સુરત શહે ર વિસ્તારમાાં ઓટો રીક્ષામાાં પેસેન્જરને આગળ પાછળ કરી પેસેન્જરના
ખીસ્સામાંાંથી મોબાઇલ તથા પૈસા કાઢી લેતી ટોળકીને પકડી પાાંડેસરા પો.સ્ટે. ના િણ શોધાયેલ
ગુનાનો ભેદ ઉકે લી કાઢતી, સુરત શહે ર ગોડાદરા પોલીસ.
સુરત શહે રમા ગોડાદરા પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારમા મોબાઇલ ફોન સ્નેચીંગ તથા મોબાઇલ ચોરીના ગુનામાાં
સાંડોિાયેલ આરોપીની તપાસમાાં ગોડાદરા પો.સ્ટે .ની સિેલન્સની ટીમના અ.હે .કો. સુરેશભાઇ દામોદરભાઇ બ.નાં. ૫૩૩ તથા
અ.પો.કો. સાંદીપભાઇ મવછિન્રભાઇ બ.નાં. ૨૨૭૫ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે આરોપીઓ (૧) સનીતીન ઉફફ માાંજરો ઉફફ
લાંગડો S/O અશોકભાઇ જગુભાઇ જાદિ ઉ.િ..૨૮ ધાંધો -રીક્ષા ડર ાઇિર રહે . ઘર નાં. ૧/૧૧૮૨, રૂદરપુરા કાદરશાની નાળ
નાનપુરાા, સુરત (૨)ઇકબાલ ઉફફ હસમુખ S/O અમઝદઅલી મો.રફીક શેખ ઉ.િ.૩૫ ધાંધો –રીક્ષા ડર ાઇિર રહે . રૂસ્તમપુરા
પોલીસ ચોકીની પાિળ અકબરશાહનો ટે કરો ઝુપડપટ્ટીમાાં સલાબતપુરા, સુરત (૩) રાજ S/O મુન્નાલાલ હાં ુ ડીલાલ શમફાા
ઉ.િ.૨૬ ધાંધો-માકે ટમાાં િેપાર રહે .પ્લોટ નાં. ૧૯૪ ગલી નાં. ૩, ઉમીયા નગર ૦૨, પાાંડેસરા, સુરત (૪) શત્રુધ્ન S/O સુરેશ
મુલારામ બગેલ ઉ.િ.૨૨ ધાંધો. રીક્ષા ડર ાઇિર રહે .પ્લોટ નાં. ૩૦૫, ગાંગોત્રી સોસાયટી માાન સરોિર પાસે ગોડાદરા, સુરત (૫)
અકબર ખાન ફીરોજ્ખાન ઉ.િ.૨૦ રહે . વબલ્ડીંગ નાં. ૫૧, રૂમ નાં. ૧૪, કોસાડ આિાસ અમરોલી, સુરતનાાને બે મોબાઇલ (૧)
રીયલ મી ૭ કાંપનીનો જેનો IMEI નાંબર 869945053351931, 8699450338192 જેની કી. રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની મત્તાનો તથા (૨)
MI કાંપકીનો ગોલ્ડ કલરનો જેનો મોડલ નાં. MI GA-6A જેનો IMEI નાંબર 863557045404568 નો કક. રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની
મત્તાના મળી કુ લ કીાાંમત રૂ. ૨૦,૦૦૦/-તેમજ ચોરી કરિામા િાપરે લ પોપટ કલરની ઓટો રીક્ષા જેનો રજીસ્ટારે શન નાંબર
GJ-05-BW-0160 કકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- તથા કાળા કલરની ઓટો રીક્ષા નાં. GJ-05-AX-4481 કકમત રૂ.૩૦,૦૦૦/- ની
મળી કુ લ કકમત ૮૦,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ C.R.P.C. કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબની
કાયદેસરની કાયફિાહી કરી ગણનાપાાત્ર કામગીરી કરે લ િે .
ડીટે કટ ગુન્હા :- (૧) પાાંડેસરા પો.સ્ટે . A પાટફ ગુ.ર.નાં. ૧૧૨૧૦૦૪૫૨૧૦૫૬૦/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ
ગુનાહીત ઇતવાહાસ :આ કામના આરોપી નામે (૧) નીતીન ઉર્ફાે માાંજરો ઉફફ લાંગડો S/O અશોકભાઇ જગુભાઇ જાદિ.(૨)
કતારગામ પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૧૦૧/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ કલમ. (૩) અઠિા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૧૭૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. ક્લમ
૩૭૯.

