ુ ીની સારી કામગીરી
તા. ૨૪-૦૯-૨૦૧૮ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ સધ
(1) *પર પ્રાંતીય ઇગ્લીશ દરરૂની બોટલો સરથે એક ઇસમને ઝડપી પરડતી લોધીકર પોલીસ
પ્ેસ નોટ

*
મહેરબરન રરજકોટ ગ્રરમ્યનર પોલીસ અધધક્ષક શ્રી બલરરમ મીણર

સરહેબની સુચનર તથર નરયબ પોલીસ અધધક્ષક સરહેબ ડી.એમ.ચોહરણ નર મરર્ગદશન હેઠળ દરરૂ
ુ ગપણે નેસ્તનરબુદ કરવર મરટે જીલ્લરમરાં પ્ોહી ડ્રરઇવ રરખી કરમર્ીરી કરવર
જુર્રરની બદ્દીને સાંપણ
અંર્ે સુચનર આપેલ હોય જે સુચનર અને મરર્ગદશનગ હેઠળ આજરોજ લોધીકર પો.સટે નર પો.સબ.ઇન્સ
એચ.પી.ર્ઢવી સર. તથર પ્ો.એ.એસ.આઇ સુરભીબેન કેશવરલર તથર એ.એસ.આઇ ર્જરરસીંહ ચાંદુભર
તથર પો કોન્સ લર્ધીરસીંહ ભીખુભર તથર ધવનોદભરઇ હકુભરઇ તથર ધશવભદ્રસીંહ બરપરલરલ એમ
બધર પો.સટ ધવસ્તરરમરાં પેટ્રોલીંર્મરાં હતર દરમ્યરન મળે લ પ્ો.એ.એસ.આઇ સુરભીબેન કેશવરલર ની
ચોકકસ હકીકત આધરરે

મરખરવડ ર્રમની સીમમરાં આવેલ જાદવભરઇ રણછોડભરઇ અમીપરરની

વરડીએ રે ઇડ કરતર વરડીએ ખેતમજુરી કરી રહેતો ઇસમ હતરશીર્ મોમદીયરભરઇ વસુનીયર જાતે
આદીવરસી ઉવ ૨૮ રહે હરલ મરખરવડ ર્રમની સીમમરાં તર.લોધકર મુળ રહે ખાંડરલરરરવ ર્રમ
એમ.પી. વરળો પર પ્રતાંય ઇગ્લીશ દરરૂ રોયલ સીલેકટ ડીલકસ વ્હીસકી ૭૫૦ એમ એલ ની
બોટલો નાંર્ ૩૨ કક રૂ. ૯૬૦૦/- સરથે મળી આવતર જેને સરમે ધોરણસર કરયગવરહી કરે લ છે અને
આર્ળની તપરસ લોધીકર પો.સ્ટે નર પ્ો.એ.એસ.આઇ સુરભીબેન કેશવરલરનરઓ તપરસ ચલરવી
રહયર છે
(2) પ્ેસનોટ
મ્હે પોલીસ અધધક્ષકશ્રી રરજકોટ ગ્રરમ્ય બલરરમ મીણર સરહેબ તથર નરયબ પોલીસ અધધક્ષક શ્રી
ર્ોંડલ કડધવઝન ડી એમ ચૌહરણ સરહેબની સુચનર મુજબ પો.સ્ટે ધવસ્તરરમરાં પ્ોહી જુર્રર અંર્ેની
બદીને સાંપ ૂણગ રીતે નેસ્ત નરબુદ કરવર સુચનર આપેલ હોય જે અન્વયે પડધરી પોસ્ટે નર પો. સબ
ઇન્સ શ્રી જે વી વરકઢયર તથર સ્ટરફે પેટ્રોલીંર્મરાં હતર તે દરધમયરન નીચે મુજબની ધોરણસરની
કરયગવરહી કરે લ છે
(1) કુલકદપધસિંહ

તમુભર ઝરલર રહે. જામનર્ર વરળરને એકસેસ મો.સર. કી રૂ. 15000/- તથર

મોબરઈલ નાં ર કક.રૂ. 1500/- તથર પરપ્રાંતીય ઇંગ્ગ્લશ દરરૂની બોટલ નાં 23 કક.રૂ. 6900/- મળી કુલ રૂ
22500/- સરથે પકડી પરડી ધોરણસર કરયગવરહી કરે લ છે .
(2) પડધરી ટરઉન મરાંથી સલીમભરઈ અમદભરઇ મેમણ રહે. પડધરી વરળરને વરલી ફીચરનર
સરકહત્ય તથર રોકડર રૂ. 6050/- મોબરઈલ નાં 1 કક રૂ. 1000/- મળી કુલ રૂ 7050/- નર મુદરમરલ સરથે
પકડી પરડી ધોરણસર કરયગવરહી કરવરમરાં આવેલ છે .
આ કરમર્ીરીમરાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. વી. વરઢીયર તથર પો કોન્સ યુવરરજધસિંહ, જયેન્દ્રધસિંહ
મકહપતધસિંહ, પ્ભરતભરઈ, ડ્રર. અનુભર ધવર્ેરે જોડરયર હતર

(3) --ઃ ઃ જસદણ પોલીસ સ્ટેશન ઃ ઃ ઃ --- ---ઃ ઃ સારી કામગીરી ઃ ઃ ઃ --આજરોજ પોલીસ અધધક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
અધધક્ષક શ્રી ડી.એમ.ચૌહાણ સાહેબ ગોંડલ ધિભાગ ગોંડલ નાઓદ્રારાઅપહરણના ગન્ુ હામાાં
ભોગ બનનાર તથા આરોપીને શોધી કાઢિા તથા ભોગ બનનારને પરત મેળિિા અંગે
ુ ના થઇ આિેલ હોય જે અંગે જસદણ પોલીસ સ્ટે શન
સઘન પ્રયાસો કરિા બાબતે કડક સચ
ફસ્ટટ

ગ.ુ ર.નાં.૬૯/૨૦૧૮

આઇ.પી.સી.

કલમ-૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬,તથા

પોકસો

એકટ

ુ બના કામેના ભોગ બનનાર તથા આરોપી મળી આવ્યે આરોપી ખોડાભાઇ
ક.૫(એલ),૬મજ
ુ ારીયા ઉ.િ.૨૩ ધાંધો-મજુરી
ખેતાભાઇ ડાભી જાતે લિ
ુ
મળ

જી.રાજકોટ

ગામે

અમરે લી

ધશતલરોડ

રહે. હાલ ભાડલા તા.જસદણ

ગાયત્રીમાંદીર

પાછળ

કિાટટ રમાાં

જી.અમરે લીિાળાને અટક કરી ધોરણસરની કાયટિાહી હાથ કરે લ છે .
(4) આટકોટ નર મોટર દળવર ર્રમે થી બે ગુન્હર નો નરસતો ફરતો આરોપી ઝડપી પરડતી આટકોટ
પોલીસ

રરજકોટ ગ્રરમ્ય SP શ્રી બલરરમ મીણર સરહેબ ની સ ૂચનરથી તથર ર્ોંડલ dyspડી.એમ.ચૌહરણ સરહેબ
નર

મરર્ગદશગન

હેઠળ

આટકોટ

પો.સ્ટે.નર.ઈન્ચરર્જ

PSI વી.કે.ર્ોલવેલકર

સરહેબ

તથર

પ્ો.

Asiધમીષ્ઠરબેન મરાંઢક તથરHcરધસકભરઈ તથર Pc ખોડરભરઈ તથર PC દશરથભરઈ આટકોટ ધવસ્તરર
મરાં પેટ્રોલલિંર્ મરાં હતર દરધમયરન
(1) II ગુ.ર.ન. 3052/18 IPC કલમ 323 504 506(2) 427 GP એકટ 135 તથર

(2) I 48/18 IPC 323 504 506(2) 327 427 મુજબ નો આરોપી મનુભરઈ

ભીખરભરઇ સરટોકડયર રહે

મોટર દડવર વરળર ને અટક કરી આટકોટ પોલીસે કરયદે સર કરયગવરહી હરથ ધરી........
(4)

પ્ેસનોટ

મેલ ુ કરઢવરનર બહરને છે તરપીડી/ઠર્રઈ કરતી ટોળકીને પકડી પરડતર નરયબ પોલીસ અધીક્ષક શ્રી
જેતપુર વીભરર્ તથર જેતપુર તરલુકર પોલીસ ની ટીમ
રરજકોટ ગ્રરમ્ય પોલીસ અધીક્ષક શ્રી બલરરમ મીણર સરહેબ નરઓ તરફથી રરજકોટ
ગ્રરમ્ય ધવસ્તરર મરાંથી થયેલ છે તરપીડી તેમજ ધમલ્કત ધવરૂધ્ધનર ગુન્હરઓ અટકરવવર સરરૂ તેમજ
અનડીટે ક ગુન્હરઓ શોધી કરઢવર મળે લ સુચનર અનુસધ
ાં રને શ્રી નર.પો.અધી. જે.એમ.ભરવરડ સર.
જેતપુર

નર

ઓનર

ધસધર

પો.સબ.ઈન્સ.આર.એલ.ર્ોયલ

મરર્ગદશગન
તથર

હેઠળ

પો.હેડ.કોન્સ.

પો.સબ.ઈન્સ.
ભુરરભરઇ

પી.જે.

હીરરભરઇ

તથર

બરાંટવર

તથર

પો.હેડ.કોન્સ.

મહીપરલસીંહ ચુડરસમર તથર પાંકજસીંહ જાડેજા તથર પો.કોન્સ. કદનેશભરઈ ખરટરીયર તથર પો.કોન્સ
નીલેશભરઇ ડરાંર્ર તથર પો.કોન્સ. રરજુભરઈ શરમળર એ રીતે નર પોલીસ સ્ટરફ નર મરણસો
પેટ્રોલીર્મર હતર તે દરમ્યરન પેઢલર ર્રમ પરસે આવતર સરથેનર પો.હેડ.કોન્સ. મહીપરલસીંહ
ચ ૂડરસમર તથર પો.કોન્સ. કદનેશભરઈ ખરટરીયર નરઓને ખરનર્ી રરહે ચોક્સ બરતમી હક્કિકત મળે લ
કે ત્રણ ઇસમો શાંકરસ્પદ ચોરીનો મુદરમરલ લઇ ઉમરકોટ ર્રમ થી જેતપુર તરફ વેચવર મરટે જવરનર
છે તેવી હિીકત મળતર પેઢલર બસ સ્ટે શન પરસે સદરહુ હકીકત બરબતે વોચમર હતર તે દરમ્યરન
ઉપરોક્ત હકીકત વરળર ત્રણેય ઈસમો આવતર તેને રોકી તેન ુ નરમ ઠરમ પુછતર નાં (૧) ભીખુનરથ
ઉફગ ભીખો ચતુરનરથ પરમરર જાતે નરથબરવર ઉ.વ. ૩૩ ધાંધો ડ્રરઈવીર્ રહે. ઉમરકોટ તર. ધોરરજી
જી. રરજકોટ તથર સદરહુ મો.સર. મર વચ્ચે બેસેલ તે ઈસમનુ નરમ ઠરમ પુછતર પોતે પોતરનુ નરમ
(૨) જર્દીશનરથ

કેશવનરથ મુરીયરણર જાતે નરથબરવર ઉ.વ. ૨૨ રહે. ખરરચીયર(શહીદ) તર.

ઉપલેટર જી. રરજકૉટ તેમજ સસ્દરહુ મો.સર. મર પરછળ બેઠેલ ઇસમનુ નરમ પુછતર પોતે પોતરનુ
નરમ (૩) મહેશનરથ ઝવેરનરથ પરમરર જાતે નરથબરવર ઉવ.૩૪ ધાંધો છુટક મજુરી તથર ડ્રરઇવીંર્

રહે. હરલ ખરરચીયર (શહીદ) તર.ઉપલેટર મુળ રહે. તરઘડી તર.પડધરી જી.રરજકોટ વરળરને પક્ડી
પરડી તેની પરસેથી નીચે મુજબનો મુદરમલ કબજે કરે લ છે .
જેમર સોનરની અલર્ અલર્ ચીજવસ્તુઓ જેનો કુલ વજન ૪૦.૩૮૦ ગ્રરમ કક.રૂ.
૯૫૭૦૦/- તથર રોકડ રૂ. ૪૧૦૦/- તથર હોન્ડર ડ્રીમ યુર્ર મો.સર. રજી નાં જી.જે. ૦૩ જે.એ. ૦૬૩૭
જેની કી.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- ર્ણી કુલ કક.રૂ. ૧,૩૯,૮૦૦/- સરથે મળી આવેલ. જેથી તેઓની પુછપરછ
કરતર અલર્ અલર્ જીલ્લરઓમર અલર્ અલર્ જગ્યરએ

છે તરપીડી ની કબુલરત આપતર હોય

જેની વીર્ત નીચે મુજબ છે .
(૧) આજથી આશરે સરતેક દીવસ પહેલર ચોટીલરથી અમદરવરદ જતર ચોટીલરથી પરાંચેક કી.મી.
આર્ળ મરરવરડીની હોટલમરાં ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી રોકડ રૂ. ૧૧,૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી
કરે લ હતી.
(૨) આજથી સરતેક દીવસ પહેલર આરોપી નાં. ૧ તથર ૩ નરએ સુરેન્દ્રનર્રમરાં ડોળીયર બરઉન્ટ્રી પરસે
આવેલ પેટ્રોલપાંપની બરજુમર આવેલ હોટલ ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી રોકડ રૂ. ૭૦૦૦/- ની
ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૩) આજથી સરતેક દીવસ પહેલર આરોપી નાં. ૧ તથર ૩ નરએ આણાંદથી વડોદરર રોડ પર આવેલ
મરરવરડીની હોટલ મરાં ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી રોકડ રૂ. ૫૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૪) આજથી સરતેક દીવસ પહેલર આરોપી નાં. ૧ તથર ૩ નરએ અંકલેસ્વર સીટીમર લેડીઝનર કપડર
પહેરી અને રે લ્વે સ્ટેશનની પરછળ નર ધવસ્તરરમરાં એપરટગ મેંટ મર ત્રીજા ચોથર મરળે આવેલ મકરનમરાં
ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી એક સોનરનો ચેન તથર સોનરની એક બુટી તથર રોકડ રૂ. આશરે ૧૬૦૦૦/ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૫) આજથી સરતેક દીવસ પહેલર આરોપી નાં. ૧ તથર ૩ નરએ અંકલેસ્વર સીટીમર સુરત રોડ પર
આવેલ સોસરયટીમરાં રહેણરક મકરનમરાં ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી સોનરનો ચેન નાંર્ -૧ તથર એક
સોનરની વીટી તથર રોકડ રૂ. આશરે ૫૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી
(૬) આજથી સરતેક દીવસ પહેલર આરોપી નાં. ૧ તથર ૩ નરએ લેડીઝનર કપડર પહેરીને ભરૂચમરાં
રે લ્વે સ્ટેશન ની બરજુમર એકરદ કી.મી. આર્ળ નર ધવસ્તરરમર બપોરનર અર્ીયરર વરગ્યરનર
અરસરમર એક મહીલર તથર પુરૂષ તેનર ધરે હરજર હતર. તેને ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી એક સોનરનુ
માંર્લસુત્ર તથર એક સોનરની વીટી તથર સોનરનુ એક પેન્ડલ તથર રોકડ આશરે રૂ. પરાંચેક હજાર
ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૭) આજથી દોઢ વષગ પહેલર આરોપી નાં.૧ એ નડીયરદ શહેરમરાં આણાંદ રોડ પર આવેલ કેનરલની
બરજુમર રહેલ સોસરયટી મર મકરનમર ઉપરોક્ત એમ.ઓ.થી એક મહીલર પરસેથી સોનરની બાંર્ડીની
ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૮) આજથી દોઢ વષગ પહેલર આરોપી નાં. ૩નરએ ખાંભરળીયરમરાં રે લ્વે ફરટક પહેલર જમણી સરઈડમરાં
એપરટગ મેન્ટમરાં ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી ત્રણ સોનરની વીટી તથર એક માંર્લસુત્ર તથર રોકડ રૂ.
૪૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૯) આજથી એક વષગ પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ મહેસરણર ઉંઝર રોડ પર આવેલ રહેણરાંક
મકરનમરાંથી એક મહીલર તથર એક પુરૂષ હરજર હોય તેની પરસેથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી એક સોનર
નો ચેન તથર એક સોનરની વીટી ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૦) આજથી એક વષગ પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ મહેસરણર વીસનર્ર રોડ પર આવેલ રહેણરક
મકરનમરાંથી ત્રણ મહીલર પરસેથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી સોનરની ત્રણ વીટીઓ તેમજ રોકડ રૂ.
૧૦,૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.

(૧૧) આજથી એક વષગ પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ વીસનર્ર સીટીમરાંથી રહેણરક મકરનમરાંથી એક
મહીલર તથર એ પુરૂષ પરસેથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. વડે એક સોનરની બાંર્ડી તથર એક સોનરની
બુટીની જોડી તથર રોકડ રૂ. ૭૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૨) આજથી પરાંચેક મહીનર પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ વડોદરર રે લ્વે સ્ટેશનની પરછળ નર વીસ્તરર
મરાં મકરનમરાંથી એક મહીલર તથર એક પુરૂષ પરસેથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી સોનરનુ એક બ્રેસ્લેટ
તથર રોકડ રૂ. ૧૧,૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૩) આજથી પરાંચેક મહીનર પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ નળીયરદ રે લ્વે સ્ટેશનની પરસે આવેલ
ર્રનરળર પરસેથી મકરનમરાંથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી એક મહીલર તથર પુરૂષ પરસેથી સોનરનો એક
ચેન તથર રોકડ રૂ. ૪,૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૪) આજથી પરાંચેક મહીનર પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ સુરત બલુન રોડ પર મકરનમરાંથી ઉપરોક્ત
એમ.ઓ. થી બે મહીલર પરસેથી સોનરનો એક બ ૂટીની જોડી તથર એક સોનરની વીટી તથર રોકડ રૂ.
૫૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૫) આજથી પરાંચેક મહીનર પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ સુરત બલુન રોડ પર મકરનમરાંથી ઉપરોક્ત
એમ.ઓ. થી એક મહીલર તથર એક પુરૂષ પરસેથી સોનર ની બે વીટી તથર રોકડ રૂ. ૩૦૦૦/- ની
ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
(૧૬) આજથી પરાંચેક મહીનર પહેલર આરોપી નાં.૩ નરએ સુરત કીનરરી ટોકીજની બરજુમર આવેલ
મકરનમરાંથી ઉપરોક્ત એમ.ઓ. થી એક મહીલર પરસેથી ચરાંદીનર બે જોડી સરાંકળર તથર રોકડ રૂ.
૧૦૦૦/- ની ઠર્રઈ/છે તરપીડી કરે લ હતી.
આરોપીનો એમો

ુ નજર છે તેમ કહી ધરમર સરરૂ કરવર મરટે ઉતરર કરઢવો પડશે
– ધરમર મેલ/

તેમ કહી પરણી નર ગ્લરસ માંર્રવી ગ્લરસમર મીઠુ, મરચુ તથર કાંકુ નરખી ઉતરર પોતે પી જઈ બરદ
ચુદડી,
ાં
ધી નર પૈસર આપવર પડશે અને પૈસર નર હોય તો તે કીમતનર દરર્ીનર આપવર પડશે અને
આ ચુદડી, ધી, તેમજ આપેલ પૈસર/દરર્ીનર લઈ સ્મશરન મર જઈ શુધ્ધ કરવર જોશે તેમ કહી શુધ્ધ
કરવરનર બહરને છે તરપીડી/ઠર્રઈ કરી ગુન્હર કરે લ છે .
આરોપીનો ગુન્હરહીત ઈતીહરસ – અર્રઉ રરજસ્થરન મર જયપુર મર તથર મહરરરષ્ટ્ર મર નરર્પુર મર
તથર કચ્છ મર મરાંડવી તથર ર્રાંધીધરમ મર તથર સરબરકરાંઠર નર હીંમતનર્ર મર આ રીતે છે તરપીંડી
કરવરનર ગુન્હર ઓમર પકડરય ર્યેલ છે .
આ સમગ્ર કરમર્ીરી મર નરયબ પોલીસ અધીક્ષક શ્રી જે.એમ. ભરવરડ સર.
તથર

પો.સ.ઈ.

પી.જે. બરાંટવર તથર પો.સ.ઈ. આર.એલ. ર્ોયલ તથર પો.હેડ.કોન્સ. ભુરરભરઈ

મરલીવરડ તથર પો.હેડ.કોન્સ. મહીપરલસીંહ ચુડરસમર તથર પો.હેડ.કોન્સ પાંકજધસિંહ જાડેજા તથર
પો.કોન્સ નીલેશભરઈ ડરાંર્ર તથર પો.કોન્સ. કદનેશભરઇ ખરટરીયર તથર પો.કોન્સ. રરજુભરઇ શરમળર
સરમેલ રહેલ હતર.

(5) જેતપુર દરશી જીવણ પરર મરાં જુર્રર નો કવોલલટી કેશ પકડી પરડતી જેતપુર ધસટી પોલીસ...
રરજકોટ ગ્રરમ્ય જીલ્લર પોલીસ અધધક્ષક શ્રી બલરરમ મીણર સરહેબની સુચનર

થી નર.પો.અધઘ.શ્રી

જે.એમ.ભરવરડ સરહેબ નર મરર્ગદશન હેઠળ જેતપુર સીટી પી.આઈ શ્રી વી.આર.વરલણયર સરહેબ ની
સુચનર થી HC સાંજયભરઈ પરમરર , PC ભરવેશભરઈ ચરવડર , ચેતનભરઈ ઠરકોર રરમજીભરઈ ર્રે જા
એમ બઘર પેટ્રોલીંર્ મર હતર તે દરમ્યરન હકકકત મળે લ કે જેતપુર દરશીજીવણ પરર કૃષ્ણ નર્રમર

જાહેર મરાં જુર્રર રમતર ઈસમોને જેતપુર

ધસટી પોલીસે ઝડપી પરડયર જેમર (૧) હસમુખભરઈ

સરમતભરઈ ભરદરકર (૨) રમેશભરઈ છનરભરઇ વરલવર (૩) અરજણભરઇ ખોડરભરઇ ભરદરકર (૪)
સુરેશભરઈ હરદરસભરઈ ભરદરકર
રહે

તમરમ જેતપુર દરશીજીવણ પરરમરાં વરળરઓને રોકડ રૂ.૧૩,૪૦૦/નો મુદ્દરમરલ કબ્જજે કરી

જુર્રરધરરર કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુન્હો નોંધી કરયદે સર કરયગવરહી હરથ ધરી.....
(6) પ્ેસનોટ
* પડધરી ટરઉન ધવસ્તરરમરાંથી જુર્રરનો ર્ણનરપરત્ર કેસ પકડી પરડતી પડધરી પોલીસ*
મ્હે પોલીસ અધધક્ષકશ્રી રરજકોટ ગ્રરમ્ય બલરરમ મીણર સરહેબ તથર નરયબ પોલીસ અધધક્ષક શ્રી
ર્ોંડલ કડધવઝન ડી એમ ચૌહરણ સરહેબની સુચનર મુજબ પો.સ્ટે ધવસ્તરરમરાં પ્ોહી જુર્રર અંર્ે ની
બદીને સાંપ ૂણગ રીતે નેસ્ત નરબુદ કરવર સુચનર આપેલ હોય જે અન્વયે પડધરી પો. સ્ટે નર
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે વી વરકઢયર તથર સ્ટરફ નરઈટ રરઉન્ડમરાં પેટ્રોલીંર્મરાં હતર તે દરધમયરન પો સબ
ઇન્સ શ્રી જે વી વરઢીયર સરહેબ ને મળે લ હકીકત આધરરે પડધરી ટરઉન ધવસ્તરરનર મોટર રજપ ૂત
વરસમરાં જાહેરમરાં જુર્રર રમતર

આરોપીઓને પકડી પરડી

જુર્રરધરરર મુજબ

ધોરણ કરયગવરહી

કરવરમરાં આવેલ છે .
(1) ધનલેશભરઈ કડવરભરઇ ર્ોહેલ રહે મોટર રજપ ૂત વરસ પડધરી
(2) સાંજયભરઈ તેજાભરઈ પરમરર રહે બેડીયર પરકગ પડધરી
(3) યશપરલ જેસીંર્ભરઇ ડોડીયર રહે મોટર રજપુત પડધરી
(4) એજાજ અબુભરઈ દલ રહે મોવયર નર ઢોરે પડધરી
(5) ધમરલ રરઘવભરઇ ડોડીયર રહે મોટર રજપુત પડધરી
(6) દીલીપભરઇ અમ ૃતભરઇ ચર્ રહે. લોહરણર વરડી પરસે પડધરી
(7) દોલુભરઇ સુરરભરઇ પરમરર રહે. શરાંધતધનકેતન પરકગ પડધરી
ઉપરોકત આરોપીઓ પરસેથી જુર્રર નુ ાં સરકહત્ય તથર કુલ રોકડર રૂ 36,040/- તથર મોબરઈલ નાંર્
7 કક.રૂ 24,000/- તથર મોટર સરયકલ નાંર્ 3 કક.રૂ. 45,000/- મળી કુલ મુદ્દરમરલ રૂ 1,05,040/નો મુદ્દરમરલ મળી આવેલ છે
આ કરમર્ીરીમરાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. વી. વરઢીયર તથર એ.એસ.આઇ. જે.કે. ર્ઢવી તથર પો હેડ
કોન્સ

ફીરોઝભરઇ

તથર

પો.કોન્સ

પ્ભરતભરઈ, જયેન્દ્રધસિંહ, સાંજયધસિંહ, કૃપરલભરઇ, ડ્રરઈવર

અધનરૂધ્ધધસિંહ ધવર્ેરે જોડરયર હતર
(7) પ્ેસનોટ

૨૭/૦૯/૨૦૧૮

ર્ોંડલ તરલુકર ધવસ્તરરમરાંથી ભુણરવર ર્રમની સીમમરાંથી ધવપુળ પ્મરણમરાં
ધવદે શી દરરૂનો જથ્થો પકડી પરડતી એલ.સી.બી. શરખર રરજકોટ ગ્રરમ્ય, રરજકોટ
આજરોજ રરજકોટ ગ્રરમ્ય પોલીસ વડર શ્રી બલરરમ મીણર સરહેબની સુચનર મુજબ
ઇન્ચરર્જ પો.ઇન્સ. જે.એમ.ચરવડર તથર પો.સબ ઇન્સ. એચ.એ.જાડેજા તથર પો.સબ ઇન્સ.
યુ.એચ.વસરવર તથર એલ.સી.બી. સ્ટરફનર એ.એસ.આઇ. મહમદભરઇ ચૌહરણ તથર પો. હેડ કોન્સ.
ધવરરજભરઇ ધરધલ તથર પો.હેડ કોન્સ. મકહપરલધસિંહ જાડેજા તથર પો.કોન્સ. જયેન્દ્રધસિંહ વરઘેલર તથર

મનોજભરઇ બરયલ તથર મહેન્દ્રધસિંહ સોલાંકી તથર ધવનયભરઇ રરજપુત સરથે મળી પ્ોહી જુર્રર નર
કેશો શોધી કરઢવર પેટ્રોલીંર્મરાં હતર તે દરમ્યરન હકકકત આધરરે ર્ોંડલ તરલુકરનર ભુણરવર ર્રમની
સીમમરાં આવેલ હરકદિ કધસિંહ ર્ીરીરરજધસિંહ જાડેજાની વરડીએથી ધવજયભરઇ ભીખરભરઇ જાદવ રહેર્ોંડલ વરળરનો ધવદે શી દરરૂ નર જથ્થર સરથે ભરતભરઇ ભીખરભરઇ જાદવ રહે- ર્ોંડલ,
મહરકરળીનર્ર, સહજાનાંદનર્ર વરળરને ધવદે શી દરરૂ ની બોટલ નાંર્- ૨૫૪૪ કકિં.રૂ. ૧૨,૮૫,૨૦૦/તથર અન્ય મુદરમરલ સરથે મળી કુલ મુદરમરલ કક.રૂ. ૧૪,૩૬,૨૦૦/- સરથે પકડી પરડી ર્ોંડલ
તરલુકર પો.સ્ટે . મરાં ગુનો દરખલ કરરવી કરયદે સરની કરયગવરકહ કરે લ છે .
(8)

====== સરરી કરમર્ીરી
દે શી દરરૂ લીટર ૧૦૦

=======

પકડીપરડતી જેતપુર તરલુકર પોલીસ

રરજકોટ ગ્રરમ્ય જીલ્લર પોલીસ અધધક્ષક શ્રી બલરરમ ધમણર સરહેબ તથર નરયબ પોલીસ અધધક્ષક
ુ ગ રીતે
જે.એમ.ભરવરડ સરહેબ જેતપુર ધવભરર્નરઓ તરફથી દરરૂ તથર જુર્રરની બદ્દીને સાંપણ
નેસ્તનરબુદ કરવર મરટે સુચનર આપેલ જે અન્વયે જેતપુર તરલુકરનર પો.સબ.ઇન્સ. પી.જે બરાંટવર
પોલીસ સ્ટરફનર મરણસો સરથે પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તરરમરાં પેટ્રોલીંર્મરાં હતરાં તે દરમ્યરન સરથે નર
પો. કોન્સ.

રરજુભરઇ શરમળર ને મળે લ હકીકત નર આધરરે જેતલસર ર્રમ ચોકડી પરસેથી એક

ધપયરર્ો કરક્ષર મર કુલ ૪ ઇસમો મળી આવેલ (1) નરે શ પ્ેમજીભરઈ ચરવડર (2) ઘવલ હરે શભરઇ
મેઘનરથી (3) ધશલ્પરબેન કકશોરભરઈ સોલાંકી (4) રુબીબેન સરબીરભરઈ કરરીર્ર રહે બઘર જુનરર્ઢ
વરળરઓને દે શી દરરુ લીટર ૧૦૦ તેમજ ધપયરર્ો કરક્ષર નાંબર જી જે ૭ વી. ડબલ્યુ ૫૯૬૧ મળી
કુલ મુદરમરલ કી રૂ ૪૨૦૦૦ નર સરથે પકડી પરડી ધોરણસર કરયગવરહી કરવરમરાં આવેલ છે
આ કરમર્ીરીમરાં પો. સબ ઈન્સ. પી.જે. બરાંટવર તથર પો.હેડ.કોન્સ ભુરરભરઇ મરલીવરડ તથર પો.
કોન્સ. નીલેશભરઇ ડરાંર્ર , પો.કોન્સ રરજુભરઈ શરમળર ધવર્ેરે સ્ટરફ નર જોડરયર હતર.

(9) પોલીસ સમન્વય ન્ય ૂઝ આટકોટ.તર.૩૦/૦૯/૨૦૧૮
આટકોટ નર પરાંચવડર ર્રમેંથી જુર્રર રમતર ૧૩ શખ્સો ઝડપરયર.......
રરજકોટ ગ્રરમ્ય પોલીસ અધધક્ષક શ્રી બલરરમ મીણર સરહેબ ની સ ૂચનરથી ર્ોંડલ Dyspડી.એમ.ચૌહરણ
સરહેબ નર મરર્ગદશગન હેઠળ આટકોટ પો.સ્ટે.નર પી.એસ.આઈ.બી.એફ.ચૌધરી સરહેબ તથર
ર્ોપરલભરઈ મોહનભરઈ ધરાંધલ તથર નરે શભરઈ રરઠોડ તથર કહતેશભરઈ દે વકરયર તથર સુરેશભરઈ
જાપડીયરઅમેબધરપો.સ્ટે.ધવસ્તરર મરાં પેટ્રોલલિંર્મરાં હતર તે દરધમયરનપી.સી.ર્ોપરલભરઈ ધરાંધલ ને
હકીકત બરતમી આધરરે આટકોટ નર પરાંચવડર ર્રમે જુનર ખરચીયર નર રસ્તે આવેલ મહેન્દ્રભરઈ
નરનરભરઈ વ્યરસ ની વરડી એ જુર્રર રમતર ૧૩ ઇસમો પકડી પરડયર આરોપી ન (૧) લરભભરઈ
કરનરભરઈ ડવ જાતે આહીર ઉ.વ.૪૯.રહે પરાંચવડર (૨)રમેશભરઈ ઈશ્વરભરઈ ર્ોસરઈ જાતે બરવરજી
ઉ.વ.૪૯ રહે ધવસનર્ર (૩) મસરભરઈ દે વરભરઈ રરતલળયર જાતે ભરવરડ ઉ.વ.૩૭ રહે
ખરરચીયરજામ (૪) ર્ોબરભરઈ દે વજીભરઈ કહરરણી જાતે પટેલ ઉ.વ.૭૦ રહે ખરરચીયરજામ (૫)
કમલેશભરઈ નરશીભરઈ

શેલલયર જાતે પટેલ ઉ.વ.૪૦ રહે આટકોટ (૬)મેરરમભરઈ પથુભરઈ
ાં
જળાં

જાતે આહીર ઉવ.૫૪ રહે ઉમરરળી (૭) જેન્તીભરઈ કરમશીભરઈશેેેખલીયર જાતે પટેલ ઉવ.૪૩ રહે
ધવસનર્ર (૮)વજુભરઇ રરજાભરઈ ચરવડર જાતે આહીર ઉ.વ.૩૮ રહે મોટર દડવર (૯) ખોડરભરઈ
પ્ેમજીભરઈ દરફડર જાતે દલલત ઉ.વ.૩૫ રહે જસરપર (૧૦) રણજીતભરઈ નરરણભરઈ જળાં જાતે
આહીર ઉ.વ.૩૮ રહે ઉમરરડી (૧૧) ભવરનભરઈ અરજણભરઈ જાપડર જાતે ભરવરડ ઉ.વ.૩૦ રહે

હલેન્ડર (૧૨) વશરરમભરઈ રૂડરભરઈ ર્ળીયર જાતે ભરવરડ ઉ.વ.૨૭ રહે ધવસનર્ર (૧૩)
મહેન્દ્રભરઈ નરનરલરલ વ્યરસ રહે પરાંચવડર જસદણ તેમજ રોકડ રૂ.૫૧.૨૦૦/- તથર વરહનો ની કુલ
કી.રૂ.૨.૭૦.૦૦૦/- કુલ.કી.રૂ.૩.૨૧.૦૦૦/- મુદ્દરમરલ કબ્જજે કરી જુર્રરધરરર કલમ ૪.૫.મુજબ ગુન્હો
નોંધી કરયદે સર કરયગવરહી હરથ ધરી..........
(10)

(11)

(12)

