મો.સાયકલની ચોરી કરી તેના ઉપર મોબાઇલ/બેગ સ્નેચીંગ કરતા આરોપીને ઝડપી પાડી
વાહન ચોરી તથા બેગ સ્નેચીંગના ત્રણ ગુના શોધી કાઢતી, સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેર વવસ્તારમાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય રહે અને કોઈ અવનચ્છનીય
ુ ર તથા સુરત શહેરમાાં નોંધાયેલ વાહન ચોરી, મોબાઇલ/બેગ સ્નેચીંગના વણશોધાયેલ
બનાવ ન બને તે હેતસ
ગુનાઓ શોધી કાઢવા તથા નાસતા-ફરતા આરોપીઓ શોધી કાઢવા માટે સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચના PSI શ્રી
પી.કે.રાઠોડ નાઓ તેમની ટીમના માણસો સાથે શહેર વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન તેમની ટીમના
હે.કો. રોહીત યોગેશભાઇ અને હે.કો. મુકેશ પુડાં લીકભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી-(૧)
હીતેશ ઉફે કાલુ બાપુભાઇ આહેર ઉ.વ.૨૪ રહે.૫૨, ગાંગાધારા એપાટટ મેન્ટ, ઉદયનગર-૧, માધવાનાંદ આશ્રમની
બાજુમાાં, પીપલ્સ ચાર રસ્તા, કતારગામ, સુરત. મુળગામ-ભુસની તા.કળવાંદ જી.નાશીક (મહારાષ્ટ્ટ્ર) તથા (૨)
મોહમાંદ નુર મોહમાંદ સલીમ બરફવાલા ઉ.વ.૨૦ રહે. રહે.૩૦૧, પહેલા માળે , રૂમાની માંજીલ, સોપારી ગલી,
સીંધીવાડ, ચોકબજાર, સુરત. નાઓને નીચે મુજબના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડીલ છે .
*આરોપી હીતેશ ઉફે કાલુ પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ગુના ડીટે ક્ટ કરવામાાં આવેલ છે .
(૧) કતારગામ પો.સ્ટે. ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં. ૩૧૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ- મુદ્દામાલ:- હોન્ડા સાઇન મો.સા.
નાં. GJ-05-FN-6517 કકિં.રૂ. ૧૨૦૦૦/- (૨) સલાબતપુરા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૩૭૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ
૩૭૯(એ)૩ મુજબ

મુદ્દામાલ- (૧) HP કાંપનીનુાં લેપટોપ મોડલ નાં. Pavilion g series g4-1116TU ેની કકિં.રૂ.

૧૫૦૦૦/- (૨) Asus કાંપનીનો વસલ્વર કલરનો મોબાઇલ ફોન આશરે કકિં.રૂ. ૭૫૦૦/- તથા (૩) ઉમરા પો.સ્ટે.
ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં. ૨૮૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મુજબ મુદ્દામાલ :(૧) DELL કાંપનીનુ ાં બ્જલેક કલરનુ ાં
ુ ાઇના ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટ ેમાાં
લેપટોપ ેનો મોડલ નાં. P10F નો છે . કકિં.રૂ.૨૫૦૦૦/- (૨) પટેલ રીચા વવષ્ટ્ણભ
ઓરીજનલ પાન કાડટ , માચટ-૨૦૧૫ નુાં એસ.એસ.સી. ની ઓરીજનલ માકટ શીટ, માચટ-૨૦૧૭ નુ ાં ઓરીજનલ
માકટ શીટ, વવનતા વવશ્રામ સાંચાલીય સર વી.ડી.ટી. ગલ્સટ હાઇસ્કુલનુ ાં સ્કુલ લીવીંગ સટીકફકેટ નાં. 745, વીર નમટદ
સાઉથ ગુજરાત યુવનવવસિટીના બેચલર ઓફ ઇન્ટીરીયર ડીઝાઇન કોર્ટના (ફસ્ટટ સેમેસ્ટર) નવેમ્બર-૨૦૧૭, ફસ્ટટ
સેમેસ્ટર એપ્રીલ-૨૦૧૮, સેકન્ડ સેમેસ્ટર એપ્રીલ-૨૦૧૮, થડટ સેમેસ્ટર ઓક્ટોબર-૨૦૧૮, ફોથટ સેમેસ્ટર માચટ૨૦૧૯ ના રીઝલ્ટ, તથા યુનીયન બેન્કની ચેકબુક,પાસબુક, ઝોરાસ્ટ્રીયન બેન્કનો બ્જલેન્ક ચેક નાં. 236968 મળી
આવેલ છે .
*આરોપી મોહમાંદ નુર ઉફે તન્નુ પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાાં આવેલ છે .
મુદ્દામાલ:-(૧) સેમસાંગ DUAS મોડલ નાં. J-5 ગોલ્ડન કલર (૨) સેમસાંગ ગેલેક્ષી મોડલ નાં. J-2 Pro ગોલ્ડન
કલર (૩) સેમસાંગ મોડલ નાં. J-7(2016) બ્જલેક કલર (૪) સેમસાંગ મોડલ નાં. J-7(2016) ગોલ્ડન કલર (૫) બ્જલેક
બેરી કાંપનીનો બ્જલેક કલરનો મો.ફોન મોડલ નાં. Z-30 (૬) લેનોવા કાંપનીનો બ્જલેક એન્ડ વ્હાઇટ મોડલ નાં.
K50A40 (૭) ટે કનો કાંપનીનો ગોલ્ડન કલરનો મો.ફોન મોડલ નાં. W4 (૮) ઓપો કાંપનીનો રોઝ ગોલ્ડન
કલરનો મો.ફોન મોડલ નાં. F3 કુલ કકિં. રૂ. ૨૨,૦૦૦/આરોપીઓની એમ.ઓ. :- પકડાયેલ આરોપી કહતેશ ઉફે કાલુ રાત્રીના સમયે મોટર સાયકલની ચોરીઓ કરે છે
અને તે મોટર સાયકલ ઉપર સવારે મોપેડ ઉપર જતી લેડીસોના બેગ/પસટની સ્નેચીંગ કરી ઉપરોક્ત ત્રણ
ગુનાઓ આચરે લ છે .
આરોપીનો ગુનાહીત ઇવતહાસ:- (૧) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં.૨૦/૨૦૧૮ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૧૧૬(બી),
૬૫ઇ,એ મુજબ.

