રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- માર્ચ/૨૦૨૧
લટુ
(૧)

ગઇ તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧ ના યોજ યાત્રીના સભમે ડધયી તાલુકાના થોયીમાી ગાભે
લાડીભાાં આલેર યહેણાાંક ભકાનભાાં પયીમાદી તથા સાહેદને અજાણ્મા ઇસભો દ્વાયા રાકડીઓ
લતી ભાય ભાયી સાભાન્મ ઇજાઓ હોચાડી યોકડ યકભ તથા સોનાની બુટાં ી તથા ભોફાઇર
પોનની લુટાં કયી રઈ ગમેર જે અંગે તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧ ના યોજ ડધયી ો.સ્ટે.ભાાં એ
ાટટ ગુ નાં.૧૧૨૧૩૦૪૨૨૧૦૦૯૨/૨૦૨૧ IPC કરભ ૩૯૪,,૧૧૪ જી.ીએક્ટ ૧૩૫,
૩૭(૧) મુજફનો ગુન્હો દાખર થમેર છે . આ ગુન્હાનો બેદ ઉકેરલા આયોીઓને તાત્કારીક
કડી ાડલા એર.સી.ફી. સ્ટાપની અરગ અરગ ટીભો ફનાલી કામટયત કયી, ખાનગી યાહે
હકકકત ભે ર કે પયીમાદીના કદકયાની લાડીભાાં ખેતી કાભ કયતો (૧) ઇશ્વય સ.ઓ.
જુલાનસીંગ કદસીંગ ડાભોય જાતે- આકદલાસી ઉ.લ.૩૦ ધાંધો- ભજુયી યહે- હાર- રજાઇ તા.
ટાંકાયા જી. ભોયફી મુ- ાનભ ગાભ, ભાીયુ ાં પીયુ ાં તા. ધાનપુય જી. દાહોદ (૨)
હયસાંગબાઇ ઉપે હયી સ.ઓ. ગોયસીંગ યાલજી બાાંબોય જાતે- આકદલાસી ઉ.લ. ૨૮ ધાંધોખેતભજુયી યહે- હાર- થોયીમાી ગાભ, લીનુબાઇ ભાહનબાઇ કોટડીમાની લાડીએ તા.
ડધયી જી. યાજકોટ મુ- બાણપુય ગાભ, બાાંબોય પીયુ ાં તા. ધાનપુય જી. દાહોદ (૩)
ગટુબાઇ જલેયીમાબાઇ યભાય જાતે- આકદલાસી ઉ.લ. ૩૩ ધાંધો- ખેતભજુયી યહે- હારભોયાણા ગાભ, કાાંતીબાઇ હયીબાઇ સોનાગયાની લાડીએ તા.જોડીમા જી. જાભનગય મુબાણપુય ગાભ, ીધયા પીયુ ાં તા. ધાનપુય જી. દાહોદ લાાઓને ફજાજ કાંનીનુ ાં
ડીસ્કલય ભો.સા. કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- તથા યોકડ યકભ રૂ. ૧,૫૫,૦૦૦/- તથા ભોફાઇર પોન
નાંગ – ૪ કક.રૂ. ૪૫૦૦/- એભ ભી કુર રૂ. ૧,૭૯,૫૦૦/- સાથે કડી ાડી ડધયી
ો.સ્ટે.ભાાં દાખર થમેર અનડીટેક ગુનો ડીટેક કયે ર તેભજ ઉયોકત ત્રણેમ આયોીઓએ
નીચે જણાલેર જગ્માઓએ ઘયપોડ ચોયી કયે રની કબુરાત આેર છે .

એન.ડી.પી.એસ. કેસ
(૧)

તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ ગોંડરસીટી ો.સ્ટે . વલસ્તાયભા ેટ્રોરીંગભા હતા
દયમ્માન ફાતભીયાહે હકીકત ભે ર કે, સોમફબાઇ અળયપબાઇ તેરી જાતે ભેભણ
યહે.ગોંડર નાનીફજાય ગુદ
ાં ાા ળેયી લોયાની ભસ્જીદ ાસે કરાબાના નાાાકાભાાં
લાો ોતાના કબ્જજાભાાં ગેયકામદે સય યીતે નાકોટીકસ (ભાદક દાથટ) નો જથ્થો
યાખી લેચાણ-હેયપેય કયલાના ઇયાદે ગોંડર યાભદ્રાય ાસેથી નીકનાય હોમ જે
હકીકત આધાયે

હકકકત લાી જગ્માએ લોચભાાં યહી હકકકતલાો ઇસભ

સોમફબાઇ અળયપબાઇ તેરી જાતે ભેભણ મુસ્રીભ ઉ.લ.૨૬ ધાંધો.ભજુયી
યહે.ગોંડર નાનીફજાય ગુદ
ાં ાા ળેયી લોયાની ભસ્જીદ ાસે કરાબાના નાાાકાભાાં
તા.ગોંડર જી.યાજકોટલાા કબ્જજાભાાંથી ગેય કામદે સય યીતે લનસ્વતજન્મ ગાાંજાના
ઘટકોલાો ભાદક દાથટનો જથ્થો કુર લજન ૧૦ કકરો જેની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/નો

યાખી

લેચાણ

કયલાના

ઇયાદે

યાખી

ભી

આલતા

આયોીને

તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ના ક.૧૩/૦૦ લાગ્મે હસ્તગત કયી આયોી વલરૂધ્ધ
ગોંડરસીટી

ો.સ્ટે .

ફી-ાટટ

ગુ.ય.નાં.

૧૧૨૧૩૦૧૫૨૧૦૨૪૯/૨૦૨૧

એન.ડી.ી.એસ એકટ ક.૮(સી),૨૦ફી(૨-ફી) મુજફ ગુન્હો યજી. કયાલેર.
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