દિલ્લી પોલીસની ટીમ સાથે રહી, દિલ્લીમાાં કુ ખ્યાત નમસ્તે ગેંગના લીડરને ઝડપી પાડતી, સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
દિલ્લી વેસ્ટ સ્પેશીયલ સ્ટાફના પો.સ.ઈ. શ્રી રાજેન્દ્રસસિંહ ઠાકા તેઓના સ્ટાફ સાથે દિલ્લીમાાં ગાંભીર ગુનામાાં
નાસતા ફરતા આરોપી જાવેિ ઉફફ જેડી મો.ઈલીયાસને ઝડપી પાડવા સુરત આવેલ અને ક્રાઈમ બ્ાાંચના પોલીસ
ઈન્દ્સપેક્ટરશ્રીનો સાંપકફ કરી આરોપીને પકડવા જરૂરી મિિ માાંગેલ. જે કામે મિિ માટે આરોપીના નામ તથા નાંબર આધારે
ખાનગી રાહે તપાસ કરાવતા હકીકત મળે લ કે આરોપીએ તેના ભાઈ સાથે ટે ક્ષટાઈલ માકે ટમાાં કાપડની દુ કાન શરૂ કરે લ છે .
જયાાં ચાર કલાક વોચ કયાફ બાિ આરોપી જાવેિ ઉફફ જેડી મો.ઈલીયાસ ઉ.વ.૩૦ રહે. ફ્લેટ નાં.૫૦૫, રાહત પેલેસ, વેડરોડ,
સુરત. મુળ રહેવાસી સી/૧૯૧, ગલી નાં.૧, મુસ્તફાબાિ, કરવાલનગર, નવી દિલ્લી તથા સુરતમાાં દુ કાન પર આવતા તેને
ઝડપી પાડી મજકુ ર દિલ્લી ઈન્દ્રપુરી પો.સ્ટે . ગુ.ર.નાં. ૫૦/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૩૯૨ મુજબના ગુનામાાં નાસતો ફરતો હોઈ
કાયિે સરની કાયફવાહી કરી, નામ.કોટફ માાં રજુ કરી દિલ્લી લઈ જવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે . મજકુ ર આરોપી દિલ્લીમાાં
નમસ્તે ગેંગનો લીડર છે . મજકુ રની ટીમમાાં કુ લ છ સભ્યો સામેલ છે . તેઓની એમ.ઓ. છે કે, દિલ્લીમાાં તેઓ છ લોકો ત્રણ
મોપેડ પર સવાર થઈ નીકળે અને રસ્તે જતી ફોર વ્હીલ ગાડીમાાં એકલા લોકો હોય તેઓને જોવે, ત્યારબાિ ફોર વ્હીલ ગાડી
પાસે પોતાનુ ાં મોપેડ લઈ જઈ બે થી ત્રણ વાર નમસ્તે અંકલ બોલે ત્યારબાિ ગાડીમાાં બેસેલ વ્યક્ક્ત ગાડી ઉભી રાખી જયારે
ગાડીનો કાચ ખોલે ત્યારે ઓળખ્યો નહીં. હુ ાં ડોક્ટર શમાફ અથવા ઈન્દ્સપેક્ટર સસિંગ અથવા અન્દ્ય કોઈપણ મોટા અસધકારી
તરીકે ની પોતાની ઓળખ આપી, વાતચીત કરે અને તે િરમ્યાન ગાડીનો િરવાજો ખોલી ગાડીમાાં બેસી તેની પાસે રહેલ પીસ્ટલ
તુરાંત જ ગાડી ચલાવનાર ઈસમના શરીર પર રાખી જે કાાંઈ રૂપીયા, મોબાઈલ, ઘડીયાળ અને દકિંમતી વસ્તુ હોઈ તે લઈ લેતા.
આ િરમ્યાન તેની એક ટીમ બીજા મોપેડ સાથે ગાડીના ડ્રાઈવર સાઈડના િરવાજે ઉભા રહી જતા અને એક ટીમ ગાડીની
આગળ મોપેડ ઉભુ રાખી િે તા જેથી ગાડી ચાલક ગાડીમાાંથી ઉતરી ભાગી ન શકે કે , ગાડી ભગાવી ન શકે. ગુનાને અંજામ
આપ્યા બાિ તુરાંત આ ગેંગના લોકો રોંગ સાઈડમાાં પોતાના મોપેડ લઈ ભાગી જતા જેથી ગાડી ચાલક તેઓનો પીછો ના કરી
શકે. મજકુ ર આરોપી દિલ્લીમાાં હત્યાની કોશીષના-૨, આમ્સફ એક્ટના-૩, લુટાં ના-૧૦, કેસમા પકડાઈ ચુકેલ છે .

