અગાઉ લટું , ધાડ, ઘરફોડ ચોરીના ૧૨ વધ ગનાઓમાું પકડાઇ ચકેલ અને ચીખલી પો.સ્ટે . ના ઘરફોડ ચોરીના ગનામાું
૫ વર્ષથી નાસતા-ફરતા રીઢા આરોપીને ઝડપી પાડતી, સરત શહેર ક્રાઇમ બ્ાુંચ.
સરત શહેર વવસ્તારમાું ક્રાઇમ બ્ાુંચના પો.સ.ઇ. શ્રી આઇ.એસ.રબારીનાઓ તેમની ટીમના
માણસો સાથે વાહન ચોરી, ઘરફોડ ચોરી, અને નાસતા-ફરતા વોન્ટે ડ આરોપીઓને પકડી પાડવા વકષ -આઉટમાું હતા તે
દરમ્યાન હે.કો. ચુંદ્રપ્રકાશ ગણેશપ્રસાદ અને પો.કો. મેહલ પનમચુંદ નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે ચીખલી
પો.સ્ટે . ફસ્ટષ ગ.ર.નું. ૮૮/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મજબના ગનાનો નાસતો-ફરતો આરોપી નામે-મધસીંગ
ઉફે અમરસીંગ S/O તેજાસીંગ ટાુંક (સીકલીગર) ઉ.વ.૫૮ રહે. ઇ/૧૨, રૂમ નું. ૫, ભેસ્તાન આવાસ, ડીંડોલી, સરત
શહેરનાઓને આજરોજ તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પકડી પાડી મજકર આરોપીએ સહ-આરોપીઓ પોતાના દદકરા
આઝાદસીંગ તથા હરજીતસીંગ અમરસીંગ ભાદા, બબલસીંગ ગોપાલસીંગ, છત્તરસીંગ ઉત્તમસીંગ ભૌંડ (સીકલીગર),
અનીલસીંગ દયાસીંગ ભૌંડ સાથે મળીને સને ૨૦૧૪ના વર્ષમાું ચીખલી પો.સ્ટે . જી.નવસારીની હદમાું મોજે ખ ુંદ વાુંસદા
જતા રોડ ઉપર એક શોપીંગ સેન્ટરમાું મોટર રીપેરીંગની દકાનમાુંથી રાત્રીના સમય દરમ્યાન દકાનન ું શટલ ઉંચ કરી
જદી-જદી કુંપનીની ઇલેક્ટ્રીક મોટરો નુંગ-૨૧ અને ઇલેક્ટ્રીક થ્રી ફેઝના વાયર મળી કલ દકિં.રૂ.૧,૯૮,૫૦૦/- ના મત્તાની
ચોરી કરે લ હતી. જે ગન્હામાું મજકર આરોપી છે લ્લા પાુંચ વર્ષથી નાસતો-ફરતો હતો.
આરોપીનો ગનાહીત ઇવતહાસ :- મજકર આરોપી અગાઉ સને ૧૯૯૫ માું અંકલેશ્વર જી.આઇ.ડી.સી., નવસારી,
વલસાડ, વાપી, ગણદે વી, ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનમાું ધાડ અને લટું ના ગન્હાઓમાું પકડાયેલ છે . જેમાું ભરૂચ અને
નવસારી જેલમાું પાુંચ વર્ષ જેલમાું રહેલ હતા. ત્યારબાદ સને ૨૦૦૮ માું અમરોલી પો.સ્ટે . માું લટું ના ગનામાું અને
પાુંડેસરા પો.સ્ટે . માું ઘરફોડ ચોરીના ગનામાું પકડાયેલ હતો. તેમાું સરત સબજેલમાું બે વર્ષ જેલમાું રહેલ છે . ત્યારબાદ
સને ૨૦૧૩ માું કામરે જ, કડોદરામાું લોખુંડની પ્લેટ ચોરીના ગનામાું પકડાયેલ હતો અને નવસારીમાું મોટર ચોરીના
ગનામાું પકડાયેલ હોય તે સમયે સરત સબજેલ અને નવસારી જેલમાું ત્રણ મહીના જેલમાું રહેલ હતો. આમ મજકર
આરોપી ધાડ-લટું અને ઘરફોડ ચોરીઓ કરવાનો ગનાહીત ઇવતહાસ ધરાવે છે .

