જોગર્સ પાર્સ રોડ ઉપર આવેલ આઇર્ર શોરૂમ પાર્ેથી ઓડી ર્ારનો ર્ાચ તોડી `. ૧૨ લાખની ચોરી
ર્રનાર આરોપીઓને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સરુ ત શહેર ઉમરા પો.સ્ટે . વવસ્તારમાાં તા.૨૧/૯/૨૦૧૯ ના રોજ ર્લાર્ ૧૯/૪૫ થી ૨૨/૧૫
દરમ્યાન ફરીયાદીશ્રીનાઓએ પોતાના શોરૂમ પાર્ે પોતાની ઓડી ફોર વ્હીલ ર્ાર નાંબર GJ-05-JCુ ી પાર્સ ર્રે લ હતી દરમ્યાન એર્ ઓટો
9894 માાં એર્ બ્ાઉન ર્લરની બેગમાાં રોર્ડા `.૧૨ લાખ મર્
રીક્ષામાાં આવેલ બે અજાણ્યા ઇર્મોએ ફરીયાદીની ઓડીર્ારના ર્ાચ તોડી તેમાાંથી `. ૧૨ લાખ રોર્ડ
ભરે લ બેગ ચોરી ર્રી નાશી ગયેલ હતા જે અંગે ઉમરા પોલીર્ સ્ટે શનમાાં I ગ.ુ ર.નાં. ૨૯૩/૨૦૧૯
ુ બનો ગન
ુ ો દાખલ થયેલ જે ગાંભીર ગન
ુ ાની નોંધ લઇ ડી.ર્ી.બી.
ઇ.પી.ર્ો. ર્લમ ૩૭૯, ૪૨૭ મજ
પો.સ્ટે.ના પોલીર્ માણર્ોની અલગ અલગ ટીમો બનાવી ર્ી.ર્ી.ટી.વી. ફુટેજ તથા ટે ર્નીર્લ
ુ ભાઇ તથા
ર્વેલન્ર્ની મદદ લઇ વર્સ આઉટમા જોડાયેલ હતી. દરમ્યાન હે.ર્ો. વનતેશ તનસખ
અ.પો.ર્ોન્ર્. દે વેન્રાન ગાંભીરદાનનાઓને મળે લ બાતમી હર્ીર્ત આધારે ખ્વાજાદાના દરગાહ
ુ ફુ શેખ ઉ.વ. ૩૯ રહે.
બડેખા ચર્લા હીજડાવાડ ખાતેથી આરોપીઓ (૧)મોહમાંદ હુર્ેન મોહમાંદ યસ
ુ લીર્રા મેઇન રોડ,સરુ ત. (૨)
ઘર નાં.૧૧/૨૩૫૨, ખજુરાવાડી, નરમાવાલા બબલ્ડીંગ ર્ામે, મગ
મોહમાંદ નઇમ ઇમ્મ્તયાઝ દાતા ઉ.વ.૩૨ રહે.ઘર નાં.૧/૨૨૯૦, નવાબી મસ્ીદ ર્ામે, હબીબશા
મહોલ્લો પાર્ે, ખાંડેરાવપરુ ા, નાનપરુ ા, સરુ ત શહેરનાઓને ઝડપી પાડી, તેઓની ઝડતી ર્રતા
ુ ાના ચોરીમા ગયેલ મદ્દુ ામાલની રર્મ પૈર્ીના રોર્ડા `. ૭,૬૨,૦૦૦/તેઓની પાર્ેથી ઉપરોક્ત ગન
ુ ામાાં વપરાયેલ ઓટો રીક્ષાની કર્િં. `.
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ ની કર્િં. `.૨૩,૬૦૦/- અને ગન
૧૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કર્િં.`.૮,૦૦,૬૦૦/- ના મદ્દુ ામાલ ર્ાથે પર્ડી પાડી ઉપરોક્ત ગન્ુ હો
વણશોધાયેલ હોય, જે શોધી ર્ાઢી પ્રર્ાંશનીય ર્ામગીરી ર્રવામાાં આવેલ છે .
ુ ાહીત ઇવતહાર્:-આરોપી (૧) મોહાંમદ હુર્ેન મોહાંમદ યસ
ુ ફુ શેખ :-અગાઉ ર્ને ૨૦૧૭ માાં ઉમરા
ગન
ુ ામાાં તથા ચોર્ બજાર પોલીર્ સ્ટે શનમાાં
પોલીર્ સ્ટેશનમા ગાડીના ર્ાચ તોડી ચોરી ર્રવાના ગન
ુ ામાાં પર્ડાયેલ છે . આરોપી (૨) મોહમાંદ નઇમ ઇમ્મ્તયાઝ દાતા ર્ને ૨૦૧૬ માાં
ચોરીના ગન
ુ ામાાં તથા ૨૦૧૭ માાં ગાડીના ર્ાચ તોડી ચોરી ર્રવાના
અઠવાલાઇન્ર્ પો.સ્ટે.મા અપહરણના ગન
ુ ામાાં ઉમરા પોલીર્ સ્ટે શનમાાં તથા ર્ને ૨૦૧૯ માાં મહીધરપરુ ા પો.સ્ટે .માાં પરુ ઝડપે વાહન
ગન
ુ ામાાં પર્ડાયેલ છે .
ચલાવવાના ગન

