રૂસ્તમપુરા ખાતે આવેલ મુથ્થુટ ફાયનાન્સની ઓફફસમાાં ઘરફોડ કરવા માટે આવેલ રીઢી આંતરરાજય ઘરફોડ
ચોરી કરનાર નેપાળી ગેંગને ઝડપી પાડતી, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
સુરત શહેર વવસ્તારમાાં નાઈટ રાઉન્ડ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન સુરત ક્રાઈમ બ્રાાંચના HC સત્યમપાલવસિંહ મહોબ્બતવસિંહ
તથા HC જીગ્નેશ બાબુભાઈ નાઓને મળે લ બાતમી આધારે રૂસ્તમપુરા કોટક મહેન્ર બેંકની પાછળ છે લ્લા મહોલ્લાના નાકે
મુથ્થુટ ફાયનાન્સની ઓફફસ નીચેથી નેપાળી ગેંગના રીઢા આરોપીઓ (૧) રૂપસીંગ કરણસીંગ બબસ્ટ રહે-કડોદરા ચાર રસ્તા
વનલમ હોટલની પાછળ વવકાસના રૂમમાાં કડોદરા તા-પલસાણા જી-સુરત તેમજ તેના સાગરીતો (૨) સાગર દે વરાજ ખાતી
રહે-એજન (૩) રોશન નારાયણ પરીહાર રહે-સીગણપોર ચાર રસ્તા પાસે મહાદે વ માંફદરની સામે આવેલ બબલ્ડીંગ નાં-૩૪ ના
ભોયતળીયે સુરત તમામ મુળ રહે-નેપાળ નાઓને ઘરફોડ કરવાના સાધનો જેમાાં (૧) બે લોખાંડના ગણેશીયા (૨) એક આરી
પાના સાથેની (૪) એક કાપડની થેલી (૫) વગર નાંબરની સ્્લેન્ડર મો.સા. કુ લ્લે રૂ. ૫૦,૨૦૦/- ની મત્તાની સાથે ઝડપી પાડી
મજકુ ર આરોપીઓની પુછપરછમાાં પકડાયેલ આરોપી પૈકી રૂપસીંગ કરણસીંગ બીસ્ટ તેમજ સાગર દે વરાજ ખાતી નાઓ રીઢા
ઘરફોડીયા છે અને અગાઉ મહારાષ્ટ્ટ્ર, પુણેમાાં ઘરફોડ ચોરીમાાં પકડાયે ચુકેલ છે . હાલમાાં આરોપી રૂપસીંગ કરણસીંગ બીસ્ટે
સુરત શહેરમાાં મોટી ઘરફોડી કરવાનો ્લાન બનાવી રૂસ્તમપુરા ખાતે આવેલ મુથ્થુટ ફાયનાન્સની ઓફફસની રે કી કરી,
રાત્રીના ઘરફોડ કરવાના ઈરાદે તેના સાગરીતો સાથે આવેલ હતો આ દરમ્યાન મળે લ બાતમી હફકકત આધારે ત્રણેય
આરોપીઓને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ઝડપી પાડેલ છે . મજકુ ર આરોપીઓ પૈકી આરોપી રૂપસીંગ કરણસીંગ બીસ્ટ નીચે મુજબના
ગુન્હાઓમાાં વોન્ટે ડ હોય, (૧) ચોકબજાર પો.સ્ટે . I ૧૩૭/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબ(ચોરીમાાં ગયેલ
મુદ્દામાલ રોકડા રૂવપયા સોના ચાાંદીના દાગીનાઓ તેમજ યુ.એસ.ડોલર મળી કુ લ્લે રૂ. ૧૧,૯૨,૦૦૦/-) (૨)બારડોલી પો.સ્ટે . I
૩૦/૨૦૧૩ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૮૧,૧૧૪ મુજબ (ચોરીમાાં ગયેલ મુદ્દામાલ રોકડા રૂવપયા સોના ચાાંદીના દાગીના મળી કુ લ્લે રૂ.
૮૩,૦૦૦/- (૩)વાપી ટાઉન પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૬૧/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબ (સને-૨૦૧૮ ની
સાલમાાં તેણે તેના સાગરીતો ગોવવિંદ બહાદુ ર સાઓત તેમજ ભરત બહાદુ ર નાઓની સાથે વાપી જલારામ માંફદર નજીક આવેલ
જલધામ એપાટટ મેન્ટના ફ્લેટમાાંથી રોકડા રૂ. ૩૨ લાખ તથા સોના ચાાંદીના દાગીના મળી કુ લ્લે રૂ. ૩૬,૭૦,૦૦૦/-ના મત્તાની
ચોરી કરે લાની કબુલાત કરે લ છે .

