ુ ી વિધી કરિાના બહાને ચોરી, છળકપટથી મેળિી લેતી મહીલા
સરુ ત શહેર વિસ્તારમાાં ઘરમાાં ઘસ
આરોપીઓને સોના ચાાંદીના દાગીના કક.૧૦,૪૧,૭૨૧/- ના મદ્દુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડતી,
ડીંડોલી પોલીસ સ્ટે શન સિેલન્સ સ્ટાફની ટીમ.
સરુ ત શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાાં રહેતા પરપ્ાાંતીય રહીશોને ટાગેટ કરી, ફાળો
માાંગિાના બહાને મકાનોમાાં જઈ સ્ત્રીઓને વિશ્વાસમાાં લઈને, ”તમારા ઘરમાાં મેલી શક્તતનો િાસ છે ” તેિી િાતો
કરીને માથાના ભાગે હાથ ફેરિીને તેમની પાસેથી સોના-ચાાંદીના દાગીના, રોકડા રકમ અને કપડા છળકપટથી
ુ ધ
ુ કાળમાાં બનેલ બનાિ સબાંધે સક્રીય
કાઢાિી લેતી હોય તેિી મહીલા ગેંગ સક્રીય થયેલ હોય, જે અનસ
ાં ાને ભત
મકહલા ગેંગને પકડી પાડિા ડીંડોલી પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઈ. શ્રી આર.પી.દરજી. તથા સાથેના પોલીસ માણસો સાથે
ુ ાઈ તથા અ.હે.કો. માંગળાબેન રાજેશભાઈ તથા અ.હે.કો.
પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન અ.હે.કો. વિરે નભાઈ જમભ
નિલસાંગ ગોવિિંદસાંગ નાઓને બાતમીના આધારે ચાર મકહલા આરોપીઓને સોના ચાાંદીના દાગીના તથા
ુ બ તા.૨૫/૨/૨૦૨૦ના ક.૧૩/૪૫ િાગે અટક કરે લ છે .
સાડીઓ સાથે પકડી પાડી, સીઆરપીસી ક.૪૧(૧)ડી મજ
પકડાયેલ મહીલા આરોપીઓના નામ સરનામા:(૧) ફરજાના W/O ભાંટ્ટ નસીબ અહમદ કઠુ અંસારી ઉ.િ. ૩૫ રહે. પ્લોટ ૯ થી ૧૪ બીજા માળે પ્કાશનગર
ુ િતનઆસપાસ દાદાના માંકદરની સામે સાંજયભાઈ રબારીના મકાનમાાં ભાડેથી ગોડાદરા લલિંબાયત, સરુ ત મળ
ુ રી રામપરુ ા તા.કેરાકતપર
ુ બજર થાના-સોલાપરુ , જી.િારાણસી (ઉ.પ્.) (૨) સહોદરા ઉફે ખૈરૂવનશા તે
સકુ નાલ સિ
ુ લી અંસારીની પત્ની ઉ.િ.૫૭ રહે. પ્લોટ નાં. ૯ થી ૧૪ બીજા માળે પ્કાશનગર આસપાસ
રસીદ અબ્દુલ કલ્લ ુ મર
ુ િતન–દીઈપરુ ,
દાદાના માંકદરની સામે સાંજયભાઈના રબારીના મકાનમાાં ભાડેથી ગોડાદરા, લલિંબાયત, સરુ ત મળ
ધસૌના તા.ચાંદિત થાના- સોલાપરુ (ઉ.પ્.) (૩) ગોહુાં તે નરુ મહમદ ભોન ુ અંસારીની પત્ની ઉ.િ.૩૭ રહે. પ્લોટ
નાં.૮૧, પહેલા માળે વિશાલભાઈ મકાનમાાં ભાડેથી, લક્ષ્મણનગર, આસપાસ માંકદર પાસે ગોડાદરા, લલિંબાયત,
ુ િતન- બિ
ુ ારી ખદ
ુ દ તા.પીંદણૅઅ થાના-બડાગાાંિ, જી.િારાણસી (ઉ.પ્.) (૪)નાઝમા ઉફે મીના W/O ગલ
ુ
સરુ ત. મળ
મહોમદ તેઢઈ અંસારી ઉ.િ. ૪૦ રહે. પ્લોટ નાં. ૮૧, વિસાલભાઈ મકાનમાાં ભાડેથી, લક્ષમણનગર, આસપાસ
ુ રહે. સ્િરીરામપરુ ા તા.કકરાકટ થાના જલાલપરુ જી. જોનપરુ (ઉ.પ્.)
માંકદરની બાજુમાાં, લીંબાયત, સરુ ત. મળ
કબજે કરે લ મદ્દુ ામાલ :- અલગ અલગ સોનાના-ચાાંદીના દાગીનાઓ કક. રૂ.૧૦,૪૧,૭૨૧/-સાડીઓ કક.રૂ. ૬૦૦૦/કુ લ્લે કબજે કરે લ મદ્દુ ામાલની કક.રૂ.૧૦,૪૭,૭૨૧/- જેઓ તમામ મહીલાઓ મસ્ુ લીમ હોિા છતા કહન્દુ નામ ધારણ
કરી કહન્દુ મહીલાઓને જ ટાગેટ બનાિે છે . િીધી બાબતે કોઈને જણાિશે તો પવત/ બાળકો મરી જિાની ધમકીથી
બનાિ ડીતલેર થતા નથી.
ુ ાઇની વિગત:-(૧) ડીંડોલી પોલીસ સ્ટે શન I ગ.ુ ર.નાં. ૨૪૪/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦,
ડીટેતટ કરે લ ગન
ુ બ (૨) પલસાણા પોલીસ સ્ટે શન A પાટદ ૧૧૨૧૪૦૪૬૨૦૦૧૪૦ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦,
૩૨૮, ૧૨૦(બી) મજ
ુ બ (૩) પાાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન A પાટદ ૧૧૨૧૦૦૨૫૨૦૦૬૯૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ મજ
ુ બ
૧૧૪ મજ
તથા બીજા ૭૦ જેટલા ગન્ુ હાઓ શોધિાની શક્યતા છે .

