ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૨૨/૫૦ થી તા.૨૬/૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૦૩/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર ટાઉનમા ૪૨ પરફેક્ટ રે સીડેન્સી સોસાયટી ગામે આ
કામના ત્હોદારો (૧) ચૌધરી હીતેન્રકુ માર ઉફે હીતેશ નાનજીભાઇ રહે.પાલનપુર ૪૨ પરફેક્ટ રે સીડેન્સી સોસાયટી ડીસા રોડ તા.પાલનપુર જી.બનાસકાાંઠા
વાળાઓ પાટણ મુકામેથી (૨) પટેલ કુ લદીપભાઇ ઉફે મનશો મહેન્રભાઇ રહે.પાટણ ૧૬ ઉપવન ટેનામેન્ટ આદશશ રોડ તા.જી.પાટણ (૩) પટેલ કપીલભાઇ
કાન્તીભાઇ રહે.પાટણ ૧૭૭ યશવવહાર અંબાજી નેળીયુ તા.જી.પાટણ (૪) પટેલ અલપેશભાઇ બાબુલાલ રહે.પાટણ મ.નાં.૮૦ રાજલક્ષ્મી સોસાયટી તા.જી.પાટણ
(૫) ચૌધરી જગદીશભાઇ દલસાંગભાઇ રહે.ચાંડીસર તા.પાલનપુર જી.બનાસકાાંઠા (૬) પટેલ જીગરકુ માર હસમુખભાઇ રહે.પાટણ બી-૧ ઉપવન બાંગ્લોજ ડીસા
ચાણસ્મા હાઇવે તા.જી.પાટણ (૭) પટેલ મનીશભાઇ મોહનભાઇ રહે.૨૫૨ યશ ટાઉનશીપ અંબાજી નેળીયુ પાટણ (૮) ચીરાગ પટેલ રહે.વવસનગર પોતાના
કબજા ભોગવટાના ૪૨ પરફેક્ટ રે સીડેન્સી સોસાયટી પાલનપુર ખાતે આઇ.પી.એલ. ૨૦૧૯ ની સીજનની રાજસ્થાન રોયલ તથા કલકતા નાઇટ રાઇડસશ ટીમો
વચ્ચે ક્રિકેટ લાઇવ મેચ ચાલુ હોય જે મેચ પર ક્રિકેટ સટ્ટાનો જુ ગાર રમી રમાડવા બોલાવી ગ્રાહકો પાસેથી િક્રકેટ સટ્ટાના સોદાઓ લઇ પોતાના અંગત ફાયદા
સારુ જુ ગાર રમી રમાડતા દરમ્યાન (૧) લેપટોપ નાંગ-૩ ક્રક.રૂ.૭૫,૦૦૦/- (૨) મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪૭ ક્રક.રૂ.૮૫૦૦૦/- (૩) રોકડ રકમ રૂ.૧૨,૯૫૦ (૩)
કોમ્યુનીકેટર બોક્સ ક્રક.રૂ.૫૦૦૦ (૪) હાડશ ડીસ્ક ક્રક.રૂ.૫૦૦૦/- (૫) ટેબલેટ ક્રક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- (૬) ડોંગલ, ક્રકબોડશ , બ્રોડબેજ રાઉટર, ચાર્જર વવગેરે ક્રક.રૂ.૧૩,૨૦૦/તથા ગાડી-૨ ક્રક.રૂ.૧૮,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ ક્રક.રૂ. ૨૦,૦૬,૧૫૦/- સાથે પકડાઇ ગયેલ હોઇ તેમજ ચીરાગ પટેલ રહે.વવસનગર વાળાઓ આઇ.ડી. આપી રે ઇડ
દરમ્યાન હાજર મળી આવેલ ન હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ પા.સીટી પવિમ પો.સ્ટેશન. સેકન્ડ ગુ.ર.નાંબર. ૧૩૨/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ-૪,૫
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક – ૧૩:૩૦ વાગે મોજે પાાંથાવાડા હાઇવે રોડ કન્યાશાળા થી આરખી ગામ તરફ જતા રસ્તે ગામે આ કામના આરોપીઓ તે એવી
રીતે કે , હ્યુન્ડાઇ સેન્રો કાર નાંબર - GJ-01-HE-2736 વાળીના ચાલકે પોતાના કબ્જજાની કારમાાં ગેર કાયદે સર વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની
પારપ્ાાંતીય વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ- ૧૦૦ ક્રકમત રૂવપયા ૪૦,૦૦૦/- તથા સદરે પ્ોહી. મુદ્દામાલની હેરાફેરીમાાં ઉપયોગમાાં લલધેલ હ્યુન્ડાઇ સેન્રો કાર નાંબર GJ-01-HE-2736, ક્રકિં.રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ ક્રકમત રૂવપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ

પોતાના કબ્જજાની કાર મુકી નાસી જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પ્ોહી. ગુ.ર.નાં. ૧૧૬/૨૦૧૯, ધી ગુજરાત પ્ોક્રહલબશન એક્ટની
કલમ- ૬૫(A)(E), ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક – ૧૮/૦૦ વાગે મોજે

પાાંથાવાડા જી.ઇ.બી. સ્ટેશનની સામે મેઇન રોડ પર ગામે આ કામના આરોપીઓએ (૧) શૈલેષ

જીતેન્રભાઇ રાઠોડ, ઉ.વ.૨૭, ધાંધો- ડ્રાઇવીંગ, રહે. ૬૩, જી.આઇ.ડી.સી., રે લ્વે સ્ટેશન રોડ, ડીસા (ર) અશ્વિન અશોકભાઇ ઠાકોર, ઉ.વ.૨૭, ધાંધો-વેપાર, રહે.
નાઇવાસ, રાજપુર, તા.ડીસા પોતાના કબ્જજાની મારૂતી સ ૂઝૂકી ઇકો ગાડી નાંબર - GJ-24-AA-4504 વાળીમાાં ગેર કાયદે સર વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટની પારપ્ાાંતીય વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ- ૯૬ તથા લબયરના ટીન નાંગ-૧૨૦ મળી ક્રકમત રૂવપયા ૨૬,૪૦૦/- તથા સદરે પ્ોહી. મુદ્દામાલની હેરાફેરીમાાં
ઉપયોગમાાં લલધેલ Marsil Maruti Suzuki Ind. Ltd. કાંપનીની EECO 5 STR ગાડી નાંબર - GJ-24-AA-4504, ક્રકિં.રૂા. ૧,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ ક્રકમત
રૂવપયા ૧,૭૬,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ તેઓના શ્વવરુધ્ધ પાાંથાવાડા પોલીસ
સ્ટેશન પ્રોહી. ગુ.ર.નાં. ૧૧૭/૨૦૧૯, ધી ગુજરાત પ્રોહહબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫(A)(E), ૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૪)
તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૪૫ વાગે મોજે નવા ગામ પ્હલાદજી કેશાજી ઠાકોરના ઘરની સામે ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) ભાવેશજી સોવનજી
ઠાકોર રહે.કણઝરા (ર) પુનાજી અગરાજી ઠાકોર રહે.સાવવયાણા (૩) દશરથજી અગરાજી ઠાકોર રહે.સાવવયાણા (૪) બચુજી અજમલજી ઠાકોર રહે.સાવવયાણા
આરોપી ૧ થી ૪ નાઓ ને તા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૯ ના . ક. ૧૫/૪૫ વાગે અટક કરે લ છે તથા આરોપી ૫ થી ૭ (૫) દલપતજી નાગજીજી ઠાકોર રહે.સાવીયાણા
(૬) અશોકજી કાાંતીજી ઠાકોર રહે.સાવીયાણા (૭) પ્હલાદજી કેશાજી ઠાકોર રહે.નવા તા.ડીસા નાઓ નાસી ગયેલ હોઈ નવા ગામ પ્હલાદજી કેશાજી ઠાકોરના
કબજા ભોગવટના ઘરની સામે આવેલ વાડામાાં તીન પત્તીનો ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હાર-જીતનો જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રૂ.૧૬૫૫૦/- તથા મોટર
સાઇકલ નાંગ-૪ ની કુ લ ક્રકિં.રૂ.૬૦૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ રૂ.૭૬૫૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ પ્હલાદજી કેશાજી ઠાકોર તથા દલપતજી નાગજીજી
ઠાકોર અને અશોકજી કાાંતીજી ઠાકોર નાશી જઈ તથા ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.ન.૪૧/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક. ૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક.૨૦/૦૦ વાગે મોજે ખોડા ચેક પોસ્ટ ગામે ખેતરમાાં આ કામના તહોદાર હરીન્રવસિંગ માનવસગ જાટ(શીખ) રહે-૧૪૮/૨૫ ભટનાગર
કોલોની રોહતક રોડ જજન્દ તા.જી-જજન્દ (હરીયાણા ) તથા સોમબીર કુ ષ્ણકુ માર લુહાર રહે-૬૬૩/૨૬ દુ ગાશ કોલોની રોહતક રોડબાયપાસ જજન્દ તા.જી-જજન્દ
(હરીયાણા ) વાળાઓએ પોતાના કબ્જજા હવાલા વાળી ૪૦૭ મેટાડોર નાં- DL-1-LW-3759 માાં ગે.કા નો વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ પેટી નાંગ- ૯૨ બોટલ નાંગ ૧૧૦૪ કુ લ ક્રકમત રૂા. ૫,૫૨,૦૦૦/-/- નો ભરી હેરાફેરી કરી તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કીમત
રૂવપયા ૧,૦૦૦/- તથા ૪૦૭ મેટાડોર ની ક્રક.રૂા. ૭,૦૦,૦૦૦/- તથા લબલ્ટી અને બીલ કીમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ મળી કુ લ રૂા. ૧૨,૫૩,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ ગયેલ હોય અને સાંદીપ રહે-ગુડગાવ (હક્રરયાણા) વાળાએ વવદે શી દારૂનો જથ્થો અંબાલા થી ભરી આપી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી
ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદ પો.સ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નાં ૨૦૫/૨૦૧૯ પ્ોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

