કતારગામ પો.સ્ટે .ની અઢી મહિના પિેલાની રૂ!.૪.૩૬ લાખના એમ્બ્રોઇડરી પાટટ સ ચોરીના
આરોપીને ઝડપી પાડી ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી ક્રાઇમ રાાંચ.
સુરત શિેર વિસ્તારમાાં બનેલ ‘અ‘, પડત ગુનાઓ શોધી કાઢિા માટે શિેર વિસ્તારમાાં
પેટ્રોલીંગમાાં િતા. દરમ્બ્યાન િે.કો.િરપાલસીંિ જશુભા તથા િે.કો.િરીસીંિ વિરસાંગભાઇ નાઓને મળે લ
બાતમી િકીકત આધારે કતારગામ પો.સ્ટે.I- ગુ.ર.નાં.૨૦૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૮૦,૪૫૭,૧૧૪ મુજબના
ુ ભાઇ િોડા, ઉ.િ.૨૩, રિે,૪૨,વ ાંદાિન સોસાયટી, વમત્ર અશોક ઉહડયા
ગુનાના કામના આરોપી રૂપક કુસમ
સાથે ભાડાના મકાનમાાં, મિાકાલ પાનના ગલ્લાની બાજુમાાં, આસપાસ, ડીંડોલી, સુરત મુળ રિે-આસામ
િાળાને ડીંડોલી વિસ્તારમાાંથી ઝડપી પાડેલ, આરોપી છે લ્લા ત્રણ િર્ટથી તેના િતન જઇ શકેલ ન િોય
જેથી આજથી અઢી મહિના પિેલા આરોપીના િતનમાાંથી તેની માતા અને બિેનોના ફોન આિતા િતા અને
તેને િતન બોલાિતા િતા પરાં ત ુ તેની પાસે રૂવપયા ન િોય, જેથી તેણે તેના એક વમત્ર મુસાફીર પાસે
રૂવપયાની માાંગણી કરતા મુસાફીરે જણાિેલ કે, મારી પાસે પણ પૈસા નથી પરાં ત ુ હુ ાં અગાઉ કતારગામ જુની
જી.આઇ.ડી.સી.માાં ખાતા નાંબર-પી/૨૧૭ માાં કામ કરતો િતો તે ખાતુ િાલમાાં બાંધ છે અને આપણે રાત્રીના
આ ખાતાના તાળા તોડીને એમ્બ્રોઇડરી મશીનના પાટટ સ ચોરી લાિીશુ અને જે રૂવપયા મળશે તે આપણે
સરખે હિસ્સે િિેંચી લઇશુ એ રીતે પ્લાન બનાિીને રાત્રીના સુમારે મુસાફીરની એકટીિા ઉપર બેસી બાંન્ને
જણા ગયેલ અને ઘડેલ પ્લાન મુજબ એમ્બ્રોઇડરી ખાતાના તાળા તોડી એમ્બ્રોઇડરી મશીનના કોડીગ
ડીિાઇસ, કોડીંગ કાડટ , માસ્ટર કાડટ વિગેરે છુટા પાડી ચોરી કરે લ દરમ્બ્યાન ખાતામાાં લાગેલ સી.સી.ટી.િી.
કેમેરા પર નજર પડતા ડી.િી.આર.પણ ચોરી કરી કુલ્લે રૂ!.૪,૩૬,૦૦૦/-ના મત્તાની ચોરી કરે લ એમ્બ્રોઇડરી
ના ચોરે લ તમામ પાર્ટટ સ સિ આરોપી મુસાફીર િેચિા માટે લઇ ગયેલ તે બાદ તેનો મોબાઇલ ફોન બાંધ
થઇ જતા િાલના પકડાયેલ આરોપીને થયેલ કે, મુસાફીરને પોલીસે પકડી લીધેલ િશે અને હુ ાં પણ પકડાઇ
જઇશ તેમ માની તે તાત્કાલીક બીજા જ હદિસે તેના િતન આસામ મુકામે નાશી ગયેલ િતો અને ગુનાને
ઘણો સમય થયેલ િોય જેથી તેને કોઇ ડર ન રિેતા આજથી પાાંચ છ હદિસ પિેલા સુરત મુકામે આિેલો
િતો તે દરમ્બ્યાન મળે લ બાતમી િકીકત આધારે ક્રાઇમ રાાંચની ટીમે ઝડપી પાડેલ છે .
ુ વ ઇતિહાસ:-(૧)રાાંદેર પો.સ્ટે.I-ગુ.ર.નાં.૨૫૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,
આરોપીનો પર્
૩૦૭, ૩૨૩ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબ.(૨)કતારગામ પો.સ્ટે.I-ગુ.ર.નાં.૨૯૧/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ
૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ (૩) કાપોદ્રા પો.સ્ટે.I-૩૧૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૭, ૪૫૨ મુજબના ગુનાઓમાાં પકડાય
ચુકેલ છે .

