
 મોબાઈલની દુકાનોમાાં ઘરફોડ ચોરી કરતી કુખ્યાત ઘોડાસહન ગેંગના સાગરીતને ઝડપી 
પાડતી સરુત શહરે ક્રાઇમબ્ાાંચ. 

                                   તા.૨૮/૬/૨૦૧૯ ના રોજ સરુત શહરેના ઈચ્છાપોર પોલીસ સ્ટેશનની હદમા કલ્પતરૂ સપુર 
માકેટ નામની મોબાઈલની દુકાનમાાં અલગ અલગ કાંપનીના ૧૦૮ મોબાઈલ કુલ કક.રૂ. ૧૪,૭૫,૯૪૩ કાાંડા ઘડીયાળ નાં.૩૦ 
કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ એસસેરી કક.રૂ ૧૫૦૦૦/- તથા રોકડા રૂપીયા ૬૦,૦૦૦/- મળી કુલ ે કક.રૂ ૧૫,૮૦,૯૪૩ ની 
મત્તાની ચોરી થયલે. જે અંગેનો ગનુો ઇચ્છપોર પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં.૪૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧,૧૧૪ મજુબથી રજીસ્ટર 
થયલે. સદર ગનુો ગાંભીર હોઈ પોલીસ ઈન્સપકે્ટરશ્રી ક્રાઈમ બ્ાાંચનાઓએ બનાવવાળી જગ્યાની મલુાકાત લઈ ગનુાની 
એમ.ઓ. તથા સી.સી.ટી.વી ફુટેજ ચકે કરતા ચોરી કરનાર ઘોડાસહન ગેંગ હોવાની શક્યતા જણાવલે. આ ગનુાન ેઅંજામ 
આપનાર ઘોડાસહન ગેંગના આરોપીઓની ઓળખ કરી તઓેને ઝડપી પાડવા ક્રાઈમ બ્ાન્ચના પો.સ.ઈ. વી.વી.ભોલા તથા 
પો.સ.ઈ. એમ.એસ.ત્રિવદેી તઓેની ટીમ સાથ ેબનાવ દુકાનના સીસીટીવી ફુટેજ મળેવી ખાનગી બાતમીદારો મારફતે તપાસ 
કરાવતા આરોપીઓની ઓળખ થયલે જે આધારે બન્ન ેટીમો બબહાર રાજ્યના મોતીહારી જીલ્લાના ઘોડાસહન ખાત ેજઈ ખાનગી 
રીત ેતપાસ કરતા હકીકત જણાયેલ કે ગનુાન ેઅંજામ આપ્યા બાદ તમામ આરોપીઓ નપેાલ ભાગી ગયલે છે. જેઓની વોચ 
કયાા બાદ બાતમીદર મારફત ેહકીકત મળેલ કે તઓેની ગેંગ ફરીથી બીજા ગનુાન ેઅંજામ આપવાની તયૈારી કરી રહલે છે. આ 
કામ માટે તઓેની ગેંગના જુદા જુદા માણસો ગજુરાત તેમજ રાજસ્થાન રાજ્યના શહરેોમાાં ફરી રહલે છે. તઓેની ગેંગ પકૈી એક 
આરોપી હાલ સરુતમાાં મોબાઈલની દુકાનના લોકેશનની રેકી કરવા માટે આવલે છે. જેથી બન્ન ેટીમોએ સરુત ખાત ેઆવી સરુત 
શહરેમાાં બીજા મોબાઈલ ચોરીના ગનુાન ેઅંજામ આપવા આવલે ઈસમન ેશોધી કાઢવા તજવીજ શરૂ કરેલ. દરમ્યાન બાતમી 
હકીકત આધારે ઇચ્છાપોર ભસેાણ રોડ,પાલ હવલેીની બાજુમાાંથી જાહરે રોડ પરથી આરોપી મોહાંમદ સફીક સખુલમીયા તેલી 
ઉ.વ. ૨૮ રહ.ેગામ-વોડા-૨, વીરતા ચોક ઘોડાસહન જી. મોતીહારી (બબહાર) ચોરીના જુદી જુદી કાંપનીના િણ મોબાઇલ ફોન 
કક.રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મત્તાની કકમતના સાથ ેઝડપી પાડી આરોપીની પછુપરછ કરતા જણાયલે છે કે, તઓેની ગેંગમાાં (૧) 
મોહાંમદ સીરાજ ધોબી (૨) ભાગનારાયણ (૩) સાંતોષ કલવાર (૪) બાલતરુા દરજી (૫) કરણ (૬) સફીક (૭) અનીલ આહીર 
(૮) નઇમ ચીખ (૯) પીલોટી કલવાર તથા અન્ય બ ેઈસમો મળી કુલ-૧૧ લોકો છે અન ેગેંગનો લીડર મોહ્મમ્મદ સીરાજ ધોબી 
છે. જેન ેપોતે સરુત ખાત ેચોરી કરવા જવા ટીમ તૈયાર કરેલ અને કદલ્લી ભગેા થઈ સરુત ખાત ેચોરી કરવાની જગ્યા જોવા 
માટે (૧) અનીલ આહીર (૨) નઇમ ચીખ (૩) પીલોટી કલવારન ેસરુત ખાત ેમોકલી આપલે જેઓ સરુત મોરા ગામ ખાત ેરૂમ 
ભાડે રાખી ઉપરોક્ત બનાવવાળી મોબાઈલની દુકાનની રેકી કરી સીરાજન ેજાણ કરતા સીરાજ બાકીના તમામ લોકો સાથે સરુત 
આવલે અન ેમોરા ગામ ખાત ેરાખલે રૂમમાાં તમામ રોકાયલે. ત્યારબાદ સીરાજે પોત ેદુકાનની રેકી કરી અન ેદુકાનમાાં કેટલા 
મોબાઈલ, ઘડીયાળ તથા અન્ય કકિંમતી સામાન છે ત ેતથા કોઈ સીક્યરુીટી કે વોચમેન છે કે નહી ત ેખાિી કરી તમામને 
હકીકત જણાવલે. ત્યારબાદ તમામ રાિીના સમય ેજગ્યા પર જઈ દુકાનનુાં શટર ઉંચ ુકરી દુકાનમાાં પ્રવશે કરી, ચોરી કરી, 
બાજુની દુકાનનુાં શટર ઉંચ ુકરી, ચોરી કરતા હતા દરમ્યાન દુકાન માલીક આવી જતા તમામ ત્યાાંથી ભાગી ગયલે. ચોરી કયાા 
બાદ ગેંગનો લીડર સીરાજ ચોરીના મોબાઈલ ફોન તથા અન્ય ચીજ વસ્ત ુલઈ પોતાના ગામ અન ેત્યાાંથી નપેાલ ચાલી ગયલે 
હોવાની હકીકત જણાવેલ છે.  
એમ.ઓ:- મજકુર ગેંગ ઘોડાસહન ગેંગ, ચદ્દરગેંગ અથવા શટર કટવા ગેંગથી ઓળખાય છે. આ ગેંગમા લીડર ચોરી કરવા જતા 
પહલેા ગેંગના તમામ સભ્યોના ઘરે ખચાા પટેે એડવાન્સમાાં રૂપીયા આપ ે છે. ગામથી નીકળ્યા બાદ ગેંગના તમામ સભ્યોનો 
ખચો ગેંગનો લીડર ભોગવ ેછે. પોતાના ગામથી નીકળ્યા બાદ તઓે તમામ કદલ્લી ખાત ેકાપાસરેા ત્રવસ્તારમાાં રૂમ ભાડે રાખ ેછે 
આ ત્રવસ્તાર ઈન્ડસ્રીયલ એરીયા હોઈ કાંપનીમા નોકરીના બહાને સરળતાથી રૂમ મળી રહ ે છે. ત્યારબાદ ગેંગના લીડરની 
સચુનાથી ગેંગના અલગ અલગ સભ્યો દેશમા અલગ અલગ જગ્યાએ ચોરી માટેની જગ્યા જોવા જાય છે. ત્યારબાદ, જગ્યા 
જોયા બાદ ત ેગેંગ લીડરન ેજણાવ ેછે બાદમા ગેંગનો લીડર ચોરી માટેની જગ્યા જોઈ જગ્યા યોગ્ય લાગે તો તમામન ેજે-ત ે
શહરેમા બોલાવ ેછે. ત્યાર બાદ શટર ઉંચ ુકરી અંદર દુકાનમાાં જવાવાળા સભ્યોન ેદુકાન બતાવી દુકાનમાાં કેટલા મોબાઈલ છે 
સીક્યરુીટી સીસ્ટમ શુાં છે વગેરેની ખાિી કરી, રાિીના સમય ેનક્કી કરેલ જગ્યા પર જઈ મજબતુ સળીયા વડે હાથથી શટર ઉંચ ુ
કરે છે. આ દરમ્યાન બ ે ઈસમો દુકાનના શટર પાસ ેઆડી ચાદર રાખી ઉભા રહ ે છે. બાકીના ઈસમો તથા ગેંગનો લીડર 
દુકાનથી થોડા દુર વોચમાાં રહ ે છે. શટર ઉચુાં થયા બાદ બ ેઈસમો અંદર દુકાનમા પ્રવેશ કરી મદુ્દામાલની ચોરી કરી બહાર 
આવી ગેંગના લીડરન ેતમામ ચોરીનો મદુ્દામાલ આપી દે છે અને ગેંગનો લીડર મદુ્દામાલ લઈ તરુાંત પોતાના ગામ અન ેત્યાાંથી 
નપેાળ જઈ મદુ્દામાલ વેચી પરત આવી જાય છે.  
   મજકુર આરોપી પાસથેી મળી આવલે મદુ્દામાલ તથા કબલુાત આધારે નીચ ેજણાવેલ બ ેઘરફોડ ચોરીના 
ગનુા ડીટેક્ટ થયા છે. (૧) ઇચ્છપોર પો.સ્ટે.I ગ.ુર.નાં.૪૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧,૧૧૪ મજુબ. (૨) નીમકા  પો.સ્ટે.I 
ગ.ુર.નાં. ૩૦૪ /૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (રાજસ્થાન).  


