ઘરફોડ ચોરીના ગુનાનો ગણતરીના દિવસોમાાં ભેિ ઉકે લી આરોપીઓને તમામ મુિામાલ સાથે પકડી પાડતી, સુરત પોલીસ
અમરોલી પો.સ્ટે તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ રાત્રીના બે વાગ્યાથી પોણા ચારે ક વાગ્યા િરમમયાન ફરીયાિી શ્રી દ ાં મતભાઈ
બચુભાઈ પાાંડવ નાઓના સુરત શ ે ર અમરોલી, ગુ. ા.બોડડ દરલાયન્સ નગર સોસા.માાં આવેલ ઘર નાં.૪૦૯ માાં "પ્રમુખ દિયેશન" નામના
ખાતામાાં આશરે પાાંચથી છ જેટલા અજાણ્યા ઈસમોએ મેઈન િરવાજાનુ તાળુ કોઈ સાધન વડે તોડી અગર તો ખોલી ખાતામાાંથી તૈયાર તેમજ
સ્ટોન ચોટાડે લ લેડીઝ ડર ે સ મદટરીયલ્સ નાંગ-૨૪૦ દક.રૂ.૧,૮૪,૮૦૦/- તથા નાની-મોટી, અલગ-અલગ વજનની સ્ટોન ભરે લી પ્લાસ્ટીકની
થેલીઓ નાંગ-૭૦ દક.રૂ.૩૮,૩૦૦/- તથા ોટ દફક્સ મશીન દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૨,૪૩,૧૦૦/- ના મત્તાના સામાનની ચોરી કરી
ઓટો રીક્ષામાાં મુકી એક-બીજાની મિિગારી કરી નાશી જઈ ગુનો કયાડ મવગેરે મતલબનો અમરોલી પો.સ્ટે .માાં "એ" પાટડ -૧૧૨૧૦૦૦૪૨૧૨૨૦૯
ઈ.પી.કો. કલમ ૩૮૦,૪૫૭,૧૧૪ મુજબનો તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ ગુનો િાખલ થયેલ છે .
જે ધરફોડ ચોરીના ગુનાની ગાંભીરતાથી નોંધ લઇ અમરોલી પો.સ્ટે .ના પો.ઇન્સ. શ્રીનાઓએ સવૅલન્સ સ્ટાફના
માણસોને જરૂરી માગૅિશૅન આપી અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે શોધી કાઢવા સારુ ટે કનીકલ સવેલન્સ,
બનાવની જગ્યા આસપાસના સી.સી.ટી.વી. ફુટેજ તથા ુ મન સોસીસના મિિથી તપાસ કરતા/કરાવતા તા તે િરમમયાન સવેલન્સ
સ્ટાફના અ. ે .કો. જીતેન્રમસાં પ્રમવણમસાં તથા અ.પો.કો. ભગીરથમસાં નુભાઈ નાઓની સાંયુક્ત રા ે બાતમી કીકત આધારે ગુનામાાં
સાંડોવાયેલ નીચે મુજબના આરોપીઓને તમામ મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી કાયિેસરની કાયડવા ી કરે લ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓના નામ:- (૧) મવજયભાઇ વકાભાઇ ઓડકીયા ઉ.વ.૨૧ ર ે :- પુવી સોસાયટી, દ રાબાગ વરાછા, સુરત શ ે ર. (૨)
અજય ચાંિુભાઇ િોિરીયા ઉ.વ.૧૯ ર ે :-ઘર નાં.૫૩૯, દરલાયન્સનગર ગુ. ા.બોડડ , અમરોલી, સુરત શ ે ર. (૩) અદકલ પવન પાનીગ્રા ી ઉ.વ.
૨૬ ર ે .ઘર નાં.૭૭૨, અાંમબકાનગર ગુ. ા.બોડડ , અમરોલી, સુરત શ ે ર.(૪)રા ુ લ શત્રુધ્ય પાસવાન ઉ.વ.૨૦ ર ે .રીલાયન્સનગર ગુ. ા.બોડડ ,
અમરોલી, સુરત શ ે ર. (૫) કે મમલ પ્રમવણભાઇ લકુ લ ઉ.વ.૧૯ ર ે .ઘર નાં.૩૦૧, રીલાયન્સનગર ગુ. ા.બોડડ , અમરોલી, સુરત શ ે ર. (૬)
મવવેક સુમનભાઇ ચૌ ાન ઉ.વ.૧૯ ર ે . ઘર નાં.૪૩૦, રીલાયન્સનગર ગુ. ા.બોડડ , અમરોલી, સુરત શ ે ર. (૭) રણજીત દિપચાંિ મવશ્વકમાડ
ઉ.વ.૨૧ ર ે :-કે શવભાઇના મકાનમા, રીલાયન્સનગર ગુ. ા.બોડડ અમરોલી, સુરત શ ે ર.
નોધાયેલ ગુનાની મવગત:-અમરોલી પોલીસ સ્ટે શન "એ" પાટડ ગુ.ર.નાં. ૧૧૨૧૦૦૦૪૨૧૨૨૦૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૮૦, ૪૫૭, ૧૧૪ મુજબ
કબ્જે કરે લ મુદ્દામાલની મવગત:-સ્ટોન ચોટાડે લ લેડીઝ ડર ે સ મદટરીયલ્સ નાંગ-૨૪૦ દક.રૂ.૧,૮૪,૮૦૦/- તથા નાની-મીટો, અલગ-અલગ
વજનની સ્ટોન ભરે લી પ્લાસ્ટીકની થેલીઓ નાંગ-૭૦ દક.રૂ.૩૮,૩૦૦/- તથા રે કૃષ્ન કાંપનીનુ ોટ દફક્સ મશીન દક.રૂ.૨૦૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
દક.રૂ.૨,૪૩,૧૦૦/- ના મત્તાનો ચોરીમાાં ગયેલ મુદ્દામાલ તેમજ ગુનાના કામે વપરાયેલ ઓટો રીક્ષા રજી. નાં.GJ-05-AV-2188 જેની દક.રૂ.આ.
૭૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ. ૩,૧૩,૧૦૦/- નાનો કબ્જે કરે લ છે .

