
ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાાં રાત્રીના સમુારે ઓટોરીક્ષા ચાલકને ચપ્પ ુમારી લુાંટ ચલાિનાર ટોળકીને 

ગણત્રીના દદિસોમાાં ઝડપી પાડી, લુાંટનો મદુ્દામાલ રીકિર કરી, ગનુાનો ભેદ ઉકેલી નાાંખતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ. 

સરુત શહરેના ખટોદરા પો.સ્ટે.I-ગ.ુર.નાં.૩૭૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૨, ૩૯૪, ૩૯૭, ૩૪ 
જી.પી. એકટ કલમ-૧૩૫ મજુબ ગનુ્હો જાહરે થયેલ જેમાાં ફરીયાદીશ્રી સરુત શહરે વિસ્તારમાાં પેસેન્જર 
ઓટોરીક્ષા ચલાિતા હોય રાત્રીના િખતે એક એકટીિા તથા એક ટુ વ્હીલ ઉપર બેસી આિેલ ચાર 
અજાણ્યા ઉ.િ.૨૫ થી ૩૫ િર્ષના ઇસમોએ ડીંડોલી જિાનો રસ્તો પછુિાને બહાને રોકી ઘેરી લઇ ચપ્પ ુ
બતાિી જમણી સાઇડની કમરના ભાગે ઘા કરતા તેઓ ખસી જતા સામાન્ય ઇજા થતા ગાળો બોલી, ડરાિી, 
મારી નાાંખિાની ધમકી આપી, મોબાઇલ ફોન કીં.`.૧૦,૫૦૦/-ની મત્તાનો તેમજ રોકડા `.૮૦૦/- મળી કુલ્લે 
`.૧૧,૪૦૦/-ની મત્તાની લુાંટ ચલાિી નાશી ગયેલ, જે અંગે હાલ ચાલી રહલે નિરાત્રી તેમજ આગામી 
દદિાળીના તહિેારને અનલુક્ષીને સરુત શહરે વિસ્તારમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જળિાય રહ ે અને કોઇ 
અવનચ્છવનય બનાિ ન બને તે હતેસુર ક્રાઇમ બ્ાાંચના અવધકારી/પો.માણસોની જુદી જુદી ટીમો શહરે 
વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમા નીકળેલ હતી તે દરમ્યાન હ.ેકો.વનશીલ રમેશચાંદ્ર તથા પો.કો.વિનોદ અખાભાઇ 
નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે PSI સી.એચ.પનારા સહીતની ટીમે ડીંડોલી બ્ીજ નીચેથી ઉપરોક્ત 
લુાંટનો ગનુો આચરનાર આરોપીઓ (૧) નયન રાજેન્દ્ર પાટીલ, ઉ.િ.૨૪, રહ,ે૪૪૯, માનશી રેસીડન્સી, 
સી.આર. પાટીલ રોડ, ડીંડોલી, સરુત (૨) આકાશ હરીદાસ કુમાિત, ઉ.િ.૨૦, રહ,ે૧૧૭, અંબીકા રેસીડન્સી, 
દીપ દશષન સ્કુલની બાજુમાાં, ડીંડોલી, સરુત. (૩) રાહુલ માંછારામ પાટીલ, ઉ.િ.૨૪, રહ,ે૩૭, મહાદેિ નગર-
૪, મહારાણા બ્ીજ પાસે, માતભૃવુમ સ્કુલની સામે, ડીંડોલી, સરુત તેમજ (૪) એક કાયદાના સાંઘર્ષમાાં આિેલ 
કીશોરને લુાંટમાાં ગયેલ સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન તેમજ રોકડા `.૮૦૦/- તેમજ ગનુો આચરતી િખતે 
ઉપયોગમાાં લીધેલ ચાકુ નાંગ-૨ તથા ગનુો આચરતી િખતે ઉપયોગમાાં લીધેલ એકસેસ બાઇક તેમજ હોન્ડા 
સાઇન મો.સા. વિગેરે મળી કુલ્લે `.૧,૧૭,૫૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડી, લુાંટમાાં ગયેલ તમામ 
મદુ્દામાલ રીકિર કરી, ગનુાનો ભેદ ગણત્રીના દદિસોમાાં ઉકેલી નાાંખેલ. પકડાયેલ આરોપીઓ તેમજ 
કાયદાના સાંઘર્ષમાાં આિેલ કીશોરની પછુપરછમાાં ગનુો બનેલ તે રાત્રીના કોઇ એકલ દોકલ િાહન ચાલકને 
રોકી લુાંટી લેિા માટે ચારેય નીકળેલા ત્યારે કાયદાના સાંઘર્ષમાાં આિેલ કીશોર પાસે એક કટાર અને એક 
ચાકુ હતો તે ચાકુ સહ આરોપી નયન પાટીલને આપેલ અને ચારેય જણા એકસીસ બાઇક તેમજ હોન્ડા 
સાઇન ઉપર બેસી નીકળેલા અને ફરતા ફરતા રાત્રીના અઢી િાગેના સમુારે બમરોલી પલુના નાકે આિેલા 
તે િખતે ફરી. ઓટોરીક્ષા ચાલક ત્યાાંથી પસાર થતા હતા આ િખતે સરનામ ુપછુિાના બહાને રોકી લઇને 
કાયદાના સાંઘર્ષમા આિેલ કીશોરે તેની પાસેની કટાર િડે તેઓને ઇજા કરી ચારેય જણાએ ડરાિી 
ધમકાિીને સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન તેમજ રોકડા રૂવપયા આઠસોની લુાંટ ચલાિેલ હોિાની કબલુાત 
કરેલ છે.   
મજકુર આરોપીઓ પૈકી આરોપી નયન રાજેન્દ્ર પાટીલ ડી.જે.ચલાિે છે અને અગાઉ ડીંડોલી પોલીસ 

સ્ટેશનમાાં રાયોટીંગ, મારા મારી, જાહરેનામાાં ભાંગ વિગેરે ગનુામાાં પાાંચ િખત પકડાય ચકેુલ છે. તેમજ  

ઇગ્લીશ દારૂ િેચિાના ગનુામાાં પણ પકડાયેલ છે. બીજા આરોપીઓ તેમજ કાયદાના સાંઘર્ષમાાં આિેલ 

કીશોરનો પિુષ ઇવતહાસ જણાય આિેલ નથી. 


