ુ ી દાગીના અને રોકડ રકમ ચોરી
રહેણાાંક વિસ્તારોમાાં ડુપ્લીકેટ ચાિી બનાિિાના બહાને ઘરમાાં ઘસ
કરતા ચોરને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ,
ુ ાઓ શોધી કાઢિા
સરુ ત શહેર વિસ્તારમાાં વમલ્કત સાંબધી િણશોધાયેલ ગન
અને નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડી પાડિા શહેર વિસ્તારમાાં ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસોની
ટીમ પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન પો.સ.ઇ. શ્રી સી.આર.દે સાઇ નાઓની ટીમના માણસો હે.કો. મનોજ
ુ
તકારામ
અને હે.કો. શૈલેષ રાધેબબહારીનાઓને મળે લ બાતમી આધારે લીંબાયત નીલગીરી સકક લ
ુ ીંગ વિક્રમસીંગ સીકલીકર ઉ.િ. ૨૧ રહે. ૪૯, યોગીકૃપા સોસાયટી,
પાસેથી આરોપી- સોનસ
ુ રહે. નાંદુરબાર એકતાનગર તા.જી.નાંદુરબાર મહારાષ્ટ્ટ્ર નાને
છાપરાભાઠા રોડ અમરોલી, સરુ ત મળ
પકડી પાડી તેના કબજામાાંથી સોનાની બાંગડી નાંગ-૨ તથા સોનાની િીંટી નાંગ-૧ મળી કુ લ્લે કક.રૂ.
ુ પરછ કરતા તેણે અને તેનો મોટો ભાઇ
૧૧૨૦૦૦/- ના મત્તાનો મદ્દુ ામાલ મળી આિતા આરોપીની પછ
જગદીશ સીકલીકર નાઓએ મળીને સદર સોનાના દાગીના ભટાર રવિદશકન સોસાયટી મકાન નાં.
બી/૩૯ માાં તીજોરીના ખાનાની ડુપ્લીકેટ ચાિી બનાિિાના બહાને મકાનમાાં પ્રિેશ કરી મકાન
માલીકની નજર ચકુ િીને તીજોરીમાાંથી દાગીના અને રોકડા રૂવપયાની ચોરી કરી લીધેલ હોિાની
ુ ાત કરતા આ બાબતે ખટોદરા પો.સ્ટે . ગ.ુ ર.નાં. ૦૧૨૮/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦,૧૧૪
કબલ
ુ બનો િણશોધાયેલ ગન
ુ ો શોધી કાઢિામાાં આિેલ છે . સદર ગન્ુ હાની હકીકત એિી રીતેની છે કે,
મજ
ુ ાના ફરીયાદીશ્રી પ્રફુલભાઇ બાબભ
ુ ાઇ પટે લ ઉ.િ. ૬૫ રહે, બી/૩૯, રવિદશકન સોસાયટી,
આ ગન
ભટાર ચાર રસ્તા નાઓના મકાનમાાં તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ કલાક ૧૫/૧૫ થી કલાક ૧૭/૦૦
િાગ્યા દરમ્યાન સરદારજી જેિા દે ખાતા બે ઇસમોએ વતજોરીના ખાનાની ચાિી બનાિિા માટે આિી
ચાિી બનાિી આપિાના બહાને વતજોરીમાાંથી સોનાની બાંગડી નાંગ-૨, સોનાની લગડી નાંગ-૧
સોનાની િીંટી નાંગ-૨ અને રોકડા રૂવપયા-૧૬૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૬૦૦૦૦/- ના મત્તાની ચોરી કરી
લઇ નાસી ગયેલ હતા. દરમ્યાન ડી.સી.બી. પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસોને આરોપી સોનાના દાગીના
િેચિા માટે આિિાનો હોિાની મળે લ બાતમી હકીકત આધારે િોચમાાં રહી પકડી પાડી, પ્રસાંશનીય
કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

