ુ ેગારોને ચોરીના મદ્દુ ામાલ
સરુ ત શહેરમાાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાાં ચેઈન સ્નેચીંગ અને િાહન ચોરી કરતા રીઢા ગન
ુ ાઓનો ભેદ ઉકેલતી, સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ.
સાથે ઝડપી પાડી, ચેઈન સ્નેચીંગ અને િાહન ચોરીના ગન
ુ ી તેમજ સુરત શહેરમાાં નોંધાયેલ
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં કોઇ અવનચ્છનીય બનાિ ન બને તે હેતથ
ચેઈન સ્નેચીંગ, મોબાઈલ સ્નેચીંગના િણશોધાયેલ ગુનાઓ અને નાસતા ફરતા આરોપીઓ (૧) આનાંદ ઉફે આનાંદ કાલીયા s/o
જીતેન્દ્રભાઈ િારડે ઉ.િ. ૨૧. હાલ રહે. પ્લોટ નાં-૭૦, રારકે શ નગર નીલગીરી, લીંબાયત, સુરત (૨) સોપાનદે િ ઉફે સાગર સખારામ
પાટીલ ઉ.િ.૨૪ રહે. રૂમ નાં-૧, બીજા માળે , ગાંગા એપાટટ મેન્દ્ટ, રારકેશ નગર, નીલગીરી લીંબાયત, સુરત. (૩) આકાશ ઉફે ભાશા
ભાંડાર સુભાષભાઈ ઓમકાર પેન્દ્ઢારકર. ઉ.િ.૨૨ રહે.પ્લોટ નાં.૫૫, રમેશભાઈ ખેરનારના મકાનમાાં વશિકૃપા સોસાયટી ગલી નાં-૨,
રામનગરની સામે આસપાસ ગોડાદરા રોડ, લીંબાયત, સુરત. (૪) ભગિાન ઉફે મહારાજ s/o બાપુભાઈ પાટીલ ઉ.િ. ૨૯ રહે, પ્લોટ
નાં.૨૨૦, રામેશ્વરનગર રાં ગીલા નગરની બાજુમાાં આર.ડી.નગર ફાટક પાસેથી પો.સ.ઈ.શ્રી સી.આર.દે સાઈ નાઓની ટીમના માણસો
હે.કો. મનોજ તુકારામ અને હે.કો.શૈલેષ રાધેબબહારી નાઓને મળે લ હકીક્ત આધારે સુરત શહેર ડીંડોલી ખરિાસા રોડ મધુરમ સકટ લ
પાસેથી નીચે મુજબના આરોપીઓને ચોરીની મોટર સાયકલ, મોબાઈલ ફોન તથા સોનાની ચેઈન સાથે આરોપીઓને પકડી પાડિામાાં
આિેલ છે .
ઉપરોત આરોપીઓ પાસેથી મળી આિેલ ચોરીના મુદ્દામાલની વિગત:(૧) સોનાની ચેઈન નાંગ- ૦૨ કક.રૂ.૬૫,૬૦૦/- (૨) સ્નેચીંગ કરે લ મોબાઈલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- (૩) િગર નાંબરની કાળા
કલરની એફ.ઝેડ મો.સા. નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- (૪) િગર નાંબરની કાળા કલરની હોન્દ્ડા સાઈન મો.સા.નાં.૦૧ કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મળી
કુ લ કક.રૂ.૦૧,૭૦,૬૦૦/-ના મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે કરી ઉપરોકત આરોપીઓની પુછપરછ દરમ્યાન નીચે મુજબના ગુનાઓ શોધી
કાઢેલ છે .
ડીટે ક્ટ કરે લ ગુનાઓ:- (૧) અઠિા પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૨૫૬/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯(એ),૧૧૪ મુજબ. (ચેન સ્નેચીંગ) (૨) પુણા
પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૪૬૨/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯(એ),૧૧૪ મુજબ. (ચેન સ્નેચીંગ) (૩) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૪૩૬/૨૦૧૯
ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯ મુજબ.(િાહન ચોરી) (૪) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૪૨૩/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯ મુજબ. (િાહન ચોરી)(૫)
લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૨૯૦/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ક.૩૭૯ મુજબ. (િાહન ચોરી) (૬) ઉધના પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૩૪૬/૨૦૧૯
ઈ.પી.કો. ક.૩૭૯(એ)૩, ૧૧૪ મુજબ. (ચેન સ્નેચીંગ) (૭) ડીંડોલી પો.સ્ટે . ગુ.ર.નાં.A-૦૦૧૮/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯(એ)૩,૧૧૪ મુજબ.
(મોબાઈલ સ્નેચીંગ)
નાસતા ફરતા આરોપીઓની વિગત:-આરોપી:-સોપાનદે િ ઉફે સાગર સખારામ પાટીલ ઉ.િ.૨૪ નીચે મુજબના ગુનાઓમાાં િોન્દ્ટે ડ છે .
(૧) ડી.સી.બી. પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં-૧૬૦/૨૦૧૯ આમ્સટ એ.ક.૨૫(૧)એ વિગેરે. (૨) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૩૬૦/૨૦૧૯
ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯(એ),,૧૧૪ મુજબ. (૩) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૩૪૬/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક. ૩૭૯ મુજબ (૪) સલાબતપુરા પો.સ્ટે .
ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૪૩૬/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ક.૩૭૯(એ)૩, ૧૧૪ મુજબ.(૫)સલાબતપુરા પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૪૯૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.
ક.૩૭૯(એ)૩, ૧૧૪ મુજબ. (૬) પાાંડેસરા પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૩૨૯/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ મુજબ. (૭) સલાબતપુરા પો.સ્ટે .
ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૪૩૪/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ મુજબ.
આરોપી:- આકાશ ઉફે ભાશા ભાંડાર s/o સુભાષભાઈ પેન્દ્ઢારકર નીચે મુજબના ગુનામાાં િોન્દ્ટે ડ છે .
(૧) લીંબાયત પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૩૮/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો.ક.૩૨૪,૨૯૪(ખ),૧૧૪ તથા જી.પી.એ.૧૩૫ મુજબ.
આરોપીઓનો ગુનાહીત ઈવતહાસ:આરોપી (૧) સોપાનદે િ ઉફે સાગર પાટીલ અગાઉ ચેન સ્નેચીંગ, મોબાઈલ સ્નેચીંગ, િાહન ચોરીના ગુનાઓમાાં સુરત શહેરના અલગ
અલગ પો.સ્ટે .મા પકડાયેલ છે . તેમજ રાજકોટ જીલ્લા જેલમાાં પાસા હેઠળ અટકાયત થયેલ છે . આરોપી (૨) આકાશ ઉફે ભાશા ભાંડાર
s/o સુભાષભાઈ પેન્દ્ઢારકર અગાઉ ચોરી મારા મારી અને ચોરીના ગુનામાાં પકડાયેલ છે . આરોપી (૩) આનાંદ ઉફે આનાંદ કાલીયા s/o
જીતેન્દ્રભાઈ િારડે અગાઉ છે ડતીના ગુનામાાં તેમજ સરકારી મીલ્કતને નુકસાન પહોચાડિાના ગુનામાાં લીંબાયત પો.સ્ટે .માાં પકડાયેલ
છે .

