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ક્રાઇમ બ્ાાંચ, સરુ ત શહેર
સરનામુ- ચોકબજાર ફુરજા, ધનરાજ પેટ્રોલ
પાંપની બાજુમાાં, સુરત શહેર

સાંપકક નાંબર-૦૨૬૧-૨૪૩૬૦૨૪
બેંક ખાતેદારના મોબાઈલ ફોન હેક કરી પ્રા.લી.કં પનીના બેંક એકાઉન્ટમાંથી રૂપીયા ટ્રાન્સફર કરી,
ઓનલાઈન ચીંટીંગ કરનાર આરોપીઓને ઝડપી પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્ાંચ.
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં ગાંભીર ગુનાઓ આચરી નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડિા સુરત શહેર ક્રાઈમ
બ્ાાંચના અવધકારી/પોલીસ માણસોની ટીમ કામગીરીમાાં હતી. દરમ્યાન પો.સ.ઈ.પી.કે .પટે લ નાઓની ટીમના હે.કો.શૈલેષ રાધેબબહારી અને
પો.કો.મનોજ તુકારામ નાઓને મળે લ હકીક્ત આધારે ઉધના ત્રણ રસ્તા સોમનાથ હોટલ સામે જાહેર રોડ પરથી આરોપી:- (૧) રામસીંગ
ઉફે પ્રબચત કોમલસીંગ પુરણલાલ મહેરા ઉ.વ.૨૮ રહે.મકાન નં-૨૦૧૭, રાજીવનગર એમ.પી.નગર, મહેદામીલ ભોપાલ શહેર તથા આરોપી નં.
(૨)જાવેદ મો.શરીફ ખટીક ઉ.વ.૩૪ રહે.મચ્છીબજાર સાતપીરગલી તા.નંદુરબાર જી.નંદુરબાર.(મહારાષ્ટ્ટ્ર) નાઓને પકડી પાડી તેમના
કબજામાાંથી અલગ અલગ કં પનીની એ.ટી.એમ. કાડડ નંગ-૧૩ તેમજ જુદી જુદી બેંકની એકાઉન્ટ કીટ બુક નંગ. ૦૭ તેમજ અલગ અલગ કં પનીના
મોબાઈલ ફોન નંગ-૧૦ કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- અને અંગઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂ.૮૪,૭૦૦/- નો મુદ્દામાલ મળી કુ લ રૂ.૧,૧૪,૭૦૦/- ના મત્તાનો
કબજે કરી, આરોપીઓ વિરુધ્ધમાાં મુબ
ં ઈ થાણે બી.કે.સી. પોલીસ સ્ટે શનમાં ફસ્ટ ગુ.ર.નં-૩૧૯/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ક. ૪૧૯, ૪૨૦ તથા IT ACT-66(C)
,66(D) વવગે રે ગુનો નોંધાયેલ હોય સદર ગુનાના કામે હકીકત એિી રીતેની છે કે, ઈકો બ્ીલીએન્સ પ્રા.લી. નામની કાંપનીના એકાઉન્ટમાાંથી કોઇ
અજાણ્યા ઈસમે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેકશન કરી રૂ.૨૭,૦૦,૦૦૦/- ઉપાડી લીધેલ હતા. જે અનુસધ
ાં ાને મુબઈ
ાં
થાણે બી.કે.સી.પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસો
સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ સાથે સાંપકક કરી આ ગુનાના આરોપીઓ સુરત શહેર ખાતે આિનાર હોય જે આધારે હકીકત મેળિી આરોપીઓને પકડી
પાડી મુબઈ
ાં
બી.કે.સી.પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસોને સોંપિામાાં આિેલ છે . સદર ગુનાના કામે ઉપરોક્ત પ્રાઈિેટ લીમીટે ડ કાંપનીનુ ાં એકાઉન્ટ સાથે
ઓનલાઈન ટ્રાન્જેકશન સારૂ નેટ બેકીંગ સાથે કનેક્ટ કરે લ મોબાઈલ નાંબરને આરોપીઓએ હેક કરી ત્યારબાદ ઓનલાઈન O.T.P. મેળિી લઈ
કાંપનીમાાંથી રોકડા રૂ.૨૭,૦૦,૦૦૦/- અલગ અલગ એકાઉન્ટમાાં ટ્રાન્સફર કરી લઈ રોકડા રૂપીયા ઉપાડી લઈ એકબીજાની મદદગારીથી ગુનો
આચરે લ જે ગુન્હો િણશોધાયેલા જે શોધી કાઢી પ્રશાંસવનય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

