અમરે લી જિલ્લાના ચલાલા પો.સ્ટે .માાં ચાર માસ પહે લા નોંધાયેલ અપહરણ તથા પોક્સોના અનડીટે ક્ટ ગુન્હાનો ભેદ ઉકે લી તેમાાં
સાંડોવાયેલ આરોપીને ઝડપી પાડી અપહ્યુતને મુક્ત કરાવતી સુરત શહે ર એસ.ઓ.જી.
પોલીસ મહાજનદેશક સા.શ્રી સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમ રે લ્વેઝ, ગુ.રા.,ગાાંધીનગર તરફથી મહહલા જવરૂધ્ધ અત્યાચાર, બળાત્કાર,
પોક્સો એક્ટ, છે ડતી જવગેરે પ્રકારના ગાંભીર ગુનાઓમાાં નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવા અાંગે સ્પેજશયલ ડર ાઈવનુ આયોિન કરવામાાં
આવેલ હતુ. િે ડર ાઈવ અાંતગગત મહે .પોલીસ કજમશ્નરશ્રી અિયકુ માર તોમર સાહે બ સુરત શહે ર નાઓએ સુરત શહે ર તથા રાજ્યના અન્ય
જિલ્લામાાં નોંધાયેલ અપહરણ, બળાત્કાર અને પોક્સોના ગુન્હાના આરોપીને પકડી પાડવા આપેલ સુચના અનુસાર એસ.ઓ.જી. દ્વારા નીચે
મુિબની કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
િેમાાં અમરે લી જિલ્લાના ચલાલા પોલીસ સ્ટે શનના પો.ઇન્સ. શ્રી કે .સી.રાઠવા એ તેમના પોલીસ સ્ટે શનમાાં ચાર માસ પહે લા
અપહરણ અને પોક્સો હે ઠળ નોંધાયેલ ગુન્હામાાં આરોપી તરીકે ફકત મોબાઈલ નાંબરિ હોય અને તે મોબાઈલ નાંબરનુ સુરત કનેક્શન હોવાનુ
તપાસ દરમ્યાન િણાઈ આવેલ હોય. િેથી આ કામના આરોપી તથા અપહ્યુતને શોધી કાઢવા માટે સુરત શહે ર પોલીસની મદદ માાંગતા
એસ.ઓ.જી. PI આર.એસ.સુવેરા નાઓએ ગુન્હાની ગાંભીરતા સમજી તુરત િ હરકતમાાં આવી િઈ અમરે લી પોલીસ પાસેથી સદર ગુન્હામાાં
સાંડોવાયેલ આરોપી તેમિ ભોગ બનનારની તમામ પ્રકારની માહહતી એકત્ર કરી આ આરોપીને શોધી કાઢવા તથા તેના કબ્જામાાંથી અપહ્યુતને
હે મખેમ છોડાવવા માટે એસ.ઓ.જી.ના માણસોની અલગ અલગ ટીમો બનાવી હ્યુમન સોસીસ તથા ટે કનીકલ સવેલન્સની મદદથી આ
હદશામાાં પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ હતા.
િેમા એસ.ઓ.જી.ના ASI ઇમ્તીયાઝભાઈ ફકરૂમોહમદ, તથા HC િગશી શાાંતીલાલ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે આરોપી િફર
અસગર કુ રે શી. ઉ.વ.૨૪ રહે . ઘર નાં.૭૮૮, ચીમની ટે કરા ઝુપડપટ્ટી ૮૦ ફુટના રોડ માનદરવાા સુરત મુળ રહે . નાાંદોરા, કુ રે શી મહોલ્લો,
તા:નાાંદોરા, જિ:બુલઢાણા, (મહારાષ્ટ્ર ) વાળાને ઝડપી પાડે લ છે .
મિકુ ર આરોપી જવરૂધ્ધમાાં ધોરણસર કાયગવાહી કરી આરોપી તથા અપહ્યુતને અમરે લી પોલીસને સોંપી આપેલ છે .
શોધાયેલ ગુન્હો :(૧) અમરે લી જિલ્લાના ચલાલા પો.સ્ટે . ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૩૦૧૩૨૧૦૨૬૩ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ તથા પોક્સો કલમ ૧૮ મુિબ.

