રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- ડીસેમ્બર/૨૦૨૦
એન.ડી.પી.એસ.ના કેસો-(૩)
(૧)

તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૦

ના

રોજ

ધોરાજી

પો.સ્ટે.

વિસ્તારમા

એસ.ઓ.જી.

શાખાના

અવધકારી/કમમચારીઓ પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન બાતમીરાહે હકીકત મળે લ કે, રજાક
ઇસ્માઇલ ખુરેશી રહે.ધોરાજી પાલાિાડ કાજી મસ્જીદ પાસે િાળો પોતાના

કબ્જજામાાં

ગેરકાયદે સર રીતે નાકોટીકસ (માદક પદાર્મ) નો જથ્ર્ો રાખી તેન ુ ાં હેરફેર િેચાણ કરિા
માટે ધોરાજી મનહર ભેળ સામે આિેલ મુતરડી પાસે ઉભો હોિાની હકકકત મળે લ. જે
હકીકત આધારે હકકકત િાળી જગ્યાએ રે ઈડ કરતા રજાકભાઇ ઇસ્માઇભાઇ ખુરેશી જાતે
સીપાઇ ઉ.િ.-૪૫ ધાંધો-મજુરી રહે ધોરાજી પાલાિાડ કાજી મસ્જીદ સામે તા.ધોરાજી
જી.રાજકોટ િાળો પોતાના કબ્જજામાાં ગેર કાયદે સર રીતે બદામી તર્ા ભુખરા રાં ગના
ઓપીયમ ડેરીિેટીવ્સ (મોફીન/હેરોઇન) નો જથ્ર્ો કુલ િજન ૯ ગ્રામ અને ૬૫૦ મીલીગ્રામ
કક.રૂ.૯૬,૫૦૦/- નો રાખી િેચાણ કરિાના ઇરાદે રાખી મળી આિેલ. તેમજ રોકડ રૂપીયા
૨,૪૦૦/- મળી કુલ રૂ.૯૮,૯૦૦/- ગણી કબ્જજે કરે લ તર્ા આરોપીને ક.૨૧/૧૫ િાગ્યે
હસ્તગત

કરી

આરોપી

વિરૂધ્ધ

ધોરાજી

પો.સ્ટે.

બી-પાટમ

ગુ.ર.નાં.૦૧૨૯/૨૦૨૦

એન.ડી.પી.એસ એકટ ક.૮(સી),૨૧(બી) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.
(ર)

વિરપુર પો.સ્ટે પાટમ બી ગુ.ર.નાં ૧૧૨૧૧૨૧૩૦૦૧૨૦૦૬૮૭/૨૦ એન.ડી.પી.એસ.એકટ
કલમ ૮(સી),૨૦(બી)(૨-બી),૨૯ સ્ર્ાનીક પોલીસ ગુન્હો શોધીકાઢેલ છે . તે એિી રીતે કે,
આ કામના આરોપી (૧) રોનક ઉફે રાજા ઇસુબભાઇ પઠાણ જાતે મુસ્લીમ ઉ.િ.-૨૩ ધાંધોમજુરી રહે ગોંડલ િોરાકોટડા રોડ આિાસ ક્િાટમ ર માાં જી.રાજકોટ (૨) એઝાજ ઉફે મામુ
કદલાિરભાઇ બ્જલોચ જાતે મકરાણી ઉ.િ.૨૪ ધાંધો.મજુરી રહે.ગોંડલ ગુદ
ાં ાળા દરિાજા પાસે
જી.રાજકોટ (૩) એઝાજ ઉફે તેજો મેહમુદશા શાહમદાર જાતે ફકીર ઉ.િ.-૨૦ ધાંધો-રી.ડ્રા.
રહે ગોંડલ હડ
ુ કો સોસાયટી ચીસ્તીયા મસ્જીદ પાસે જી.રાજકોટ (૪) મહમદશા ઉફે બાપુ
ઇમરાનશા ફકીર રહે જેતપુર બળદે િધાર કેનાલ પાસે શૈલેષભાઇ ની દુકાન પાસે મો.નાં૯૦૮૧૫૩૮૦૭૬ િાળાઓ પૈકી નાં.(૧),(૨) તર્ા (૩) નાઓએ આ કામના આરોપી નાં.(૪)
પાસેર્ી ગેર કાયદે સર રીતે િનસ્પતીજન્ય ગાાંજાના ઘટકો િાળો માદક પદાર્મનો જથ્ર્ો કુલ
િજન ૨ કકલો ૧૦૦ ગ્રામ કકિં.રૂ.૨૧,૦૦૦/- નો મેળિી સફેદ કલરની ટાટા કાંપનીની
ઇન્ડીગો ગાડી રજી નાં. GJ-01-HN-0477 કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- િાળીમાાં રાખી નીકળતા
મોબાઇલ

નાંગ-૦૩

કક.રૂ.૧૧,૦૦૦/-

તર્ા

રોકડ

રૂવપયા

૨,૨૦૦/-

મળી

કુલ

રૂ.૧,૩૪,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્ે નાં (૧) ર્ી (૩) પકડાઇ જતા તેમજ પકડિા ઉપર બાકી
રહેલ આરોપી નાં (૪) નાઓએ સદરહુ ગુનો કરિામા એકબીજાની મદદગારી કરતા ગુન્હો
કયામ બાબત.
(૩)

જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. પાટમ -બી ૧૧૨૧૩૦૨૨૨૦૧૮૫૦/૨૦ એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ કલમ
૮(સી), ૨૦ બી સ્ર્ાનીક પોલીસ ગુન્હો શોધીકાઢેલ છે . તે એિી રીતે કે, આ કામના આરોપી
મહમદશા

ઉફે

બાપુ

સ/ઓ

ઇબ્રાહીમશા

ઉફે

ઇમરાનશા

સરિદી,જાતે

ફકીર,

રહે.બળદે િધાર,કેનાલ પાસે,નિાગઢ,જેતપુર,જી.રાજકોટ મુળ રહે. આખાગામ તા.િાંર્લી
જી.જુનાગઢ િાળો પોતાના કબજા ભોગિટાિાળા રહેણાાંક મકાનમાાં િનસ્પતીજન્ય ગાાંજાના
ઘટકો િાળો પદાર્મનો જથ્ર્ો કુલ િજન ૧૪.૧૭૨ કક.ગ્રા. ગ્રામ જેની કુલ કકિંમત આશરે
રૂ.૧,૪૧,૭૨૦/- તર્ા એક કાળા કલરનો મોબાઈલ કક.રૂા.૫,૦૦૦ મળી કુલ રૂ.૧,૪૬,૭૨૦/ના મુદામાલ સાર્ે મળી આિતાાં ગુનો કયામ બાબત.

ુ બ કેસ : (૨)
ગે રકાયેદસર હથીયાર (આમ્સસ એકટ) મજ
(૧)

તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ એસ.ઓ.જી.શાખાના અવધકારીશ્રી/કમમચારીઓ શાપર(િે)
પો.સ્ટે. વિસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન બાતમીરાહે હકીકત મળે લ કે, નેશનલ હાઇિે
તેજસ્િી હનુમાન માંકદર પાસે અગાઉ રાજકોટ શહેરમાાં હર્ીયારના ગુન્હામાાં પકડાયેલ ઇસમ
કદિલો કે જેને કાળા કલરનુ ાં પેન્ટ તર્ા લાલ અને ગ્રે કલરનો ચોકડીિાળો શટમ પહરે લ છે .
તે પોતાના પેન્ટના નેફામાાં ગેરકાયદે સર રીતે હર્ીયાર રાખી આંટા ફેરા કરે છે . જે હકીકત
આધારે હકકકત િાળી જગ્યાએ રે ઈડ કરતા કદવ્યેશ ઉફે કદિલો સ/ઓ જેરામભાઇ ઠુાંમર
જાતે પટેલ ઉ.િ.૩૧ ધાંધો.મજુરી રહે.રાજકોટ રામનગર-૨ શેરી નાં.૩ કોઠારીયા ચોકડી
તા.જી.રાજકોટ મુળ શીિરાજગઢ તા.ગોંડલ જી.રાજકોટિાળો પોતાના કબ્જજામાાં ગેર
કાયદે સર રીતે એક પીસ્ટલની કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તર્ા એક કાટીઝની કક.રૂ.૧૦૦/- એમ કુલ
કક.રૂ.૨૦,૧૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાર્ે મળી આિતા આરોપીને ક.૧૮/૦૦ િાગ્યે અટક કરી
આરોપી વિરૂધ્ધ શાપર(િે) પો.સ્ટે. બી-પાટમ ગુ.ર.નાં.૧૨૩૧/૨૦૨૦ આમ્સમ એકટ ક.૨૫(૧બી),(એ) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.

(ર)

તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦

ના

રોજ

આટકોટ

પો.સ્ટે.

અવધકારીશ્રી/કમમચારીઓ પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન

વિસ્તારમા

એસ.ઓ.જી.શાખાના

બાતમીરાહે હકીકત મળે લ કે,

આટકોટ ર્ી ગોંડલ તરફ જિાના રસ્તા પાસે ભરત સોમાભાઇ ડેરિાળીયા રહે.નાના માત્રા
તા.વિછીંયાિાળો પોતાના પેન્ટના નેફામાાં ગેરકાયદે સર રીતે હર્ીયાર રાખી ઉભેલ છે . જે
હકીકત આધારે હકકકત િાળી જગ્યાએ રે ઈડ કરતા ભરતભાઇ સોમાભાઇ ડેરિાળીયા જાતે
કોળી ઉ.િ.૨૫ ધાંધો.ડ્રાઇિીગ રહે.નાનામાત્રા તા.વિછીંયા જી.રાજકોટિાળો પોતાના કબ્જજામાાં
ગેર કાયદે સર રીતે

એક પીસ્ટલની કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્ે મળી આિતા

આરોપીને ક.૦૧/૦૦ િાગ્યે હસ્તગત કરી આરોપી વિરૂધ્ધ આટકોટ પો.સ્ટે. બી-પાટમ
ગુ.ર.નાં.૦૬૨૨/૨૦૨૦ આમ્સમ એકટ ક.૨૫(૧-બી),(એ) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.

--------------------

