લિમ્બાયત પો.સ્ટે.દાખિ થયેિા ગુ.ર.નં. ૮૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કિમ-૩૫૬, ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબના
ગુન્હાના કામે આરોપીને મુદ્દામાિ સાથે પકડી પાડતી, ઉધના પોિીસ.
સુરત શહેરના ઉધના પો.સ્ટે . વિસ્તારમાં મોબાઈિ સ્નેચીંગના બનાિ અનુસધ
ં ાને પો.સ્ટે . વિસ્તારમાં પેટ્રોિીંગમાં હતા તે દરમ્યાન
પ્રો.એ.એસ.આઇ ધીરજભાઇ રાઘિભાઇ બથિાર તથા અ.પો.કો. કુ િદીપભાઇ દદલુભાઇનાઓને મળે િ બાતમી હકીકત આધારે બે ઇસમો ઉધના
સ્િાવમનારાયણ મંદદર પાસે એક ઇસમે શરીરે રીંગણી કિરનો શટટ તથા સ્કાય બ્લ ૂ કિરનું પેન્ટ તથા બીજો ઇસમ જેણે શરીરે િાિ કિરનું ટી-શટટ તથા
બ્લ ૂ કિરનું પેન્ટ પહેરેિ હોય, જેઓની પાસે હોન્ડા કંપનીની બ્લ ૂ કિરની િીઓ બાઇક છે . જે ચોરીના મોબાઇિ િેચિા માટે ઉભા હોઇ જેમની પાસે
હાિમાં ચોરીના બે મોબાઇિ હોય વિગેરે મતિબની બાતમી હકીકત આધારે સદર બાતમીિાળી જગ્યાએ પહોચી બંન્ને ઇસમોનું નામઠામ પુછતા તેમાંથી
નં.(૧)નાએ પોતાનું નામ વિજય દહિંમત બાગુિ ઉં.િ.૨૧ ધંધો. નોકરી રહે. ફ્િેટ નં.૩૦૪, આકાર રે સીડન્સી, શાંતીનગર, વનિગીરી, લિિંબાયત, સુરત
શહેર તથા નં.(૨) વિકી દદપકભાઇ વનખારે ઉં.િ.૨૨ ધંધો. હાિ બેકાર રહે.ઘર નં.૧૦૬, રં ગીિાનગર બજરં ગ દળ મંદદર નીિગીરી લિિંબાયત, સુરતના
હોિાનુ જણાિેિ. મજકુ ર ઇસમોની અંગ ઝડતી કરતા આરોપી નં.(૧) ના લખસ્સામાંથી એક MI કંપનીનો note 5 મોબાઇિ જેની દકિંમત આશરે દકિંમત
૪૦૦૦/-ગણી શકાય જેનો નં.(૧) 869444039218268 તથા IME નં. (૨) 869444039218276 નો હોય તથા આરોપી નં.(૨) ના પેન્ટના લખસ્સામાંથી એક
OPPO કંપનીનો A 3 S ડાકટ રે ડ કિરનો જેની આશરે દકિંમત :- ૪૦૦૦/- નો મળી આિેિ જેથી બન્ને મોબાઈિ બાબતે તેઓની આધાર પુરાિા બાબતે
પુછતા ગલ્િા તલ્િા કરી, ઉડાિ જિાબ આપેિ અને કોઈ પણ પુરાિા રજુ નહી કરી બન્ને ઈસમોએ છળકપટથી મેળિેિ હોિાનું જણાતા સદર ઈસમોને
િધુ પુછપરછ કરતા બન્ને મોબાઈિ ફોન આજથી સાતેક દદિસ પહેિા િીંબાયત ગોડાદરા મેઈન રોડ ઉપરથી ફોન અિગ અિગ વ્યક્તતઓ પાસેથી
સ્નેચીંગ કરે િ હોિાનું જણાિેિ, બન્ને મોબાઈિ દક.રૂ ૮૦૦૦/- તથા ગુન્હામાં ઉપયોગમાં િીધેિ મો.સા. દક.રૂ ૩૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્િે રૂવપયા ૩૮,૦૦૦/ના મત્તાની ચોરી કરે િ હોય,જે િીમ્બાયત પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૮૬/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કિમ ૩૫૬,૩૭૯,૧૧૪ મુજબનો ગુન્હો દાખિ થયેિ જે િણશોધાયેિ
હોય, જે ગુન્હો શોધી કાઢી પ્રસંશનીય કામગીરી કરિામાં આિેિ છે .

