ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯ કલાક ૦૦/૩૦્વાગે્ મોજે ચાાંગા ગામની સીમમાાં ગામે્ આ કામના તહોદારોએ (૧)્ગોવવિંદભાઇ્મઘાભાઇ્સોલાંકી્રહે.પાલનપુર,સલેમપુરા્
દરવાજા્ બહાર્ શાાંતીનગર્ સોસાયટી્ તા.પાલનપુર્ (૨)્ વવરાજી્ રામસુગ
ાં જી્ ઠાકોર્ રહે.ટાકરવાડા્ તા.પાલનપુર્ (૩)્ ગોવવિંદભાઇ્ અમરતભાઇ્ પટેલ્
રહે.લક્ષ્મીપુરા,શેરી્ નાં.૭્ તા.પાલનપુર્ (૪)્ હરે શભાઇ્ લચ્છુમલ્ રાં ગવાણી્ (વસિંધી)્ રહે.ડીસા,જયશ્રી્ પાકક ,પાટણ્ હાઇવે્ માકે ટ્ યાડક ની્ પાછળ્ તા.ડીસા્ (૫)્
વવનોદભાઇ્કુાં વરજી્ઠાકોર્રહે.ગઠામણ્તા.પાલનપુર્(૬)્પરબતજી્પરથીજી્ઠાકોર્રહે.હોડા્તા.પાલનપુર્(૭)્લાલાભાઇ્પાંચાલ્રહે.કાણોદર્તા.પાલનપુર્
(૮)્લાલો્માળી્ઉર્ફે્ માંડોરી્રહે.પાલનપુર્(૯)્જવાનજી્ઠાકોર્રહે.ભાવીસણા્તા.પાલનપુરપોતાના આવથિક ર્ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ખુલલામાાં બેસી ગે.કા.રીતે
તીનપત્તીનો ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રૂ.૪૨,૩૮૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા મેણીયુ
કક.રૂ.૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૭ કી.રૂ.૩૩,૫૦૦/- તથા એક ટી.વી.એસ.કાં પનીની જુપીટર ટુવહ
્ ીલર કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૦૦,૮૮૦/- ના
મુદામાલ તથા જુગારના સાહીત્ય સાધન સાથે મળી આવી ગુનો્કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નાં ૬૯/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯્ ના્ ક.૦૮/૩૦્ વાગે્ માાંજે્ ડુગરાસણ્ ગામની્ સીમમાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારોએ્ (૧)્ પ્રકાસ્ આશુરામ્ ખખચડ(વશ્નોઇ)્
રહે.બલવાન(અરનાઇ)તા.સાાંચોર્ જી.જાલોર(રાજ.)્ (૨)્ મુકેશ્ જાટ્ રહે.રામજી્ ગોળ્ તા.ગુડામાલાની્ જી.બાઢમેર(રાજ.)્ (૩)્ પ્રકાસ્ સગરામ્ સુથાર્ રહે.કેકડ્
ધોરીમન્ના્ તા.ધોરીમન્ના્ જી.બાડમેર(રાજ.)્ નાઓએ્ તેમના્ કબજામાાં્ ભોગવટા્ ની્ સર્ફેદ્ કલરની્ બોલેરો્ ગાડી્ નાં.જી.જે.૦1-RE-5826્ માાં ગે.કા. વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૫૫ ની કુ લ કક.રૂા.૧,૪૨,૦૦૦/-તથા્મોબાઇલ્કકમત્રૂ.૫,૦૦૦/-્તથા્બો્લેરો્ની્ગાડી્ની્
કકમત્ રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ રૂ.્ ૫,૪૭,૦૦૦/-્ ના્ મુદામાલ્ ની હેરાર્ફેરી કરતા્ આ્ કામના્ તહો.્ નાં.૧્નાઓ્ પકડાઇ્ જઇ્ તેમજ્ તહોદાર્ નાં.૨્ નાઓ્
નાશી્જઇ્તેમજ્આ્કામના્તહોદાર્નાં.૩નાઓ્આ્કામે્પકડાયેલ્મુદામાલ્આપી્ગુનો્કરવામાાં્એકબીજા્એ્મદદગારી્કરી્ગુનો્કરે લ હોઇ વશહોરી્પો.સ્ટે.્
પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૪૬૬/૨૦૧૯્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૬/૧૫્વાગે્ મોજે્ધાનેરા્નેનાવા્ત્રણ્રસ્તા્પાસે્ ગામે્ આ્કામના્સીલવર્કલરની્અલટો K10્ગાડી્નાં.્GJ-8-AJ-0942 ના્
ચાલક્ ગુમાનસીંગ્ પહાડજી્ જાતે્ વાઘેલા(દરબાર)્ રહે.્ નાાંદલા્ તા.્ લાખણી્ જી.્ બનાસકાાંઠા્ વાળાએ્ પોતાનાકબજા્ ભોગવટાની્ અલટો્ ગાડીમાાં્ વગર્ પાસ્
પરમીટે્ ભારતીય્બનાવટની્વવદે શી્દારૂ/બીયરની્પેટી્નાંગ-૦૭્કુ લ્બોટલ્નાંગ-૨૫૨્કક.રૂ.્૨૫૨૦૦/-્તથા્અલટો્ગાડી્કક.રૂ.્૧,૦૦,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્
નાંગ-૧્કક.રૂ.્૫૦૦/-્મળી્કુલ્કક.રૂ્૧,૨૫,૭૦૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ ધાનેરા્પો.સ્ટે્ પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.્૫૭૪/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્
૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯્્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૬/૪૫્વાગે્ મોજે્લુણપુર્ગામે્આ્કામના્આરોપીઓએ૧)્બીજોલજી્પુજા
ાં જી્ઠાકોર્રહે.લુણપુર્તા.ડીસા્(ર)્દશરથજી્લાલાજી્
રઠોડ્ રહે.મુડેઠા્ તા.ડીસા્ હાલ્ રહે.લુણપુર્ તા.ડીસા્ (૩)્ ભરતભાઇ્ ઉર્ફે ્ પ્રધાનજી્ ધમાકજી્ ઠાકોર્ રહે.રાનેર્ તા.કાાંકરે જ્ (૪)્ રાજેશકુ માર્ ત્રીભોવનભાઇ્ પાંચાલ્
રહે.છત્રાલા્ તા.ડીસા્ (૫)્ કકરણજી્અમથાજી્ ઠાકોર્રહે.વાસણી્ તા.પાટણ્ (૬)્ બલાભાઇ્ વવરમાભાઇ્ પાંચાલ્ રહે.વદાણી્ તા.જજ.પાટણ્ જાહેરમાાં્ ગાંજીપાના્ વડે્
પૈસાથી્ હારજીતનો્ જુગાર્ રમી્ રમાડી્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૬૨૬૦/-્ તથા્ જુગારના્ સાધન્ સાકહત્ય્ સાથે્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ડીસા્ રૂરલ્ પો.સ્ટે.્ સેકન્ડ્
ગુ.ર.ન.૧૭૭/૨૦૧૯્જુગાર્ધારા્ક.્૧૨્ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯્ ના્ કલાક્ ૦૧/૦૦્ વાગે્ મોજે્ લવારા્ ગામે્ આવેલ્ ચેક્ પોસ્ટ્ પાસે્ સાાંચોર્ થી્ ધાનેરા્ તરર્ફ્ જતા્ હાઇવે્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્
આરોપીઓ્તા:૧૯/૧૨/૨૦૧૯્ના્કલાક્૦૧/૦૦્વાગે્ મોજે્લવારા્ગામે્ લવારા્ચેક્પોસ્ટ્પાસે્ સાાંચોર્થી્ધાનેરા્તરર્ફ્જતા્હાઇવે્ રોડ્ઉપર્લક્ઝરી્બસ્
રજી્ નાં- RJ-15-PA-0977્ ના્ચાલક્મીયાલખાન્ સ/ઓ્ શેરૂખાન્ ગજુ્ (મુસલમાન)્ ઉ.વ-૩૦્ ધાંધો-ડ્રાયવવિંગ્ રહે-ખડીન્ તા.ગડરા્ જી.બાડમેર્ રાજસ્થાન્ વાળો્
તથા્લક્ઝરી્બસના્ક્લીનર્રોઝેખાન્રહીમખાન્ભૈયા્(મુસલમાન)્ઉ.વ-૨૩્ધાંધો-ક્લીનર્રહે-હાજી્હમીર્કી્ઢાણી્નેગરડા્તા.શીવ્જી.બાડમેર્રાજસ્થાન્
વાળાઓ્ પોતાની્ પાસેની્ કબ્જજા્ ભોગવટાની્ લાલ્ કલરની્ લેલન્ કાં પનીની્ લક્ઝરી્ બસની્ પાછળની્ ડેકીમા્ ગેર્ કાયદે સરનો્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્
ભારતીય્ બનાવટના્ વવદે શી્ દારૂ્ ના્ ક્રેજી્ રોમીયો્ વ્હીસ્કીની્ તથા્ XXX રમની્ પ્લાસ્ટીકની્ ૭૫૦્ એમ.એલ્ ની્ ુટી્ બોટલો્ નાંગ-૧૧૦્ કક.રૂ-૪૪,૦૦૦/-્ નો્
મુદ્દામાલ્તથા્ત્રણેય્પોટલાઓમાાંના્કાપડના્ગાભાઓમાનો્વેસ્ટ્કકિં.રૂ-૦૦/૦૦્ગણાય્તથા્સદરહુ્ બન્ને્ ઇસમની્અંગઝડતીમાાંથી્બે્ મો.ર્ફોન્કકિં.રૂ-૪,૦૦૦/-્
તથા્ એક્ લાલ્ કલરની્ અશોક્ લેલન્ કાં પનીની્ લક્ઝરી્ બસ્ રજી્ નાં-્ RJ-15-PA-0977 નો જેનો્ એન્જીન્ નાં- LAH654551 નો્ તથા્ ચેચીસ્ નાં-્
MB1PBEJC9AGLA2057 નો્કકિં.રૂ-૧૦,૦૦,૦૦૦/-્ની્સાથે્ મળી્કુ લ્કકિં.રૂ-૧૦,૪૮,૦૦૦/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ બન્ને્ ઇસમો્મળી્આવી્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ
હોઇ ધાનેરા્પોસ્્ટે્ પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.૫૭૭/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ-૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧,્૯૮(૨), ૯૯્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૬)
તા-૨૦/૧૨/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૭/૨૫્્વાગે ્ મોજે્ભીલડી્ટાઉંન્ગામે્ આ કામના તહોદારે સ્વીફ્ટ ડીઝાયર ગાડી નાં-DL-5-CK-1936 માાં ગે.કા અને વગર

પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટ નો વવદે શી દારૂની પેટીઓ નાંગ-૦૯ તથા ુટક બોટલો નાંગ ૧૨૬ ની એમ કુલ બોટલો નાંગ-૨૩૪ ની ૭૫૦
એમ.એલ.ની ભરી લાવતા અને અક્સ્માત થયા બાદ રોડની સાઇડે મુકી જતા રહી ગુનો કરતા જે પ્રોહી મુદ્દામાલ કીમત રૂ-૯૩,૬૦૦/-નો તથા ગાડી
કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/-ની એમ કુલ મળી મુદ્દામાલ રૂ-૩,૪૩,૬૦૦/-નો કબ્જજે કરે લ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ભીલડી્ પો.સ્ટે.્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં-૪૪૨/૨૦૧૯્ પ્રોહી્ એકટ્ કલમ્
૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
ુ જી્ પોપટજી્
તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯્ ના્ કલાક્ ૨૨/૩૦્ વાગે ્ મોજે્ નવા્ ગામે્ આ્ કામના્ આરોપીઓએ(૧)્ વવષ્ણુજી્ આનારજી્ ઠાકોર્ રહે.નવા્ તા.ડીસા્ (ર)્ લેબજી
ઠાકોર્રહે.નવા્તા.ડીસા્(૩)્વવક્રમજી્જગમાલજી્ઠાકોર્રહે.નવા્તા.ડીસા્(૪)્પ્રહલાદજી્કેશાજી્ઠાકોર્રહે.નવા્તા.ડીસા્(૫)્પોપટજી્હજુરજી્ઠાકોર્રહે.નવા્
તા.ડીસા્ (૬)્ ગોવવિંદભાઇ્ નટવરભાઇ્ પાંચાલ્ રહે.ખરડોસણ્ તા.ડીસા્ (૭)્ પોપટજી્ પ્રતાપજી્ ઠાકોર્ રહે.ખરડોસણ્ તા.ડીસા્ જાહેરમાાં્ ગાંજીપાના્ વડે્ પૈસાથી્
હારજીતનો્ જુગાર્ રમી્ રમાડી્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૧૫૪૦/-્ તથા્ મોબાઇલોની્ કુ લ્ કક.રૂ.્ ૭૦૦૦/-્ એમ્ કુ લ્ મળી્ રૂ.૧૮૫૪૦ના્ મુદામાલ્ તથા્ જુગારના્ સાધન્

સાકહત્ય્સાથે્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્્કરે લ હોઇ ડીસા્રૂરલ્પો.સ્ટે .્સેકન્ડ્ગુ.ર.ન.૧૮૨/૨૦૧૯્જુગાર્ધારા્ક.્૧૨્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯્ના્ક.૦૫/૦૦્વાગે્મોજે્દાાંમા્ઠાકોરવાસ્બસ્સ્ટેન્ડ્પાસે્ ગામે્આ્્કામના્્આરોપીઓએ્(૧)્કક્રષ્ણારામ્બાંસીલાલ્વવશ્નોઇ્(ઇસરવાલ)્હે.્
નયાવાડા્ તા.બાગોડા્ જી.્ જાલોર્ ્ રાજસ્થાન્ તથા્ (ર)્ ગણપત્ સારણ્ (વવશ્નોઇ)્ રહે.્ ધમાણા્ તા.સાાંચોર્ તથા્ (૩)લાધુરામ્ હરીરામ્ શીયાક્ રહે.નયાવાડા્
તા.બાગોડા્જી.જાલોર્એકબીજાના્્મેળાપીપણાથી્પોતાની્કબજાની્ટેન્કર્ગાડી્નાં. GJ 12 BT 1899માાં્વગર્પાસ્પરમીટનો્ગે.કા.નો્ભારતીય્બનાવટનો્
વવદે શી્દારૂની્પેટીઓ્નાંગ-્૭૧૯્તથા્ુટી્બોટલો્નાંગ-૧૪૮્મળી્કુ લ્બોટલ્નાંગ-૮૭૭૬્કક.રૂ.૩૩,૩૫,૨૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્ર્ફોન્નાંગ-૦૧્કકરૂ.્૫,૦૦૦/-્
તથા્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૪૩૯૦/-્ તથા્ આર.સી.બુક્ તથા્ આધાર્ કાડક ્ કક.રૂ.૦૦/૦૦્ તથા્ ટેન્કર્ ગાડી્ નાં. GJ 12 BT 1899ની્ કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્
કક.રૂ.૪૩,૪૪,૫૯૦/-નો્ મુદામાલ્ સાથે્ ચાલક્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ડીસા્ રૂરલ્ ્ પો.સ્્ટે .્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં.્ ૭૨૨/૧૯્ પ્રોહી્ એકટ્
ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯્ના્ક.૧૩/૪૫્વાગે્ મોજે્શમસેશરપુરા્પાટીયા્પાસે્ ગામે્ આ્્કામના્્આરોપીઓએ્(૧)્ઇશ્વરસીંગ્ભેરસીંગ્રાજપુત્રહે.્બાવરલા્તા.્
સાચોર જી.્જાલોર્(રાજસ્થાન)્તથા્(૨)્મુળસીહ્પરબતસીહ્પરમાર્રાજપુત્રહે.્સરવાના્તા.્સાચોર્જી.્જાલોર્(રાજસ્થાન) એકબીજાના્્મેળાપીપણાથી્
ચાલકે્ પોતાના્્કબજાની્મારૂતી્અટીકા્નાં્ જીજે્૦૯્બીબી્૦૩૬૬્માાં્ વગર્પાસ્પરમીટનો્ગે.કા.નો્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારૂની્કુ લ્ુટી્બોટલ્
નાંગ-્૮૫્્જેની્કુ લ્કી.રૂ.્૬૧૯૦૦/- તથા્મોબાઇલ્ર્ફોન્નાંગ-૦૨્કકરૂ.્૮,૦૦૦/-્તથા્ગાડી્કી.રૂ.્૨,૫૦,૦૦૦/-્એમ્મળી્કુ લ્કક.રૂ.્૩,૧૯,૯૦૦/-ના્મુદામાલ્
સાથે્ હેરાર્ફેરી્ કરી્ મુદામાલ્ સાથે્ ચાલક્ ઇસમ્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુન્હો્ કરે લ હોઇ ડીસા્ રૂરલ્ ્ પો.સ્્ટે .્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં.્ ૭૨૩/૧૯્ પ્રોહી્ એકટ્
ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

