રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
ુ રી/૨૦૨૦
માહે- ફેબ્રઆ
ધરફોડ ચોરી
(૧)

ગઇ તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ મળે લ હકીકત આધારે અત્રેની એલ.સી.બી.ની ટીમએ
ગોડલ વોરા કોટડા રોડ આવાસ ક્વાટર નંબર ૩૦૩ માંથી (૧) આનંદગીરી ઉર્ફે અન્નો ઉર્ફે
ગુરુ હરીગીરી ગોસ્વામી જાતે- બાવાજી ઉ.વ. ૫૦ રહે- ગોંડલ, વોરાકોટડા રોડ, આવાસ
કવાટટ ર નં. ૩૦૫ તથા નં. (૨) મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગુજરાતી જાતે- ખાંટ ઉ.વ. ૩૮
રહે- હાલ- નાગલપર, કલરવ પાકટ રે સીડન્સી બ્લોક નં. ૪૩ તા.જી. રાજકોટ મુળ- પેઢલા
ગામ તા. જેતપુર જી.રાજકોટ તથા નં. (૩) અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી(પરમાર) જાતે- કોળી
ઉ.વ.૨૫ રહે- આજીડેમ પાછળ, ગૌશાળા પાસે સંજય ઉર્ફે ઈલો સામતભાઈ મેણીયાના
મકાનમાં રાજકોટ મુળ રહે.વવજય પ્લોટ-૨૫, ઢેબર રોડ, ભાડલા પેટ્રોલપંપની સામે
રાજકોટ વાળાઓને સોનાના ઢાળીયા નંગ-૩ કક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- તથા સોનાનો ચેઇન કક.રૂ.
૪૦,૦૦૦/- તથા ચાંદીના દાગીના અને ચાંદીના સીક્કાની કક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા મોબાઇલ
ર્ફોન નંગ-૧૦ કક.રૂ.૨૦,૫૦૦/- તથા સાત મો.સા. કક.રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/- તથા ર્ુના ચલણી
સીક્કાઓ તથા બે ટીવી. કક.રૂા.૩૫,૫૦૦/- તથા ચોરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાના
હથીયાર કક.રૂા.૫૫૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૩,૦૦૦/- તથા અન્ય મુદામાલ મળી કુલ
રૂ.૪,૪૦,૧૧૨/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી સી.આર.પી.સી.ક.૧૦૨ મુજબ મુદામાલ
કબ્જે લઈ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)ડી, મુજબ અટક કરી મજકુર ઈસમોની પુછપરછ
દરમ્યાન નીચે મુજબના ગુન્હાઓ શોધી કાઢવામા આવેલ છે .
ક્રમ

૧

ગ.ુ ર.નં. અને કલમ

વિગત

આજથી આશરે સાડા ત્રણ મકહના પહેલા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.
સોલંકી તથા મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગુજરાતી તેમ બંન્નેએ ૧૨૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમભેગા મળી ગોંડલ, રે લ્વે સ્ટેશન પાસે, મામલતદાર કચેરી ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
સામે એક મકાનના તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી આશરે રૂ.
૨૬,૦૦૦/- રોકડ રકમ તથા સોના-ચાંદીના દાગીનાની
ચોરી કરે લ છે .

૨

આજથી આશરે પાંચ મકહના પહેલા મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.
ગુજરાતી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તથા આનંદગીરી ૧૦૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમહરીગીરી ગોસ્વામી

તેમ બધાએ ભેગા મળી ગોંડલ, ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦

ભોજરાજપરા વવસ્તારમાં એક મકાનના તાડા તોડી ઘરમાં
પ્રવેશ કરી આશરે રૂ. ૯૦,૦૦૦/- રોકડ રકમ તથા સોનાચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરે લ છે .

૩

આજથી આશરે બે મકહના પહેલા મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.
ગુજરાતી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તથા આનંદગીરી ૧૩૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમહરીગીરી ગોસ્વામી

તેમ બધાએ ભેગા મળી ગોંડલ, ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦

રૈ યાણીનગર તથા ગોંડલ, વવજયનગર વવસ્તારમાં ત્રણ-ચાર
મકાનના

તાડા

તોડી

ઘરમાં પ્રવેશ

કરી

આશરે

રૂ.

૩૫,૦૦૦/- રોકડ રકમ તથા સોના-ચાંદીના દાગીનાની
ચોરી કરે લ છે .

૪

આજથી આશરે બાર કદવસ પહેલા મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.
ગુજરાતી તથા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી તેમ બંન્નેએ ૪૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમભેગા મળી ગોંડલ,રાધાકૃષ્ણ સોસાયટી વવસ્તારમાં એક ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
મકાનના તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી આશરે રોકડા
૧,૫૦,૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ છે .

૫

આજથી આશરે દોઢ મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી
ગોસ્વામી તથા વવપુલ ઉર્ફે લાલો ઉર્ફટ રાર્ુ વવઠ્ઠલભાઇ ગોરસવા
રહે- ધરાઇ તા. બાબરા જી. અમરે લી વાળા એમ બંન્નેએ ભેગા
મળી ગોંડલ,ભોજરાજપરા વવસ્તારમાં એક મકાનના તાડા તોડી

ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.
૧૦૫/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦

ઘરમાં પ્રવેશ કરી સીમેક્ષ કંપનીના ટી.વી. તથા રીમોટટ ની
ચોરી કરે લ છે .

૬

આજથી આશરે બે વર્ટ પહેલા મુકેશ અરજણભાઇ ગુજરાતી રાજકોટ શહેર થોરાળા પો.સ્ટે.
તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તેમ બંન્નેએ ભેગા મળી ર્ફ. ગુ.ર.નં.૧૭/૧૮ ઇ.પી.કો.
રાજકોટ,સંત કબીર રોડ, બાલકૃષ્ણ સોસાયટી માં એક કલમ- ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
મકાનના તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી રોકડા રૂપીયા તથા
સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરે લ છે .

૭

આજથી આશરે ત્રણ મકહના પહેલા મુકેશ અરજણભાઇ રાજકોટ શહેર ભક્ક્તનગર
ગુજરાતી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તથા અનંદગીરી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં. ૧૩૯/૧૯
હરીગીરી ગોસ્વામી તેમ બધાએ ભેગા મળી રાજકોટ, હડ
ુ કો ઇ.પી.કો. કલમવવસ્તાર, સીતારામ સોસાયટી શેરી નં. ૧ માં એક મકાનના ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી રોકડા રૂપીયા તથા સોનાના
દાગીનાની ચોરી કરે લ છે .

૮

આજથી આશરે એક વર્ટ પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી રાજકોટ શહેર બી ડીવી પો.સ્ટે.
ગોસ્વામી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તેમ બંન્નેએ ભેગા ર્ફ. ગુ.ર.નં. ૦૯/૧૯ ઇ.પી.કો.
મળી રાજકોટ, આયટનગર શેરી નં. ૬ માં એક મકાનના કલમ- ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦
તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી રોકડા રૂપીયા તથા સોનાચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરે લ છે .

૯

આજથી આશરે અઢી મકહના પહેલા મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ચોટીલા પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.
ગુજરાતી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી તથા આનંદગીરી ૮૨/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમહરીગીરી ગોસ્વામી તેમ બધાએ ભેગા મળી સુરેન્રનગર ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧
જીલ્લાના ચોટીલા, ચામુડં ાનગર વવસ્તારમાં ત્રણ મકાનના
તાડા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી આશરે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- રોકડ
રકમ તથા સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરે લ છે .

િાહન ચોરી
(૧)

ગઇ તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ મળે લ હકીકત આધારે ગોડલ વોરા કોટડા રોડ આવાસ
ક્વાટર નંબર ૩૦૩ માંથી (૧) આનંદગીરી ઉર્ફે અન્નો ઉર્ફે ગુરુ હરીગીરી ગોસ્વામી જાતેબાવાજી ઉ.વ. ૫૦ રહે- ગોંડલ, વોરાકોટડા રોડ, આવાસ કવાટટ ર નં. ૩૦૫ તથા નં. (૨)
મુકેશભાઇ અરજણભાઇ ગુજરાતી જાતે- ખાંટ ઉ.વ. ૩૮ રહે- હાલ- નાગલપર, કલરવ પાકટ
રે સીડન્સી બ્લોક નં. ૪૩ તા.જી. રાજકોટ મુળ- પેઢલા ગામ તા. જેતપુર જી.રાજકોટ તથા
નં. (૩) અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી(પરમાર) જાતે- કોળી ઉ.વ.૨૫ રહે- આજીડેમ પાછળ,
ગૌશાળા પાસે સંજય ઉર્ફે ઈલો સામતભાઈ મેણીયા ના મકાનમાં રાજકોટ મુળ રહે.વવજય
પ્લોટ-૨૫, ઢેબર રોડ, ભાડલા પેટ્રોલપંપની સામે રાજકોટ વાળાઓને સોનાના ઢાળીયા
નંગ- ૩ કક.રૂ. ૧,૮૦,૦૦૦/- તથા સોનાનો ચેઇન કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- તથા ચાંદીના દાગીના
અને ચાંદીના સીક્કાની કક. રૂ.૧૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નંગ- ૧૦ કક. રૂ. ૨૦,૫૦૦/તથા સાત મો.સા. કક.રૂ. ૧,૫૫,૦૦૦/- તથા ર્ુના ચલણી સીક્કાઓ તથા બે ટીવી. કક.રૂ.
૩૫,૫૦૦/- તથા ચોરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાના હથીયાર કક.રૂ. ૫૫૦/- તથા રોકડ
રકમ રૂ. ૩,૦૦૦/- તથા અન્ય મુદામાલ મળી કુલ રૂ.૪,૪૦,૧૧૨/- ના મુદામાલ સાથે
પકડી પાડી સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ મુજબ મુદામાલ કબ્જે લઈ સી.આર.પી.સી. કલમ
૪૧(૧)ડી, મુજબ અટક કરી મજકુર ઈસમોની પુછપરછ દરમ્યાન નીચે મુજબના ગુન્હાઓ
શોધી કાઢવામા આવેલ છે .

ક્રમ

ગ.ુ ર.નં. અને કલમ

વિગત

આજથી આશરે બે-અઢી મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોંડલ

૧

સીટી

પો.સ્ટે.

ગોસ્વામી તથા અર્ુ ટન જેન્તીભાઇ સોલંકી એમ બંન્ને એ ભેગા મળી ર્ફ.ગુ.ર.નંબર- ૧૪૬/૧૯
ગોંડલ, શાસ્ત્રીનગર મેઇન રોડ થી એક સીડી ડીલક્ષ મો.સા. નં. GJ- ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯
03-BG-1639 ની ચોરી કરે લ છે .
આજથી આશરે ચાર મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી રાજકોટ

૨

શહેર

આજીડેમ

એ રાજકોટ, આજીડેમ પાસે થી એક એકટીવા મો.સા. નં. GJ-03- પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.૧૭૭/૧૯
JA-7862 ની ચોરી કરે લ છે .

ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯

આજથી આશરે ચાર મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી રાજકોટ

૩

શહેર

એ

ડીવી

એ રાજકોટ, આશાપુરા મંકદર પાસે થી એક સ્પ્લેન્ડર મો.સા. નં. GJ- પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.૧૫૧/૧૯
03-FB-3962 ની ચોરી કરે લ છે .

ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯

આજથી આશરે અઢી મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી ર્ુનાગઢ, ભવનાથ પો.સ્ટે.

૪

એ ર્ુનાગઢ, ભવનાથ જીલ્લા પાંચાયત પાકકિગમાંથી એક સ્પ્લેન્ડર ર્ફ.
મો.સા. રજી નંબર- GJ-03-DR-5766 ની ચોરી કરે લ છે .

ગુ.ર.નં.૦૧૨/૨૦૨૦

ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯

આજથી આશરે એક વર્ટ પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી એ રાજકોટ શહેર પ્રધ્યુમનનગર

૫

રાજકોટ, સરકારી હોસ્પીટલ પાકીંગ થી એક સ્પ્લેન્ડર મો.સા. નં. પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.૧૧/૧૯
GJ-03-CK-6801 ની ચોરી કરે લ છે .

ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯

આજથી આશરે અઢી મકહના પહેલા આનંદગીરી હરીગીરી ગોસ્વામી રાજકોટ શહેર પ્રધ્યુમનનગર

૬

એ રાજકોટ, સરકારી હોસ્પીટલ પાકીંગ થી એક એકટીવા મોપેડ નં. પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નં.૪૮/૨૦
GJ-03-HL-3174 ની ચોરી કરે લ છે .

ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯

ુ બ કેસ :
એન.ડી.પી.એસ. એકટ મજ
૧.

તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ એત્રેની એસ.ઓ.જી. શાખાએ વવછીંયા પો.સ્ટે . વવસ્તારમા
પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન બાતમીરાહે મળે લ હકીકત આધારે વવછીંયા આંબલી ચોક પોલીસ
ચોકી સામેથી આરોપી વવશાલ ભુપતભાઇ કટે શીયા રહે.ગુદાળા ગામ તા.વવછીંયા વાળાના
કબ્જામાંથી રે ઈડ દરમ્યાન વનસ્પતીજન્ય ગાંજાના ઘટકોવાળો માદક પદાથટનો જથ્થો કુલ વજન
૧.૫૪૦ કક.ગ્રા.કક.રૂ.૧૦,૭૮૦/- નો મુદામાલ ગે.કા.રીતે પરવાના વગર પોતાના કબ્જામાં રાખી
મળી આવતા તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૦ના કલાક:૦૦/૩૦ વાગ્યે અટક કરી આરોપી વવરૂધ્ધ વવછીંયા
પો.સ્ટે .સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૧૧૨૧૩૦૬૮૨૦૦૦૪૧/૨૦૨૦ એન.ડી.પી.એસ.એકટની ક.૮(સી),ર૦(બી)
મુજબ ગુન્હો રજી.કરાવેલ.

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

