ુ ય સત્ર
ુ ધાર
સસ્તા ભાવે સોન ુંુ વેચવાની લાલચ આપી લાખો રૂપપયાની છે તરપીંડી કરનાર ટોળકીનો મખ્
ઇસમને ઝડપી પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાુંચ.
સુરત શહેર પીપલોદ રાહલ
ુ રાજ મોલ પાસેથી લોકોને સસ્તા ભાવે સોનુ આપવાની લાલચ આપી મોટી રકમની છે તરપપિંડી કરતી
ગેંગના કુ લ-૧૧ ઇસમોને ઝડપી પાડી તેઓ પવરૂધ્ધ ડી.સી.બી. પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૧૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૫૧૧, ૧૧૪
મુજબનો ગુનો નોંધવામાં આવેલ. જે ૧૧ આરોપીઓની પુછપરછમાં તેઓના મુખ્ય સુત્રધાર તરીકે આરોપી-પવશાલ જૈન ઉર્ફે મનોજ તથા
તેનો મોબાઇલ નંબર મળી આવેલ. જે મોબાઇલના લોકેશન આધારે આરોપીની તપાસ કરવા ક્રાઇમ બ્ાંચની એક ટીમ રાંચી ઝારખંડ
ખાતે તપાસમાં મોકલવામાં આવેલ અને તેઓને રાંચી ઝારખંડ ખાતેથી એક ઇસમ નામે -મનોજકુ માર ઉર્ફે પવનાયક અગ્રવાલ ઉર્ફે પવજય
ગુપ્તા ઉર્ફે છોટુ S/O રામપ્રસાદ ઠાકુ ર (નાઇ) ઉ.વ.૩૫ રહે-ફ્લેટ નં-૧૦૪, ઘરોંદા એપાટટ મેન્ટ, ડાંગરાટોલી ચોક, થાના-લુવર રાંચી, તાુ રાય (બબહાર) નાને શંકાના આધારે
જી-રાંચી (ઝારખંડ). મુળ વતન ગામ-બરૌની ફુલભરીયા બજાર, પોસ્ટ-ગૌરા તા-ગૌરા જી-બેગસ
ઝડપી લઇ તેની પાસેથી શંકાસ્પદ ATM કાડટ તથા ડેબીટ કાડટ નંગ-૧૫ તથા જુ દી જુ દી બેંકોની પાસબુક નંગ-૮ તથા ચેકબુક નંગ-૧૬
તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ર્ફોન નંગ -૧૩ કકિં.રૂ-૭,૦૦૦/- તથા ટે બલેટ નંગ-૨ કકિં.રૂ-૨,૫૦૦/- તથા લેપટોપ નંગ-૨ કકિં.રૂ૧૫,૦૦૦/- તથા સીમકાડટ નંગ-૩ જેવી કુ લ રૂ-૨૪,૫૦૦/- ના મત્તાની ચીજવસ્તુઓ મળી આવતા સદરી ઇસમને આ ગુનાના કામે
પુછપરછમાં પોતે ઇન્ડીયા માટટ નામની વેબસાઇટ ઉપર રજીસ્ટર થયેલ નાના-મોટા સોનાના વેપારીઓનો સંપકટ કરી સસ્તામાં સોનુ
આપવાની લાલચ આપી તેઓને સુરત તથા મુબઇ
ં
ખાતે કોઇ જાહેર જગ્યા પર બોલાવી તેઓને પકડાયેલ પોતાના મળતીયા ઇસમોનો
પકરચય કે શ મેનેજર, ગોલ્ડ એક્ષ્પટટ પવગેરે મુજબનો આપી, તેઓને મોટા વેપારી હોવા અંગે પ્રભાપવત કરી, તેઓની સાથે એક કકલો ગ્રામ
સોના ઉપર મોટુ કડસ્કાઉન્ટ આપવાની લાલચ આપી તેઓને સેમ્પલ તરીકે ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનુ ં બબસ્કીટ આપી તેની ચકાસણી કરવા માટે
મોકલી આપી તેઓ પાસે સોનુ ખરીદવા લાવેલી રકમ છે તરપીંડીથી મેળવી લેતા અને પોતાના મળતીયાઓ મારર્ફત પોતે નક્કી કરે લ
ટકાવારી મુજબની રકમ વહેંચી લેતા હોવાની કબુલાત કરે લ છે .

