રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે-૨૧/૦૮/૨૦૧૮ થી ૨૭/૦૮/૨૦૧૮
(૧)

ચીભડા ગામની સીમમાાં જુગારનો અખાડો ઝડપી પાડતી લોધીકા પોલીસ....
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હુકમથી તથા
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબનાઓ તરફથી દારૂ જુગારની બદી નેસ્ત
નાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ જે અન્વયે અગાઉથી એ.એસ.આઇ ગજરાજધસિંહ ચંદુભા
જાડેજાની ચોકકસ અને ધવશ્વાસપાત્ર બાતમી અન્વયે લોિીકા પો.સ્ટે ના પો.સબ.ઇન્સ.
એચ.પી.ગઢવી તથા એ.એસ.આઇ. ગજરાજધસિંહ જાડેજા તથા પો.હેડ.કોન્સ. વલ્લભભાઇ
મગનભાઇ ઝાપડીયા તથા ખોડુભા ધવક્રમધસિંહ જાડેજા તથા પો.કોન્સ. જીગ્નેશભાઇ
ગોરિનભાઇ રાજપરા તથા ધવનોદભાઇ હકુભાઇ લાલકીયા તથા સાગરભાઇ મનસુખભાઇ
નાઓ સાથે બાતમી વાળી ચીભડા ગામની સીમમા ગોધવિંદભાઇ સવજીભાઇ ગોંડલીયા
વાળાની વાડીએ રે ઇડ વાડીના મકાનમાંથી

જુગાર રમતા ૧૦ ઇસમો મળી આવેલ (૧)

ગોધવિંદભાઇ સવજીભાઇ ગોંડલીયા રહે.હાલ-રાજકોટ રૈ યા ચોકડી શીવમ પાકક શેરી નં.૧ મુળ
રહે.ચીભડા તા.લોધિકા જી.રાજકોટ(૨) જીજ્ઞેશભાઇ ગીરિલાલ રાચ્છ.રાજકોટ બેડીનાકા ઇન્ર
એપાટક મેન્ટની બાજુમા (૩) રમેશભાઇ ગગજીભાઇ ગોહેલ રહે.રાજકોટ મોચી બજાર
ભીડભજન
ં (૪) જશંવતધસિંહ કરણધસિંહ બેશ રહે.રાજકોટ બજરં ગવાડી રાજીવનગર ભાડેથી
(૫) અશોકભાઇ ગગજીભાઇ ગોહેલ રહે.રાજકોટ દાણાપીઠ (૬) મહેન્રભાઇ રતીલાલભાઇ
ઢકાણ રહે.રાજકોટ રૈ યા ચોકડી ચંદન પાકક શેરી નં.૬ (૭) સંજયભાઇ મોહનભાઇ ભાલોડીયા
રહે.રાજકોટ યુધનવસીટી રોડ, કૈ લાશ પાકક (૮) વંસતભાઇ રામચંરભાઇ મદનાણી રહે.રાજકોટ
જામનગર રોડ, પરસાણાનગર (૯) આનંદભાઇ ધવનોદરાય ભીંડા રહે.રાજકોટ ગાંિીગ્રામ
વંસત પુષ્પ ફલેટ નં.૩૦૨ (૧૦) મહેન્રભાઇ છગનભાઇ ઢોલરીયા રહે.રાજકોટ યુધન. રોડ,
પાટીદાર રે સીડેન્સી બ્લોક નં.સી-૧ વાળાઓને કૂલ રોકડ રૂ.૩૬,૬૪૦/- વાહનો નંગ-૬
કક.રૂ.૩,૬૦,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૦ કક.રૂ.૩૨,૧૦૦/-મળી કુલ રૂ.૪,૨૮,૭૪૦/-ના
મુદામાલ સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયકવાહી કરવામાં આવેલ છે .
(૨) દે શી દારૂ લીટર ૮૪૦ સાથે એસન્ટ કાર પકડી પાડતી ઉપલેટા પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાનાં પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબે તથા શ્રી નાયબ
પોલીસ અધિક્ષક જે.એમ.ભરવાડ સા. જેતપુર ધવભાગનાઓ ના તરફ થી દારૂ તથા જુગાર
ની બદીને નાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે પો સબ ઇન્સ શ્રી બાટવા
સાહેબના માગકદશકન મુજબ પોલીસ સ્ટાફના માણસો કોલકી ગામે બંદો.માં હતા હતા તે
દરમ્યાન બાતમી રાહે હકકીક મળે લ કે મોટીપાનેલી તરફ થી એક એસન્ટ કારમાં મા દે શી
દારૂ ભરીને ધનકળનાર છે તેવી હકીકત મળતા કોલકી મોટીપાનેલી રોડ ઉપર વોચમા હતા
તે દરમ્યાન સદરહુ હકીકત વાળી કાર ધનકળતા તે રોકાયેલ નકહ જેનો પીછો કરતા આગળ
કોલકી થી ઉપલેટા તરફ જતા રોડ ઉપર સદરહુ કાર મુકી કારનો ચાલક કાર મુકી નાશી
ગયેલ જેથી સદરહુ કાર ચેક કરતા તેમા દે શી દારૂ ભરે લ બાચકા નંગ ૧૨ જે તમામ
બાચકામાથી પ્લાસ્ટીકના બુગગયા
ં
નગ ૧૬૮ પડેલ હોય જે બિા બુગગયામા
ં
કુલ દે શી દારૂ
લી. ૮૪૦ કક.રૂ.૧૬૮૦૦/ તથા એસન્ટ કાર રજી નંબર જી.જે.૨૫. એ.૭૮૬૬ ની કક.રૂ.
૫૦,૦૦૦/ ગણી કુલ મુદામાલ રૂ. ૬૬૮૦૦/ સાથે મળી આવતા કાયદે સરની કાયકવાહી
કરે લ. આ સમગ્ર કામગીરીમાં પો.હેડ કો રમેશભાઇ બોદર તથા પો.કો.કનકધસહ જાડેજા તથા
યુવરાજધસહ જાડેજા તથા કદનેશભાઇ ગોંડલીયા ધવગેરે સ્ટાફના માણસો જોડાયા હતાં.

(૩) જામકાં ડોરણા પો.સ્ટે શન વિસ્તારના સોડિદર ગામેથી જાહેરમાાં તીનપતીનો જુગાર રમતા
છ જુગારીઓને પકડી પાડતી જામકાં ડોરણા પોલીસ
મ્હે પોલીસ અિીક્ષક સાહેબ બલરામ મીણા સાહેબની રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં દારૂ જુગાર
સદં તર બંિ કરવા અંગેની

સુચના મુજબ

તેમજ નાયબ પોલીસ અિીક્ષક શ્રી

જે.એમ.ભરવાડ સા. તથા પો.સબ.ઇન્સ શ્રી એસ.વી.ગોજીયા સા. ના માગકદશકન હેઠળ
જામકંડોરણા પો.સ્ટે.ના પો.હેડ.કોન્સ જીતેન્રભાઇ પરમાર તથા પો.કોન્સ રધવરાજધસિંહ જાડેજા
તથા યુવરાજધસિંહ ગોહીલ તથા મયુરધસિંહ રાણા એમ ગચત્રાવડ ઓ/પી ધવસ્તારમાં
પેટ્રોગલિંગમાં હતા તે દરમ્યાન પો.કોન્સ રધવરાજધસિંહ જાડેજાને ખાનગીરાહે મળે લ બાતમી
આિારે જામકંડોરણા તાલુકાના સોડવદર ગામેથી જાહેરમાં જુગાર રમતા છ ઇસમોને પકડી
પાડવામાં આવેલ જેમાં(૧) નરે ન્રભાઇ દે વાભાઇ સારીખડા જાતે-અ.જા ઉ.વ.૩૩(૨)
પરસોતમભાઇ મેઘાભાઇ સારીખડા જાતે-અ.જા ઉ.વ.૫૧(૩) બટુકભાઇ ઉફે ચોટી બચુભાઇ
ખાંભલા

જાતે-રબારી

ઉ.વ.૫૩(૪)કાનજીભાઇ

મંગાભાઇ

સારીખડા

જાતે-અ.જા

ઉ.વ.૫૫(૫)રામજીભાઇ લખમણભાઇ સારીખડા જાતે-અ.જા ઉ.વ.૨૮ રહે-૧ થી ૫ ના
સોડવદર તા-જામકંડોરણાતથા નં(૬)ભુપતભાઇ ગીગનભાઇ ખાંભલા જાતે-રબારી ઉ.વ.૬૫
રહે-ખીરસરા તા-ઉપલેટાવાળા કુલ રૂ.૧૯૪૫૦/-ના મુદામાલ સાથે મળી આવેલ જે તમામ
ધવરુધ્િ જામકંડોરણા પો.સ્ટેશનમાં જુગારિારા મુજબ ગુન્હો નોંિી કાયદે સર કાયકવાહી
કરવામાં આવેલ છે
(૪) શાપર િેરાિળ પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારમાાં જુગાર રમતા ૪ ઇસમોને પકડી પાડેલ
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હક
ુ મથી તથા નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક શ્રી ડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબનાઓના માગકદશકન હેઠ્ળ અમો શાપર વેરાવળ પોલીસ
સ્ટેશન ના પોલીસ હેડ કોન્સ.ઉપેન્રધસિંહ જાડેજા તથા પો.કોન્સ.માવજીભાઇ ડાંગર તથા
પો.કોન્સ. રધવરાજધસિંહ ઝાલા તથા
ગોસ્વામી તથા પો.કોન્સ.

પો.કોન્સ.અધનરૂધ્િ ધસિંહ તથા પો.કોન્સ. ધવજયગીરી

ધવપુલ ગોહેલ ધવગેરે બિા પોલીસ સ્ટે શન હતા તે દરમ્યાન

પો.હેડ કોન્સ. ઉપેન્રધસિંહ જાડેજાને ખાનગી રાહે હકકકત મળે લ કે વેરાવળ(શા)ધપત કપા
હોટેલ પાછળ આવેલ ઝુપડપટ્ટી ની બાજુમાંઅમુક ઇસમો તીન પતી (૧)સંજયભાઇ
ગાંડુભાઇ વાસફોડીયા (કાકુભાઇ લક્ષ્મણભાઇ મુિવા (૩)જયંતીભાઇ મેપાભાઇ સોલંકી
(૪)અનીલભાઇ માિાભાઇ ડોડીયા રહે. બિા વેરાવળ (શા.)વાળાઓને રોકડ રૂ. ૧૪,૨૦૦/તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ કક.રૂ. ૧૨,૫૦૦/- તથા એક મો.સા. ની કક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ના સાથે
કુલ કક.-૫૧,૭૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી જુિા

કલમ ૧૨ મુજબ ની કાયદે સરની

કાયકવાહી કરે લ છે .

ુ તાલકુ ા પોલીસ
(૫) જુગાર નો ગણનાપાત્ર કેસ પકડીપાડતી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી

બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ

અધિક્ષક જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીને
ુ ક રીતે નેસ્તનાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ જે અન્વયે જેતપુર તાલુકાના
સંપણ
પો.સબ.ઇન્સ. એચ. એ.જાડેજા
સ્ટેશન ધવસ્તારમાં

સા. ના માગકદશકન મુજબ પોલીસ સ્ટાફના માણસો પોલીસ

પેટ્રોલીંગમાં હતાં તે દરમ્યાન

ખાનગીરાહે હકીકત મળે લ કે દે રડી

ગામે મેલડી મા ના મંદીર પાસે અમુક ઇસમો જાહેરમાં જુગાર રમે છે જેથી હકીકત વાડી
જગ્યાએ રે ઈડ કરતા જુગાર રમતા
જીવાભાઇ જીજુવાડીયા

કુલ ૮ ઇસમો મળી

આવેલ (1) જગદીશભાઈ

ુ ાઇ જીવરાજભાઇ
(2) અશોકભાઈ ઘેલાભાઇ બારીયા (3) શંભભ

બાકરયા(4) ઘમેશભાઈ કડવાભાઇ બાકરયા (5) ધનલેશભાઇ ચીમનભાઈ બાકરયા (6)
ધવનોદભાઈ વજુભાઈ જીજુવાકડયા (7) પ્રકાશગગરી બાલગગરી અપારનાથી (8) મનોજભાઇ

બાબુભાઈ જીજુવાકડયા રહે. બઘા દે રડી

ગામ તા. જેતપુર વાળાઓને જુગાર ના સાકહત્ય

સાથે રોકડા રૂ. ૧૫૩૨૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયકવાહી કરવામાં આવેલ છે . આ
સમગ્ર કામગીરીમાં એ. એસ. આઇ. મજનુભાઇ મનાત.
પો. કોન્સ. નીલેશભાઇ ડાંગર

હેડ કોન્સ

ભુરાભાઇ માલીવાડ,

પો. કોન્સ. કદનેશભાઈ ખાટકરયા, પો કોન્સ

જયસુખભાઇ

સોકરયા ધવગેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
(૬) જુગાર નો ક્િોલીટી કેસ શોધી કાઢતી જામકાં ડોરણા પોલીસ

આજરોજ મ્હે. પો.અિીક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની જુગારની બદી નાબુદ કરવા
બાબતેની સુચના તથા ના.પો.અિી શ્રી જે.એમ.ભરવાડસાના માગકદશકન હેઠળ
જામકંડોરણા પો.સ્ટે .ના પો.સબ ઇન્સ એસ.વી.ગોજીયા તથા પો.હેડ કોન્સ ધવજયધસિંહ
કનકધસિંહ જાડેજા તથા પો.કોન્સ યુવરાજધસિંહ જાડેજા તથા યુવરાજધસિંહ ગોકહલ એમ
બિા જામકંડોરણા પો.સ્ટે વીસ્તારમા નાઇટ રાઉંન્ડ પેટ્રોલીંગ મા હોય તે દરમ્યાન
પો.સબ ઇન્સ એસ.વી.ગોજીયા સાને મળે લ બાતમીના આિારે જામકંડોરણા તાલુકા ના
સાજડીયાળી ગામની સીમ માથી જુગાર રમતા છ ઇસમોને પકડી પાડેલ છે .અને
જુગારિારા કલમ ૪,૫ મુજબ ગુન્ં હો દાખલ કરી આગળ ની કાયકવાહી કરે લ છે .
આરોપીઓ (૧) ખીમજીભાઇ ધવઠ્રલભાઇ બાલિા જાતે પટેલ ઉવ ૬૮ રહે જામકંડોરણા
પશુદવાખાનાની બાજુમા (૨) રધશકભાઇ ભીખાભાઇ બગડા જાતે અ.જા ઉવ ૫૦ રહે
સાજડીયાળી તા જામકંડોરણા (૩) હરસુખભાઇ હીરાભાઇ ચાવડા જાતે અ.જા ઉવ ૩૮
રહે િોળીિાર તા જામકંડોરણા (૪) નવધનતભાઇ ઉફૅ નંદો કાંતીભાઇ બાલિા જાતે પટે લ
ઉવ ૩૫ રહે જામકંડોરણા સુથાર શેરી (૫) હરે શભાઇ ભીખાભાઇ ચાવડા જાતે અ.જા ઉવ
૪૧ રહે જામકંડોરણા ઇન્દીરાનગર(૬) ખીમજીભાઇ િનજીભાઇ પરમાર જાતે અ.જા ઉવ
૩૮ રહે સાજડીયાળી તા જામકંડોરણા વાળાઓ પાસેથી કબ્જે કરે લ મુદામાલ કુલ
રોકડા રૂ.૨૬૮૦૦/- તથા ગંજીપતાના પાના નંગ-૫૨ તથા મોબાઇલ ફોન નંગ -૬ કક રૂ
૧૧૫૦૦/ તથા મોટરસાઇકલ નંગ -૪ કક રૂ ૬૫૦૦૦/ એમ કુલ મુદામાલ રૂ મળી કુલ
રૂ.૧૦૩ ૩૦૦/(૭) જુગાર નો ગણનાપાત્ર કેસ પકડીપાડતી જેતપરુ તાલકુ ા પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીને
ુ ક રીતે નેસ્તનાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ જે અન્વયે જેતપુર તાલુકાના
સંપણ
પો.સબ.ઇન્સ. એચ. એ.જાડેજા સા. ના માગકદશકન મુજબ પોલીસ સ્ટાફના માણસો પોલીસ
સ્ટેશન ધવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતાં તે દરમ્યાન ખાનગીરાહે હકીકત મળે લ કે દે રડી ગામે
મેલડી મા ના મંદીર પાસે અમુક ઇસમો જાહેરમાં જુગાર રમે છે જેથી હકીકત વાડી જગ્યાએ
રે ઈડ કરતા જુગાર રમતા કુલ ૮ ઇસમો મળી આવેલ (1) જગદીશભાઈ જીવાભાઇ
ુ ાઇ જીવરાજભાઇ બાકરયા(4)
જીજુવાડીયા (2) અશોકભાઈ ઘેલાભાઇ બારીયા (3) શંભભ
ઘમેશભાઈ કડવાભાઇ બાકરયા (5) ધનલેશભાઇ ચીમનભાઈ બાકરયા (6) ધવનોદભાઈ
વજુભાઈ જીજુવાકડયા (7) પ્રકાશગગરી બાલગગરી અપારનાથી (8) મનોજભાઇ બાબુભાઈ
જીજુવાકડયા રહે. બઘા દે રડી ગામ તા. જેતપુર વાળાઓને જુગાર ના સાકહત્ય સાથે રોકડા
રૂ. ૧૫૩૨૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયકવાહી કરવામાં આવેલ છે .

(૮) છ દદિસ પહેલા િાલીિારસા િગરમળી આિેલ બાળકને તેના િાલી િારસ શોધી તેના
માતા તથા સાંબધ
ાં ીને બાળક સોપતી પડધરી પોલીસ
પડિરી તાલુકાના ખભાળા ગામેથી એક સાત વર્કન ુ ં બાળક રડતી હાલતમાં મળી આવેલ
જેના વાલીવારસ વીશે પુછતાં કોઇ જવાબ આપતો ના હોય તેને પોલીસ સ્ટે શન લાવી
મહીલા પોલીસ કમકચારી પાસે તથા અમો બી.એફ.ચોિરી પો.સબ.ઇન્સ. પડિરી પોલીસ
સ્ટેશનનાઓએ આ બાળક ચાર-પાંચ કદવસથી ભુખ્યુ હોય જેથી તેને જમાડી તેની પુછપરછ

કરતા અલીરાજપુર(મધ્યપ્રદે શ)નો હોવાનુ ં જણાવેલ અને આ બાળકને બાળ સરક્ષણ ગહ
રાજકોટ ખાતે મોકલી આપેલ અને તેના વાલીવારસની શોિખોળ કરતા અલગ અલગ પ્રર
પ્રાતીય મજુરોની પુછપરછ કરી આજરોજ તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૮ ના તેની માતા તથા બીજા
સંબિ
ં ી મળી આવતા બાળ સરક્ષણ ગહ રાજકોટ ખાતેથી પરત સોપી સરાહનીય કામગીરી
કરે લ હતી અને પોલીસ પ્રજાનો સાચો મીત્રનુ ં સુત્ર સાથકક કરે લ છે .આ કામગીરીમાં પડિરી
પોલીસ સ્ટે શનના પો.સબ.ઇન્સ. બી.એફ.ચોિરી તથા વ ૂ.હેડ કોન્સ. નેહાબેન કણજારીયા
પો.કોન્સ. યુવરાજધસિંહ ગોકહલ , ફીરોજભાઇ બ્લોચ , નીલેર્ભાઇ કણજારીયા , પ્રભાતભાઇ
મૈયડ , સંજયધસિંહ જાડેજા ધવગેરે જોડાયા હતા.આ સમગ્ર કામગીરીમાં એ. એસ. આઇ.
મજનુભાઇ મનાત. હેડ કોન્સ ભુરાભાઇ માલીવાડ, પો. કોન્સ. નીલેશભાઇ ડાંગર પો. કોન્સ.
કદનેશભાઈ ખાટકરયા, પો કોન્સ જયસુખભાઇ સોકરયા ધવગેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
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