સારી કામગીરી રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટ
તા.-૧૭/૧૨/૨૦૧૮ થી ૨૩/૧૨/૨૦૧૮

1. જેતપરુ સીટી માાંથી ઈગ્લીશ દારૂ તથા બિયર નો જથો

પકડી પાડતી રાજકોટ

ગ્રામ્ય એલ.સી.િી.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના થી
ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. જે.એમ.ચાવડા સાહેબ તથા પો.સ.ઇ.શ્રી અેચ અે જાડેજા
સાહેબ ના માર્ગદર્ગન હેઠળ અેલ.સી.બી.બ્રાન્ચના

HC રમર્ભાઈ બોદર,

ભીમભાઈ ર્ંભીર , PC અજીતભાઇ ર્ંભીર એમ બિા જેતપુર ર્હેર ધવસ્તારમાં
પટ્રોલલિંર્માં હતા ત દરમ્યાન ચોક્કસ બાતમી મળલ કે જેતપુર ચાંપરાજપુર રોડ
સીતાનર્ર મા આવલ
અનવય રે ઇડ કરતા

શ્રીરામ ધિન્ટ માં ઈગ્લીર્ દારૂ નો જથ્થો પડેલ છ જે
જુદી જુદી બ્રાન્ડની ઇંગ્લીર્ દારૂની બોટલ નંર્ ૫૭૨ તથા

લબયર ના ટીન કુલ ૭૨ મળી કુલ.રુ ૧.૮૨.૭૦૦/ નો મુદામાલ મળી આવલ તમજ
ઉપરોકત કારખાના નો કબજો િરાવતા અરધવિંદ ઉર્ફે હકો િનજીભાઇ મકવાણા રહે
જેતપુર રે ઇડ દરમયાન હાજર મળલ ન હોઇ જેમના ધવરુિ જેતપુર સીટી પોસ્ટમાં
પોસ્ટમાં ગુનો રજી કરાવલ
2. આટકોટ પોલીસ સ્ટેશન માાં છે લ્લા અેેક વષૅ થી ચોરી ના ગન્ુ હા માાં નાસતા ફરતા
આરોપી ને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.િી.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના થી
ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. જે.એમ.ચાવડા સાહેબ તથા પો.સ.ઇ.શ્રી અેચ અે જાડેજા
સાહેબ ના માર્ગદર્ગન હેઠળ અેલ.સી.બી.બ્રાન્ચના HC અમીતભાઈ કનરીયા,HC
લબજરાજ ધસહ જાડેજા, PC રહીમભાઈ દલ, તથાPC બાલ કૂષ્ણ ધિવદી એમ બિા
આટકોટ ધવસ્તારમાં પટ્રોલલિંર્માં હતા

ત દરમ્યાન ચોક્કસ બાતમી મળલ કે

આટકોટ પોલીસ સ્ટે ર્ન ના ૦૭/૨૦૧૮ IPC 447.379.114 ગુન્હા ના કામ છલ્લા
એક વર્ગ થી નાસતા ર્ફરતા આરોપી લખુ મના માથાસ ૂળયા રહેે઼ અમરે લી વાળો
મળી આવલ હોય અટક કરી આટકોટ પોસ્ટે . સોપી આપલ છ,
3. ગોંડલ તાલકુ ા પોલીસ સ્ટેશનના ગન્ુ હામાાં 4 વષષથી નાસતા ફરતા આરોપીને શોધી
કાઢતી રાજકોટ રૂરલ પોલીસ
મ. ડી.જી.પી. સાહેબ શ્રી તરર્ફથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી પકડી પાડવા અંર્ ડ્રાઇવ
રાખવામા આવલ હોય જે અનુસિ
ં ાન રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ બહારના રાજ્યો અન
ગુજરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાં રહેતા નાસતા ર્ફરતા આરોપીઓ અંર્ અલર્
અલર્ ટીમ બનાવલ હોય જે અંતર્ગત ઉત્તર િદે ર્

રાજ્યમાં રહેતા નાસતા -

ર્ફરતા આરોપી ઓન પકડી પાડવા માટે ટીમ બનાવલ હોય જેમાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી
જે.બી.મીઠાપરા ની

આર્વાનીમાં ર્ોંડલ સીટી પો.સ્ટે ના પો.કો નરે ન્રધસિંહ

જાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથ ધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે ના પો.કો.રમણીક ભાઈ

મણવર

ર્ોંડલ તાલુકા ના ર્ફસ્ટ.ગુ.ર.નં 65/2014 આઈ.પી.સી.કલમ .363,366

વી. મુજબના ગુન્હામાં 4 વર્ગથી નાસ્તા ર્ફરતો આરોપી સંતોર્ s/o સરલ કુર્વાહા
ઉ.વ 24રહે નોનાપટીસોનબારસા, થાના તરરયાસુજાન તા.કર્ીયા જી.કુસીનર્ર
(યુ.પી)

વાળો મળી આવતા

કામર્ીરીમાં-પો.સબ.ઇન્સ

કાયદે સર કાયગવાહી કરવા તજવીજ કરે લ છ. આ

શ્રી

જે.બી.મીઠાપરા

ર્ોંડલ

સીટી

પો.સ્ટે ના

પો.કોનરે ન્રધસિંહજાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે ના પો.કો.
રમધનકભાઈ મણવર જોડાયા હતા.
ગન્ુ હામાાં 6 વષષથી નાસતા ફરતા આરોપીને શોધી

4. પડધરી પોલીસ સ્ટે શનના
કાઢતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ

મ. ડી.જી.પી. સાહેબ શ્રી તરર્ફથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી પકડી પાડવા અંર્ ડ્રાઇવ
રાખવામા આવલ હોય જે અનુસિ
ં ાન રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ બહારના રાજ્યો અન
ગુજરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાં રહેતા નાસતા ર્ફરતા આરોપીઓ અંર્ અલર્
અલર્ ટીમ બનાવલ હોય જે અંતર્ગત ઉત્તર િદે ર્

રાજ્યમાં રહેતા નાસતા -

ર્ફરતા આરોપી ઓન પકડી પાડવા માટે ટીમ બનાવલ હોય જેમાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી
જે.બી.મીઠાપરા ની

આર્વાનીમાં ર્ોંડલ સીટી પો.સ્ટે ના પો.કો નરે ન્રધસિંહ

જાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથ ધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે નાપો.કો.રમલણકભાઈ
મણવર

પડિરી

પો.સ્ટે

ના

ર્ફ.ગુ.ર.નં

3/2012

આઈ.પી.સી.કલમ304~(A),279,337વી. મુજબના ગુન્હાના કામ 6 વર્ગથી નાસ્તા
ર્ફરતા આરોપી રામબલી ધનર્ાદ જર્લી
ં
ધનર્ાદ
ચોબપુર, જી.વારાણસી (યુ.પી)

ઉ.વ 30 રહે.તાતપુર ,થાના.તા.

વાળો મળી આવતા

કાયદે સર કાયગવાહી કરવા

તજવીજ કરે લ છ. આ કામર્ીરીમાં-પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે.બી.મીઠાપરા ર્ોંડલ સીટી
પો.સ્ટે ના પો.કો નરે ન્રધસિંહજાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી
પો.સ્ટે ના પો.કો.રમણીકભાઈ મણવર જોડાયા હતા.
રડલીટ કરે લ કન્ટે ન ર્ફરી એડ કરવા બાબત.
5. જેતપરુ સીટી પોલીસ સ્ટેશનના

ગન્ુ હામાાં 4 વષષથી નાસતા ફરતા આરોપીઓ ને

શોધી કાઢતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ
મ. ડી.જી.પી. સાહેબ શ્રી તરર્ફથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી પકડી પાડવા અંર્ ડ્રાઇવ
રાખવામા આવલ હોય જે અનુસિ
ં ાન રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ બહારના રાજ્યો અન
ગુજરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાં રહેતા નાસતા ર્ફરતા આરોપીઓ અંર્ અલર્
અલર્ ટીમ બનાવલ હોય જે અંતર્ગત ઉત્તર િદે ર્

રાજ્યમાં રહેતા નાસતા -

ર્ફરતા આરોપી ઓન પકડી પાડવા માટે ટીમ બનાવલ હોય જેમાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી
જે.બી.મીઠાપરા ની

આર્વાની માં ર્ોંડલ સીટી પો.સ્ટે ના પો.કો નરે ન્રધસિંહ

જાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથ ધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે ના પો.કો.રમધનક ભાઈ
મણવર

જેતપુર સીટી પો.સ્ટે ના

-ર્ફસ્ટ ગુ.ર.ન. 196/2014 આઈ.પી.સી.કલમ

363,366 વી. મુજબના ગુન્હાના કામ 4 વર્ગથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી મંતોર્ s/o
મહાતમ યાદવ રહે.ર્ામ તરરયા લચ્છીરામ થાના તરરયા શુજાન તા.તમકુહીરાજ
જજલ્લો રકસીનર્ર (યુ.પી )વાળો બાતમી ના આિારે તપાસ કરતા જેતપુર ન.હા

રોડ રબારીકા ના પારટયા પાસ થી મળી આવતા

કાયદે સર કાયગવાહી કરવા

તજવીજ કરે લ છ. આ કામર્ીરીમાં-પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે.બી.મીઠાપરા ર્ોંડલ સીટી
પો.સ્ટે ના પો.કો.નરે ન્રધસિંહજાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી
પો.સ્ટે નાપો.કો.રમણીકભાઈ મણવર જોડાયા હતા.
6. જેતપરુ સીટી પોલીસ સ્ટેશનના

ગન્ુ હામાાં 3 વષષથી નાસતા ફરતા આરોપીઓ ને

શોધી કાઢતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ
મ. ડી.જી.પી. સાહેબ શ્રી તરર્ફથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી પકડી પાડવા અંર્ ડ્રાઇવ
રાખવામા આવલ હોય જે અનુસિ
ં ાન રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી
બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના તથા માર્ગદર્ગન હેઠળ બહારના રાજ્યો અન
ગુજરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાં રહેતા નાસતા ર્ફરતા આરોપીઓ અંર્ અલર્
અલર્ ટીમ બનાવલ હોય જે અંતર્ગત ઉત્તર િદે ર્

રાજ્યમાં રહેતા નાસતા -

ર્ફરતા આરોપી ઓન પકડી પાડવા માટે ટીમ બનાવલ હોય જેમાં પો.સબ.ઇન્સ શ્રી
જે.બી.મીઠાપરા ની

આર્વાની માં ર્ોંડલ સીટી પો.સ્ટે ના પો.કો નરે ન્રધસિંહ

જાડેજા.તથા પો.કો.ભર્ીરથ ધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે ના પો.કો.રમધનક ભાઈ
મણવર

જેતપુર સીટી પો.સ્ટે ના

-ર્ફસ્ટ ગુ.ર.ન. 119/2015 આઈ.પી.સી.કલમ

363,366 વી. મુજબના ગુન્હાના કામ 3 વર્ગથી નાસ્તા ર્ફરતા આરોપી

મોનુ ં s/o

દર્મી પાસવાન રહે.ર્ામ ર્ોલબનદીપુર થાના સાહેબ ર્ંજ જજલ્લો ચનદોલી(યુ.પી)
વાળો ટે કનીકલ સવેલન્સ ના આિારે તપાસ કરતા
થી મળી આવતા

રાજકોટ ધિકોણબાર્ પાસ

કાયદે સર કાયગવાહી કરવા તજવીજ કરે લ છ.આ કામર્ીરીમાં-

પો.સબ.ઇન્સ શ્રી જે.બી.મીઠાપરા ર્ોંડલ સીટી પો.સ્ટે ના પો.કો.નરે ન્રધસિંહજાડેજા.તથા
પો.કો.ભર્ીરથધસિંહ જાડેજા તથા િોરાજી પો.સ્ટે ના પો.કો.રમણીકભાઈ મણવર
જોડાયા હતા.
7. ગોંડલ શહેરમાાં રાજાશાહહના નવલખી પેલેસમાાં ચોરી કરનાર ચાર ઇસમોને
ુ ામાલ સાથે પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.િી.
રૂ.૧૦,૩૪,૫૦૦/- ના મદ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબનાઓએ ર્ોંડલ ર્હેરમાં
રાજાર્ારહના નવલખી પલસમાં થયલ ચોરીનો વણર્ોિાયલ ગુનો ર્ોિી કાઢવા અંર્ સુચનાઓ
આપલ હતી જે અન્વય એલ.સી.બી.રાજકોટ ગ્રામ્ય ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી જે.એમ.ચાવડા
તથા પો.સબ ઇન્સ.શ્રી એચ.એ.જાડેજા સાહેબતથા એલ.સી.બી. ર્ાખાના સ્ટાર્ફનાઓ ધમલકત
ધવરૂધ્િના ગુન્હાઓ કરતા ગુન્હેર્ારોન ર્ોિી પકડી પાડવા માટેની કામર્ીરીમાં હતાં ત દરમ્યાન
પો.હેડકોન્સ. મરહપાલધસિંહ િદ્યુમનધસિંહ જાડેજા નાઓન મળલ હરકકત આિારે ચાર ઇસમોન
ચોરીમાં ર્યલ મુદામાલ વરાવળ વચવા જતા હોય ત દરમ્યાન ર્ોંડલ તાલુકાના નર્નલ
હાઇવ રોડ, ર્ોમટા ચોકડી પાસથી પકડી પાડી વણર્ોિાયલ ગુન્હાનો ભદ ઉકેલવામાં આવલ
છ.(૧)જીતુભાઇ જશુભાઇ ધ્ાંર્િરીયા જાત- દે વીપુજકઉ.વ.૩૪િંિો-ખતીતથામાલઢોરનોરહેવાદીપરાચોકડી,ર્ફોરે સ્ટઓરર્ફસનીબાજુમાં,હળવદરોડ,ધ્ાંર્ધ્ાજી. સુરેન્રનર્ર (૨)અનીલ નટુભાઇ
તાજપરીયા જાત- દે વીપુજકઉ.વ. ૩૨ િંિો- મજુરી રહે- ધ્ાંર્ધ્ા, િોળી િાર, રે લ્વ કોલોનીની
બાજુમાં જી. સુરેન્રનર્ર (૩) સંજયભાઇ જર્ાભાઇ પંચાળા જાત- દે વીપુજકઉ.વ. ૨૬િંિો- ખત
મજુરી રહે- કરણોતર ર્ામ, સડલા રોડ તા. બાવળા જી. અમદાવાદ (૪) નરે ન્રભાઇ
ર્ોરિનભાઇ પરમાર જાત- દે વીપુજકઉ.વ. ૩૩ િંિો- ડ્રાઇવીંર્ રહે- સુરત, કામરે જ ચાર રસ્તા
જી. સુરત અટક કરવાનો બાકી આરોપી-(૧) રદનર્ બાબુભાઇ સોલંકી રહે- વરાવળ જી.
ર્ીર સોમનાથ કબજે કરે લ મુદામાલ-િણ ચાંદીની ઇંટો જેનો વજન ૨૯ રકલોગ્રામ રક.
રૂપીયા –

૧૦,૧૫,૦૦૦/-એક પીળી િાતુ ઇંટ જેનો વજન રક.ગ્રામ- રક.રૂ.૧,૦૦૦/-

પંચ

િાતુથી બનલ માતાજીનુ ં ચીિ રક.રૂ. ૭,૦૦૦/- એક તલવાર રક.રૂ. ૨,૦૦૦/-એક જુનવાણી કુંડું
રક.રૂ.૧,૦૦૦/-એક એવોડગ તથા મર્રના મોઢાવાળં પપર વઇટ તથા એક તુટેલ ઘુવડ રક.રૂ.
૨,૦૦૦/- છ મોબાઇલ ર્ફોન રક.રૂ. ૬,૫૦૦/-કુલ મુદામાલ રક. રૂ. ૧૦,૩૪,૫૦૦/-, એમ.ઓ. –
આ કામના આરોપીઓ ગુજરાત રાજયમાં આવલ રાજવીઓના પલસમાં પલસ જોવાના બહાના
હેઠળ રે કી કરી, એન્ટીક રકિંમતી ચીજ વસ્તુઓની ચોરી કરવાની વ ૃધત િરાવ છ. કામર્ીરી

કરનાર ટીમ– આ કામર્ીરીમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. નાઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી
જે.એમ.ચાવડા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી એચ.એ.જાડેજા તથા એ.એસ.આઇ. િભાતભાઇ રાયિનભાઇ
બાલાસરા તથા પો.હેડ કોન્સ. મરહપાલધસિંહ િધ્યુમનધસિંહ જાડેજા, અનીલભાઇ રવજીભાઇ ગુજરાતી,
રધવદે વભાઇ વાજસુરભાઇ બારડ, તજસભાઇ અધનલભાઇ મરહિરીયા, મહેર્ભાઇ જર્જીવનભાઇ
જાનીતથા પો.કોન્સ. જયન્રધસિંહ મહેન્રધસિંહ વાઘલા, મનોજભાઇ ચાંપરાજભાઇ બાયલ, રદવ્યર્ભાઇ
દે વાયતભાઇ સુવા, રૂપકબહાદુ ર હસ્તબહાદુ ર બોહરા, બાલકૃષ્ણભાઇ અનંતરાય ધિવદી, ભાવર્ભાઇ
વલ્લભભાઇ મકવાણા, રસીકભાઇ માવજીભાઇ જમોડ, કુ મારભાઇ રમર્ભાઇ ચૌહાણ, રાયિનભાઇ
નારણભાઇ ડાંર્ર ધવર્રે સ્ટાર્ફ રારા કરવામાં આવલ છ.
8.

જુનાગઢ િી ડીવીજન પોલીસ સ્ટે શન ના મો. સા. ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ ની સુચના તથા શ્રી ના.પો.અિી.
જે એમ ભરવાડ સા. ના માર્ગદર્ગન હેઠળ અનડીટે કટ ગુન્હા ર્ોિી કાઢવા આપલ સુચના અન્વય
પો.સબ.ઇન્સ પી જે. બાટવા સા. તથા પો.સ્ટાર્ફ. નાઓએ જુ નાર્ઢ બી ડીવીજન પો.સ્ટે . ર્ફસ્ટ ગુ.ર.નં
૧૭૨/૧૮ આઈ.પી.સી. કલમ ૩૭૯, મુજબના ચોરીના આરોપી નીતીન નાથાભાઈ સોલંકી ઉવ ૨૩
રહે બરવાડા તા વંથલી જી જુ નાર્ઢ વાળાન એકટીવા મો સા નં જી. જે. ૧૧ બી.એન. ૨૧૫૩ વાડા
સાથ પકડી અનડીટે કટ ગુન્હો ર્ોિી કાઢેલ આ કામર્ીરીમાં-PSI શ્રી પી જે બાટવા સા.

તથા HC

ભુરાભાઇ માલીવાડ તથા PC ધનલર્ભાઇ ડાંર્ર તથા PC જયસુખભાઈ સોરીયા તથા PC ધવર્ાલભાઈ
સોનારા તથા PC નારણભાઈ પપાણીયા તથા PC બાપાલાલ ચુડાસમા
વી જોડાયા હતા

તથા PC િવીણભાઈ ચાવડા

