રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- ઓગષ્ટ/૨૦૧૯
ઘરફોડ ચોરી (૧)

તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી દદનેશસ હ
િં શ્યામસ િંહ ઠાકુર જાતે. રાજપુત
ઉ.વ.૪૭ ધંધો. નોકરી રહે. હાલ. રાજકોટ જકશન
ં
પ્લોટ ગોરધન એપાટટ મેન્ટ ગેબનશા પીર
દરગાહ

ામે ફલેટ નં.૧૦૩ મુળ. રાજસ્થાન વાળાએ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.માં પોતાની

ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ગોંડલ તાલુકાના ત્રાકુડા ગામે આવેલ
ઇન્ડુ

કંપનીના ટાવર આઇ.ડી. નં. ૧૨૩૭૮૦૪ ના

અંદર રાખેલ અમરરાજ કંપનીના બેટરી બેંક

ેન્ટર રૂમનુ ં પાછળનુ ં પતરૂ તોડી

લ
ે નંગ-૨૪ દક.રૂ.૨૪૦૦૦/- ની કોઇ ઇ મો

ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય જે બાબતે ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં. ૧૦૧/૨૦૧૯
આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ હોય જે ગુન્હો
વણશોધાયેલ હોય અને તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ હદકકત
આધારે રાજકોટ ગોંડલ ને.હા. રોડ ઉપર ભરૂડી ટોલનાકા આગળ ભરૂડી ગામના પાટીયા
પા ેથી ભાર દરક્ષા રજી. નંબરઃ- જી.જે.-૦૩-બી.યુ.- ૫૮૩૬ તથા કાળા કલરના એકટીવા
મો. ા. રજી. નં. જી.જે.-૦૩-કે.એફ.- ૮૪૭૯

ાથે (૧) પ્રકાશ ડાયાભાઇ શંખેશ્વરીયા

જાતે.વઢીયારા દે વીપુજક ઉ.વ.૨૭ રહે.રાજકોટ રૈ યાધાર મફતીયાપરા મુળ. રહે. ઉજડવાડા
ચોકમા તળાવનીપાળ તા. મી જી.પાટણ તથા (૨) દકશન ઉફે બાડીયો સવનુભાઇ
જાતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૨૧ રહે.જેતપુર ધોરાજી રોડ પાવર હાઉ

મેચા

પાછળ ઝંપડામા તા.જેતપુર

વાળાઓને શીશુ ધાતુના ઢાળીયા પ્લેટો અલગ અલગ વજનની નંગ-૧૫ કુલ વજન ૨૧૭
કીલો કી.રૂ. ૨૭,૧૨૫/- રીક્ષા કી.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા મો. ા. કી.રૂ. ૪૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ દક.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- તથા ડીમી , આરી મળી કુલ રૂ.
૨,૨૮,૧૪૫/- ના મુદામાલ

ાથે પકડી પાડી મજકુર ઇ મોની પુછપરછ કરતા દોઢેક મા

પહેલા ગોંડલ તાલુકાના ત્રાકુડા ગામે મોબાઇલ ટાવર માંથી બેટરી નંગ-૨૪ ની ચોરી કરે લ
હોવાની કબુલાત આપતા આ વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી કાઢી મુદામાલ
કલમઃ- ૧૦૨ મુજબ કબજે કરી મજકુર બન્ને ઇ મોને

ી.આર.પી. ી.

ી.આર.પી. ી. કલમઃ- ૪૧(૧)ડી

મુજબ અટક કરી મુદામાલ તથા આરોપીઓને ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.

ોંપી આપી

તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ થી સ્ટે.ડા. નોંધ કરાવેલ છે .
(૨)

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી દદનેશસ હ
િં શ્યામસ િંહ ઠાકુર જાતે. રાજપુત
ઉ.વ.૪૭ ધંધો. નોકરી રહે. હાલ. રાજકોટ જકશન
ં
પ્લોટ ગોરધન એપાટટ મેન્ટ ગેબનશા પીર
દરગાહ

ામે ફલેટ નં.૧૦૩ મુળ. રાજસ્થાન વાળાએ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.માં પોતાની

ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ ગોંડલ તાલુકાના બીલીયાળા ગામે
આવેલ ઇન્ડુ

કંપનીના ટાવર આઇ.ડી. નં. ૧૦૪૦૫૫૦ ના

તોડી અંદર રાખેલ અમરરાજ કંપનીના બેટરી બેંક

ેન્ટર રૂમનુ ં પાછળનુ ં પતરૂ

ેલ નંગ-૨૪ દક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- ની કોઇ

ઇ મો ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય જે બાબતે ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં.
૧૨૬/૨૦૧૯ આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ હોય જે
ગુન્હો વણશોધાયેલ હોય અને તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ
હદકકત આધારે રાજકોટ ગોંડલ ને.હા. રોડ ઉપર ભરૂડી ટોલનાકા આગળ ભરૂડી ગામના
પાટીયા પા ેથી ભાર દરક્ષા રજી. નંબરઃ- જી.જે.-૦૩-બી.યુ.- ૫૮૩૬ તથા કાળા કલરના
એકટીવા મો. ા. રજી. નં. જી.જે.-૦૩-કે.એફ.- ૮૪૭૯

ાથે (૧) પ્રકાશ ડાયાભાઇ

શંખેશ્વરીયા જાતે.વઢીયારા દે વીપુજક ઉ.વ.૨૭ રહે.રાજકોટ રૈ યાધાર મફતીયાપરા મુળ. રહે.
ઉજડવાડા ચોકમા તળાવનીપાળ તા. મી જી.પાટણ તથા (૨) દકશન ઉફે બાડીયો સવનુભાઇ
મેચા જાતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૨૧ રહે.જેતપુર ધોરાજી રોડ પાવર હાઉ

પાછળ ઝંપડામા

તા.જેતપુર વાળાઓને શીશુ ધાતુના ઢાળીયા પ્લેટો અલગ અલગ વજનની નંગ-૧૫ કુલ
વજન ૨૧૭ કીલો કી.રૂ. ૨૭,૧૨૫/- રીક્ષા કી.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા મો. ા. કી.રૂ.

૪૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ દક.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- તથા ડીમી , આરી મળી કુલ રૂ.
ાથે પકડી પાડી મજકુર ઇ મોની પુછપરછ કરતા અઠવાડીયા

૨,૨૮,૧૪૫/- ના મુદામાલ

પહેલા ગોંડલ તાલુકાના બીલીયાળા ગામે મોબાઇલ ટાવર માંથી બેટરી નંગ-૨૪ ની ચોરી
કરે લ

હોવાની

કબુલાત

આપતા

આ

વણશોધાયેલ

ગુન્હો

શોધી

કાઢી

ી.આર.પી. ી. કલમઃ- ૧૦૨ મુજબ કબજે કરી મજકુર બન્ને ઇ મોને

મુદામાલ

ી.આર.પી. ી.

કલમઃ- ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી મુદામાલ તથા આરોપીઓને ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.
ોંપી આપી તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ થી સ્ટે.ડા. નોંધ કરાવેલ છે .
(૩)

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી દદનેશસ હ
િં શ્યામસ િંહ ઠાકુર જાતે. રાજપુત
ઉ.વ.૪૭ ધંધો. નોકરી રહે. હાલ. રાજકોટ જકશન
ં
પ્લોટ ગોરધન એપાટટ મેન્ટ ગેબનશા પીર
દરગાહ

ામે ફલેટ નં.૧૦૩ મુળ. રાજસ્થાન વાળાએ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.માં પોતાની

ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ ગોંડલ તાલુકાના કોલીથડ ગામે
આવેલ ઇન્ડુ

કંપનીના ટાવર આઇ.ડી. નં. ૧૦૦૨૪૮૬ ના

તોડી અંદર રાખેલ અમરરાજ કંપનીના બેટરી બેંક

ેન્ટર રૂમનુ ં પાછળનુ ં પતરૂ

લ
ે નંગ-૧૮ દક.રૂ.૯,૦૦૦/- ની કોઇ

ઇ મો ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય જે બાબતે ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં.
૧૨૭/૨૦૧૯ આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ હોય જે
ગુન્હો વણશોધાયેલ હોય અને તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ
હદકકત આધારે રાજકોટ ગોંડલ ને.હા. રોડ ઉપર ભરૂડી ટોલનાકા આગળ ભરૂડી ગામના
પાટીયા પા ેથી ભાર દરક્ષા રજી. નંબરઃ- જી.જે.-૦૩-બી.યુ.- ૫૮૩૬ તથા કાળા કલરના
એકટીવા મો. ા. રજી. નં. જી.જે.-૦૩-કે.એફ.- ૮૪૭૯

ાથે (૧) પ્રકાશ ડાયાભાઇ

શંખેશ્વરીયા જાતે.વઢીયારા દે વીપુજક ઉ.વ.૨૭ રહે.રાજકોટ રૈ યાધાર મફતીયાપરા મુળ. રહે.
ઉજડવાડા ચોકમા તળાવનીપાળ તા. મી જી.પાટણ તથા (૨) દકશન ઉફે બાડીયો સવનુભાઇ
મેચા જાતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૨૧ રહે.જેતપુર ધોરાજી રોડ પાવર હાઉ

પાછળ ઝંપડામા

તા.જેતપુર વાળાઓને શીશુ ધાતુના ઢાળીયા પ્લેટો અલગ અલગ વજનની નંગ-૧૫ કુલ
વજન ૨૧૭ કીલો કી.રૂ. ૨૭,૧૨૫/- રીક્ષા કી.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા મો. ા. કી.રૂ.
૪૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ દક.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- તથા ડીમી , આરી મળી કુલ રૂ.
૨,૨૮,૧૪૫/- ના મુદામાલ
દદવ

ાથે પકડી પાડી મજકુર ઇ મોની પુછપરછ કરતા દ ેક

પહેલા ગોંડલ તાલુકાના કોલીથડ ગામે મોબાઇલ ટાવર માંથી બેટરી નંગ-૧૮ ની

ચોરી કરે લ હોવાની કબુલાત આપતા આ વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી કાઢી મુદામાલ
ી.આર.પી. ી. કલમઃ- ૧૦૨ મુજબ કબજે કરી મજકુર બન્ને ઇ મોને

ી.આર.પી. ી.

કલમઃ- ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી મુદામાલ તથા આરોપીઓને ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.
ોંપી આપી તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ થી સ્ટે.ડા. નોંધ કરાવેલ છે .

સાદી ચોરી (૧)

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી ફરજાના વા/ઓ
જેતપુર

વાળીએ

જેતપુર

ીટી

પો.સ્ટે.માં

ાહીલ ઇકબાલભાઇ સુમરા રહે.

ફરીયાદ

જાહેર

કરે લ

કે,

ગઇ

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ના ક.૧૧/૦૦ વાગ્યે પોતાની કરીયાણાની દુકાને બે અજાણ્યા માણ ો
આવી ફરી.ની નજર ચુકવી રોકડ રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની ચોરી કરે લ જે

બંધે જેતપુર

ીટી

પો.સ્ટે. ૫૨/૨૦૧૯ આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૭૯ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ જે ગુન્હો
વણશોધાયેલ હોય આ કામે મળે લ હદકકત આધારે

લીમ ગજુમીયા કાદરી ઉ.વ.૪૯ રહે.

રાજકોટ વાળાને તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ના પકડી પાડી રોકડા રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા એક
એકટીવા મોટર

ાયકલ દક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ દક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલ

રૂ.૫૦,૫૦૦/- નો મુદામાલ

ાથે પકડી પાડી મજકુર ઇ મને

૪૧(૧)આઇ મુજબ અટક કરી મુદામાલ તથા આરોપીને જેતપુર
છે .

ી.આર.પી. ી. કલમઃીટી પો.સ્ટે.

ોંપી આપેલ

વાહન ચોરી (૧)

ુ ાઇ રામભાઇ વા દે વાણી
ગઇ તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી દહમાંશભ
જાતે. ીંધી ઉ.વ.૩૦ રહે.શ્રી રામ
રાજકોટ

વાળાએ

રાજકોટ

તાલુકા

ાંઇનગર

ો ાયટી શેરી નં.૭ બીગ બજાર પાછળ

પો.સ્ટે.માં

પોતાની

ફરીયાદ

જાહેર

કરે લ

કે,

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પોતાનુ એકટીવા મો. ા. રજી. નં. જી.જે.-૦૩-કે.એફ.- ૮૪૭૯
વાળુ દક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- નુ ં પોતાના ઘરની બહાર પાકટ કરે લ હતુ તે કોઇ ઇ મ ચોરી કરી
લઇ ગયેલ હોય જે બાબતે રાજકોટ તાલુકા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં. ૯૦/૨૦૧૯ આઇ.પી. ી.
કલમઃ- ૩૭૯ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ હોય જે ગુન્હો વણશોધાયેલ હોય અને
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ હદકકત આધારે રાજકોટ ગોંડલ
ને.હા. રોડ ઉપર ભરૂડી ટોલનાકા આગળ ભરૂડી ગામના પાટીયા પા ેથી ભાર દરક્ષા રજી.
નંબરઃ- જી.જે.-૦૩-બી.યુ.- ૫૮૩૬ તથા કાળા કલરના એકટીવા મો. ા. રજી. નં. જી.જે.૦૩-કે.એફ.- ૮૪૭૯

ાથે (૧) પ્રકાશ ડાયાભાઇ શંખેશ્વરીયા જાતે.વઢીયારા દે વીપુજક

ઉ.વ.૨૭ રહે.રાજકોટ રૈ યાધાર મફતીયાપરા મુળ. રહે. ઉજડવાડા ચોકમા તળાવની પાળ
તા. મી જી.પાટણ તથા (૨) દકશન ઉફે બાડીયો સવનુભાઇ
રહે.જેતપુર ધોરાજી રોડ પાવર હાઉ

મેચા જાતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૨૧

પાછળ ઝંપડામા તા.જેતપુર વાળાઓને શીશુ ધાતુના

ઢાળીયા પ્લેટો અલગ અલગ વજનની નંગ-૧૫ કુલ વજન ૨૧૭ કીલો કી.રૂ. ૨૭,૧૨૫/રીક્ષા કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા મો. ા. કી.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ૨ દક.રૂ.૧૧,૦૦૦/- તથા ડીમી , આરી મળી કુલ રૂ.૨,૨૮,૧૪૫/- ના મુદામાલ
પાડી મજકુર ઇ મોની પુછપરછ કરતા એકાદ મા

ાથે પકડી

પહેલા રાજકોટ બીગ બજાર પાછળ

એક શેરીમાંથી એકટીવા મો. ા.ની ચોરી કરે લ હોવાની કબુલાત આપતા આ વણશોધાયેલ
ગુન્હો શોધી કાઢી મુદામાલ
ઇ મોને

ી.આર.પી. ી. કલમઃ-૧૦૨ મુજબ કબજે કરી મજકુર બન્ને

ી.આર.પી. ી. કલમઃ-૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી મુદામાલ તથા આરોપીઓને

ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.

ોંપી આપી તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ થી સ્ટે.ડા. નોંધ કરાવેલ છે .

મોબાઇલ ચોરી (૧)

તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદીશ્રી અમીતભાઇ ઘનશ્યામભાઇ પડીયા જાતે.ખત્રી
ઉ.વ.૩૨ રહે.જુનાગઢ ૧૭૫/બી રાયઝી બાગ

ો ાયટી જી.જુનાગઢ વાળાએ જેતપુર

ીટી

પો.સ્ટે.માં પોતાની ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, ગઇ તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ જેતપુર
એ .ટી. બ

સ્ટેશન ખાતેથી પોતાનો રે ડમી કંપનીનો નોટ ૪ જેના આઇ.એમ.ઇ.આઇ.

નંબર (૧) ૮૬૬૧૩૪૦૩૪૪૫૦૦૪૯ (૨) ૮૬૬૧૩૪૦૩૪૪૫૦૦૫૬ દક.રૂ.૧૨,૯૯૯/- નો
કોઇ ઇ મ ગીરદીનો લાભ લઇ ચોરી કરી લઇ ગયેલ જે બાબતે જેતપુર

ીટી પો.સ્ટે. ફ.

ગુ.ર.નં. ૪૯/૨૦૧૯ આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૭૯ મુજબ ગુન્હો રજી. થયેલ જે ગુન્હો
વણશોધાયેલ હોય તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળે લ હદકકત આધારે અરસવિંદ ઉફે પીન્ટુ
ચકાભાઇ રાઠોડ જાતે. અનુ.જાસત ઉ.વ.૨૭ ધંધો.મજુરી રહે.ઇશ્વરીયા(ગીર) તા.સવ ાવદર
મુળ. મઢીયાળા તા.મેંદરડા જી.જુનાગઢ વાળાને પુછપરછ માટે લઇ આવી પુછપરછ કરતા
પોતે આ ગુન્હો કરે લ હોવાની કબુલાત આપતા તેની અંગ ઝડતી કરતા તેની પા થ
ે ી રે ડમી
કંપનીનો નોટ ૪ જેના આઇ.એમ.ઇ.આઇ. નંબર (૧) ૮૬૬૧૩૪૦૩૪૪૫૦૦૪૯ (૨)
૮૬૬૧૩૪૦૩૪૪૫૦૦૫૬

દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/-

તથા

રે ડમી

કંપનીનો

નોટ

૫

જેના

આઇ.એમ.ઇ.આઇ. નંબર (૧) ૮૬૯૮૨૨૦૩૦૯૧૫૨૮૧ (૨) ૮૬૯૮૨૨૦૩૦૯૧૫૨૯૯
દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ના મળી આવતા જે
ઇ મને

ી.આર.પી. ી. કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી, આરોપી તથા મુદામાલ જેતપુર

ીટી પો.સ્ટે.
જેતપુર

ી.આર.પી. ી. કલમ ૧૦૨ મુજબ કબજે કરી, મજકુર

ોંપી આપેલ છે . અને આ વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી કાઢેલ છે . જે બાબતે

ીટી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એન્ટ્રી નં. ૨૮/૧૯, કલાક. ૨૨/૫૫ તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ થી

નોંધ કરાવેલ છે .

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

