રાજકોટ ગ્રામ્ય જજલ્ાાઃ- પો્ીસે કરે ્ સારી કામગીરી
તા.૧૭/૦૯/૧૮ થી તા.૨૩/૯/૨૦૧૮
1. જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ ઉપ્ેટા પો્ીસ સ્ટે શન
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હુકમથી 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 શકકતધસિંહ 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 કહરાભાઇ 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) મેહુલભાઇ
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
2. દે શીબનાવટ ની ્ોડેડ પીસ્ટ્ પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી ટીમ
પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટની સુચનાથી એસ.ઓ.જી રાજકોટ ગ્રામ્ય
રાજકોટ ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન.રાણા સાહેબ સાથે પો.સબ.ઇન્સ વાય.બી.રાણા
તથા

પો.હેડ.કોન્સ ઉપેન્દ્રધસિંહ જાડેજા તથા સંજયભાઈ ધનરં જની તથા પો.કોન્સ કદનેશભાઇ

ગોંડલીયા તથા રણજીતભાઈ િાંિલ તથા િમેન્દ્રભાઈ ચાવડા તથા કદલીપધસિંહ જાડેજા એમ
બિા એસ. ઓ.જી.કામગીરી તથા પેટ્રોલલિંગમાં હતા તે દરમ્યાન SGST ના અધિકારી ગોંડલ
ગ્રીન સોસાયટી બ્લોક નંબર-3 માં GST કામગીરીમાં હતા તે દરમ્યાન દે શીબનાવટ ની
લોડેડ પીસ્ટલ મળી આવતા તેની જાણ એસ.ઓ.જી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન.રાણા
સાહેબ ને કરતા તુરતજ તે જગ્યાએ પહોંચી એક દે શી બનાવટની પીસ્ટલ કી.રૂ.૧૦૦૦૦/તથા પાંચ જીવતા કારટીસ કક. રૂ.૨૫૦/- તથા એક ખાલી કારટીસ કક. રૂ.૦૦/- ગણી
તપાસ અથે હધથયાર તેમજ કારટીસ કબ્જે કરી બ્લોક નંબર-3 ના કબ્જા ભોગવટા વાળા
માલલક ધવરુદ્ધ કાયદે સરની કાયાવાહી કરે લ છે .

3. જેતપરુ માહીર એપાટટ મેન્ટ માાં જુગાર નો અખાડો પકડી પાડતી જેતપરુ સસટી પો્ીસ...
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીના સાહેબ ની સ ૂચનાથી જેતપુર Dysp શ્રી
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ તથા જેતપુર ધસટી પો.સ્ટે .PI શ્રી વી.આર.વાલણયાા સાહેબ તથા HC
સંજયભાઈ પરમાર

તથા pc ચેતનભાઇ ઠાકોર તથા

pc લાખુભા

રાઠોડ તથા Pc

ધવશાલભાઈ સોનારા જેતપુર ધસટી ધવસ્તાર માં પેટ્રોલીંગ માં હતા તે દકરમયાન HC
ું
સંજયભાઈ પરમાર તથા PC ચેતનભાઇ ઠાકોર ને મળે લી હકીકત આઘારે જેતપુર જુથડી
રોડ પર આવેલ માહીર એપાટા મેન્ટ બ્લોક ન ૩૧૧ માં જુગાર રમતા ૭ શખ્સો ને જેતપુર
ધસટી પોલીસે ઝડપી પાડયા જેમા આરોપી (૧) ધવશાલભાઈ ધનલેષભાઈ મારુ જાતે કડીયા
ઉવ ૨૭ (૨) આનંદભાઈ ગીરીશભાઈ સાતા જાતે લુવાણા ઉ.વ.૩૦ (૩) દે વેન્દ કનૈયાલાલ
ખુવા જાતે સીંઘી ઉ.વ.૨૭ (૪) પ્રફુલભાઈ જેન્તીભાઈ ગઢીયા જાતે લુવાણા ઉ.વ.૩૦ (૫)
મનસુખભાઈ દે વશીભાઈ સોલંકી જાતે ઘોબી ઉવ.૫૦

(૬) જયેશભાઈ ધનલેષભાઈ મારું

જાતે ઉ.વ.૨૨ (૭) કપીલભાઈ દયારામભાઈ જાતે બાવાજી ઉ.વ.૨૫ રહે

તમામ જેતપુર

વાળાઓને રોકડ રૂ.૭૫,૬૫૦/નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી જુગારિારા કલમ ૪.૫.મુજબ નો
ગુન્હો નોંિી કાયદે સર કાયાવાહી હાથ િરી.....
4. પતા પ્રેમી પાકડી પાડતી ગોંડ્ તાલકુ ા પો્ીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીના સાહેબ તથા નાયબ પો.અધિક્ષક સાહેબ
ુ ા રીતે
ડી.એમ ચૌહાણ ના માગાદશાન હેઠળ રાજકૉટ રૂરલ ધવસ્તારમાં જુગાની બકદને સંપણ
નેસ્તનાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ હોય જેથી એ.વી. જાડેજા સાહેબ ના માગાદશાન હેઠળ
આજરોજ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે .ધવસ્તાર માં હ્ડમતાડા ગામની સીમમાં આવેલ રામાપીર ના
મંકદર પાસે જાહેરમાં જુગાર રમતા ૬ પતા પ્રેમી પાસેથી રોકડ રૂ.-૪૩,૦૦૦/- પંચનામાની
ધવગતે કબજે કરી તમામ ધવરૂધ્િ કાયદે સરની કાયાવાહી કારે લ છે .આ કામગીરી માં ગોંડલ
તાલુકા પો.સ્ટે .ના પો.હેડ. કોન્સ. જે.વી.વાળા પો.હેડ.કોંસ.કે.કે . ગઢવી તથા પો.કોંસ.કદગુભા
ઝાલા તથા પો.કો. પ્રકાશભાઇ એન.પરમાર જોડાયેલ હતા.
5. જેતપરુ તાલકુ ા પો.સ્ટે.માાં ચાર મહીના પહે્ા ખીરસરા ગામે અસ્થીર મગજની મહી્ા પર
આચરે ્ દુષ્કમટ કેશના અનડીટે ક ગન્ુ હાના આરોપી ને શોધી કાઢતા નાયબ પો્ીસ
ુ સવભાગ તથા જેતપરુ તાલકુ ા પો્ીસની ટીમ.
અસધક્ષક શ્રી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીના સાહેબનાઓ તરફથી રાજકોટ ગ્રામ્ય
ધવસ્તાર માથી બનેલ અનકડટે ક્ટ ગુહં ાઓ શોિી કાઢેવા માળે લ સુચના અનુસિ
ં ાને શ્રી
ના.પો. અિીશ્રી જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર નાઓના ધસિા માગાદશાન હેઠળ જેતપુર
તાલુકા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.-૩૧/૧૮ આઇ.પી.સી. કલમ ૩૭૬(૨)જે.એલ. તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮
ના રોજ બનેલ અનકડટે ક બનાવ

અનુસનંિાને શ્રી પો.સ.ઇ. એચ.એ.જાડેજા સાહેબ દ્વ્રારા

શંકમંદો ના ડી.એન.એ. નમુના લેવડાવી ગાંિીનગર એફ.એસ.એલ. ખતે મોકલવામા
આવેલ જેમા એફ.એસ.એલ. ગાંિીનગર દ્વ્રારા કરવામા આવેલ પરીક્ષણ મા શકમંદ કમલેશ

કુરજીભાઇ કંડોલીયા જાતે ખાંટ રહે ખીરસરા તા.-જેતપુર વાળાનુ સેમ્પલ પોઝીટીવ આવેલ
અને જન્મ થનાર બાળકના બાયોલોજીકલ ફાિર તરીકે તે પુરવાર થતા હોય સદરહુ
અનકડટે ક્ટ ગુન્હો શોિી કાઢી ગુન્હો એટ્રોસીટી એક્ટ મુજબ બનતો હોય આગળ ની કાયાવાહી
ના.પો.અિી. સા. એસ.સી./એસ.ટી. સેલ નાઓ ચલાવી રહેલ છે .આ કામગીરી માં નાયબ
પોલીસ શ્રી જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ તથા પો.સ.ઇ. એચ.એ. જાડેજા તથા પો.સ.ઇ.
પી.જે.બાંટવા તથા પો.હેડ.કોન્સ. ભુરાભાઇ માલીવાડ તથા પો.કોન્સ. િમેંદ્રભાઇ ચાવડા તથા
પો.કોન્સ. નીલેશભાઇ ડાંગર તથા પો.કોન્સ. વીશાલભાઇ સોનેરા સામેલ હતા.

