોજ (પાસી) ઉ.વ ૩૭ રહે. પ્લોટ નંબર ૧૦૭ દુ કાન નંબર ૧૦ માં પંડોળ
સહયોગ ઇન્ડસ્રીયલ સોસાયટી ચોકબજાર સુરતનાઓને તારીખ ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે અને મરનાર
થવક્રમથસહ ઓમપ્રકાશથસહ નાઓના સગા સંબધ
ં ીઓની તેઓના વતન ખાતે તપાસ કરવા તજવીજ હાથ ધરે લ છે .

