(૧) પ્રેસનોટ
ુ પ્રોહીના બટ
ુ લેગરને દે શીદારૂના જથ્થા સાથે બે ઇસમને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય *એલ.સી.બી
જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી 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 સાહેબ ના માગગદર્ગન પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી અેેચ.અેે.જાડેજા સાહેબ , HC
અનીલભાઈ ગુજરાતી , PC દદવ્યેર્ભાઈ સુવા જેતપુર ર્હેર ધવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરધમયાન ખાનગી
બાતમી રાહે હકીકત મળે લ કે જેતપુર ખીરસરા રોડ પાસે એક સીલાવર કલર ની અલ્ટો કાર
નાં.GJ01KF7193 વાળી કાર માાં (૧) હરસુખ @ દાસ ગોધવદભાઈ સાહીયા (૨) સુરેર્ @ ધવઠલ ભોજાભાઈ
ચાવડા રહે બાંને જેતપુર નરસાંગટેકરી (૩) કાળા દે વાયતભાઈ મોરી રહે.જુનાગઢ વાળા ઓ પાસે થી
ઉપરોકત કાર સાથે નાં.(૧)(૨) પાસે થી દે ર્ીદારૂ ના બાચકા નાંગ.૧૭ દે ર્ીદારૂ લી.૫૦૦ દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/તથા અલ્ટો કાર ની દક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ મળી કુલ મુદામાલ દક.રૂ.૧,૧૦,૫૦૦/- સાથે પકડી
પાડી જેતપુર સીટી પોલીસ સ્ટેર્ને ગુનો રજી કરાવી આગળ ની કાયગવાહી કરે લ.
(૨)પ્રેસનોટ
ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
દે શી દારૂ લીટર ૧૦૫ સાથે બે ઈસમૉને પકડી પાડતી જેતપર

રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી

બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક

ુ ગ રીતે નેસ્તનાબુદ
જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીને સાંપણ
કરવા આપેલ સુચના અન્વયે

જેતપુર તાલુકાના પો.સબ.ઇન્સ. પી.જે બાાંટવા તથા

માણસો નાઇટ રાઉન્ડમાાં હતાાં તે દરમ્યાન મળે લ
ભનુભાઇ
રહે

પીપળીયા ઉ.વ. ૨૭

પસવારા

તા. ભેસાણ

જી.જે.૧૧ બી.ઈ. ૯૫૬૯

પોલીસ સ્ટાફના

હકીકત ના આિારે ખારચચયા ગામ પાસેથી (૧) િમગન્ર

રહે. કદરયા ગામ તા. ભેસાણ (૨) મનીર્ ભનુભાઇ જીલીયા ઉ.વ. ૨૮

વાડાઓને દે ર્ી દારુ

લીટર

૧૦૫

કી.રૂ. ૨૧૦૦ તથા મૉ.સા. રજી નાં.

કી રૂ , ૨૦,૦૦૦/- ના સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ.

આ કામગીરીમાાં પો.સ.ઈ. પી.જે.બાાંટવા તથા એ.એસ.આઇ. એમ.કે.મનાત તથા પો.હેડ. કોન્સ ભુપેન્રભાઇ
મોરી ધવગેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
(૩)પ્રેસ નોટ
તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સ ૂચનાથી તેમજ ના.પો. અધિ. શ્રી
એચ.એમ જાડેજા સાહેબ તથા ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ના પો.ઇન્સ. શ્રી કે.એન. રામાનુજ સાહેબના માગગદર્ગન
હેઠળ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ના પ્રોહી. ગુરનાં. ૫૭૬/૨૦૧૮ નો ગુન્હો ગઇ તા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ જાહેર
થયેલ હોય જેની તપાસ પો.હેડ.કોન્સ. રાજેન્રધસહ ડી. ઝાલા ચલાવતા હોય અને તપાસ દરમ્યાન આરોપી
ચચરાગ કાળુભાઈ સરવૈયા રહે. કપુરીયા પરા ર્ેરી નાં. ૩, ગોંડલ વાળાના રહેણાાંક મકાનેથી પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી
બી.એલ.ઝાલા સાહેબ તથા પો.હેડ.કોન્સ. રાજેન્રધસિંહ ઝાલા તથા પો.કોન્સ. પ્રધતપાલધસહ જેઠવા તથા
પો.કોન્સ. રાજેર્ભાઇ બાયલનાઓએ તપાસ દરમ્યાન વધુ ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાતીય ઈગ્લલર્ દારૂની
બોટલ નાંગ-180 કી.રૂ. 54000/- નો પકડી પાડી આરોપી ધવરૂધ્િ ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. મા અલગથી ગુન્હો
રજી. કરાવેલ છે . આ કામની આગળની તપાસ પો.હેડ.કોન્સ. રાજેન્રધસહ ડી. ઝાલા ચલાવી રહ્યા

(૪)પ્રેસનોટ
ુ (જલારામ) પોલીસ
રબારીકા ગામની સીમમાાંથી દારુ ગાળવાની ભઠ્ઠી પકડી પાડતી વવરપર

મ્હે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના મુજબ નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક શ્રી જે એમ ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાગ તથા સી.પી.આઇ કે.આર.રાવત સાહેબ નાઓની પ્રોહીજુગાર કેર્ો ર્ોિી દારુ જુગાર પ્રવુતી સદાં તર નાબુત કરવા સુચના આપેલ હોઇ જે સુચન આિારે ધવરપુર
પો.સ્ટેના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.બી.ચૌહાણ સા નાઓને મળે લ બાતમીના આિારે પો.સબ.ઈન્સ વી. બી.
ચૌહાણ સા. તથા પો.હેઙકોન્સ ભરતભાઇ કોચરા પો.હેઙકોન્સ ભોળાભાઈ ગોહેલ એલ.આર.ડી. જયેર્કુમાર
ચાવડા ડ્રા.પી.સી અરધવિંદધસિંહ ગોહીલ એમ બિા રબારીકા ગામની સીમમાાં રે ડ કરી દે ર્ી દારુની ભઠ્ઠી પકડી
પાડી દે ર્ી દારુ બનાવવાનો ગરમ તથા ઠાંડો આથો લીટર ૩૬૦ તથા તૈયાર દે ર્ી દારુ લીટર ૩૦ લીટર
તથા ભઠ્ઠીના સાિનો પકડી પાડી કાયદે સર કાયગવાહી કરે લ છે જેમા આરોપી (૧) દકર્ોરભાઇ વરદાનભાઇ
લાલુ કાઠી દરબાર ઉવ.૨૬ રહે.હાલ ધવરપુર મુળ રે .રબારીકા તા.જેતપુર (૨) ભાભલુભાઇ ગભરૂભાઇ જડુ
કાઠી દરબાર રહે.હાલ ધવરપુર મુળ રે .રબારીકા તા.જેતપુર વાળાઓ ધવરુધ્િ ધવરપુર પોલીસ સ્ટેર્ને ગુન્હો
રજી. કરાવેલ છે

ઉપરોક્ત કામગીરી ધવરપુર (જલારામ) પો.સ્ટે ના પો.સબ.ઈન્સ શ્રી વી.બી.ચૌહાણ તથા UHC ભરતભાઈ
કોચરા તથા UHC ભોળાભાઇ ગોહેલ તથા LRD જયેર્કુમાર ચાવડા ડ્રા.PC અરધવિંદધસિંહ ગોહીલ ધવગેરે
રોકાયેલા હતા

