
પાલીતાણા ટાઉન પો.સ્ટે.ના લ ુંટના ગ નામાું નાસતા ફરતા આરોપીને સરથાણા વિસ્તારમાું ચપ્પ ની અણીએ 

કરેલ મોબાઈલ ફોનની લ ુંટના ગ નામાું મ દ્દામાલ સહિત ઝડપી પાડતી, સ રત શિરે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ. 

સરુત શહરે વિસ્તારમાાં વમલ્કત સબાંધી િણશોધાયેલ ગનુાઓ શોધી કાઢિા સારૂ પો.સ.ઈ.એસ.પી.ઝાલા તથા 
તેમની ટીમના પોલીસ માણસો પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન HC હહતેન્દ્રવસિંહ ભપુતવસિંહ તથા પો.કો. વિક્રમવસિંહ મનભુા 
નાઓને મળેલ બાતમી આધારે ક્રાઈમ પો.સ.ઈ.શ્રી.એસ.પી.ઝાલા તથા તેમની ટીમના માણસો િરાછા ભરતનગર 

શાક માકેટ પાસેથી આરોપી (૧) સાગર ઉરે્ફ ઘોડા બાબભુાઈ ભાલીયા ઉ.િ.૨૧ રહ.ેરામિાડી ર્ફામમ હાઉસ ખોલિડ ગામ 

ભાદા રોડ તા-કામરેજ જી-સરુત મળુ િતન ગીર ગઢડા મામલતદાર  કચેરીની બાજુમાાં હી-ગીર સોમનાથ (૨) ભરત 

ઉરે્ફ મોઠા જેઠાભાઈ ગોહહલ ઉ.િ.૨૧ રહ.ેખાતા નાં.૩૫ પહલેા માળે વિઠ્ઠલનગર સોસા., માતાિાડી િરાછા, સરુત 

મળુિતન :-ગામ મોઠા તા-ઉના જી-ગીર સોમનાથ નાઓને OPPO 2F મોડલનો મો.ર્ફોન નાં-૧ હક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તથા 
લુાંટ કરિામાાં િયરાયેલ ચપ્પ ુસાથે ઝડપી પાડલે સદર આરોપીઓની પછુપરછ દરમ્યાન તા:-૫/૧૧/૧૯ ના રોજ 

રાત્રીના અગ્યારેક િાગ્યાના સમુારે  તેઓ પોતાના વમત્ર વપયષુ ઉરે્ફ પાાંચીયા સાથે યામાહા FZ મો.સા.ઉપર નીકળેલા 
અને સરથાણા શાયોના પ્લાઝા પાસેથી પસાર થતી િખતે ત્રણ ઈસમોને આંતરીને તેમને જણાિેલ કે તમે મારી 
બહનેને કેમ મેસેજ કરો છો તેમ કહી  એક ઈસમે ચપ્પ ુ િડ ેઈજાઓ પહોંચાડી OPPO 2F કાંપનીનો મોબાઈલ ર્ફોન  લઈ 

તેમની સાથે ઝપાઝપી કરી નાશી ગયેલની હહકકત જણાિેલ છે જે બાબતે સરથાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં.૪૫૮/૨૦૧૯ 

ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪,૧૧૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મજુબનો ગનુ્દ્હો દાખલ કરેલ છે. તેમજ સદર આરોપી સાગર 

ઉરે્ફ ઘોડા બાબભુાઈ ભાલીયાની િધ ુપછુપરછ કરતા પોતે આજથી આશરે એકાદ િષમ પહલેા પોતાના વમત્રો સાથે 

મળીને પાલીતાણા બજરાંગદાસ પોલીસ ચોકી પાસે પાલીતાણા તાલકુા પાંચાયતના ઉપપ્રમખુ સાથે છરી તથા પાઈપ 

તથા ગપુ્તી જેિા હવથયારો િડ ેમારામારી કરી સોનાની ચેઈન હક.રૂ. ૩૫,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ. ૪૦૦૦/- ની લુાંટ કરેલ 

જે પાલીતાણા પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં-૭૯/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૫,૩૯૭,૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૫૦૪,૫૦૬(૨)૩૨૩ 

તથા જી.પી. એક્ટ કલમ ૧૩૫ મજુબનો ગનુ્દ્હો દાખલ થયેલ જે ગનુ્દ્હામાાં આરોપી નાસતો ર્ફરતો હોય જે ગનુ્દ્હો િણ 
શોધાયેલ હોય જે ગનુ્દ્હાઓનો ભેદ ઉકેલી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે. 

આરોપીનો ગનુાહીત ઈવતહાસ :- આરોપી સાગર ઉરે્ફ ઘોડા બાબભુાઈ ભાલીયા આગાઉ સને-૨૦૧૬ તથા સને ૨૦૧૭ 

માાં િરાછા પો.સ્ટે. મા મોબાઈલ સ્નેચીંગના ગનુ્દ્હામાાં તથા સને -૨૦૧૮ માાં મારામારીના ગનુામાાં કાપોરા પો.સ્ટે. માાં 
પકડાયેલ છે. 


