
                                                                            
ઉધના સીલીકોન શોપસસમા ખંડણી માટે ધમકી આપી ફાયરીંગ કરવાના ચચાસસ્પદ ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલી, તમામ 

આરોપીઓ તથા હથથયાર કબજે કરતી ઉધના પોલીસ. 
                         ઉધના પોલીસ સ્ ટેશન I ગ.ુર.નં. ૯૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૭, ૩૮૫, ૧૧૪ તથા આર્મસસ એક્ટ કલમ 
૨૫(૧બી)એ તથા જી.પી. એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબના કામનો ગનુ્હો તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ દાખલ થયેલ છે. આ 
કામના ફરીયાદીશ્રી અશોકભાઇ બાલચદં શાહ ઉવ.૪૪ ધંધો. ઇલેક્રીક(LED બલ્બ)નો વેપાર ઉધના સીલીકોન શોપસસ ખાતે કરે 
છે. જેમના ઉપર એક અજાણ્યો ઇસમ ઉ.વ. ૩૫ થી ૪૦ વર્સનો જે કાળા કલરન ુહલે્મેટ પહરેીને મોંઢુ રૂમાલથી બાંધીને ફરી.ની 
દુકાનના દરવાજામાં ઉભા રહી ફરીયાદી ઉપર પોતાની પાસેની નાની ગન (પપસ્તોલ) તાકીને બે રાઉન્ડ ફાયરીંગ કરી નાશી 
ગયેલ હોય અને આ બનાવના સમય અગાઉ જ આ કામના સાહદે ભીખમચદં જૈન જેઓની ઓફીસ ફરીયાદીના ઓફીસની 
નજીકમાં સામે આવેલ હોય જેમના મોબાઇલ ઉપર બે કરોડ રૂપીયાની ખડંણીની માંગણી કરી તેઓને ધમકી આપી તેમજ બનાવ 
બાદ પણ ધમકી આપી ગનુો કરેલ હોય જે ગનુ્હો વણશોધાયેલ હોય, જે ઉધના પો.સ્ટે. તથા CCTV ટેકનીકલ ટીમ તેમજ અલગ 
અલગ ટીમ બનાવી ગનુ્હો શોધી કુલ ચાર આરોપી  (૧) પ્રખર પ્રપતક ખન્ના તથા (૨) સચ્ચ ુઉફે કરણ s/o  રામઅવતાર ફકીરા 
રાય રહવેાસી. વેસ ુ સરુત તથા (૩) જીગર પનતીનભાઇ પટેલ રહવેાસી. વરાછા, સરુત (૪) યોગેશ્વર મનોજભાઇ મૈસરુીયા 
રહવેાસી, મલેકપરુ પલસાણા અટક કરેલ  છે.  તેમજ કાયદાના સંઘર્સમાં આવેલ બાળ કકશોરને ડીટેન કરી પ્રસંશપનય કાયસવાહી 
હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તેમજ આરોપીએ ગનુ્હામાં ઉપયોગમાં લીધેલ દેશી બનાવટની પપસ્તલ રૂ.૪૦,૦૦૦/-ની મળી આવેલ 
હોય જે ગનુ્હાના કામે કબ્જજે કરેલ છે. તેમજ આ આરોપીઓ પૈકી (૧) સચ્ચ ુઉફે કરણ s/o  રામઅવતાર ફકીરા રાય રહવેાસી. 
વેસ ુસરુત તથા (૨) પ્રખર પ્રપતક ખન્ના પવરૂધ્ધ ખટોદરા પો.સ્ટે. I  ગ.ુર.નં. ૨૩૪/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૫૬,૩૭૯,૧૧૪ મજુબ 
ચીલઝડપનો ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય જે વણશોધાયેલ હોય જે ગનુો શોધી કાઢી પ્રસંશનીય કામગીરી કરેલ છે.  
 

 

પાકસ  કરેલી ફોર વ્હીલ ગાડીઓના દરવાજો ખોલી રૂપપયાની ચોરી કરનાર બે ઈસમોન ેગણતરીના કદવસોમા ંપકડી 

પાડતી ચોકબજાર સવલેન્સ સ્ટાફની ટીમ 

ચોકબજાર પો.સ્ટે I ગ.ુર.નં ૧૪૧/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે ફરીયાદી  બેંકમાંથી 

રોકડા રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/- ઉપાડી પોતાના ઘરે  જતી વખતે  સીંગણપોર ચાર રસ્તા અક્ષરકદપ શોપપિંગ સેન્ટરની સામે રોડ ઉપર 

આવેલ ફ્રુટની લારી પાસે પોતાની ગાડી રોડ ઉપર પાકસ કરી ફ્રુટ લેતા હતા તે વખતે એક ટુ વ્વ્હલ બાઈક પર આવેલ બે 

અજાણ્યા ચોર ઈસમો ગાડીનો દરવાજો ખોલી સદર રૂપપયા ભરેલ થેલીની ચોરી કરી નાસી જઈ ગનુો કરેલ જે ગનુ્હાના કામે 

અતે્રના પો.સ્ટે.ના પોલીસ માણસોની અલગ અલગ ટીમ બનાવી આરોપીની તથા ગનુામાં વપરાયેલ મોટર સાયકલની તપાસ 

કરી કરાવતા અ.હ.ેકો.હર્સદપસહ મંગળુભાઈ તથા અ.પો.કો. અપમત બબરેન્રપસહ નાઓને ખાનગી રાહ ેબાતમી હકકકત મળતા સદર 

ગનુ્હાના કામે ચોરી કરનાર બે  ઈસમો તેમની પાસેની ડીસ્કવર મો.સા.નં.GJ-05-HD-9333 ઉપર બેસી સએુજ રીટમેન્ટ પાસેથી 

પનકળનાર છે. તેવી બાતમીની હકકકતના આધારે આરોપી(૧) આનંદકુમાર ઉફે રાજાકુમાર તલુસીરામ ડોહરે  ઉવ-૨૦ તથા(૨) 

તલુસીરામ મોહનલાલ ડોહરે ઉવ-૫૦ બને્ન-રહ-ેઘર નં-૪૭, પવશ્રામનગર મકેુશભાઈ ડોહરેના મકાનમાં લક્ષ્મી ડેરીની બાજુમાં વેડ 

રોડ, સરુત નાઓને પકડી પાડી તેઓની યકુ્ક્ત પ્રયકુ્ક્તથી પછુપરછ કરતા બને્ન ઈસમોએ ઉપરોક્ત ગનુાની કબલુાત કરતા હોય 

અને તેઓની પાસેથી ચોરીમાં ગયેલ રોકડા રૂપપયા ૮૦,૦૦૦/- ના મત્તાનો મદુ્દામાલ કબજે કરી બને્ન આરોપીઓને અટક કરી 

પ્રસંશનીય કામગીરી કરેલ છે.  

 
  



 

અડાજણ સડુા આવાસમાં સને ૨૦૧૬ તેમજ સને ૨૦૧૮ ની બે ઘરફોડ ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલતી  
સરુત શહેર ક્રાઇમબ્ાંચ :-  

સરુત શહરેમાં અનડીટેકટ રહલેા ઘરફોડ ચોરીઓના ગનુ્હાઓ શોધી કાઢવા સરુત શહરે ક્રાઇમ બ્ાંચની ટીમ DCP 

તથા ACP શ્રી ક્રાઇમની સચુનાથી  P.I. શ્રી ડી.સી.બી.ના માગસદશસન હઠેળ PSI શ્રી વી.જે.ચાવડા તથા ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.ના પોલીસ 

માણસો કામગીરીમાં રોકાયેલા હતા. દરર્મયાન PC ધમેન્ર કકશનભાઇ તથા  HC ભરતપસિંહ જોરૂભાને મળેલ ચોક્કસ બાતમી આધારે 

આરોપી (૧) અજય ઉફે ગોલ્ડન S/O સભુાર્ જગતાપ, ઉ.વ.૨૦, રહ.ેઘર નં.એચ/૧, બબલ્ડીંગ ન.ં૨૪/એ, ફલેટ ન.ં૨, એસ.એમ.સી. 
આવાસ, કોસાડ, અમરોલી, સરુત (૨) કાયદાના સંઘર્સમાં આવેલ બાળ કકશોરને આજ રોજ અમરોલી કોસાડ આવાસ એચ/૧, ગેટ 

ન.ં૧, ની સામેથી સોનાના દર દાગીના પૈકી મંગળસતુ્ર નંગ.૨, સોનાનો હાર નંગ.૧, વીટી નંગ.૨, કંગન નંગ.૧, ચેઇન નંગ.૧, કડી, 
બટુી તેમજ ચાંદીની પાયલ મળી કૂલ દાગીના કકિં.રૂ. ૨,૩૯,૨૭૦/- તથા એક સેમસંગ કંપનીનો J2 મોડલનો મોબાઇલ ફોન 

કકિં.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે કકિં.રૂ. ૨,૪૪,૨૭૦/- ની મત્તાની સાથે શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવતા આરોપી અજય ઉફે ગોલ્ડનને અટક 

કરી કાયદાના સંઘર્સમાં આવેલ બાળ કકશોરને ડીટેઇન કરવામાં આવેલ હતા.  

બનેંની પછુ પરછ દરર્મયાન આરોપી અજય ઉફે ગોલ્ડન તેમજ બાળ કકશોર સાથે ભેગા મળીને આજથી વીસ 

બાવીસ કદવસ પહલેા અડાજણ રાજ કોનસર પાસે આવેલ સડુા આવાસ બબલ્ડીંગ નં.૪ માં ત્રીજા માળે રાત્રીના સમયે એક ઘરના  
દરવાજાના નકુચાને લોખડંના પાના વડે બળ કરી, તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી, સોનાના દાગીના મંગળસતુ્ર, હાર તથા એક વીટી તેમજ 

એક સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ચોરી કરેલ જે અગે અડાજણ પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નં. ૧૨૮/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબનો 
ગનુ્હો રજજસ્ટર થયેલ છે.  

આ ઉપરાંત આરોપી અજય ઉફે ગોલ્ડને સને ૨૦૧૬ માં તેના અન્ય સાગરીત સાથે અડાજણ, રાજ કોનસર પાસે સડુા 
આવાસ ઘર નં.૧૫/૫૦૪ માં દરવાજાનો નકૂચો તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરીને સોનાન ુ મંગળસતૂ્ર, વીંટી, કંગન, ચેઇન, કડી, બટુ્ટી તેમજ 

ચાંદીની પાયલ નંગ.૨ પવગેરેની ચોરી કરેલ જે અંગે અડાજણ પો.સ્ટે. I  ગ.ુર.નં. ૧૪૦/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ 

મજુબનો ગનુ્હો રજજસ્ટર થયેલ છે. તે મદુ્દામાલ પણ મજકૂર અજય ઉફે ગોલ્ડનના કબ્જજામાંથી રીકવર કરવામાં આવેલ છે.  

M.O.:- રાત્રીના સમય દરર્મયાન આરોપી અજય ઉફે ગોલ્ડન તેમજ બાળ કકશોર લોખડંન ુપાન ુ ં તેમજ પેચીયુ ંસાથે રાખી તાળા બધં 

દરવાજાના નકુચાને લોખડંના પાના વડે તોડી, ઘરમાં પ્રવેશ કરી, ઘરફોડ ચોરી કરવાની M.O. ધરાવે છે.  

સદરહુ ં કામગીરી ડી.સી.બી.ની ટીમના PSI શ્રી વી.જે.ચાવડા તથા HC અપનલભાઇ રઘનુાથ તથા HC કાંપતલાલ 

બાલકકશન તથા HC ભરતપસિંહ જોરૂભા તથા HC જયેશ ગગંાધર તથા HC અભયપસિંહ વજેસંગભાઇ, HC ચેલાભાઇ હાજાભાઇ તથા 
PC ધમેન્ર કકશનભાઇ નાઓએ કરેલ છે.  

 



સરુત શહેરના અલગ અલગ પવસ્ તારમા ંરાત્રી દરર્મયાન ઘરફોડ ચોરીન ેઅંજામ આપતા ઇસમન ેઝડપી પાડી, સરુત 
શહેરના અલગ અલગ પો.સ્ટે. ના કુલ્લે ૧૫ ઘરફોડ ચોરીના ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલતી ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશનની 

સવલેન્ સ સ્ ટાફની ટીમ. 

નાયબ પોલીસ કપમશ્નર ઝોન-૧ નાઓની સચુનાથી તથા મદદનીશ પોલીસ કપમશ્નર બી ડીપવઝન નાઓના 
માગસદશસન હઠેળ ડીંડોલી પોલીસ માણસોની અલગ અલગ ટીમ બનાવી ડીંડોલી પો.સ્ ટે પવસ્ તારમાં કદવસ/રાત્રીની ઘરફોડ ચોરી 
તથા શરીર સંબધંીના અનડીટેકટ ગનુ્હા શોધી કાઢવા સારૂ ડી-સ્ટાફ ઇન્ચાર્જ પ્રો.પો.સ.ઇ જે.પી.સોલકંી સાથે પોલીસ માણસો 
પેરોલીંગમાં હતા તે દરર્મ યાન અ.પો.કો.રાઘવભાઇ કરશનભાઇ તથા અ.પો.કો હમેંતભાઇ ખીમાભાઇ તથા અ.પો.કો. જીગ્નેશ 
બાબભુાઈ તથા અ.પો.કો. આનંદ રત્નાભાઇ નાઓને મળેલ સંયકુત-ખાનગી બાતમીના આધારે આરોપી નામે આઝાદસીંગ ઉફે 
ધનરી S/O બાદલસીંગ તેજાસીંગ ટાંક (ચીકલીગર) ઉ.વ.૨૭ રહ.ે ઇ/૧૨/૫, ભેસ્તાન આવાસ ડીંડોલી સરુતનાને પકડી તેની 
પાસેથી ચાંદીના પસક્કા નંગ-૬ કી.રૂ.૨૪૦૦/- તથા રોકડ રૂપપયા ૫૨૦૦/- કબ્જજે કરી યકુ્ક્ત પ્રયકુ્ક્તથી વધ ુ પછુપરછ કરતા 
કડડોલી તેમજ સરુત શહરેના અલગ અલગ પવસ્તારમાં રાત્રીના સમયે ચોરીની ફોર વ્વ્હલ ગાડીમા આવી બધં મકાનને ટાગેટ 
કરી, દરવાજાના નકુચા તોડી, ઘરમા પ્રવેશ કરી, ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપતા હોવાની કબલુાત કરેલ છે તથા તમામ ઘરફોડ 
ચોરીનો સોના-ચાંદીનો મદુ્દામાલ સોની વૈભવ ઉફે વીક્કી નટવરભાઇ દુસાણે ઉ.વ.૩૦ રહ.ેબી-૧૩, ૩૭૯, રાજઅભીરે્ક 
એપાટસમેન્ટ, સચીન, સરુતનાને વેંચેલ હોવાની કબલુાત કરતા મજકુર સોની વૈભવ ઉફે વીક્કી નટવરભાઇ દુસાણેને પકડી પાડી 
તેની પાસેથી ચોરીની સોનાની રુરાક્ષના મણકાવાળી માળા કીં.રૂ.૩૭૮૦૦/-ની કબ્જજે કરેલ છે.  
ડીટેક્ટ કરેલ ગનુ્હાની થવગત -  
(૧) કડિંડોલી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૧૪૮/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦(૨) કડિંડોલી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.નં. ૧૯૧/૧૭ ઇપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦(૩) કડિંડોલી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.નં.૧૧૦/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦(૪)સચીન પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં 
૬૮/૧૮ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦(૫) રાંદેર પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.નં. ૬૮/૧૫ ઇપીકો ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦(૬) રાદેર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં 
૧૨૦/૧૭ ઇપીકો ૪૫૭,૩૮૦(૭) સરથાણા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૭૫/૧૬ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦(૮) સરથાણા પો.સ્ટે. ફસ્ટ 
૧૦૦/૧૬ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦(૯) ખટોદરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ૩૫/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦(૧૦) ખટોદરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ 
૧૨૧/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪.૪૫૭.૩૮૦(૧૧) ખટોદરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ૧૮૫/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪.૪૫૭.૩૮૦ 
નીચે મજુબના પો.સ્ટે.ના ગનુ્હામા નાસતો ફરતો છે.   
(૧) રાંદેર પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.નં. ૫૯/૧૫ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪(૨) ખટોદરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.નં.૮૬/૧૫ ઇપીકો કલમ 
૩૭૯(૩) પાંડેસરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.નં.૩૨૯/૧૩ ઇપીકો કલમ ૩૭૯.૩૫૬.૧૧૪ (૪) પાંડેસરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.નં.૩૩૦/૧૩ 
ઇપીકો કલમ ૩૭૯ 
ગનુ્હાની એમ.ઓ – પકડાયેલ આરોપી સરુત શહરેના અલગ અલગ પવસ્તારમા રાત્રીના સમયે ચોરીની ફોર વ્વ્હલ ગાડીમાં  
આવી બધં મકાનને ટાગેટ કરી, દરવાજાના નકુચા તોડી, ઘરમા પ્રવેશ કરી, ઘરફોડ ચોરી કરવાની ટેવવાળો છે. 
ગનુાહીત ઇથતહાસ – (૧) નવસારી જીલ્લામાં ઘરફોડ ચોરી તેમજ વાહન ચોરીના ૧૫ ગનુ્હામાં અગાઉ પકડાયેલ છે.  

(૨) સરુત શહરે/સરુત રૂરલમાં ૨૧ ઘરફોડ ચોરી તેમજ ૧૦ વાહન ચોરીના ગનુ્હામાં અગાઉ પકડાયેલ છે.   

                     ઉપરોકત કામગીરી ડીંડોલી પો.સ્ ટે.ના સવેલન્ સ સ્ ટાફના પ્રો.સ.ઇ. જે.પી.સોલકંી તથા એ.એસ.આઈ દેવીપસિંહ 
લાલપસિંહ,એ.એસ.આઇ. રમેશભાઇ વીઠ્ઠલભાઇ તથા અ.હ.ેકો રાજેન્રપસિંહ પંચમપસિંહ, અ.હ.ેકો. રાજેન્રભાઇ કેશવભાઇ, અ.હ.ેકો 
હીતેન્રપસિંહ અમરપસિંહ, અ.હ.ેકો.ઉને્નશભાઇ આલભુાઇ તથા અ.પો.કો. હીર્મમતભાઇ ખીમાભાઇ, અ.પો.કો.રાઘવભાઇ કરશનભાઇ, 
અ.પો.કો. જીગ્નેશ બાબભુાઈ, અ.પો.કો.રમેશભાઇ ઓઘડભાઇ, અ.પો.કો.નીમીતભાઇ ઘનશ્યામભાઇ, અ.પો.કો. નવલસંગભાઇ 
ગોવીંદપસિંહ, અ.પો.કો. ગલુાબભાઇ માનપસિંહ, અ.પો.કો. સરેુશભાઇ દામોદરભાઇ, અ.પો.કો. આનંદ રત્નાભાઇ નાઓએ ટીમ વકસથી 
કરેલ છે.  


