રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- નવેમ્બર/૨૦૧૯
ચીલઝડપ
(૧)

તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાદીશ્રી હરે શભાઇ ડોસાલાલ ચાવડા જાતે.દરજી ઉ.વ.૬૦
ધંધો.નનવ ૃત રહે.ગોંડલ, ભવનાથ-૨, પવનચકકી સામે મધુરમ વાળાએ ગોંડલ તાલુકા
પો.સ્ટે.માં પોતાની ફરીયાદ જાહેર કરે લ કે, પોતે તથા પોતાના પત્ની બન્ને નવરપુર જલારામ
મંદીરે દશશન કરી પોતાનુ જયુપીટર મોટર સાયકલ લઇ પરત ગોંડલ આવતા હતા તે
વખતે બપોરના દોઢેક વાગ્યે ચોરડી ગામથી થોડે આગળ આવતા પાછળથી એક સ્્લેન્ડર
મોટર સાયકલ ત્રણ સવારીમાં આવેલ અને મો.સા. બાજુમા ચલાવી પાછળ બેઠેલ ઇસમે
પોતાના પત્નીના ગળામાં પહેરેલ સોનનો ચેઇન ૨૩.૬૩૦ મીલી ગ્રામનો કક.રૂ. ૫૪,૮૫૦/નો જોટ મારી તોડી લઇ ચીલ ઝડપ કરી, નાશી ગયેલ છે . તેવી ફરીયાદ જાહેર કરતા,
ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં. ૧૬૨/૨૦૧૯, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ મુજબ
ગુન્હો નોંધાયેલ હતો. જે ગુન્હો વણશોધાયેલ હોય અને તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ હકકકત આધારે ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. નવસ્તારના રીબડા ગામ
પાસે અરડોઇ લોધીકા તરફ જવાની ચોકડી પાસેથી (૧) જીતેશ ઉફે જીતેન્ર ઉફે જીતુ ઉફે
જીત્યો વલ્લભભાઇ રાઠોડ જાતતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૨૮ રહે.રાજકોટ ચુનારાવાડ કુબલીયા પરા
શેરી નં.૫ ચંન્રીકા પાનની સામે તથા (૨) લખન બચુભાઇ માલાણી જાતે.સલાટ ઉ.વ.૨૩
રહે.રાજકોટ ચુનારાવાડ શેરી નં.૧/૧૪ કૈ લાશ પાન સામે વાળાઓને ગુન્હામા વાપરે લ કહરો
સ્્લેન્ડર મો.સા. નંબર વગરનુ ં જેના એન્જીન નં. HA10ACK5H02963 તથા ચેચીસ નં.
MBLHAW095K5H02042 વાળુ કક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- તથા રે ડમી કંપનીનો મોબાઇલ ફોન
નંગ-૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કક.રૂ. ૧,૦૦૦/મળી કુલ રૂ. ૫૬,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી મજકુર ઇસમોની પુછપરછ કરતા
પોતે બન્ને તથા નં. (૧) જીતે ઉફે જીત્યા નો કદકરો એમ ત્રણેય એ સામે મળી
તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ચોરડી ગામ પાસેથી સોનાના ચેઇનની ચીલઝડપ કરે લ હતી
અને તે ચેઇન આરતીબેન નવજયભાઇ મકવાણા રહે.લાખાજીરોડ ઉધોગનગર શેરી નં. ૫
ુ ફાયનાન્સ માંથી લોન લીધેલ છે તેવી હકકકત જણાવતા
વાળીને આપી તેના મારફત મુથટ
અને મળી મુદામાલ કબજે કરી, મજકુર બન્ને ઇસમોને ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.ના ઉપરોકત
ગુન્હામાં સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ અટક કરી, આરોપીઓ તથા મુદામાલ
ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. સોંપી આપી આ વણશોધાયેલ ગુન્હો શોધી કાઢેલ છે .

(ર)

ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૧૨૮/૧૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯, ૧૧૪ નવગેરે મુજબનો ગુનો
તા.૨૪/૧૦/૧૯ ના રોજ જાહેર થયેલ આ ગુનામાં રોકડા રૂા.૨,૨૨,૦૦૦/- ની ચોરી થયેલ
આ વણ શોધાયેલ ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આ કામનાં આરોપી (૧) રોસૈઆરા બાબુ
વસંતૈર ગોડેતી ઉ.વ.૫૪ (ર) મધુ ભાસ્કર જાલા ઉ.વ.૨૩ (૩) મકાલા અનીલ દાયકાર
ઉ.વ.૩૫ જાતે ખ્રિસ્તી ધંધો મજુરી (૪) ચાલા ચંરાણા વા/ઓ કોન્ડાઇદ ઉ.વ.૫૦ જાતે
ખ્રિસ્તી ધંધો મજુરી રહે.કયારાણાતીયા ગામ ઇન્દીરા કોલોની તા.કાપાલી થાણા તીપા
જી.નેલ્લો આંધ્ર વાળાને તા.૨/૧૨/૧૯ ક.૨૦/૧૫ વાગ્યે અટક કરી ગુનામાં ગયેલ રૂપીયા
પૈકી રૂા.૧,૪૮,૬૦૦/- નો મુદામાલ કબ્જજે કરી ગુનો ડીટેકટ કરે લ છે .
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