“ગણતરીની કલાકોમાાં પર્સ સ્નેચરોને મુદામાલ ર્ાથે પકડી પાડતી ઉમરા પોલીર્”
ર્ુરત શહે ર ઉમરા પોલીર્ સ્ટે શનના હદ વિસ્તારમા ઉમરા પો.સ્ટે . એ-૧૧૨૧૦૦૪૮૨૧૦૩૯૩/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩),૧૧૪ ના કામે આરોપીઓ લેડીઝ પર્સ સ્નેચીંગમા ગુનો બનેલ હોય જે અનુર્ાંધાને ર્િેલન્ર્ના પોલીર્ માણર્ો
પેટરોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન અ.પો.કો. અલ્કે શ ચેલાભાઇ નાઓની બાતમી આધારે ર્દર ગુનામાાં ર્ાંડોિાયેલ આરોપી (૧) વિક્રમ
ઉફે બકરા અજયવર્ાંગ ઠાકુ ર રહે : બીલ્ડીંગ નાં.બી-૫૯, ફ્લેટ નાં.૧, છત્રપતી શીિાજીનગર બમરોલી રોડ પાાંડેર્રા, ર્ુરત શહે ર (૨)
રોકીકુ માર ઉફે કનૈયા વબરે ન્રવર્ાંહ રહે . પ્લોટ નાં.૧૦૩, મણીનગર બમરોલી રોડ પાાંડેર્રા, ર્ુરત શહે ર (૩) કાયદાના ર્ાંઘર્સમાાં
આિેલ બાળ કકશોરને ર્દર ગુનામાાં સ્નેચીંગ થયેલ લેડીઝ પર્સ રોકડા રૂવપયા ૧૦,૦૦૦/- તથા APPLE કાંપનીનો મોડલ
IPHONE 12 PRO જેનો IMEI નાં. 356727116681246 અને 356727116894500 નો છે જેની કકાંમત રૂવપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- તથા
અલગ-અલગ મોબાઇલ ફોનો તથા લાલ કલરની ર્ુઝુકી કાંપનીની જીક્ર્ર મોટર ર્ાઇકલ જેની કકાંમત રૂવપયા ૧,૧૦,૦૦૦/- ગણી
શકાય જે મળી કુ લ્લે રૂવપયા ૨,૭૫,૦૦૦/- ર્ાથે પકડી પાડી ઉપરોક્ત ગુનો તથા નીચે જણાિેલ પર્સ સ્નેચીંગના ગુનાનો ભેદ ઉકે લી
ખુબજ પ્રશાંર્નીય કામગીરી કરે લ છે .
શોધી કાઢે લ અનડીટે કટ ગુનાઓ તથા મુદામાલ:(૧) ઉમરા પો.સ્ટે . એ-૧૧૨૧૦૦૪૮૨૧૦૩૯૩/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ ના કામે એપલ મોબાઇલ મોડલ -૧૨ પ્રો
કક.રૂ.૧૧૦૦૦૦/- તથા (૨) અડાજણ પો.સ્ટે . એ પાટસ નાં.૧૧૨૧૦૦૩૨૧૦૩૧૬/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯(એ)(૩),૧૧૪ ના કામે
મોબાઇલ િન પ્લર્ 5T કક.રૂ.૧૦૦૦૦/-.(૩)ડીંડોલી પો.સ્ટે .એ પાટસ નાં.૧૧૨૧૦૦૫૬૨૧૧૧૧૯/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯(એ)(૩),
૧૧૪ ના કામે મોબાઇલ ર્ેમર્ાંગ A30S કક.રૂ. ૧૦૦૦૦/મુજબના ગુના ડીટે કટ કરે લ છે .
ર્ી.આર.પી.ર્ી. કલમ ૧૦૨ મુજબ કબ્જે કરે લ મુદ્દામાલ:- (૧) મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કુ લ કક.રૂ.૨૫૦૦૦/રીક્ષા પેર્ેન્જરોના પાકીટની ચોરી કરતી ગેંગના ર્ાગરીતને પકડી પાડતી ઉમરા પોલીર્ ર્ુરત શહે ર
ર્ુરત શહે ર ઉમરા પોલીર્ સ્ટે શનના ર્િેલન્ર્ સ્ટાફના માણર્ો પેટરોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન અ.હે .કો. અનીલ
કહલાલભાઇ તથા અ.પો.કો. અલ્કે શ ચેલાભાઇનાઓને ર્ાંયુકત રાહે મળેલ બાતમી આધારે ઉમરા એર્.િી.એન.આઇ.ટી.ર્કસ લ
પાર્ેથી ર્ોયેબ ગુલામ ર્ાદીક શેખ ઉ.િ.૨૦ ધાંધો-રીક્ષા ડર ાઈિર રહે .પ્લોટ નાં.૧૦૧, રાની પાકસ , બબલાલ કોમ્પ્લેક્ષ, ઉન,
ર્ુરતનાઓને એક પોપટી કલરની ઓટોરીક્ષા જેનો રજી.નાંબર GJ-05-BU-8983 નો છે જેની કકાં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડા
રૂવપયા ૨,૦૦૦/- ર્ાથે પકડી પાડી ઉમરા પો.સ્ટે .ગુ.ર.નાં.૧૧૨૧૦૦૪૮૨૧૦૫૭૩/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મુજબના કામે
ચોરીમાાં ગયેલ રીક્ષા તથા રોકડ રૂવપયા રીકિર કરી પ્રશાંર્નીય કામગીરી કરે લ છે .

