પાાંડેસરા તથા ચોકબજાર પો.સ્ટે. ની ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકે લતી
પાાંડેસરા પોલીસ, સુરત શહે ર.
પાાંડેસરા પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારમાાં પાાંડેસરા ઉન ખાતે આિેલ તસલીમનગર ઇન્દ્ર સોસાયટીના ખાતા નાંબર ૦૨
ની ઓફીસમાાં માંકેશ્વરસીંગ ઉફે મદન નામના ઇસમ દ્વારા સદર ખાતાના મેઇન દરિાજાનુ લોક તોડી સદર ઓફીસમાાં મુકેલ રોકડ
રૂપીયા ૪,૫૦,૦૦૦/-ની મત્તાની ચોરી કરી નાશી ગયેલ હોય જે અનુસાંધાને પાાંડેસરા પોલીસ સ્ટે શનમાાં એ-પાટટ
૧૧૨૧૦૦૪૫૨૧૧૭૮૭/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબનો ગુનો નોંધિામાાં આિેલ હોય જે અનુસાંધાને સદર ગુનાના
આરોપીને શોધી કાઢિા સતત પ્રયત્નશીલ રહે લી પાાંડેસરા પોલીસના સિેલન્દ્સના પોલીસ માણસો રારા અલગ અલગ ટીમો
બનાિી ટે કનીક્લ િકટ આઉટ કરી મળેલ માહહતી મુજબ સદર આરોપી ગુનો આચરી તેઓના િતન (ઉત્તરપ્રદેશ) ખાતે નીકળી ગયેલ
છે જે બાતમી આધારે સદર ગુનામા નાસતો ફરતો આરોપી માંકેશ્વરવસાંગ ઉફે મદન ઉફે મુકેશ શાંકરવસાંગ જાતે કુ મી ઉ.િ. ૪૫ રહે .
તસલીમનગર ઇન્દ્ડસ્ટર ીયલ સોસાયટીના ખાતા નાંબર ૦૨ થી ૧૨ ની બાજુ માાં આિેલ ચાયની લારી પર પાાંડેસરા, સુરત મુળ રહે .
રામપુર બાંગરા ગામ સેિહરયા ગ્રામ પાંચાયત થાના-ટરીયા સુજાન-પોસ્ટ. વજ.કુ શીનગર યુ.પી. નાઓને યુપી ગોરખપુર ખાતેથી
પકડી પાડી, ઉપરોકત ગુનાનો ભેદ ઉકે લી કાઢે લ છે . સદર આરોપીની યુવક્ત પ્રયુવક્તથી િધુ પુછપરછ કરતા તેમણે સને ૨૦૧૯ ના
િર્ટમાાં ચોક બજાર િેડ રોડ હરીઓમ મીલની પાછળ પટે લ ઇન્દ્ડસ્ટર ીયલ વિભાગ-૨ માાં લુમ્સના કારખાનામાાં રોકડ રકમ
૧,૯૦,૦૦૦/- ની મત્તાની ચોરી કરે લ હોિાનુ કબુલાત કરતો હોય જેથી નીચે મુજબના ઘરફોડ ચોરીના િણશોધાયેલ ગુનાઓનો ભેદ
ઉકે લિામાાં આિેલ છે .
હડટે ક થયેલ ગુનાઓ :- (૧) પાાંડેસરા પો.સ્ટે . એ-પાટટ ૧૧૨૧૦૦૪૫૨૧૧૭૮૭/૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ. (૨)ચોક બજાર
પો. સ્ટે . ફસ્ટ પાટટ ગુ.ર.નાં.૩૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ
આરોપીનો ગુનાહીત ઇવતહાસ :-(૧) ચોક બજાર પોલીસ સ્ટે શન ફસ્ટ પાટટ ગુ.ર.નાં. ૧૬૪/૨૦૦૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ
(૨) કતારગામ પોલીસ સ્ટે શન ફસ્ટ પાટટ ગુ.ર.નાં. ૨૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૮૦, ૪૫૭, ૫૧૧ મુજબ.
ગુનાની એમ.ઓ. :-મજકૂ ર આરોપી અલગ અલગ ઇન્દ્ડસ્ટર ીયલમાાં એકાદ બે હદિસ કામ કરી રાત્રીના સમયગાળા દરમ્યાન મોકાનો
ફાયદો ઉઠાિી ચોરી કરી પોતાના િતન ખાતે ચાલી જતો હોિાનુ જણાિેલ છે .

