મોબાઇલ સ્નેચીંગ તેમજ ચોરીના ગુનાઓ આચરી નાસતા ફરતા આરોપીને
ઝડતી પાડતી, રાાંદેર પોલીસ.
સુરત શહે રના રાાંદેર પૉ.સ્ટે . વિસ્તારમાાં િણશોધાયેલ ગુનાઓ શોધી કાઢિા
અાંગેની પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસો પેટરોલીગમાાં હતા તે દરમ્યાન અ.પો.કો. વિપુલ શાાંભાભાઇ તથા
અ.પો.કો. ઉદય ભીમજીભાઇ નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે “અબ્દુલ કારીર ઉફફ કાદીર રૂકનુદીન
સૈયદ તથા મજહર મુવનરખાન પઠાણ નામના ઇસમ હાલમાાં સુરત રાાંદેર, ભેસાણ ચાર રસ્તા પાસે
જાહે રમાાં એક પ્લાસ્ટીકની થેલીમાાં ચોરી કરે લ મોબાઇલ ફોન તથા અન્ય ચીજિસ્તુ િેચાણ કરિા સારૂ
ઉભેલા છે વિગેરે બાતમી હકીકત આધારે પ્રો.પો.સ.ઇ. કે .બી.દેસાઇ તથા તેઓની ટીમના પોલીસ
કમફચારીઓને ટીમિકફ આઉટથી આરોપીઓ(૧) અબ્દુલ કારીર ઉફફ કાદીર રૂકનુદીન સૈયદ ઉ.િ.૧૯
ધાંધો-પ્લમ્બરની મજુ રીકામ રહે .ઘર નાં.૩૦૮૯, ભરૂચી ભાગળ રાાંદેર, સુરત. મુળ િતન-ચોખાંડે તા.વજિડોદરા તેમજ (૨) મજહર મુવનરખાન પઠાણ ઉ.િ.૨૩ ધાંધો-િેપાર રહે .ઘર નાં.૩૦૯૪, ભરૂચી ભાગળ
રાાંદેર, સુરત મુળ િતન–પીપરાતાલ તા.બદલશાહ વજ.ફૈ ઝાબાદ (ઉત્તરપ્રદેશ) નાઓને પકડી પાડી
તેઓની પાસેથી મોબાઇલ ફોન તેમજ ઘરફોડ ચોરીનો મુદ્દામાલ રીકિર કરિામા આિેલ છે જે નીચે
મુજબ છે .
રીકિર મુદ્દામાલ:
(૧) મોટારોલા કપનીનો કાળા કલરનો મોડલ જી-૬ નો મોબાઇલ કકાંમત રૂપીયા ૫૦૦૦/- જેટલી ગણી
શકાય. (૨) સેમસાંગ કપનીનો િાયોલેટ કલરનો મોડલ m30-s નો મોબાઇલ ફોન જેની કકાંમત
રૂપીયા ૮૦૦૦૦/- જેટલી ગણી શકાય (૩)મોટોરોલા કપનીનો મોટો-G-મોડલનો મોબાઇલ ફોન કકાંમત
રૂપીયા ૫૦૦૦/- જેટલી ગણી શકાય (૪)સેમસાંગ કપનીનો જે-૭ પ્રાઇમ મોબાઇલ ફોન જેની કકાંમત રૂપીયા
૫૦૦૦/- જેટલી ગણી શકાય (૫)એપલ કપનીની સીરીજ -૩ મોડલની કાાંડા ધડીયાળ જેની કક.૨૦૦૦૦/જેટલી ગણી શકાય તથા કક.રૂ.૪૩૦૦૦/-ને મત્તા સાથે મળી આિેલ હોય મજકુ ર પકડાયેલ બન્ને
આરોપીઓને પુછપરછ કરતા નીચ મુજબના ગુનાઓને અાંજામ આપેલાની કબુલાત કરે લ છે .
શોધાયેલ ગુન્હાઓ:
(૧) રાાંદેર પો.સ્ટે . A પાટફ નાં. ૧૧૨૧૦૦૫૦૨૦૦૧૨૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ.
(૨) રાાંદેર પો.સ્ટે . A પાટફ નાં. ૧૧૨૧૦૦૫૦૨૦૦૧૫૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ.
(૩) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૭૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ) (૧),૧૧૪ મુજબ.
(૪) જહાગીરપુરા પો.સ્ટે . પાટફ ગુ.ર.નાં.૧૧૨૧૦૦૦૭૨૦૦૦૪૧/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ.
સદર આરોપીઓને તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરી કાયદેસરની કાયફિાહી
કરિામા આિેલ છે અને આ કામના આરોપીઓને પુછપરછ કરતા તેમજ તેઓનો ગુનાહીત પુિફ
ઇવતહાસ તપાસમાાં ભુતકાળમાાં નીચે મુજબના ગુન્હામા સાંડોિાયેલ છે .
આરોપીઓનો પુિફ ઇવતહાસ:
(૧) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટફ ગુ.ર.નાં.૨૪૭/૨૨૦૧૯ ક. ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯, ૫૧૧ મુજબ.
(૨) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટફ ગુ.ર.નાં.૩૪/૨૨૦૧૯ ક. ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ.

