રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે-૦૭/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૩/૦૧/૨૦૧૯
ુ ના મજ
ુ બ ના.પો.અધિ.શ્રી
પોલીસ અધિક્ષક શ્રી રાજકોટ નાઓ એ રાજકોટ ગ્રામ્ય નાઓની સચ
ુ ડીવીઝન ના માગગ દર્ગન હેઠળ પોલીસ સ્ટેર્ન ખાતે થયેલ સારી કામગીરી
ગોંડલ તથા જેતપર
અંગે ની ધવગત (૧)જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ


પોલીસ સ્ટેશનઃ- ધોરાજી બીટઃ- વઘાસીયા બીટ



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ(૧)પો સબ ઇન્સ. શ્રી એસ.એ. સોલંકી
(૨) પ્રો.એ.એસ.આઇ. એમ.ડી.મકવાણા
(૩)પો.હેડ.કોન્સ.ચંદ્રધસિંહ વસૈયા તથા પો.કોન્સ અશોકભાઇ મણવર
(૪) વુ.પો.કોન્સ.સલમાંબેન અબ્બાસભા



ટુંક ધવગતઃધોરાજી પો.સ્ટે.ના પો સબ ઇન્સ. શ્રી એસ.એ. સોલંકી તથા પોલીસ સ્ટાફ

પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન મળે લ હકકકત ના આધારે ધોરાજી ખીજડાશેરીમાં જીલેખાબાઇ
મહમદનુ મકાન હસીનાબેન વા/ઓ મુક્તારભાઇ ખાટકીએ વેચાણમાં લીધેલ મકાનમાંથી (૧)
હસીનાબેન વા/ઓ મુક્તારભાઇ ખાટકી(કાળવા) ઉવ ૩૦ રહે ધોરાજી ખીજડાશેરી (૨) હધસનાબેન
વા/ઓ ઇકબાલભાઇ કરીમભાઇ ગેલેરીયા ઉવ ૩૦ રહે ધોરાજી જુના ઉપલેટા રોડ રાધાનગર(૩)
હધસનાબેન વા/ઓ મોતીમીયા અમીરમાયા બુખારી જાતે સૈયદ ઉવ ૪૨ રહે ઉપલેટા મક્કા મસ્સ્જદ
પાસે પાટણવાવ રોડ,(૪) શબ્બાનાબેન વા/ઓ સકીલભાઇ ગફારભાઇ ગરાણા જાતે જુલાયા
ઉ.વ.૩૪ રહે ધોરાજી દરબારગઢ પાસે લાખાપીર રોડ વાળીઓ *જુગાર નુ ં સાકહત્ય તથા સેમસંગ
મોબાઇલ નંગ-૩ કક.રૂ.૩૦૦૦ તથા કુલ રોકડા રૂ. ૧૦૦૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવતા
જુગારધારા ક.૪,પ મુજબ ધોરણસર કાયમવાહી કરે લ છે


રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃધોરાજી પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં ૦૩/૨૦૧૯ જુ.ધા.ક.૪/૫

(૨) પ્રોહીબીશન અંગેની કામગીરી


પોલીસ સ્ટેશનઃ- કોટડાસાંગાણી બીટઃ- બી



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



પો.સ.ઇ. કે.બી.સાંખલા તથા પો.હેડ.કોન્સ. અશોકભાઈ નટવરલાલ તથા પો.કો. શસ્ક્તધસિંહ
સરદારધસિંહ તથા કદપકભાઈ રાજુભાઈ તથા કહરે નભાઈ બચુભાઈ



ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીંગ દરમ્યાન માંડવા ગામના ગેટ પાસે ત્યાં કુલ ચાર ઈસમો (૧) કુલકદપધસિંહ ઉફે

કાનો જીતેન્દ્રધસિંહ જાડેજા જાતે-દરબાર ઉ.વ.૨૨ રહે-ખરે ડા તા.કોટડાસાંગાણી તથા (૨) છત્રપાલધસિંહ
ઉફે મુન્નો મનોહરધસિંહ જાડેજા જાતે-દરબાર ઉ.વ.૪૦ રહે-પાંચતલાવડા તા.કોટડાસાંગાણી તથા (૩)
દશરથધસિંહ ઘનશ્યામધસિંહ જાડેજા જાતે-દરબાર ઉ.વ.૩૬ રહે-ખરે ડા તા.કોટડાસાંગાણી તથા (૪)
સંકદપધસિંહ મકહપતધસિંહ ચુડાસમા જાતે-દરબાર ઉ.વ.૩૫ રહે-ખરે ડા તા.કોટડાસાંગાણી વાળા ઓ
નંબર વગરની કાળા કલરની સ્કોપીયો કારમા ધવદે શી દારૂ ની બોટલો નંગ-૧૦૭ કી.રુ.૫૮,૩૦૦/તથા બબયરના ટન નંગ-૪૮ કી.રુ.૪,૮૦૦/- તથા સ્કોપીયો કાર કી.રુ.૫,૦૦,૦૦૦/- સાથે કુલ
મુદ્દામાલ કી.રુ.૫,૬૩,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવતા આજરોજ ક.૧૯/૦૦ વાગ્યે ધોરણસર
અટક કરી કોટડાસાંગાણી પોલીસ સ્ટેશન માં ગુન્હો રજી કરાવી કાયદે સર ની કાયમવાહી કરે લ છે
 રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃકોટડાસાંગાણી પો.સ્ટે. પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૦૦૫/૨૦૧૯ તા.૯/૧/૧૯
ક.પ્રોહી ૬૫(ઇ) ૧૧૬(બી)૮૧ ૯૮(ર)

(૩) છે લ્લા પાંચ વર્મથી નાસ્તા-ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પેરોલ/ફલો સ્કોડ


પોલીસ સ્ટેશનઃ- ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



ઇન્ચા. પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી. શ્રી જે.એમ.ચાવડા ,પેરોલ ફલો

સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી

યુ.એચ.વસાવા સાહેબ તથા પો.સ.ઈ શ્રી કે.પી.મેતા સાહેબ એ.એસ.આઈ મહંમદભાઇ ચોહાણ,
પો.હે.કો. ધવરરાજભાઇ ધાધલ તથા પો.કો. મયુરધસિંહ જાડેજા , મહેન્દ્રધસિંહ સોલંકી, પ્રકાશધસિંહ જેઠવા,
ધવનયભાઈ રાજપુત, ભાવેશભાઈ મકવાણા
ટુંક ધવગતઃ-



મળે લ બાતમી આધારે ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નં. 17/2014 આઇ.પી.સી.
કલમ 363, 366 મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો
હાધથવન

આરોપી મુકેશ રાયજીભાઈ પગી

રહે.

તા.લ ૂણાવાડા જી.મકહસાગર હાલ શાપર વાળાને પકડી પાડી ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે.

આગળ ની કાયમવાહી કરવા સોપેલ છે .
 રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નં. 17/2014 આઇ.પી.સી. કલમ 363, 366
(૪)જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જેતપુર તાલુકા બીટઃ- અમરનગર ઓ.પી.



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃપો.સ.ઈ. પી.જે.બાંટવા તથા

પો.હેડ. કોન્સ

ભુરાભાઈ માલીવાડ તથા એ.એસ.આઈ.

પી.કે.શામળા પો.કોન્સ ધનલેશભાઈ ડાંગર તથા પો.કોન્સ. રાજુભાઈ શામળા તથા પો કોન્સ.
મીલનભાઈ


ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીગ દરમ્યાન એચ.સી. ભુરાભાઈ માલીવાડ ને મળે લ હકીકત ના આધારે

ખીરસરા ગામ થી (૧)વીશુભાઈ એભલભાઈ કરપડા ઉ.વ. ૫૨ (૨) ભુપતભાઈ રામજીભાઈ રાઠોડ
ઉ.વ. ૫૧ (૩) પ્રવીણભાઈ ગીગાભાઈ ચાવડા ઉ.વ. ૪૪ (૪) છગનભાઈ ભલાભાઈ રાઠોડ ઉ.વ. ૫૦
(૫) રધસકભાઈ છગનભાઈ બગથકરયા ઉ.વ. ૪૫ (૬) લાલૉ રામજીભાઈ ગોહેલ રહે. બઘા ખીરસરા
તા. જેતપુર વાળાઓને રોકડ રૂ. ૧૦૩૨૦/- સાથે પકડી પાડી ધોરણસર કાયમવાહી કરવામાં
આવેલ


રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃજેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૩૦૦૫/૨૦૧૯ જુ.ધા.ક.૧૨

(૫)બાઇક ચોરી કરતા ઇસમોને પકડવાની સારી કામગીરી


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જેતપુર તાલુકા



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃપો.સ.ઈ. પી.જે.બાંટવા તથા

પો.સ.ઈ. આર.એલ.ગોયલ તથા પો.હેડ. કોન્સ

ભુરાભાઈ

માલીવાડ તથા એ.એસ.આઈ. પી.કે.શામળા પો.કોન્સ ધનલેશભાઈ ડાંગર તથા પો.કોન્સ. રાજુભાઈ
શામળા
ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીગમા દરમ્યાન એચ.સી. ભુરાભાઈ માલીવાડ ને મળે લ હકીકત ના આધારે
પેઢલા ગામ પાસેથી (૧) કકશનભાઇ ધવનુભાઈ સમેચા ઉ.વ. ૨૦ (૨) સંજય લાખાભાઈ વાધેલા
ઉ.વ. ૧૯ રહે. બંને જેતપુર
ચોરી થયેલ

વાળાઓને રાજકોટ માલવીયા નગર પો.સ્ટે. મા ૧૬૪/૧૮ ના કામે

એકટીવા નં જી.જે.૩ કે.જી. ૭૧૭૯ વાડુ કબ્જે કરે લ તેમજ

એકટીવા મો.સા. નં

જી.જે.૨૭ બી.એન.૯૮૧૦ વાડુ કબ્જે કકર ધોરણસર કાયમવાહી કરવામાં આવેલ હતી.તેમજ મજકુર
બંને ઈસમોએ આ ધસવાય (૧)
એકટીવા મો.સા. તેમજ

આજથી દસેક મહીના પહેલા રાજકોટ બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી એક

(૨) દસેક મહીના પહેલા રાજકોટમાં પુજારા રોડ પરથી એક એકટીવા

મો.સા. તેમજ (૩) દસેક મહીના પહેલા રાજકોટમાં ભકકતનગર રે લ્વે સ્ટેશન પાસેથી એક સાઈન

મો.સા. (૪) તેમજ આજથી દસેક મહીના પહેલા રાજકોટમાં ભકકતનગર રે લ્વે સ્ટેશન પાસેથી એક
સ્્લેન્ડર મો.સા. ચોરી કરે લ ની કબુલાત આપેલ છે
રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃસી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મુજબ
(૬)જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જેતપુર તાલુકા બીટઃ- જેતલસર ઓ.પી.



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



પો.સ.ઈ. પી.જે.બાંટવા તથા પો.સ.ઈ. આર.ઍલ.ગોયલ તથા પો.હેડ. કોન્સ

ભુરાભાઈ

માલીવાડ તથા પો.કોન્સ. અનીલભાઈ બડકોદીયા તથા રાજુભાઈ શામળા તથા પો કોન્સ.
જયસુખભાઇ સોકરયા


ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીગ દરમ્યાન

મળે લ હકીકત ના આધારે મોટાગુદાડા

ગામ થી (૧)

અરૂણભાઇ વલ્લભભાઈ કાકડીયા ઉ.વ. ૫પ રહે. મોટા ગુદાડા (૨) હીરાલાલ આંબા ભાઈ બારૈ યા
ઉ.વ. ૫૮ રહે. ભુતવડ (૩) ચંદુભાઈ ઉકાભાઇ અભંગી ઉ.વ. ૫૬ રહે. મોટા ગુદાડા તા. જેતપુર
વાળાઓને

રોકડ રૂ.

૧૯૦૬૦/-

સાથે

પકડી પાડી ધોરણસર કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃજેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૩૦૦૮/૨૦૧૯ જુ.ધા.ક.૪/૫
(૭)જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જામકંડોરણા બીટઃ- ટા.બીટ



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.વી.ગોજીયા ,પો.હેડ કો.વીજયસીંહ જાડેજા તથા કકશોરભાઇ હનુભાઇ તથા
ગીરીરાજભાઇ અશોકભાઇ



ટુંક ધવગતઃપેટ્રોબલિંગ દરમ્યાન ખાનગી બાતમી હક્કક્કત નાઆધારે જામ કંડોરણા માં સીમ

ધવસ્તારમાં ખુલ્લા ખેતરમાં જુગાર રમાતા પાંચ ઇસમોને રોકડ રૂધપયા -૧૧૨૩૦/- તથા
ગંજીપતાના પાના ની સાથે પકાડીપાડી અને જામ કંડોરણાપોલીસસ્ટેશનમાં ગુનોરજી.કરાવેલ છે
આરોપી (૧)ભુપતભાઇ કાળાભાઇ મઢવી ઉ.વ.૪૪ રે .જામકંડોરણા ભાદરના નાકા (ર)હીરાલાલ
ભીખાભાઇ ચાવડા જાતે અ.જા. ઉ.વ.૪૦રે .જામકંડોરણા ઇન્દીરાનગર (૩)પ્રવીણભાઇ દે વશીભાઇ
મકવાણા જાતે અ.જા.રે .વડાળી (૪)હસમુખભાઇ હીરાભાઇ ચાવડા જાતે અ.જા. ઉ.વ.૪૦ રે .ધોળીધાર
ગામ

(૫)નાસીગયેલ ઇસમ

મનસુખભાઇ ગોવીંદભાઇ બગડા રે .સાજળીયાળી પકડી પાડી

ધોરણસર કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.
રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃજામકંડોરણા પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૩૦૦૪/૨૦૧૯ જુ.ધા.ક.૧૨
(૮)પ્રતીબંધીત ્લાસ્ટીકની દોરી પકડી પાડવાની કામગીરી


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જેતપુરસીટી બીટઃ- મોટાચોક



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



પો.સ.ઇ.શ્રી આર.કે. ચાવડા

તથા એ.એસ.આઇ. મહેશભાઇ

રાડા તથા પો .કો.મેહલ
ુ ભાઇ

બારોટ તથા ચેતનભાઇ ઠાકોર રામજીભાઇ ગરે જા


ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીંગ દરમ્યાન જેતપુરશહેર જુના સ્ટેશન રોડ ગોખલા દરવાજા પાસે
આવેલ મોમાઇની બાજુમા નામ વગરની દુકાનમા પતંગ દોરાનો વેપાર કરતા હોય તેમા
તપાસકરતા ્લાસ્ટીકની
દોરીની નીકળે લ

હોય,જે

મોટી થેલીમા અલગ અલગ કલરની ૧૫ ફીરકી ્લાસ્ટીકની
બાબતે મજકુર હાજર દુકાનવાળા રમેશભાઇ નાગજીભાઇ

બોઘાણી જાતે પટેલ ઉ.વ.૪૦ ધંધો વેપાર રે .ખોડપરા ને પુછતા કોઇ

ફલીત હકીકત

જણાવેલ નહોય, જેના નામની વીગતે સદરહુ તમામ ફીરકી રૂ.૩૦૦૦/- ની ગણી
સી.આર.પી.સી.૧૦૨ મુજબ તપાસ અથે કબ્જે લઇ આગળની તપાસહાથ ધરે લ છે .

રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃસ્ટે.નં.૧૮/૧૯ તા.૧૩/૧/૧૯ સી.આર.પી.સી.૧૦૨
(૯)બાઇક ચોરી કરતા ઇસમોને પકડવાની સારી કામગીરી


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જેતપુર સીટી બીટઃ- મોટાચોક



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-

પોલીસ ઇન્સ. વી.આર.વાણીયા તથા સંજયભાઇ એન.પરમાર પો.હેડ કોન્સ.તથા

ભાવેશભાઇ

કે.ચાવડા પો.હેડ કોન્સ. તથા ચેતનભાઇ ઠાકોર પો.કોન્સતથાલખુભા રાઠોડ પો.કોન્સ. તથા
રામજીભાઇ ગરે જા પો.કોન્સ. નાઓ રોકાયેલ હતા
ટુંક ધવગતઃખાનગી રાહે હકીકત મળે લ કે ભાદરના સામાકાંઠે રહેતો રાકેશ ઉફે રાહલ
ુ મુકેશભાઇ
દે વી પુજક તેમના મીત્રો (૧) રાકેશ ઉફે રાહલ
ુ મુકેશભાઇ સોલંકી જાતે દે .પુ. ઉવ.૧૯ રહે.જેતપુર
ભાદરના સામાકાંઠે (૨) રવી ઉફે જીજો હસમુખભાઇ પરમાર જાતે દે .પુ. ઉવ.૨૩ રહે.કોટડા સાંગાણી
સરકારી દવાખાના પાછળ (૩) સાગર હસમુખભાઇ પરમાર જાતે દે .પુ. ઉવ.૨૧ રહે.કોટડા સાંગાણી
સરકારી દવાખાના પાછળ જી.રાજકોટ (૪) કાયદાના સંઘર્મમા આવેલ બાળક સાથે બહાર ગામથી
મો.સા. ચોરી પોતાના ઘરે રાખેલ હોય જે હકીકત આધારે સદરહુ મકાને રે ઇડ કરતા મકાનમાંથી તથા
મકાનની બાજુમા બાવળની કાંટમાંથી કુલ મોટર સાઇકલો નંગ-૮ તથા મો.સા.ની ચેસીસ નંગ-૨ મળી
આવેલ હોય સદરુહ મુદામાલ કબ્જે કરી તપાસ કરતા નીચે મુજબના ગુન્હાઓના કામે મો.સા. ચોરાયેલ
હોય જે અનડીટેક ગુન્હાઓ શોધી કાઢવામા આવેલ છે .
રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃ(૧) જેતપુર સીટી પો.સ્ટે. ફસ્મટ ગુ.ર.નં.૦૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯
(૨) ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. ફસ્ટ
મ ગુ.ર.નં.૦૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯
(૩) જુનાગઢ બી.ડીવી. પો.સ્ટે. ફસ્મટ ગુ.ર.નં.૦૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯
(૪) મેંદરડા પો.સ્ટે. ફસ્મટ ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯
(૫) ગોંડલ સીટી પો.સ્ટે. ફસ્મટ ગુ.ર.નં.૦૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯
(૧૦) અપહરણના બનાવના આરોપીઓને અને મદદ કરનાર સહ આરોપીઓને
પકડી પાડવાની કામગીરી


પોલીસ સ્ટેશનઃ- જસદણ



સારી કામગીરીમા જોડાયેલ અધધકારીશ્રી,/કમમચારીઓઃ-



પો.ઈન્સ એ.બી.પટેલ તથા પો.હેઙ.કોન્સ જેન્તીભાઈ મજીઠીયા તથા પો.હેડ.કોન્સ. રમેશભાઇ
પરમાર તથા પો.હેડ.કોન્સ. ચંન્દ્ન્દ્રકાબેન ધરજીયા તથા પો.કોન્સ મથુરભાઇ વાસાણી ત્તથા
પો.કોન્સ હાકદકભાઇ કેરળીયા તથા પો.કોન્સ અમીતકુમાર ધસધ્ધપરા



ટુંક ધવગતઃપેટ્રોલીંગ દરમ્યાન તપાસ કરતા આ કામનો આરોપી તથા ભોગ બનનાર અમરે લી

બાજુ ગયેલ હોય તેવી હકીકત મળે લ અને અમરે લી આરોપીની તપાસ કરતા આરોપી કમલેશ
માવજીભાઇ સરીયા કોળી ઉવ-૨૨ રે નાની લાખાવાડ વાળો ભોગ બનનારને પોતાની માતા
સોનલબેન W/O માવજીભાઇ સરીયા કોળી ઉવ-૪૦ તથા ભાઈ રધવ માવજીભાઇ સરીયા ઉવ-૨૦
રે અમરે લી વાળાએ આરોપી તથા ભોગ બનનારને પોતાના ધરે રાખી આશરો આપી પોલીસ
તપાસમા જતા બન્નેને ભગાડી મુકેલ અને આરોપી બાબતે તપાસ કરી. આરોપી તથા ભોગ
બનનારને પકડી પાડેલ તેમજ મદદગારી કરનાર માતા તથા ભાઈને અટક કરી તમામ આરોપીને
જેલ હવાલે કરે લ છે તેમજ ભોગ બનનારને તેના માતા-ધપતાને પરત સોપેલ છે
 રજી.થયેલ ગુનાના નં.તથા કલમઃજસદણ પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ગુરન- ૦૨/૨૦૧૯ આઈ.પી.સી. કલમ- ૩૬૩,૩૬૬,
૩૭૬,૧૧૪, તથા પોક્સો એક્ટની કલમ-૧૯,૩,૪,૫(એલ.),૬,૧૧(૬),૧૨,૧૭

