રાત્રીના સમયે મોબાઇલ ચોરી કરતા ઇસમોને શોધી કાઢતી, સરુ ત શહેર લીંબાયત પોલીસ.
સુરત શહેરના લીમ્બાયત વિસ્તારમાાં “અ” પડત ગુના શોધિા તેમજ રાત્રીના સમયે ચોરીઓ કરતા
વ્યક્તતઓને ઝડપી પાડિા સારૂ પો.સ.ઇ. આર.ડી. નીનામા સાથેના માણસોની ટીમ તૈયાર કરી પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે

દરમ્યાન સાથેના અ.હે.કો. યુિરાજવસિંહ સામતવસિંહ તથા અ.હે.કો. રાજુભાઇ હાલુભાઇનાઓને બાતમી હકીકત મળે લ કે
“ઉમા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પહેલા નાંબરની ગલીના ગે ટ પાસે બે ઇસમો રાત્રીના સમયે ચોરી કરતા અને ચોરીના મોબાઇલની
લે િેચ માટે ભેગા થિાના છે જેમાાં િેચાણ માટે આિતા ઇસમનુાં ગોપાલ ઉર્ફે ગુડ્ડુ જ ેઁણે ગ્રે કલરનુાં જેકેટ તેમજ
િાદળી કલરનુ નાઇટ પેન્ટ પહેરેલ છે . તેમજ ગોપાલ ઉર્ફે ગુડ્ડુ પાસેથી કાયમ મોબાઇલ ખરીદી કરતો ઇસમનુાં નામ
ઇન્રેસ જેણે ગ્રે કલરનુ જેકેટ તેમજ જીન્સનુ પેન્ટ પહેરેલ છે ” હકીકત દ્વારા પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારમાાં બાતમી હકીકત
િાળી જગ્યાએ િોચમાાં રહી, આ કામના શકદારોને પકડી પાડેલ. સદર શકદારો પાસે અંગઝડતી કરી પોલીસ સ્ટે શનના
રે કડડ ચેક કરતા લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન ખાતેના બે િણશોધાયેલ ગુના તેમજ અન્ય ચોરીના અગીયાર મોબાઈલ સાથે
પકડી પાડેલ.
પકડાયેલ આરોપીઓના નામ:- આરોપી નાં. ૧. ગોપાલ ઉર્ફે ગુડ્ડુ િીભીષણ માંડલ ઉ.િ. ૨૬ રહે. ૧૯૩, લક્ષ્મણનગર સોસાયટી,
ગોડાદરા, સુરત. મુળ િતન- લોકનાથ પુર ગાંજ રોડ, દલવસિંગ સરાય, થાના./પો.સ્ટ. દલવસિંગ સરાય જી. સમસ્તીપુર (બબહાર).
આરોપી નાં. ૨, ઇન્રેશ શ્યામિીર રાઠોડ ઉ.િ. ૩૬ રહે. ૯૯, પ્રીયાંકાનગર સોસાયટી, આસપાસ, ગોડાદરા, સુરત. મુળિતન.
ગામ- બડાપુર, પો.સ્ટ. બડાપુર, થાના- જસરથપુર, જી. એટા (યુ.પી.)
કબજે કરે લ મુદ્દામાલ :-અ.નાં.(૧) Vivo s1 કલર Skyline blue I.M.E.I. નાંબર (૧) 860959040008258 (૨) 860959040008241
કકિંમત રૂપીયા ૧૭૦૦૦/- અનુ.નાં. (૨) Vivo y21l કલર Silver I.M.E.I. નાંબર (૧) 865449034150378 (૨) 865449034150360
કકિંમત રૂપીયા ૭૦૦૦/-. અનુ.નાં. (૩) Oppo a3s કલર Red I.M.E.I. નાંબર (૧) 869179035279175 (૨) 869179035279167
કકિંમત રૂપીયા ૧૦૦૦૦/- અનુ. નાં. (૪) Tecno id6 કલર Black I.M.E.I. નાંબર (૧) 911635653300666 (૨) 911635653300674
કકિંમત રૂપીયા ૮૦૦૦/- અનુ. નાં.(૫) Redmi note 7 કલર Black I.M.E.I. નાંબર (૧) 867295044871471 (૨) 867295044871489
કકિંમત રૂપીયા ૧૦૦૦૦/- અનુ.નાં.(૬) Redmi note 7 કલર Blue I.M.E.I. નાંબર (૧) 863052043180196 (૨) 863052043180204
કકિંમત રૂપીયા ૧૦૦૦૦/- અનુ.નાં.(૭) Vivo v5 કલર Gold I.M.E.I. નાંબર (૧) 862500031913094 (૨) 862500031913086
કકિંમત રૂપીયા ૧૮૦૦૦/- અનુ.નાં.(૮) Samsung j7 કલર White I.M.E.I. નાંબર(૧) 358425/07/991346/0(૨)
358426/07/991346/8 કકિંમત રૂપીયા ૧૦૦૦૦/-અનુ. નાં.(૯) Vivo y55s કલર Gold I.M.E.I. નાંબર (૧) 866043031494050 (૨)
866043031494043 કકિંમત રૂપીયા ૧૨૦૦૦ અનુ.નાં.(૧૦) Honor 7a કલર Black I.M.E.I. નાંબર (૧) 868157038704226 (૨)
868157038704224 કકિંમત રૂપીયા ૬૦૦૦/- અનુ. નાં.(૧૧) Tecno spark go કલર Black blue I.M.E.I. નાંબર (૧)
358279100083003 (૨) 358279100083011 કકિંમત રૂપીયા ૭૦૦૦/- અનુ.(૧૨) Tecno spark 4 air કલર Black I.M.E.I. નાંબર
(૧) 911648755239286 (૨) 911648755239294 કકિંમત રૂપીયા ૮૦૦૦/- અનુ. નાં.(૧૩) Realme 2 pro કલર Blue I.M.E.I.
નાંબર (૧) 862316041578797 (૨) 862316041578789 કકિંમત રૂપીયા ૯૦૦૦/- કુ લ્લે કકિંમત રૂપીયા ૧,૩૨,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ
મળી આિેલ.
નોધાયેલ ગુનાની વિગત:- (૧) લીબાયત પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં. ૪૧૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ (૨) લીંબાયત
પોલીસ સ્ટે શન ૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૦૧૦૧/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો. કલમ-૩૮૦ મુજબ.
મોડસ ઓપરન્ડી :- આરોપી નાં -૧ રાત્રીના સમયે ખુલ્લા ઘર રાખી સુતેલ હોય તેિા ઘરમાાં પ્રિેશ કરી ઘરના સભ્ય સુતેલ
હોય ત્યારે ઘરમાાં મુકેલ મોબાઇલની ચોરી કરી આરોપી નાં.૨ નાઓ ચોરીના મોબાઇલ સસ્તામાાં ખરીદ કરી, સાંચા ખાતાના
કામ કરતા મજુરોને કમીશનથી િેચી એક બીજાને મદદગારી કરી પકડાય ગયેલ.
પુિડ ગુનાકહત ઇવતહાસ:-આરોપી નાં.૧ અગાઉ (૧) લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં.૬૮/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૨૬,
૩૯૭, ૧૧૪, ૧૧૮ મુજબ. (૨) લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં. ૭૦/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨, ૩૨૪, ૩૯૭, ૨૦૧ મુજબ.
(૩) લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં. ૧૧૦/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮, ૪૫૭, ૧૧૪, મુજબ. (૪) લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન I
ગુ.ર.નાં.૧૧૭/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭, ૧૧૪ મુજબ. (૫) લીંબાયત પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં.૧૧૮/૨૦૧૩ ઇ.
પી.કો.કલમ ૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭,૧૧૪ મુજબ.(૬)સચીન પોલીસ સ્ટે શન II ગુ.ર.નાં.૧૪૫/૨૦૧૯ પ્રીજન એતટ કલમ ૪૨,૪૩,૪૫,
૧૨ મુજબ.

