
વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા  

.ુ મોટા સમ ઢયાળા  

તા. ઉના, લો-ગીર સોમનાથ   

હાલ: ઉના િસિવલ હો પટલ  

૧૭/૦૬/૨૦૧૬  
 
 

િત ી, 

ક. એમ. જોશી સાહબ,  

તપાસ અિધકાર  અને નાયબ પોલીસ અિધ ક  

એસ.સી./એસ.ટ . સેલ –વેરાવળ  

ગીર સોમનાથ લો – ુજરાત  
 

િવષય: ઉના પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાયેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં 

કલમો ઉમેરવા બાબત  
 

         ઉપરો ત િવષયના અ ુસંધાનમાં જણાવવા ું  ક ુ ં વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે 

ચમાર, અ ુ ુ ચત િત,  ઉવ.૨૩ ર. મોટા સમ ઢયાળા, તા. ઉના, . ગીર સોમનાથ ખાતે મારા 

ુ ુ ંબ સાથે ર ુ ં .ં હાલ ુ ં તથા મારા ઘરના સ યો ઉના િસિવલ હો પટલ ખાતે સારવાર અથ 

દાખલ થયેલ છ એ. 

       ગત તાર ખ ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ સમ ઢયાળા ગામે તથા ઉના ખાતે મ ફ રયાદમાં 

લખા યા ુજબના ૬ આરોપીઓ ારા કાવત ુ ં ઘડ  થયેલ અમારા પર થયેલ સા ુ હક ુમલામાં, 

ાિત આધા રત અપમાન, કપડા કાઢ  અધ ન ન કર  ફરવેલ અને અમારા માનવ ગૌરવ ું  હનન 

કરલ, અમોને હરમાં માર મારલ અને ગંભીર ર તે ઘાયલ કરલ, મોબાઈલ તેમજ રોકડ રકમની 

ુટ કરલ, માર  નાખવાની ધમક  આપેલ તેમજ અમા ુ ં બળજબર  ૂવક ગાડ માં પરાણે બેસાડ  

અપહરણ કર , અમોને માર  નાખવાની કોિશશ કરવામાં આવેલ  બાબતની ફ રયાદ મ આજ 



તાર ખે ૧૧/૦૬/૧૬ના દવસે ઉના પોલીસ ટશનમાં .ુર.ન.ં૧૨૭/૧૬ ન ધાવેલ છે,  ફ રયાદ 

૬ આરોપીઓ સામે આઈ.પી.સી. ની કલમ ૩૦૭, ૩૯૫, ૩૨૪, ૩૨૩,૫૦૪, બી.પી.એ.-૧૩૫ અને 

અ યાચાર ધારાની કલમ ૩(૨)૫ ુજબ ન ધાયેલ છે.  

     અમો વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે અ ુ ુ ચત િત, ારા ઉના પોલીસ ટશનમાં 

૧૧/૦૬/૧૬ ના રોજ ન ધાવેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં ુનાના 

કારનાં આધાર આઈ.પી.સી. ૩૪, ૩૬૪, ૩૬૫, ૧૨૦(બી), ૫૦૬(૨), 

૧૪૧,૧૪૨,૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫,૧૪૬,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯ અને અ યાચાર ધારો(એમે ડમે ટ ૨૦૧૫)ની 

કલમ ૩(૧) (d), ૩(૧) (e), ૩(૧) (i), ૩(૧) (r), ૩(૧) (s), ૩(૧) w (i)(ii) નીચેની કલમો 

ઉમેરવા અમો ફર યાદ ની ન  અરજ છે.  

                                                                આપનો િવ ા ું  

 

(વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા) 

મોબાઈલ ન.ં – ૯૯૦૯૨૨૯૦૬૧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા  

.ુ મોટા સમ ઢયાળા  

તા. ઉના, લો-ગીર સોમનાથ   

હાલ: ઉના િસિવલ હો પટલ  

૧૭/૦૬/૨૦૧૬  
 
 

િત ી, 

એચ.આર.ચૌધર  સાહબ  

લા પોલીસ અિધ ક  

પોલીસ અિધ કની કચેર  - વેરાવળ  

ગીર સોમનાથ લો – ુજરાત  
 

િવષય: ઉના પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાયેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં 

કલમો ઉમેરવા બાબત  
 

         ઉપરો ત િવષયના અ ુસંધાનમાં જણાવવા ું  ક ુ ં વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે 

ચમાર, અ ુ ુ ચત િત,  ઉવ.૨૩ ર. મોટા સમ ઢયાળા, તા. ઉના, . ગીર સોમનાથ ખાતે મારા 

ુ ુ ંબ સાથે ર ુ ં .ં હાલ ુ ં તથા મારા ઘરના સ યો ઉના િસિવલ હો પટલ ખાતે સારવાર અથ 

દાખલ થયેલ છ એ. 

       ગત તાર ખ ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ સમ ઢયાળા ગામે તથા ઉના ખાતે મ ફ રયાદમાં 

લખા યા ુજબના ૬ આરોપીઓ ારા કાવત ુ ં ઘડ  થયેલ અમારા પર થયેલ સા ુ હક ુમલામાં, 

ાિત આધા રત અપમાન, કપડા કાઢ  અધ ન ન કર  ફરવેલ અને અમારા માનવ ગૌરવ ું  હનન 

કરલ, અમોને હરમાં માર મારલ અને ગંભીર ર તે ઘાયલ કરલ, મોબાઈલ તેમજ રોકડ રકમની 

ુટ કરલ, માર  નાખવાની ધમક  આપેલ તેમજ અમા ુ ં બળજબર  ૂવક ગાડ માં પરાણે બેસાડ  

અપહરણ કર , અમોને માર  નાખવાની કોિશશ કરવામાં આવેલ  બાબતની ફ રયાદ મ આજ 



તાર ખે ૧૧/૦૬/૧૬ના દવસે ઉના પોલીસ ટશનમાં .ુર.ન.ં૧૨૭/૧૬ ન ધાવેલ છે,  ફ રયાદ 

૬ આરોપીઓ સામે આઈ.પી.સી. ની કલમ ૩૦૭, ૩૯૫, ૩૨૪, ૩૨૩,૫૦૪, બી.પી.એ.-૧૩૫ અને 

અ યાચાર ધારાની કલમ ૩(૨)૫ ુજબ ન ધાયેલ છે.  

     અમો વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે અ ુ ુ ચત િત, ારા ઉના પોલીસ ટશનમાં 

૧૧/૦૬/૧૬ ના રોજ ન ધાવેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં ુનાના 

કારનાં આધાર આઈ.પી.સી. ૩૪, ૩૬૪, ૩૬૫, ૧૨૦(બી), ૫૦૬(૨), 

૧૪૧,૧૪૨,૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫,૧૪૬,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯ અને અ યાચાર ધારો(એમે ડમે ટ ૨૦૧૫)ની 

કલમ ૩(૧) (d), ૩(૧) (e), ૩(૧) (i), ૩(૧) (r), ૩(૧) (s), ૩(૧) w (i)(ii) નીચેની કલમો 

ઉમેરવા અમો ફર યાદ ની ન  અરજ છે.  

                                                                આપનો િવ ા ું  

 

(વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા) 

મોબાઈલ ન.ં – ૯૯૦૯૨૨૯૦૬૧  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા  

.ુ મોટા સમ ઢયાળા  

તા. ઉના, લો-ગીર સોમનાથ   

હાલ: ઉના િસિવલ હો પટલ  

૧૭/૦૬/૨૦૧૬  
 
 

િત ી, 

શ ુમાર (આઈ.પી.એસ.) 

નાયબ પોલીસ મહા િનદશક  

બીલખા રોડ – ુ નાગઢ   

ુ નાગઢ  લો – ુજરાત  
 

િવષય: ઉના પોલીસ ટશન ખાતે ન ધાયેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં 

કલમો ઉમેરવા બાબત  
 

         ઉપરો ત િવષયના અ ુસંધાનમાં જણાવવા ું  ક ુ ં વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે 

ચમાર, અ ુ ુ ચત િત,  ઉવ.૨૩ ર. મોટા સમ ઢયાળા, તા. ઉના, . ગીર સોમનાથ ખાતે મારા 

ુ ુ ંબ સાથે ર ુ ં .ં હાલ ુ ં તથા મારા ઘરના સ યો ઉના િસિવલ હો પટલ ખાતે સારવાર અથ 

દાખલ થયેલ છ એ. 

       ગત તાર ખ ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ સમ ઢયાળા ગામે તથા ઉના ખાતે મ ફ રયાદમાં 

લખા યા ુજબના ૬ આરોપીઓ ારા કાવત ુ ં ઘડ  થયેલ અમારા પર થયેલ સા ુ હક મુલામા,ં 

ાિત આધા રત અપમાન, કપડા કાઢ  અધ ન ન કર  ફરવેલ અને અમારા માનવ ગૌરવ ું  હનન 

કરલ, અમોને હરમાં માર મારલ અને ગંભીર ર તે ઘાયલ કરલ, મોબાઈલ તેમજ રોકડ રકમની 

ુટ કરલ, માર  નાખવાની ધમક  આપેલ તેમજ અમા ુ ં બળજબર  ૂવક ગાડ માં પરાણે બેસાડ  

અપહરણ કર , અમોને માર  નાખવાની કોિશશ કરવામાં આવેલ  બાબતની ફ રયાદ મ આજ 



તાર ખે ૧૧/૦૬/૧૬ના દવસે ઉના પોલીસ ટશનમાં .ુર.ન.ં૧૨૭/૧૬ ન ધાવેલ છે,  ફ રયાદ 

૬ આરોપીઓ સામે આઈ.પી.સી. ની કલમ ૩૦૭, ૩૯૫, ૩૨૪, ૩૨૩,૫૦૪, બી.પી.એ.-૧૩૫ અને 

અ યાચાર ધારાની કલમ ૩(૨)૫ ુજબ ન ધાયેલ છે.  

     અમો વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા, તે અ ુ ુ ચત િત, ારા ઉના પોલીસ ટશનમાં 

૧૧/૦૬/૧૬ ના રોજ ન ધાવેલ ફ રયાદ .ુર.ન.ં ૧૨૭/૧૬ ના કામે એફ.આઈ.આર.માં ુનાના 

કારનાં આધાર આઈ.પી.સી. ૩૪, ૩૬૪, ૩૬૫, ૧૨૦(બી), ૫૦૬(૨), 

૧૪૧,૧૪૨,૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫,૧૪૬,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯ અને અ યાચાર ધારો(એમે ડમે ટ ૨૦૧૫)ની 

કલમ ૩(૧) (d), ૩(૧) (e), ૩(૧) (i), ૩(૧) (r), ૩(૧) (s), ૩(૧) w (i)(ii) નીચેની કલમો 

ઉમેરવા અમો ફર યાદ ની ન  અરજ છે.  

                                                                આપનો િવ ા ું  

 

(વસરામભાઈ બા ુભાઈ સરવૈયા) 

મોબાઈલ ન.ં – ૯૯૦૯૨૨૯૦૬૧  

 

 


