નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવાની ડ્રાઇવ દરમ્યાન પીક પોકેટીંગના ગુનાઓમાાં
નાસતા ફરતા રીઢા આરોપીને ઝડપી પાડતી સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.

સુરત શહેર વવસ્તારમાાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા સાંબધ
ાં ેની ડ્રાઇવ દરમ્યાન

PSI

શ્રી વી.વી.ભોલા નાઓ તેમની ટીમના માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમાાં વનકળે લા તે દરમ્યાન

બહાદુરવસિંહ તથા

PC

ASI

વવજયવસિંહ

ખુમાનવસિંહ વીરાભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે આંજણા ફામમ

અનવરનગર બ્ીજ નીચેથી આરોપી સહીદ ઉફે આશીફ ઉફે ચુહા

S/O

નજીરખાન કાદરખાન પઠાણ

ઉ.વ.૨૨ રહે.ખ્વાજાનગર ઝુપડપટ્ટી ગલી નાં. ૭, શકીલભાઈ કરીયાણાની દુકાનની બાજુમાાં, બાખડ
મહોલ્લાની પાછળ, શાસ્ત્રીનગર ખટોદરા કોલોની, સુરત. મુળ રહે. જલગાવ ગેંદાલાલ મીલ પાસે
તા.જી.જલગાાંવ મહારાષ્ટ્ટ્ર નાને પકડી પાડી કાયદે સરની કાયમવાહી કરે લ. તેની પુછપરછ કરતા
તેણે જણાવેલ કે, આજથી આશરે આઠેક માસ પહેલા આરોપીએ માનદરવાજા ખ્વાજાનગર ગરીબ
નવાજ કકરાણા સ્ટોર ખાતેથી સીગારે ટ લીધા બાદ દુકાનવાળાને પૈસા નહી આપી તેમને ગાળો

આપી દાદાગીરી કરી જાનથી મારી નાાંખવાની ધમકી આપી ચાલ્યો ગયેલો. ત્યારબાદ આજથી

આશરે ત્રણેક માસ પહેલા પોતે પોતાના વમત્ર સમીર ઉફે ભાઉ રહે.ઉનપાટીયા સુરત તથા તોસીફ
ઉફે ૧૦૮ ગુલામ મોહમદ અંસારી રહે.ગલી નાં.૫, ખ્વાજાનગર માનદરવાજા, સુરત નાઓ સાથે

મળીને ત્રણેય તોસીફ ઉફે ૧૦૮ ની સ્્લેન્ડર મો.સા.માાં સાાંજના સમયે વનકળીને રીંગરોડ
વમલેનીયમ માકે ટ

ઓફીસ પાસેથી એક ઇસમ સાથે અથડાઇ તેની નજર ચુકવી તેના

BSNL

ખીસ્સામાાંથી રૂ.૩૫,૦૦૦/- કાઢી લીધેલા. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ગુનો કયામના પાંદરે ક કદવસ બાદ પોતે

પોતાના વમત્ર રામીક ઉફે રાજીક શેખ રહે.કોસાંબા તથા અલ્તાફ પઠાણ રહે.ભાઠેના સુરત નાઓ
પોતાની એક્સેસ મોપેડ લઇ રાત્રે દસેક વાગ્યાના સુમારે નાના વરાછા ચીકુવાડી સી.એન.જી. પાંપ
પાસેથી એક ઇસમ સાથે અથડાઇ તેની નજર ચુકવી તેના ખીસ્સામાાંથી રૂ.૩૫,૦૦૦/- કાઢી લીધેલા.
ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ગુનો કયામના પાંદરે ક કદવસ બાદ ફરીથી પોતે પોતાના વમત્ર સમીર ઉફે ભાઉ
તથા તોસીફ ઉફે ૧૦૮ ગુલામ મોહમદ અંસારીનાઓ ભેગા મળી ત્રણેય તોસીફ ઉફે ૧૦૮ ની
સ્્લેન્ડર મો.સા. ઉપર બેસી રીંગરોડ મીલેનીયમ માકે ટ

BSNL

ની ઓફીસ પાસેથી એક ઇસમ સાથે

અથડાઇ તેની નજર ચુકવી તેના ખીસ્સામાાંથી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- કાઢી લીધેલા. જે ગુનાઓમાાં પોતે
નાસતો ફરતો હોવાની કબુલાત કરે લ હોય. જે બાબતે રે કડમ ઉપર ખાત્રી કરતા નીચે મુજબના
સુરત શહેરના સલાબતપુરા તથા કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટે શનના ગુનાઓમાાં આરોપી નાસતો ફરતો છે .
(૧)

સલાબતપુરા પો.સ્ટે .

I

ગુ.ર.નાં.૫૬૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ મુજબ,(૨) સલાબતપુરા પો.સ્ટે .

ગુ.ર.નાં. ૫૬૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯ મુજબ,(૩) સલાબતપુરા પો.સ્ટે .

II

I

ગુ.ર.નાં.૫૫૯/૨૦૧૯

ઇ.પી.કો. કલમ-૩૨૩, ૫૦૪, ૫૦૬(૨) મુજબ,(૪) કાપોદ્રા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૨૫૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ૩૭૯(એ)૩, ૧૧૪ મુજબ.
•

આરોપીની મોડસ ઓપરે ન્ડી:-સદર આરોપી પોતાના વમત્રો સાથે મળીને મો.સા. ઉપર બેસી
સુરત શહેરના અલગ અલગ વવસ્તારોમાાં ફરી જે માણસના ખીસ્સામાાં રોકડા રૂવપયા હોય
તેની ઉપર નજર રાખી તે માણસને ટાગેટ કરી તેને મો.સા. અથડાવી તેની સાથે

બોલાચાલી કરી તેન ુાં બીજે ધ્યાન ભટકાવી તેના ખીસ્સામાાંથી રોકડા રૂવપયા કાઢી લઇ ચોરી
કરી નાસી જવાની એમ.ઓ. ધરાવે છે .
•

આરોપીનો ગુનાહીત ઇવતહાસ:-

(૧) ખટોદરા પો.સ્ટે.

I

ગુ.ર.નાં.૩૨૧/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ-૧૧૪,૩૨૩,૩૨૪,૪૨૭,૫૦૪,૫૦૬(૨),

જી.પી.એક્ટ-૧૩૫ મુજબ, (૨) ખટોદરા પો.સ્ટે .

II

ગુ.ર.નાં.૨૭૭૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ-૫૦૪,

૫૦૬(૨), જી.પી.એક્ટ-૧૩૫ મુજબ, (૩) ખટોદરા પો.સ્ટે .
૧૧૪ મુજબ (૪) ખટોદરા પો.સ્ટે .

I

I

ગુ.ર.નાં.૫૭/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯,

ગુ.ર.નાં.૨૮૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ-૧૧૪,૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪

જી.પી.એક્ટ-૧૩૫ મુજબ, (૫) ખટોદરા પો.સ્ટે .

I

ગુ.ર.નાં.૬૬/૨૦૧૨ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૫૬,૩૭૯ મુજબ

(૬) અઠવાલાઇન્સ પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૩૪/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ (૭) અઠવાલાઇન્સ
પો.સ્ટે.

I

ગુ.ર.નાં.૩૬/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ (૮) અઠવાલાઇન્સ પો.સ્ટે .

ગુ.ર.નાં.૫૨/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૫૬,૩૭૯ મુજબ (૯) સલાબતપુરા પો.સ્ટે .

I

I

ગુ.ર.નાં.૩૦૨/૨૦૧૮

ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ (૧૦) સલાબતપુરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૪૦૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ૩૭૯ મુજબ (૧૧) સલાબતપુરા પો.સ્ટે.

I

ગુ.ર.નાં.૧૯/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો. કલમ-૧૮૮,૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪

મુજબ (૧૨) વરાછા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૧૨૮/૨૦૧૧ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯ મુજબ.

