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

(૧)

તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પડધરી પો.સ્ટે. વિસ્તારમાાં ના.રા. દરમ્યાન ખાનગી રાહે
મળે લ હકિિત આધારે (૧) િેચલો ઉર્ફે જુિાન સેિડીયાભાઇ િનાસ ઉ.િ.૩૧ તથા (૨) માધુ
ઠુઠીયાભાઇ બામણીયા ઉ.િ.૨૨ તથા (૩) લખમણ અજમાભાઇ િનાસ ઉ.િ.૩૦ તથા (૪)
રાજન જગલાભાઇ
ાં
ચૌહાણ ઉ.િ.૨૪ તથા (૫) રાજેશ ઉર્ફે રાજુ રતુભાઇ િનાસ ઉ.િ.૨૪ રહે.
બધા- હાલ- પડધરી ભારત હોટલ પાછળ, મુળ.મધ્યપ્રદે શ િાળાઓ ઘાતિ હવથયારો કુહાડી
કિ.રૂ.૫૦/- તથા લોખાંડનુ ાં ધારીયુ કિ.રૂ.૧૦૦/- તથા લાિડાના હાથા િાળુ ધારીયુ
કિ.રૂ.૫૦/- તથા અણીદાર પથ્થર ભરે લ થેલી કિ.રૂ.૦૦/- તથા લોખાંડની ખીલાસરી બાાંધેલ
લાિડાની સોટી કિ.રૂ.૦૦/- જે હવથયારો િોઇ પણ પ્રિાર ની વમલિત મેળિિા માટે ધાડ
પાડિાના ઉપયોગમાાં આિી શિે તેિા હોય. તથા ચાજીંગ બેટરી કિ.રૂ.૧૦૦/- તથા
મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૬ કિ.રૂ.૧૧,૫૦૦/- મળી કુલ રૂ.૧૧,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે,
રાજિોટ જામનગર નેશનલ હાઇ-િે રોડ ઉપર આિતા જતા િાહનો ના ટાયરોમાાં લોખાંડની
ખીલાસરી તથા અણીદાર પથ્થરો થી પાંચર પાડી િાહનો રોિાિી િાહનમાાં બેઠેલ માણસો
પાસેથી જે િોઇ વમલિત મળી આિે તેની લુટાં િરિાના ઇરાદે , ધાડ પાડિાની તૈયારી સાથે,
મળી આિતા તમામને અટિ િરી શ્રી સરિાર તરર્ફે ર્ફરીયાદ આપી પડધરી પો.સ્ટે. ર્ફ.
ગુ.ર.નાં.૧૦/૧૯ ઇ.પી.િો. િ. ૩૯૯, ૪૦૨ તથા જી.પી.એિટ ૧૩૫ મુજબ ગુન્હો રજીસ્ટર
િરાિિામાાં આિેલ છે .

(૨)

તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ ગોંડલ તાલુિા પો.સ્ટે.માાં ર્ફરીયાદીશ્રી ગાંગાબેન સોમાભાઇ
બગડા જાતે.અનુજાવત ઉ.િ.૬૫ ધાંધો.વનવ ૃત રહે.ભોજપરા જુનાગામ તા.ગોંડલ િાળાએ
તેઓની ર્ફરીયાદ જાહેર િરે લ િે, તા.૧૭/૧૧/૧૮ ના રોજ િોઇ અજાણ્યા માણસે ર્ફરીયાદીને
છરી િડે ડાબા હાથના િાાંડા ઉપર ઇજા િરી ર્ફરીયાદીનો સેમસાંગ િાંપીનો મોબાઇલ ર્ફોન
કિ.રૂ. ૧૦૫૦/- નો લુટાં િરી લઇ ગયેલ હોિાની ર્ફરીયાદ જાહેર િરતા ગોંડલ તાલુિા
પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નાં. ૧૪૮/૨૦૧૮ ઇ.પી.િો. િલમ- ૩૯૪, ૪૫૨ તથા જી.પી.એિટ િલમ
૧૩૫ મુજબનો ગુન્હો જાહેર થયેલ છે

જે ગુન્હો િણશોધાયેલ હોય અને ગઇ

તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ િાહન ચેિીંગ દરમ્યાન ગોંડલ તાલુિા પો.સ્ટે. ના ગોમડા
ચોિડી નેશનલ હાઇ-િે રોડ ઉ૫ર થી નરશીભાઇ દામજીભાઇ રાઠોડ જાતે.દે િીપુજિ
ઉ.િ.૩૦ રહે.તાર બાંગલા જી.જુનાગઢ િાળાને ઉ૫રોિત સેમસાંગ િાંપીનો મોબાઇલ ર્ફોન
તથા અન્ય બીજા ૦૯ (નિ) મોબાઇલ ર્ફોન મળી કુલ ૧૦ મોબાઇલ ર્ફોન કિ.રૂ. ૬૨૫૦/સ્્લેન્ડર મો.સા. રજી. નાંબર- જી.જે.૧૧-ક્યુ. ૯૦૩૭ કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.
૩૧,૨૫૦/- ના મુદામાલ સાથે પિડી પાડી આ િણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી િાઢી મુદામાલ
તથા આરોપીને ગોંડલ તાલુિા પો.સ્ટે.માાં સોંપી આપેલ છે .

(૩)

તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ ર્ફરીયાદીશ્રી મનસુખભાઇ જીિરાજભાઇ અિબરી જાતે.પટેલ
ઉ.િ. રહે.પાટી રામપર તા.પડધરી િાળાએ પોતાની ર્ફરીયાદ જાહેર િરે લ િે, પોતાના પુત્ર
મરણ જનાર િપીલ મનસુખભાઇ અિબરી રહે.પાટી રામપર તા.પડધરી િાળાને િોઇ
અજાણ્યા ઇસમે તેન ુ ાં મોત વનપજાિિાના ઇરાદે માથાના ભાગે િોઇ હવથયારથી ઇજા િરી
સારિાર દરમ્યાન તેન ુ ાં મોત વનપજાિેલ છે . જે બાબતે પડધરી પો.સ્ટે. ર્ફ. ગુ.ર.નાં.
૧૮/૨૦૧૭ ઇ.પી.િો. િલમ ૩૦૭, ૩૦૨ મુજબનો ગુન્હો જાહેર થયેલ હતો. જે ગુન્હો
િણશોધાયેલહોય હોય અને આ ગુન્હાની તપાસ દરમ્યાન મરણ જનાર િપીલ નો સેમસાંગ
િાંપીનો જે-૦૭ મોબાઇલ જેના IMEI No. 352347089288020 નો મળી આિેલ ન હોય
અને તે ર્ફોન આરોપી સાથે લઇ ગયેલ હોય તેિી શક્યતા હોય અને તે ર્ફોન ચાલુ થતા તે
ર્ફોન

રતનભાઇ

મિનભાઇ

બામણીયા

જાતે.આદીિાસી

રહે.લીંબડી

તા.સાંતરામપુર

જી.મહીસાગર િાળા પાસે હોિાની માકહતી મળતા જે બાબતે પેરોલ ર્ફલો પો.સ.ઇ.શ્રી
એન.િી.હરીયાણીનાઓએ સુચના િરતા તેઓએ આરોપીની તપાસ િરતા આરોપી
રતનભાઇ મિનભાઇ બામણીયા જાતે.આદીિાસી રહે.લીંબડી તા.સાંતરામપુર જી.મહીસાગર
િાળો મળી આિતા તેની પુછપરછ િરતા પોતે મરણ જનારનુ ાં ખુન િરે લ હોિાની તેમજ
આરોપી પાસેથી મરણ જનારનો ર્ફોન મળી આિેલ જે આરોપી પોતે સાથે લઇ ગયેલ
હોિાની હિીિત જણાિતા આરોપી તથા મુદામાલ મોબાઇલ ર્ફોન પડધરી પો.સ્ટે. સોંપી
આપી એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ર્ફલો દ્રારા સયુિાં ત રીતે િામગીરી િરી આ િણશોધાયેલ
ગુન્હો શોધી િાઢેલ છે .

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

