તા.

૨૩-૧૦-૨૦૧૮

થી

તા.

૨૯-૧૦-૨૦૧૮

ુ ીની સારી
સધ

કામગીરી
રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ
1.

ુ ગરૂુ કુ ળ જિા ના રસ્તે નેશનલ હાઇિે ઉપરથી વિદે શી દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી ક્રાઇમ
વિરપર
બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ રાજકોટ
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ વડા શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના મુજબ ઇન્ચાર્જ પો.ઇન્સ.શ્રી
એચ.એ.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફના પો.હેડ કોન્સ. મહહપાલસસિંહ જાડેજા,અનીલભાઇ ગુજરાતી
તથા પો.કોન્સ. જયેન્રસસિંહ વાઘેલા , રહીમ ભાઈ દલ, હદવ્યેશભાઇ સુવા સાથે મળી પેટ્રોલીંગમાાં હતા
તે દરમ્યાન હહકકત આધારે સવરપુર નેશનલ હાઇવે ગુરૂકુળ જવા ના રસ્તા
રાજાભાઈ કનારા આહહર

ઉપરથી(૧) હકશોર

રહે- ઉપલેટા ચકલીચોરા પાસે(૨) વીમલ રમેશભાઈ મકવાણા આહહર

રે .ઉપલેટા સોનલનગરવાળાઓને ઈગ્લીશ દારૂની અલગ અલગ બાન્ડ ની તથા માપની બોટલ નાંગ
૨૯ .રૂ.૧૫,૦૦૦/- ની તથા બીયર ટીન નાંગ- ૧૨૦ હક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- મળી કુલ હકિં.રૂ. ૨૭,૦૦૦/તથા ટાટા ટ્રક નાં. GJ-10 x 5645

તથા તથા અન્ય મુદામાલ સાથે મળી કુલ મુદામાલ હક.

રૂ.૩,૨૭,૫૦૦ /- સાથે પકડી પાડી સવરપુર પો.સ્ટે. માાં ગુનો દાખલ કરાવી કાયદે સરની કાયયવાહહ
કરે લ છે .
ુ ામાાં છે લ્લા આઠેક મહીનાથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી રાજકોટ
2. પ્રોહી બીશનના ગન
ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. બ્રાાંચ
પોલીસ અસધક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટના ઓ રારા જજલ્લામા
નાસતા ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટે અસરકારક કાયયવાહી કરવા સુચના કરે લ
હોય,આજરોજ તા.૨૪/૧૦/ર૦૧૮ ના પોલીસ ઈન્સ. શ્રી એમ.એન.રાણા તથા પો.સ.ઈન્સ.શ્રી
વાય.બી.રાણા, તથા એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ કમયચારીઓ સાથે એસ.ઓ.જી.ને લગતી
કામગીરીમા ગોંડલ શહેર સવસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન હે.પો.કો. સવજયભાઇ ચાવડા તથા
જયરાજસસિંહ રાણા નાઓને બાતમીરાહે મળે લ હહકકત મળે લ કે ગોંડલ સીટી પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી
ગુ.ર.નાં.-૩૦/૨૦૧૮ પ્રોહી ક.-૬૫ઇ, ૧૧૬બી,૮૧ ના કામના નાસતા ફારતા આરોપી સવશાલગીરી
હરે શગીરી ગોસ્વામી જાતે બાવજી રહે

જુનાગઢ વાળા

ગોંડલ માલધારી હોટેલે ઉભો છે તેવી

ચોક્કસ હજક્કત મળતા તુરાંત જ મળે લ હજક્કત મુજબ હોટેલ પર આવી તયાાં ઉભેલ

ઇસમ નુ ાં

નામઠામ પુછ
ાં તા પોતે પોતાનુના સવશાલગીરી હરે શગીરી ગોસ્વામી ઉ.વ.-૨૯ રહે.-જુનાગઢ વાળો
હોવાનુ જણાવેલ જેથી મજકુર ઇસમ ગોંડલ સીટી પોલીસ સ્ટેશન ના ગુના નાંબર ૩૦/૨૦૧૮ના
કામે નાસ્તો ફરતો હોય
કલાક

મજકુર આરોપીને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) આઇ મુજબ આજરોજ

૧૧:૩૦ વાગ્યે અટક કારી ગોંડલ સીટી પોલીસ સ્ટેસન ને સોંપી આપેલ છે .

કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમમચારી
એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્ય અસધકારીશ્રી

પોલીસ ઈન્સ. એમ.એન.રાણા તથા પો.સ.ઈન્સ

વાય.બી.રાણા, તથા એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ કમયચારીઓ હે.પો.કો. સવજયભાઇ ચાવડા તથા
જયરાજસસિંહ રાણા તથા ઉપેંરાસસિંહ જાડેજા, હદનેશાભાઇ ગોંડલીયા ,ધમેશભાઇ ચાવડા,રણજીતભાઇ
ધાાંધલ તથા સાહહલભાઇ ખોખર સદરહુ બધા આ કામગીરી માાં રોકાયેલ હતા.
3. તા.24/ 10/ 2018 શ્રીનાથ ગઢ ગામ ખાતેથી ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂ પકડી પાડતી ગોંડલ
ુ ા પોલીસ
તાલક
પોલીસ અસધક્ષક રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ની સુચનાથી અને
નાયબ પોલીસ અસધક્ષક સાહેબ ગોંડલ સવભાગ ગોંડલ નાઓના માગયદશયન હેઠળ

દારૂ અને

જુગારના કેસો શોધી કાઢી આવી પ્રવ ૃસત નેસ્તનાબુદ કરવાની સુચના મળે લ હોય જે અંગે ગોંડલ
તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પો હેડ કોન્સ ધમેન્રસસિંહ જાડેજા નાઓને મળે લ બાતમી હહકકતના આધારે
પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ એન વી હહરયાણી તથા સ્ટાફના માણસો પો.હેડ.કોન્સ p b વાલાણી તથા પો.કોન્સ

હહરચાંરસસિંહ ઝાલા સવગેરે નાઓને ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે સવસ્તારના શ્રીનાથ ગઢ ગામનો હર્યદ ઉફે
હકો ભુપતભાઈ પટોળીયા પોતાના કબ્જજા બોગવટાના રહેણાક મકાને ભારતીય બનાવટનો સવદે શી
દારૂનો જથ્થો રાખેલ છે તેવી ચોકકસ આધારભુત હકીકત મળતા તે બાબતે આજરોજ તા.24/ 10/
18 ના કલાક.14/ 45 વાગ્યે રે ઇડ કરતા મજકુર હર્યદ ભુપતભાઈ પટોડીયા

નાસી ગયેલ અને

તેના રહેણાક મકાને ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની ૭૫૦ એમ.એલ.ની રોયલ ચેલેન્જ વ્હીસ્કી
ફોર સેલ ઇન હરીયાણા બ્રાન્ડની કાંપનીશીલ પેક કુલ બોટલ નાંગ- 18 તથા રોક સ્ટાર હડલક્ષ વ્હીસ્કી
ફોર સેલ ઇન અરુણાચલ પ્રદે શ બ્રાન્ડની કાંપની શીલ પેક કુલ બોટલ નાંગ- 1 મળી
નાંગ- 19

કુલ બોટલ

હક.રૂ.11100/- નો મુદ્દામાલ મળી આવતા મજકુર ઇસમ સવરૂધ્ધ પ્રોહી કલમ-

૬૫(ઇ),૧૧૬(બી) મુજબ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે ગુન્હો રજી.કરાવેલ છે .
સદરહુ કામગીરી ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.ના પ્રો.પો .સબ.ઇન્સ એન વી હહરયાણી તથા
પો.હેડ.કોન્સ

ધમેન્રસસિંહ જાડેજા તથા

પો હેડ કોન્સ p b વાલાણી તથા હહરચાંરસસિંહ ઝાલા

સવગેરેનાઓએ ટીમવકય થી કરે લ છે .
4. વિિંછીયામાાં દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અસધક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબનાઓની સુચના અન્વયે
એલ.સી.બી. ને લગતી કામગીરીમાાં હતા તે દરમ્યાન એલ.સી.બી.રાજકોટ ગ્રામ્ય ના ઇન્ચાર્જ
પોલીસ ઇન્સ. શ્રી જે.એમ.ચાવડા તથા પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એચ.એ.જાડેજા સાહેબના માગયદશયન હેઠળ
મળે લ હહકકત આધારે સવિંછીયા પોલીસ સ્ટેશન સવસ્તારમાાંથી ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની
બોટલો નાંગ-૧૨ કુલ હકિં. રૂા.૩૬૦૦/- ની તથા ભારતીય બનાવટ ના બીયર ટીન નાંગ-૧૨૦ હકિં.
રૂા.૧૨૦૦૦/- ના તથા કુલ બોટલો નાંગ-૧૨ મળી કુલ હકિંમત રૂા. ૧૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન
નાંગ-૧ હકિં.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલ રૂા.૧૬,૧૦૦/- મુદામાલ પકડી પાડવામાાં આવેલ છે . અટક કરે લ
આરોપીઓ- (૧) મુન્નાભાઇ મગનભાઇ ઝાપડીયા જાતે-કોળી ઉ.વ.-૨૪ રહે-રે વાણીયા, તા.સવિંછીયા,
જી.રાજકોટ કબજે કરે લ મુદામાલ- પાટી સ્પેશ્યલ ડીલક્સ વ્હીસકી, ફોર સેલ ઇન અરૂણાચલ પ્રદે શ
ઓન્લી લખેલ ૭૫૦ એમ.એલ. ની કાંપની સીલ પેક પરપ્રાાંતીય ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીંશ
દારૂની બોટલો નાંગ-૧૨ કુલ હકિં.રૂા.૩,૬૦૦/-

ભારતીય બનાવટના ખજુરાહો પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડીયા

સુપરસ્ટ્રોગ બીયર ૫૦૦ એમ.એલ., ના બીયર ટીન નાંગ-૧૨૦ હકિં.રૂા. ૧૨,૦૦૦/- એમ કુલ બોટલો
નાંગ-૧૨ તથા બીયર ટીન નાંગ-૧૨૦ કુલ હકિં.રૂા.૧૫,૬૦૦/કામગીરી કરનાર ટીમ –
આ કામગીરીમાાં રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી જે.એમ.ચાવડા
તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી એચ.એ.જાડેજા તથા એ.એસ.આઇ. પ્રભાતભાઇ બાલાસરા તથા પો.કોન્સ.
હહતેર્ભાઇ અગ્રાવત, ભોજાભાઇ ત્રમટા, મેરૂભાઇ મકવાણા. એે.એસ.આઇ. અમુભાઇ સવરડા નાઓ રારા
કરવામાાં આવેલ છે .
5. પડધરી રે લિે બ્રબ્રજ નજીક રોડ પરથી બે ઇસમોને ગે રકાયદે સર વપસ્ટલ સાથે પકડી પાડતી પડધરી
પોલીસ
મ્હે પોલીસ અસધક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અસધક્ષક શ્રી
ગોંડલ હડસવઝન એચ. એમ. જાડેજા સાહેબની સુચના મુજબ પો.સ્ટે સવસ્તારમાાં પ્રોહી ગેરકાયદે સર
હસથયારો ધરાવતા ઇસમોને પકડી પાડવા સ ૂચના આપેલ હોય જે અન્વયે પડધરી પો. સ્ટેના
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે વી વાહઢયા તથા સ્ટાફ પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરસમયાન પો સબ ઇન્સ શ્રી જે વી
વાઢીયા સાહેબ ને મળે લ હકીકત આધારે

પડધરી પો. સ્ટેશનના બાયપાસ રે લવે ઓવર બ્રબ્રજ

નજીક રોડ પરથી બે ઈસમો ઇકો કાર લઈને ગે કા હસથયાર સાથે નીકળનાર હોય જે હકીકત આધારે
વાહન ચેહકિંગ દરસમયાન આરોપી નાંબર 1 આસીફ ઐયુબભાઈ જલવાની તથા નાંબર 2
ઈકબાલભાઈ ઉમરભાઈ સાંસધ રહે બાંને રાજકોટ વાળા પાસેથી ગેરકાયદે સર હસથયાર સપસ્ટલ
નાંગ 1 કી રૂસપયા 15000/- સાથે પકડી પાડી ધોરણ કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે તેમજ સદર

હસથયાર આપનાર સવશાલ પાાંડે રહે હાલ રાજકોટ મ ૂળ યુપી વાળા ને પકડવા ચક્રો ગસતમાન કરે લ
છે આ કામગીરીમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. વી. વાઢીયા તથા પો.કોન્સ યુવરાજસસિંહ,જયેન્રસસિંહ,
પ્રભાતભાઈ, ધમેશભાઈ ડ્રાઈવર અયુબખાન સવગેરે જોડાયા હતા
6. પડધરી ટાઉન વિસ્તારમાાંથી જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ પકડી પાડતી પડધરી પોલીસ
મ્હે પોલીસ અસધક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અસધક્ષક શ્રી
ગોંડલ હડસવઝન એચ. એમ. જાડેજા સાહેબની સુચના મુજબ પો.સ્ટે સવસ્તારમાાં પ્રોહી જુગાર અંગે ની
બદીને સાંપ ૂણય રીતે નેસ્ત નાબુદ કરવા સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે પડધરી પો. સ્ટેના
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે વી વાહઢયા તથા સ્ટાફ નાઈટ રાઉન્ડમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરસમયાન પો
કોન્સ. અયુબખાન નાઓને મળે લ હકીકત આધારે

પડધરી ટાઉન સવસ્તારના ગીતા નગર માાંથી

જાહેરમાાં જુગાર રમતા

જુગારધારા મુજબ

આરોપીઓને પકડી પાડી

ધોરણ કાયયવાહી કરવામાાં

આવેલ છે .(1) રાજવીરસસિંહ રામગોપાલ બરસેના રહે પડધરી(2) રનસસિંહ નેવારામ કોસ્તુવાર રહે
પડધરી (3) સોનુભાઇ જેસીંગભાઇ રામાવત રહે પડધરી (4) પવનકુમાર અશોકભાઈ ચૌહાણ રહે
પડધરી (5) મનોજભાઈ બાબુરામ કુસ્તવા રહે પડધરી (6) શોબરન હરકીશન ધોહીરી રહે. પડધરી
(7) રામવીર રામગોપાલ બરસેના રહે. પડધરી ઉપરોકત આરોપીઓ પાસેથી જુગાર નુ ાં સાહહતય
તથા કુલ રોકડા રૂ 20,110/- તથા મોબાઈલ નાંગ 6 હક.રૂ 6,000/- તથા મોટર સાયકલ નાંગ
3 હક.રૂ. 45,000/- મળી કુલ મુદ્દામાલ રૂ 71,110/- નો મુદ્દામાલ મળી આવેલ છે
આ કામગીરીમાાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. વી. વાઢીયા તથા પો હેડ કોન્સ ફીરોઝભાઇ,
દીલીપસસિંહ તથા પો.કોન્સ યુવરાજજિં સસિંહ, કૃપાલભાઇ, ડ્રાઈવર અયુબખાન સવગેરે જોડાયા હતા
ુ સીટી પો.સ્ટે. ના ઘરફોડ ચોરી નો રીઢો આરોપી ને પકડી પાડતી Dy.s.p જેતપર
ુ
7. જેતપર
જે.એમ.ભરિાડ સાહેબ ની ટીમ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અસધક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના થી જેતપુર Dy.s.p શ્રી
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ માગયદશયન હેઠળ આજરોજ જેતપુર સીટી PSI શ્રી વી.એ.પરમાર સાહેબ, PC
નારણભાઈ પાંપાણીયા , બાપાલાલ ચુડાસમા , પ્રવીણભાઈ ચાવડા , સવશાલાભાઈ સોનારા

એમ

બઘા જેતપુર ડીવી.સવસ્તાર માાં પેટ્રોલીગ માાં હતા . તે દરમ્યાન મળે લ હહકકત આઘારે જેતપુર
સીટી

પો.સ્ટે.। ગુરન ૧૩૧/૨૦૧૮ IPC કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ગુન્હા ના કામે

આરોપી નરૂ @

નરીયો બાલુભાઈ અજનારા જાતે.ભીલ ઉવ.૨૯ રે .ખોડલીયા તા.સુગસી જી.ધાર ( એમ.પી )
હાલ.જેતપુર વાળા ને પકડી પાડી ધરફોડ ચોરી

ડીટે કટ કરી

જેતપુર સીટી

પો.સ્ટે આગળ ની

કાયયવાહી કરવા સોપી આપેલ .

8. રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના વિિંછીયા પો.સ્ટે .ની હદના થોરીયાળી ગામે બનેલ ફાયરીંગના
બનાિના પગલે

ગન્ુ હો રજી.કરી આરોપીને દે શી તમાંચા સાથે પકડી ગન્ુ હો ડીટે ક્ટ કરતી

વિિંછીયા પોલીસ
સવિંછીયા પો.સ્ટે.ના થોરીયાળી ગામે ગઇ કાલ તા.૨૭/૧૦/ ૨૦૧૮ ના આશરે બપોરે ક.૧૧/ ૩૦
વાગ્યે ગામના ચોકમાાં આવેલ ઘનશ્યામભાઇ જીવાભાઇ રાજપરા પોતાની કહરયાણાની દુકાને હાજર
હોય તયારે તેમના સપતા જીવાભાઇ રામાભાઇ રાજપરા નાઓ તેઓની દુકાને આવેલ અને આ
ઘનશ્યામભાઇ જીવાભાઇના પુત્ર થતા હોય અને આ ઘનશ્યામભાઇ પોતાના સપતા જીવાભાઇને ખાધા
ખોરાકીના રૂસપયા ન આપતો હોય જે બાબતનો રાગ દ્વેશ રાખી જીવાભાઇ રામાભાઇએ પોતાના
હદકરા ઘનશ્યાભાઇ જીવાભાઇ ઉપર દે શી તમાંચા વડે ફાયરીંગ કરી પેટના ભાગે નવ થી દસ
જગ્યાએ લોખાંડના નાના છરા ઘુસાડી દઇ ઇજા પહોચાડી જીવલેણ હમ
ુ લો કરે લ જે બાબતે સવિંછીયા
પો.સ્ટે. ફસ્ટય ગુ.ર.નાં.૩૭/૧૮ IPC કલમ-૩૦૭ તથા આમ્સય એક્ટ કલમ -૨૫(૧)(એ-બી), ૨૭(૨)
તથા જી.પી. એક્ટ કલમ-૧૩૫ મુજબ ગુન્હો રજી. કરી જે બાબતે ગુન્હાની ગાંભીરતા ધ્યાને લઇ મ્હે.

પોલીસ અસધક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ, રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટનાઓએે ઉપરોક્ત ગુન્હાના
આરોપીને પકડી પાડી હસથયાર કબજે કરવા સુચના કરે લ હોય જેથી શ્રી નાયબ પોલીસ અસધક્ષક
શ્રી એચ.એમ. જાડેજા સાહેબના માગયદશયન હેઠળ પો.સબ.ઈન્સ. વી.એમ. કોલાદરા સવિંછીયા પો.સ્ટે.
તથા પો.હેઙ.કોન્સ. જેન્તીભાઇ ખીમાભાઇ તથા પો.કોન્સ. લક્ષમણભાઇ ઠાકરશીભાઇ તથા અમ ૃતભાઇ
ચતુરભાઇ તથા રાજાભાઇ ભીખાભાઇનાઓ આરોપીની તપાસમાાં સવિંછીયા ટાઉન સવસ્તારમાાં હોય તે
દરમ્યાન ઉપરોક્ત આરોપી જીવાભાઇ રામાભાઇ રાજપરાનાઓનેસવિંછીયા જુના પુલ પાસેથી પકડી
પાડેલ હોય તેની પાસેથી ગુન્હામાાં વપરાયેલ દે શી હાથ બનાવટનો તમાંચો તથા એક ફટાકડો તથા
મોબાઇલકબજે કરી આરોપીને ઉપરોક્ત ગુન્હાના કામે અટક કરી આગળની તપાસ હાથ ધરે લ છે

કબજે કરે લ મદ્દુ ામાલ
(૧)

દે શી હાથ બનાવટનો તમાંચો

કી.રૂ.૫,૦૦૦/ -

(૨)

એક મોબાઇલ

કી.રૂ.૫૦૦/ -

(૩)

એક ફટાકડો તથા દારૂ

કી.રૂ.૦૦/ -

ગોળાની ટીકડીઓ

ુ ામાાં છે લ્લા આઠેક મહીનાથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી રાજકોટ
9. પ્રોહી બીશનના ગન
ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. બ્રાાંચ
પોલીસ અસધક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટના ઓ રારા જજલ્લામા
નાસતા ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટે અસરકારક કાયયવાહી કરવા સુચના કરે લ
હોય,આજરોજ તા.૨૭/૧૦/ર૦૧૮ ના પોલીસ ઈન્સ. શ્રી એમ.એન.રાણા તથા પો.સ.ઈન્સ.શ્રી
વાય.બી.રાણા, તથા એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ કમયચારીઓ સાથે એસ.ઓ.જી.ને લગતી
કામગીરીમા ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન સવસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન હે.પો.કો. સવજયભાઇ
ચાવડા તથા જયરાજસસિંહ રાણા નાઓને બાતમીરાહે મળે લ હહકકત મળે લ કે ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન
પ્રોહી ગુ.ર.નાં.-૧૧૩/૨૦૧૮ આઇ.પી.સી. ક.-૩૭૯ ના કામના નાસતા ફારતા આરોપી ઇમ્મ્તયાઝ ઉફે
મુનો જુસબભાઇ જુણેજા રહે વડાળી તા.- ઉપલેટા વાળા

સુપેડી ગામે નેશનલ હાઇવે ખોડીયાર

હોટેલે ઉભો છે તેવી ચોક્કસ હજક્કત મળતા તુરાંત જ મળે લ હજક્કત મુજબ હોટેલ પર આવી તયાાં
ઉભેલ ઇસમ નુ ાં નામઠામ પુછ
ાં તા પોતે પોતાનુ નામ આરોપી ઇમ્મ્તયાઝ ઉફે મુનો જુસબભાઇ જુણજા
ે
ઉ.વ.-૩૭ રહે.- રહે વડાળી તા.- ઉપલેટા વાળા હોવાનુ જણાવેલ જેથી મજકુર ઇસમ ધોરાજી
પોલીસ સ્ટેશન ના ગુના નાંબર ૧૧૩/૨૦૧૭ના કામે નાસ્તો ફરતો હોય
સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) આઇ મુજબ આજરોજ કલાક

મજકુર આરોપીને

૧૬:૩૦ વાગ્યે અટક કારી ધોરાજી

પોલીસ સ્ટેસન ને સોંપી આપેલ છે .
કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમમચારી
એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્ય અસધકારીશ્રી

પોલીસ ઈન્સ. એમ.એન.રાણા તથા પો.સ.ઈન્સ

વાય.બી.રાણા, તથા એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ કમયચારીઓ હે.પો.કો. સવજયભાઇ ચાવડા તથા
જયરાજસસિંહ રાણા તથા ઉપેંરાસસિંહ જાડેજા, હદનેશાભાઇ ગોંડલીયા ,ધમેશભાઇ ચાવડા,રણજીતભાઇ
ધાાંધલ તથા સાહહલભાઇ ખોખર સદરહુ બધા આ કામગીરી માાં રોકાયેલ હતા.
10.

જુનાગઢ જજલ્લાના માણાિદર પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગ.ુ ર.ન. ૪૯/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.ક.
ુ બ આંગડીયા લટ
૩૯૪,૩૯૭ મજ
ાં ુ નો ભેદ ઉકેલતી રાજકોટ ગ્રામ્યની ભાયાિદર
પોલીસ
મહે પોલીસ અસધક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ, રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટનાઓની સુચનાથી તથા શ્રી
નાયબ પોલીસ અસધક્ષક જે.એમ. ભરવાડ સાહેબના માગયદશયન હેઠળ અમો તથા પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ
સાથે પો.સ્ટે. ગઇ તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ભાયાવદર પો.સ્ટે.ના પો.હેડ કોન્સ. મયુરભાઇ

રતીલાલ કોરડીયા તથા પો.કોન્સ. મયુરભાઇ સુરેશભાઇ સોલાંકીનાઓને ખાનગી રાહે હકીકત મળે લ
કે માણાવદર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.ન. ૪૯/૧૮ ઇ.પી.કો.ક. ૩૯૪,૩૯૭ મુજબના ગુન્હામાાં શાંકાસ્પદ
મો.સા. નાંબર ૧૪૦૯ વાળુ ભાયાવદર અરણી ગોલાઇ પાસે બહારના પરપ્રાાંતીય મજુરોના ઝુપડા
પાસે પડેલ છે . જેની બે હદવસથી વોચમાાં રહેતા આજરોજ મો.સા. નાંબર ૧૪૦૯ વાળામાાં શાંકાસ્પદ
બે ઇસમો મળી આવેલ

પકડાયેલ આરોપી(૧) સબુરભાઇ જોખલાભાઇ મૈડા જાતે આદીવાસી ભીલ ઉ.વ. ૩૦ ધાંધો મજુરીકામ રહે હાલ
ભાયાવદર અરણી રોડ ગોલાઇમાાં તા. ઉપલેટા મુળ રહે ગામ પીટોલ ભીમ ફળીયા તા.જજ. જાબાંવા
રાજય મધ્યપ્રદે શ(૨) પપ્પુ શાંકરભાઇ મૈડા જાતે આદીવાસી ભીલ ઉ.વ. ૨૧ ધાંધો મજુરીકામ રહે
હાલ ભાયાવદર અરણી રોડ ગોલાઇમાાં તા. ઉપલેટા મુળ રહે ગામ પાડલજોશા ફળીયુ પીટોલ
તા.કુાંદનપુર જજ. જાબાંવા રાજય મધ્યપ્રદે શઉપરોકત બાંનેની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હાની
કબુલાત આપેલ

નાસી જનાર આરોપીઓ(૩) સુરેશભાઇ મૈડા રહે પીટોલ પાડલજોશા ફળીયુ તા. કુાંદનપુર જજ. જાબાંવા (એમ.પી.)
(૪) પાંકજ મૈડા રહે ગામ નાગણખેડી તા. કુાંદનપુર જી.જાાંબવા (એમ.પી.)
(૫) હદનેશભાઇ ભીલવાડ ગામ લબેલા તા.જજ. જાબાંવા એમ.પી.
ઉપરોકત પાાંચેય ઇસમોએ માણાવદર તાલુકાના સુલતાનાબાદ ગામ રોડ ઉપર લુટાં કરવાના ઇરાદે
ફરીયાદીને માથાના ભાગે મારી ૨૦ થી ૨૫ લાખ રૂપીયા તથા ૨ મોબાઇલ ફોનની લુટ કરી
ભાયાવદર પડવલા રોડ ઉપર પૈસાનો ભાગ પાડેલ

અને આરોપી નાંબર (૧),(૨)તથા (૫)ના

ઝુપડામાાંથી રોકડ રૂપીયા તથા મો.સા.-૨ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ મુદામાલ કબજે કરવામાાં
આવેલ છે .

ુ ામાલની વિગત
મદ
(૧) સબુરભાઇ જોખલાભાઇ મૈડા જાતે આદીવાસી ભીલ વાળાના ઝુપડામાાંથી રોકડ રૂપીયા૫,૧૨,૫૮૦/- તથા ગુન્હામાાં વાપરે લ સુપર સ્પેન્ડર મો.સા. નાંબર જી.જે. ૩ ડી.કે.-૧૪૦૯ વાળુાં
હક.રૂા.૩૦૦૦૦/- નુ ાં ગણી કબજે કરે લ છે .
(૨) પપ્પુ શાંકરભાઇ મૈડા જાતે આદીવાસી ભીલ વાળાના ઝુપડામાાંથી રોકડ રૂપીયા- ૫,૧૩,૪૦૦/કબજે કરે લ છે .
(૩) હદનેશભાઇ ભીલવાડ ગામ લબેલા તા.જજ. જાબાંવા એમ.પી. ભાગી જનારના ઝુાંપડામાાંથી રોકડ
રૂા.-૨,૩૧,૮૦૦/- તથા ગુન્હામાાં વાપરે લ હોન્ડા સાઇન મો.સા. નાંબર જી.જે. ૨૭ એ એમ ૪૯૦૧
વાળુ હક. રૂા.૩૦,૦૦૦/- ની ગણી કબજે કરે લ છે .
(૪) મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ હક. રૂા. ૧૦૦૦/-ની ગણી કબજે કરે લ છે

એમ કુલ રોકડ રૂપીયા-૧૨,૫૭,૭૮૦ તથા મો.સા.-૨ હક.રૂા.૬૦૦૦૦/- તથા મો.ફોન નાંગ૨ હક.રૂા. ૧૦૦૦/- એમ કુલ મુદામાલ હક.રૂા.૧૩,૧૮,૭૮૦/- નો કબજે કરવામાાં આવેલ છે .
આ કામગીરીમાાં ભાયાવદર પો.સ્ટે.ના એ.એસ.આઇ. એમ.એમ.મગરા, પો.હેડ કોન્સ. સાંજયભાઇ
કીહલા, પો.હેડ કોન્સ. મયુરભાઇ રતીલાલ કોરડીયા તથા પો.કોન્સ. મયુરભાઇ સોલાંકી, પો.કોન્સ.
ધમેન્રસસિંહ જાડેજા, પો.કોન્સ. વાસુદેવસસિંહ જાડેજા, પો.કોન્સ. અજુ યનભાઇ ડાાંગર,

પો.કોન્સ.

મનસુખભાઇ રાં ગપરા, પો.કોન્સ. મહાવીરસસિંહ ડોડીયા, પો.કોન્સ. જયદે વભાઇ કીડીયા, તથા
પો.કોન્સ. મનજીભાઇ ચૌહાણ મદદમાાં સાથે રહેલ હતા.

-----END-----

