
સરુત શહરેના અલગ- અલગ પોલીસ સ્ટેશનના વાહનચોરીના કુલ-૧૯ ગનુાનો ભેદ 
ઉકેલી આરોપીઓ તથા મદુ્દામાલ પકડી પાડતી સરુત સરથાણા પોલીસ:-  

સરથાણા પો.સ્ટે.ના પો.કો.ગોપાલભાઇ ડાહ્યાભાઇ તથા પો.કો.કાનજીભાઇ 
હમીરભાઇ તથા પો.કો.કુમારપાલસસિંહ જયેંદ્રસસિંહ નાઓના અંગત બાતમીદારની બાતમીના આધારે આરોપી 
નામ ે(૧) રાજુ S/O ઠાટીયા તોમર ઉ.વ.૨૦ ધધંો મજુરી રહ.ે રૂમ ન.ં૨૩ ભપુતભાઇ ભરવાડના મકાનમા ં
ભરવાડવાસ કાપોદ્રા, સરુત મળુવતન ગામ. બડી ઉતાવલી તડવી ફળીય,ુ થાન સોડવા જી.અલીરાજપરુ 
(મધ્ય પ્રદેશ) તથા (૨) કુવેરસીંગ ઉફે બાટી ઉફે રાકેશ ઉફે કનકસીંગ S/O ભગંડીયા તોમર ઉ.વ.૨૪ ધધંો 
મજુરી રહ.ે એજન નાઓ પાસેથી એક ચોરીની નબંર પ્લેટ વગરની બ્લેક કલરની પેશન પ્રો.મોટર સાયકલ 
ઉપર સરથાણા જકાતનાકા પાસેથી પસાર થનાર છે જે બાતમીના આધારે સરથાણા જકાતનાકા ખાતે 
આવતા ઉપરોકત બન્ને આરોપી મો.સા. લઇ પસાર થતા આરોપીને પકડી પાડી તેઓની સઘન પછુ પરછ 
કરતા તેઓએ સહ આરોપી સમલદાર ઉફે રીન્કુ સમશેર તોમર તથા ચીલદાર સમશેર તોમર તથા સિકમ ઉફે 
ટેટા ભેરાભાઇ તોમરનાઓ સાથ ે મળી (૧) સરથાણા પો.સ્ટે I ગ.ુર.ન.ં૧૪૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ.૩૭૯ 
મજુબ (૨) સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૩૪/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૩) સરથાણા પો.સ્ટે. I 

ગ.ુર.ન.ં૧૫૧/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૪) સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૦૭/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો 
કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૫) સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૦૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૬) સરથાણા 
પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૯૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૭) સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૬૯/૨૦૧૮ 
ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૮) સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૨૦૬/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૯) 
કાપોદ્રા પો.સ્ટે.. I ગ.ુર.ન.ં૧૨૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૦) કાપોદ્રા પો.સ્ટે. I 

ગ.ુર.ન.ં૧૩૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૧૧) કાપોદ્રા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૧૧/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો 
કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૨) કાપોદ્રા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૩૯/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૧૩) કાપોદ્રા 
પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૩૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ  (૧૪) વડોદરા જવાહરનગર પો.સ્ટે. I 

ગ.ુર.ન.ં૩૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૫) સરુત રૂરલ પલસાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૩૯/૨૦૧૮ 
ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૬) વડોદરા રૂરલ પાદરા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૧૦/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ 
મજુબ (૧૭) વડોદરા કરજણ પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૨૦/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૮) રાજપીપળા 
પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૧૭૪/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબ (૧૯) સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમા ં I 

ગ.ુર.ન.ં૧૬૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ. ૩૭૯ મજુબના ગનુ્હાઓ  ડીટેક્ટ કરેલ છે સદર આરોપીઓ પાસેથી 
અન્ય ૦૮ મોટર સાયકલ સી.આર.પી.સી ૧૦૨ મજુબ કબ્જે કરેલ છે. સદરહુ ં કામગીરી સરથાણા પોલીસ 
સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એન.ડી.ચૌધરી સાહબે નાઓના માગગદશગન હઠેળ સવેલન્સના PSI શ્રી 
એચ.વી.ચૌધરી તથા PSI સી.કે.કાતરીયા તથા એ.એસ.આઇ. આનદંા પડંીતભાઇ, અ.હ.ેકો. રાજુભાઇ 
દેવાભાઇ તથા  અ.હ.ેકો. દદનેશચદં્ર યોહાનભાઇ તથા અ.હ.ેકો.સરેુશભાઇ સવહાભાઇ તથા PC કીશોરસસિંહ 
અમરસસિંહ તથા PC હરીભાઇ દેવદાસભાઇ તથા, PC અસનલભાઇ દેવદાસભાઇ તથા PC હરપાલસસિંહ કનભુા 
તથા PC અસિનભાઇ પરબતભાઇ તથા PC સવનોદભાઇ જસવતંભાઇ તથા PC કાનજીભાઇ હમીરભાઇ તથા 
PC કીશોરભાઇ પ્રેમજીભાઇ તથા PC ગોપાલભાઇ ડાહ્યાભાઇ તથા PC કુમારપાલસસિંહ જયેંદ્રસસિંહ તથા PC 
બળવતંસસિંહ બાબભુાઇ તથા PC કીરણભાઇ શીવરામભાઇ તથા PC પીયશુભાઇ દેશરુભાઇ તથા PC 
દીવ્યેશભાઇ ભાદાભાઇ નાઓએ સાથ ેમળી ખબુજ પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે 

 

 
 
 
 
 



 
સરુત,વડોદરા,તેમજ આણદં શહરેોમા ંઘરફોડ ચોરી કરતા રીઢા ઘરફોડીયાઓને 
ઝડપી રૂ.૩,૫૯,૨૧૯/- ના કકિંમતના મોબાઈલ ફોન રીકવર કરતી તેમજ અલગ 
અલગ ઘરફોડ ચોરીના ગનુામા ંવોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી સરુત શહરે 

ક્રાઈમ બ્ાચં. 
સરુત શહરેમા ં ગભંીર ગનુાઓ આચરી નાસતા ફરતા આરોપીઓન ે પકડી 

પાડવા તેમજ વણશોધાયેલ ગનુાઓ શોધી કાઢવા સારૂ સરુત શહરે ક્રાઈમ બ્ાચંની ટીમ D.C.P. ક્રાઈમ સર 
તથા A.C.P. ક્રાઈમ સરની સચુનાથી P.I. ડી.સી.બી.ના માગગદશગન હઠેળ કામગીરીમા ં રોકાયેલ હતી. 
દરમ્યાન પો.સ.ઈ.પી.કે.પટેલ અને તેમની ટીમના માણસો સરુત શહરે સવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા હતા. 
દરમ્યાન હ.ેકો.શૈલેષ રાધેબબહારી અને પો.કો.મનોજ તકુારામ નાઓન ેમળેલ હકીકત આધારે વરાછા જુની 
બોમ્બે માકેટ સકગલ પાસેથી  આરોપી:- (૧) મકેુશ ઉફે વીક્કી S/O.રામારામજી પ્રજાપતી ઉ.વ.૨૦ ધધંો-મજુરી 
રહ.ે પરવતગામ ચદં્રલોક સોસાયટી સીલીકોન એપાટગમેન્ટની સામ ે પણુા સરુત શહરે. મળુ રહ.ે 
જી.ઝાલોર.(રાજસ્થાન).તથા (૨) અનીશ ઉફે મનીષ S/O. જયપ્રકાશ મમશ્રા ઉ.વ.૨૧ ધધંો-મજુરી 
રહ.ેસવવેકાનદં સોસાયટી શકંર ભગવાનના મદંદરની બાજુની ગલીમા ંઅચગના સ્કુલની પાસે પણુાગામ સરુત 
શહરે. મળુ રહ.ેજી.સસધ્ધાથગનગર.(ઉત્તરપ્રદેશ). તથા એક બાળકકશોર નાને પકડી પાડી તેઓના કબજામાથંી 
અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન નગં-૨૭ કુલ કક.રૂ.૩,૫૯,૨૧૯/-ના મળી આવેલ છે. સદર મોબાઈલ 
ફોન તેમણે આણદં અન ે વડોદરા શહરેમાથંી દુકાનોના તાળા તોડી ચોરી કરેલ હોવાની હકીકત ખલુવા 
પામેલ છે. જેની સવગત નીચે મજુબ છે.  
ગનુાઓ :-  

(૧) વડોદરા શહરે ફતેગજં પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૪૧/૧૮ IPC-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ.( મદુ્દામાલ મોબાઈલ 

ફોન નગં-૮ કક.રૂ.૧,૦૦,૯૨૦/- રીકવર કરી અનડીટેક ગનુો ડીટેક્ટ કરેલ છે.) (૨) આણદં ટાઉન પો.સ્ટે. ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન-ં૬૧/૨૦૧૮, IPC-૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪,( મદુ્દામાલ મોબાઈલ ફોન નગં-૧૯  કક.રૂ.૨,૫૮,૨૯૯/- રીકવર કરી 
વોન્ટેડ આરોપીઓને પકડેલ છે.) (૩) આણદં ટાઉન પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૬૬/૨૦૧૮, IPC-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,  
(વોન્ટેડ બાળદકશોર ને પકડેલ છે.) (૪) વરાછા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૪૦/૨૦૧૮, IPC-૩૭૯,(આરોપી ન-ં૧ 
વોન્ટેડ છે.) (૫) પણુા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૨૧/૨૦૧૮, IPC-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦, (આરોપી ન-ં૨ અને બાળ 
દકશોર વોન્ટેડ  છે 

પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી ન-ં(૧) અન ે(૨) નાઓ પણુા પો.સ્ટે.ના IPC-

૩૨૬ મજુબના ગનુામા ંતેમજ આણદં પો.સ્ટે.મા સન-ે૨૦૧૭ મા ઘરફોડ ચોરીના ગનુામા ંતેમજ આરોપી ન-ં
(૧) નાનો બનાસકાઠંા જીલ્લામા ંઅમીરગઢમા ંવાહન ચોરી અન ેદેશી તમચંાની સાથ ેપકડાયેલ ચકેુલ છે.  

આ કામગીરી પો.સ.ઈ.શ્રી પી.કે.પટેલ, એ.એસ.આઈ.પ્રકાશભાઈ પુજંાલાલ,  
હ.ેકો.શૈલેષ રાધેબબહારી, હ.ેકો.દદનેશ રમેશભાઈ, હ.ેકો.મહોબતસસિંહ બાપસુસિંહ, પો.કો.મનોજ તકુારામ, 
પો.કો.સનુીલ ભીખભુાઈ નાઓએ કરેલ છે. 
 


