Press Note
ગઈ તા. 25/1/2019 ના સાાંજના સમયે એક ફરીયાદી નામે રાહુ લ અમમત કુ માર મસાંધે, ઉ.વર્ષ 22, ધાંધોનોકરી, હાલે રહે-ટી.વી મરલે કે ન્દ્ર, નનકવાડા, વલસાડ, ગુજરાત વાળો આઉટ પોસ્ટ ભીમપોર આવી અને જણાવેલ
કે તે તેના મમત્ર નામે તરુણ જયેશભાઇ નાયકાવાળા સાથે વલસાડ ગુજરાતથી દે વકા બીચ ફરવા માટે આવેલ હોય,
જે બાદ તેઓ બન્ને તેઓનુાં મો.સાઇકલ લઈને ભીમપોર કુ ન્દ્દ ફમળયા ખાતે આવેલ પટે લ ધાબામાાં જમવા માટે આવેલ
હોય, અને તેઓ બાંને પટે લ ધાબામાાં જમવા માટે બેસેલ હતા ત્યારે સમય આશરે 14.30 વાગ્યાના આસપાસ તેઓ
બન્ને મમત્ર જમતા હતા ત્યારે અચાનક બે ઇસમો નામે 1) તુર્ાર પટે લ રહે રેલ્ વે યાડષ , વલસાડ તેમજ 2) કાલુ ઉફે
ગધેડોવાળા રહે, ધોબી તળાવ વલસાડ ગુજરાતવાળાઓ આવીને તેઓ બન્ને જણાને લાકડાવતી તેમજ હાથ વડે
મારવા લાગેલ જેથી તેને ડાબા હાથમાાં તેમજ જમણા હાથમાાં ઇજા થયેલ તેમજ તેના મમત્ર નામે તરુણ ધાબામાથી
બહાર ભાગતા આ તુર્ાર તેમજ કાલુ ઉફે ગધેડોવાળાના બે મમત્રો જે સાથે સફે દ કલરની આમટષ કા મારુતી કાં પનીની
કારમાાં સાથે આવેલા હોય જે નામે 3) હેમાંત ઉફે આણાંદ પટે લ રહે , તમરયાવાડ વલસાડ તેમજ નાં. 4) બીજો એક
ઈસમ જેનુાં નામ મને ખબર નથી જેઓ એક સફે દ કલરની આમટષ કા મારુતી કાં પનીની કાર જેના નાંબર તેને ખબર
નથી જેઓ કારમાથી ઉતરીને તેના મમત્ર તરુણને હાથ વડે તેમજ લાકડાથી માર મારેલ હોય, જેથી તેઓ બન્ને ત્યાાંથી
ધાબાની પાછળની સાઈડ અલગ અલગ ખેતર તરફ ભાગી ગયેલ, ત્યાર બાદ તેઓ હોમસ્પટલમાાં ફરજ પરના ડોક્ટરને
બતાવતા ડોક્ટરે તપાસી તેને એક્સ-રે કાઢવાનુાં જણાવતા, તેના એકરે-રે મરપોટષ માાં જમણા હાથમાાં ફે કચર થયેલ
હોય.
ત્યાર બાદ સદર બાબતે કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટે શનના ઇન્દ્ચાજષ સાહેબને જાણ કરતા તેઓના આદે શ અનુસાર
કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટે શન કડૈયામાાં U/s 323, 325, 326, 504 IPC મુજબ ગુન્દ્હો રજીસ્ટર કરી અને આગળનુાં તપાસ
કામ ચાલુ રાખવામા આવેલ હતુાં.
જે બાદ સદર ગુન્દ્હાનુાં આગળનુાં તપાસ કામ ચાલુ રાખતા સદર ફરીયાદમાાં બતાવેલ ત્રણ આરોપીઓ નામે
1) તેજશ લક્ષ્મણભાઈ ઓડ ઉફે કાલુ ગધેડાવાળો ઉ.વર્ષ 26 રહે - ધીબી તળાવ, પાંચનાથ મહાદે વ માંમદરની સામે,
કબ્રસ્તાન લાઇન, વલસાડ, ગુજરાત 2) તુર્ાર મકકુ ભાઈ પટે લ ઉ.વર્ષ 29, રાગે- મોટીવાડી, મોગરાવાડી, વલસાડ,
ગુજરાત 3) હેમાંત ઉફે આનાંદ સુરશ
ે ભાઇ શ્રીમાળી ઉ.વર્ષ 22, રહે- ભાવસાર મહોલ્લો, છીપવાડ, વલસાડ, ગુજરાત
વાળોની તપાસ કરતા તેઓની ગઈ તા. 06/02/2019 ના રોજ ધરપકડ કરી અને અટક કરેલ. તેમજ આગળની
તપાસ ચાલુ રાખવામા આવેલ છે .
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