સોશીયલ મીડીયા ફેસબુક/ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીર્ને લગત ફોટોગ્રાફ શેર કરર્નાર
આરોપીઓર્ને ઝડપી પાડતી, સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ.
તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ ર્ના રોજ પોલીસ મહાનર્નદે શકશ્રી, સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અર્ને રે લ્વેઝ,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીર્નગરર્નાઓ દ્વારા ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીકર્ની હકીકત બાબતે સાંયક્ુ ત કામગીરી કરવા અંગે
મીટીંગ રાખવામાાં આવેલ જે મીટીંગમાાં પોલીસ મહાનર્નદે શકશ્રી, સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અર્ને રે લ્વેઝ ગુ.રા. ગાાંધીર્નગર
સાયબર ક્રાઇમ સેલ ખાતે CCPWC પોટટ લ ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી, રે પ, ગેંગરે પર્ને લગતી ઓર્નલાઇર્ન ફરીયાદ કરવા
માટે કાયટરત હોય, સદરહુ ાં પોટટ લ ઉપર National Center for Missing & Exploited Children ર્નામર્ની સાં્થા U.S.
દ્વારા ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીર્ને લગતી ટીપ્સ આપવામાાં આવેલ જે આધારે સાયબર ક્રાઇમ પો.્ટે . સેકન્સડ ગુ.ર.ર્નાં.
૧૧/૨૦૧૯ આઇ.ટી.એક્ટ કલમ-૬૬(ઇ), ૬૭, ૬૭(એ), ૬૭(બી) તથા પોક્સો એક્ટ-૨૦૧૨ ર્ની કલમ-૧૩, ૧૪(એ)
તથા The Indecent Representation of woman (Prohibition ActF1986 ર્ની કલમ-૪(એ), ૬ મુજબર્નો ગુન્સહો
દાખલ કરવામાાં આવેલ. જે ગુન્સહામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીર્ની ટે કર્નીકલ સવેલન્સસ આધારે તપાસ કરતા આ ગુન્સહામાાં
સાંડોવાયેલ આરોપી (૧) રોહીતભાઇ ર્નરનસિંહભાઇ ગાફીયા ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-હહરા ઘસવાર્ની મજુ રી રહે.ઘર ર્નાં.૮૨,
ઉદયર્નગર-૨, કતારગામ આશ્રમ પાછળ, કતારગામ, સુરત મુળ રહે. ૮, મહાવીર જીર્ન પાછળ, બરવાળા ઘેલાશા,
તા.બરવાળા જી.બોટાદ (૨) જફર હસર્ન મહેંદી ઉ.વ.૩૮ ધાંધો-મજુ રી રહે.બબલ્ડીંગ ર્નાં.૪૫, રૂમ ર્નાં.૧૧, ગોલ્ડર્ન
આવાસ, ઉર્નપાટીયા, સુરત. મુળ રહે.બડી બાજાર, રસુલપુરા મહોલ્લા, કાશી બર્નારસ જી.કાશી બર્નારસ
(ઉત્તરપ્રદે શ) (૩) આશારામ ચૌથીરામ બબિંદ ઉ.વ.૩૩ ધાંધો-એમ્બ્રોડરીનુ ાં રહે.ઘર ર્નાં.૧૫, રામેશ્વર કોલોર્ની, કલર
ટે ક્સ કાંપર્નીર્ની પાસે, ગભેણી રોડ, સચીર્ન, સુરત મુળ રહે.ગામ-પ્રાણર્નાથપુર કાય્થ તા.કાહદપુર જી.સુલતાર્નપુર
(ઉત્તરપ્રદે શ) (૪) રાજેશ ઉફે રાજુ S/O બચુભાઇ નવરાભાઇ સાાંખટ ઉ.વ.૨૩ ધાંધો-હહરા ઘસવાનુ ાં રહે.ઘર ર્નાં.૪૪,
ભગીરથ સોસાયટી-૧, ભરતર્નગરર્ની બાજુ માાં, મારૂતી ચોક, વરાછા, સુરત મુળ રહે.ગામ-સુરવા તા.તાલાલા
જી.સોમર્નાથર્નાઓર્ને શોધી કાઢી ગુન્સહાર્ના કામે અટક કરી સદર આરોપીઓર્ની પુછ પરછ કરતા તેઓએ ફેસબુક
તથા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીર્ને લગત ફોટોગ્રાફ/નવડીયો શેર કરે લ હોવાર્ની કબુલાત કરે લ છે . તેમજ
તેઓર્ના મોબાઇલ ફોર્નમાાં પોર્નોગ્રાફીર્ને લગત સ્ત્રી, પુરૂષોર્ના નવડીયોઝ તથા ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીર્ને લગત નવડીયો
પણ મળી આવેલ છે .

