રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
ુ રી/૨૦૨૧
માહે- જાન્યઆ
એન.ડી.પી.એસ.ના કેસો-(૧)
(૧)

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ એસ.ઓ.જી. શાખાના પો.અધિ.શ્રી/કર્મચારીઓ િોરાજી પો.સ્ટે .
ધિસ્તારર્ા પેટ્રોલીંગર્ા હતા દરમ્યાન બાતર્ીરાહે હકીકત ર્ળે લ કે, જાફરશા રજાકર્ીયા ર્ટારી
સૈયદ રહે.િોરાજી બહારપુરા રોનકસ્કુ લની પાસે શેખ નથુશા બાિાની દરગાહ પાસે િાળો પોતાના
કબ્જજાર્ાાં ભોગિટાિાળા ર્કાનર્ાાં ગેરકાયદે સર રીતે નાકોટીકસ (ર્ાદક પદાર્મ) નો જથ્ર્ો રાખી તેન ુ ાં
િેચાણ કરતો હોિાની હકકકત ર્ળે લ. જે હકીકત આિારે હકકકત િાળી જગ્યાએ રે ઈડ કરતા જાફરશા
રજાકર્ીયા ર્ટારી જાતે સૈયદ ઉ.િ.૬૨ િાંિો.ભીક્ષાવ ૃતી રહે.િોરાજી બહારપુરા રોનક સ્કુ લની પાસે
શેખ નથુસા બાિાની દરગાહ પાસે જી.રાજકોટિાળો પોતાના કબ્જજા ભોગિટાિાળા રહેણાક
ર્કાનર્ાાંર્ી ગેર કાયદે સર રીતે ર્ાદક પદાર્મ ચરનો જથ્ર્ો કુ લ િજન ૧૪૩ ગ્રાર્ કક.રૂ.૨૧,૪૫૦/નો રાખી િેચાણ કરિાના ઇરાદે રાખી ર્ળી આિેલ. તેર્જ સેર્સાંગ કાંપનીનો ર્ોબાઇલ ફોન નાંગ૦૧

જેની

કક.રૂ.૫૦૦/-

ર્ળી

કુ લ

કક.રૂ.૨૧,૯૫૦/-

ગણી

કબ્જજે

કરે લ

તર્ા

આરોપીને

તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૪/૦૦ િાગ્યે હસ્તગત કરી આરોપી ધિરૂધ્િ િોરાજી પો.સ્ટે . બી-પાટમ
ગુ.ર.નાં.૦૦૧૮/૨૦૨૧ એન.ડી.પી.એસ એકટ ક.૮(સી),૨૦બી(૨-બી) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.

ુ બ કેસ : (૧)
ગે રકાયેદસર હથીયાર (આર્મસસ એકટ) મજ
(૧)

તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ એસ.ઓ.જી. શાખાના પો.અધિ.શ્રી/કર્મચારીઓ કોટડાસાાંગાણી પો.સ્ટે .
ધિસ્તારના હડર્તાળા જી.આઇ.ડી.ધિસ્તારર્ાાં પેટ્રોલીંગર્ા હતા દરમ્યાન બાતર્ીરાહે હકીકત ર્ળે લ
કે, એટમ નલમ એલોય કાસ્ટ કારખાના તરફ જિાના રસ્તા ઉપર

એક કહન્દી ભાષા બોલતો ઇસર્ કે

જેને કથ્ર્ઇ તર્ા બ્જ્યુ કલરની લાઇનીગ િાળો શટમ તર્ા બ્જ્યુ કરલનુ ાં જીન્સનુ ાં પેન્ટ પહરે લ છે . તે
પોતાના પેન્ટના નેફાર્ાાં ગેરકાયદે સર રીતે હર્ીયાર રાખી આંટા ફેરા કરે છે . જે હકીકત આિારે
હકકકત િાળી જગ્યાએ રે ઈડ કરતા રસીદખાન નસીરખાન પઠાણ જાતે મુસ્લીર્ ઉ.િ.૧૯ િાંિો.ર્જુ રી
રહે.િેરાિળ(શા) સિોદય સોસાયટી હરગાંગે િે-બ્રીજ પાસે તા.કો.સા. મુળ ધનજાર્તપુિામ તા.બેસાન્ડા
જી.બાાંદા (યુ.પી.) િાળો પોતાના કબ્જજાર્ાાં ગેર કાયદે સર રીતે એક પીસ્ટલની કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તર્ા
ત્રણ કાટીઝની કક.રૂ.૩૦૦/- તર્ા એક દે શી બનાિટનો કટ્ટાની કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તર્ા કટ્ટાની એક
કાટીઝની કક.રૂ.૧૦૦/ક.૨૦/૪૫

િાગ્યે

એર્ કુ લ કક.રૂ.૨૫,૪૦૦/-ના મુદ્દાર્ાલ સાર્ે ર્ળી આિતા આરોપીને
હસ્તગત

કરી

આરોપી

ધિરૂધ્િ

કોટડાસાાંગાણી

પો.સ્ટે .

બી-પાટમ

ગુ.ર.નાં.૧૧૨૧૩૦૨૬૨૧૦૦૧૦/૨૦૨૧ આમ્સમ એકટ ક.૨૫(૧-બી),(એ) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.

ુ બ કેસ : (૧)
લટ
ું ુ મજ
(૧)

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ જેતપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટે શન Part-A

FIR No. 11213023210027

આઈ.પી.સી. કલર્. ૩૯૪, ૧૧૪, મુજબની ફરીયાદીશ્રી ધનરિભાઇ સ/ઓ કદનેશભાઇ વ્રજલાલભાઇ
ચાિડા જાતે ખ્િાસ ઉિ.૨૨ િાંિો ર્ાકૅટીંગ રહે.ઉપલેટા પોરબાંદર રોડ જકાતનાકાની સાર્ે
એસ.કે.સ્કુ લ િાળી શેરી તા.ઉપલેટા જી.રાજકોટ િાળાની સ્િીફટ ડીઝાઇર ફોરવ્હીલ કાર રજી નાંબર
જી.જે.૨૫.એ.૬૬૨૧ કી રૂ.આશરે ૨.૫૦.૦૦૦/ િાળી ને હાર્ ઉચો કરી રોકેલ અને તેની પાસે
બોલાિી ઢીકા ર્ારી પાડી દઇ કાર તર્ા કાર ર્ા રાખેલ રોકડ રૂ આશરે -૩૦,૦૦૦/ તર્ા સેર્સાંગ
કાંપનીનો એ-૨૦-૧-S ર્ોબાઇલ કી રૂ-૧૦,૦૦૦/ નો એર્ કુ લ મુદાર્ાલ રૂ -૨,૯૦,૦૦૦/ ની લુટ
ત્રણ અજાણ્યો ઇસર્ નાશી ગયેલ હોય જેર્ી તુતમજ, ટે કનીકલ ર્દદર્ી તેર્જ ખાનગી રાહે બાતર્ી
આિારે તપાસ કરતાાં ફરીયાદીની ર્ારૂધત સ્િીફટ કારની લુટ કરી લઇ ગયેલ તે ઇસર્ હાલે
અર્દાિાદ ખાતે હોય તેિી સચોટ હકકકત આિારે એલ.સી.બી.ની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી
અર્દાિાદ ખાતેર્ી આરોપી પ્રકાશભાઇ ઉફે પકો ગોધિદભાઇ િારોતરીયા રહે. હાલ અર્દાિાદ,
િાટલોડીયા, િાળાને સ્િીફટ કાર જેના રજી.નાં. જી.જે.૨૫એ-૬૬૨૧ સાર્ે પકડી પાડેલ તેર્જ યુકકત

પ્રયુકધતર્ી પુછપરછ કરતાાં બીજા અન્ય બે આરોપીઓ જેર્ાાં નાં.(૧) જીતેન્રભાઇ રર્ણીકભાઇ
અગ્રાિત જાતે બાિાજી ઉ.િ.૩૧, િાંિો ડ્રાઇધિિંગ રહે.ઉપલેટા યોગેશ્ર્િરનગર પોરબાંદર રોડ તર્ા
નાં.(૨) નીરિભાઇ કદનેશભાઇ ચાિડા જાતે ખિાસ ઉ.િ.૨૨, રહે. ઉપલેટા, પોરબાંદર રોડ,
જકાતનાકાની સાર્ે એસ.કે.સ્કુ લ િાળાઓને ઉપલેટા ખાતેર્ી પકડી ઉપરોકત ત્રણેય આરોપીઓના
કબ્જજાર્ાાં ર્ી એક સ્િીફટ કાર, એક ર્ો.સા, તર્ા ર્ોબાઇલ ફોન, રોકડ રૂધપયા ર્ળી કુ લ મુદ્દાર્ાલ
રૂ.૩,૧૨,૫૦૦/-

કબ્જજે

કરી

જેતપુર

તાલુકા

પો.સ્ટે .

Part-A

FIR

No.11213023210027

આઈ.પી.સી.કલર્.૩૯૪,૧૧૪, મુજબનો અનડીટે કટ ગુનો ડીટે ક કરે લ છે .

અન ડીટે કટ ચોરીઓના ગન્ુ હા : (૧)
(૧)

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧૧ ના રોજ ધર્્કત ધિરૂધ્િના ગુનાઓ શોિી કાઢિા અંગે ગોંડલ ધિસ્તારર્ાાં
પેટ્રોલીંગર્ાાં હતાાં જે દરમ્યાન ખાનગી રાહે હકકકત ર્ળે લ કે, ચાર ઇસર્ો પીળા કલરનુ પ્સર
ર્ો.સા. સાર્ે શાપર િે. એસ.આઇ.ડીસી.રોડ ધિજીયા બેંક પાસે ઉભેલ છે તેિી હકકકત આિારે તુતમ જ
બાતર્ી િાળી જગ્યાએ પહોચી તયાાં પ્લસર િાહન સાર્ે (૧) બાલુ ઉફે સુનીલ કિષ્ના અય્યર
ઉ.િ.૨૮ રહે- હાલ- રાજકોટ, ગોકુ લ પાકમ આજીડેર્ રોડ, ર્ાાંડાડુ ગ
ાં ર ધિસ્તાર મુન્નાભાઇ ભરિાડના
ર્કાનર્ાાં તર્ા પીપરટોન ૨ િાસ્ટ ભરાિતી તા. ભરાિતી જી. શીિર્ોગા રાજય- કણામ ટક મુળશીિર્ાંકદર ગાાંિીનગર બેંગ્લોર હાઇિે, ચેન્નઇ (તાર્ીલનાડુ )ાં (૨) હરીશ ઉફે અરીશ સન-ઓ રધિ
નાયડુ ઉિ.૨૮ િાંિો છુટક ર્જુ રી રહે.હાલ-ગોકુ લ પાકમ , મુનાભાઈ ભરિાડના ર્કાનર્ાાં ર્ાાંડા ડુ ગ
ાં ર
ધિસ્તાર આજીડેર્ પાસે રાજકોટ મુળ ગાર્-હોસ્ર્ાને સકમ લ (ર્ડમ િોસ) તીસરા ગલી ભરાિતી
જી.ધશર્ોગા કણામ ટક રાજય (૩) ગોપી લક્ષ્ર્ણા નાયડુ ઉ.િ. ૨૫ રહે- હોસ્ર્ાને, ભરાિતી જી.ધશર્ોગા
રાજ્ય કણામ ટક હાલ- રાજકોટના ર્ાાંડાડુ ગ
ાં ર ગોકુ લ પાકમ ર્ાાં એક ભાડાના ર્કાનર્ાાં (૪)
સાંઘષમર્ાાં આિેલ કકશોર ચોરી કરનાર ઈસર્ોને પકડી પાડી હસ્તગત કરી

કાયદાના

યુકકત પ્રયુકકતર્ી

પુછપરછ કરતાાં શાપર-િેરાિળ િી.પી.આંગડીયા પેઢીર્ાાંર્ી રૂ.૫,૦૫,૩૦૦/-લઈ પોતાની ફોરવ્હીલરર્ાાં રાખી નીકળે લ અને પડિલા નજીક કારખાના પાસે રોડ ઉપરર્ી તેર્ની કારર્ાાંર્ી
રૂ.૫,૦૫,૩૦૦/- ભરે લ ર્ેલી કોઈ ચોરી કરે લની કબુલાત આપેલ હોય અને તેની પાસેર્ી પીળા
કલરનુ ાં પ્સર ર્ો.સા. નાં. GJ-01-PE-2376 કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- રોકડ રકર્ રૂ. ૨,૮૦,૦૦૦/સીર્કાડમ િગરનો િીિો સ્ર્ાટમ ફોન કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- જીઓ િાઈફાઈ ડોંગલ કક.રૂ. ૧,૦૦૦/- ગાડીના
ુ પાિડર
કાચ તોડિા ર્ાટે તર્ા ખીસ્સા કાપિા ર્ાટે ન ુ “ગ્લાસ બ્રેકર”તર્ા ખાંજિાળ ર્ાટે ન ુ ભુસ
ાં /
ભરે લ પડીકી તર્ા ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ તર્ા ડેબીટ કાડમ ર્ળી કુ લ રૂ. ૩,૨૬,૦૦૦/- ના મુદ્દાર્ાલ
કબ્જજે કરી ગુજરાત રાજ્ય તર્ા રાજસ્ર્ાન રાજ્યના કુ લ અગગયાર (૧૧) િણશોિાયેલ ગુન્હાઓના
ભેદ ઉકેલિાર્ાાં આિેલ છે .
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