રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
[માહે-૨૮/૦૮/૨૦૧૮ થી ૦૨/૦૯/૨૦૧૮
(૧)

ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
જુગાર નો ગણનાપાત્ર કે સ પકડીપાડતી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ ધમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક જે.એમ.ભરવાડ સાહેબ જેતપુર ધવભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુ ગારની બદ્દીને
સ ંપુણણ રીતે નેસ્તનાબુદ કરવા માટે સુચના આપેલ જે અન્વયે જેતપુર તાલુકાના
પો.સબ.ઇન્સ. એચ. એ.જાડેજા તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારમાં ના.
રા માં હતા તે દરધમયાન પો. સ.ઇ. જાડેજા સા. ને ખાનગી રાહે ચોક્કસ બાતમી મળે લ જે
આિારે થાણાગાલોલ ગામે રે ડ કરતા જુ ગાર રમતા આરોપી કુલ ૮ ઇસમો મળી આવેલ
(1)

અરધવિંદ ભાઈ પરબતભાઇ ભેસાણણયા (2) શૈલેષ ઉફે ણચકુ છગનભાઇ ઉઘાડ (3)

મનોજભાઇ ભુપતભાઇ ઉઘાડ (4) સ ંજય ઉફે ચંદ ો ભુપતભાઇ ચાવડા (5) ઘનસુખ ઉફે
કાળુભાઈ પરબતભાઇ ભેસાણણયા (6) સ ંજયભાઈ રવજીભાઈ ભેસાણણયા (7) રાજેશભાઇ
બચુભાઈ ઘામેચા (8) જેન્તીભાઇ સતાભાઈ ઠાકોર રહે

થાણાગાલોલ તા. જેતપુર

વાળાઓને જુ ગાર ના સાહહત્ય સાથે રોકડા રૂ. ૫૨,૬૬૦/- સાથે પકડી પાડી િોરણસર
કાયણવાહી કરવામાં આવેલ છે
આ સમગ્ર કામગીરીમાં પો.સબ.ઇન્સ. એચ.એ.જાડેજા તથા હેડ કોન્સ ભુરાભાઇ માલીવાડ ,
પો. કોન્સ અધનલભાઈ પો.કોન્સ. નીલેશભાઇ ડાંગર

પો. કોન્સ. હદનેશભાઈ ખાટહરયા,

ધવગેરે સ્ટાફ ના જોડાયા હતા.
(૨)

ુ ાના વિરિા ગામની સીમમા આિેલ ગોલ્ડન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રાધે
લોધીકા તાલક
એન્ટરપ્રાઇઝ નામના કારખાનામાાં થી 20 લાખ ઉપરના મદ્દુ ામાલ સહહત જુગારધામ
પકડી પાડતી લોધીકા પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબના હુકમથી તથા નાયબ પોલીસ
અધિક્ષક શ્રી ડી.એમ.ચૌહાણ સા.નાઓ તરફથી દારૂ/જુ ગારની બદીને નેસ્તનાબુદ કરવા
સુચના આપેલ જે અન્વયે પ્રો.પો.સ.ઇ.વી.બી.ચૌહાણ સા.ની ચોકકસ અને ધવશ્વાસપાત્ર
બાતમી અન્વયે લોિીકા પો.સ્ટે ના પો.સબ.ઇન્સ એચ.પી.ગઢવી સા. તથા પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ
વી.બી.ચૌહાણ સા. તથા એ.એસ.આઇ ગજરાજધસિંહ ચંદુ ભા તથા પો કોન્સ ગીરીશભાઇ
ચંદુ ભાઇ તથા ધવનોદભાઇ હકુભાઇ તથા િનશ્યામધસિંહ દાનુભા એ રીતેના પો.સ્ટાફ સાથે
બાતમી વાળી ધવરવા ગામની સીમમાં આવેલ ગોલ્ડન ઇન્રસ્રીઝમાં આવેલ રાિે
એન્ટરપ્રાઈઝ નામના કારખાનામાં જુ ગાર અંગેની રે ઇડ કરતા (૧) ભાવેશભાઇ હીરજીભાઇ
ભુત (૨) પ્રધતક શશીકાંતભાઇ જાળીયા (૩) નીખીલભાઇ મનસુખભાઇ પાડલીયા (૪)
જીજ્ઞેશભાઇ અરધવિંદ ભાઇ જસાણી (૫) ભાગણવ કાંતીભાઇ મેતલીયા (૬) મયુરભાઇ
પ્રધવણભાઇ ટીલવા (૭) હહતેશભાઇ ચીમનભાઇ મૈછેરી રહે બિા રાજકોટ વાળાઓ કુલ
રોકડ રકમ રૂ.૧,૦૬,૭૦૦/- તથા વાહનો ન ંગ-૨ હક.રૂ.૧૮,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન

ન ંગ-૭ હક.રૂ.૧,૦૧,૦૦૦/- મળી કૂલ રૂ. ૨૦,૦૭,૭૦૦/- ના મુદ ામાલ સાથે મળી આવતા
જુ ગાર િારા 4,5 મુજબ િોરણસર કાયણવાહી કરે લ છે
(૩)

ુ સાાં રગનાપલ
ુ પાસે થી છેલ્લા ૪ િર્ષ થી નાસતો ફરતો આરોપી ને પકડી
જેતપર
પાડતી એલ.સી.બી રાજકોટ
ે ની સ ુચના થી
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહબ
ે માગણદશણન હઠ
ે ળ નાસતા ફરતા
એલ.સી.બી I/C પી.આઈ શ્રી જે.એમ.ચાવડા સાહબ
ે ,
આરોપી ને પકડવા સ ુચના થી આજરોજ પો.સ.ઈ. શ્રી એમ.આર. ગોડલીયા સાહબ
HC અનીલભાઈ ગુજરાતી , PC જયુભા વાઘેલા , બાલકૃષ્ન ત્રીવેદી , હદવ્યેશભાઈ

ે ધવસ્તાર માં પેરોલીગ માં હતા . તે દરમ્યાન મળે લ
સ ુવા એમ બઘા જેતપુર શહર
હહકકત આઘારે જેતપુર સીટી । ગુરન ૨૦/૨૦૧૫ IPC કલમ ૩૨૬ ,૧૪૩ , ૧૪૭
ધવ. ગુન્હા ના કામે નાસતો ફરતો આરોપી પરબત @ પ્રવીણ જોરુભાઈ વડદોરીયા
દે.પુ રહ.ે જેતપુર વાળો ને Crpc કલમ ૪૧(૧)આઈ મુજબ અટક કરી જેતપુર સીટી
પો.સ્ટે આગળ ની કાયણવાહી કરવા સોપી આપેલ .
(૪)

ચાલ ુ ફોર વ્હહલ Maruti Ertiga ગાડીમાાં તીન પત્તીનો જુગાર રમતા જુગારીઓને પકડી
ુ (જલારામ) પોલીસ
પાડતી વિરપર

રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
શ્રી જે. એમ. ભરવાડ સાહેબ, જેતપુર ધવભાગ તથા CPI શ્રી રાવત સાહેબ, િોરાજી ધવભાગ
નાઓ દ્વારા ધવરપુર (જલારામ) પો.સ્ટે ધવસ્તારમાં પ્રોહહબીશન તેમજ જુ ગાર સબંિી
ગુન્હાઓ હડટે ક્ટ કરવા સુચનાઓ આપવામાં આવેલ.
જે અનુસ ંિાને આજરોજ તા: ૨૯/૦૮/૨૦૧૮ રોજ ધવરપુર (જલારામ) પો.સ્ટે ના
પો.સ.ઈન્સ શ્રી આર.ડી.ચૌહાણ સા નાઓની મૌખીક સુચનાથી ASI મહેશભાઈ પઢીયાર
તથા HC ભરતભાઈ કોચરા તથા PC પ્રતાપસીંહ જાડેજા નાઓ ધવરપુર (જલારામ) પો.સ્ટે
ધવસ્તારમાં પેરોલીંગમાં હતા તે દરમ્યાન PC પ્રતાપસીંહ જાડેજા નાઓને બાતમી હકીકત
મળે લ કે “રાજકોટ તરફથી એક સફેદ કલરની Maruti Ertiga ફોર વ્વ્હલ ગાડીમાં બેઠેલા
માણસો પૈસા પાના વતી તીનપતીનો હારજીતનો જુ ગાર ચાલુ ગાડીએ રમે છે અને જેતપુર
તરફ જાય છે“ તેમ ચોક્કસ મળે લ બાતમી આિારે સતત વોચ રાખી બાતમી વણણનવાળી
ગાડી પીઠડીયા ટોલનાકા પાસેથી પસાર થતા ગાડી તેમજ તેમા બેસલ
ે માણસોને જોતા
જુ ગાર તેમજ રોકડ સાહીત્ય સાથે મળી આવતા રાઈવર સહીતના કુલ સાત આરોપી ઈસમો

નામે (૧) મીથુનભાઈ ગોધવિંદ ભાઈ પટે લ, ઉ.વ.૩૫, રહે- કુકરવાડા તા.ધવજાપુર જી.મહેસ ાણા
તથા (૨) મીતુલભાઈ ચંદુ ભાઈ પટે લ ઉ.વ. ૨૯ રહે ધવસનગર જી.મહેસાણા તથા (૩)
નવધનત કુ માર રમણલાલ પટે લ ઉ.વ.૩૭ રહે ધવસનગર જી.મહેસાણા તથા (૪) જીજ્ઞેશભાઈ
બાબુભાઈ પટે લ ઉ.વ. ૨૭ રહે ધવસનગર જી.મહેસાણા તથા (૫) પ્રકાશકુમાર નાગરભાઈ
પટે લ ઉ.વ.૩૫ રહે ધવસનગર જી.મહેસાણા તથા (૬) કમણભાઈ જેન્તીભાઈ પટે લ ઉ.વ.૨૬
રહે ધવસનગર જી.મહેસાણા તથા (૭) રાઈવર કમલેશભાઈ જેતાભાઈ પટે લ ઉ.વ. ૩૭ રહે કુ કરવાડા તા.ધવજાપુર જી.મહેસાણા નાઓને ગંજીપાના ૫૨ હક.રૂ. ૦૦/- તથા રોકડા રૂ.
૫૮૧૮૦/ તથા મોબાઈલ ફોન ન ંગ-૭ કુલ હક. રૂ. ૨૯૦૦૦/- તથા ફોર વ્વ્હલ Maruti
Suzuki Ertiga ગાડી ન ંબર GJ 02 BH 6271 હક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ મુદ્દામાલ રૂ.

૫,૮૭,૧૮૦/- મુદ્દામાલ સાથે પકડી ગણનાપાત્ર જુ ગારનો કે સ કરી આરોપીઓ ધવરુધ્િ
જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુન્હો રજજસ્ટડણ કરે લ છે.
💫 ઉપરોક્ત કામગીરી ધવરપુર (જલારામ) પો.સ્ટે ના પો.સ.ઈન્સ શ્રી આર.ડી.ચૌહાણ
નાઓની સુચનાથી ASI મહેશભાઈ પઢીયાર તથા HC ભરતભાઈ કોચરા તથા PC
પ્રતાપસીંહ જાડેજા ધવગેરેનાઓએ ટીમ વકણ થી કરી જુ ગારનો ગણનાપાત્ર કે સ શોિી કાઢેલ
છે.

(૫)

આટકોટ વિસ્ટ્તાર માાં થી ભારતીય બનાિટનો વિદેશી દારૂ નો જથ્થો પકડી પાડતી
એલ.સી.બી રાજકોટ ગ્રામ્ય
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબની સુચના
એલ.સી.બી I/C પી.આઈ
જાડેજા,ણિજરાજધસિંહ

થી

શ્રી જે.એમ.ચાવડા સાહેબ તથા પો.હેડ કોન્સ મહહપાલધસિંહ

જાડેજા,અનીલભાઇ

ગુજરાતી,અમીતભાઇ

કનેરીયા

તથા

પો.કોન્સ.જયુભા વાઘેલા,મનોજભાઇ બાયલ,હદવ્યેશભાઇ સુવા,ભોજાભાઇ ત્રમટા,મયુરધસિંહ
જાડેજા એમ એ રીતેના સ્ટાફનાઓએ મોટાદડવા ગામેથી આરોપી ઇમ્તીયાઝ ઉફે લાલો
ઇિાહીમભાઇ સુમરા રહે- ગોંડલ તથા સુભાષ ઉફે સુભલો વલ્લભભાઇ વાઘેલા રહે - ગોંડલ
વાળાઓને તેના કબજા ની સેવરોલેટ રાવેરા ગાડી ન ં. GJ-03-CE-5413 માંથી ગે.કા. પાસ

પરમીટ વગરનો જુ દી જુ દી િાંડની ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બોટલ ૭૫૦
એમ.એલ.ની ન ંગ- ૪૬૭ હક.રૂ. ૧,૪૦,૧૦૦/- તથા રાવેરા ગાડી રજી.ન ં. GJ-03-CE-5413
હક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન ન ંગ-૨ હક.રૂ. ૧,૦૦૦/- તથા રાવેરા ગાડીની
આર.સી. બુકની કલર ઝેરોક્ષ ૧ હક.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૦૩,૪૧,૧૦૦ /- ના મુદ ામાલ
સાથે પકડી પાડી િી ગુજરાત પ્રોહીબીશન એકટ હેઠળ અટક કરી આટકોટ પો.સ્ટે આગળ
ની કાયણવાહી કરવા સોપી આપેલ .
(૬)

જુગારનો ગણનાપાત્ર કે સ પકડી પાડતી ધોરાજી પોલીસ
પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય બલરામ મીણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
જેતપુર હડધવઝન જે એમ ભરવાડ સાહેબની સુચના મુજબ પો.સ્ટે ધવસ્તારમાં પ્રોહી જુ ગાર
અંગે ની બદીને સ ંપ ૂણણ રીતે નેસ્ત નાબુદ કરવા સુચના આપેલ હોય જે અન્વયે િોરાજી
પોસ્ટે ના પો.ઇન્સ શ્રી એમ વી ઝાલા સા ની સુચના મુજબ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે વી વાહઢયા
તથા સ્ટાફે નાઈટરાઉન્ડમાં પેરોલીંગમાં હતા તે દરધમયાન િોરાજી

કોલેજ ચોક શ્રેયા

એપાટણ મેન્ટ પાસેથી જાહેરમાં જુ ગાર રમતા આરોપી (1) ચેતનભાઇ લાલજીભાઈ દે ડહકયા
(2)

વીમલેશ કે શવલાલ કોરાટ (3)

ધવપુલ ભીખાભાઈ સોજીત્રા (4) સુરેશ બાબુભાઈ

રાખોલીયા (5) ધમતેશ પ્રફુલભાઈ વાઘેલા (6) ધનતીન ચુનીભાઇ ગોહેલ (7) ણચરાગ
પ્રવીણભાઈ માવાણી રહે. િોરાજી વાળાઓ ને જુ ગાર નુ ં સાહહત્ય તથા

કુલ રોકડા રૂ

51,800/- તથા મોબાઈલ ન ંગ 9 હક.રૂ 23,000/- તથા મોટર સાયકલ ન ંગ 3 હક.રૂ.
55,000/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ રૂ 1,29,800/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી જુ ગારિારા
મુજબ િોરણ સર કાયણવાહી કરે લ છે
આ કામગીરીમાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે. વી. વાઢીયા તથા પો હેડ કોન્સ ધવજયભાઈ,
અશોકભાઈ, હહતેશભાઈ તથા પો.કોન્સ અધનરુદ્ધધસિંહ ધવગેરે જોડાયા હતા
(૭)

ે શ્રીની દારૂ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અવધક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહબ
જુગારની બંદીને ડામવા દારૂ જુગારની પૃવ ૃતી અંંગે અસરકારક કામગીર કરવા
ે ના
અંગેની સ ુચના મુજુબ અને નાયબ પોલીસ અિીક્ષક ડી.એમ.ચૌહાણ સાહબ
માગણદશણન

ે ળ આજરોજ તા.૧/૦૯/૧૮ રોજ જસદણ પો.સ્ટે. પો.ઇન્સ.શ્રી
હઠ

ે ને મળે લ ખાનગી હકીકત અંગે જસદણ પો.સ્ટે.ના
એચ.જી.પલ્લાચાયાણ સાહબ
ે .કોન્સ. જયંતીભાઇ મજેઠીયા
પો.હડ
પો.કોન્સ. લખમણભાઈ

મારૂ

તથા

ે . કોન્સ. રમશેભાઇ પરમાર તથા
તથા પો.હડ
પો.કોન્સ. ભોળાભાઈ મકવાણા નાઓએ

માિવીપુર ગામની સીમ ઘલેાસોમનાથ તથા આંબરડી જવાના રસ્તે ટીપોઇંટ પાસે
ખુલ્લી જયામાં જુગારની રેડ કરતા તીન પતી રોનનો જુગાર રમતા કુલ ૮ ઈસમો
રોકડ રૂ.૩૨,૭૦૦/- સાથે આજરોજ તા.૦૧/૦૯/૧૮ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગ્યે
પકડાઈ જતા અટક કરી િોરણસરની કાયણવાહી કરી જુગારિારા ૧૨ મુજબનો ગુન્હો
નોંિતી જસદણ પોલીસ.
(૮)

ુ ગોપી એપાટષ મેન્ટ માાં જુગાર નો અખાડો પકડી પાડતી જેતપર
ુ વસટી પોલીસ
જેતપર
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 એમ.અને.રાણા સાહેબ તથા
પી.એસ.આઈ.જે.એમ.પરમાર સાહેબ તથા pc ધવશાલભાઈ સોનારા Hc સ ંજયભાઈ pc
લાખુભા

મહેશભાઈ જેતપુર ધસટી ધવસ્તાર માં પેરોલીંગ માં હતા તે દહરમયાન જેતપુર

જુ થુડી
ં રોડ પર આવેલ ગોપી એપાટણ મેન્ટ બ્લોક ન ૨૦૮ માં જુ ગાર રમતા ૮ શખ્સો ને
જેતપુર ધસટી પોલીસે ઝડપી પાડયા આરોપી (૧) યુવરાજભાઈ જીવકુભાઈ હુડદ જાતે કાઠી
દરબાર ઉ.વ.૨૧ રહે જેતપુર (૨)કમલેશભાઈ માિાભાઈ ભાદ્રા જાતે સીિી ઉ.વ.૪૫ રહે
જેતપુર (૩) જશકુ ભાઈ જીત ભ
ુ ાઇ હુદ ડ જાતે કાઠી દરબાર ઉ.વ.૨૦.રહે જેતલશર (૪)

આધશષભાઈ મનસુખભાઈ લાખાણી જાતે પટે લ ઉ.વ.૩૨ રહે જેતલસર (૫)ભરતભાઈ
ભોવાનભાઈ લાખાણી જાતે પટે લ રહે જેતલસર (૬)ધનતેશભાઈ જનાદે નભાઈ ભાદ્રા જાતે
ધસિંિી ઉ.વ.૨૧.રહે જેતપુર (૭) અધનલભાઈ ઈશ્વરદાસભાઈ ભાદ્રા જાતે ધસિંિી ઉ.વ.,૪૫ રહે
જેતપુર (૮) જનાદૅ નભાઈ માિવદાશ ભાદ્રા જાતે ધસિંિી ઉ.વ.૫૭ રહે જેતપુર તેમજ રોકડ
રૂ.૪૮૦૦૫ તથા મોબાઈલ ન ંગ ૮ કી.રૂ.૧૩.૯૦૦/- તથા મોટર સાયકલ ન ંગ ૪
કી.રૂ.૧.૧૫.૦૦૦/- કુ લ મળીને કી.રૂ.૧.૭૬.૯૦૫/- મુદ્દામાલ કબ્જે કરી જુ ગારિારા કલમ
૪.૫.મુજબ નો ગુન્હો નોંિી કાયદે સર કાયણવાહી હાથ િરી.

(૯)

ગે.કા. હવથયાર પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.પ્રેસ નોટ ૪/૦૯/ર૦૧૮
ે નાઓએ
મે.પોલીસ અધિક્ષકશ્રી રાજકોટ ગ્રામ્ય,રાજકોટ બલરામ મીણા સાહબ
જીલ્લામા ગેરકાયદેસર હધથયારોના કેસો કરવા સ ુચના કરેલ હોય જે અન્વયે
એસ.ઓ.જી. ના ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઈન્સ.શ્રી યુ.એચ.વસાવા, પોલીસ સબ ઈન્સ.શ્રી
ે કોન્સ. અત ુલભાઇ ડાભી, પો.કોન્સ. રણજીતભાઇ િાિલ તથા
એ.એ.ખોખર, પો.હડ
સાહહલભાઇ ખોખર એમ બિા ભાડલા પો.સ્ટે. ધવસ્તારમા પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન
પો.કોન્સ. રણજીતભાઇ િાિલને મળે લ ચોક્કસ હકીકત આિારે ખડવાવડી ગામની
સીમમાથી ગે.કા. હધથયાર દેશી હાથ બનાવટની જામગરી બંદુક-૧ હકિં.રૂ.ર૦૦૦/સાથે મનસ ુખભાઇ લખમણભાઇ મકવાણા ઉ.વ.૪૭ રહ.ે ખડવાવડી તા.જસદણ વાળો
મળી આવતા અટક કરી િોરણસરની કાયણવાહી કરી ભાડલા પોલીસ સ્ટેશન સોંપી
આપેલ છે .

ે ા પાસા અટકાયતી ને અટકાયતમાાં
(૧૦) છેલ્લા એક િર્ષ થી પોલીસ પકડથી દુર રહત
લેતી રાજકોટ ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
રાજકોટ જીલ્લા મેજી. સા.એ ઇસ્યુ કરેલ પાસા વોરં ટને રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના
ે દ્વારા પેન્ડીંગ પાસા વોરં ટની બજવણી
પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહબ
કરવા સારૂ સ ુચના આપતા એલ.સી.બી. ઇન્ચા.પો.ઇન્સ. શ્રી જે.એમ. ચાવડા તથા
પો.સબ.ઇન્સ. એમ.આર. ગોંડલીયા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફના કમણચારીઓ ઉપરોક્ત
સ ુચના અન્વયે પાસા અટકાયતીને અટકમાં લેવા સઘન પ્રયાસો કરતા પો. કોન્સ.
અમીતભાઇ પટેલ તથા મયુરધસિંહ જાડેજા ને હકકીત રાહ ે બાતમી મળતા પાસા
અટકાયતી

હાજીભાઇ

હાસમભાઇ

દલ

જાતે-ગામેતી,

ઉ.વ.૩૫,

રહ.ે હાલ.

વેરાવળ,સોમનાથ સ્ટેશન, વેરાવળ બાયપાસ રોડ, મુળ.ગામ-લુણાગરી તા.જેતપુર,
જી.રાજકોટ વાળાને આજરોજ કલાક ૧૯/૩૦ વાગ્યે ગોંડલ હાઇ-વે રોડ, ગુદ
ં ાળા
ચોકડી પાસેથી પાસા અટકાયતીને અટકાયતમાં લઇ પોરબંદર ખાસ જેલ ખાતે
મોકલવા તજવીજ કરેલ છે .
ુ નિાગઢ તથા વિરપર
ુ રબારીકા સીમ માાં થી ઈગ્લીશ દારૂ તથા જુગાર નો
(૧૧) જેતપર
અખાડો પકડી પાડતી એલ.સી.બી રાજકોટ.
ે ની સ ુચના થી
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહબ
જુગાર તથા પ્રોહીના કેસો શોઘી કાઢવા સ ુચના કરતા એલ.સી.બી I/C પી.આઈ શ્રી
ે , HC અનીલભાઈ ગુજરાતી , અમીતભાઈ પટેલ , રવીભાઈ
જે.એમ.ચાવડા સાહબ
બારડ PC જયુભા વાઘેલા , મનોજભાઈ બાયલ , રહીમભાઈ દલ , મયુરધસિંહ જાડેજા ,
હદવ્યેશભાઈ સ ુવા એમ બઘા ને જેતપુર ડીવી. માં પેરોલીગ માં હતા. તે દરમ્યાન
મળે લ હહકકત આઘારે જેતપુર દાશીજીવણપરા માં જુગાર નો અખાડો માં રેઈડ
કરતા આરોપી નં. (૧) હરી ડાયાભાઈ ખાંભ ુ

ે હમીરભાઈ દવેરા (૩)
(૨) મહશ

મહન્ે દ્ર ગાગજીભાઈ મચ્છોયા (૪) પ્રવીણ મંગાભાઈ સોંદરવા (૫) રમેશ દેવશીભાઈ

ભાદરકા રહ.ે બઘા જેતપુર વાળા જુગાર રમતા કુલ રોકડ રૂ. ૨૦,૧૩૦/- તથા
મોબાઈલ નંગ ૫ સાથે કુલ મુદામાલ રૂ.૩૩,૧૩૦/- સાથે પકડી પાડી પાડેલ તેમજ
ે ો મનીષ @મયો વાલજીભાઈ મકવાણા
જેતપુર સામાકાઠે રેલ્વે ના પાટા પાસે રહત
ે ાક મકાને ઈગ્લીશ દારૂ ની રેઈડ કરતા ઈગ્લીશ દારૂ ની
રે.જેતપુર વાળા ના રહણ
બોટલ નંગ.૨૨ હક.રૂ.૬,૦૦૦/- નો મુદામાલ પકડી પાડી જેતપુર સીટીપો.સ્ટે
આગળ ની કાયણવાહી કરવા સોપી આપેલ .તેમજ ધવરપુર ના રબારીકા માં ભાવેશ
ઘનજીભાઈ ગોંડલીયા ની સીમ માં ગોડાઉન માં ઈગ્લીશ દારુ ની રેઈડ કરતા
આરોપી નં(૧) અંકીત રમેશભાઈ ઘાઘળ રે.પીઠડીયા
રાઠોડ રે.ભુખી

(૨) મનોજ રામજીભાઈ

(૩) ભાવેશ ઘનજીભાઈ ગોંડલીયા રે.પીઠડીયા (૪) રાણાભાઈ

રે.પાસતર તા.ભાણવડ જી.દ્રારકા વાળા ઓએ પાસે ઈગ્લીશ દારૂ ની બોટલ નંગ.૨૧
હક.રૂ.૬૩૦૦/- તથા બીયર ટીન નંગ.૮ હક.રૂ.૮૦૦/-કુલ હક.રૂ.૭૧૦૦/- તથા મો.સા
તથા મોબાઈલ મળી કુલ મુદામાલ રૂ.૩૫,૬૦૦/- સાથે મળી આવતા પકડી પાડી
ધવરપુર પો.સ્ટે આગળ ની કાયણવાહી કરવા સોપી આપેલ .

