રાજકોટ રલ

લા પોલીસે કરલ સાર કામગીર ની િવગત

તા. 10/2/2014 થી તા.16/2/2014
ચલઝડપના

ુ ા શોધી કાઢયા
ન

તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ ધોરાજી ખાતે મિહલા સ માન
યાત્રાનો કાયર્ક્રમ હતો
પ્રમુખ

માં ભાગ લેવા માટે જી લા ભાજપ મિહલા મોરચાના

ીમતી મીનાક્ષીબેન રામજીભાઇ સોજીત્રા ઉ.વ.૫૨ રહે-

પાંચપીપળા રોડ

તપુર જુના

ી જય શક્તી સોસાયટી વાળા ધોરાજી આવેલા અને તેઓ

અ ય મિહલા આગેવાનો ક.૧૪/૪૫ વાગ્યે ધોરાજી જીન લોટ મેઇન રોડ ઉપરથી
ચાલીને કાયર્ક્રમમાં જતા હતા તે વખતે એક કાળા કલરના સી.બી.ઝેડ

વા મોટર

સાયકલ વાળાએ મોટર સાઇકલ ઉપર આવી મીનાક્ષીબેન રામજીભાઇ સોજીત્રા
તપુર જુના પાંચપીપળા રોડ

ઉ.વ.૫૨ રહે-

ી જય શક્તી સોસાયટી વાળીના

ગળામાંથી સોનાની માળા ત્રણ તોલાની િક. .૭૫,૦૦૦/- ની ચીલઝડપ કરી લઇ
જતા તેઓએ ફરીયાદ જાહેર કરતા ધોરાજી પો. ટે .ગુ.ર.ન.૧૬/૧૪ ઇ.પી.કો કલમ
૩૭૯, ૩૫૬ મુજબ ગુ હો દાખલ કરી નાકાબંધી કરી થાનીક પોલીસની મદદથી
સાચી િદશામાં તપાસ કરતા કરાવતા ગણતરીની કલાકોમાં આ ગુ હાનો ભેદ
ઉકેલી ગુ હો ડીટે ક્ટ કરી ચીલઝડપમાં ગયેલ અસલ સોનાની માળા ૪૦.૮૦ ગ્રામ
િક. .૭૫,૦૦૦/- ની રીકવર કરી આરોપી નીશાંત િકશોરભાઇ કપુપરાએ ગુ હામાં
વાપરે લ સી.બી.ઝેડ મો.સા નં.GJ-23-L-9213 ની િક. .૨૫,૦૦૦/- નુ ં ક

કરી

આ ગુ હાના કામે આરોપી (૧) નીશાંત િકશોરભાઇ કપુપરા ઉ.વ.૨૭ રહે- મુળ
ઉપલેટા

વામી નારાયણ સોસાયટી હાલ- જુનાગઢ જોષીપુરા બાપુનગર (૨)

શાિહદ ગનીભાઇ તરકવાડીયા ઉ.વ.૨૭ રહે- નવાગઢ ખાટકીવાસ તા.

તપુર

વાળાઓની ધરપકડ કરે લ છે .
આ ગુ હાની તપાસ દર યાન આરોપીઓની યુિકત પ્રયુિકતથી
સાચી િદશામાં પુછપરછ કરતા

તપુર સીટી પોલીસ

ટે શન ગુ.ર.ન.૧૭/૧૪

ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૩૫૬ મુજબનો ગુ હો ડીટેક્ટ કરી આ કામે ચીલઝડપમાં
ગયેલ ફરીયાદીનો અસલ સોનાનો ચેઇન િક. .૨૦,૦૦૦/-નો

રીકવર કરે લ છે .

તેમજ જુનાગઢ ‘સી‘ ડી.વી પો. ટે ગુ.ર.ન.૧૮/૧૪ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૩૫૬
મુજબ નો ગુ હો ડીટેક્ટ કરી આ કામે ચીલઝડપમાં ગયેલ ફરીયાદીનો જોલો
કંપનીનો અસલ મોબાઇલ ફોન િક. .૮૨૦૦/- નો રીકવર થયેલ છે .
ઉપર મુજબના િચલઝડપના ગુના શોધી કાઢવાની સારી કામગીરી
કરવા બદલ ધોરાજી પો. ટે ના ઇ ચા
તથા પો.સબ.ઇ સ

પોલીસ ઇ પેક્ટર

ી આર.એચ.ઝાલા તથા એ.એસ.આઇ ની ભા વાળા તથા આ

કામગીરીમાં મહ વનો ફાળો આપનાર પોલીસ
મોરચાના પ્રમુખ તથા ફરીયાદી
ઉ.વ.૫૨ રહે-

ી આર.આઇ.દે સાઇ

ટાફનુ ં જી લા ભાજપ મિહલા

ીમતી મીનાક્ષીબેન રામજીભાઇ સોજીત્રા

તપુર જુના પાંચપીપળા રોડ

ી જય શક્તી સોસાયટી વાળાએ

તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ નાયબ પોલીસ અિધક્ષક

ી

સુદર
ં

અિધકારી/કમર્ચારીઓનો

કામગીરી

કરવા

બદલ

ઉપરોક્ત

પોલીસ

તપુરની કચેરીએ આ

સ માનનો કાયર્ક્રમ યોજી નાયબ પોલીસ અિધક્ષક
ી ધોરાજી, પો.સબ.ઇ સ

ી

તપુર, પોલીસ ઇ પેક્ટર

ી આર.એચ.ઝાલા તથા આ કામગીરીમાં મહ વનો

ફાળો આપનાર ધોરાજી પોલીસ ટેશનના પોલીસ કમર્ચારીઓને સી ડ એનાયત
કરી સ માનીત કરવામાં આવેલ હતા. આ કાયર્ક્રમમાં

તપુરના આગેવાનો હાજર

રહેલ હતા. અને આ કાયર્ક્રમના લેવાયેલ ફોટોગ્રાફ નીચે મુજબ છે .

ટુ નો

ુ ો શોધી કાઢયો
ન
જસદણ

પો. ટે.,ગુ.ર.ન.૧૦/૧૪

ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૩૬પ,૧૧૪

મુજબ નો બનાવ તા.ર૩/૧/ર૦૧૪ ના રાત્રીના દશેક વાગ્યાના સુમારે જસદણ
તાબેના જગવડ
ં
ગામના બસ

ટે ડ પાસે બનેલ છે . અને તા.રપ/૧/૧૪ ના

કલાક ૧૩-૩૦ વાગ્યે જાહેર થયેલ છે .આ કામે ફરીયાદી

ી યોગે દ્રભાઇ

ભગવાનભાઇ યાદવ જાતે યાદવ ઉવ.ર૩ ધંધો ડ્રાઇવીંગ રહે બુળ બંધા નાના
બીદીયા જી.આરા. રાજય િબહાર હાલ બેટગામ જામનગર, રીલાય સ ઇ ઙ.એરીયા
મો.નં-૭૪૦૫૬-૮૧૧૮૯
ડબ યુ-૭૫૪૫માં

વાળા પોતાના હવાલાવા

ક ટે નર નંબર જી. .૬

લા ટીક ના દાણા બોરી નંગ-૧૦૪૦ ભરી નીકળતા જગવડ
ં

ગામના બસ ટે ડ પાસે

પહ ચતા રપ થી ૩૦ વષર્ની ઉમરના ચાર અજા યા

ઇસમોએ ફરીયાદીને આંતરી ફરીયાદીનુ અપહરણ કરી લઇ જઇ

ક ટે નરમાંથી

બોરી નંગ-૪૨૬ િક. ., ૬,૦૦૦૦૦/-(છ લાખ) ની લુટં ચલાવી લઇ જતા બનાવ
બનેલ હતો. એલ.સી.બી. અમરે લીએ આ કામના આરોપીઓ (૧) રામજીભાઇ
ઘન યામભાઇ રં ગાણી ઉવ.ર૪ રહે ઘોબા તા.સાવરકુંડલા જી.અમરે લી (ર) રાજુ
ઉફ ભાણો ધી ભાઇ ઓગાણીયા ઉવ.ર૮ રહે રાણીગામ તા.ગારીયાધાર (૩) હરે શ
ઉફ હરી પરસોતમભાઇ શેખડા પટે લ ઉવ.૩પ રહે પાડરસીંગા તા.લાઠી અમરે લી
વાળાઓને સી.આર.પી.સી.ક.૪૧ (૧)ડી મુજબ અટક કરી સઘન પુછપરછ કરતા
આરોપી ઓએ આ લુટં ના ગુ હાની કબુલાત કરતા આરોપીઓને જસદણ પોલીસ
ટેશન ખાતે લાવી અટક કરી આ લુટનો ગુનો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે .

નાસતા ફરતા આરોપી પકડ પાડયા ◌ઃ(1)

ડભોઇ પો. ટે.(વડોદરા ગ્રા ય) ગુ.ર.નં.૪૮/૨૦૦૯ આઇ.પી.સી.કલમ-૩૭૯
ના કામે નાસતા ફરતા આરોપી રવી ઉફ િવજય લ મણ સોલંકી
દે વીપ ૂજક ઉ.વ.૨૫ રહે.ગ ડલ બાલા મ પાસે વાળાની હિકકત આધારે
તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૪ ના કલાક- ૦૨/૧૫ વાગ્યે ગ ડલ હો પીટલ ચોક
પાસેથી પકડી પાડેલ છે .

(ર)

ગ ડલ તાલુકા પો. ટે.ગુ.ર.નં.૦૯/૨૦૧૩ આઇ.પી.સી.કલમ-૩૨૩,૩૨૫,
ુ ાઇ બચુભાઇ ઉફ
૫૦૪,૧૧૪ િવગેરેના કામે નાસતા ફરતા આરોપી કેશભ
મ

ચારોલા

દે વીપુજક ઉ.વ.૪૫ રહે.મુળ-

વાંસાવડ તા.ગ ડલ હાલ

રહે.-પેઢલા તા. તપુર વાળાની હિકકત આધારે તા.૧૫/૨/૨૦૧૪ ક૧૬-૪૫ વાગ્યે જામવાડી પેટ્રોલ પંપ પાસેથી પકડી પાડેલ છે .
(3)

ગ ડલ

સીટી

પો. ટે ..ગુ.ર.નં.૧૨૦/૨૦૧૩

આઇ.પી.સી.

કલમ-૪૦૬,

૪૨૦, ૧૧૪ ના કામે નાસતા ફરતા આરોપી િવપુલગીરી ઝવેરગીરી
ગોસાંઇ ઉ.વ.૩૩ રહે.રાજકોટ કોઠારીયા મેઇન રોડ વાળાને હિકકત આધારે
તા.૧૬/૨/૨૦૧૪ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગ્યે ગ ડલ ગુદ
ં ાળા ચોકડી
પાસેથી પકડી પાડેલ છે .

