પ. ભાણેજે મામાના ઘરે ચોરી કરવાની ટીપ આપી અગાઉ વાહન ચોરી તથા ઘરફોડ ચોરીમા પકડાયેલા રીઢા
ઘરફોડીયાને રાાંદેર પો.સ્ટે.ની ઘરફોડ ચોરીના ગુનાના કામે પકડી ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ.
તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૭.

રાાંદેર પો.સ્ટે ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૭૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજબનો ગુનો ગઇ તા. ૭/૭/૨૦૧૭ ના
કલાક ૮/૦૦ થી તા.૧૦/૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૩/૩૦ વાગે મુસ્કાન રો હાઉસ ગોરાટ હનુમાન રોડ રાાંદેર સુરત ખાતે સોનાના
દાગીના તથા રાડો ઘડીયાળ તથા રોકડા `.૨૨,૦૦૦/- મળી કુલ્લે `.૧,૭૨,૦૦૦/- ની ઘરફોડ ચોરીનો ગુનો દાખલ થયેલ
હતો. જેમા પો.સ.ઇ. વી.વી.ભોલા નાઓએ ગુનાવાળી જગ્યાની વીઝીટ કરી સદર ગુનો શોધી કાઢવા માટેના પ્રયત્નો ચાલુ
હતા.
જે દરમ્યાન રાજા ઓવારા પાસે હસ
ુ ેની મસ્ીદ સામે હોપ પુલના નાકેથી એક આરોપી મોહાંમદ હસ
ુ ેન S/O અબ્દુલ
લતીફ મલીક ઉવ. ૩૫ ધાંધો- પાપડીનો વેપાર રહે ૪૦૩, જૈનબ એપાટટ મેન્ટ વરીયાવગામ, જહાાંગીરપુરા રોડ, સુરત
મુળગામઃ- ઓલપાડ પરા વવસ્તાર તા.ી. સુરતનાને પોતાની મેસ્રો મોપેડ પરથી ઝડપી પાડી તેની પાસેથી (૧) સોનાનો
હારનો એક સેટ કી. `.૨,૧૮,૬૦૦/- તથા (૨) સોનાના પેન્ડલ વાળી ચેઇન કી. `.૯૮૭૫/- (૩) સોનાની કાનની બુટી નાંગ-૨
તથા પેન્ડલ કી. `.૧૧,૧૦૦/- (૪) એક રાડો ઘડીયાળ કીં. `.૫૦૦૦/- તથા (૫) રોકડા રૂપીયા ૪,૬૫૦/- તથા (૬) મેસ્રો
મોપેડ ગાડી કી. `.૨૦,૦૦૦/- તથા (૬) એક હથોડી કી. `. ૦૦/૦૦ તથા (૭) એક પેચીયુ કી. `.૦૦/૦૦ સાથે મળી કુલ્લે કી.
`.૨,૬૯,૨૨૫/- નો મુદ્દામાલ મળી આવતા તથા આરોપીને ઉંડાણ પ ૂવટક પુછપરછ કરતા તેણે જણાવેલ કે, ગઇ તા.
૦૭/૦૭/૨૦૧૭ થી તા. ૧૦/૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન ઘર નાંબર ૪, મુસ્કાન રો હાઉસ, રાાંદેર ખાતેથી ફરીયાદી બહારગામ ગયેલ
હોય અને ફરીયાદી ઇલ્યાસભાઇનો ભાણેજ આસીફ હસ
ુ ેન મેમણએ પોતાને ટીપ આપેલ કે, તેના મામા અને તેન ુ ફેમીલી
બહારગામ જાય એટલે ત ુ ચોરી કરી લેજે. જેથી મે મુસકન રો હાઉસમાાં બાજુ ના મકાનના પગથીયા વાટે ફરીયાદીના મકાનના
ધાબા પર ચઢી ધાબા ઉપરના દીવાલની બારીમા ફીટ કરે લ સ્ટીલની ગ્રીલને પેચીયા વડે તોડી ગ્રીલ કાઢી નાાંખી સ્લાઇડર
બારી ખોલી પ્રવેશ કરી ગોદરે જની તીજોરીને ઇલેકરીક કટરથી કાપી ચોરી કરતા હતા ત્યારે તા.૧૦/૭/૨૦૧૭ ના રોજ
રાત્રીના સાડા ત્રણેક વાગ્યાના સુમારે ફરીયાદી અમદાવાદ ખાતેથી મેરેજમાાંથી પરત આવતા ગેટ ખોલવાનો અવાજ થતા
પકડાઇ જવાની બીકે આરોપી ચોરી કરવાના ઓજારો તથા પોતાનો મોબાઇલ ફોન સ્થળ ઉપર જ છોડી નાશી ગયેલ હતો.
તેવી કબુલાત કરતા તમામ મુદ્દામાલ પાંચનામાની વવગતે કબજે કરી આજરોજ તા.૧૪/૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગે
CRPC કલમ ૪૧(૧) ડી મુજબ અટક કરી ઉપરોક્ત ગુનાનો ભેદ ઉકેલી મુદ્દામાલ રીકવર કરી રાાંદેર પો.સ્ટે . ને સોપવા માટે
તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે .

