તા.

૦૮-૧૦-૨૦૧૮

થી

તા.

૧૪-૧૦-૨૦૧૮

ુ ીની સારી
સધ

કામગીરી
રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ

ુ નવાગઢ વવસ્તારમાાંથી જુગાર નો કવોલિટી કેશ પકડી પાડતી જેતપર
ુ વસટી પોિીસ...
1. જેતપર
શ્રી પોલીસ અધિક્ષક બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના મુજબ ડીવાયએસપી શ્રી જે
એમ ભરવાડ સાહેબના સીિા માર્ગદર્ગન હેઠળ જેતપુર ધસટી પી.આઈ વી.આર. વાણીયા
તથા હેડ કોન્સ સંજયભાઈ પરમાર તથા પો.કોન્સ ભાવેર્ભાઇ ચાવડા તથા ચેતનભાઇ
ઠાકોર તથા રામજી ભાઈ ર્રે જા તથા મહહલા પો.કોન્સ હદવ્યાબેન

એમ બિા જેતપુર

ધવસ્તારમાં પેટ્રોલલિંર્માં હતા દરધમયાન ભાવેર્ભાઈ ચાવડાને મળે લ બાતમી આિારે
જેતપુર નવાર્ઢ ઈટોના ભઠ્ઠા પાસે જાહેરમાં જુર્ાર રમતા (૧)સલીમ ધસકંદર આદમભાઈ
લાખાણી (૨)હદનેર્ભાઈ અજુ ગનભાઈ સોલંકી (૩) નજમા હિરોજ ભાઈ સમા (૪)જર્ીબેન
ર્ીર્ાભાઈ છાપરા રહે બિા જેતપુર વાળાને ર્ંજી પત્તા ના પાના તથા રૂધપયા ૨૦૧૯૦/
ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી જુ.ઘા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુન્હો દાખલ કરી

કાયદે સરની

કાયગવાહી કરે લ છે
2. ગરીયાધાર પો.સ્ટે ના ગન્ુ હાના કામના આરોપીને ઝડપી પાડતી આટકોટ પોિીસ.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સ ૂચનાથી ર્ોંડલ
Dysp ડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબ તથા આટકોટ પો.સ્ટે ના પી.એસ.આઈ બી.એિ.ચૌિરી સાહેબ
ના

માર્ગદર્ગન

પો.હેડ.કોન્સ

હેઠળ

એ.એસ.આઈ

ર્ોપાલભાઈ

ધનરાવભાઈ.આર.વાણીયા

એમ.િાિલ

તથા

તથા

Q.R.T ટીમના

pc.નરે ર્ભાઈ.એ.રાઠોડ

તથા

pc.હહતેર્ભાઈ.આર.ડેરવાળીયા તથાpc.સુરેર્ભાઈ.એસ.જાપડીયા અમે બિા પો.સ્ટે.હાજર
હતા તે દરમ્યાન ર્ાહરયાિાર પો.સ્ટે ના પ્રોહહ ગુ.ર.ન- 205/18 પ્રોહહ કલમ- 66.a.e,116-b
ના કામનો આરોપી હસ
ુ ેન હરુનભાઈ રહે- આટકોટ વાળા ની વોચમાં રે હવા બાબત નો ઈમેઈલ આવતા પો.હેડ.કોન્સ ર્ોપાલભાઈ િાિલની ખાનર્ી બાતમીના આિારે વોચમાં
રે હતા આટકોટ હસ
ુ ેની ચોક પાસેથી આરોપી હસ
ુ ેન ઉિે રુસ્તમ હરુનભાઈ પરમાર ઘાંચી
ઉ.વ-25 રહે-આટકોટ વાળો પકડાઈ જતા સી.આર.પી.સી કલમ-41.1.આઈ મુજબ અટક
કરી ર્રીયાિાર પો.સ્ટે ને સોંપી આપેલ છે .

3. ભારતીયા બનાવટની ચિણી જાિી નોટો બનાવનાર માસ્ટર માઇન્ડ બે ઇસમોને ત્રણ
િાખની નકિી નોટો સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. ટીમ.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અિીક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના
અન્વયે પાટણાવાવ પોલીસ સ્ટેર્નમાં ભારતીય ચલણની જાલી નોટૉ ના દાખલ થયેલ
ગુહં ાની તપાસ એસ.ઓ.જી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન. રાણા ને સોપતા તપાસ સંભાળ્યા
બાદ તુરંત જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન. રાણા સાહેબશ્રીએ બે ટીમ બનાવી જેમા ટીમ
નં.-૧ માં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન. રાણા સાથે પો.હે.કો. ઉપેન્રાધસિંહ જાડેજા તથા
ધવજયભાઇ ચાવડા જેઓ સ્થાનીક આરોપીને પકડી પાડવા તથા ટીમ નં.-૨ જેમા
વાય.બી.રાણા પો.સ.ઇ. એસ.ઓ.જી. તથા પો.હે.કો. સંજયભાઇ ધનરં જની એસ.ઓ.જી. તથા
લિજરાજધસિંહ જાડેજા એલ.સી.બી. તથા પો.કો.રહીમ દલ એલ.સી.બી. તથા પો.કો.

િમેન્રભાઇ ચાવડા એસ.ઓ.જી.

તથા રણજીતભાઇ િાંિલ એસ.ઓ.જી.

વાળા તમામ

માણસોને તાત્કાલીક અમદાવાદ ખાતે થી આ કામના મુખ્ય આરોપી ને ઝડપી પાડવા
રવાના કરે લ જેઓએ મુખ્ય આરોપી હહમાંશ ુ તથા તેના સાર્રીત અમરીર્ને તેના નકલી
નોટના ચાલુ છાપખાના સાથે પકડી પાડી કાયદે સરની કાયગવાહી કરે લ છે .

આરોપીઓ
(૧) હહમાંશ ુ હકતીભાઇ ઝવેરી જાતે વૈષ્ણવ વાણીયા ઉ.વ.૪૮ રે અમદાવાદ સી.જી.રોડ રૂપા
એપાટગ મેંટ પહેલા માળે બ્લોક નં.-૧૨
(૨)અમરીર્ અરધવિંદભાઇ આસોદરીયા જાતે પટેલ
નરનારાયણ ઊવન ,ખોડીયાર માતાના મંહદર પાછળ

ઉ.વ.-૪૪ રે અમદાવાદ સી-૩૩
ધનકોલ ર્ામ અમદાવાદ. મુળ

રે .મોટા ચારોડીયા તા.ર્ારીયાિાર જી.ભાવનર્ર

ુ ામાિકબજે કરે િ મદ
 રૂ. ૨૦૦૦ના દરની ભારતીય ચલણની જાલી નોટ નંર્- ૩૬ રૂ. ૭૨,૦૦૦/-જેની
હક.રૂ. ૦૦/ રૂ. ૫૦૦ના દરની ભારતીય ચલણની જાલી નોટ નંર્- ૪ રૂ. ૨,૦૦૦/- જેની હક.રૂ.
૦૦/ મોબાઇલ િોન નંર્-૪ હક. રૂ. ૮,૦૦૦/એમ.ઓ.
આ કામના આરોપીઓએ પોતાને આથીક લાભ થાય તે માટે ભારતીય ચલણની જાલી
નોટો હોવાની જાણકારી હોવા છતા પોતાની પાસેની જાલી નોટો બજારમા િરતી કરી સાચી
નોટો તરીકે ખરા તરીકે ઉપયોર્માં લઇ પોતાનો સમાન ઇરાદો પાર પાડી બદઇરાદા સાથે
દે ર્ના અથગતત્ર
ં ને ર્ંભીરહાની પહોંચાડી આમજનતામાં, કાયદાથી સ્થાપેલ સરકાર પ્રત્યે
ધિક્કાર, ધતરસ્કાર, અનાદર અને બેદીલી પેદા કરી અરાજકતા િેલાય તે રીતે જાલીનોટો
ચલણમાં મુકવા માટે આપેલ તથા જાલી નોટો કબજામાં રાખી ગુન્હો કરે લ છે .

