ખુલ્લા ઘરોમાાં પ્રવેશ કરીને મોબાઇલ, લેપટોપ, પર્સ વવગેરે કકિંમતી વસ્તુઓની ચોરી કરતા રીઢા ચોરને ઝડપી પાડી મોબાઇલ
અને લેપટોપ ચોરીના બે ગુના શોધી કાઢતી, સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જળિાય રહે અને કોઈ અવનચ્છનીય બનાિ ન બને તે
ુ ર તથા િાહન ચોરી, ઘરફોડ ચોરી, સાદી ચોરી, લુટાં ના િણશોધાયેલ ગુનાઓ શોધી કાઢિા તથા િારાં િાર ગુના કરી
હેતસ
જેલમાાંથી જામીન લઇ છુટે લા આરોપીઓની હાલની પ્રવ ૃત્તી બાબતે િોચમાાં રહેિા ક્રાઇમ બ્ાાંચના PSI શ્રી આઇ.એસ.રબારી
નાઓ તેમની ટીમના માણસો સાથે શહેર વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે આરોપી- સુરેશચન્દ્ર
શાાંતીલાલ વપત્તલિાલા (રાણા) ઉ.િ.૫૧ રહેિાસી- ઘર નાં. ૧૮૧,૧૮૨, મોઢેશ્વર મહાદે િ પોળ, ગોપીપુરા, સુરત તથા ઘર નાં.
૮/૨૨૫૪/બ, સાંઘાડીયાિાડ, પારસીના કુ િા પાસે, ગોપીપુરા, સુરતનાને ચોરી અને છળકપટથી મેળિેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧
સાથે ઝડપી પાડી સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરે લ. તેમજ પુછપરછમાાં ડીસ્્િરી પાંચનામાની વિગતે એક
એચ.પી. કાંપનીનુ ાં લેપટોપ પણ રીકિર કરિામાાં આિેલ છે .
આરોપી પાર્ેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ મળી આવતા ગુના ડીટે ક્ટ કરે લ છે .
(૧) ખટોદરા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.ન.૨૪૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબના ગુન્દ્હામાાં ચોરી થયેલ મોટોરોલા કાંપનીનો મોડલ
નાં. Moto G-6 મો.ફોન. કકિં.રૂ.૧૨૦૦૦/- નો કબ્જજે કરી ગુનો ડીટે ્ટ કરે લ છે . (૨) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૧૫૩/૨૦૧૯
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦, ૪૫૭ મુજબના ગુન્દ્હામાાં ચોરીમાાં ગયેલ એચ.પી. કાંપનીનુ ાં કાળા કલરનુ ાં લેપટોપ કકિં.રૂ.૧૨૦૦૦/-નો કબ્જજે
કરી ગુનો ડીટે ્ટ કરે લ છે .
આરોપી અગાઉ નીચે મુજબના ચોરીના ગુનાઓમાાં પકડાયેલ છે .
(૧) અડાજણ પો.સ્ટે , ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૧૦/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૮૦ મુજબ. (૨) ઉમરા પો.સ્ટે . ફરીયાદ નાં.૦૮/૨૦૧૫
બી.પી.એ્ટ કલમ ૧૨૪ મુજબ. (૩) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૧૧૯/૨૦૧૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ. (૪) અડાજણ પો.સ્ટે .
ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૧૨/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ. (૫) કતારગામ પો.સ્ટે . ફરીયાદ નાં.૧૫/૨૦૧૫ બી.પી.એ્ટ કલમ ૧૨૪
મુજબ. (૬) ખટોદરા પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૧૭૦/૨૦૧૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબ. (૭) રાાંદેર પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૮૯/૨૦૧૪
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ. (૮) અડાજણ પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નાં.૬૪/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ.(૯) સને ૨૦૦૯,૨૦૧૩
અને ૨૦૧૬માાં ત્રણ િખત પાસા હેઠળ અટકાયત કરી રાજકોટ, અમદાિાદ અને પોરબાંદર જેલમાાં રહી આિેલ છે .
આરોપીની ગુન્હાની એમ.ઓ.
પકડાયેલ આરોપી સને ૨૦૦૮ થી સતત ચોરીના ગુનાઓ આચરતો આિેલ છે . અગાઉ ખુલ્લા ઘરોમાાં ઘુસીને
તેમજ દુ કાનોમાાં જઇ મોબાઇલ ચોરી કરતો તેમજ વ ૃધ્ધ મહીલાઓના ગળામાાંથી સોનાની ચેઇન સ્નેચીંગ કરતો. જેમાાં ઘણી
િખત સુરત શહેરના ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .માાં પકડાઇ જતા તેને ચોકબજાર, ઉમરા, ખટોદરા, ઉધના, રાાંદેર, અડાજણ, પુણા,
કાપોરા, િરાછા પોલીસ સ્ટે શનમાાં અટક કરે લ છે . જામીન ઉપર છુટયા બાદ આરોપી રહેણાાંક સોસાયટીઓમાાં આંટા-ફેરા મારી
ઘરના ગેટ ખુલ્લા હોય તેિા ઘરોને ટાગેટ કરી હોલમાાં મોબાઇલ, લેપટોપ, પાકીટ વિગેરે જે કાાંઇ કકિંમતી ચીજિસ્તુ મળે તે
યુક્્તપ ૂિટક ચોરી કરી, આ પ્રકારના ગુનાઓ આચરિાની ટે િિાળો છે .

