એમ્બ્રોડરીના કારખાનામાાંથી એમ્બ્રોડરી મશીનના ડીવાઇસ તથા માસ્ટર કાડડ ની ચોરી કરતી ટોળકીને
ઝડપી પાડતી, કાપોદ્રા પોલીસ.
સુરત શહેરના કાપોદ્રા પો.સ્ટે . વવસ્તારમાાં વણશોધાયેલ ઘરફોડ ચોરીના ગુનાના કામે પોલીસ માણસો પેટ્રોલીગમાાં હતા દરમ્બ્યાન
અ.હે.કો. રાજેન્દ્દ્રવસિંહ રાયમલભાઇ બ.નાં.૨૮૧ તથા અ.પો.કો. પ ૃથ્વીરાજવસિંહ રવજીભાઇ બ.નાં.૨૧૬૭ નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ બાતમી
આધારે આરોપી (૧) ગોવીંદ ઉફે પાંડીત વવજયકુ માર ગૌડ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો. એમ્બ્રોડરી મજુ રી રહે. મ.નાં. ૩૮, ખડી મહોલ્લો, ફુલપાડા ગામ નવી
જી.આઇ.ડી.સી.ની પાછળ કતારગામ, સુરત મુળવતન ગામ ચકવર તા.કુ ાંડા જી.પ્રતાપગઢ (૨) રાજેશ સાંતોષ સાહુ ઉ.વ.૨૦ ધાંધો.એમ્બ્રોડરી
મશીન રહે. ત્રીજા માળે શેરી નાં.૩, સ્વામીનારાયણ માંદદર પાસે ઘનશ્યામનગર એલ.એચ.રોડ, વરાછા, સુરત. મુળવતન ગામ બેંન્દ્દા જી.
તૈદવારી જી.બાાંદા યુ.પી (૩) વવજયપ્રતાપ સ્વામીનાથ વમાડ ઉ.વ.૨૦ ધાંધો. એમ્બ્રોડરી મશીન ચલાવવાનુાં રહે. ત્રીજા માળે શેરી નાં. ૩,
સ્વામીનારાયણ માંદદર પાસે, ઘનશ્યામનગર, એલ.એચ.રોડ, વરાછા, સુરત. મુળવતન બરહરકલા તા.હરૈ યા જી.બસ્સ્તર યુ.પી. (૪) મનોજ
ગુલાબ કોલી ઉ.વ.૨૪ ધાંધો. ડ્રાઇવીંગ રહે.૮, શ્રીનાથજી સોસાયટી, રૂક્ષ્મણી સોસાયટીની સામે, કારગીલ ચોક, પુણાગામ, સુરત. મુળવતન
વવદગાવ તા.જી.જલગાાંવ મહારાષ્ટ્ટ્ર (૫) નીકુ ાંજભાઇ નાગજીભાઇ ધામેલીયા ઉ.વ.૨૨ ધાંધો. વેપાર રહે. સી/૨૦૨, સીટી પોઇન્દ્ટ મનજીભાઇના
મકાનમાાં લજામણી ચોક મોટાવરાછા, સુરત મુળવતન વાળુકડ તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર વાળાનાઓને ઝડપી પાડી, સદરહુાં આરોપીઓ
પાસેથી મોબાઇલ નાંગ-૩ કીં.રૂ. ૧૧,૦૦૦ તથા એમ્બ્રોડરી ડીવાઇસ નાંગ-૨૨ કીં.રૂ. ૧,૩૨,૦૦૦/- તથા માસ્ટર કાડડ નાંગ-૨ કીં.રૂ. ૧૨,૦૦૦/તથા એક લોડીગ રીક્ષા કીં.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ ૨,૫૫,૦૦૦/- ની મતાનો મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી આરોપીઓને અટક કરી નીચે
મુજબના ગુન્દ્હાઓનો ભેદ ઉકે લવામાાં આવેલ છે .
(૧) કાપોદ્રા પો.સ્ટે . ફસ્ટડ ગુ.ર.નાં.૧૫૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબ ડીટે કટ થયેલ છે .(૨)કતારગામ પો.સ્ટે . ફસ્ટડ
ગુ.ર.નાં.૧૮૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબ ડીટે કટ થયેલ છે .
આરોપીઓની એમ.ઓ.-સદરહુાં આરોપીઓને પકડી તેની પુછપરછ કરતા સદરહુાં આરોપીઓ બાંધ એમ્બ્રોડરીના ખાતાની રે કી કરી તે ખાતાને
ટાગેટ કરી, રાત્રીના સમયે ખાતાના દરવાજાના નકુ ચા આરીથી તોડી એમ્બ્રોડરી મશીનમાાં લગાવેલ ડીવાઇસ તથા માસ્ટર કાડડ એલએનકી
પાનાથી ખોલી, ચોરી કરી, સહ આરોપી નીકુ ાંજ ધામેલીયાનાઓને વેચી દે તા હોવાની હકીકત જણાય આવેલ છે .

