ડેઝલ જવેલર્સ નામના કારખાનામાથી રૂ.૧,૪૧,૮૧,૪૬૭/- મત્તાની ગોલ્ડની ડસ્ટની ચોરી કરનાર
ગેંગને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
સુરત શહેરના વરાછા પો.સ્ટે . વવસ્તારમાાં તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ વરાછા રોડ ધોળી કુઇ,
લક્ષ્મી હોટલની બાજુમા માધવ ચેમ્બર્સ ગાળા નાં. ૧૦૧ માાં આવેલસ ડેઝલ જવેલર્સ નામના ડાયમાંડ
ગોલ્ડ જવેલરી બનાવતા કારખાનામાાંથી રૂ.૧,૪૧,૮૨,૪૫૭/- ની મત્તાની ગોલ્ડની ડસ્ટની ચોરી થયેલ.
જે અંગે વરાછા પો.સ્ટે. ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૦૦૩૫૬/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪ મુજબનો
ગુન્હો

રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ. શોધી કાઢવા ર્ારૂ ક્રાઈમ બ્ાાંચના પો.ર્.ઇ.

એમ.એર્.ત્રીવેદી

પો.ર્.ઇ. વી.વી.ભોલા, તથા પો.ર્.ઇ. ર્ી.આર.દે ર્ાઇ નાઓની અલગ અલગ ટીમો આરોપીઓને શોધી
કાઢવા અંગેના વકસ આઉટમાાં હતી દરમ્યાન હે.કો.મનોજ ત ુકારામ તથા પો.કો મહેન્ર રમેશભાઇ નાઓને
મળે લ બાતમી આધારે ભાગળ શીવમ કોમ્્લેક્ષ બીજા માળે , ભાગળ ચાર રસ્તા જીવરાજ ચાની બાજુની
ગલીમા મહીધરપુરા ખાતેથી નીચે જણાવેલ આરોપીઓને (૧)ર્ોનાની બાંગડી નાં. ૧૦,૭૮૫ ગ્રામ ,૬૦૦
મી.લી. કક.રૂપીયા ૨૭,૭૬,૪૮૩/- (૨) રોકડા રૂપીયા ૧,૭૪,૦૦૦/- (૩) કુલ મોબાઇલ ફોન નાં. ૧૪ કક.રૂ.
૧,૨૭,૫૦૦/-(૪) ગુનામાાં કબ્જજે કરવામાાં આવેલ આવેલ છે અને વરાછા પો.સ્ટે . ૦૩૫૬/૨૦૨૦
ઇ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબના આરોપી (૧) લાલન ઇન્ર્ાફાઅલી શેખ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો. ર્ોની કામ
રહે. શીવમ કોમ્્લેક્ષ બીજા માળે . ભાગળ ચાર રસ્તા જીવરાજ ચાની બાજુની ગલીમા મહીધરપુરા
સુરત. મુળ રહે.ગામ ઇર્ને, થાના.મુન્તેર્ર જી.વધસમાન (૨) અરમાન ઉર બાબુ જહાગીર માંડલ ઉ.વ.
૨૩ ધાંધો. ર્ોનીકામ રહે.મકાન નાં. ૫૬, દાતાર ર્ોર્ાયટી મુન્નાભાઇના મકાનમા ઉન પાટીયા, સુરત
શહેર. મુળ રહે. દારપડા થાના. બલગાર પો.સ્ટે . કોબ્ા પાર્પાડા જી.હુગલી (૩) ર્ાકીબ ઇસ્માઇલ શેખ
ઉ.વ. ૨૧ ધાંધો. ર્ોનીકામ રહે.મકાન નાં. ૫૬, દાતાર ર્ોર્ાયટી મુન્નાભાઇના મકાનમાાં ઉન પાટીયા,
સુરત શહેર. મુળ રહે. ર્રાાંદા થાના.બલાગર પો.સ્ટે . કોબ્ા પાર્પાડી જી. હુગલી (૪) રાહુલદીન
લતીમઉદ્દીન શેખ ઉ .વ.૨૭ ધાંધો. ર્ોનીકામ રહે.મકાન નાં. ૫૬, દાતાર ર્ોર્ાયટી મુન્નાભાઇના મકાનમા
ઉન પાટીયા, સુરત શહેર. મુળ રહે. દુગાસ ડાનાગામ થાના મેમારીગામ પોસ્ટ મેમારી જી.વધસમાન (૫)
નુરહર્ન ફીરોજઉદ્દીન શેખ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો ર્ોનીકામ રહે.મકાન નાં. ૫૫, દાતાર ર્ોર્ાયટી મુન્નાભાઇ
ના મકાનમા ઉન પાટીયા, સુરત શહેર. મુળ રહે-ર્ૌરફ દૌલતપુર થાના-દાતપુર પોસ્ટ બાબાલાન જી.
હગ
ુ લી (૬) પ્રાશાંતજી કદપીલ દાર્ ઉ.વ.૩૦ રહે. વશવમ કોમ્પલેક્ષ બીજા માળે ભાગળ ચાર રસ્તા
જીવરાજ ચાની બાજુની ગલીમા મહીધરપુરા, સુરત. મુળ રહે. બેઠેપાડા ચાંદ્રાહાટી થાના.પાાંડવા જી.
હુગલી (૭) સુજય ઉફસ બાબુ ર્તન દાર્ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.કોન્રાક્ટર રહે. મકાન નાં. ૯/૩૪૭, રૂમ નાં. ર્ી-૧૯,
ચોથો માળ રજનીગાંધા એપાટસ મેન્ટ, ચકાવાળા શેરી, વાડી ફળીયા, જલારામ ડેરીની બાજુમાાં,
મહીધરપુરા, સુરત મુળ રહે. પારોલીગામ થાના.કાટવા પોસ્ટ.કાટવા જી.વધસમાન (૮) દે વાઆશીષ

જાનોકી ર્ામાંતો ઉ.વ.૩૪ ધાંધો-ર્ોનીકામ રહે. બબડીંગ નાં.બી/૮૨, રૂમ નાં. ૧૭, કોર્ાડ આવાર્
અમરોલી, સુરત મુળ રહે. કાલારીયાગામ થાના. તારકેર્ર પોસ્ટ કેશવચોક જી.હુગલી(૯) જાફર
હુર્ેનઅલી શેખ ઉ.વ.૨૭ ધાંધો-ર્ોનીકામ રહે. રૂમ નાં. ૧૦૨, અબ્જદુલા એપાટસ મેન્ટ પહેલો માળ રામપુરા
પેરોલ પાંપ પાર્ે મહીધરપુરા, સુરત.મુળ રહે. દફરપુરઆમ થાના. કાલના પોસ્ટ. બોહરીપુરી જી.
વધસમાન મજકુર આરોપીઓની પુછપરછ કરતા પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી લાલન શેખ તથા અમરાન
ઉફસ બાબુ નાઓએ દે વ ુ થઈ ગયેલ.મજકુર બન્ને આરોપીઓ ર્ોની કામ ર્ાથે ર્ાંકળાયેલ જેથી બન્ને
આરોપીઓને કોઇ ર્ોનાની ફેકટરીમાાં ચોરી કરી, તેની ડસ્ટમાાંથી ર્ોનુ બનાવી વેચી રૂપીયા
મેળવવાનુ નક્કી કરે લ આ માટે મજકુર આરોપીઓના ર્ોની કામ માટી કારીગરો પુરા પાડતા
સુજય ઉફસ બાબુનો ર્પકસ કરી કોઈ તેના કારીગરો મારફતે ચોરી થઈ શકે તેવી જગ્યા જણાવવા
કહેલ. ત્યારબાદ સુજય ઉફસ બાબુનાએ દે વાઆશીષ ર્ામાંતોનો ર્ાંપકસ કરી બોલાવેલ અને દે વા
આશીષ ર્ામાંતો ચાર વષસ અગાઉ ફરીયાદીશ્રીના ઉપરોક્ત ખાતામાાં નોકરી કરી ચુકેલ હોય તેની
ુ સ માહીતી આપેલ ત્યારબાદ(૧) રાહુલદ્દુ ીન શેખ (૨) ર્ાકીબ શેખ (૩) નુરહર્ન (૪) લાલન શેખ
ર્ાંપણ
(૫) અરમાાંર ઉફસ બાબુ નાઓને ટીપ આપનાર (૬) સુજય ઉફસ બાબુ (૭) દે વા આશીષ ર્ામાંતો નાઓએ
જગ્યા બતાવેલ તથા ચોરી દર મહીનાની પહેલી અથવા બીજી તારીખે કરવાથી વધારે માલ મળી રહે
તેમ જણાવેલ. ત્યારબાદ તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ તમામ ઉપરોક્ત આરોપીઓ ચોરીને અંજામ
આપવા ગયેલ પરાં ત ુ ર્ફળતા મળી નહી. ત્યારબાદ ફરી.થી બનાવના કદવર્ે રાત્રીના લાલન શેખ તથા
અરમાન ઉફસ બાબુ તેઓની મોટર ર્ાઇકલ તથા એક્ટીવા લઈ(૧) રાહુલદ્દુ ીન શેખ (૨) ર્ાકીબ શેખ (૩)
નુરહર્ન શેખ નાઓને ચોરીની જ્ગગ્યાથી થોડે દુર ઉતારી તેઓ રે લ્વે સ્ટે શન ચાલી ગયેલ ત્યારબાદ
ર્ાકીબ તથા રાહુલદ્દુ ીન કારખાનામા દાખલ થયેલ અને નુરર્હન નીચે વોચમા ઉભો રહેલ.ચોરીનુ
કામ પુરૂ થતા લાલન શેખ તથા પ્રશાન જીતદાર્ તેઓને લેવા ગયેલ અને ત્યાાંથી પોત પોતાના
ઘરે ચાલી ગયેલ. બીજા કદવર્ે ર્વારે આરોપીઓએ જાફર હુર્ેન અલી શેખ નાઓને ચોરી કરે લ
ર્ોનાની ડ્સસ્ટ આપતા જાફર શેખનાઓ ર્ોનાની ડસ્ટ ઓગાળી લગડી બનાવી આરોપીઓને
આપેલ અને તેમાાંથી એક લગડી વેચી બે લાખ રૂપીયા મેળવેલ તે મળે લ રૂપીયા તથા ર્ોનાની
લગડીના ભાગ પાડવા તમામ આરોપીઓ લાલન શેખનાઓના ત્યાાં ભેગા થયેલ હોવાની હકીકત
જાણવા મળે લ જે હકકકત આધારે ઉપરોક્ત વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી કાઢી પ્રર્ાંશનીય કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

