
ઘરફોડ કરનાર રીઢા આરોપીઓને મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી,  સરુત શહરે ક્રાઇમ બ્ાાંચ. 
 

   સરુત શહરે વિસ્તારમાાં ઘરફોડ ચોરીના બનાિો અટકાિિા તથા ઘરફોડ ચોરી કરતા 
ઈસમોને ઝડપી પાડિા ક્રાઇમ બ્ાાંચના પો.સ.ઈ. એમ.એસ.વિિેદી નાઓ તથા પો.કો. યોગેન્દ્રવસિંહ 

દદલભુા તથા પો.કો. મહાિીરવસિંહ રણજીતવસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે કાપોરા સીલ્િર ચોક 

પાસેથી આરોપીઓ (૧) શાહરૂખ વનસારઅહમદ રૈની ઉ.િ.૨૩ રહ.ે મદીના મસ્જીદની પાછળ 
આિેલ અમન સ્કુલની સામે એપાટટ મેન્દ્ટમાાં િીજા માળે, ઉઝેરભાઈના મકાનમાાં લીંબાયત, સરુત 
શહરે (૨) હીરાંજ ઉફે ડાહ્યો ગણેશભાઈ રાઠોડ ઉ.િ.૨૮ રહ,ેબબલ્ડીંગ નાં. એચ-૧, ૧૬, રૂમ નાં.૨૧ 
કોસાડ આિાસ, અમરોલી, સરુત શહરે (૩) અજય ઉફે લાલ ુધમેશભાઈ રાઠોડ ઉ.િ.૧૯ રહ.ે 
બબલ્ડીંગ નાં. બી-૧, ૧૬, રૂમ નાં.૨૨ કોસાડ આિાસ, અમરોલી, સરુત શહરેનાઓને ચોરીમા 
ઉપયોગમા લીધેલ (૧) ઓટો રીક્ષા દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- (૨) સોનાન ુપેન્દ્ડલ દક.રૂ ૧૫૦૦/- (૩) રોકડા 
રૂપીયા ૧૫,૦૦૦/- મળી કુલે દક.રૂ. ૧,૬૬,૫૦૦/-  ની મત્તાના મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડી સરથાણા 
પોલીસ સ્ટેશન I ગ.ુર.નાં.૫૦૪/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબના ઘરફોડ ચોરીના 
ગનુાનો ભેદ ઉકેલાયેલ છે. તેમજ પછુપરછ દરમ્યાન આરોપીઓ રાિીના આશરે દોઢ િાગ્યે 
ભેગા મળી કબજે કરિામાાં આિેલ ઓટો રીક્ષામાાં બેસી સરથાણા ગોવિિંદપાકટ  સોસાયટીમાાં 
ગયેલ. જયાાં એક બાંધ મકાન પાસે આરોપી શાહરૂખ તથા હીરાંજ ગયેલ અને તેઓએ મકાનન ુ
તાળુ પેચીયા તથા સળીયાની મદદથી તોડી, તેઓ ઘરમાાં ગયેલ તથા સહ આરોપી અજય 
ઘરની બહાર છુપાઈ િોચ કરતો રહલે. તથા અન્દ્ય સહ આરોપી સૈફઅલી રીક્ષામાાં દુર બેસી 
ચોરીન ુકામ પરુૂ થતા આરોપીઓને જગ્યા પર લેિા માટે ગયેલ. અને ચોરીમા મળેલ સોના 
ચાદીના દાગીના તથા રોકડા રૂપીયા સરખે ભાગે િહેંચી લીધેલ હોિાની હકીકત જણાિેલ છે. 
મજકુર આરોપીઓ પૈકી (૧) શાહરૂખ વનસારઅહમદ રૈની નીચે મજુબના ગનુાઓમાાં પકડાઈ 
ચકેુલ છે. (૧) પણુા પો.સ્ટે. I ૧૪/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. ૪૫૭, ૩૮૦ (૨)ખટોદરા પો.સ્ટે. I ૧૫/૨૦૧૮ 
ઈ.પી.કો. ૪૫૭, ૩૮૦ આરોપી (૨)હીરાંજ ઉફે ડાહ્યો ગણેશભાઈ રાઠોડ નીચે મજુબના ગનુામાાં 
પકડાઈ ચકેુલ છે. (૧)લીંબાયત પો.સ્ટે. I ૧૧૧/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭,૩૮૦(૨)લીંબાયત 
પો.સ્ટે. I ૧૧૦/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (૩) લીંબાયત પો.સ્ટે. I ૧૫૨/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ (૪) ડીંડોલી પો.સ્ટે. II ૬૭૩/૨૦૧૯ જી.પી.એક્ટ ૧૩૫ (૫)લીંબાયત પો.સ્ટે. II 
૧૬૭/૨૦૧૯ જી.પી.એક્ટ ૧૩૫. 


