રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- જુલાઇ/૨૦૧૯
ુ ની કોશીષ - ૧
ખન
(૧)

તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ ફરીયાદી શ્રી રામદે વસ િંહ બળવંતસ િંહ જાડેજા ઉ.વ.૨૬ રહે. છલ્લા
તા.ધ્રોલ જી. જામનગર વાળાએ પડધરી પો.સ્ટે .માં પોતાની ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, પોતે
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૮ના રાત્રીના

વા અગીયારે ક વાગ્યે પોતાનુ મોટર

ાયકલ લઇ જતા હતા ત્યારે

ખામટા ગામ તરફ જતા રોડ ઉપર બે અજાણ્યા માણ ોએ પોતાને માથાના ભાગે ધોકા વડે જીવલેણ
ધા મારી પોતાની પા ે રહેલ ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૬,૦૦૦/- નો લુટં કરી નાશી
ગયેલ હોય જે બાબતે પડધરી પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગુ.ર.નં. ૧૧/૨૦૧૮ આઇ.પી. ી. કલમઃ- ૩૦૭,
૩૯૪,૧૧૪ મુજબનો ગુન્હો રજી. થયેલ જે ગુન્હો વણશોધાયેલ હોય અને આ ગુન્હામાં લુટં માં
ફરીયાદીનો મોબાઇલ ફોન ગયેલ હોય જેથી, ટે કનીકલ માધ્યમથી તપા

કરતા આ મોબાઇલ ફોન

એકટીવેટ થતા તે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરનાર ઇ મની તપા માં અત્રેથી એક ટીમ મોકલી તે
મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરનાર ઇ મ પાર ીંગભાઇ દીપ ીંગભાઇ બારીયા જાતે આદીવા ી
ઉ.વ.૨૦ રહે. જાબુ તા.ધાનપુર જી.દાહોદ વાળાને અત્રે લઇ આવી પુછપરછ કરતા આ મોબાઇલ
ફોન પોતાના ફઇ ના કદકરા વનેશ જુ વાન ીંગ ભુરીયા રહે.

જોઇ તા.ધાનપુર જી.દાહોદ વાળાએ

આપેલ છે અને વનેશ અગાઉ રાજકોટ પા ે પડધરી પા ે મજુ રી કામ કરતો હોવાનુ જણાવેલ છે .
જેથી, આ ગુન્હો વનેશ જુ વાન ીંગ ભુરીયા રહે.

જોઇ તા.ધાનપુર જી.દાહોદ વાળાએ કરે લ હોવાનુ ં

જણાતુ હોય જેથી, આરોપીને તા.૦૪/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગ્યે પકડી પાડેલ છે તેમજ
ગુન્હામાં લુટં માં ગયેલ મુદામાલ મોબાઇલ ફોન કબજે કરવામાં આવેલ છે . અને આ વણશોધાયેલ
ગુન્હો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે .

અપહરણ - ૧
(૨)

ગોંડલ

ીટી ગુ.ર.નં. ૭૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૪(ક), ૧૨૦(બી) ૧૪૩,૩૨૩ મુજબના ગુનાના

કામે ગઇ તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ શ્રી હરે શભાઇ રમેશભાઇ ખ ીયા રહે.રાજકોટ વાળા ગોંડલ ખાતે
હોય તે વખતે આ કામના આરોપીઓએ ભોગબનનારના મોટર

ાયકલમા હવા કાઢી નાંખતા ભોગ

બનનાર ચાલીને જતા હોય તેને આંખમા મરચાની ભુકી નાંખી આરોપીઓએ

ફેદ કલરની સ્કોપીયો

ગાડીમાં અપહરણ કરી લઇ જઇ નાશી ગયેલ જે અનુ ધ
ં ાને એલ. ી.બી. શાખાની અલગ અલગ ત્રણ
ટીમો બનાવી, ટે કનીકલ ટીમની મદદથી

ફેદ કલરની સ્કોપીયો ગાડીના નંબર શોધી કાઢી,

આરોપીઓ(૧) પરે શ ઉફે પર ોતમભાઇ ઉફે ગુગો ઉફે ભુરો

.ઓ. જાદવભાઇ મોહનભાઇ

કુ મારખાણીયા જાતે.કોળી ઉ.વ.૩૫ રહે.રાજકોટ રાજમોતી ઓઇલમીલ ની
શ્રમજીવી

ામે, ભાવનગર રોડ,

ો ાયટી, રાજકોટ તથા (૨) અનીલભાઇ ઇશ્વરભાઇ પનારા જાતે.વાણંદ ઉ.વ.૨૦

રહે.રાજકોટ કુ વાડવા રોડ આશ્રમની બાજુ મા વાળાઓએ ભોગબનનારનુ ં અપહરણ કરી

રધાર

સવસ્તારમાં નાશી ગયેલ હોય જે સવસ્તારમાં પીછો કરતા આરોપીઓ સુરેન્રનગર જીલ્લાના ચોટીલા
તાલુકા સવસ્તારમાં નાશી ગયેલ. જે કદશામા આરોપીઓની તપા

કરતા આરોપીઓ ભોગબનનારને

લઇને થાન નજીક જરીયા મહાદે વ મંદીર પાછળ નેહરવાળા પીર ની દરગાહ પા ે હોવાની માકહતી
મળતા પોલી

અસધક્ષકશ્રી સુરેન્રનગર તથા નાયબ પોલી

એલ. ી.બી. શાખા તથા થાન પો.સ્ટે .ના પો.ઇન્ .શ્રી

ાથે

અસધક્ષકશ્રી લીંબડી તથા સુરેન્રનગર
પ
ં કટ કરી તેઓની ભાળ મેળવી થાન

નજીક જરીયા મહાદે વ મંદીર પાછળ નેહરવાળા પીરની દરગાહ પા ે તપા

કરતા આરોપીઓ

પોલી ને જોઇને સ્કોપીયો ગાડીમા ભોગબનનારને લઇને નાશી ગયેલ જેઓનો ફીલ્મી ઢબે પીછો
કરતા આરોપીઓ થાન તરફ નાશી જતા, થાન ખાતે નાકાબંધી કરી, થાન વગડીયા રોડ ઉપર
ગોકુ ળપાકટ

ો ાયટી પા ેથી બે આરોપીઓને પકડી પાડવામા આવેલ અને આ કામના ભોગબનનાર

શ્રી હરે શભાઇ રમેશભાઇ ખ ીયા રહે.રાજકોટ વાળાને આરોપીઓના કબજા માંથી મુકત કરાવેલ છે .

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

