સાફલ્યા ગાથા તા. ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ થી ૨૭/૦૩/૨૦૧૬
૧)
૨)

સાફ્લલ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
સુરક્ષા સેતુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત

ગુજરાત જાહેર સેિા અંગેનો નાગરરકોનો અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૧૩ અંગન
ે ી તાલીમ સરકારશ્રી દ્િારા તા.૨૩-૩-૧૬ નાં
રોજ બપોરે ૧૨-૪૫ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ રુમ તેમજ તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓને તેઓના તાલુકા મથકનાં વિરડયો કોન્ફરન્સ રુમ ખાતે
હાજર રહી તાલીમ ભાગ લીિેલ .

ફોર વ્હીલર ગાડી ચોરીની આંતર રાજય ગેંગને ઝડપી પાડી નિસારી જીલ્લાના ફોર વ્હીલર ગાડી
ચોરીના ૧૨ ગુનાઓ ડીટેકટ કરતી એલ.સી.બી નિસારી ટીમ
અત્રેના નિસારી જીલ્લામાં વમલ્કત સંબિી ગુનાઓ શોિી કાઢિા માટે પોલીસ અવિક્ષકશ્રી
એમ.એસ.ભરાડા સાહેબે જે .એન.પંચાલ, પોલીસ ઈન્્પકે ટર એલ.સી.બી નિસારીને જરૂરી સુચના આપેલ.
જે અન્િયે ગઇ તા.૨૨,૨૩/૩/ર૦૧૬ ના રોજ જે .એન.પંચાલ પોલીસ ઇન્્પેકટર એલ.સી.બી તથા
LCBમાં ફરજ બજાિતા એ.એસ.આઇ જગદીશભાઇ જગમોહનભાઇ, હે.કો અજુ ગ નસસહ કાનજીભાઇ, હે.કો કલ્યાણભાઇ
રામભાઇ, હે.કો સુવનલસસહ દેવિસસહ, હે.કો રાકેશ શ્રીરામ, પો.કો વિજયભાઇ મોહનભાઇ, પો.કો સંદીપભાઇ પીઠાભાઇ તથા
નિસારી પેરોલ ફલો ્કોડમાં ફરજ બજાિતાં પો.કો રદવિજયસસહ જગતસસહ નિસારી જીલ્લામાં ઘરફોડ તથા
િાહનચોરીઓના બનતા બનાિો અટકાિિા તેમજ બનેલ ગુનાઓ ડીટેકટ કરિા સારૂ ટીમો બનાિી નાઇટ પેટ્રોલીંગમાં હતા
દરમ્યાન એ.એસ.આઇ જગદીશભાઇ જગમોહનભાઇ તથા હે.કો કલ્યાણભાઇ રામભાઇ નાઓને સંયુકત રીતે ખાનગી રાહે
બાતમી હકીકત મળેલ કે, નિસારી જીલ્લામાંથી ફોર વ્હીલર ગાડીઓની ચોરી કરતી ગેંગના ઇસમોએ આજથી એકાદ
અઠિાડીયા ઉપર ટિેરા ગાડીઓની ચોરી કરેલ છે . અને તેઓ બીજી ગાડીઓ ચોરી કરિાની ફીરાકમાં છે . તેમજ આ ઇસમો
એક સીલ્િર કલરની મારૂતી ઝે ન કાર નંબર. G J -5- CE- 0496ની લઇ વિજલપોર તરફથી નીકળી દુિીયાતળાિ, ઉ્માની
ચીકન સેન્ટ ર ત્રણ ર્તા થઇ કબીલપોર ગ્રીડ તરફ જનાર છે .
જે મળેલ બાતમી આિારે જે .એન.પંચાલ PI LCB તથા એલ.સી.બી તથા પેરોલ ફલો ્કોડના પોલીસ
કમગચારીઓ ઉ્માની ચીકન સેન્ટર પાસે િોચમાં હતા દરમ્યાન બાતમીમાં જણાિેલ િણગનિાળી તથા નંબરિાળી સીલ્િર
કલરની મારૂતી ઝેન કાર નંબર G J -5- CE- 0496 ની આિતા તેને રોકી લઇ પુછપરછ કરતા આ ગાડીમાં (૧) મલારામ ઉફે
મલા આશારામ િેરાણા (દેિાસી) મુળરહે. કોળીગામ તા.રાણીિાડા, જી.ઝાલોર, રાજ્થાન. હાલરહે.વિજલપુર વ્રજવિહાર
એપાટગમેન્ટ, ઘર.નં. ૪૦૫, તા.જલાલપોર જી.નિસારી તથા (૨) ભીમારામ ઉફે રાજુ પુરાજી પુરોવહત મુળરહે.
ભાગલભીમગામ, તા.ભીનમાલ, જી.ઝાલોર, રાજ્થાન. હાલરહે. બોરીિલ્લી બસ ડેપો પાસે, બી- ફલેટનં.૫૦૧ સુગરિાડી,
ઇ્ટ મુંબઇ તથા (૩) હકીમખાન ખમીસખાન મરાડીયા મુળરહે.પુનાસાગામ, તા.ભીનમાલ, જી.ઝાલોર, રાજ્થાન. હાલરહે.
સારોલીગેટ સુરત, રકરણ ટ્રાન્સપોટગમાં સુરતશહેર તથા (૪) રમેશ બગદારામ રબારી (દેિાસી) મુળ રહે.નીંબોડાગામ,
રબારીિાસ, તા.ભીનમાલ, જી.ઝાલોર, રાજ્થાન હાલ રહે. મોડાસા પિનસીટી સામે આિેલ એપાટગમેન્ટમા પહેલા માળે
તા.મોડાસા જી.અરિલ્લીનો હોિાનુ જણાિેલ.
તેમજ તેઓ પાસેની મારૂતી ઝે ન કારમાં તપાસ કરતા મારૂતી ઝેન કારમાંથી એક મહેંદી કલરનું
પાકીટ, અંગ્રેજીમાં BAFNA, છુ ટી ફોરવ્હીલ ગાડીઓની ચાિીઓ,એક પક્કડ, એક ડીસમીસ તથા એક કાનસ મળી આિેલ
જે થી સદર પકડાયેલ ઇસમોને પુછપરછ કરતા તેઓએ ગઇ તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૬નાં રોજ નિસારી મંકોડીયા વિ્તારમાંથી
અગ્રિાલ ટ્રાિેલ્સની એક સફેદ કલરની ટિેરા ગાડી તથા રંગુનનગરમાંથી એક ટિેરા ગાડી ચોરી કરેલ હોિાનું તથા આ ગાડીઓ
ચોરી કરી સુરત લઇ ગયેલ હોિાનુ જણાિેલ તેમજ સદર પકડાયેલ ઇસમો પૈકી (૧) મલારામ ઉફે મલા આશારામ િેરાણા (૨)
ભીમારામ ઉફે રાજુ પુરાજી પુરોવહત તથા (૩) હકીમખાન ખમીસખાન મરાડીયા નાઓની િિુ પુછપરછ કરતા સદર બન્ને
ટિેરા ગાડીઓ લઇ તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ સિારના સુરતથી મુંબઇ જતા હતા તે િખતે નિસારી ગણેશ સીસોદરા
આર.ટી.ઓ કચેરી પસાર કરી થોડે આગળ જતા રોડ ઉપર પોલીસની ગાડીઓ તથા નાકાબંિી જોતાં ગાડીઓ મુકી નાશી
ગયેલ હોિાની હકીકત જણાિેલ.
આમ સદર ચારેય આરોપીઓએ ભેગા મળી નિસારી ટાઉન પો.્ટે તથા વિજલપોર પો.્ટે
વિ્તારમાં ટિેરા ગાડીઓની ચોરી કરી ચોરી કરતી િખતે િાપરેલ ચાિીઓ નંગ-૧૪,પક્કડ,ડીસમીસ, કાનસ, મળી કૂલ કીં.રૂ.

૩૧૦/- મોબાઇલ ફોન નંગ-૪ કી.રૂ.૨,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીમાંથી મળી આિેલ રોકડા રૂપીયા ૧,૬૧૫/-, પાકીટ નંગ-૪
કી.રૂ.૦૦/૦૦/- ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સની નકલ-૨ કી.રૂ. ૦૦/૦૦/-, આિારકાડગની નકલ કી.રૂ.૦૦/૦૦/-, ચુંટણીકાડગની નકલ
કી.રૂ.૦૦/૦૦/-, મારૂતી ઝેન કાર કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ. ૨,૦૩,૯૨૫/-નો મુદામાલ તપાસ અથે કબ્જે કરેલ
છે . તેમજ આ ચારેય આરોપીઓને નિસારી ટાઉન પોલીસ ્ટશ
ે નના ગુનાના કામે જે .એન.પંચાલ પોલીસ ઇન્સપેકટર
એલ.સી.બી નિસારી દ્રારા િરપકડ કરિામાં આિેલ છે .
આ તમામ આરોપીઓની ઘવનષ્ઠ પુછપરછ કરતા આ ગેંગના આરોપીઓએ છે લ્લા બે િર્ગમાં
નિસારી ટાઉન પોલીસ ્ટશ
ે ન વિ્તારમાંથી- ૬,નિસારી રૂરલ પોલીસ ્ટશ
ે ન વિ્તારમાંથી- ૪,જલાલપોર પોલીસ ્ટેશન
વિ્તારમાંથી- ૨, તથા વિજલપોર પોલીસ ્ટેશન વિ્તારમાંથી- ૧ ફોર વ્હીલર ગાડીઓની ચોરી કરી આ ગાડીઓ
રાજ્થાનમાં િેચેલ હોિાની કબુલાત કરેલ છે . આમ એલ.સી.બી નિસારી દ્રારા ઉપરોકત આંતર રાજય આરોપીઓની િરપકડ
કરી નિસારી જીલ્લાના બાર જે ટલા ફોર વ્હીલર ગાડી ચોરીના અનડીટેકટ ગુનાઓ ડીટેકટ કરિામાં સફળતા મળેલ છે .

મુદા નંબર (૧)
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝું બશ
ે હાથ િરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝું બશ
ે .
 નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી આજરદન સુિીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યવક્તઓ શોિિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનું આયોજન કરી સગા સબંિીનો
સંપકગ કરી શોિિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે .
 ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાં આિેલ િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php
ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરિામાં આિે છે .
 પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિ્તારમાં તાલીમ બધ્િ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગચારીઓ મુકી
શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરિાથી હેલ્પ મળી રહે.
 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર તેમજ જીલ્લાના તમામ અવિકારીઓ
સાથે મીટીંગો કરિામાં આિે છે .

મુદા નંબર (૩)
 ટ્રાફીક અંગન
ે ા કાયગક્રમો હાથ િરિામાં આિેલ હોય.
 ટ્રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાં આિી રહેલ છે . ટ્રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયગક્રમો કરિામાં આિે છે .
 ટ્રાફીક જનજાગૃવત અંગે ડોકયુમેન્ટ રી રફલ્મ બનાિી ટ્રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જયાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં આર.ટી.ઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો
રાખિામાં આિેલ.
 િારંિાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇિ રાખી ટ્રાફીક અિરેનસ અંગેની સમજ આપિામાં આિે છે .

મુદા નંબર (૪)
ગુનાઓ અટકાિિા કોઇ વિવશષ્ટ કામગીરી/્ટ્રેટજી
ે અપનાિિામાં આિેલ છે ?
નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય ર્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, ટ્રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિ્થાની જાળિણી સારુ સાઇનબોડગ,
લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરેક પોલીસ ્ટશ
ે ન ખાતે ગૃહ વિભાગ ધ્િારા કેમેરા ઇન્્ટ ોલ કરિામાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ કરિામાં આિે છે . હોટલો, ઢાબા, તેમજ િાહનોનું ચેકીંગ સઘન બનાિિામાં
આિેલ છે .
 િારંિાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ જયા, રેલિે ્ટેશન, હોટલ િાબા, િાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંિી રાખિામાં આિેલ છે .
 ક્રાઇમ ઇન્્િ
 ે્ટ ીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્્િ
 ે્ટ ીંગમાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો યોજમાં આિે છે .
ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ ્ટેશન લેિલે આયોજન કરિામાં આિે છે .



મુદા નંબર (૫)
 અન્ય લોકવહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિિ પ્રકારની તાલીમ કેમ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાં આિે છે .
 ગવતશીલ ગુજરાત અન્િયે વતરંદાજી, મવહલાઓને ફાયરીંગ પ્રેકટીસ તેમજ સેલ્ફડીફેન્સની તાલીમ આપિામાં આિે છે .
 સુરક્ષા સેતુ અંતગગત ચીખલી પોલીસ ્ટશ
ે ન ધ્િારા બ્લડ ડોનેટ કેમ્પ રાખિામાં આિેલ.

ભાગ-૧ થી પ
અ.નં.

પો.્ટે.નુ
નામ

ગુ.૨.નં. કલમ
અને બનાિનુ
્થળ

બનાિની
તારીખ અને
સમય

ગુન્હો દાખલ
થયાની તા.ટા

ફરી.નુ નામ

આરોપી નું નામ

કા૨ણ/
હેતુ

ટુકં વિગત

તપાસ
ક૨નાર
અવિ.

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

ગુન્હા
ના
્થળ
ની
મુલા
કાત
સમય
૧૧

૧

જલાલપો
ર પો.્ટે.

ફ્ટ
ગુ.ર.નં.ર૬/ર૦
૧૬
ઇ.પી.કો.કલમ
૪૦૬,૪ર૦,૫૦
૪,
૫૦૬(ર),૧૧૪
મુજબ મોજે મેિા રેસીડન્સી
અબ્રામા રોડ
તા.જલાલપોર
જી.નિસારી

માહેએવપ્રલ
ર૦૧૫ થી
આજદીન
સુિી

૧૯/૩/ર૦૧
૬ ક.૧૪/૦૫

દક્ષાબેન W/O
બાબુભાઇ બાલુભાઇ
પટેલ રહેસી.આર.પાટીલ સંકલ
ુ
વબલ્ડીંગ નં.ર૪ રૂમ
નં.૩,૪ કાલીયાિાડી રોડ
દશેરા ટેકરી રોડ નિસારી

(૧) રંજનબેન
િલ્લભભાઇ પટેલ રહેમંછાડ ગામ
તા.જલાલપોર
જી.નિસારી હાલ રહેમેિા રેસીડન્સી અબ્રામા
રોડ તા.જલાલપોર (ર)
દશાગનાબેન પટેલ જે ના
બાપના નામની ખબર
નથી રહે- મેિા
રેસીડન્સી અબ્રામા રોડ
તા.જલાલપોર

છે તરપીં
ડી કરિી.

એિી રીતે છે કે, આ
કામના આરોપીઓએ
એકબીજાની મેળાપણામા
આ કામના ફરીયાદી તથા
સાહેદોને લોન પાસ કરિા
માટે ન્યઝ
ુ પેપરમાં ખોટી
લોભામણી જાહેરાત લખી
વિશ્િાસમાં લઇ ભરોસો
આપી વિશ્િાસિાત તથા
છે તરપીંડી કરી નાલાયક
ગાળો આપી જાનથી મારી
નાંખિાની િમકી આપી
એકબીજાની મદદગારીથી
કુલ્લ
 ે રુ.૧,ર૫,૦૦૦/- ની
છે તરપીંડી કરી ગુનો કયાગ
વિગેરે બાબત.

શ્રી
બી.પી.
રજીયા
પોસઇ
જલાલ
પોર
પો.્ટે.

૧૯/
૩/૧
૬

રોડ અક્માત તથા ફેટલની માવહતી
અનં

પો.્ટે.

૧
૧

આરોપીનું
નામ અને
સરનામુ

બનાિિાળી જયા નું
નામ ્થળ તથા રોડનું
નામ /નંબર (
N.H.No. / S.H.
No. / M.D.R.
No. /

ગુ.બ.તા.ટા
.

ગુ.જા.તા.ટા.

૩

૪

૫

૬

૭

૮

ફ્ટ
ગુ.ર.નં.૪૫/
ર૦૧૬
ઇ.પી.કો.
કલમ
ર૭૯,૩૩૭,
૩૩૮
MVAct
૧૭૭,૧૮૪
,૧૩૪
મુજબ

૧૫/૩/ર૦
૧૬
ક.૦૦/૩૦
ના સુમારે

૧૯/૩/ર૦
૧૬
ક.૧૭/૩૦

રંજનબેન W/O
વિનોદભાઇ
પરસોત્તમ િાિેલા
રહે- રૂમ નં.૧૦૬
ઓમસાંઇ રેસીડન્સી
પલસાણા પો.્ટ.ે ની
સામે તા.પલસાણા
જી.સુરત

ટ્રક નંબર
GJ-12AY-7703
નો ચાલક
જે ના
નામઠામની
ખબર નથી.

મોજે - િે્મા ગામ
પાસે નિજીિન હોટલ
પાસે ને.હા.નં.૮ ઉપર
તા.જી.નિસારી

૨
નિસારી
રૂરલ
પો.્ટ.ે

ફરીયાદીનું નામ
મોબાઇલ નંબર

ગુ.ર.નં.અને
કલમ

બનાિની
ચોકકસ
જયાનો
ચેનજ
ે
નંબર

બનાિમાં ભોગ
બનનાર/સંડોિા
યેલ િાહનનો
પ્રકાર

ગુનાની ટુકં વિગત

ત.ક.
અમલદાર

૧૦

૧૧

૧૨

એિી રીતે છે કે,
એક ટ્રક નંબર
GJ-12-AY7703 ના ચાલકે
ત્હો.મજકુરે પોતાના
કબજાની ટ્રક
પુરઝડપે અને
ગફલતભરી રીતે
હંકારી લાિી
ફરીયાદીની કારનું
પંચર થયેલ કારનું
ટાયર બદલતી
િખતે ફરીયાદીના
રદકરા વમતેર્ અને
િહુ ને અડફેટમાં લઇ
બન્નન
ે ે માંથાના
ભાગે તથા શરીરે
ઇજાઓ પહોચાડી
નાસી જઇ ગુનો
કયાગ વિગેરે બાબત.

ASI
રમેશભા
ઇ
વિનાયક
ભાઇ
નોકરી
િે્મા
ઓ.પી.
નિસારી
રૂરલ
પો.્ટે.

૯

સંડોિાયેલ
િાહનનો
ટ્રક નંબર
GJ-12-AY7703

દેશી દારૂ માટે ૧૫૦૦૦/- તથા વિદેશી દારૂ માટે ૨૫૦૦૦/- થી ઉ૫૨ના પ્રોહી-જુ ગા૨ના ર૫,૦૦૦/- કે તેથી િિુના કેસોની વિગત

વજલ્લો

પો ્ટે તથા ગુ ર નંબર

બનાિનુ ્થળ

બનાિની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા ટુકં વિગત તપાસ કરનાર અવિP

૧

૨

૩

૪

૫

૬

નિસારી

ચીખલી પો.્ટ.ે થડગ
ગુ.ર.નં.૧૯૫/ર૦૧૬
પ્રોહી એકટ કલમ૬૬(૧)બી,૬૫-AE
,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે . બારોલીયા
ખાડી ફળીયા
તા.ચીખલી
વજ.નિસારી

તા.૧૯/૦૩/૦૧૬
કલાક-૧૫/૦૦ થી
૧૬/૦૦

તા.૧૯/૦૩/૦૧૬
કલાક-૨૦/૧૫

ફરીયાદી :- અ.પો.કો મુળભ
ુ ાઇ લખુભાઇ બ.નં. ૮૩૦ નોકરી ચીખલી પો.્ટે.
આરોપી :-િોન્ટેડ(૧)ભીખાભાઇ ઇ્િરભાઇ નાયકા પટેલ રહે-બારોલીયા ખાડી
ફળીયા તા.ચીખલી વજ.નિસારી િોન્ટેડ(૨)વિજય લલ્લુભ
ં ાઇ રહે.ખાપરીયા ગામ
તા.ગણદેિી વજ.નિસારી ટુકં વિગત :- એિી રીતની છે કે, આ કામના
આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી પોતાના કબજામાં બીયર વ્હી્કીની કુલે
બાટલીઓ નંગ-૩૯૧ જે ની કુલ કી રૂા.૩૦,૮૫૦/-ની િગર પાસ પરમીટે
ગેરકાયદેસર રાખી પોલીસની રેડ જોઇ બન્ને આરોપીઓ ભાગી જઇ નહીં પકડાઇ
ગુનો કયાગ વિગેરે તપાસ કરનાર અવિકારી :- ASI ખુશાલભાઇ પ્રેમાભાઇ
બ.નં.૪૭૬ ચીખલી પો.્ટે.

નિસારી

જલાલપોર પો.્ટ.ે થડગ
ગુ.ર.નં.રર૧/ર૦૧૬
પ્રોહી એકટ કલમ૬૬(૧)બી,૬૫-AE
,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે . બોરસી
માછીિાડ ગામ
તા.જલાલપોર

તા.૧૯/૦૩/૦૧૬
કલાક-૧૮/૦૦

તા.૧૯/૦૩/૦૧૬
કલાક-૨૦/૦૦

A.D

ફરીયાદી :- હે.કો.રમેશભાઇ સુખાભાઇ નોકરી જલાલપોર પો.્ટે. આરોપી :(૧) મંજુબેન ઉફગ જશોદાબેન ઉફગ જશીબેન W/O મણીભાઇ સોમાભાઇ ટંડલ
ે
રહેઅ બોરસી માછીિાડ ગામ બસ ્ટોપ ફળીયા તા.જલાલપોર (ર) જયોતીબેન
W/O સંજયભાઇ છગનભાઇ ટંડલ
ે રહે- એજન (૩) રેખાબેન WD/O
હીતેશભાઇ લાલજીભાઇ ટંડલ
ે રહે- એજન- (૪) િોન્ટડે - જગદીશ ઉફગ અમથો
રમણભાઇ ટંડલ
ે રહે- બોરસી માછીિાડ તા.જલાલપોર ટુકં વિગત :- એિી રીતે છે
કે, આ કામના ત્હો.મજકુરોએ એકબીજાની મદદગારીથી આરોપી નં.૪ નાઓએ
આરોપી નં.૧ થી ૩ નાઓને પર પ્રાનત બનાિટનો ઇલીશ દારૂ વબયરની નાની
મોટી બાટલીઓ નંગ ૩૭ર રકમંત રુ.૪૯,ર૦૦/- ની સંતાળી રાખિા સારું આપતા
ત્હો.નં.૧ થી ૩ નાઓ િગર પાસ પરમીટે રાખી પકડાઇ જઇ તેમજ ત્હો.નં.૪
નાનો નહી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાગ વિગેરે બાબત. તપાસ કરનાર અવિકારી :હે.કો.રમેશભાઇ સુખાભાઇ નોકરી જલાલપોર પો.્ટે

અક્માત મોત

પો.્ટે.

અ.મોત નંબર
કલમ

બનાિ બન્યો
તારીખ સમય

બનાિ
જાહેર
તારીખ
સમય

બનાિની
જયા

જાહેરાત
આપનારનું
નામ, સરનામું

મરણ
જનારનું
નામ,
સરનામું

બનાિની ટુકં વિગત

ત.ક.અ

૧

ર

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

નિસારી

િાંસદા

અ.મોત
નં.૧૦/ર૦૧૬
CRPC કલમ
૧૭૪ મુજબ

૧૮/૩/ર૦૧૬
ક.૧૩/૦૦ થી
ક.૧૯/૩/ર૦૧૬
ક.૮/૦૦
દરમ્યાન હર કોઇ
િખતે

મોજે - નાની
ભમતી તાલુકા
વબયારણ િૃધ્િી
કેન્દ્રના
કંપાઉન્ડમાં
તા.િાંસદા

પ્રેમાભાઇ
રઘાભાઇ
િો.પટેલ
રહે.ભીનાર
કાજીયા ફળીયા
તા.િાંસદા
મો.નં.૯૯૨૫
૬ ૭૫૨૧૮

એિી રીતે છે કે, આ
કામે મરણ જનાર
સવતર્ભાઇ ઇશ્િરભાઇ
કુકણા પટેલ નાનો
અવ્થર મગજનો હોય,
અને િાંસદા ગાંિીનગર
ફળીયામાં રહેતી તેની
બેન સંગીતાબેન
રાજે શભાઇ કુકણાના
ઘરેથી રાત્રીના અયારેક
િાગે ઘરેથી વનકળી
ગયેલ અને નાની
ભમતી વબયારણ િૃધ્િી
કેન્દ્રમાં કંપાઉન્ડમાં
આિેલ િડના ઝાડ પર
ચઢી નીચે પડી શરીરે
ગંભીર ઇજા થિાથી
મરણ ગયેલ છે .

શ્રી એસ.બી. િસાિા
પોસઇ િાંસદા પો.્ટ.ે

વજલ્લો

૧૯/૩/ર૦
૧૬
ક.૧૧/૧૦

સવતર્ભા
ઇ
ઇશ્િરભા
ઇ કુકણા
પટેલ
રહે.ઉમરા
ગામ
વનશાળ
ફળીયા
તા.મહુ િા
જી.સુરત

