
રીઢા ઘરફોડ ચોર આરોપીઓને રોકડા રૂ. ૧૨,૭૫,૦૦૦/- , કાર, મો.ફોન, ઘરફોડના સાધનો સહીત કુલ રૂ. ૧૫,૭૫,૨૫૦/- ના 
મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી, સરુત શહરે ક્રાઇમ બ્ાાંચ.  

 

સરુત શહરેમ ાં છેલ્લ  કેટલ ક સમયથી અલગ-અલગ ઘરફોડ ચોરીન  ગનુ ઓ આચરત  ચોર ઇસમોની તપ સ બ બતે 

તેમજ ભતુક ળમ ાં આ પ્રક રની ઘરફોડ ચોરીઓ આચરન ર પકડ યેલ ચોર ઇસમોની વોચમ ાં રહી આ પ્રક રન  ગનુ ઓ શોધી ક ઢવ  અંગે ડી.સી.બી. 
પો.સ્ટે.ન  અધધક રી/કમમચ રીઓ ઘરફોડ ચોરીન  ગનુ મ ાં અગ ઉ પકડ યેલ આરોપીઓ કે જેઓ હ લમ ાં જામીન ઉપર હોય અને પોલીસની નજર 

બહ ર હોય તેવ  ગનેુગ રોની મ હીતી મેળવી તેમન  ઉપર વોચ ર ખેલ.  

ઉપરી અધધક રીશ્રીઓન  મ ગમદશમન હઠેળ વકમ-આઉટ દરમ્ય ન પો.સ.ઇ. ન ઓની ટીમન ઓને બ તમીદ રો મ રફતે 

હકીકત મળેલ કે, “અગ ઉ એક દ વર્મ પહલે  ઘરફોડ ચોરીન  ગનુ ઓમ ાં પકડ યેલ આરોપીઓ વૈભવ સ કરીય , ર હુલ ઠ કોર ન મન  ઇસમો હ લમ ાં 
આઇ-૨૦ ક ર નાંબર GJ-05-CP-2853 લઇને દદવસ દરમ્ય નમ ાં મોલ/કોમ્પલેક્ષ/બબલ્ડીંગ જેવી કોમશીયલ ઇમ રતોમ ાં બબલ્ડર/ ફ યન ન્સર/ સી.એ./ 

વકીલની ઓફીસો આગળ રેકી કરી ર તે્ર ટ ગેટ કરી રોકડ  રૂપીય ની ચોરી કરે છે અને આજરોજ પણ તેઓ સરુત શહરેમ ાં વી.આઇ.પી. રોડ, વેસ ુતરફ 

ઓફીસોની રેકી કરવ  મ ટે ફરી રહ્ય  છે ” જે બ તમી હકીકત આધ રે પો.સ.ઇ. ન ઓ તેમની ટીમન  મ ણસો સ થે બ તમીન  સ્થળે પહોંચી જઇ બ તમી 
મજુબની આઇ-૨૦ ક રને વેસ,ુ વી.આઇ.પી. રોડ સી.બી.પટેલ ગ્ર ઉન્ડ સ મે રોડ ઉપરથી પકડી પ ડી આરોપીઓ (૧) વૈભવ ઉફે જાડીયો ઉમેદભ ઇ 

સ કરીય  ઉ.વ.૨૯ રહ.ે ૩૪, શ્રી કલ્ય ણ રેસીડેન્સી, હાંસદેવ વીલ  સોસ યટીની સ મે, ક મરેજ ગ મ, જી.સરુત (૨) ર હુલ સોમ ભ ઇ ઠ કોર ઉ.વ. ૨૫  

રહ.ે ૨૮, શ્રી કલ્ય ણ રેસીડેન્સી, હાંસદેવ વીલ  સોસ યટીની સ મે, ગલતેશ્વર રોડ, ક મરેજ ગ મ, જી.સરુત તથ  (૩) ક યદ ન  સાંઘર્મમ ાં આવેલ દકશોરને 

રોકડા રૂ.૧૨,૭૫૦૦૦/-,મો.ફોન નાંગ-૦૪ ના રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા આઇ-૨૦ કારના રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- તથા પાંચીસ પાન(ુવાાંદરી પાન)ુ અને ડીશમીશ 

(પેચ્ય)ુ ના રૂ. ૨૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૫,૭૫,૨૫૦/- નો મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી પ ડી રોકડ  રૂ.૧૨,૭૫,૦૦૦/- બ બતે ઝીણવટ પવૂમક પછુપરછ કરત  વેસ ુ

ખ તે આગમ એમ્પોરીયમ બબલ્ડીંગન  સાંપત ડેવલોપસમની ઓફીસમ ાંથી રોકડ  રૂ. ૩૦,૦૦૦,૦૦/- (૩૦ લ ખ) ની ઘરફોડ ચોરી કરેલ તેન  રૂપીય  
હોવ ની કબલુ ત કરેલ છે.  

આજ પ્રક રે તેઓએ આજથી આશરે બે મહીન  પહલે  મોટ  વર છ  તરફ ઉત્ર ણ પ વર પ સે એક બબલ્ડીંગમ ાં આવેલ 

ઓફીસમ ાંથી રોકડ  રૂપીય ની ચોરી કરેલ ની કબલુ ત કરેલ છે. અને આજથી આશરે ત્રણેક મહીન  પહલે  ક મરેજ નજીક ખોલવડગ મ પ સે એક 

કોમ્પલેક્ષમ ાં પહલે  મ ળે આવેલ ઓફીસમ ાંથી રોકડ  રૂપીય ની ચોરી કરેલ ની કબલુ ત કરેલ છે. જેમ ાં સરુત શહરે તથ  ક મરેજ ખ તે નીચે જણ વ્ય  
મજુબન  ગનુ ઓ નોંધ યેલ છે. 

ડીટેક્ટ ગનુાઓ:-  (૧) ઉમર  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૨૨૩/૧૮ ઇ.પી.કો. ૩૮૧ મજુબ (ત્રણેય ધવરૂધ્ધ) (૨) અમરોલી પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૨૨૩/૧૮ 

ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) (૩) ક મરેજ પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૧૫૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (ત્રણેય 

ધવરૂધ્ધ) (૪) પણુ  પો.સ્ટે.ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૨૧/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) (૫) પણુ  પો.સ્ટે.ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. 
૯૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) 

આરોપીઓનો ગનુાહીત ઇતતહાસ:- (આરોપીઓ નીચે મજુબના ગનુાઓમાાં એક વર્ષ પહલેા પકડાયેલ છે.) 

(૧) ક પોદ્ર  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં.૨૪૦/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦  (ત્રણેય ધવરૂધ્ધ) (૨) વર છ  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૨૬૦/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. 
કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦  (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ)  (૩) વર છ  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં. ૨૯૪/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦  (વૈભવ અને 

ર હુલ ધવરૂધ્ધ)   (૪) સરથ ણ  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં.૧૪૩/૨૦૧૭  ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) (૫) સલ બતપરુ  પો.સ્ટે. 

ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં.૮૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦(વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) (૬)સલ બતપરુ  પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ.ુર.નાં.૩૧૭/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. 
કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (વૈભવ અને ર હુલ ધવરૂધ્ધ) (૭) ર જકોટ શહરે મ લવીય નગર પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ૨૬૨/૧૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (વૈભવ 

ધવરૂધ્ધ) (૮) ર જકોટ શહરે મ લવીય નગર પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ૩૪૭/૧૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (વૈભવ ધવરૂધ્ધ) 

ગનુાની એમ.ઓ. :- આરોપીઓ તથ  બ ળ દકશોર સરુત શહરેન  અલગ-અલગ સ્થળોએ તથ  ક મરેજ ધવસ્ત રમ ાં કોમશીયલ ઇમ રતો મોલ/ 

કોમ્પલેક્ષ/બબલ્ડીંગોમ ાં દદવસ દરમ્ય ન રેકી કરી ફ ઇન ન્સર/બબલ્ડર/સી.એ./વકીલ ધવગેરેની ઓફીસો જોઇ તેમ ાંથી એકને ટ ગેટ કરી મોડી ર તે્ર મોલ/ 

કોમ્પલેક્ષ/બબલ્ડીંગન  પ ઇપ વડે ઉપર ચઢી ટ ગેટ કરેલ ઓફીસોની સેક્શન બ રી/બ થરૂમની બ રીને ડીશમીશ/પેચ્ય  વડે તોડી ઓફીસમ ાં પ્રવેશી 
અંદર ટેબલન  ડ્રોઅરન  લોક ડીશમીશ તેમજ પાંચીસ પ ન(ુવ ાંદરી પ ન)ુ વડ ેતોડી, ડ્રોઅરમ ાંથી રોકડ  રૂપીય ની ચોરી કરી, ઘરફોડ ચોરીઓ કરત  
હોવ ની કબલુ ત કરેલ છે.  

 
 
 



 

અમરેલી શહરેમાાં નોંધાયેલ N.D.P.S. ના ગનુામાાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી 
પાડતી સરુત શહરે એસ.ઓ.જી. 

 

    સરુત શહરે ધવસ્ત રમ ાં ન સત -ફરત  આરોપી પકડવ  શહરે ધવસ્ ત રમ ાં એસ.ઓ.જી.ન  અધધક રી.પો.મ ણસો 
પેટ્રોલીંગમ ાં હત  દરમ્ ય ન  બ તમી મળેલ કે અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમ ાં આજથી ચ ર વર્મ પહલે  દ ખલ થયેલ N.D.P.S. ન  ગનુ્હ મ ાં 
આરોપી અશોકભ ઈ દ ન ભ ઈ ર ઠોડ ઉ.વ. ૨૯, રહ ેહ લ: ધવઠ્ઠલનગર સોસ યટી, પ્લોટ નાં.૩૯, ન  ધ બ  ઉપર, મ ત વ ડી, લાંબે હનમુ ન રોડ, 

વર છ , સરુત. મળુ: ડેડ ણગ મ, ત :ખ ાંભ , જજ: અમરેલી, વ ળો ન સતો ફરતો હોય અને તે હ લ “બરોડ  ધપ્રસ્ટેજ પ સે આવેલ મોહન નગરની 
ગલીમ ાં ઉભો છે. બ તમી આધ રે વોચ ગોઠવી આરોપીને પકડી પ ડી પછુપરછ કરત  અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમ ાં ખ ત્રી કર વત  
આરોપી અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનન  II ગ.ુર.નાં-૯૯/૨૦૧૪ NDPS એક્ટ ૨૦(બી),૨૯ મજુબન  ગનુ મ ાં ન સતો ફરતો હોવ નુાં જણ ઈ 

આવેલ. જેથી મજકુર આરોપીની પકડી પ ડી પ્રશાંસનીય ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

અલગ અલગ રાજયોના  જીમેઈલ યઝુસષ તથા ય-ુટયબુ  ચેનલ યઝુસષના એકાઉન્ટ હકે કરી તેઓને 

આતથિક નકુસાન પહોંચાડનાર આરોપીને ઝડપી પાડતી સરુત શહરે સાયબર ક્રાઈમ. 
 

સરુત શહરેન  અઠવ લ ઈન્સ પો.સ્ટે. II ગ.ુર.નાં. ૬૭૫/૧૮ આઈ.ટી.એકટ કલમ ૬૬(સી) ૬૬(ડી) મજુબનો ગનુ્હો 
દ ખલ થયેલ જે ગનુ્હ મ ાં કોઈ અજાણ્ય  ઈસમ દ્વ્ર ર  આ ક મન  ફરીય દીશ્રીન ઓનુાં ગગુલ આઈ.ડી.હકે કરવ મ ાં આવેલ અને ય ુટયબુ ચેનલ 

અને પ્લે સ્ટોરનુાં જે ઓનલ ઈન વકમ  ચ લત ુ હત ુતે વકમન  ન ણ  મળત  બાંધ થઈ ગયેલ અને તેઓને આધથિક નકુસ ન પહોચ ડેલ સદર ગનુ્હો 
સોધશયલ મીડીય  સબાંધેનો હોય ટેકનીકલ સવેલન્સ આધ રે શોધી ક ઢવ  સ રૂ સ ઈબર ક્ર ઈમન  પો.સ.ઈ. તથ  ASI/પો.કો. ન ઓ ગનુ્હ મ ાં 
સાંડોવ યેલ આરોપીની તપ સમ ાં વડોદર  શહરે ખ તે આરોપી ભવદદપગીરી દદલીપગીરી ગોસ્વ મી ઉ.વ.૨૦ રહ.ેડી/૭૯, ગણુ તીતધ મ 

સોસ ., ગોપીન થ શો રૂમની પ છળ અટલ દર  વડોદર   મળુ રહ-ે ભેટ વ ડ  ત :-ધોળક  જી-અમદ વ દ ન ને શોધી ક ઢી સ યબર ક્ર ઈમ 

પોલીસ સ્ટેશન ખ તે લઈ આવત  તેની પછુપરછ કરત  તેણે આ ક મન  ફરીય દીશ્રી ન ઓનુાં ગગુલ એક . હકે કરી યટુયબુ ચેનલન  રૂ 

૧,૪૨,૪૧૪/- પોત ન  બેંક એક ઉન્ટમ ાં ટ્ર ન્સફર  કરી ફરીય દીને આધથિક નકુશ ન પહોચ ડેલ હોવ ની કબલુ ત કરેલ હોય અને તેન  ધવરૂધ્ધમ ાં 
પરુ વ ઓ મળી આવત  આરોપી ધવરૂધ્ધ ક યમવ હી કરી વધ ુતપ સ અથે અઠવ  પો.સ્ટે. તરફ સોપવ  તજવીજ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

એમ.ઓ. 
આરોપીએ ફરી.નો મોબ ઈલ યટુયબુ ચેનલ ઉપરથી મેળવી મોબ ઈલ નાંબર ઉપર વોટસએપમ ાં સ્પોન્સરશીપની ઓફર આપી 

ફરી.શ્રીન  ય ુટયબુ ચેનલ ફીસીંગ કરી ફરીય દીનુાં જી-મેઈલ યઝુરનેમ તથ  પ સવડમ આરોપીએ મેળવી તે જીમેઈલ એક .પોત ન  જીમેઈલ 

એક ઉન્ટમ ાં ટ્ર ન્સફર કરી અને ફરીય દીશ્રીનો બેંક એક ઉન્ટ નાંબર ક ઢી ન ાંખી તેની જગ્ય એ આરોપીએ તેનો બેંક એક . નાંબર લખી લીધેલ 

જેથી Google ADSENCE એક ઉન્ટમ ાંથી જે ન ણ  મળે તે આરોપીન  બેંક એક ઉન્ટમ ાં જમ  થત  હત  આ રીતેની ફરી.ની યટુયબુ ચેનલમ ાં  ત :-
૨૪/૦૭/૧૮ ન  રોજ રૂ. ૯૩,૯૫૧/- તથ  ત .૨૭/૦૮/૧૮ ન  રોજ રૂ. ૪૮,૪૬૩/- મળી કુલ્લ ેરૂ. ૧,૪૨.૪૧૪/- તેન  એક ઉન્ટમ ાં જમ  કર વી 
ફરી.ને આધથિક નકુશ ન પહોચ ડેલ.  

આ રીતે આ ક મન  આરોપીએ અલગ અલગ ર જ્યોન  અન્ય મ ણસોન  જી-મેઈલ એક ઉન્ટ તથ  યટુયબુ ચેનલ હકે કરેલ હોવ નુાં  
જણ ઈ આવેલ. 

કોમ્બીંગ નાઈટ દરમ્યાન દેશી હાથ બનાવટની પીસ્ટલ તેમજ છ કાટીઝ સહહત લાખોની રોકડ  રકમ 

અને સોનાના દાગીના સાથે પરપ્ાાંન્તીય ઈસમને ઝડપી પાડતી ક્રાઈમબ્ાાંચ 

સરુત શહરે ધવસ્ત રમ ાં કોમ્બીંગ ન ઈટ દરમ્ય ન સરુત શહરે ક્ર ઈમ બ્ ાંચન  અધધક રી/પોલીસ મ ણસો કોમ્બીંગ ન ઈટમ ાં 
પેટ્રોલીંગમ ાં હત  દરમ્ય ન મળેલ બ તમી આધ રે લીમ્બ યત ગોડ દર  રોડ માંગલ પ ાંડે હોલની પ સેથી આરોપી ઋતરુ જધસહ 

આનાંદબહ દુરધસહ  ચૌહ ણ ઉ.વ. ૪૨ રહ-ે૭૪, ર મર જ સોસ ., ર કેશ ય દવન  મક નમ ાં ગોડ દર  –ડીંડોલી રોડ, સરુત મળુ રહ-ેમધ્યપ્રદેશ 



વ ળ ને એક દેશી હ થ બન વટની પીસ્ટલ તેમજ છ નાંગ ક ટીઝ સદહત રોકડ  રૂધપય  ૨૩,૬૫,૫૭૦/- તથ  સોન ન  દ ગીન  કુલ્લે વજન ગ્ર મ 

૧૧૧૧ તથ  ચ ાંદીન  દ ગીન  કુલ વજન ગ્ર મ -૬૮૮ મળી કુલ્લ ે દક. રૂ. ૩૦,૨૬૭૫૦/- ની મત્ત  સહીત કુલ્લે રૂ. ૫૪,૦૮૧૨૦/- સ થે ઝડપી 
પ ડેલ તેની પછુપરછ કરત  તે છેલ્લ  અઢ ર વર્મથી સરુત ખ તે રોજગ રી અથે આવેલ ત્ય રથી ધસક્યરુીટી મેન  તરીકેની  નોકરી કરતો આવેલ 

છે. હ લમ ાં તે લ લ દરવ જા વસ્ત  દેવડી રોડ ઉપર આવેલ આર.ડી.એસ.એસ.ધસક્યરુીટી કાંપનીમ ાં છેલ્લ  ત્રણ વર્મથી  નોકરી કરે છે. મજકુર જે 

સોસ ., મ ાં રહ ેછે.  તે સોસ . મ ાં એક વ્યાંઢળ (કીન્નર) ન મે પ યલકુવર સ થે છેલ્લ  બ ર વર્મથી પરીચયમ ાં હોય અને આ પ યલકુવર તેન  
વ્યાંઢળન  ધાંધ ન  રૂધપય  તેમજ દ ગીન  મજકુર પકડ યેલ ઘરમ ાં સલ મત રહ ેતે હતેસુર ર ખતી આવેલ આરોપી પ સેથી જે પીસ્ટલ તેમજ 

ક ટીઝ  મળી આવેલ તે પણ (દકન્નર) પ યલકુવરે આરોપીને આપેલ હતી ત .૧૯/૦૪/૧૮ ન  રોજ ખટોદર  પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં.૧૫૩/૨૦૧૮ 

ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨ ધવગેરે મજુબનો ગનુ્હો જાહરે થયેલ જેમ ાં વ્યાંઢળ સમ જ (કીન્નરો)ન  વહચે યેલ એરીય  બ બતે વ્યાંઢળો વચ્ચે ઝઘડો 
થયેલ તેમ ાં (કીન્નર) પ યલકુવરને તેન  સ ગરીતો સ થે એક ધપિંકીબન  ન મન  કીન્નરનુાં  ખનુ કરેલ ત્ય રથી તે લ જપોર મધ્યસ્થ જેલમ ાં છે આ 

કીન્નર પ યલકુવર ખનુન  ગનુ મ ાં ઘણ  સમયથી જેલમ ાં રહલે હોય અને આરોપીએ તેન  ઘરમ ાં આ પ યલકુવરે સલ મતી મ ટે ર ખેલ 

દ ગીન  તેમજ વ્યાંઢળન  ધાંધ ન  રૂધપય  પોત ન  વતનમ ાં મકુી આવવ નુાં નક્કી કરી તમ મ રૂધપય  દ ગીન  અને હધથય ર એક ક ળ  
કલરની બેગમ ાં મકુી પોત ન  વતનમ ાં જવ  નીકળેલ હતો દરમ્ય ન મળેલ બ તમી આધ રે ક્ર ઈમબ્ ાંચની ટીમે તેને પકડી પ ડેલ 
આરોપીન  કબ્જજામ ાંથી મળી આવેલ રૂ. ૫૪,૦૮૧૨૦/- ની મત્ત નો મદુ્દ મ લ તપ સ અથે કબ્જજે લઈ આરોપી ધવરૂધ્ધ આમમ એક્ટ તેમજ 
અન્ય કલમો ગનુ્હો નોંધી તેમજ પ યલકુવરને વોન્ટેડ જાહરે કરેલ છે.  

દેશી હ થ બન વટન  એક તમાંચો તથ  એક પીસ્ટલ સ થે એક ઇસમને  
ઝડપી પ ડતી ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશન સવલેન્ સ સ્ ટ ફની ટીમ 

સરુત શહરે ડીંડોલી પો.સ્ ટેન  અધધક રી/પો.મ ણસો અલગ અલગ ટીમ બન વી પો.સ્ ટે ધવસ્ ત રમ ાં કોઇ અનીચ્છનીય બન વ ન બને 

તેમજ “અ” પડત ગનુ ઓ શોધી ક ઢવ  સ રૂ પેટ્રોલીંગમ ાં હત  તે દરમ્ ય ન પ્રો.પો.સ.ઈ. જે.પી.સોલાંકી તથ  અ.પો.કો. સાંતોર્ ર જુભ ઇ તથ  
અ.પો.કો. આનાંદ રત્ન ભ ઇ ન ઓને બ તમીન  આધ રે હકીકત મળેલ કે સાંતોર્ બબહ રી ન મનો ઇસમ કટો લઇને શ્રીન થનગર ખ ડી પ સે 

ઉભેલ છે જે બ તમીન  આધ રે આરોપી સાંતોર્ ઉફે સાંતોર્ બબહ રી સ ધશુરણસીંગ જાતે ર જપતુ ઉ.વ-૪૦ રહ-ે પ્લોટનાં. ૪૩૭ શ્રીન થનગર 

નવ ગ મ ડીંડોલી સરુત મળુવતન- ગ મ-વરન મ , થ ન -વ રસલીગાંજ જી-નવ દ  (બબહ ર) વ ળ ને પકડી પ ડી તેની પ સેથી દેશી હ થ 

બન વટની પીસ્ટલ તથ  દેશી હ થ બન વટનો તમાંચો તથ  જીવત  ક ટીઝ નાંગ-૩ કબજે કરવ મ  આવેલ. મજકુર આરોપીને  અટક કરી 
ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશન II ગ.ુર.નાં. ૧૮૫૨/૨૦૧૮ ધ આમમસ એક્ટ કલમ ૨૫ (૧-બી) એ તથ  જી.પી.એક્ક્ટ  કલમ ૧૩૫ (૧) મજુબનો ગનુો 
દ ખલ કરેલ. (૧) કબજે કરવામા આવેલ હથીયાર;(૧) દેશી હ થ બન વટનો તમાંચો નાંગ-૧ દક.રૂ.૨૫૦૦/-(૨) દેશી હ થ બન વટની પીસ્ટલ નાંગ-૧ 

દક.રૂ.૭૦૦૦/-૩) જીવત  ક ટીઝ નાંગ-૩ દક.રૂ. ૧૫૦/-  (૨) ગનુાહીત ઇતીહાસ:- મજકુર ઇસમ અતે્રન  પોલીસ સ્ટેશનમ ાં અગ ઉ મડમરન  ગનુ મ ાં 
તથ આમમસ એક્ટન  ગનુ મ ાં તથ તથ  દ રૂન  ગનુ મ ાં પકડ યેલ છે. 

મડમરન  ગનુ મ  ન સત ફરત  ઇસમન ે
ઝડપી પ ડતી ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશન સવલેન્ સ સ્ ટ ફની ટીમ 

સરુત શહરે ધવસ્ત રમ ાં ડીંડોલી પો.સ્ટે ન  પો.ઈ શ્રી વી.એમ.મકવ ણ  ન ઓની આગેવ ની હઠેળ ડીંડોલી પો.સ્ ટે ન  પોલીસ મ ણસોની 

અલગ અલગ ટીમ બન વી ડીંડોલી પો.સ્ ટે ધવસ્ ત રમ ાં દ ખલ થયેલ શરીર સબાંધી ગનુ ઓ તથ  “અ” પડત ગનુ ઓ શોધી ક ઢવ  સ રૂ 

પ્રો.પો.સ.ઇ. શ્રી જે.પી.સોલાંકી તથ  બીજા પો.મ ણસો પેટ્રોલીંગમ ાં હત  તે દરમ્ ય ન અ.પો.કો. આનાંદ રત્ન ભ ઇ તથ  અ.પો.કો. જયેશભ ઇ 

વેલ ભ ઇ ન ઓને મળેલ બ તમીન  આધ રે આરોપી જયસખુભ ઇ ઉફે મોટો S/O ધવનભુ ઇ સવુ ળ  ઉ.વ.૪૨ રહ.ે બબલ્ડીંગનાં. ૭/બી રૂમનાં. 

૨૪મ નસરોવર આસપ સ ગોડ્દ દર  બલિંબ યત સરુત મળુવતન- વ લ્મીક આવ સ જેસર રોડ, ત -સ વરકુાંડલ  જી-ભ વનગરવ ળ ને પકડી 

પ ડી મજકુર ઇસમને અટક કરેલ જે. અતે્રન  ડીંડોલી પો.સ્ટે મ ાં I ગ.ુર.નાં. ૨૨૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૩૪ મજુબ ન  ગુાંહોન ઓ આરોપી 

હોય જે ગુાંહો વણશોધ યેલ હોય જે શોધી ક ઢી પ્રસાંશધનય ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ  છે. 



   અઠવા સગરામપરુા સરુજી ભગતની વાડીમાાં થયેલ મડષરમાાં સાંડોવાયેલ એક આરોપી તથા કાયદાના 
સાંઘર્ષમાાં આવેલ બે બાળ હકશોર સહહત કુલ ત્રણનાઓને ઝડપી પાડતી  

સરુત શહરે પી.સી.બી./ એસ.ઓ.જી. ટીમ 

 સરુત શહરે ધવસ્ત રમ ાં ન સત  ફરત  આરોપીઓને પકડી પ ડવ  અંગે પી.સી.બી. તથ  એસ.ઓ.જી. ન  અધધક રી/પો.મ ણસો 

પેટ્રોલીંગમ ાં હત  દરમ્ય ન  અઠવ  પોલીસ સ્ટેશન I ગ.ુર.નાં.૧૭૧/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨, ૩૦૭, ૩૨૪, ૩૨૩, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, 

૧૪૯, ૫૦૪ તથ  જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫ મજુબન  ગનુ ન  ક મે સાંડોવ યેલ આરોપીઓ સબાંધે મળેલ બ તમી આધ રે આરોપી 

(૧)રમેશ ઉફે પોપટ S/O બચભુ ઈ ઢોળીય  પટેલ.ઉ.વ.૪૭ રહ.ેઘર નાં.૦૨, સરુજી ભગતની વ ડી (લક્ષ્મીન ર યણની વ ડી) પાંચશીલ 

બેંકની ગલીમ ાં સગર મપરુ  અઠવ  સરુત ન ઓ તથ  ક યદ  સાંઘર્મમ ાં આવેલ અન્ય બે બ ળ દકશોરને પકડી પ ડી પ ડેલ જે ગનુ્હો 

વણશોધ યેલ હોય જે શોધી ક ઢી પ્રસાંશધનય ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.   

વર છ  પો.સ્ટે. ધવસ્ત રમ ાં સરક રી અન જની ચોરી કરત  આરોપી પકડી પ ડતી વર છ  પોલીસ. 
                 સરુત શહરે વર છ  પો.સ્ટે. ધવસ્ત રમ ાં સી.સ ર.પી.સી. કલમ- ૪૧(૧) ડી ની તપ સ દરમ્ય ન પો.સ.ઈ.એ.કે.કુવ ડીય  
I/C સકમલ -૯ દરજજયન-૩, ટ્ર ફીક શ ખ  ન ઓ તથ  ટી.આર.બીન  મ ણસો. સ થે સરક રી જીપ્સી સ થે વૈશ લી ત્રણ રસ્ત  પ સે ટ્ર ફીક 
ધનયમનની ફરજ પર હ જર હત  તે દરમ્ય ન ટ ટ  એ.એસ.ટેમ્પો જેનો રજી.નાં- GJ-05-BX-9059 નો ચ લક ગીત ાંજલી ત્રણ રસ્ત  
તરફથી પોત નો ટેમ્પો હાંક રી આવત  સદર  ટેમ્પ ન  દસ્ત વેજ ખ ત્રી ખર ઈ કરવ  મ ટે રોકત  સદર ટેમ્પો ચ લકે તેનો ટેમ્પો ઉભો 
ર ખેલ અને ટેમ્પ મ ાં ડ્ર ઈવર સદહત ત્રણ ઈસમો હોય, પો.સ.ઈ ન ઓએ સદર ડ્ર ઈવર પ સે  ડ્ર ઈવીંગ લ યસાંસ તેમજ દસ્ત વેજો મ ાંગી 
ટેમ્પ મ ાં શુાં ભરેલ છે તેની ખર ઈ કરવ  પ છળ જત   ટેમ્પો ડ્ર ઈવર તથ  એક અન્ય ઈસમ ન શી ગયેલ અને બ જુમ ાં બેસેલ ઈસમ 
ભ ગવ  જત  તેને પકડી લઈ ખ ત્રી કરત  તેનુાં ન મ મધનશ અમ્રતુલ લ અજમેરવ લ  ઉ.વ.૪૨ રહ-ેવડોદગ મ જીય વ બડુીય  રોડ ત -
ભેસ્ત ન જજ-સરુતનો હોવ નુાં જણ વેલ અને સદરી ટેમ્પોમ ાં કુલ્લે ૪૫ કટ મ ાં દરેક કટ મ ાં ૫૦ દક.ગ્ર . ઘઉ ભરેલ હોવ નુાં જણ વેલ જેથી 
ઘઉનુાં બીલ મ ાંગી કય ાંથી ઘઉ લ વેલ છે તેમ બે પાંચોન  મ ણસો રૂબરૂ ધવગતે પછુત  ગજુર ત ર જ્ય ન ગરીક પરુવઠ  ધનગમ લીમીટેડ 
નવ ગ મ જજલ્લો સરુતન  વર છ  મેઈન રોડ ગીત ાંજલી પ સે આવેલ ગોડ ઉનન  મેનેજર ભપેુન્દ્ર પરમ ર ન ઓની પ સેથી ગેર 
ક યદેસર રીતે પ ાંચ રૂપીય  પ્રધત, દકલોન  ભ વે લ વેલ હોવ ની હકીકતન  આઘ રે આરોપીન  કબ્જજામ ાંથી ઘઉન  કટ્ટ  નાંગ-૪૫ જેની 
દકિંમત તથ  ટ ટ  છોટ  હ થી ટેમ્પ ની દકિંમત તથ  મોબ ઈલ ફોન નાંગ-૩ મળી કુલ્લે રૂપીય  ૪,૨૨,૬૫૦/- નો મદુ્દ મ લ બ બતે 
ઉપરોકત આરોપી તથ  અન્ય સહ આરોપી ભપેુન્દ્ર પરમ ર ન ઓન  ધવરૂધ્ધમ ાં સરક રી અન જ ગેરક યસેદર વેચ ણ કરવ  બદલ 
અતે્રન  પો,સ્ટે, II ગ.ુર.નાં-૧૮૧૯/૨૦૧૮ આવશ્યક બચજવસ્ત ુઅધધધનયમ સને-૧૯૫૫ કલમ-૬ મજુબનો દ ખલ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
 

 
 


