ઘરફોડ ચોરી આચરતી સરોજ ગેંગના સાગરીતને ઝડપી, ઉમરા પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારની ત્રણ વિઝીટે શન
ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાાંખતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
સુરત શહેરના ઉમરા પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં બનેલ ઘરફોડ ચોરી જેમાાં ઉમરા પો.સ્ટે .I-ગુ.ર.નાં.
૨૫૦/૨૦૧૯ તથા ઉમરા પો.સ્ટે .I-ગુ.ર.નાં.૨૫૩/૨૦૧૯ તેમજ ઉમરા પો.સ્ટે .I-ગુ.ર.નાં.૨૫૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ
૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭ મુજબના ગુનાઓ જાહેર થયેલ. જે ત્રણેય ગુનાઓમાાં લાખો રૂવપયાની રોકડ રકમ, સોનાના
તેમજ હીરા જડડત દાગીનાઓની ચોરીઓ થયેલ હતી. સદરહુ ગુનાઓ ખુબ જ ટુાંકા સમયગાળા દરમ્યાન બનેલા
હોય અને પ્રાથવમક તપાસમાાં સદરહુ ચોરીઓ કોઇ એક જ ગેંગના સાગરીતોએ આચરે લ હોિાની શક્યતા આધારે
ક્રાઇમ બ્ાાંચના પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એચ.પનારા નાઓએ તેમની ટીમના પોલીસ માણસો સાથે અલગ અલગ ડદશાઓમાાં
પ્રયત્નો હાથ ધરે લ હતા. દરમ્યાન ત્રણેય ગુનાિાળી જગ્યાઓ ઉપર એક સફેદ કલરની I-20 કાર નાંબર- DL-4CAX-4887 ની હાજરી જણાયેલ હતી. આ દરમ્યાન હે.કો.કીરણવસિંહ ગોરધનભાઇ અને પો.કો.વિનોદ અખાભાઇ
નાઓને મળે લ બાતમી હકીકત આધારે ભિાની ઇન્ડસ્રીઝ, ચામુડા
ાં ટી એન્ડ પાન સેન્ટરની સામે ખુલ્લી જગ્યામાાંથી
આરોપી ગાંગારામ રામમોહન સરોજ, ઉ.િ.૨૦, રહે, પુણા કુ ાંભારીયા રોડ, લેન્ડ માકક ની સામે, િકીલ િાડીની
બાજુ માાં, ભિાની ઇન્ડસ્રીઝ, ખાતા નાંબર-૪૮, અવમતભાઇ શેઠના ખાતામાાં, સુરત. મુળ િતન- પરાનુપરુ ,
બબસડહયા, તા.કુ ાંડા, થાના-હાથીગિા જી.પ્રતાપગઢ, ઉત્તર પ્રદે શિાળાને ગુનામાાં િપરાયેલ કલરની I-20 કાર
નાંબર-DL-4C-AX-4887 સડહત ઘરફોડ ચોરીના સાધનો, સોનુ ાં ગાળિાનુ ાં મશીન અને સાધનો, મોબાઇલ ફોનો,
મોઢે બાાંધિાના માસ્ક, સહ આરોપીઓની કપડાની બેગો સહીત કુ લ્લે રૂ!.૫,૧૨,૨૦૦/-ની મત્તા સાથે ઝડપી પાડી .
આરોપીની પુછપરછમાાં હકીકત જાહેર થયેલ કે મજકુ ર આરોપી ગાંગારામ સરોજ સુરત ખાતે છે લ્લા પાાંચેક િર્કથી
રોજગારી અથે આિેલ છે અને પુણા કુ ાંભારીયા રોડ ઉપર આિેલ ભિાની ઇન્ડસ્રીઝમાાં એમ્બ્ોઇડરી મશીન
ચલાિિાની મજુ રી કરે છે . આજથી પાાંચેક મડહના પહેલા તેના િતનના ગામ ગયેલ હતો અને તે બાદ
તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ પરત સુરત મુકામે તેના અન્ય ચાર સાગરીતો સાથે આિી સુરતના ધનાધ્ય
વિસ્તારમાાં ડદિસ દરમ્યાન ભાડાની ઓટોરીક્ષામાાં રે કી કરી તે બાદ તેના સાગરીતની આઇ-૨૦ કારમાાં જઇ
ઉપરોક્ત ઘરફોડ ચોરીઓ આચરે લાની કબુલાત કરે લ છે .

