સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન
સરનામ-ુ જુન ુ હેડ ક્વાટટ ર, અઠવાલાઇન્સ,
સરુ ત શહેર

અલગ અલગ ઇલેક્રોનીક્સ દુકાનોમાાંથી ઇલેક્રોનીક્સ સામાન ખરીદ કરી તથા OLX
ઉપરથી મોબાઇલ ફોન તથા એપલ વોચ ખરીદ કરી, તેઓને પેમેન્ટ ઓનલાઇન રાન્સફર
કરે લ હોવાની બોગસ રસીદ બતાવી, પેમેન્ટની ચકુ વણી ન કરી, છે તરપીંડી કરનાર
આરોપીની ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર સાયબર ક્રાઇમ.
વરાછા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નં.૪૪૭/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦ મુજબનો ગુન્હો
દાખલ થયેલ હોય જે ગુન્હામાં સંડોવાયેલ અજાણ્યા ઇસમે રોહન ખન્ના તરીકેન ુ ં ખોટુ નામ ધારણ કરી,
અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનીક્ટ્સ સામાન ખરીદ કરી, તેઓને પેમેન્ટ ઓનલાઇન રાન્સફર કરે લ હોવાની
બોગસ રસીદ બતાવી પેમેન્ટની ચુકવણી ન કરી છે તરપીંડી કરે લ હતી તથા સુરત શહેરના અન્ય
પો.સ્ટે . વવસ્તારમાં પણ આ રીતે સદર ઇસમે અન્ય લોકો સાથે પણ છે તરપીંડી કરે લ હોય, સદર
આરોપીને શોધી કાઢવા સારૂ અવધક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી રાફીક અને ક્રાઇમ તથા નાયબ પોલીસ
કવમશ્નરશ્રી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાઓએ સુચના આપેલ હોય, જેથી મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, સાયબર
ક્રાઇમ નાઓના માગટદશટન હેઠળ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ તે
દરમ્યાન સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે .ના એ.એસ.આઇ.પ ૃથ્વીરાજવસિંહ તખતવસિંહ તથા અ.પો.કો. યોગેશભાઇ
ચંદુભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી આધારે સદર ગુન્હામાં સંડોવાયેલ રોહન ખન્ના નામ ધારણ કરનાર
આરોપી અભભષેક ઉફે રોહન ખન્ના S/O સુરેશકુમાર નંદવાણી ઉ.વ.૨૭ ધંધો-વેપાર રહે. એ/૫૦૩,
મધુરમ એપાટટ મેન્ટ, ભટાર ચાર રસ્તા પાસે, ભટાર રોડ, સુરત તથા સી/૫૦૪, સુત્રાલી એપાટટ મેન્ટ,
સુભાષ ગાડટ ન પાસે, જહાંગીરપુરા, સુરતને શોધી કાઢી તેની પાસેથી (૧) બ્લ્યુ સ્ટાર કંપનીનુ ં (૧.૫
ટનનુ)ં એ.સી. કકિંમત રૂ.૩૩,૫૦૦/- (૨) ચાઇના સ્માટટ કંપનીનુ ં ૫૦ ઇંચનુ ં ટી.વી. કકિંમત રૂ.૩૩,૫૦૦/(૩) ચાઇના કંપનીનુ ં ૩૨ ઇંચનુ ં ટી.વી. કકિંમત રૂ.૧૨,૦૦૦/- (૪) ચાઇના કંપનીનુ ં ૩૨ ઇંચનુ ં ટી.વી.
કકિંમત રૂ.૧૨,૦૦૦/- (૫) ઇન્ટે ક્ષ કંપનીનુ ં 6.0 kg નુ ં વોશીંગ મશીન કકિંમત રૂ.૧૩,૦૦૦/- (૬)
MITSUBISHI કંપનીનુ ં એ.સી. કકિંમત રૂ.૫૩,૫૦૦/- (૭) Whirlpool કંપનીનુ ં એ.સી. કકિંમત રૂ.૩૨,૦૦૦/(૮) માઇક્રો ફાઇટર કંપનીની ઘરઘંટી કકિંમત રૂ.૧૧,૫૦૦/-(૯) એપલ કંપનીની ગ્રે કલરની SERIES 3
વોચ કકિંમત રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૧૦) એપલ કંપનીનો મોડલ નં. A1660 નો મોબાઇલ ફોન કકિંમત
રૂ.૧૮,૦૦૦/- મળી કુ્લે કકિંમત રૂ.૨,૩૯,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરી મજકુર આરોપી વવરૂધ્ધ
કાયદે સરની કાયટવાહી કરી આરોપીનો કબજો આગળની વધુ તપાસ અથે વરાછા પો.સ્ટે. તરફ સોંપવા
તજવીજ કરે લ છે .
એમ.ઓ.
આ ગુન્હામાં સંડોવાયેલ આરોપી અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનીક્ટ્સ દુકાનમાં જઇ ઇલેક્ટ્રીક્ટ્સ
સામાન ખરીદ કરવાનુ ં જણાવી રોહન ખન્નાના નામનુ ં બીલ બનાવી દુકાનદાર પાસેથી એકાઉન્ટ નંબર
મેળવી તે એકાઉન્ટમાં પેમેન્ટ ઓનલાઇન રાન્સફર કરે લ હોવાની બોગસ રસીદ બતાવી પેમેન્ટની
ચુકવણી ન કરી છે તરપીંડી કરે લ છે . તેમજ આ રીતે OLX ઉપરથી મોબાઇલ ફોન તથા એપલ વોચ
ખરીદ કરે લ છે .
ડીટે ક્ટ કરે લ ગન્ુ હાની વવગત(૧) વરાછા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નં.૪૪૭/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦ મુજબ
(૨) વરાછા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નં.૨૦૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦ મુજબ
(૩) કતારગામ પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નં.૧૩૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦ મુજબ
આ કામગીરી સાયબર પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઇ. જે.બી.આહીર તથા એ.એસ.આઇ.
પ ૃથ્વીરાજવસિંહ તખતવસિંહ તથા એ.એસ.આઇ. સંકદપવસિંહ અશોકવસિંહ તથા અ.હે.કો. સુવનલ કકશોરભાઇ તથા
અ.હે.કો. મહેન્રવસિંહ પ્રવવણવસિંહ તથા અ.પો.કો. યોગેશભાઇ ચંદુભાઇ તથા અ.પો.કો. વપયુષ અશોકભાઇ તથા
અ.પો.કો. ભચરાગ દામજીભાઇ નાઓએ કરે લ છે .

