રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- એપ્રિલ/૨૦૧૯

(૧)

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ એલ.સી.બી.નો સ્ટાફ જેતપુર ડીવીઝન વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગ
દરમ્યાન ખાનગી રાહે મળે લ હકિિત આધારે

જેતપુર નેશનલ હાઇવે ધારે શ્વર ચોિડી

પાસેથી (૧) િરણભાઇ સ/ઓફ અશોિભાઇ મગનભાઇ પરમાર જાતે દે .પુ ઉ.વ. ૨૦ રહે
ગોંડલ ભગવતપરા તીનબતી ચોિ સામે મેલડી માના માંકદર પાસે નદીના ખાડામા (૨)
મહેન્દ્ર ઉફે બાલો સ/ઓફ વશરામભાઇ પોલાભાઇ સરવૈયા જાતે ખાાંટ ઉ.વ. ૨૧ રહે ગોંડલ
ભગવતપરા સુખનાથ નગર મણીમાંકદર બાજુ માાં વાળાઓને (૧) સોના ના ચેઇન નાંગ-૩
તથા

અલગ

અલગ

ડીઝાઇન ના

સોના ના ચેઇન-૩

ના

િટિાઓ જેની

કુલ

િી.રૂ.૧,૯૪,૦૦૦/- (૨) મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કિ.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- (૩) એક્ટીવા 5G
મો.સા.િી.રૂ.૪૦,૦૦૦/- ના મુદામાઇ સાથે પિડી પાડી નીચે મુજબના પાાંચ વણશોધાયેલ
ગુન્દ્હો શોધી િાઢી મુદામાલ તથા આરોપીને જેતપુર સીટી પો.સ્ટે.માાં સોંપી આપેલ છે .
(૧) જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં. ૩૦/૧૯ ઇ.પી.િો.િ. ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪
(૨) જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં. ૩૬/૧૯ ઇ.પી.િો.િ. ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪
(૩) જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં. ૩૭/૧૯ ઇ.પી.િો.િ. ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪
(૪) ઉપલેટા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં. ૨૩/૧૯ ઇ.પી.િો.િ. ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪
(૫) ઉપલેટા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં. ૨૪/૧૯ ઇ.પી.િો.િ. ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪

(ર)

આ િામના આરોપીઓએ પોતાના હાવાલા વાળી િારમાાં ગેરિાયદે સર રીતે વનસ્પવત જન્દ્ય
ઘટિો વાળો માદિ પદાથથનો જથ્થો વજન ર િીલો ૫૨૦ ગ્રામ કિમત રૂ. ૧૭,૬૪૦/- ના
મુદામાલ સાથે મળી આવતા ગોંડલ તાલુિા સે.ગુ.ર.નાં. ૪૭/૧૯ એન.ડી.પી.એસ. એિટ
િલમ ૮(સી), ૨૧(બી) મુજબનો ગુન્દ્હો નોંધાયેલ છે . જે અન્દ્વયે આ િામના આરોપીઓ
નાં.(૧) અસરફભાઇ ઉફે અચુ હબીબભાઇ ઘાાંચી ઉવ.૪૪ રહે. સુભાષનગર, રાજિોટ (ર)
હૈદરઅલી આબેદહશ
ુ ેન બુખારી ઉવ. ૫૨ રહે. બરિાતી પરા, ગોંડલ (૩) હાકદિ િભાઇ
મહેન્દ્રભાઇ મિવાણા વાણાંદ ઉવ.૧૯ હે.િોઠીિાંપાઉન્દ્ડ, રાજિોટ વાળાઓને પિડી આ િામે
વનસ્પવતજન્દ્ય ગાાંઝાના ઘટિો વાળો માદિ પદાથથનો જથ્થો ૨ િીલો ૫૨૦ ગ્રામ

કિ. રૂ.

૧૭,૬૪૦/- તથા સ્વીફટ ડીઝાયર િાર નાં. જીજે-૩ સીએ ૯૫૭૨ કિ.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નાં. ૩ કિ. રૂ. ૬૦૦૦/- નો મુદામાલ રીિવર િરે લ છે .
(૩)

જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં.૩૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.િો.િ.૩૯૭, ૩૪૧, ૪૫૦, ૧૧૪ તથા
જી.પી.એિટ ૧૩૫ ના િામે ફરીયાદી રે વાનાંદ ગુરૂશ્રી અખડાનાંદ સરસ્વતી સાધુ ઉ.વ.૬૨
રહે.જેતપુર નવાગઢ, બળદે વધાર પાાંચપીપળા જવાના માગથ પર સતીવાવ આશ્રમ વાળા
પોતાના આશ્રમમાાં સુતા હતા ત્યારે આરોપીઓએ આશ્રમમાાં ગેરિાયદે સર પ્રવેશ િરી
ફરીયાદી સુતા હતા તે રૂમની બારીની ગ્રીલ તોડી તેના વાટે અંદર પ્રવેશ િરી ફરીયાદીને
લોખાંડની રાપ તેમજ લાિડીઓ તથા ઢીિાપાટુનો માર મારી ઇજા િરી રોિડ રૂ.૧૫,૦૦૦/તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ ની લુટાં િરી ફરીયાદીને રૂમમાાં બહારથી દરવાજો બાંધ િરી નાશી
જઇ ગુન્દ્હો િરતા બનાવ બનેલ છે . આ વણશોધાયેલ ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપીઓ
(૧)

કદનેશભાઇ

નરસીંહભાઇ

ડામોર

જાતે.આદીવાસી

ઉ.વ.૨૨

(૨)

રામસીંગભાઇ

મોતીયાભાઇ ડામોર જાતે.આદીવાસી ઉ.વ.૨૧ (૩) જોનીભાઇ તેરસીંગભાઇ ડામોર
જાતે.આદીવાસી ઉ.વ.૨૩ (૪) સુિરમભાઇ નવલવસિંહ ડામોર ઉ.વ. ૨૨ રહે.બધા.િાણાકુવા
તા.ધાનપુર જી.દાહોદ વાળને તા.૨૪/૪/૧૯૮ ના િ.૨૨/૩૦ વાગ્યે અટિ િરી રોિડા
રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા સેમસાંગ િાંપનીનો મોબાઇલ નાંગ-૧ રૂ.૩૦૦/- નો મુદામાલ હસ્તગત
િરી ગુન્દ્હો ડીટેિટ િરે લ છે .

--------------------

