ઉધના ગાાંધીકુ ટીર સોસાયટીમાાં મોબાઇલની દુકાનમાાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ચોવીસ
કલાકમાાં ઉકેલતી ઉધના પોલીસ ટીમ
તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૭ ના કલાક- ૧૯/૫૦ વાગ્યે ફરીયાદી નામે રણજીતકુમાર અભિમન્યુ સાવત ઉવ૩૦ ધંધો-વેપાર રહે- પ્લોટ નં ૯૬, શ્રીરામ કુટીર વવનોદ ચોક પાસે ઉધના સુરતનાઓની ઓમ મોબાઈલ
સેન્ટર નામની મોબાઈલની દુકાનમાંથી અજાણ્યા ચોર ઇસમોએ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી દુકાનમાં રાખેલ નવા
અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ- ૨૭ તથા મોબાઇલની એસેસરીઝ મળી કુલ્લે કક.રૂ. ૫૯,૭૫૭/ના મત્તાની મોબાઇલની દુકાનમાંથી ચોરી કરી લઇ ગયેલ જે બાબતે ઉધના પો.સ્ટે . I ૨૦/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો
ુ બનો ગુનહો દાખલ થયેલ
કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦મજ
જે ઉપરોકત ગુનહા સબંધે મે.ડી.સી.પી ઝોન – ૧ શ્રી આર.પી.બારોટ સાહેબ તથા મદદનીશ
પોલીસ કવમશનર બી ડીવીઝન શ્રી આર.એલ.પટેલ સાહેબ નાઓનીસુચના અને માગગદશગન મુજબ ઉધના
પોલીસ ઇનસપેકટર શ્રી સી.આર.જાદવ સાહેબ નાઓની આગેવાની હેઠળ ઉધના પો.સટે. ના સવેલનસ
સટાફના પોલીસ માણસોની ટીમ બનાવી ઉધના પો.સટે . વવસતારમાં કદવસની તથા રાત્રીની ઘરફોડ ચોરી
તથા શરીર સંબધ
ં ીના અનડીટે કટ ગુન્હા અંગે પેટ્રોલીંગમાં હતા તે દરમયાન અ.પો.કોહર્ષદસસિંહ સસિંધવતથા
અ.પો.કો. રાજેશ ભરડાનાઓને મળે લ સંયકુ ત બાતમી હકહકતના આધારે આરોપી નામે (૧) વનલાંચલ
પદમચરણ પાત્ર ઉવ ૨૩ રહે હરીનગર ૩ બાબુિાઇની મેસમા પલોટ નં ૬૯ ઉધના સુરત મુળગામ
સીંગીપુરગામ તાલુકો ધરાકોટ જજલ્લો ગંજામ પોસ્ટ સીંગીપુર (ઓરીસ્સા) (૨) સુનીલ ઇન્રમણી બારી ઉ.વ
૨૩ રહે પલોટ નં ૨૪૫, ગાંધીકુટીર ગલી નં ૫ ઉધના સુરત ઉધના સુરત મુળવતન નવાગામ પોસ્ટ
શીયાળીયા જજલ્લો ગંજામ ઓરીસ્સાનાઓને બાતમી આધારે પકડી પાડી તેઓની પાસેથી એક પતરાની
પેટીમાંથી મોબાઇલ એસેસરીઝ જેમાં (૧) રાજશ્રી કંપનીનુ ં સોલ્ડર મશીન કકિંમત રૂ. ૪૦૦/- તથા હેવી
ડીજીટલ કંપનીનુ મલ્ટી મીટર કકિંમત રૂ.૧૬૦/- તથા યુબોન કંપનીનુ ં મલ્ટી પ્લગ તથા આઈ બોલ કંપનીનો
યુ.એસ.બી. પોટગ કકિંમત રૂ ૨૫૦/- તથા સનડીસ્ક કંપનીના મેમરી કાડો જેમા (૧) ૧૬ જી.બી. કકિંમત રૂ. ૪૫૦/(૨) ૪ જી.બી. કકિંમત રૂ. ૧૮૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનુ ં મેમરી કાડગ (૪) ૮ જી.બી. કકિંમત રૂ. ૩૦૦/- ની ગણી
શકાયા તથા સનડીસ્ક કંપનીના પેન ડ્રાઈવ (૧) ૧૬જી.બી. કકિંમત રૂ. ૪૫૦/- (૨) ૧૬જી.બી. કકિંમત રૂ. ૪૫૦/(૩) ૮ જી.બી. કકિંમત રૂ. ૩૦૦/- તથા એચ,પી. કંપનીની પેન ડ્રાઈવ (૪) ૩૨ જી.બી. કકિંમત રૂ. ૮૦૦/- ના
હતા તથા ક્વીક કંપનીનુ ં એસ.એમ.ડી. (હીટ મશીન) જેની કકિંમત રૂ.૨૫૦૦/- ના મળી કુલ્લે કક.રૂ. ૬,૨૪૦/જેટલાના મત્તાની એસેસરીઝ તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ ૨૭ જેની આશરે કુલ કકિંમત
રૂ.૫૩,૧૪૭/- ની ગણી શકાય જે તમામ મળી કુલ્લે કકિંમત રૂ.૫૯૭૫૭/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી
ઉપરોકત મોબાઇલ ચોરીનો ગુનહો ડીટેકટ કરે લ છે

