રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - ોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- માર્ચ/૨૦૨૧
એલ.સી.ફી.નાઓએ શોધીકાઢેલ
નાસતા પરતા આરોી કડેલ:(૧)

તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ કુખ્માત આયોી નનખીર ઉપે નનકુુંજ યભેળબાઇ દોંગા
દ્રાયા ોતાને ભોઢાના બાગે કેન્વય જેલી ફીભાયીનુ કાયણ ધયી જેર અનધકાયી
ભાયપતે ભેડીકર ભાટે ડોકટયશ્રી ાવેથી વાયલાય ભાટે ભેડીકર અભબપ્રામ ભેલી
ઇન્ડોય ેળન્ટ તયીકે ોરીવ જાપ્તા શેઠ જી.કે.જનયર શોસ્ીટર ભુજ ખાતે દાખર
થમેર. અને જાપ્તા દયમ્માન ોતાના વાગયીતો વાથે ભી ોરીવ જાપ્તાભાુંથી
નાળી જલાનો પ્રાન ફનાલી ગઇ તા.ય૯/૦૩/ય૦ય૧ ના યોજ જી.કે.જનયર
શોસ્ીટર,ભુજ ખાતેના પ્રીઝનય લોડડ ભાુંથી યાત્રીના વભમે ોરીવ જાપ્તાભાુંથી
ોતાના વાગ્રીતો વાથે નુંફય લગયની સ્લીપટ કાયભાું નાળી ગમેર અને વદયહુ
આયોીઓ યાજકોટ ગ્રામ્મના જજલ્રાના અનેક ગુન્શાઓભાું વુંડોલામેર શોઇ જેથી
ફનાલથી લાકેપ થઇ તેભજ વદયહુ આયોી તેભજ તેને બગાડલાભાું ભદદગાયી
કયયે ર તભાભ ઇવભો નલરૂધ્ધ કચ્છ જજલ્રાના ભુજ ળશેય ‘ફી’ ડીલી. ોરીવ
સ્ટેળનના ‘એ’ ાટડ ગુ.ય.નું.૧૧ય૦૫૦૪૩૨૧૦ ૪૬૦/૨૦૨૧ આઇ.ી.વી. કરભ
યય૩,યય૪,યય મુજફનો ગુનો યજી. થમેર આ ગુના ગુંબીયતાને ધ્માને રઇ તેભજ
ોરીવ જાપ્તાભાુંથી નાળી જનાય કુખ્માત આયોી નનખીર ઉપે નનકુુંજ યભેળબાઇ
દોંગા ઉય ખુન, ખુનની કોળી, અશયણ, ખુંડણી જેલા ગુંબીય પ્રકાયના અનેક
ગુનાઓ વૌયાષ્ટ્રના ોરીવ સ્ટે ળનોભાું દાખર થમેર શોમ, અને કોઇ ફીજા ગુંબીય
ગુનાને અંજાભ આે તે શેરાું (એલ.સી.ફી. રાજકોટ રૂરલ નાઓએ) અરગ અરગ
ટીભો ફનાલી આયોીના આશ્રમ સ્થાનો ધ્માનભાું યાખી લકડ આઉટ કયી, આયોીને
કડલા ભાટે એકળન પ્રાન ફનાલી શયુભન વોવીવ તેભજ ટે કનીકર યીવોવડના
આધાયે આ કુખ્માત આયોી તથા તેના વાગ્રીતો ઉતયાખુંડ યાજમના, નૈનનતાર
ખાતે શોમ તેલી ચોકક્વ શકકકત આધાયે તુતડ જ ઉતયાખુંડ ખાતેના નૈનનતાર ખાતે
જઇ ‘‘શયદાના’’ વીટીભાુંથી વચડ કયી આયોી નનખીર ઉપે નનકુુંજ યભેળબાઇ
દોંગા,યશે.ગોંડર તથા તેના વાગ્રીતો નું. (ય) વાગય કકળોયબાઇ કમાડા(રેલા ટેર)
ઉ.લ.૨૮ યશે.લોયા-કોટડા યોડ, આવોાર વોવામટી, ળેયી નું.૧, ગોંડર જજલ્રોયાજકોટ નું. (૩) શ્માભર ફીીનબાઇ દોંગા ( રેલા ટે ર) ઉ.લ.૨૨ યશે. ગાભદે યડી(કુુંબાજી) તા.ગોંડર જજલ્રો-યાજકોટ (૪) યે નીળ ઉપે રારજી ડામાબાઇ
ભારલીમા(રેલા ટેર) ઉ.લ.૩૫ યશે.ફવ સ્ટે ળન ાછ, ગામત્રીનગય, ળેયી નું.૧,
ગોંડર જજલ્રો- યાજકોટ નાઓને તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૧ ના યોજ કડી ાડી
કામદે વયની કામડલાશી કયી ભુજ જજલ્રાના વીટી ‘ફી’ ડી.લી. ો.સ્ટે.ને વોંેર.

ુ ાહહત ઇતતહાસ :આરોીઓના ગન
 આયોી- નનકુુંજ ઉપે નનખીર વ/ઓ યભેળબાઇ દોંગા ( રેલા ટે ર) ઉ.લ.૩૫ યશે.ફવ
સ્ટે ળન ાછ, ગામત્રીનગય, ળેયી નું.૩, ગોંડર જજલ્રો- યાજકોટ
(૧)

ગોંડર

વીટી

ો.સ્ટે .ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૪૧૦

નપ્રઝન

એકટની

૪૨,૪૩,૪૫ ની ેટા કરભ ૧૨ તથા ઇ.ી.કો.ક.૨૭૯,૧૮૮,૧૧૪ મુજફ

કરભ

(ય)

ગોંડર વીટી ો.સ્ટે .ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૫૫૦ ઇ.ી.કો.ક.૧૨૦ફી, જી.ી.એકટ
કરભ ૧૩૫ (૩) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે . ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૫૫૫ ઇ.ી.કો.ક.
૫૦૪, ૫૦૬(ય), ૧૧૪ તથા આમ્વડ એકટ કરભ ૨૫(૧-ફી)એ મુજફ

(૪)

ગોંડરવીટી ો.સ્ટે .ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૫૫૬ આમ્વડ એકટ કરભ ૨૫(૧-ફી)એ
તથા જી.ી.એકટ કરભ ૧૩૫ મુજફ

(૫)

ગોંડર વીટી ો.સ્ટે.ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૫૭૪
ઇ.ી.કો.ક.૧૪૩,૩૮૭,૪૪૮,૫૦૪, ૫૦૬(ય) તથા નપ્રઝન એકટની કરભ ૪૨,૪૫
મુજફ

(૬)

જેતપુય તાલુકા ો.સ્ટે. ૧૧૨૧૩૦૨૩૨૦૦૮૪૬ ઇ.ી.કો.ક.
૧૪૩,૧૪૯,૧૭૦,૩૮૭,૪૨૭,૫૦૪, ૫૦૬(ય) આમ્વડ એકટ કરભ ૨૫(૧-ફી)એ મુજફ

(૭)

ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૫૧/૧૨ ઇ.ી.કો.ક.૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજફ

(૮)

ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૧૪૫/૧૬ ઇ.ી.કો.ક.૩૦૪,૧૦૯,૧૧૩,૧૧૪ મુજફ

(૯)

ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૩૨૨૨/૧૬ આમ્વડ એકટ કરભ ૨૫(૧-ફી)એ મુજફ

(૧૦) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૨૦૫/૧૬ ઇ.ી.કો.ક.૪૬૫,૪૬૬,૪૬૭,૪૭૪ મુજફ
(૧૧) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૧૩૩/૧૬ ઇ.ી.કો.ક.૩૦૭ મુજફ
(૧૨) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૧૯૧/૨૦૦૩ ઇ.ી.કો.ક.૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજફ
(૧૩) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૧૭૩/૧૩ ઇ.ી.કો.ક.૩૦૭ તથા આમ્વડ એકટ કરભ ૨૫(૧ફી)એ
(૧૪) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૩૨૮૨/૨૦૦૫ જુગાયધાયા કરભ ૧૨ મુજફ
(૧૫) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૩૦૬૫/૨૦૧૦ જુગાયધાયા કરભ ૪,૫ મુજફ
(૧૬) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૧૪૦/૨૦૧૬ ઇ.ી.કો.ક.૪૦૬,૪૨૦,૩૮૬,૧૨૦ફી મુજફ
(૧૭) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૫૨૭૩/૨૦૧૬ પ્રોશી. કરભ ૬૬-૧-ફી,૬૫ઇ,૧૧૬ફી મુજફ
(૧૮) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે. ૮૦૭/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો.ક.૨૬૯,૧૮૮,૧૪૩,૧૪૯,૧૫૩(ખ) ફી
તથા

એેડેભીક એકટ કરભ ૨,૩ તથા જી.ી.એકટ કરભ ૧૩૫ મુજફ

(૧૯) ગોંડર વીટી ો.સ્ટે .ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૧૫૨૦૧૫૪૯ ધી ગુજયાત કન્રોર ઓપ
ટે યેયીઝભ એન્ડ ઓગેનાઇઝડ ક્રાઇભ (G.C.T.O.C) એકટ ૨૦૧૫ ની કરભ ૩(૧) ની
ેટા કરભ (૧) તથા (ય) તથા ૩(ય) તથા ૩(૪) તથા ૩() મુજફ
ોલીસે શોધીકાઢેલ ગન્ુ હાઓ (૧)

બાડરા ો.સ્ટે . ો.સ્ટે . ગુ.ય.નું.૧૧૨૧૩૦૦૫૨૧૦૦૨૬/૨૦૨૧ આઇ.ી.વી.ક.૩૮૦,
૪૫૪ મુજફનો ગુનો તા.૪/૧/૨૧ ના યોજ જાશેય થમેર આ લણળોધામેર ગુનાની
તાવ દયમ્માન ો.વફ.ઇન્વ.શ્રી બાડરા ો.સ્ટે .નાઓએ આ કાભના આયોી
યું જનફેન

લા/ઓપ

તા.જવદણ જી.યાજકોટ

યભેળબાઇ

લાધાબાઇ

ભકલાણા

ઉ.લ.૪૨

યશે.બુંડાયીમા

લાાઓને તા.૬/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૧૨/૧૫ લાગ્મે અટક

કયી આ ગુનાભાું ગમેર રૂ.૧,૭૭,૦૦૦/-નો મુદાભાર ગમેર શોમ જે ૈકી
રૂા.૧,૭૭,૦૦૦/- યીકલય કયી ગુનો ડીટે ક કયે ર છે .
--------------------

