રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃ - પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે-૩૧/૧૨/૨૦૧૮ થી ૦૬/૦૧/૨૦૧૯
1. વિરપુર પો.સ્ટે. ચોરીના ગુનામા છે લ્લા ૬ િર્ષથી નાસ્તા-ફરતા આરોપીને ભાિનગરથી
પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય પેરોલ ફલો સ્કોડ.
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
ુ ના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ.
આરોપીઓને પકડી પાડવા સારૂ સચ
એલ.સી.બી. શ્રી જે.એમ.ચાવડા સાહેબ નાઓના માગગ દર્ગન હેઠળ ઇન્ચાર્જ પેરોલ ફલો
સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી ય.ુ એચ. વસાવા સાહેબ તથા પો.હે.કો. ધવરરાજભાઈ િાિલ તથા
પો.કોન્સ.- પ્રકાર્ધસિંહ જેઠવા, મહેન્રધસિંહ સોલંકી, નરે ન્રભાઈ દવે નાઓ નાસ્તા ફરતા
આરોપીઓની તપાસમા હોય દરમ્યાન સાથેના પો.હે.કો. વીરરાજભાઈ ને બાતમી હકકકત
ુ ાના તલગાજરડા ગામ ધવસ્તારમા તપાસમાં
મળતાં ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલક
ુ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુ ર.નં. ૨૯/૧૩ આઇ.પી.સી. કલમ ૩૭૯ મજ
ુ બના
રહેતા બાતમી આિારે ધવરપર
ુ ાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી- મક
ુ ેર્ બાબભ
ુ ાઈ મકવાણા, રહે.જુનાગઢ, ડુંગરપર
ુ ,
ગન
હાલ રહે.ઉપલેટા, મારુતી કારખાનામાં, કોલકી રોડ, વાળાને ભાવનગર જજલ્લાના મહુવા
ુ ાના તલગાજરડા ગામેથી પકડી પાડી ધવરપર
ુ પો.સ્ટે આગળ ની કાયગવાહી કરવા સારૂ
તાલક
સોપેલ છે .
ુ તાલક
ુ ા પોલીસ
2. દે ર્ી દારૂ લીટર ૧૧૦ સાથે એક ઈસમને પકડી પાડતી જેતપર
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ વમણા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
અવિક્ષક જે.એમ.ભરિાડ સાહેબ જેતપુર વિભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીને
ુ ષ રીતે નેસ્તનાબુદ કરિા આપેલ સુચના અન્િયે જેતપુર તાલુકાના પો.સબ.ઇન્સ.
સંપણ
પી.જે બાંટિા તથા

પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલીગમા હતાં તે દરમ્યાન મળે લ હકીકત ના આિારે

આરબટીબડી ગામ પાસેથી (૧) મનીશ ભનુભાઇ જીલીયા ઉ.િ. ૨૮

રહે

પસિાળા તા.

ભેસાણ જી જુનાગઢ િાળાને દે શી દારુ લીટર ૧૧૦ કી.રૂ. ૨૨૦૦ તથા મૉ.સા. રજી નં.
જી.જે.૧૦ એ. એફ. ૮૬૫૬ કી રૂ , ૧૫,૦૦૦/- ના સાથે પકડી પાડી િોરણસર કાયષિાહી
કરિામાં આિેલ. આ કામગીરીમાં પો.સ.ઈ. પી.જે.બાંટિા તથા પો.હેડ. કોન્સ ભુરાભાઈ
માલીિાડ તથા પો.કોન્સ વનલેશભાઈ ડાંગર તથા પો.કોન્સ. રાજુભાઈ શામળા વિગેરે સ્ટાફ
ના જોડાયા હતા.
3. ગોંડલ સીટી પોલીસ સ્ટેર્નના છે તરપીંડીના ગન્ુ હામાં ૬ વર્ગથી નાસતા ફરતા આરોપીને
ર્ોિી કાઢતી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી.બ્રાન્ચ
મે. ડી.જી.પી. સા. શ્રી તરફથી નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડી પાડિા અંગે ડ્રાઇિ રાખિામા
આિેલ હોય જે અનુસિ
ં ાનેરાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા
સાહેબ ની સુચના તથા એસ.ઓ.જી. પો.ઇન્સ શ્રી એમ.એન.રાણા સાહેબના માગષદશષન હેઠળ
ગુજરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાં રહેતા નાસતા ફરતા આરોપીઓ અંગે અલગ અલગ ટીમ
બનાિેલ હોય જે અંતગષત સુરત શહેરમાં રહેતા નાસતા - ફરતા આરોપી ઓને પકડી
પાડિા માટે ટીમ બનાિેલ હોય જેમાં પો.હેડ.કોન્સ સંજયભાઈ વનરં જની તથા પો.કોન્સ
િમેન્રભાઈ ચાિડા તથા પો.કોન્સ રણજીતભાઈ િાિલ ની એક ટટમ બનાિી સુરત ખાતેના
નાસ્તા ફરતા આરોપીઓની તપાસ માં મોકલતા આજરોજ ગોંડલ સીટી

ફ.ગુ.ર.નં.

૫૭/૧૨ આઇપીસી ૪૦૬ ૪૨૦ ૧૧૪ મુજબના ગુન્હાના કામે નાસ્તો ફરતો ટકશોરકુમાર
હેંમતભાઇ ઇસાિલીયા પટેલ રહે. ઠાસા તા. લાઠી જી.અમરે લી િાળાને પકડી કાયદે સરની
કાયષિાહી કારે લ છે
ુ તાલક
ુ ા પોલીસ સ્ટેર્ન i ગ.ુ ર.ન.૯૩/૨૦૦૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૫.૪૪૭.૫૧૧.ના
4. જેતપર
ુ ા મા છે લ્લા સત્તર વર્ગથી નાસ્તા-ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય
િાડ ના ગન
અઃેલ.સી.બી.ટીમ તા.૪/૧/૨૦૧૯
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
આરોપીઓને પકડી પાડિા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ.
એલ.સી.બી. ના શ્રી જે.એમ.ચાિડા સાહેબ તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી અેેચ અેે.જાડેજા

સાહેબ ના માગષદશષન હેઠળ પો.હે.કો રમેશભાઇ બોદર તથા ભીમભાઇ ગંભીર નાઓ નાસ્તા
ફરતા આરોપીઓની તપાસમા િોરાજી જેતપુર વિસ્તારમા હતા આ દરમ્યાન પો.હેડ કો
રમેશભાઇ બોદર ને મળે લ બાતમી આિારે જેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે. i ગુ.ર.નં. 93/2000
આઇ.પી.સી. કલમ 395.447.511 વિ. મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી ગોિીંદ
ખુમાનભાઇ બબલિાડ રહે. ગુલબાર પાટીયા ફળીયુ તા. ગરબાડા જી.દાહોદ િાળાને પકડી
પાડી જેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે નેઆગળ ની કાયષિાહી કરિા સોપેલ છે .
ુ ા ના િાડ ના ગન
ુ ા મા નાસ્તા-ફરતા આરોપીને પકડી
5. છે લ્લા સતર વર્ગથી જેતપરુ તાલક
પાડતી રાજકોટ ગ્રામ્ય અઃેલ.સી.બી.ટીમ
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ દ્વારા નાસતા-ફરતા
આરોપીઓને પકડી પાડિા સારૂ સુચના આપેલ હોય. જેથી આજ રોજ ઇન્ચા. પો.ઇન્સ.
એલ.સી.બી. ના શ્રી જે.એમ.ચાિડા સાહેબ તથા પો.સબ.ઇન્સ.

શ્રી અેેચ અેે.જાડેજા

સાહેબ ના માગષદશષન હેઠળ પો.હે.કો રમેશભાઇ બોદર તથા ભીમભાઇ ગંભીર તથા
પો.કો.અજીતભાઇ ગંભીર તથા મનોજભાઇ બાયલ વિગેરે નાઓ નાસ્તા ફરતા આરોપીઓની
તપાસમા જેતપુર વિસ્તારમા હતા આ દરમ્યાન પો.હેડ કો રમેશભાઇ બોદર ને મળે લ
બાતમી આિારે જેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે. i

ગુ.ર.નં. 93/2000 આઇ.પી.સી. કલમ

395.447.511 વિ. મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી રમણ ખુમાનભાઇ મંડોણ
રહે.જાંબઆ તા. ગરબાડા જી.દાહોદ િાળાને પકડી પાડી જેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે નેઆગળ
ની કાયષિાહી કરિા સોપેલ છે .

6. પ્રેશનોટ
શાપર િે પોલીસ સ્ટેશનમા ગુમ થયેલ એક મહીલા તથા ત્રણ બાળકો ને દીલ્હી
(હરીયાણા) થી શોિી કાઢતી શાપર િે પોલીસ
આજરોજ તા.૦૫/૦૧/૧૯ ના રોજ મ્હે પોલીસ અવિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા
સાહેબ ની સુચના થી તથા ના.પો.અિી શ્રી એચ એમ જાડેજા સા તથા શાપર િે પો
સ્ટે ના પો સબ ઈન્સ એમ આર ગોંડલીયા સા ના માગષદશષન હેઠળ શાપર િે પો સ્ટે
ના એ એસ આઈ િરજાંગભાઈ ચાિડા તથા પો કોન્સ ગણેશભાઈ કે કાટોડીયા ના
ઓ એ શાપર િે પો સ્ટે મા ગુમસુિા નં ૫૩/૨૦૧,૫૪/૨૦૧૮,૫૫/૨૦૧૮ તથા
૫૬/૨૦૧૮ ના કામે ગુમ થનાર મેનકાબેન રાયજી તથા તેના ત્રણ સંતાન ગુમ
થયેલ હોય અને આ ગુમ થનાર મેનકાબેન રાયજી પોતે મોબાઈલ નો ઉપયોગ
કરતા જેથી મોબાઈલના લોકેશન આિારે હરીયાણાના ફરીદાબાદ જીલ્લાના સીકરી
ગામથી ગુમ થનાર મેનકાબેન રાયજી તથા તેના ત્રણ બાળકોને શોિી તેના િાલી
િારસને સોંપી આપેલ છે

