ુ સીટી માાંથી જસદણ તથા બગદાણા પો.સ્ટે. નો બે વર્ષ થી નાસતો ફરતા આરોપી ને
1. જેતપર
પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. ની ટીમ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના
અેેલ.સી.બી.ઇ.પો. ઇન્સ
માર્ગદર્ગન હેઠળ

અન્વયે

જે એમ ચાવડા સાહેબ તથા પો.સ.ઇ.શ્રી અેેચ.જે.જાડેજા સાહેબના

નાસતા ફરતા ડ્રાઈવ માાં આરોપી ને પકડવા સુચના કરતા

HC અધનલભાઈ

ગુજરાતી , રમેર્ભાઇ બોદર તથા PC મનોજભાઇ બાયલ , અજીતભાઇ ર્ાંભીર , દદવ્યેર્ભાઇ સુવા ને
હદકકત મળે લ કે જસદણ i ગુ.ર.ન.૩૯/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ તથા બર્દાણા i
ગુ.ર.ન.૮/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૫૦૪,૫૦૬(૨), ૫૦૭,૧૨૦ (બી) ના ગુન્હા ના કામે
નાસતો ફરતો આરોપી રજાક @ હકો કરીમભાઈ ચૌહાણ જાતે.પીંજારા રહે.જેતપુર વાળા ને આજરોજ
જેતપુર થી પકડી પાડી Crpc કલમ ૪૧ (૧) આઇ મુજબ અટક કરી જેતપુર સીટી પો.સ્ટે ને સોપી
આર્ળ ની કાયગવાહી કરવા તજવીજ કરે લ છે
2. વલી ફીચર ના આકડા લેતા ઈસમને રોકડ રૂ. ૧૧૦૬૦ સાથે

પકડી પાડી જુગાર નો ગણના

ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
પાત્ર કેશ શોધી કાઢતી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
ુ ગ રીતે
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાર્નાઓ તરફથી દારૂ તથા જુર્ારની બદ્દીને સાંપણ
નેસ્તનાબુદ કરવા આપેલ સુચના અન્વયે

જેતપુર તાલુકાના પો.સબ.ઇન્સ. પી.જે બાાંટવા તથા

પોલીસ સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીંર્માાં હતાાં તે દરમ્યાન દદનેર્ભાઈ ખાટદરયા મડેલ હકીકત ના
આિારે ધવજયભાઈ બચુભાઇ મુડીયા ઉ.વ. ૩૦ રહે. ડેડરવા તા. જેતપુર વાડાને વલી ફીચર ના
આક લખેલ ડાયરી તથા રોકડ રૂ , ૧૧૦૬૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયગવાહી કરવામાાં
આવેલ. આ કામર્ીરીમાાં પો.સ.ઈ. પી.જે.બાાંટવા તથા પો.હેડ.કોન્સ મહીપાલધસહ ચુડાસમા તથા
પો. કોન્સ દદનેર્ભાઈે ખાટદરયા પો.કોન્સ. સુનીલભાઈ મકવાણા વીર્ેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
3. જામકાં ડોરણા પો.સ્ટે. માાંથી પાટણવાવ પોસ્ટે ફસ્ટ ગ.ુ ર.ન.૧૫/૧૩ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૬૩.૩૬૬.૧૧૪
ુ ા ના કામે ૬ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપી ને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી.
ના ગન
ની ટીમ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના
અેેલ.સી.બી.ઇ.પો. ઇન્સ
માર્ગદર્ગન હેઠળ

અનવયે

જે એમ ચાવડા સાહેબ તથા પો.સ.ઇ.શ્રી અેેચ.જે.જાડેજા સાહેબના

નાસતા ફરતા ડ્રાઈવ માાં આરોપી ને પકડવા સુચના કરતા

પો હેડ કોન્સ

રમેર્ભાઇ બોદર તથા પો કોન્સ અજીતભાઇ ર્ાંભીર તથા પો.હેડ કો. અધનલભાઈ ગુજરાતી તથા
પો.કો.મનોજભાઇ બાયલ તથા દદવ્યેર્ભાઇ સુવા એમ બઘા જામકાંડોરણા ધવસ્તાર માાં હતા તે
દરમ્યાન બાતમીરાહે હદકકત મળે લ કે પાટણવાવ પોસ્ટે ફસ્ટગ ગુ.ર.ન.૧૫/૨૦૧૩
૩૬૩.૩૬૬.૧૧૪ના ગુન્હા નો

ઈ.પી.કો.કલમ

નાસતો ફરતો આરોપી અજય મોહનભાઇ ધનનામા ઉ.વ.૨૩

રહે.બરડીયા તા.જામકાંડોરણા મુળ રહે કડુચી તા.સાંતરામપુર જી મદહસાર્ર વાળો હાલે જામ કાંડોરણા
બસ સ્ટેન્ડ ખાતે આવેલ છે જે અન્વયે તુરાંત તયાાં જઇ તેને પકડી પાડી સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧
(૧) આઇ મુજબ અટક કરી જામકાંડોરણા પો.સ્ટે ને સોપી આર્ળ ની કાયગવાહી કરવા પાટણવાવ
પોસ્ટને જાણ કરવા તજવીજ કરે લ છે

4. ચોરીના ગન્ુ હામા નાશતો ફરતો આરોપી ને પકડી પાડતી જામકાં ડોરણા પોલીસ
આજરોજ તા.૪/૧૨/૧૮ ના શ્રી બલરામ મીણા સા. એસ.પી.સા. આર.આર તથા શ્રી નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક જે.એમ.ભરવાડ સા. નાઓની સુચના તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ જામકાંડોરણા પો.સ્ટે. ધવસ્તારમા
પો.સબ.ઇન્સ.એસ.વી.ર્ોજીયા તથા પો.કોન્સ. રધવરાજધસિંહ જાડેજા તથા યુવરાજધસિંહ ર્ોહીલ તથા
શ્રી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સા. જેતપુર ધવભાર્ની કચેરીના સ્ટાફના માણસો પો.કોન્સ. નારણભાઇ
પાંપાણીયા તથા બાપાલાલ ચુડાસમા તથા ધવર્ાલભાઇ સોનારા તથા પ્રધવણભાઇ ચાવડા એમ બિા
ક.૧૮/૩૦ વાગ્યાથી જુદા જુદા ગુન્હાઓમા નાર્તા ફરતા આરોપીઓની વોચમા હતા આ દરમ્યાન
અમોને ખાનર્ીરાહે હકીકત મળે લ કે જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૧૨/૧૮ IPC કલમ
૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭ તથા I ગુ.ર.નાં.૧૨/૧૮ IPC કલમ ૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭ તથા ર્ાપર પો.સ્ટે. I
ગુ.ર.નાં.૮૪/૧૮ IPC કલમ ૩૮૦,૪૫૭,૧૧૪ ના ચોરીના ગુન્હામા નાર્તો ફરતો આરોપી ધવજય
નરર્ી ચારોલીયા રહે.ઇન્દીરાનર્ર જામકાંડોરણા વાળો હાલ જામકાંડોરણા ઇન્દીરાનર્ર ધવસ્તારમા
આવેલ પાણીના ટાાંકા નજીક ઉભેલ હોવાની હકીકત મળતા તુરત જ અમો ઉપરોકત સ્ટાફના
માણસો સાથે જામકાંડોરણા ઇન્દીરાનર્ર ધવસ્તારમા આવેલ પાણીના ટાાંકા પાસે ક.૨૦/૨૦ વાગ્યે
આવતા તયા એક ઇસમ ઉભેલ હોય પાંચો રૂબરૂ મજકુર નુ નામઠામ પુછતા પોતે પોતાનુ નામ
ધવજય નરર્ી ચારોલીયા જાતે.દે .પુ. ઉ.વ.૨૭ રહે.ઇન્દીરાનર્ર જામકાંડોરણા વાળો હોવાનુ અને પોતે
જેતપુર તથા ર્ાપર ખાતે િરમાાંથી સોના ચાાંદીના દાર્ીના ચોરે લ હોવાની કબુલાત આપતો
હોવાથી મજકુર ઇસમને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ ક.૨૦/૫૫ વાગ્યે િોરણસર અટક
કરે લ છે .

5. છે લ્લા ચાર વર્ષથી બળાત્કાર તથા અપહરણના ગન્ુ હામા નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબએ નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને
પકડવા સુચના કરે લ હોય જે અન્વયે અને ર્ોંડલ ધવભાર્ના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
એચ.એમ.જાડેજાના માર્ગદર્ગન હેઠળ તથા એલ.સી.બી.આર.આર.ના ઇન્ચાર્જ પો.ઇન્સ જે.એમ.ચાવડા
સા. તથા પેરોલ ફલો સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ યુ.આર.વસાવા સા.ના માર્ગદર્નગ હેઠળ લોિીકા
પો.સટેના પો.સબ.ઇન્સ જે.યુ.ર્ોહીલ સા.ની આર્ેવાની હેઠળ લોિીકા પો.સટે પ્રો.એ.એસ.આઇ
હરદીપસીંહ રમુભા તથા LCB RR મહમદભાઇ ચોહાણ તથા પો કોન્સ મયુરભાઇ વીરડા નાઓની એક
ટીમ બનાવી બબહાર જીલ્લાના વૈર્ાલી ખાતે લોિીકા પો.સ્ટેના ફ.ગુ.ર.નાં ૩૨/૧૮ ૩૬૩,૩૬૬ તથા
લોિીકા પો.સટેની જાણવા જોર્ નાં ૧૩/૧૮ ના કામે તપાસમાાં મોકલતા મહમદભાઇ ચોહાણને
ચોકકસ હકીકતવાળી બાતમી આિારે ર્ોંડલ સીટી પો.સટે ના.ફ.ગુ.ર.નાં ૧૮/૨૦૧૪ આઇ.પી.સી
કલમ ૩૭૬(૧)(ર),એફએચ.ટી.૩૬૬,૩૬૩,૩૭૦(૧)(૩),૧૧૪ ના કામનો નાસ્તો ફરતો આરોપી
ર્ીવર્ાંકર સન/ઓ મહેન્ર સહાની ઉવ ૨૮ રહે સલીમપુર તા.જી.ધર્વહરા (બબહાર) વાળો વૈર્ાલી
ખાતે મળી આવતા સાથેના પી.એસ.આઇ શ્રી જે.યુ.ર્ોહીલ સા.ના.ઓએ કાયદે સર કાયગવાહી કરી
અટક કરી

ટ્રાન્ઝીસ્ટ રીમાાંન્ડ મેળવી ટ્રાન્ઝીટ રીમાન્ડની સમય મયાદામાાં ર્ોંડલ સીટી ખાતે

આર્ળની કાયગવાહી કરવા સોપી આપેલ છે . આ કામર્ીરી કરનાર-PSI શ્રી જે.યુ.ર્ોહીલ તથા ASI
એચ.આર.જાડેજા તથા UHC મહમદ રફીકભાઇ ચૌહાણ તથા PC મયુરભાઇ ધવરડા

6. છે લ્લા ચાર વર્ષ થી અપરણના અનડડટેક્ટ ગન્ુ હાના આરોપી ને પકડી પાડી ગન્ુ હો ડીટેક્ટ કરતી
રાજકૉટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. બ્રાન્ચ.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબનાઓ દ્વ્રારા મે.ડી.જી.પી.સા.શ્રીની
નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડવા અંર્ેની ઝાંબેર્ ભાર્રૂપે જીલ્લાના નાસતા ફરતા આરોપીઓને
ર્ોિી કાઢવા માટે અસરકારક કાયગવાહી કરવા સુચના કરે લ હોય જે અન્વયે તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮
ના રોજ પી.આઇ.શ્રી એમ.એન.રાણા તથા એસ.ઓ.જી.ર્ાખાના કમગચારીઓ સાથે એસ.ઓ.જી.ને
લર્તી કામર્ીરીમાાં લોિીકા પો.સ્ટે. ધવસ્તારમાાં આવતા મેટોડા જી.આઇ.ડી.સી.માાં પેટ્રોલીંર્ માાં હતા
તે દરમ્યાન બાતમી રાહે હક્કિત મેળલ કે પાટણવાવ પો.સ્ટે. ના.ફ.ગુ.ર.નાં ૧૧/૨૦૧૪ આઇ.પી.સી
કલમ ૩૬૩,૩૬૬ નો ગુન્હો કે જેમા જે તે વખતના ત.ક.અ.શ્રી દ્વ્રારા એ.એફ.સમરી ભારવામાાં આવેલ
અને ગુન્હો અનદડટેક્ટ રહેવા પામેલ જે ગુન્હા ની ભોર્ બનનાર ધનરોપા ડો/ઓ કાન્તીભાઇ ઉફે
ખોડાભાઇ ચૌહાણ રહે. પાટણવાવ વાળી હાલ વડવાજડી ર્ામમાાં રહેતી હોવાની હક્કિત આિારે
ર્ોિી કાઢી મજકુર ભોર્ા બનનાર ની પુછપરછ કરતા પોતે દદવ્યેર્ભાઇ નાનજીભાઇ મકવાણા
રહે.મુળ ર્ામ બુટાવદર તા.જામજોિપુર જી.જામનર્ર વાળા સાથે પધત-પતની તરીકે રહેતી હોવાની
કબુલાત આિારે સદરહુ ગુન્ન્હ દડટેક્ટ કરી આ કામે આરોપી તથા ભોર્બનનાર ને બન્નેને હસ્તર્ત
કરી આર્ળની કાયગવાહી સારૂ પાટણવાવ પો.સ્ટે. સોંપી આપેલ છે .આ ગુ ન્હાની આર્ળની તપાસ
સી.પી.આઇ.શ્રીિોરાજી ચાલાવી રહેલ છે . આ કામર્ીરીમાાં રાજકોટ ગ્રામ્ય ના એસ.ઓ.જી.પી.આઇ.
શ્રીએમ.એન.રાણા તથા પો.હે.કો.ધવજયભાઇ ચાવડા,ઉપેંરાધસિંહ જાડેજા ,સાંજયભાઇ ધનરાં જની,તથા
પો.કો.દદનેર્ભાઇ ર્ોંડલીયા તથા સાહીલભાઇ ખોખર રોકાયેલ હતા.
7. પડધરી પો.સ્ટે.ના ગન્ુ હામા છે લ્લા ત્રણ વર્ષ થી નાસતો ફરતા આરોપી ને પકડી પાડતી રાજકોટ
ગ્રામ્ય પેરોલ ફલો સ્કોડ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા આરોપીઓને
પકડી પાડવા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી. શ્રી
જે.એમ.ચાવડા સાહેબ નાઓના માર્ગદર્ગન હેઠળ પેરોલ ફલો સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી યુ.એચ.વસાવા
સા.તથા પો.હે.કો ધવરરાજભાઇ તથા પો.કો મયુરધસિંહ જાડેજા , તથા મહેન્રધસિંહ સોલાંકી, તથા
પ્રકાર્ધસહ જેઠવા નાઓ નાસ્તા ફરતા આરોપીઓની તપાસમા પડિરી ધવસ્તારમા હતા આ
દરમ્યાન પો.હેડ કોન્સ. ધવરરાજભાઇને મળે લ બાતમી આિારે પડિરી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.
૫૨૪૦/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ૮૧, ધવ. મુજબના ગુનાના કામે નાસતો
ફરતો

આરોપી અંતરભાઈ મનીયાભાઈ માંડોર રહે.આકાર્વાણી તા.િાનપુર વાળાને પકડી પાડી

Crpc કલમ ૪૧ (૧) આઇ મુજબ અટક કરી પડિરી પો.સ્ટે ને સોપી આર્ળ ની કાયગવાહી કરવા
તજવીજ કરે લ છે

8. ઉપલેટા વવસ્તાર માાંથી ફીલ્મીઢબે પીછો કરી ઈગ્લીશ દારૂ ની પેટી.૩૦

પકડી પાડતી રાજકોટ

ગ્રામ્ય એલ.સી.બી.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના થી ઇન્ચાર્જ પોલીસ
ઇન્સ. શ્રી જે.એમ.ચાવડા સાહેબ માર્ગદર્ગન હેઠળ

પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી એચ.એ.જાડેજા સાહેબ , HC

અનીલભાઇ ગુજરાતી, રમેર્ભાઈ બોદર, ભીમભાઈ ર્ાંભીર , PC દદવ્યેર્ભાઈ સુવા , અજીતભાઇ
ર્ાંભીર એમ બિા ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેર્ન ધવસ્તારમાાં પ્રોહી જુર્ાર ના કેસો ર્ોિી કાઢવા
પેટ્રોલીંર્માાં મળી હતા તે દરમ્યાન ચોિસ બાતમી મળે લ કે િોરાજી ના ઝાાંઝમેર ર્ામ નો પ્રોહી
બુટલેર્ર ધવપુલ @ પુનીત @ જોન્ટી રાવજીભાઈ બર્ડા રહે.ઝાાંઝમેર તા.િોરાજી વાળો પાાંસલા થી
પોતાના ર્ામ તરફ મારૂતી સ્વીફટ કાર નાં.GJ 03 FD 7079 વાળી કાર માાં ઈગ્લીર્ દારૂ નો જથ્થો
લઈ ને નીકળનાર હોય વોચ માાં રહેતા ઉપરોક્ત કાર આવતા તેનો દફલ્મઢબે પીછો કરતા સદરહુ
કાર ઉપલેટા ના તણસવા ર્ામે આરોપી નાં (૧) ધવપુલ પુનીત જોન્ટી રવજીભાઈ બર્ડા રહે.ઝાાંઝમેર
તા.િોરાજી તથા બીજો અજાણ્યો ઈસમ કાર મુકી નાર્ી ર્યેલ જે કાર માાં ભારતીય બનાવટ નો
ઈગ્લીર્ દારૂ ની બોટલ નાંર્. ૩૬૦ દક.રૂ.૧૦૮૦૦૦/- નો તથા સ્વીફટ કાર દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા
દસ્તાવેજો મળી દક.રૂ. ૪,૦૮,૦૦૦/-સાથે મળી આવતા ઉપલેટા પો.સ્ટે સોપી આર્ળ ની કાયગવાહી
કરવા સોપી આપેલ.
9. ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનના જુગારના ગન્ુ હામાાં ૭ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને શોધી કાઢતી
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ
મે. ડી.જી.પી. સા. શ્રી તરફથી નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડી પાડવા અંર્ે ડ્રાયવ રાખવામા આવેલ
હોય જે અનુસિ
ાં ાને રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના
તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ બહારના રાજ્યો અને ગુજરાતના જુદા જુદા ક્કજલ્લામાાં રહેતા નાસતા ફરતા
આરોપીઓ અંર્ે અલર્ અલર્ ટીમો બનાવેલ હોય જે અંતર્ગત મ્હે.ના.પો.અિી શ્રી જે.એમ.ભરવાડ
સા. ના સીિા માર્ગદર્ગન હેઠળ અમદાવાદ તેમજ અન્ય જીલ્લામાાં રહેતા નાસતા - ફરતા આરોપી
ઓને પકડી પાડવા માટે એક ટીમ બનાવેલ હોય જેમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી આર.એલ.ર્ોયલ સા
જેતપુર તાલુકા નાઓની આર્ેવાનીમા જેતપુર ધસટીના HC ભાવેર્ભાઈ ચાવડા તથા ઉપલેટાના pc
હરે ર્ભાઈ બારૈ યા તથા િોરાજી ના pc ઘનુભા જાડેજા તથા ડ્રા.pc અબ્દુલભાઈ નાઓની એક ટીમ
બનાવી ભાયા પો.સ્ટે સે.ગુ.ર.નાં ૩૦૪૫/૧૧ જુ.િા. ક. ૪,૫ મુજબના કામે ૭ વર્ગથી નાસ્તા ફરતા
આરોપી ઇન્રવદન જેર્ીંર્ભાઈ દુધિયા રહે રાયપુર ચકલા અમદાવાદ વાળાને ર્ોિી કાઢી પ ૂછપરછ
માટે ભાયાવદર પે.સ્ટે લાવી આજરોજ અટક કરી કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ છે .
આ કામર્ીરી કરનાર-PSI શ્રી આર.એલ.ર્ોયલ સા જેતપુર તાલુકા તથા જેતપુર ધસટીના HC
ભાવેર્ભાઈ ચાવડા તથા ઉપલેટાના pc હરે ર્ભાઈ બારૈ યા તથા િોરાજી ના pc ઘનુભા જાડેજા તથા
ડ્રા.pc અબ્દુલભાઈ

10. વવદે શી દારૂ ની બોટલ નાંગ 30 સાથે એક ઈસમને પકડી પાડતી

ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
જેતપર

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
ુ ગ રીતે
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાર્નાઓ તરફથી દારૂ તથા જુર્ારની બદ્દીને સાંપણ
નેસ્તનાબુદ કરવા આપેલ સુચના અન્વયે

જેતપુર તાલુકાના પો.સબ.ઇન્સ. પી.જે બાાંટવા તથા

પોલીસ સ્ટાફના માણસો ને મડેલ હકીકત ના આિારે કરમણ ઉફે ધવજલો રાજાભાઈ ભારાઇ ઉ.વ.
૨૪ રહે. ર્ાાંિીગ્રામ જુનાર્ઢ

વાડાને ધવદે ર્ી દારૂની બોટલ નાંર્ ૩૦ કી.

રૂ , ૯૦૦૦/- તથા

સ્્લેન્ડર મો.સા. રજી નાં. જી.જે ૩ એ.એફ. ૪૭૯૮ કી.રૂ. ૨૦૦૦૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર
કાયગવાહી

કરવામાાં આવેલ.

આ

કામર્ીરીમાાં પો.સ.ઈ.

આર.એલ.ર્ોયલ તથા પો.હેડ.કોન્સ. ભુપેન્રભાઇ મોરી

પી.જે.બાાંટવા

તથા

પો.સ.ઈ.

તથા પો. કોન્સ. મીલનભાઈ દવેરા

વીર્ેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
11. વવદે શી દારૂ ની બોટલ નાંગ 30 સાથે એક ઈસમને પકડી પાડતી

ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
જેતપર

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
ુ ગ રીતે
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાર્નાઓ તરફથી દારૂ તથા જુર્ારની બદ્દીને સાંપણ
નેસ્તનાબુદ કરવા આપેલ સુચના અન્વયે જેતપુર સીટી પો. ઇન્સ.વી.આર.વાણીયા તથા તાબાના
પો.કો.ધનમૈર્ભાઇ મહેતા તથા અજુ ગનભાઇ ડાવેરા વર્ેરે જેતપુર ના ચાપરજ રોડ ભોજાિાર પાસે
હોય જે દરમ્યાન હદકકત આિારે (૧)જયદદપભાઇ હસમુખભાઇ લાલકીયા ઉ.વ.-૨૧જાતે-ખાાંટ તહેદે રડી તા.-જેતપુર (૨)જયદદપભાઇ હસમુખભાઇ લાલકીયા ઉ.વ.-૨૨ જાતે-ખાાંટ તહે-દે રડી તા.જેતપુર વાળાને પોતાના મો.સા. એક્ટીવા સાથે રે ઇડ દરમ્યાન કરતાપોલીસ સ્ટાફના માણસો ને
મડેલ હકીકત ના આિારે કરમણ ઉફે ધવજલો રાજાભાઈ ભારાઇ ઉ.વ. ૨૪ રહે. ર્ાાંિીગ્રામ જુનાર્ઢ
વાડાને ધવદે ર્ી દારૂની બોટલ નાંર્ ૩૦ કી. રૂ , ૯૦૦૦/- તથા સ્્લેન્ડર મો.સા. રજી નાં. જી.જે ૩
એ.એફ. ૪૭૯૮ કી.રૂ. ૨૦૦૦૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ. આ
કામર્ીરીમાાં પો.સ.ઈ. પી.જે.બાાંટવા તથા પો.સ.ઈ. આર.એલ.ર્ોયલ તથા પો.હેડ.કોન્સ. ભુપેન્રભાઇ
મોરી

તથા પો. કોન્સ. મીલનભાઈ દવેરા વીર્ેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.

