મોબાઈલ સ્નેચીંગ કરતી ગેંગને ઝડપી પાડી, મોબાઈલ સ્નેચીંગના ગુનાઓના ભેદ ઉકેલી નાાંખતી
ક્રાઈમ બ્ાાંચ અને એસ.ઓ.જી.
શહેર વિસ્તારમાાં બનતા મોબાઈલ સ્નેચીંગના બનાિો અંગે ક્રાઈમ બ્ાાંચ/એસ.ઓ.જી.ના અવિકારીશ્રીઓ તેમજ
પો.માણસો શહેર વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમા હતા. આ દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપીઓ (૧) સલમાન ઉર્ફે સલમાન રે ડીયમ S/O
અબ્દુ લ રઝાક શેખ ઉ.િ.૨૧ રહેિાસી- અકબર શહીદનો ટે કરો, મુલતાનીના ડેલા, કાલીપુર, આંબાિાડી, સલાબતપુરા, સુરત (૨) શરીર્ફ
ઉર્ફે બાબુ S/O કમરૂદ્દીન અન્સારી ઉ.િ.૨૬ રહેિાસી- ઉમરિાડા ચીમની ટે કરા હળપતી કોલોની, રૂમ નાં.૩૬, સાાંઈ મેડીકલની પાછળ
ુ ઉર્ફે લાલો ઐયુબ પટે લ ઉ.િ.૨૨ રાહેિાસી- પ્લોટ-૩૪, ગલી નાં.૨, મટન માકે ટની પાસે, કકન્નરી વસનેમાની
સલાબતપુરા, સુરત (૩) કૈ યમ
સામે, સલાબતપુરા, સુરત નાઓને ભાઠેના, િાડીિાલા બાિાની દરગાહ પાસેથી ઝડપી પાડી, મજકુ ર ત્રણેય આરોપી ઈસમો પાસેથી જુ દીજુ દી કાંપનીના કુ લ મોબાઈલ નાંગ-૮ કુ લ્લે કક.રૂ. ૫૫,૫૦૦/- તથા એક નાંબર િગરની સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મો.સા. કક.રૂ. ૬૦૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
રૂ.૧,૧૫,૫૦૦/- ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે લીિેલ છે .
મજકુ ર આરોપીઓની પુછપરછમાાં ત્રણેય ખાસ વમત્રો છે અને હાલ બેકાર હોય, ત્રણેય જણાએ ભેગા મળી રસ્તા ઉપર
મોબાઈલ ર્ફોન ઉપર િાત કરતા ચાલતા જતા રાહદારીઓના મોબાઈલ ર્ફોનો આસાનીથી સ્નેચીંગ કરી શકાતા હોય, જેથી આરોપી નાં.૧,
સલમાન ઉર્ફે સલમાન રે ડીયમની િગર નાંબરની સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મો.સા. ઉપર બેસી આરોપી નાં.૧ તથા ૨ નાઓએ છે લ્લા દોઢ માસથી
ુ ઉર્ફે લાલો ઐયુબ પટે લ આ
રસ્તે ચાલતા જતા રાહદારીઓના મોબાઈલ ર્ફોનો સ્નેચીંગ કરિાનુાં શરૂ કરે લ અને આરોપી નાં.૩, કૈ યમ
મોબાઈલ ર્ફોનો િેચી આપિાનુ જણાિેલ હોય આજરોજ ત્રણેય જણા આ મોબાઈલ ર્ફોન િેચી દે િા માટે ભેગા થયેલ હતા. આ દરમ્યાન
મળે લ બાતમી હકીકત આિારે ક્રાઈમ બ્ાાંચની ટીમે ઝડપી પાડેલ છે . આરોપીઓ પાસેથી કબ્જે લીિેલ મોબાઈલ ર્ફોનો પૈકી શહેર
વિસ્તારમાાં ઉિના પો.સ્ટે .ની એક લુટાં તેમજ સલાબતપુરા પો.સ્ટે .ના બે અને પાાંડેસરા પો.સ્ટે .ના એક એક મોબાઈલ સ્નેચીંગના ગુનાઓનો
ભેદ ઉકે લાયેલ છે .
મજકુ ર પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી આરોપી શરીર્ફ ઉર્ફે બાબુ S/O કમરૂદ્દીન અન્સારી તથા કૈ યરુ ઉર્ફે લાલો ઐયુબ
પટે લા નાઓ સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટે શનમાાં મારામારીના ગુન્હાઓમાાં પકડાઇ ચુકેલ છે . આમ ક્રાઈમ બ્ાાંચ અને એસ.ઓ.જી. ટીમ દ્રારા
લુટાં નો િણશોિાયેલ ગુન્હો શોિી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

