રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
[માહે-૦૩/૦૯/૨૦૧૮ થી ૦૯/૦૯/૨૦૧૮
1. વેગડી ગામની સીમમાાં ઓરડીમાાંથી પરપ્ાાંતીય ઇંગ્લલશ દારૂ ની બોટલ તથા ટીન નાંગ 207
કકિંમત રૂ 83,700/- તથા કાર મળી કુ લ રૂ 1,84,200/- નો મુદ્દામાલ પકડી પાડતી ધોરાજી
પોલીસ
મ્હે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
શ્રી જેતપુર ડિધિઝન જે એમ ભરિાિ સાહેબની સુચના મુજબ સાતમ-આઠમના તહેિાર
સબબ પો.સ્ટે ધિસ્તારમાાં પ્રોહી જુ ગાર અંગેની બદીને સ ાંપ ૂણણ રીતે નેસ્ત નાબુદ કરિા સુચના
આપેલ હોય જે અન્િયે િોરાજી પોસ્ટે ના પો.ઇન્સ શ્રી એમ િી ઝાલા સા ની સુચના મુજબ
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે િી િાડિયા તથા સ્ટાફે પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરધમયાન પો.સબ.ઇન્સ શ્રી
જે િી િાિીયા સાહેબને મળે લ ચોક્કસ હકીકત આિારે િોરાજી ના િેગિી ગામની
સીમમાાંથી એક ઓરિીમાાંથી કારમાાં ટ્રાન્સફર કરિામાાં આિતો નીચે મુજબનો ઇંગ્લલશ દારૂ
પકિી પાિી િોરણસરની કાયણિાહી કરે લ છે (1) રોયલ ચેલેન્જ ક્લાધસક પ્રીધમયમ ધિસ્કી
750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ ૮૮ ડકિંમત રૂ ૫૨૮૦૦/-(2) મેકિોિેલ ન ાંબર
િન સુધપડરયર વ્હહસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ ૯૫ ડકિંમત રૂ 28500/(3) હેિિણ સ 5000 સ્ટ્રોંગ બબયર ટીન ન ાંગ 24 ડકિંમત રૂ 2400/-સદરહુ રે િ દરધમયાન
આરોપી અફરોઝ આ મનસા ફકીર રહે િોરાજી બહારપુરા િાળા પાસેથી મોબાઇલ 1 ડકિં મ ત
રૂ 500/- તથા ગોલ્િન કલરની ઓપેલ કાર ડકિંમત રૂ 100000/- મળી કુલ રૂ 1,84,200/નો મુદ્દામાલ કબજે કરિામાાં આિેલ છે તેમજ નાસી જનાર આરોપી હનીફ ઉફે હનીયો
મજીદ ગરાણા રહે િોરાજી તથા ભાિેશ ભોજાભાઇ કોિીયાતર રહે િેગિી િાળાઓ ધિરુદ્ધ

પ્રોડહ એક્ટ મુજબ િોરણ સર કાયણિાહી કરે લ છે આ કામગીરીમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. િી.
િાિીયા તથા પો હેિ કોન્સ ધિજયભાઈ, અશોકભાઈ તથા પો.કોન્સ બાપાલાલ ચુિાસમા
ધિગેરે જોિાયા હતા
2. ગે .કા. હથથયાર પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.પ્ેસ નોટ ૪/૦૯/ર૦૧૮
મે.પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય,રાજકોટ બલરામ મીણા સાહેબ નાઓએ જીલ્લામા
ગેરકાયદે સર હધથયારોના કે સો કરિા સુચના કરે લ હોય જે અન્િયે એસ.ઓ.જી. ના ઈન્ચાર્જ
પોલીસ ઈન્સ.શ્રી યુ.એચ.િસાિા, પોલીસ સબ ઈન્સ.શ્રી એ.એ.ખોખર, પો.હેિ કોન્સ.
અતુલભાઇ િાભી, પો.કોન્સ. રણજીતભાઇ િાિલ તથા સાડહલભાઇ ખોખર એમ બિા ભાિલા
પો.સ્ટે . ધિસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન પો.કોન્સ. રણજીતભાઇ િાિલને મળે લ
ચોક્કસ હકીકત આિારે ખિિાિિી ગામની સીમમાથી ગે.કા. હધથયાર દે શી હાથ બનાિટની
જામગરી બાંદુ ક-૧ ડકિં.રૂ.ર૦૦૦/- સાથે મનસુખભાઇ લખમણભાઇ મકિાણા ઉ.િ.૪૭
રહે.ખિિાિિી તા.જસદણ િાળો મળી આિતા અટક કરી િોરણસરની કાયણિાહી કરી
ભાિલા પોલીસ સ્ટે શન સોંપી આપેલ છે.
3. ગોંડલથી ગુમ થયેલ બાળકો (બે સગા ભાઇઓ) ને ગણતરીના કલાકોમાાં જ શોધી કાઢતી
રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. પોલીસ
આજ રોજ તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮ નાાં રોજ એલ.સી.બી. રાજકોટ ગ્રામ્ય નાાં ઇન્ચાર્જ પોલીસ
ઇન્સપેકટર શ્રી જે.એમ.ચાિિા તથા પો.કોન્સ. જયેન્રધસિંહ િાઘેલા તથા મનોજભાઇ બાયલ
તથા ડ્રાઇિર એ.એસ.આઇ. અમુભાઇ ધિરિા ધિગેરે એમ બિા ગોંિલ - જેતપુર ધિસ્તારમાાં
પેટ્રોલીંગમાાં હતા. તે દરમ્યાન રાજકોટ જુ નાગિ નેશનલ હાઇિે રોિ ઉપર ગોમટા ગામના
પાટીયા પાસે પહોંચતા, રોિના િીિાઇિર પાસે બે નાના બાળકો ચાલીને જતા હોય, જેથી
શ ાંકા આિારે તેઓને રોકી, રોિની સાઇિમાાં લઇ જઇ પુછપરછ કરતા, બન્ને બાળકો એકદમ
ગભરાઇ ગયેલ હતા. અને પોતાના કે પોતાના માતા ધપતા ધિશે કોઇ જિાબ આપેલ નહીં
જેથી, બન્ને બાળકોને શાાંધતથી બેસાિી, તેઓને (ભાગ) નાસ્તો અપાિી, ધિશ્વાસમાાં લઇ,

ફરીથી પુછપરછ કરતા, તેઓએ પોતાના નામ ગૌરિ ઉ.િ. ૯ િર્ણ તથા કાનો ઉ.િ. ૬ િર્ણ
િાળા હોિાનુ ાં જણાિેલ તથા તેના ધપતાનુ ાં નામ જણાિેલ નહીં પરાં ત ુ પોતાના ધપતા
ગોંિલમાાં ફ્રુટનો િેપાર કરતા હોિાનુ ાં જણાિેલ હતુ. જેથી, તુરત જ ગોંિલ ધિસ્તોરના ધિશ્વા
સુ માણસો મારફતે હડકકત મેળિી આ બાળકોના ધપતા જીજ્ઞેશભાઇ ડકશોરભાઇ રાદિીયા
જાતે.પટે લ ઉ.િ.૨૮ િ ાંિો.ફ્રુટનો િેપાર રહે.ગોંિલ, કાનદાદાની મીલ પાસે, વૃન્દાિન
સોસાયટી િાળા હોિાની હડકકત મેળિી તેઓનો ફોન ન ાંબર મેળિી તેઓનો સ ાંપકણ કરી,
પુછપરછ કરતા તેઓના બાળકો આજ રોજ બપોરના કલાક ૧૬/૦૦ િાલયાની આસપાસ
ગુમ થયેલ છે. અને પોતે ગોંિલ સીટી ધિસ્તારમાાં તેની શોિખોળ કરી રહેલ છે. તેિી
હડકકત જણાિતા તેઓને સ્થળ ઉપર બોલાિી મળી આિેલ બન્ને બાળકોને તેના માતા
ધપતાને સોંપી આપિાાં આિેલ છે.
4. વેગડી ગામની સીમમાાં ઓરડીમાાંથી પરપ્ાાંતીય ઇંગ્લલશ દારૂ ની બોટલ નાંગ ૨૩૨૪ તથા
ટીન નાંગ ૧૩૬૮ કકિંમત રૂ ૯૦૨૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ પકડી પાડતા ના.પો.અથધ.સા.જેતપ ુર
તથા ધોરાજી પોલીસ
મ્હે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના મુજબ નાયબ
પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જેતપુર ડિધિઝન જે એમ ભરિાિ સાહેબ પ્રોહી જુ ગાર અંગે ન ી બદીને
સ ાંપ ૂણણ રીતે નેસ્ત નાબુદ કરિા જે અન્િયે િોરાજી પોસ્ટે ના પો.ઇન્સ શ્રી એમ િી ઝાલા સા
પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરધમયાન

સાહેબને મળે લ ચોક્કસ હકીકત આિારે

િોરાજી ના િેગિી ગામની સીમમાાંથી એક ઓરિીમાાં દારૂના કે સમાાં નાસ્તો ફરતો આરોપી
ભાિેશ ભોજાભાઇ કોિીયાતરે છૂપાિેલ છે. જે આિારે પોલીસે રે ઇિ કરી નીચે મુજબનો
ઇંગ્લલશ દારૂ પકિી પાિી િોરણસરની કાયણિાહી કરે લ છે (1) રોયલ આમ્સ ધિસ્કી 750
એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ 324 ડકિંમત રૂ96900/-(2) મેકિોિેલ ન ાંબર િન
સુધપડરયર વ્હહસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ 1488 ડકિંમત રૂ-446400
(3)એિરીિે ગોલ્ક સુધપડરયર વ્હહસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન .ાં 284 ડકિં મ ત
રૂ-8520 (૪)રોયલ ચેલેન્જ ક્લાધસક પ્રીધમયમ ધિસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ
ન ાંગ 228 ડકિંમત રૂ132800/-

હેિિણ સ 5000 સ્ટ્રોંગ બબયર ટીન ન ાંગ 1368 ડકિંમત રૂ

136800/- કુ લ રૂ902400/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરિામાાં આિેલ છે ભાિેશ ભોજાભાઇ
કોિીયાતર રહે િેગિી િાળાઓ ધિરુદ્ધ પ્રોડહ એક્ટ મુજબ િોરણ સર કાયણિ ાહી કરે લ છે આ
કામગીરીમાાં
સાહેબ

શ્રી જે.એમ.ભરિાિસાહેબ તથા પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એમ.િી ઝાલા ઝાલા

તથા પો હેિ કોન્સ ધિજયભાઈ, અશોકભાઈ તથા પો.હેિકોન્સ લાલજીભાઈ તથા

પોલીસ કોન્સ્ટે બલ નારણભાઈ પ ાંપાબણયાજેતપુર સીટી તથા ધિશાલભાઈ સોનારા તથા
અધનરુ દ્ધધસિંહ ઝાલા તથા ચાંરધસિંહ િસૈયા તથા ઘનશ્યામધસિંહ જાિેજા ધિગેરે જોિાયા હતા

ુ ભાદરના સામકાાંઠે રામા માંડળ ચોક ફૂલવાડી થવસ્તારબમાાં જુગાર નો અખાડો પકડી
5. જેતપર
ુ થસટી પોલીસ
પાડતી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સ ૂચનાથી જેતપુર Dysp શ્રી
જે.એમ.ભરિાિ સાહેબના માગણદશણન હેઠળ તથા જેતપુર ધસટી પો.સ્ટે .PI શ્રી એમ.અને. રાણા
સાહેબ તથા પી.એસ.આઈ.આર.કે .ચાિિા સાહેબ તથા Hc સ ાંજયભાઈ ચાિિા pc લાખુભા
તથા ભાિેશભાઈ ચાિિા તથા કે તનભાઈ ધિગેરેનાઓ જેતપુર ધસટી ધિસ્તાર માાં પેટ્ર ોલીંગ
માાં હતા તે દડરમયાન જેતપુર ભાદરના સામકાાંઠે રામા મ ાંિળ ચોક ફૂલિાિી ધિસ્તારમાાં
જુ ગાર રમતા ,૫ શખ્સો ને પોલીસે ઝિપી પાિયા તેમજ આરોપી (૧) બીશુભાઈ
ાં
જેન્તીભાઈ
ગીિા જાતે કાઠી ઉ.િ.૫૫ રહે જતપુત (૨)રમેશ લાખાભાઈ રે ણુકા જાતે બારોટ ઉ.િ.૪૫.રહે
જેતપુર

(૩) મહેશભાઈ લાખાભાઈ કીિીયા જાતે કોળી ઉ.િ.૨૨.રહે જેતપુર (૪)

ઉદયભાઈ ભાણક ૂભાઈ ગીદાબ જાતે કાઠી રહે જેતપુર (૫)યુિરાજભાઈ બીશુભાઈ
ાં
ગીિા
જાતે કાઠી ઉ.િ.૧૯.રહે જેતપુર

તેમજ રોકિ રૂ.૩૫.૫૦૦/-

મુદ્દામાલ કબ્જજે કરી

જુ ગારિારા કલમ ૪.૫.મુજબ નો ગુન્હો નોંિી કાયદે સર કાયણિાહી હાથ િરી.....
6. વેગડી ગામની સીમમાાં ઓરડીમાાંથી પરપ્ાાંતીય ઇંગ્લલશ દારૂ ની બોટલ નાંગ ૨૩૨૪ તથા
ટીન નાંગ ૧૩૬૮ કકિંમત રૂ ૯૦૨૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ પકડી પાડતા ના.પો.અથધ.સા.જેતપ ુર
તથા ધોરાજી પોલીસ

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના મુજબ નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક શ્રી જેતપુર ડિધિઝન જે એમ ભરિાિ સાહેબ પ્રોહી જુ ગાર અંગેની બદીને સ ાંપ ૂણણ
રીતે નેસ્ત નાબુદ કરિા જે અન્િયે િોરાજી પોસ્ટે ના પો.ઇન્સ શ્રી એમ િી ઝાલા સા
પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરધમયાન

સાહેબને મળે લ ચોક્કસ હકીકત આિારે

િોરાજી ના િેગિી ગામની સીમમાાંથી એક ઓરિીમાાં દારૂના કે સમાાં નાસ્તો ફરતો આરોપી
ભાિેશ ભોજાભાઇ કોિીયાતરે છૂપાિેલ છે. જે આિારે પોલીસે રે ઇિ કરી નીચે મુજબનો
ઇંગ્લલશ દારૂ પકિી પાિી િોરણસરની કાયણિાહી કરે લ છે
(1) રોયલ આમ્સ

ધિસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ 324 ડકિંમત

રૂ96900/-(2) મેકિોિેલ ન ાંબર િન સુધપડરયર વ્હહસ્કી 750 એમએલ કાચની સીલપેક
બોટલ ન ાંગ 1488 ડકિંમત રૂ-446400(3)એિરીિે ગોલ્ક સુધપડરયર વ્હહસ્કી 750 એમએલ
કાચની સીલપેક બોટલ ન ાં.284 ડકિંમત રૂ-8520(૪)રોયલ ચેલેન્જ ક્લાધસક પ્રીધમયમ ધિસ્કી
750 એમએલ કાચની સીલપેક બોટલ ન ાંગ 228 ડકિંમત રૂ132800/- હેિિણ સ 5000 સ્ટ્રોંગ
બબયર ટીન ન ાંગ 1368 ડકિંમત રૂ 136800/- કુલ રૂ902400/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરિામાાં
આિેલ છે

ભાિેશ ભોજાભાઇ કોિીયાતર રહે િેગિી િાળાઓ ધિરુદ્ધ પ્રોડહ એક્ટ મુજબ

િોરણ સર કાયણિાહી કરે લ છે
આ કામગીરીમાાં શ્રી જે.એમ.ભરિાિસાહેબ તથા પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એમ.િી ઝાલા ઝાલા
સાહેબ

તથા પો હેિ કોન્સ ધિજયભાઈ, અશોકભાઈ તથા પો.હેિકોન્સ લાલજીભાઈ તથા

પોલીસ કોન્સ્ટે બલ નારણભાઈ પ ાંપાબણયાજેતપુર સીટી તથા ધિશાલભાઈ સોનારા તથા
અધનરુ દ્ધધસિંહ ઝાલા તથા ચાંરધસિંહ િસૈયા તથા ઘનશ્યામધસિંહ જાિેજા ધિગેરે જોિાયા હતા

7. ઉપલે ટા જાહેરમા નોટ નાંબરી નો જુગાર પકડી પાડતી ઉપલે ટા પોલીસ
રાજકોટ

ગ્રામ્ય

જીલ્લા

પોલીસ

અધિક્ષક

શ્રી

બલરામ

મીણા

સાહેબ

તથા

ના.પો.અધિ.સા.જેતપુર ના અોોની રાજકોટ ગ્રામ્ય જજલ્લામાાં દારુ જુ ગાર ની પ્રવૃધિ નેસ્ત
નાબુદ કરિા માટે સુચના આપેલ હોય જે અનિયે આજરોજ પો.હેિ કો રમેશભાઇ બોદર
તથા ધનલેશભાઇ ચાિિા તથા હરે શભાઇ બારીયા તથા ધિસાલભાઇ હુણ અોેમ બિા
ઉપલેટા પોલીસ સ્ટે શન ધિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા

દરધમયાન

ઉપલેટ ા મોજ નદી

સોમનાથ મહાદે િ મ ાંડદરના પટમાાં આિતા બે ઇસમો જાહેરમાાં પૈસાની લેતી દે તી કરી
ચલણી નોટો પર નોટ ન ાંબરનો જુ ગાર રમતા (૧) મનીર્ભાઇ ભરતભાઇ માત્રા િિીયા રહે
ઉપલેટા (૨) હરસુખભાઈ રિજીભાઇ સોજીત્રા રહે ઉપલેટા િાળા પૈસાની લેતી દે તી કરી
નોટ ન ાંબરનો જુ ગાર રમતા રોકિ રૂધપયા ૧૮૮૪૦/ ના મુદ ામાલ સાથે બાંન ે ઇસમો ને
પકિી પાિી ઉપલેટા પો.સ્ટે મા ગુનો રજી.કરાિેલ
8. વાલીવારસ વગરમળી આવેલબાળક ને તેનાવાલી વારસ શોધી તેના માતા તથા સાંબાંધી ને

બાળક સોપતી પડધરી પોલીસ
ગઇ તારીખ 14/08/2018 ના રોજ પિિરી તાલુકાના ખભાળા ગામેથી એક સાત િર્ણ નુ બાળક
રિતી હાલતમા મળી આિેલ જેના િાલીિારસ િીશે પુછતાાં કાઈ જિાબ આપતો ના હોય તેન ે
પોલીસ સ્ટે શને લાિી મડહલા પોલીસ કમણચારી પાસે તથા અમો બી.એફ.ચોિરી પો.સબ.ઈન્સ
પિિરી પોલીસ સ્ટે શન નાઓએ આ બાળક ચાર પાચ ડદિસથી ભુખ્યુ હોય જેથી તેન ે જમાિી
તેની પુછપરછ કરતા અલીરાજપુર (મધ્યપ્રદે શ ) નો હોિાનુ જણાિેલ ગામનુ નામ અને માતા
ધપતાનુ નામ જણાિેલ નહી અને આ બાળકના િાલી િારસની અલગ-અલગ જલયાએ
તપાસ કરાિેલ પ ાંરતુ કોઇ િાલી િારસ નહી મળતા બાળક ને બાળ સરક્ષણ ગુહ રાજકોટ
ખાતે મોકલી આપેલ અને અલીરાજપુર (એમ.પી.) જીલ્લાના પિિરી પોસ્ટે ધિસ્તારમા રહેતા
તમામ પરપ્રાતીય મજુ રોની તપાસ કરી તેમની પુછપરછ કરે લ અને ગઇ તારીખ
21/08/2018

આ બાળકના સ ાંબિી મળી આિતા તેન ે આ બાળકના માતા ધપતા િીશે

પુછપરછ કરી તેના માતાને અહી પોસ્ટે બોલાિી બાળ સરક્ષણ ગુહ રાજકોટ ખાતેથી આ
બાળકને તેની માતાને પરત સોપી સરાહનીય કામગીરી કરે લ હતી અને પોલીસ પ્રજા નો
સાચો મીત્ર નુ સુત્ર સાથણક કરે લ છે આ કામગીરી મા પિિરી પોલીસ સ્ટે શનના પો.સબ.ઈન્સ

બી.એફ.ચોિરી તથા વ.હે
ૂ િ .કોન્સ નેહાબેન કણજારીયા પો.કોન્સ યુિરાજધસિંહ ગોડહલ
ફીરોજભાઈ બ્જલોચ નીલેર્ભાઈ કણજારીયા પ્રભાતભાઈ મૈયિ સજયધસહ જાિેજા ધિગેરે જોિાયા
હતા
9. રોકડ રૂ.૨૭૯૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૧૦ કી.રૂ.૯૩૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ.૩૭૨૪૦/- તથા
જુગાર સાહીત્ય સાથે ૧૨ ઇસમોને પકડી પાડતી પડધરી પોલીસ
મ્હે.પોલીસ અિીક્ષક સાશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તેમજ ના.પો.અિી.શ્રી ગોિલિીભાગ
િી.એમ.ચોહાણ સાહેબ દ્વારા રાજકોટ ગ્રામ્ય ધિસ્તારમા દારૂ તથા જુ ગારની બદ્દીને સ ાંપુણણ
નેસ્તનાબુદ કરિા માટે સુચના આપેલ જે અન્િયે પોસ્ટાફ સાથે પિિરી પોસ્ટે ધિસ્તરામા
પેટ્રોલીગમા હતા દરમ્યાન નિા નારણકા ગામે કે ટલાક ઇસમો તીનપતીનો હારજીતનો જુ ગાર
રમે છે તેિી હકીકત મળતા સદરહુ જલયાએ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ કલાક ૨૩/૪૫ િાલયે રે ઇિ
કરતા જુ ગાર રમતા ૧૨ ઇસમો જેમા (૧) ચમનભાઇ રિજીભાઇ રાજપરા (૨) દશણકભાઇ
હરજીિનભાઇ ભાલોિીયા (૩) ક્લ્પેશભાઇ નારણભાઇ રાજપરા (૪) બ્રીજેશભાઇ ભુદ રભાઇ
રાજપરા (૫) મયુરભાઇ રમેશભાઇ રોજમાળા (૬) પ્રિીણભાઇ િીરાભાઇ ચોહાણ (૭)
કે તનભાઇ બાબુભાઇ જાદિ(૮) નિનીતભાઇ રમેશભાઇ ચોહાણ (૯) પ્રિીણભાઇ મુળજીભાઇ
પરમાર(૧૦) સુરેશભાઇ જાદિભાઇ રાજપરા (૧૧) મનસુખભાઇ પોપટભાઇ કાજીયા રહે
બિા નિા નારણકા તા.પિિરી (૧૨) પ્રિીણભાઇ તુલશીભાઇ ભીમાણી રહે.િેજાગામ
તા.જી.રાજકોટ રોકિ રૂ.૨૭૯૪૦/- તથા મોબાઇલ ન ાંગ ૧૦

કી.રૂ.૯૩૦૦ મળી કુલ

ડક.રૂ.૩૭૨૪૦/- સાથે પકિી પાિી જુ ગારા િારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુન્ાં હો નોિી તપાસ હાથ
િરી છે

આ સમગ્ર કામગીરીમા અમો બી.એફ.ચોિરી પો.સબ.ઇંન્સ પિિરી પોસ્ટે તથા

પો.કોંન્સ યુિરાજધસિંહ ગોહીલ પો.કોંન્સ અયુબખાન બેલીમ પો.કોંન્સ પ્રભાતભાઇ મેયિ તથા
પો.કોંન્સ સ ાંજયભાઇ બાભિા િીગેરે સ્ટાફના માણસો જોિાયા હતા.
10. શાપર (વે)પોલીસ સ્ટે શન ના પારડી ગામ ખાતેથી જુગાર દરોડામાાં ચાર પતા પ્ેમી
રૂ.૧,૨૫,૪૫૦/- માલ મતા સાથે. ઝડ્પાયા.
મ્હે.પોલીસ અિીક્ક્ષક

શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના તથા ના.પો.અિી.શ્રી

િી.એમ.ચૌહાણ સા.ના માગણદશણન હેઠળ અમો આર.જી.ધસિંધ ુ પો.સ.ઇ. શાપર(િે) પો.સ્ટે .ના
તથા પો.હેિ કોન્સ. ઉપેન્રધસિંહ જાિેજા તથા પો.કોન્સ. માિજીભાઇ િાાંગર તથા પો.કોન્સ.
રિીરાજધસિંહ ઝાલા તથા પો.કોન્સ અધનરૂધ્િ ધસિંહ જાિેજા તથા ધિજયગીરી ગોસ્િામી ધિગે રે
બિા પો.સ્ટે . ધિસ્તારમાાં પેટ્રોબલિંગમાાં હતા તે દરમ્યાન પો.હેિ કોન્સ. ઉપેન્રધસિંહ જાિેજાને
ખાનગી બાતમી રાહે હડકકત મળે લ જે આિારે પારિી પાણીના ટાાંકા સામેથી આરોપી
(૧)પ્રકાશભાઇ મુળજીભાઇ સોલાંકી (૨)ભરતભાઇ રાજાભાઇ પરમાર(૩)સ ાંજયભાઇ રાણાભાઇ
પરમાર (૪)હકાભાઇ લાલજીભાઇ પરમાર રહે બિા પારિી તા.-લોિીકા િાળાઓને રોકિ
રૂ.-૨૫,૪૫૦/- તથા બે ઓટો ડરક્ષા ડક.રૂ.-૧,૦૦,૦૦૦/- ના સાથે કુલ ડક.રૂ.-૧,૨૫,૪૫૦/ના મુદ ામાલ સાથે પકિી જુ .િા. ક.-૧૨ મુજબની કાયદે સરની કાયણિાહી કરે લ છે.

