ર૧ મોબાઇલ ફોન ઉપર સટ્ટાન ું વલણ લેતાું પાુંચ સટોડિયાને ઝિપી લેવાયા.
 પાલનપરના રાજહુંસ એપલમાું ક્રાઇમ બ્ાુંચનો દરોિો. બકી ભરત ઠકકર વોન્ટે િ જાહેર કરાયો.


ઇંગ્લેન્િ અને વેસ્ટઇન્િીઝ વચ્ચેની વન િે મેચ ઉપર સટ્ટો રમાિતા હતા. તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૭
પાલનપર કેનાલ રોિ ઉપર આવેલા રાજહુંસ એપલ એપાટટ મેન્ટમાું ગરૂવારે મોિી રાતે પોલીસે

દરોિો પાિી ડક્રકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાિવાન ું રે કેટ ઝિપી પાિય ું હત ું. ઇગ્લેન્િ અને વેસ્ટઇન્િીઝ વચ્ચેની વન
િે મેચ ઉપર સટ્ટો રમાિતા પાુંચ યવકોને પકિી પોલીસે ર.૭૮ લાખ ડકિંમતની મતા કબજે લીધી હતી.
ક્રાઇમ બ્ાુંચના સત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત વવગતો અનસાર ઇન્સ્પેકટર અવનરૂધ્ધ કેપ્ટનની સચનાથી સબ
ઇન્સ્પેકટર એમ.એસ. વત્રવેદી તેમની ટીમ સાથે જગાર તથા સટ્ટાના ગોરખ ધુંધા અંગે માડહતી મેળવી
કાયટવાહી માટે ખાનગી બાતમીદારોને કામે લગાવ્યા છે . આ દરમ્યાન કોન્સ્ટે બલ પુંકજવસિંહને એવી બાતમી
મળી હતી. પાલનપર ગામ કેનાલ રોિ ઉપર આવેલા રાજહુંસ એપલ એપાટટ મેન્ટમાુંથી ડક્રકેટના સટ્ટાન ું રે કેટ
ઓપરે ટ કરાઇ રહ્ય છે .
વત્રવેદી તેમની ટીમ સાથે આ બાતમી અંગે વવસ્ત ૃત માડહતી એકત્ર કયાટ બાદ ગરૂવારે રાતે તયાું દરોિો
પાિયો હતો. ચોથા માળે આવેલા ફલેટમાુંથી પોલીસે જીતેન્ર જેરામભાઇ ખત્રી રોડહત

ઠાકોરદાસ મખીજા

(રહે.મુંગલ પષ્પ એપાટટ મેન્ટ, સીટીઝન સ્કલ સામે, અિાજણ), અજય શભકરણ જૈન (રહે. રાજ રે સીિેન્સી,
પરવટ પાટીયા), મકેશ મોતીભાઇ કેશવાની (રહે. સુંત તકારામ સોસાયટી, પાલનપર જકાતનાકા) તથા શાુંત
ગણેશ બાલા (રહે. રાજહુંસ એપલ, પાલનપર કેનાલ રોિ)ને ઝિપી લીધા હતા. આ ચાર યવકો ઇંગ્લેન્િ અને
વેસ્ટઇન્િીઝ વચ્ચે રમાઇ રહેલી વન િે ડક્રકેટ મેચ ઉપર વલણ લેતા હતા.
પોલીસે આ પાુંચ યવકો પાસેથી બે લેપટોપ એક ટે લીવવઝન, ર૧ મોબાઇલ ફોન, રોકિા ૩૧,૮૦૦/મળી કૂલ ૨,૭૮,૮૦૦/- ડકિંમતની મતા કબજે લીધી. પોલીસની પ્રાથવમક તપાસમાું આ પન્ટરો ભરત ઠકકર
ઉફે કલ્યાણને વલણ કપાવતા હતા. પોલીસે ભરત ઠકકરને વોન્ટે િ જાહેર કરી ચારે ય સામે જગારધારા
અન્વયે ગનો નોંધી વધ તપાસ હાથ ધરી છે . અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી સમયમાું શરૂ થતી આઇપીએલ
પર પણ પોલીસની નજર છે .

