ુ ીની સારી કામગીરી
તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી તા. ૦૭-૧૦-૨૦૧૮ સધ
(1)સારી કામગીરી
* જેતપુર તાલુકા પોસ્ટે વિસ્તારમાાંથી જુગારનો અખાડો પકડી પાડતી જેતપુર તાલુકા પોલીસ*
મ્હે પોલીસ અવિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અવિક્ષક શ્રી
જેતપુર ડડવિઝન જે એમ ભરિાડ સાહેબની સુચના મુજબ પો.સ્ટે વિસ્તારમાાં પ્રોહી જુગાર અંગે ની
બદીને સાંપ ૂણણ રીતે નેસ્ત નાબુદ કરિા સુચના આપેલ હોય જે અન્િયે જેતપુર તાલુકા પો. સ્ટેના
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી પી જે બાાંટિા સા તથા સ્ટાફ નાઈટ રાઉન્ડમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરવમયાન પો
સબ ઇન્સ શ્રી સાહેબ ને મળે લ હકીકત આિારે જેતપુર તાલુકાના વિસ્તાર દે િકીગાલોલ સીમમાાં
ચીમનભાઈ બરિાડીયા ની કબજા ભોગિટા ની િાડી માાં જુગાર રમતા આરોપીઓને પકડી પાડી
જુગારિારા કલમ ૪-૫ મુજબ નો ગુનો નોંિી િોરણસર કાયણિાહી કરિામાાં આિેલ છે .
ુ ાઇ બરિાડીયા રહે દે િકીઞાલોલ
(1) ચીમનભાઈ કેશભ
(2) ઘનજીભાઈ ભીમજીભાઈ મકિાણા રહે ભેંસાણ
(3) મનસુખ નાથાભાઇ કોરાટ રહે ખાંભાળીયા ભેસાણ
(4) ઘીરજભાઈ ખોડાભાઈ રામોલીયા રહે ખાંભાળળયા
(5) શૈલેશ જીલ ૂભાઈ ઘાયલ રે ભેસાણ
(6) બીપીનભાઇ િલભભાઇ કારીયારહે.દે િકીઞાલોલ
(7) પ ૃિીણભાઇ જીિણભાઇ રાજયગ ૂરુરહે. િડીયા
(8)રઘુભાઈ ભીમાભાઈ કયાડા રે દે િકી ગાલોલ
(9)જમનાદાસ બોઘાભાઈ રામાણી રે હન ૂમાનખજડીયા
ઉપરોકત આરોપીઓ પાસેથી જુગાર નુ ાં સાડહત્ય તથા

કુલ રોકડા રૂ 41,920/- તથા

મોબાઈલ નાંગ 8 ડક.રૂ 10,000/- તથા મોટર સાયકલ નાંગ 6 ડક.રૂ. 97,000/- મળી કુલ
મુદ્દામાલ રૂ 1,48,920/- નો મુદ્દામાલ મળી આિેલ છે
આ કામગીરીમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી પીજેબાાંટિાતથા એ.એસ.આઇ. પી.કે. શામળા તથા
Asiમજનુભાઈ,પો હેડ કોન્સ બી એસ મોરીતથા પો.હે,કોન્સ ભુરાભાઈ,પો,કો,રાજૂભાઈ શામળા, પો,
કો,દીનેશભાઈ ખાટરીયા વિગેરે જોડાયા હતા

(2) સારી કામગીરી
છે લ્લા

- ત્રણ ચાર માસથી નાસતી ફરતી મડહલા આરોપીને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય
પેરોલ/ફલો સ્કોડ

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
આરોપીઓને પકડી પાડિા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી.
શ્રી જે.એમ.ચાિડા સાહેબ નાઓના માગણદશણન હેઠળ પેરોલ ફલો

સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી

યુ.એચ.િસાિા સા.તથા એ.એસ.આઈ મહમદરફીક ચૌહાણ,પો.હે.કો વિરરાજભાઇ પો.કો મહેન્રવસિંહ
સોલાંકી, પો.કો મયુરવસિંહ જાડેજા, તથા

પો.કો વિનયભાઈ રાજપુત નાઓ નાસ્તા ફરતા

આરોપીઓની તપાસમા હતા આ દરમ્યાન પો.કો મહેન્રવસિંહ સોલાંકી નાઓને મળે લ બાતમી આિારે
શાપર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં. 35/2018 આઇ.પી.સી. કલમ 365.389.394.504.506(2).120 બી
મુજબના ગુનાના કામે નાસતી ફરતી મડહલા આરોપી માિિીબેન ડો/ઓફ રવસકભાઈ ખખર
રહે.િોરાજી િાળી ને પકડી પાડી કાયદે સરની કાયણિાહી કરી, શાપર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોપેલ
છે .
(3) ****

સારી કામગીરી ***
દે શી બનાિત નો તમચો પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી ટીમ
મ્હે પોલીસ અવિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ નાઓની સુચનાથી એસ.ઓ.જી.

ની કામગીરી અનુસિ
ાં ાનએ

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન.રાણા સાહેબ

સાથે

પો.સબ.ઇન્સ

િાય.બી.રાણા તથા સ્ટાફના માણસો સાથે લોિીકા પો.સ્ટે વિસ્તારમાાં પેટ્રોળલિંગમાાં હતા તે દરમ્યાન
ખાનગી રાહે બાતમી હડકકત મળે લ કે આનાંદ રે વસડેન્સીના પાડટયા પાસે પીપળિા રોડ ઉપર શાપર
િેરાિળ ગામનો પ્રકાશ ઉફે પકો૨૧૨૧ િાળો તેની પાસે દે શી બનાિટનુ હથીયાર રાખી ઉભેલ છે
તે હડકકત મળતાાં તુરતજ હડકકત િાળી જગ્યાએ રે ડ કારતા ઉપરોકત ઇસમ હાજર હોય જેને પકડી
તેન ુ નામ ઠામ પ ૂછતાાં પોતે પોતાનુ નામ પ્રકાશ ઉફે પકો૨૧૨૧ રણછોડભાઈ પરમાર જાતે
અનુ.જાતી ઉ.િ.૨૩ રહે. ડિષ્ના પાકણ સોસાયટી શીતળામાના મડદર પાસે શાપર િેરાિળ ગામ તા.
કોટડાસાગાણી િાળો હોિાનુ જણાિેલ હોય અને તેની ઝડતી તપાસ કરતા તેના હાથમા રહેલ કાળા
થેલામા જોતા એક દે શી બનાિટનો બારબોર સીગલ બેરેલ લાકડાના હાથા િાળો તમચો નગ એક
ડક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા બે જીિતા કારટીસ ડક. રૂ.૨૦૦/- મળી આિતા કુલ મુદામાલ ડક.રૂ.૫,૨૦૦
ગણી

તપાસ અથે હવથયાર તેમજ કારટીસ કબ્જજે કરી લોવિકા પો.સ્ટે ગુનો રજી દાખલ કરાિી

કાયદે સરની કાયણિાહી કરે લ છે .

આ કામગીરીમાાં પો.ઇન્સ શ્રી એમ.એન.રાણા તથા પો.સબ.ઇન્સ િાય.બી.રાણા તથા

પો.હેડ.કોન્સ

ઉપેન્રવસિંહ જાડેજા તથા વિજયભાઇ ચાિડા તથા પો.કોન્સ િમેન્રભાઇ ચાિડા તથા રણજીતભાઇ
િાિલ તથા સાડહલભાઈ ખોખર વિગેરે જોડાયા હતા
(4) ======

સારી કામગીરી

=======

ઈંગ્લીશ દારૂ નો ગણના પાત્ર કેશ શોિી કાઢતી ઉપલેટા પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા ના પોલીસ અવિક્ષક શ્રી

બલરામ વમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ

ુ ણ
અવિક્ષક જે.એમ.ભરિાડ સાહેબ જેતપુર વિભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીને સાંપણ
રીતે નેસ્તનાબુદ કરિા માટે આપેલ સુચના અન્િયે ઉપલેટા પો સ્ટે ના પો ઇન્સ શ્રી
એચ.જી.પલ્લાચાયણ સાહેબ ના માગણદશણન હેઠળ ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઈન્સ શ્રી િી.બી.િસાિા સાહેબ
ઉપલેટા પોલીસ સ્ટાફ ના માણસો સાથે પો.સ્ટે.

વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતાાં તે દરમ્યાન ખાનગી

રાહે મળે લ હકીકત આિારે રાજકોટ પોરબાંદર નેશનલ હાઇિે પાસે આિેલ રાજસીભાઈ કનારા ની
કબ્જજા ભોગિટા ની િાડી એ રે ઇડ કરી અંગ્રેજી દારૂ ની જુદી જુદી બ્રાન્ડ ની કુલ બોટલ નાંગ ૧૬૦ ડક
રૂ. ૪૮૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ 3 કી રૂ ૧૦૫૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૫૮૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે
આરોપી ન.(૧) ઇમરાન કાળુભાઇ સેતા ન.(૨) િમણરાજવસિંહ ઉફણ િમો મહેન્રવસિંહ જાડેજા તથા ન.(૩)
ડકશન રમેશભાઈ ચાિડા રહે ત્રણેય ઉપલેટા િાળા ને પકડી પાડેલ છે તથા િાડી મળલક આરોપી
ન.(૪) રાજસીભાઈ કનારા રહે ઉપલેટા તથા સદરહુ ાં ઈંગ્લીશ દારૂ નો જથ્થો આપનાર આરોપી
ન.(૫) રમેશ ઉફણ રામો પોલાભાઈ મેર રહે ઢાાંક તા ઉપલેટા િાળા ને અટક કરિા પર બાકી રાખેલ
છે
આ કામગીરીમાાં ઇન્ચાર્જ પો.ઇન્સ શ્રી િી.બી.િસાિા તથા પો.હેડ.કોન્સ શક્ક્તવસિંહ જાડેજા

તથા

ભાિેશભાઈ બોરીચા તથા વનલેશભાઈ ચાિડા પો. કોન્સ. જયેશભાઈ દાફડા તથા ગગુભાઈ ચારણ
તથા મહેન્રભાઈ િાાંિલ વિગેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
(5) સારી કામગીરી
છે લ્લા

- નિ

માસથી નાસતો ફરતો આરોપી તથા ભોગ બનનારને પકડી

પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય

પેરોલ/ફલો સ્કોડ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
આરોપીઓને પકડી પાડિા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી.
શ્રી જે.એમ.ચાિડા સાહેબ નાઓના માગણદશણન હેઠળ પેરોલ ફલો

સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી

યુ.એચ.િસાિા સા.તથા એ.એસ.આઈ મહમદરફીક ચૌહાણ,પો.હે.કો વિરરાજભાઇ પો.કો મહેન્રવસિંહ
સોલાંકી, પો.કો મયુરવસિંહ જાડેજા, તથા

પો.કો વિનયભાઈ રાજપુત નાઓ નાસ્તા ફરતા

આરોપીઓની તપાસમા મેટોડા જી.આઈ.ડી.સી વિસ્તારમા હતા આ દરમ્યાન પો.કો મહેન્રવસિંહ
સોલાંકી નાઓને મળે લ બાતમી આિારે લોવિકા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં. 3/2018 આઇ.પી.સી. કલમ
363.366 તથા એક્ટ્રોવસટી એકટ 3(2)(5) મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો

આરોપી બાદલ

ઉફે બહાદુર ડદલીપભાઈ કોળી રહે.મેટોડા જી.આઈ.ડી.સી િાળાને તથા ભોગબનનારને પકડી પાડી
ના.પો. અિી સા.શ્રી એસ.સી.એસ.ટી સેલ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ નાઓને સોપેલ છે .
(6) સારી કામગીરી
છે લ્લા

- છે લ્લા બે િર્ણ થી નાસતો ફરતો આરોપી ને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પેરોલ/ફલો
સ્કોડ

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
આરોપીઓને પકડી પાડિા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી.
શ્રી જે.એમ.ચાિડા સાહેબ નાઓના માગણદશણન હેઠળ પેરોલ ફલો

સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી

યુ.એચ.િસાિા સા.તથા એ.એસ.આઈ મહમદરફીક ચૌહાણ,પો.હે.કો વિરરાજભાઇ પો.કો મહેન્રવસિંહ
સોલાંકી, પો.કો મયુરવસિંહ જાડેજા, તથા

પો.કો નરે ન્રભાઈ દિે નાઓ સાથે નાસ્તા ફરતા

આરોપીઓની તપાસમા લોવિકા પોસ્ટે વિસ્તારમા હતા આ દરમ્યાન પો.કો મયુરવસિંહ

જાડેજા

નાઓને મળે લ બાતમી આિારે લોવિકા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં. 5062/2016 પ્રોહી કલમ 66બી.65ઇ
મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો

આરોપી રમેશભાઈ િીરુભાઈ બારડ

રહે.નોિઘન ચોરા

તા.કોટડા સગણી િાળાને આજરોજ પકડી પાડી કાયદે શરની કાયણિાહી કરી લોવિકા પોસ્ટ ખાતે
સોંપી આપેલ છે .
(7) સારી કામગીરી
* પડિરી ટાઉન વિસ્તારમાાંથી ઇંગ્લીશ દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ પકડી પાડતી પડિરી પોલીસ*
મ્હે પોલીસ અવિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અવિક્ષક શ્રી
ગોંડલ ડડવિઝન ડી એમ ચૌહાણ સાહેબની સુચના મુજબ પો.સ્ટે વિસ્તારમાાં પ્રોહી જુગાર અંગે ની
બદીને સાંપ ૂણણ રીતે નેસ્ત નાબુદ કરિા પ્રોહી તથા જુગારની ડ્રાઇિ રાખિામાાં આિેલ હોય જે
અન્િયે પડિરી પો. સ્ટે ના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે િી િાડઢયા તથા સ્ટાફ નાઈટ પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે
દરવમયાન પો સબ ઇન્સ શ્રી જે િી િાઢીયા સાહેબ ને મળે લ હકીકત આિારે

પડિરી ટાઉન

વિસ્તારના ખાટકી િાસમાાંથી આરોપી અબ્જદુલ અલ્લારખાાં ફકીર ના રહેણાાંક મકાનમાાંથી

નીચે

મુજબ નો પરપ્રાાંતીય ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડી િોરણ કાયણિાહી કરિામાાં આિેલ છે .
(1) કેસીનો પ્રાઇડ વિસ્કી 750 ML કાંપની સીલપેક કાચની બોટલ નાંગ - 110
(2) પાટી સ્પેવશયલ ડીલક્ષ િીસ્કી 750 ML કાંપની સીલપેક કાચની બોટલ નાંગ - 8
ઉપરોકત આરોપી પાસેથી પરપ્રાાંવતય ઇંગ્ગ્લશ દારૂની કુલ બોટલ નાંગ ૧૧૮ ડક.રૂ. 35,400/- તથા
મોબાઈલ નાંગ 1 ડક.રૂ 1,000/- મળી કુલ મુદ્દામાલ રૂ 36,400/-નો મુદ્દામાલ મળી આિેલ છે
તેમજ સદર દારૂ પ ૂરો પાડનાર અમન યુસફુ ખાન મુલલા રહે. ધ્રોલ િાળા ને પકડિા પર બાકી
રાખેલ છે
આ કામગીરીમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. િી. િાઢીયા તથા તથા પો હેડ કોન્સ ફીરોઝભાઇ તથા
પો.કોન્સ જયેન્રવસિંહ, યુિરાજવસિંહ, ડ્રાઈિર અવનરૂધ્િવસિંહ વિગેરે જોડાયા હતા
(8) આટકોટ ના બળિોઇ ગામની સીમ માાંથી જુગાર રમતા ૫ શખ્સો ઝડપી પાડતી આટકોટ પોલીસ .......
રાજકોટ

ગ્રામ્ય

પોલીસ

અવિક્ષક

શ્રી

બલરામ

મીણા

સાહેબ

ની

સ ૂચનાથી

ગોંડલ

Dyspડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબ તથા પી.એસ.આઈ બી.એફ.ચૌિરી સાહેબ ના માગણદશણન હેઠળ Q.R.T
ટીમના પો.હેડ.કોન્સ ગોપાલભાઈ મોહનભાઈ િાાંિલ તથા નરે શભાઈ રાઠોડ તથા

ડહતેશભાઈ

દે િડરયા તથા સુરેશભાઈ જાપડીયા તથા મડહલા પો.કોન્સ રાં જનબેન ખેરલા અમે બિા
પો.સ્ટે.વિસ્તાર માાં પેટ્રોળલિંગમાાં હતા તે દરવમયાન ખાનગી રાહે હકીકત બાતમી આિારે આટકોટ ના
બલિોઈ ગામની સીમ મા માખવનયા ડુગ
ાં ર ની નીચે જાહેર મા ૫ ઇસમો જુગાર રમતા પકડી
પાડયા જેમાાં આરોપી ન
(૧)ચૌથાભાઈ રાઘિભાઈ સાકરીયા જાતે કોળી ઉ.િ.૪૪ રહે બળિોઇ
(૨)િમેશભાઈ લખમનભાઈ ખવસયા જાતે કોળી ઉ.િ.૨૫ રહે બળિોઇ
(૩) િીરુભાઈ જસમતભાઈ જોગરાજજયા જાતે કોળી ઉ.િ.૪૨ રહે બળિોઇ
(૪)ભરતભાઈ કાબાભાઈ જાદિ જાતે કોળી ઉ.િ.૩૫ રહે બળિોઇ
(૫) મનજીભાઈ પુનાભાઈ જાદિ જાતે કોળી ઉ.િ.૬૦ રહે બળિોઇ િાળા
તથા મુદામાલ ની કુલ કી.રૂ.૫૦.૦૦૦/- એમ

રોકડ રૂ.૧૧.૦૫૦/-

કુલ.કી.રૂ. ૬૧.૦૫૦ /- મુદ્દામાલ કબ્જજે કરી

જુગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુન્હો નોંિી કાયદે સર કાયણિાહી હાથ િરે લ છે

(9) સામાજીક પ્રતતષ્ઠાને નકુ શાન પહોંચાડવાના બદઈરાદે ફેક ફેસબકુ આઇ.ડી. બનાવનારઈસમને પકડી

પાડી જેલહવાલે કરતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાન્ચ
પોલીસ અવિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટનાઓ રારા
ફેક ફેસબુક આઇ.ડી. રારા ફરીયાદી તથા તેના સગાિહાલાઓની સામાજીક પ્રવતષ્ઠાને નુકશાન
પહોંચાડનાર ઈસમને શોિી કાઢિા સુચના કરતા આ કામે આરોપી દ્વારા ’’ Riya Rathod’’
નામનુ ફેક ફેસબુક આઇ.ડી. બનાિેલ હોય જે આઇ.ડી. બાબતે ફેસબુક પાસેથી માડહતી માંગાિી
જે મળે લ માડહતી આિારે આરોપીનો મોબાઇલ નાંબર શોિી કાઢી આ મોબાઇલ નાંબર ઉપયોગ
કરનાર આરોપી બાબતે તપાસ કરતા રાજકોટ રે લનગર-ર, નાથદ્વારા પાકણ , શેરી નાં.૧ માાં
રહેતા ડિપાલવસિંહ જયરાજવસિંહ સરિૈયા િાળો હોિાનુ જાણિા મળતા તુરત જ તેઓને શોિી
કાઢી મજકુરની પુછપરછ કરતા પ્રથમ પોતે ગુન્હો કરે લ હોિાની ના પાડેલ. બાદ સઘન
પુછપરછ દરમ્યાન આરોપી ભાાંગી પડતા આરોપીએ પોતે પોતાના સગાને ફરીયાદી સાથે
અણબનાિ બનેલ હોય જેનો બદલો લેિાના બદઈરાદે ગુન્હો કરે લ હોિાની કબુલાત આપતા.
આજરોજ તા.૧/૧૦/ર૦૧૮ ના રોજ મજકુર આરોપી ડિપાલવસિંહ જયરાજવસિંહ સરિૈયા દરબાર,
ઉિ.૨૯, રહે. રાજકોટ રે લનગર -૨, નાથરારા પાકણ શેરીનાં.૧, ઝાલા ઘોઘુભા ના મકાનમા
ભાડેથી, મુળગામ ચીતલ, તા.જી.અમરે લીિાળાને અટક કરી જામકાંડોરણા કોટણ હિાલે કરી
મજકુરને જામીન પર મુકત ન થાય તે બાબતે અસરકારક દલીલ,રજુઆત કરતા નામદાર કોટણ
દ્વારા મજકુર આરોપીને જામીન રદ કરી જેલ હિાલે કરે લ છે .
આ અંગે પોલીસ અવિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય
રાજકોટનાઓની સુચનાથી એસ.ઓ.જી રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર એમ.એન.રાણા
તથા પો.સબ.ઇન્સ િાય.બી.રાણા તથા પો.હેડ.કોન્સ અતુલભાઇ ડાભીતથાસાંજયભાઇ વનરાં જની
તથા ઉપેન્રવસહ જાડેજા તથા પો.કોન્સ ડદનેશભાઇ ગોંડલીયા તથા િમેન્રભાઇ ચાિડા તથા
રણજીતભાઇ િાિલ તથા ડ્રા.પો.કો. ડદલીપવસિંહ જાડેજા એમ બિા સદરહુ ાં તપાસમાાં રોકાયેલ
હતા.
(10) સારી કામગીરી
નશીલા પદાથણ ચરસનુ ગેરકાયદે સર િેચાણ કરતા ઇસમને ચરસના જથ્થા સાથે પકડી પાડતી
એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્ય
પોલીસ અવિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટનાઓ રારા
રાજકોટ જજલ્લામા નશીલા માદક પદાથણન ુ િેચાણ કરતા ઇસમોને શોિી કાઢી તેની ઉપર ઘોંસ
બોલાિી આિી અસમાજીક પ્રવ ૃતી સદાં તર નેસ્ત નાબુદ કરિા તેમજ અસરકારક કાયણિાહી
કરિા સુચના કરે લ હોય, જે અન્િયે તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી. શાખાના પો.

અવિકારી કમણચારીઓ એસ.ઓ.જી. ને લગતી કામગીરીમા જેતપુર શહેર વિસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા
હતા દરમ્યાન એસ.ઓ.જી. આર. આર. શાખાના પો.ઈન્સ.શ્રી એમ.એન. રાણા સા.ને બાતમીરાહે
મળે લ હડકકત આિારે જેતપુર નિાગઢ સીમમા આિેલ અકાળાિાર પાસે આિેલ હજરત
ગેબનશાહ બાિા ની દરગાહ પાસેની ઓરડીમાાંથી ચરસનુ િેચાણ કરતો સલીમભાઇ
સીદીકભાઇ સમા સીપાઇ, ઉિ.૪૫, રહે. નિાગઢ (જેતપુર) ગેસના ગોડાઉન પાસે, ખાટકીિાસ
િાળાને ચરસનો જથ્થો ૬૨૫.૬૫ ગ્રામ આશરે ડકિંમત રૂપીયા ૬,૦૦,૦૦૦/- (છ લાખ) તથા
ચરસ િેચાણના રોકડ રૂ.૪૦,૦૦૦/- (ચાલીસ હજાર) તથા નાના ત્રાજિા તોલા, મોબાઇલ વિ.
મળી ડકિં.રૂ. ૬,૪૦,૭૨૧/૭૫ ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડતી એસ.ઓ.જી. આર.આર.
ટીમ.પકડેલ આરોપીનુ નામ - સલીમભાઇ સીદીકભાઇ સમા સીપાઇ, ઉિ.૪૫, રહે. નિાગઢ
(જેતપુર) ગેસના ગોડાઉન પાસે, ખાટકીિાસ જી. રાજકોટ કબજે કરે લ મુદામાલ - ચરસનો
જથ્થો ૬૨૫.૬૫ ગ્રામ આશરે ડકિંમત રૂપીયા ૬,૦૦,૦૦૦/- (છ લાખ) તથા ચરસ િેચાણના
રોકડ રૂ.૪૦,૦૦૦/- (ચાલીસ હજાર) તથાનાના ત્રાજિા તોલા, મોબાઇલ વિ. મળી ડકિં.રૂ.
૬,૪૦,૭૨૧/૭૫ ના મુદામાલ સાથે પકડી મુદામાલ કબજે કરે લ છે .
ચરસનો જથ્થો મેળિેલની હકીકત - આ કામનો આરોપી સલીમ સીદીકભાઇ સમા રહે.
નિાગઢ જેતપુર િાળાએ આજથી આશરે એકાદ િર્ણ પહેલા રાજસ્થાન અજમેર ખાતે ઉર્ણના
મેળામા જમ્મુ કાશ્મીરના મહમદભાઇ સાથે ઓળખાણ પરીચય થતા મોબાઇલ ચરસનો જથ્થો
માંગાિીને ચોરીછુપીથી િેચાણ કરતો હોિાનુ જણાિતા આ કામે ગુન્હાના મુળ સુિી પહોંચિા
ઉંડાણ પુિણક તપાસ જારી.
કામગીરી કરનાર અવિકારી / કમણચારીઓ-એસ.ઓ.જી રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ
ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન.રાણા તથા પો.સબ.ઇન્સ િાય.બી.રાણા તથા પો.હેડ કોન્સ. વિજયભાઇ
ચાિડા, ઉપેન્રવસહ જાડેજા, અતુલભાઇ ડાભી તથા સાંજયભાઇ વનરાં જની તથા પો.કોન્સ
ડદનેશભાઇ ગોંડલીયા તથા િમેન્રભાઇ ચાિડા તથા રણજીતભાઇ િાિલ તથા ડ્રા.પો.કો.
ડદલીપવસિંહ જાડેજા એમ બિા સદરહુ કામગીરીમા રોકાયેલ હતા.
તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૮

(11) સારી કામગીરી
પોલીસ અવિક્ષક શ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના
થી તેમજ જેતપુર ડીિીઝન નાયબ પોલીસ અિીક્ષક
મુજબ આજ

શ્રી જે.એમ.ભરિાડ સાહેબના માગણદશણન

રોજ અમો પો.ઇન્સ. િી.આર. િાણીયા જેતપુર સીટી પોલીસ સ્ટેશન તથા જેતપુર

સીટી પોલીસ સ્ટેશન ના પો.કોન્સ. મેહલ
ુ ભાઇ બારોટ તથા પો.કોન્સ. નૈમીર્ભાઇ મહેતા તથા
પો.કોન્સ. અજુ ણનભાઇ ડિેરા તથા પો.કોન્સ.રણિીરવસિંહ જાડેજા એ રીતે ના પ્રોહી કામગીરીમાાં
પેટ્રોલીંગમાાં નિાગઢ િીસ્તારમાાં હોય તે દરમ્યાન અમોને ખાનગી રાહે હકીકત મળે લ તે હકીકત
અન્િયે જેતપુર નિાગઢ રે લ્િે સ્ટેશન તરફ જિાના કાચા રસ્તે હકીકત િાળુાં મો.સા.એકટીિા કાળા
કલરનુ ાં રોકી તે મો.સા. ચાલક અજય નીતીનભાઇ ગોહેલ જાતે કોળી ઉ.િ. ૨૦ િાંિો મજુરી રહે. ગોંડલ
ભગિતપરા શાળા નાંબર ૧૨ બીટ વિસ્તારમાાં િાળા પાસેથી દે શી દારૂ લીટર ૧૦૦ કુલ રૂ. ૨૦૦૦/ તથા
એકટીિા મો.સા. કી.રૂ. ૪૦,૦૦૦ળ મળી કુલ રૂવપયા ૪૨૦૦૦/ નો પ્રોહી મુદામાલ પકડી તેમજ સદરહુ ાં
પ્રોહી દે શી દારૂ િહેચનાર વિજયભાઇ ગોહેલ રહે. ગોંડલ ભગિતપરા

તથા માંગાિનાર મધુબેન

રાજુભાઇ સોલાંકી (૩) પરે શભાઇ રિજીભાઇ િાઘેલા રહે. બનને જેતપુર િીરૂધ્િ પ્રોહી એકટ મુજબ
િોરણસર કાયણિાહી કરે લ છે .

(12) સારી કામગીરી તા ૭/૧૦/૨૦૧૮
ઇગ્લીશ

દારૂ

િાળાનેઝડપી પાસામાાં

ના

કુખ્યાત

બટુલેગૅસ

દદનેશ

પુનાભાઇ

ગોહલે

રહેસાણથલી

િકેલતી ગોંડલ તાલકુા પોલીસમ્હેઇપોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ

મીણા સાહબે , નાઓએ પ્રોહીબીશન તથા જુગાર ની પ્રિિતઓ સદતરાાં ડામિા સચુ ના કરે લ
હોય અનેપ્રોહીબીશન બટુલેગર ઉપર સખત અટકાયતી પગલા લેિા સચુના કરે લ હોય જેથી
નાયબ પોલીસ અવિક્ષક ડી.એમ ચૌહાણ સાહબે ના સીિા માગણદશન અનેસચુનાઅન્િયેમજકુર
દનેશભાઇ પુનાભાઇ ગોહલે રહે.સાણથલી તા.જસદણ જી.રાજકોટ િાળા વિરૂધ્િ અનેક
પ્રોહીબીશનના ગુનાનોંિાયેલા હોય અનેતાજેતરમાાાં એલ.સી.બી રાજકોટ ગ્રામ્ય,ના ઓએ
મજકુરનેઇંગ્લીશ દારૂ ના જથ્થા સાથેઝડપેલ હોય મજકુર અિારનિાર પ્રોહીબીશનના ગુનામાાાં
સડોિાયેલ રીઢો ગુનેગાર હોય મજકુર ઇસમનેઆજરોજ તા.૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મ્હે.જીલ્લા
મેજીસ્ટ્રે ટ સાહબે રાજકોટના હક
ુ મ અન્િયેમજકુર પ્રોહી બટુલેગર ડદનેશ પુનાભાઇગોહલે કોળી
રહે.સાણથલી, િાળાનેપકડી પાસા અવિનીયમ હઠેળ અમદાિાદમધ્યસ્થ જેલ ખાતેમોકલી
આપેલ છે

