મોબાઈલની દુકાનોમાાં ઘરફોડ ચોરી કરતી કુ ખ્યાત ઘોડાસહન ગેં ગના સાગરીતને ઝડપી
પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઇમબ્ાાંચ.
તા.૨૮/૬/૨૦૧૯ ના રોજ સુરત શહેરના ઈચ્છાપોર પોલીસ સ્ટે શનની હદમા કલ્પતરૂ સુપર
માકે ટ નામની મોબાઈલની દુ કાનમાાં અલગ અલગ કાંપનીના ૧૦૮ મોબાઈલ કુ લ કક.રૂ. ૧૪,૭૫,૯૪૩ કાાંડા ઘડીયાળ નાં.૩૦
કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ એસેસરી કક.રૂ ૧૫૦૦૦/- તથા રોકડા રૂપીયા ૬૦,૦૦૦/- મળી કુ લે કક.રૂ ૧૫,૮૦,૯૪૩ ની
મત્તાની ચોરી થયેલ. જે અંગેનો ગુનો ઇચ્છપોર પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૪૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧,૧૧૪ મુજબથી રજીસ્ટર
થયેલ. સદર ગુનો ગાંભીર હોઈ પોલીસ ઈન્સપેક્ટરશ્રી ક્રાઈમ બ્ાાંચનાઓએ બનાવવાળી જગ્યાની મુલાકાત લઈ ગુનાની
એમ.ઓ. તથા સી.સી.ટી.વી ફુટે જ ચેક કરતા ચોરી કરનાર ઘોડાસહન ગેંગ હોવાની શક્યતા જણાવેલ. આ ગુનાને અંજામ
આપનાર ઘોડાસહન ગેંગના આરોપીઓની ઓળખ કરી તેઓને ઝડપી પાડવા ક્રાઈમ બ્ાન્ચના પો.સ.ઈ. વી.વી.ભોલા તથા
પો.સ.ઈ. એમ.એસ.ત્રિવેદી તેઓની ટીમ સાથે બનાવ દુ કાનના સીસીટીવી ફુટે જ મેળવી ખાનગી બાતમીદારો મારફતે તપાસ
કરાવતા આરોપીઓની ઓળખ થયેલ જે આધારે બન્ને ટીમો બબહાર રાજ્યના મોતીહારી જીલ્લાના ઘોડાસહન ખાતે જઈ ખાનગી
રીતે તપાસ કરતા હકીકત જણાયેલ કે ગુનાને અંજામ આપ્યા બાદ તમામ આરોપીઓ નેપાલ ભાગી ગયેલ છે . જેઓની વોચ
કયાા બાદ બાતમીદર મારફતે હકીકત મળે લ કે તેઓની ગેંગ ફરીથી બીજા ગુનાને અંજામ આપવાની તૈયારી કરી રહેલ છે . આ
કામ માટે તેઓની ગેંગના જુ દા જુ દા માણસો ગુજરાત તેમજ રાજસ્થાન રાજ્યના શહેરોમાાં ફરી રહેલ છે . તેઓની ગેંગ પૈકી એક
આરોપી હાલ સુરતમાાં મોબાઈલની દુ કાનના લોકે શનની રે કી કરવા માટે આવેલ છે . જેથી બન્ને ટીમોએ સુરત ખાતે આવી સુરત
શહેરમાાં બીજા મોબાઈલ ચોરીના ગુનાને અંજામ આપવા આવેલ ઈસમને શોધી કાઢવા તજવીજ શરૂ કરે લ. દરમ્યાન બાતમી
હકીકત આધારે ઇચ્છાપોર ભેસાણ રોડ,પાલ હવેલીની બાજુ માાંથી જાહેર રોડ પરથી આરોપી મોહાંમદ સફીક સુખલમીયા તેલી
ઉ.વ. ૨૮ રહે.ગામ-વોડા -૨, વીરતા ચોક ઘોડાસહન જી. મોતીહારી (બબહાર) ચોરીના જુ દી જુ દી કાંપનીના િણ મોબાઇલ ફોન
કક.રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મત્તાની કકમતના સાથે ઝડપી પાડી આરોપીની પુછપરછ કરતા જણાયેલ છે કે , તેઓની ગેંગમાાં (૧)
મોહાંમદ સીરાજ ધોબી (૨) ભાગનારાયણ (૩) સાંતોષ કલવાર (૪) બાલતુરા દરજી (૫) કરણ (૬) સફીક (૭) અનીલ આહીર
(૮) નઇમ ચીખ (૯) પીલોટી કલવાર તથા અન્ય બે ઈસમો મળી કુ લ-૧૧ લોકો છે અને ગેંગનો લીડર મોહ્મમ્મદ સીરાજ ધોબી
છે . જેને પોતે સુરત ખાતે ચોરી કરવા જવા ટીમ તૈયાર કરે લ અને કદલ્લી ભેગા થઈ સુરત ખાતે ચોરી કરવાની જગ્યા જોવા
માટે (૧) અનીલ આહીર (૨) નઇમ ચીખ (૩) પીલોટી કલવારને સુરત ખાતે મોકલી આપેલ જેઓ સુરત મોરા ગામ ખાતે રૂમ
ભાડે રાખી ઉપરોક્ત બનાવવાળી મોબાઈલની દુ કાનની રે કી કરી સીરાજને જાણ કરતા સીરાજ બાકીના તમામ લોકો સાથે સુરત
આવેલ અને મોરા ગામ ખાતે રાખેલ રૂમમાાં તમામ રોકાયેલ. ત્યારબાદ સીરાજે પોતે દુ કાનની રે કી કરી અને દુ કાનમાાં કે ટલા
મોબાઈલ, ઘડીયાળ તથા અન્ય કકિંમતી સામાન છે તે તથા કોઈ સીક્યુરીટી કે વોચમેન છે કે નહી તે ખાિી કરી તમામને
હકીકત જણાવેલ. ત્યારબાદ તમામ રાિીના સમયે જગ્યા પર જઈ દુ કાનનુાં શટર ઉંચુ કરી દુ કાનમાાં પ્રવેશ કરી, ચોરી કરી,
બાજુ ની દુ કાનનુાં શટર ઉંચુ કરી, ચોરી કરતા હતા દરમ્યાન દુ કાન માલીક આવી જતા તમામ ત્યાાંથી ભાગી ગયેલ. ચોરી કયાા
બાદ ગેંગનો લીડર સીરાજ ચોરીના મોબાઈલ ફોન તથા અન્ય ચીજ વસ્તુ લઈ પોતાના ગામ અને ત્યાાંથી નેપાલ ચાલી ગયેલ
હોવાની હકીકત જણાવેલ છે .
એમ.ઓ:- મજકુ ર ગેંગ ઘોડાસહન ગેંગ, ચદ્દરગેંગ અથવા શટર કટવા ગેંગથી ઓળખાય છે . આ ગેંગમા લીડર ચોરી કરવા જતા
પહેલા ગેંગના તમામ સભ્યોના ઘરે ખચાા પેટે એડવાન્સમાાં રૂપીયા આપે છે . ગામથી નીકળ્યા બાદ ગેંગના તમામ સભ્યોનો
ખચો ગેંગનો લીડર ભોગવે છે . પોતાના ગામથી નીકળ્યા બાદ તેઓ તમામ કદલ્લી ખાતે કાપાસેરા ત્રવસ્તારમાાં રૂમ ભાડે રાખે છે
આ ત્રવસ્તાર ઈન્ડસ્રીયલ એરીયા હોઈ કાંપનીમા નોકરીના બહાને સરળતાથી રૂમ મળી રહે છે . ત્યારબાદ ગેંગના લીડરની
સુચનાથી ગેંગના અલગ અલગ સભ્યો દે શમા અલગ અલગ જગ્યાએ ચોરી માટે ની જગ્યા જોવા જાય છે . ત્યારબાદ, જગ્યા
જોયા બાદ તે ગેંગ લીડરને જણાવે છે બાદમા ગેંગનો લીડર ચોરી માટે ની જગ્યા જોઈ જગ્યા યોગ્ય લાગે તો તમામને જે-તે
શહેરમા બોલાવે છે . ત્યાર બાદ શટર ઉંચુ કરી અંદર દુ કાનમાાં જવાવાળા સભ્યોને દુ કાન બતાવી દુ કાનમાાં કે ટલા મોબાઈલ છે
સીક્યુરીટી સીસ્ટમ શુાં છે વગેરેની ખાિી કરી, રાિીના સમયે નક્કી કરે લ જગ્યા પર જઈ મજબુત સળીયા વડે હાથથી શટર ઉંચુ
કરે છે . આ દરમ્યાન બે ઈસમો દુ કાનના શટર પાસે આડી ચાદર રાખી ઉભા રહે છે . બાકીના ઈસમો તથા ગેંગનો લીડર
દુ કાનથી થોડા દુ ર વોચમાાં રહે છે . શટર ઉચુાં થયા બાદ બે ઈસમો અંદર દુ કાનમા પ્રવેશ કરી મુદ્દામાલની ચોરી કરી બહાર
આવી ગેંગના લીડરને તમામ ચોરીનો મુદ્દામાલ આપી દે છે અને ગેંગનો લીડર મુદ્દામાલ લઈ તુરાંત પોતાના ગામ અને ત્યાાંથી
નેપાળ જઈ મુદ્દામાલ વેચી પરત આવી જાય છે .
મજકુ ર આરોપી પાસેથી મળી આવેલ મુદ્દામાલ તથા કબુલાત આધારે નીચે જણાવેલ બે ઘરફોડ ચોરીના
ગુના ડીટે ક્ટ થયા છે . (૧) ઇચ્છપોર પો.સ્ટે .I ગુ.ર.નાં.૪૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧,૧૧૪ મુજબ. (૨) નીમકા
ગુ.ર.નાં. ૩૦૪ /૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ (રાજસ્થાન).

પો.સ્ટે .I

