રાજકોટ ગ્રામ્ય જજલ્ાાઃ- પો્ીસે કરે ્ સારી કામગીરી
તા.૧૦/૦૯/૧૮ થી તા.૧૬/૯/૨૦૧૮
(૧)ઉપલેટા જાહેરમા નોટ નંબરી નો જુગાર પકડી પાડતી ઉપલેટા પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તથા ના.પો.અધિ.સા.જેતપુર ના અોોની
રાજકોટ ગ્રામ્ય જજલ્લામાં દારુ જુગાર ની પ્રવ ૃધિ નેસ્ત નાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ હોય જે અનવયે
આજરોજ પો.હેડ કો રમેશભાઇ બોદર તથા ધનલેશભાઇ ચાવડા તથા હરે શભાઇ બારીયા તથા ધવસાલભાઇ
હણ
ુ અોેમ બિા ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા

દરધમયાન

ઉપલેટા મોજ નદી

સોમનાથ મહાદે વ મંદદરના પટમાં આવતા બે ઇસમો જાહેરમાં પૈસાની લેતી દે તી કરી ચલણી નોટો પર નોટ
નંબરનો જુગાર રમતા (૧) મનીષભાઇ ભરતભાઇ માત્રા વડીયા રહે ઉપલેટા (૨) હરસુખભાઈ રવજીભાઇ
સોજીત્રા રહે ઉપલેટા વાળા પૈસાની લેતી દે તી કરી નોટ નંબરનો જુગાર રમતા રોકડ રૂધપયા ૧૮૮૪૦/ ના
મુદામાલ સાથે બંને ઇસમો ને પકડી પાડી ઉપલેટા પો.સ્ટે મા ગુનો રજી.કરાવેલ
(૨) જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હક
ુ મથી તથા નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક સાહેબ શ્રી જે.એમ.ભરવાડ સાહેબની રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામા દારૂ જુગારની પ્રવ ૃતી નેસ્ત નાબુદ
કરવા સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે આજરોજ ઉપલેટા પો.સ્ટે ના પો.ઇન્સ શ્રી એચ.જી.પલ્લાચયાા સાહેબ
તથા પો.હેડ.કોન્સ

કીશોરભાઇ શ્યારા તથા ભાવેશભાઇ બોરીચા તથા શદકતધસિંહ જાડેજા તથા ધનલેશભાઇ

ચાવડા પો.કોન્સ. જયેશભાઇ દાફડા તથા કુલદીપધસિંહ જાડેજા એમ બિા ઉપલેટા પો.સ્ટે ધવસ્તારમા ના.રા
પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન ઉપલેટા બડાબજરં ગ રોડ યાદે શ્ર્વર ચોકમા આવેલ જય વડવાળા ડેરી પાસે
આરોપીઓ (૧) સંજયભાઇ દહરાભાઇ ચાવડા જાતે આહીર

ઉ.વ.૩૪ િંિો ખેતી રહે.ઉપલેટા ધવજળી રોડ

રધુધવર બંગલા પાસે (૨) ધવપુલભાઇ વજુભાઇ ચંદ્રવાડીયા જાતે આહીર ઉવ.૩૨ િંિો વેપાર રહે.ઉપલેટા
બડા બજરં ગ રોડ, યાદે સ્વર પાન પાસે (૩) મેહલ
ુ ભાઇ ભીખાભાઇ વસરા જાતે આહીર ઉ.વ.૩૩ રહે. ઉપલેટા
બડા બજરં ગ રોડ, યાદે સ્વર પાન પાસે વાળા જાહેરમા તીનપતીનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમતા
ગંજીપાનાના પાના કી રૂ ૦૦/૦૦ તથા રોકડ રૂપીયા ૨૪૩૬૦/-નાં મુદામાલ સાથે મળી આવતા ગુન્હો રજી
કરી કાયદે સરની કાયાવાહી કરે લ છે
(૩)ભાડલા પોલીસ સ્ટેશન
પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટની સુચનાથી અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ ગોંડલ
ડીવી ગોંડલ નાઓના માગાદશાન હેઠળ

દારૂ અને જુગારના કેસો શોિી કાઢી આવી પ્રવ ૃધત નેસ્તનાબુદ

કરવાની સુચના મળે લ હોય જે અંગે ભાડલા પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ ઈન્સ આર.એ.ઝાલા તથા
પો.હેડ.કોન્સ અધિનભાઇ માલદકયા તથા પો.હેડ.કોન્સ બાવકુભાઇ ખાચર તથા પો.હેડ.કોન્સ વલ્લભભાઇ
બાવળીયા તથા પો.હેડ.કોન્સ મામૈયાભાઇ શામળા તથા પો.કોન્સ લાલજીભાઇ તલસાણીયા બિા બી.બીટ
ધવસ્તારમા પેટ્રોલીંગ મા હતા ત્યારે રામળીયા ગામની સીમ જેન્તીભાઇ મોહનભાઇની વાડી મા અમુક ઇસમો
જુગાર રમે છે એવી બતમી મળતા વાડીના મકાનની

પાછળ રે ઇડ કરતા કુલ છ ઈસમ (૧) જેન્તીભાઇ

મોહનભાઇ તાણેસા(૨) અજયભાઇ રણછોડભાઇ કંબોયા જાતે.કોળી(૩) બીજલભાઇ સોમાભાઇ સીતાપરા (૪)
રસીકભાઇ મોહનભાઇ તાણેસા (૫) રમેશભાઇ ખીમાભાઇ સીતાપરા (૬) પ્રકાશભાઇ નાગજીભાઇ મકવાણા

રહે બિા રામળીયા તા.જસદણ વાળા પાસેથી

રોકડ રૂપીયા ૧૩૨૯૦/ તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬

દક.રૂ.૧૩૫૦૦/- તપાસ અથે કબ્જજે કરે લ છે . એમ મળી કુલ મુદામાલ દક.રૂ.૨૬૭૯૦/- સાથે મળી આવતા
તમામે જુગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબનો તમામને પંચનામાની ધવગતે કલાક ૧૬/૩૦ વાગ્યે િોરણસર અટક
કરી ભાડલા પો.સ્ટે ગુન્હો રજી.કરાવેલ છે .
(૪)લોિીકા પોલીસ સ્ટેશન
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હક
ુ મથી તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
ડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબની પ્રોહી જુગાર નેસ્ત નાબુદ કરવાની સુચના હોય જે અનુસિ
ં ાને મેટોડા જીઆઇડીસી
ધવસ્તારમા

પેટ્રોલીંગમા હોય તે દરધમયાન પ્રો.એ.એસ.આઇ. એચ.આર.જાડેજા ને મળે લ ચોક્કસ અને

ધવિાશપાત્ર હકીકત ને આિારે લોિીકા પો.સ્ટેના પો.સબ.ઇન્સ એચ.પી.ગઢવી તથા પ્રો.એ.એસ.આઇ
એચ.આર.જાડેજા તથા પો.હેડ કોન્સ ઇમરાનભાઇ રહીમભાઇ તથા પો.હેડ.કોન્સ વલ્લભાભાઇ મગનભાઇ તથા
પો.કોન્સ ઉપેન્દ્રધસિંહ જીતુભા એમ બિા હકીકત વાળી જગ્યા એ મેટોડા જીઆઇડીસીમા રાજકૉટ કાલાવડ રોડ
ઉપર ગેઇટ નં.૨ પાસે GJ 01 HJ 5078 રજી.નંબર મારૂતી સુઝુકી વેગનઆર કારની વોચમા હતા તે
દરધમયાન હકીકત વાળી મારૂતી સુઝુકી કંપનીની વેગનાર કાર રજી. નંબર- GJ 01 HJ 5078
દક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- વાળીની ડેકીમાંથી ભારતીય બનાવટની પરપ્રાંતીય ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ એમ.એલ.ની
અલગ અલગ બ્રાન્ડની શીલ પેક બોટલો નંગ-૩૫ દક.રૂ.૧૧૬૦૦/-નો તથા ભારતીય બનાવટના પર
પ્રાંતીય ઇંગલીશ દારૂના શીલ પેક ચપલા નંગ-૪૬ કી.રૂ.૩૨૨૦/-મળી કુલ કી.રૂ.૧,૧૪,૮૨૦/-ના મુદામાલ
સાથે મળી આવતા ઘનશ્યામભાઇ છગનભાઇ કાબરીયા જાતે-પટેલ ઉવ.૨૭ રહે.હાલ-મેટોડા જીઆઇડીસી
ગેઇટ નં-૨ સામે શ્રીનાથજી પાકા સોસાયટી હરીભાઇ ગઢવીની ઓરડીમાં ભાડેથી તા.લોિીકા જી.રાજકોટ
મુળગામ- અમરે લી કેરીયા રોડ ભોજલપરા શેરી નં-૯ જી.અમરે લી વાળા ધવરૂધ્િ િોરણસર કાયાવાહી કરે લ
છે .

ુ તાલક
ુ ા પો્ીસ સ્ટેશન
(૫)જેતપર
૨૬ મંદીર ચોરી તેમજ ૧ વાહન ચોરી નો ભેદ ઉકેલતી નાયબ પોલીસ અિીક્ષક શ્રી જેતપુર વીભાગ તથા
જેતપુર તાલુકા પોલીસ ની ટીમ
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અિીક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ નાઓ તરફથી રાજકોટ ગ્રામ્ય
ધવસ્તાર માંથી થયેલ ચોરી ના તથા ધમલ્કત ધવરૂધ્િના ગુન્હાઓ અટકાવવા સારૂ તેમજ અનડીટેક ગુન્હાઓ
શોિી કાઢવા સુચના આપેલ હોય જે અનુસિ
ં ાને શ્રી ના.પો.અિી. જે.એમ.ભરવાડ સા. જેતપુર ના ઓના
ધસિા માગાદશાન હેઠળ પો.સબ.ઈન્સ. એચ.એ.જાડેજા સા. ના પોલીસ સ્ટાફ ના માણસો પેટ્રોલીગમા હતા તે
દરમ્યાન પીપળવા ગામે આવતા સાથેના પો.હેડ.કોન્સ. ભુરાભાઈ તથા પો.કોન્સ. િમાન્દ્રભાઈ ચાવડા ઓ ને
ખાનગી રાહે ચોક્કસ બાતમી મળે લ કે આરબટીબડી ગામ તરફથી એક સફેદ કલર નુ એક્સેસ મો.સા. રજી.
નં જી.જે. ૩ એફ.બી. ૫૩૩૭ વાળા મા બે ઈસમો ચોરી નો મુદામાલ લઈ વેચવા માટે જુનાગઢ તરફ જવાના
હોય જેથી પીપળવા ગામ ના પાટીયા પાસે સદરહુ એકસેસ મો.સા. ની વોચમા હતા તે દરમ્યાન ઉપરોક્ત
હકીકત વાળા મો.સા. મા બે ઈસમો આવતા તેને રોકી તેન ુ નામ ઠામ પુછતા નં (૧) િમેશ ઉફા િમો
બાવનજીભાઈ મક્વાણા જાતે દે વી.પુજક ઉ.વ. ૨૦ રહે. આરબટીબડી ગામ તા જેતપુર તથા કાયદાના સંિષા
મા આવેલ કીશોર સાથે પક્ડી પાડી તેની પાસેથી નીચે મુજબનો મુદામલ કબજે કરે લ છે

(૧) નાના મોટા ચાંદીના છતર નંગ ૧૫૭ કુલ વજન ૨૮૫૨ ગ્રામ દક.રૂ.૫૫,૩૬૧/(૨) સોના ની ચીજ વસ્તુ નંગ ૯ કુલ વજન ૧૮.૩૫ ગ્રામ દક.રૂ.૪૬,૫૦૦/(૩) ચાંદીની નાની મોટી ચીજ વસ્તુ નંગ ૨૪ વજન ૨૦૧૭ ગ્રામ કી.રૂ. ૪૮,૬૫૦/તેમજ આરોપીની પુછપરછ માં નીચે મુજબની ચોરી કબુલતો હોય જે નીચે મુજબ છે .
(૧) આજથી નવેક દીવસ પહેલા પીરવાડી રામાપીર નુ મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરી કરે લ
રોકડ રૂા. ૧૦,૦૦૦- સોનાનુ ભાલુ આશરે એક તોલાનુ,રામપીર ની ચાંદી ની મુતી, રામપીર ની
મુતીનો
ચાંદીનો મુકટ તથા મુતીના ચાંદી ના કાન, ચાંદીનુ છતરતથાએક ઈલેક્ટ્રીક સગડી
(૨)

આજથી નવેક દીવસ પહેલા ચામુડં ા માતાજી મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરીકરે લ
રોકડ રૂા.૭૦૦૦ થી રૂા.૮૦૦૦- તથા ચાંદી નુ એક છતર

(૩) આજથી નવેક દીવસ પહેલા રાિાકૃષ્ણ મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરીકરે લ
રાિા કૃષ્ણ ના બે મુકુટ (૨) સાલીગ્રામ
(૪)

આજથી નવેક દીવસ પહેલા ખોડીયાર માતાજીનુ મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરીકરે લ
પરચુરણ રૂપીયા ૧૦૦ થી ૧૫૦

(૫) આજથી નવેક દીવસ પહેલા હનુમાનજી મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરીકરે લ
રૂા.૨૦૦૦- થી રૂા.૨૫૦૦(૬) આજથી નવેક દીવસ પહેલા હીરે િર મહાદે વ મંદીર બોરડી સમઢીયાળાતા જેતપુરથી ચોરીકરે લ
પરચુરણરૂપીયા
(૭) આજથી આઠેક દીવસ પહેલાનાગનાથ મહાદે વ મંદીર િોરાજી રોડજેતપુરથી ચોરીકરે લ
નાગબાપા ચાંદીના , બે દાન પેટી ત્રણેક હજાર રોકડા
(૮) આજથી આઠેક દીવસ પહેલાચારબાઇ મા નુ મંદીર કેનાલ કાંઠે જેતપુરથી ચોરીકરે લ
ચાંદીના છતર તલવારની ઢાળ અને ૨૫૦૦/- રોકડા
(૯) આજથી આઠેક દીવસ પહેલા સુયા મંદીર િારે શવરજેતપુરથી ચોરીકરે લ
બુિવારે મોબાઇલ અને ગુરુવારે દાનપેટી ચોરી કરે લ રુ. ૧૦૦૦/(૧૦) આજથી પંદરે ક દીવસ પહેલા લંગોદર ગણૅપતી મંદીર પીઠડીયા ટોલનાકા પાસેથી ચોરીકરે લ
એક મુકુટ તથા નાના છતર દાનપેટી માથી રોકડરૂપીયા
(૧૧) આશરે ધવસ દદવસ પહેલા શ્રી રાંદલમાનુ મંદીર જુનાગઢ ખડીયા રોડ પાદરીયા ગામ રે લ્વે ફાટક થી
ચોરી

કાંબી ચાંદીની ૫૦૦ ગ્રામની એક જોડી હાથના કડલા ૫૦૦ ગ્રામ ચાંદી મીક્સ ચાંદીનો ટુપીયો

ગળામા પહેરવાનો સોનાની નથ આશરે ૪૦૦૦ કીમતની
(૧૨) આશરે દસેક દદવસ પહેલા રામજી મંદીરબીલખા મંડલીકપુર રોડ જુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
તાંબાનો એક નાગ આશરે પંદર વીસ દીવસ પહેલા શંકરનુ મંદીર રામેશવર મહાદે વ મંડલીકપુર
જુનાગઢ

ખાલી તાળુ તુટેલ હતુ

(૧૪) આશરે પંદર દીવસ પહેલા પુષ્ટીભવન હવેલીરાણપુર જુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
૧ ગ્રામ સોનાનો હાર રોકડા રુ ૮૦૦૦/(૧૫) આશરે પંદર દીવસ પહેલા સ્વામીનારાયણ મંદીરરાણપુર જુનાગઢથી ચોરીકરે લ
રોકડ રૂ. ૧૦૦ થી ૨૦૦
(૧૬)આશરે સાતેક દીવસ પહેલાભેસાણ ગંગેિર મહાદે વ મંદીરભેસાણજુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
દાનપેટીમાથી આશરે પરચુરણ ચચલ્લર ગયેલ
(૧૭)આશરે સાતેક દીવસ પહેલામામાદે વનુ મંદીરરફાળીયા ભેસાણજુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
દાનપેટીમા રહેલ રુપીયા
(૧૮) આશરે અઢાર દીવસ પહેલા પરબવાવડી ગામ ખોડીયાર માતાજીનુ મંદીર જુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
બે તલવાર એક હથોડી રોકડા રુ ૧૫૦૦૦/-

(૧૯) આશરે અઢાર દીવસ પહેલા પરબવાવડી ગામ સેંજલીયા પાટીદારના કુળદે વીમંદીર જુનાગઢ થી
ચોરી છતર મોટુ પેટીમાથી પૈસા તથા નાના છતર 8 છે ૧ કીલોનુ
(૨૦) આશરે અઢાર દીવસ પહેલા શંકર મહાદે વ મંદીરપરબવાવડી ગામજુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
દાનપેટીમાથી ૫૦૦/- રુપીયા
(૨૧) એક મહીના પહેલા રાત્રીના ખોડીયાર માતાજી મંદીરસુલતાનપુર તા ગોડલ થી ચોરી કરે લ
પાંચ છતર, જેમા બે મોટા ત્રણ નાના કુલ વજન-૧ કીલો જેમા એક સોનાનુ છતર નાનુ સોનાનો દાણૉ
એક તોલાનો પેટીમાથી રોકડ રુ ૧૦૦૦૦/(૨૨) વીસેક દીવસ પહેલા દસામાના મંદીરપરબવાવડીગામજુનાગઢ થી ચોરીકરે લ
રોકડ રૂ. ૫૦૦
(૨૨) એક મહીના પહેલા ઉનડકટ પરીવારના સુરાપુરા મંદીરબાવાપીપળીયા ગામ કેનાલ પારા પાસે
બામણગઢ ઇલેક્ટીક પંખો ચોરી કરે લ છે .
(૨૩) આજથી સાતેક દીવસ પહેલા દે વકીગાલોલ ગામ મંદીર માંથી ચોરી કરે લ
(૨૪) આજથી સાતેક દીવસ પહેલા ભેડાપીપળીયા ગામ મંદીર માંથી ચોરી કરે લ
(૨૫) આજથી સાતેક દીવસ પહેલા ભેડાપીપળીયા ગામ મંદીર માંથી ચોરી કરે લ
(૨૬) આજથી જેતપુર સીટી માંથી પંદેરેક દીવસ પહેલા મો.સા. ચોરી કરે લ
(૨૭) આજથી એક મહીના પહેલા સુલતાનપુર ગામ દસામા ના મંદીર મા ચોરી કરે લ
આરોપીનો એમો – દીવસ દરમ્યાન પોતાના એક્સેસ મો.સા. ઉપર સાગરીત સાથે મંદીરોની રે કી કરી રાત્રી
દરમ્યાન મંદીરોમા ચોરી કરવી આરોપીનો ગુન્હાહીત ઈતીહાસ – અગાઉ મોબાઈલ ચોરીમા જેતપુર તાલુકા
પો.સ્ટે. મા બે વખત પક્ડાય ગયેલ છે .
આ સમગ્ર કામગીરી મા નાયબ પોલીસ અિીક્ષક શ્રી જે.એમ. ભરવાડ સા. તથા પો.સ.ઈ.
એચ.એ. જાડેજા તથા પો.હેડ.કોન્સ. ભુરાભાઈ માલીવાડ તથા પો.કોન્સ. િમેન્દ્રભાઈ ચાવડા તથા પો.કોન્સ
નીલેશભાઈ ડાંગર તથા પો.કોન્સ. અનીલભાઈ બળકોદીયા તથા પો.કોન્સ. વીશાલભાઈ સોનારા તથા
પો.કોન્સ. દીનેશભાઈ ખાટરીયા સામેલ રહેલ હતા.

(૬) એ્.સી.બી.રાજકોટ ગ્રામ્ય નાઓએ

ઉપ્ેટા રાજમોતી ્ા્જી ઘે્ાભાઈ ઘામી ના રહેણાક મકાન

માાંથી જુગાર નો અખાડો માાં રોકડ રૂ.૩,૨૩,૩૦૦/- સાથે પકડી પાડે્
=========================== રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા
સાહેબની સુચના થી દારૂ જુગાર શોઘી કાઢવા પેટ્રોલીંગ માં હતા . તે દરમ્યાન એલ.સી.બી
I/Cપી.આઈ શ્રી યુ.એચ.વસાવા સાહેબ , HC અમીતભાઈ પટેલ , રમેશભાઈ બોદર , રવીભાઈ બારડ PC
જયુભા વાઘેલા , મનોજભાઈ બાયલ , દદવ્યેશભાઈ સુવા , નરે ન્દ્રભાઈ દવે એમ બઘા ઉપલેટા રાજમોતી
ધવસ્તાર માં રહેતા લાલજી ઘેલાભાઈ ઘામી ના રહેણાક મકાન માં બહાર થી માણસો ભેગા કરી નાલ
ઉઘરાવી જુગાર નો અખાડા માં રે ઈડ કરતા આરોપી નં (૧) લાલજી િેલાભાઈ ઘામી પટેલ ઉવ.૫૮
(૨) ભરત ભગવાનજીભાઈ કલોલા પટેલ ઉવ.૪૦
(૩) મનસુખ નારણભાઈ કપુપરા પટેલ ઉવ.૫૮
(૪) સંજય અરજણભાઈ વસરા આદહર ઉવ.૩૩
(૫) દદનેશ ઘનાભાઈ નંદાણીયા આદહર ઉવ.૪૦
(૬) દકશોર નારણભાઈ કરમુર આદહર ઉવ.૩૫
(૭) મારખી ગોવાભાઈ ઘોયલઆદહર ઉવ.૩૨ રહે.બિા ઉપલેટા વાળા ઓ પાસે થી જુગાર રમતા કુલ રોકડ
રૂ. ૩,૨૩,૩૦૦/-તથા મોબાઈલ નંગ ૬ સાથે કુલ મુદામાલ રૂ. ૩,૪૪,૩૦૦/- સાથે પકડી પાડી કાયદે સર ની
કાયાવાહી કરે લ છે .
(૯) ધવિંછીયા પો.સ્ટે.ધવસ્તારમાંથી ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી એલ.સી.બી.

શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ, પોલીસ અધિક્ષક રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ ધ્વારા રાજકોટ ગ્રામ્ય જજલ્લામા દારૂ
જુગારની પ્રવ ૃધતને સદં તર બંિ કરાવવા સુચના કરવામા આવતા, એલ.સી.બી.ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી
જે.એમ.ચાવડા સાહેબના માગાદશાન હેઠળ એલ.સી.બી.સ્ટાફના માણસો દારૂ જુગારના કેશો શોિી કાઢવા સારૂ
પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન મળે લ હકીકત આિારે ધવિંછીયા પો.સ્ટે.ધવસ્તારના છાસીયા ગામની સીમમાથી
સુરેશ ઉફે સેન્ડો ખીમાભાઇ જોગરાજીયા રે .છાસીયા તા.ધવિંછીયા વાળાના હવાલા વાળી સ્વીફટ કાર નં.GJ03-FD-8614 માંથી ગેર કાયદે સરના ધવદે શી દારૂની જુદી જુદી બ્રાંડની ૭૫૦ એમ.એલ.ની કુલ બોટલ નંગ
૨૫૨ દક.રૂ.૧,૦૫,૬૦૦/- તથા સ્વીફટ કાર નંગ-૦૧ દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂધપયા ૩,૦૫,૬૦૦/- નો
મુદામાલ કબ્જજે કરી ,નાશી જનાર ઇસમ સુરેશ ઉફે સેન્ડો ખીમાભાઇ જોગરાજીયા રે .છાસીયા તા.ધવિંછીયા
વાળા ધવરૂધ્િ ધવછીયા પો.સ્ટે.પ્રોહીબીશન િારા હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરાવી કાયદે સર કાયાવાહી કરે લ છે .આ
કામગીરી એલ.સી.બી.શાખાના ઇન્ચાર્જ પો.ઇ.શ્રી જે.એમ.ચાવડા સા.ની સુચનાથી હે.કો.ચબ્રજરાજસીંહ જાડેજા
તથા પો.કો.રહીમભાઇ દલ , મયુરસીંહ જાડેજા ભોજાભાઇ ત્રમટા રસીકભાઇ જમોડ તથા ડ્રાઇવર
એ.એસ.આઇ.રાયિનભાઇ ડાંગર ડ્રાઇવર પો.કો.ધવનુભાઇ રાજપુત ધવગેરે ધ્વારા કરવામા આવેલ હતી.

ુ ા પો્ીસ સ્ટેશનાઃ(૭)ગોંડ્તાલક

મ્હે પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ સુચના
અન્વયે તથા ઇ/ચા સકૅલ પો ઇન્સ રામાનુજ સાહેબ ના માગૅદશન અને સુચના અન્વયે ગોંડલ
તાલુકા પોલીસ સ્ટે શન ના ફસ્ટ ગુ.રનંબર ૧૧૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩ ૩૬૬ મુજબ ના કામે
ભોગબનનાર સગીર વયની ફદરયાદી ની પુત્રી ને ચોરડી ગામનો રહેવાસી જગદીશભાઇ પ્રધવણભાઇ
શીયાળ લલચાવી ફોસલાવી લગ્ન કરવાના ઇરાદે કે બદકામ કરવાના ઇરાદે અપહરણ કરી લઇ
ગયેલ હોય નો ઉપરોકત ગુનો રજી થયેલ હોય આ કામે અમોને ચોકકસ ખાનગીરાહે હદકકત મળે લ
કે આ કામનો આરોપી જગદીશભાઇ પ્રધવણભાઇ શીયાળ હાલે ભોગબનનાર સાથે સુરત કાપોદ્રા
ધવસ્તાર માં હોવાની માહીતી મળતા ત ુરત એક ટીમ જેમા થાણા ના પો હેડ કોન્સ ઇશ્વરભાઇ
ુ ાઇ તથા પો કોન્સ રવિરાજવસિંહ બાપા્ા્ તથા મહહ્ા પો કોન્સ હેત્બેન પરમાર ની
મનભ
ટીમતૈયાર કરી સુરત ખાતે રવાના કરે લ અને સુરત ખાતે થી ભોગબનનારતથા આરોપી
જગદીશભાઇ પ્રધવણભાઇ શીયાળતા ૮/૯/૨૦૧૮ ના રોજ મળી આવતા સકૅલ પો ઇન્સ શ્રી
ગોંડલના ઓ ને સોપતા તેઓ એ આરોપી ધવરૂધ્િ કાયદે સર ની કાયૅવાહી કરે લ
તેમજ ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટે શન ના ફસ્ટ ગુ.ર.નંબર ૧૧૧/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩ ૩૬૬
મુજબ ના કામે ફદરયાદી ની સગીરવયની દદકરી ને દકશનભાઇ દકશોરભાઇ ડેડીયા રહે દત્રાળા તા
મેદરડા જી જુનાગઢ વાળો લલચાવી ફોસલાવી લગ્ન કરવાના ઇરાદે કે બદકામ કરવાના ઇરાદે
અપહરણ કરી લઇ ગયેલ હોય નો ઉપરોકત ગુનો રજી થયેલઆ કામે અમોને ચોકકસ ખાનગીરાહે
હદકકત મળે લ કે આ કામનો આરોપી હાલે ભોગબનનાર સાથે કાલાવડ ના હડમતીયા ગામે હોવાની
માહીતી મળતા તુરત એક ટીમ જેમા થાણા ના પો.હેઙકોન્સ પી.બી વાલાણી તથા પો કોન્સ
પ્રફુલભાઇ પરમાર તથા મદહલા પો કોન્સ

ઇલાબા જાડેજા તથા ડ્રાઇવર મહેન્દ્રધસિંહ ઝાલા ની

ટીમતૈયાર કરી ઉપરોકત સ્થળે રવાના કરે લત્યા થી ભોગબનનારતથા કાયદા ના સિષૅમાં આવેલ
બાળ દકશોર દકશનભાઇ દકશોરભાઇ ડેડીયા આજરોજ મળી આવતા સકૅલ પો ઇન્સ શ્રી ગોંડલના ઓ
ને સોપતા તેઓ એ આરોપી ધવરૂધ્િ કાયદે સર ની કાયૅવાહી કરે લ

