તામીલનાડુના હર્બલ જડીબુટ્ટીનો પાવડર ર્નાવનાર વેપારી પાસે લાખો રૂપપયાનો હર્બલ પાવડર
સુરત મંગાવી નાણા ન ચુકવી, છે તરપીંડી કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડી, ચીંટીગનો તમામ હર્બલ
જડીબુટ્ટી પાવડર ઝડપી પાડતી, ક્રાઇમ બ્ાંચ.
તામીલનાડુના જી.ક્રૃષ્ણગીરીના સીપકોટ પો.સ્ટે. ગ.ુ ર.નં. ૩૪૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૦૬
મુજર્નો ગુનો તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ જાહેર થયેલ જેમાં ફરી.શ્રીનાઓ ઉપર ગયા જુન મહહનામાં એક
અજાણ્યા ઇસમે મો.નં.૭૬૦૦૮૯૭૬૩૫ ઉપરથી ફોન કરી જણાવેલ કે, પોતે ગુજરાત, સુરત શહેર ખાતે
આવેલ શંખેશ્વર પ્રાશ્વનાથ જૈન મંહિરનો ટ્રસ્ટી છે અને તેઓને આયુવેહિક િવા ર્નાવવા માટે જડીબુટ્ટીના
પાવડરની જરૂર છે . એ રીતેની વાતો કરી ફરી.શ્રીને પવશ્વાસમાં લઇ હર્બલ જડીબુટ્ટીનો પાવડરનો ઓડબ ર
ટ્રસ્ટના લેટરપેડ ઉપર વોટસેપ કરતા ફરી.શ્રીએ પહેલા માલના રૂપપયાની માંગણી કરતા આરોપીએ પોતે
જૈન ટ્રસ્ટ ચલાવે છે અને પવશ્વાસ રાખો તમારો માલ આવે એટલે ર્ીજા જ હિવસે તમને પેમન્ે ટ થઇ જશે
એવો પવશ્વાસ અને ભરોસો આપી ટ્રસ્ટના સહી સીક્કા વાળા લેટરપેડ ઉપર ઓડબ ર મોકલી આપતા ફરી.શ્રી
તેની વાતમાં આવી ગયેલા અને પોતાના પરીચચત જૈન પમત્રોનાં સપકબ કરતા ‘જૈન ટ્રસ્ટ છે તો તમો ચચિંતા
ન કરો, જૈન ટ્રસ્ટ ચલાવવા વાળા લોકો પવશ્વાસુ હોય છે .’ તેવો અચભપ્રાય મળતા ફરી.શ્રીને આ અજાણ્યા
ઇસમ ઉપર ભરોસો ર્ેસતા તેણે આપેલ ઓડબ ર મુજર્ જુિી જુિી હર્બલ જડીબુટ્ટીનો પાવડર કુલ્લે રૂપપયા
ુ ં ય એપાટબ મેન્ટ,
૧૧,૦૫,૧૩૧/- તેના જણાવેલ સરનામે શ્રી શંખેશ્વર પ્રાશ્વનાથ જૈન પેડી મંહિર, શેત્જ
ગોપીપુરા, કાજી મેિાન, સુરત ખાતે ટ્રાન્સપોટબ મારફતે માલ મોકલી આપેલ હતો. આરોપીને માલની
હડલીવરી થઇ ગયા ર્ાિ તેનો મોર્ાઇલ ર્ંધ થઇ જતા ફરીયાિી પોતે જાતેથી અત્રે સુરત ખાતે આવી
તપાસ કરતા સિરહુ ં સરનામુ ખોટુ અને આવુ ં કોઇ ટ્રસ્ટ અત્રે સુરત શહેર ખાતે ન હોય, પોતે છે તરાયેલ
હોવાનુ ં માલુમ પડતા તેઓએ તામીલનાડુના સીપકોટ પો.સ્ટે.માં ફરીયાિ આપતા ઉપરોક્ત નંર્ર તથા
કલમ મુજર્ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ હતો સિર ગુનો િાખલ થતા આજરોજ તામીલનાડુ સીપકોટ
પો.સ્ટે.ના પોલીસ અપધકારી/માણસો અત્રે સુરત શહેર ખાતે આવી ગુનાની હકીકતથી માહહતગાર કરતા
ક્રાઇમ બ્ાંચના પો.સ.ઇ. શ્રી વી.જે.ચાવડા નાઓએ ટીમના પોલીસ માણસો સાથે મજકુર આરોપીને ઝડપી
પાડવાના ચક્રો ગપતમાન કરે લ હતા. તે િરમ્યાન હે.કો.હરીપસિંહ પવરસંગભાઇ તથા હે.કો.હરપાલપસિંહ જશુભા
નાઓને મળે લ ર્ાતમી હકીકત આધારે આરોપી કમલેશ ઓગડમલ ર્ંસલ રહે, ગોપીપુરા, કાજીનુ ં મેિાન,
સ્મીતા એપાટબ મેન્ટ, પહેલા માળે સુરતવાળાને ગોપીપુરા, સુભાષચોક ખાતેથી ઝડપી પાડી તેણે ચીટીંગ કરી
મેળવેલ તમામ હર્બલ જડીબુટ્ટી પાવડર કતારગામ, િરવાજા, કુર્ેરનગર સોસાયટીમાં એક મકાન ભાડે
રાખી છુપાવેલ હોવાની કરે લ કબુલાત આધારે તામીલનાડુ પોલીસે ગુનાના કામનો તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત
કરી કાયિે સરની કાયબવાહી હાથ ધરે લ છે .

