ઈચ્છાપોરના એ.ટી.એમ.કાપી ચોરી કરતી મેવાતી ગેંગના સાગરીતને ઝડપી પાડતી,
સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેરના ઈચ્છાપોર બસ સ્ટે શન નાં.૩ પાસે આવેલ કોપોરે શન બેન્કના ATM મશીનને ગેસ કટર વડે કાપી
ATM મશીનને આશરે રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- નુ ાં નુકશાન કરી ATM મશીનના ટ્રે માાંથી કુ લ રોકડા રૂપપયા ૧૪,૫૧,૫૦૦ ની ચોરી
કરે લ હોવા અંગેનો ગુન્હો ઈચ્છાપોર પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૫૦/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૪૨૭,૧૨૦(બી) મુજબનો ગુન્હો
દાખલ થયેલ જે ગુન્હા સબાંધે ક્રાઈમ બ્ાન્ચની અલગ અલગ ટીમો બનાવી ગુન્હાવાળી જગ્યા તથા આજુ બાજુ ના
સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ચેક કરતા એક સફેદ કલરની અટીંગા કાર નાંબર:HR-73-A-4553 તથા તે કારમાાં આવેલ ઈસમો જે
સ્થળે રોકાયેલ તે હોટલ પરથી સી.સી.ટી.વી.ફુટે જ મેળવી તેન ુ ાં એનાલીસીસ કરી શાંકાસ્પદ ગુનામાાં હરીયાણાની મેવાત
ગેંગના ઈસમોની સાંડોવણી હોય જે આધારે માલુમ પડેલ કે ગુન્હામાાં વપરાયેલ અટીંગા કાર નાં. HR-73-A-4553 ના મુળ
માલીક વકીલ ખાનના ઘરે જઈ તપાસ કરતા તેઓએ સદર કાર સલમુદ્દીન ઉફે સલમુ શાહબુદ્દીન તેલી (મલીક) રહે.ગામપપનાંગવા ગલી નાંબર-૩, ઈમલીવાલી મસ્ીદની પાછળ તા.પુન્હાના ી.નુહ-મેવાત (હરીયાણા) નામના ઈસમે સદર કાર
તેનો નાનો ભાઈ આરોપી શાહરૂક ઉફે કાલુ શાહબુદ્દીન તેલી (મલીક) નાનો ઉપયોગ કરતો હોવાનુ ાં જણાવતા મજકુ ર
આરોપી શાહરૂક ઉફે કાલુ શાહબુદ્દીન તેલી (મલીક) નાઓને અટીંગા કાર નાં. HR-73-A-4553 બાબતે પુછપરછ કરી તેને
સ્થાપનક પોલીસની મદદ મેળવી વધુ તપાસ અથે સુરત શહેર ડી.સી.બી.પો.સ્ટે . લઈ આવી મજકુ ર આરોપી ઈસમને
પુછપરછ કરતા મજકુ ર ઈસમે કબુલાત કરે લ કે તા.૧૮/૦૭/૧૯ ના રોજ પીંગવા (મેવાત) પોતાના પમત્ર જુ નેદ હાજર મેઉ
રહે. ગાવ પપનાંગવા ગલી નાંબર-૧, ઈમલીવાલી મસ્ીદની પાછળ તા.પુન્હાના ી-નુહ મેવાત (હરીયાણા) તથા તેના સાથી
સદ્દામ ઈલીયાસ રહે.શીકારપુર થાના-તાવડુ ી.નુહુ (મેવાત) તથા તેના પમત્ર વસીમખાન નાઓને ATM મશીન કાપી
તેમાાંથી રોકડ રકમ ચોરી કરવા જવા માટે એક અઠવાડીયાના સમય માટે રૂ. ૨૪.૦૦૦/- ના ભાડથી આરોપી શાહરૂકની
કાર લઈ જવાની વાત કરતા પૈસાની લાલચ આવી જતા આરોપી શાહરૂકે તેઓને તેની અટીગા તેની કાર નાં. HR-73-A4553 ની ભાડેથી આપેલ હોવાની હકકકત જણાવેલ જેથી મજકુ રે ચોરીના ગુનાઓ આચરવા માટે પોતાની અટીંગા કાર
નાં.HR-73-A-4553 ની ઉપયોગ થનાર હોવાની જાણતો હોવા છતાાં તે કાર ચોરીના ગુનામાાં ઉપયોગ કરવા સારૂ આપેલ
હોવાની કબુલાત કરતો હોય, જેથી તેની આટીંગા કાર નાં.HR-73-A-4553 કક.રૂ. ૮,૦૦,૦૦૦/-ની મત્તાની ગણી કબજે કરી
સદર ગુનાના વકક આઉટ દરમ્યાન આટીંગા કારનો ઉપયોગ આરોપીઓએ મધ્યપ્રદે શના છીંદવાડા ીલ્લાના ઝુનારદે વ
પોલીસ સ્ટે શન પવસ્તારમાાં તા.૨૫/૦૮/૧૯ ના રોજ જુ દા જુ દા ત્રણ ATM મશીનો ગેસ કટરથી કાપી કુ લ રૂ.
૬૬,૦૦.૦૦૦/- ની ચોરી કરવામાાં ઉપયોગ થયેલ જે નીચે મુજબના ગુન્હાઓ ડીટે કટ કરવામાાં આવેલ છે .
ડીટે ક્ટ થયેલ ગુન્હઓ :- (૧) ઈચ્છાપોર પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૫૦/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૪૨૭,૧૨૦(બી) મુજબ (૨)
ઝુનરદે વ પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૨૨૭/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ (મધ્યપ્રદે શ છીંદવાડા ીલ્લા) (૩) ઝુનરદે વ
પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં. ૨૨૮/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ (મધ્યપ્રદે શ છીંદવાડા ીલ્લા)

