ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૪/૧૨/૧૯્ક.્૨૦/૩૦્વાગે્મોજે્માલગઢ્સીમ્દે વીક્રુપા્હોટલ્પાસે્ ગામે્આ્કામના્સદરે ્વવજારામ્ચોખારામ્વવશ્નોઇ્(કાવા)્રહે.મોખાત્રાતા.્રાનીવાડા્્
જી.્ જાલોર્ ્ રાજસ્થાન્ વાળાએ્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાના્ મો.સા.્ નાંબર્ જી.જે.-૮્ એસ.-૩૨૧૫થી્ રાજસ્થાનથી્ ડીસા્ સુધી્ પાયલોટીંગ્ કરી્ ્ ્ ભગારામ્
ક્રિષ્નારામ્ વવશ્નોઇ્ (ખીલેરી)્ રહે.્ લાસીવાડ્ તા.રાનીવાડા્ જી.્ જાલોર્ રાજસ્થાનવાળાએ્ તેની્ આઇ-૨૦્ કાર્ ્ નાંબર્ જી.જે.-૦૮-આર.-૩૩૫૭્ માાં્ વગર્ પાસ્
પરમીટે્ ગે.કા.નો્ ભારતીય્ બનાવટનો્ વવદે શીદારૂની્ છુટી્ બોટલો્ નાંગ-૫૬૨્ ક્રક.રૂ.્ ૫૬,૨૦૦/-નો્ ભરી્ તથા્ મોબાઇલ્ ફોન-૦૨્ ક્રક.રૂ.૫૫૦૦/-્ તથા્ કાર્
ક્રક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ મો.સા.્ ક્રક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ મુદ્દામાલ્ રૂ.્ ૨,૮૧,૭૦૦/-નો્ ભરી્ એકબીજાના્ ્ મેળાપીપણાથી્ રાજસ્થાનથી્ ગુજરાતમાાં્્્
ઘુસાડવાનુ્ ષડયાંત્ર્ રચી્ હેરાફેરી્ કરી્ આરોપી્ નાં.૧્ પકડાઇ્ જઈ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ડીસા્ રૂરલ્ પો.સ્્ટે .્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં.-૭૩૨/૨૦૧૯્ પ્રોહી્ કલમ્
૬૫એ,ઇ,૯૮(ર),૧૧૬(ર),૮૧,૮૩્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૪/૧૨/૧૨/૨૦૧૯્ ના્ કલાક્ ૧૬/૩૦્ વાગે્ મોજે્ પાલનપુર્ બ્રિજેશ્વર્ કોલોની્ નાકા્ પરબ્ પાસે્ બાંધ્ મકાનમાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારો્ (૧)્ મનોજભાઇ્
રમેશભાઇ્ કુ વારીયા્ રહે.્ પાલનપુર્ માલણદરવાજા્ હરીજનવાસ્ (૨)્ ભરતભાઇ્ પરથીભાઇ્ ડાભી(ઠાકોર)્ રહે.્ ક્રદલહીગેટ્ સુપર્ બજાર્ માળીવાસ્
પાલનપુર(૩)ચીરાગભાઇ્ જીતેન્દ્રભાઇ્ માંડોરા(માળી)્ ્ રહે.બીજેશ્વર્ કોલોની્ પાલનપુર્ (૪)્ રાહુલભાઇ્ બબાભાઇ્ કુ વારીયા્ રહે.્ નવા્ દરવાજા્ વડલીવાળુ્ પરુ્
હક્રરજન્ કોલોની્ પાલનપુર્ (૫)્ પ્રણવભાઇ્ જયાંતીભાઇ્ પરમાર્ (માળી)્ નવા્ દરવાજા્ વડલીવાળુ્ પરુ્ હક્રરજન્ કોલોની્ પાલનપુર્ વાળાઓએ્ પાલનપુર્
વડલીવાળા્પરા્રોડ્ઉપર્ભરતભાઇ્રાવલ્નુ્ આરોપી્નાંબર૧્નાએ્ભાડેથી્રાખી્તેના્કબજા્ભોગવટાના્રહેણાાંક્બાંધ્ઘરમાાં્ ગાંજી્પાના્વડે્ તીનપત્તીનો્
પૈસાથી્હારજીતનો્ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ રમી્રમાડી્કૂલ્ગાંજી્પાનાનાંગ-૫૨્ક્રક.રૂ.૦૦/૦૦્તથા્રોકડ્રકમ.રૂ.૨૮૪૦૦/્તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૪્
ક્રક.રૂ.૧૮૦૦૦/-્તથા્જુગારના્સાધનો્સાથે્ કૂલ્મુદ્દામાલ્ક્રક.રૂ.૪૬૪૦૦/-ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ રે ઇડ્દરમ્યાન્પકડાઇ્્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ પાલનપુર્શહેર્પુવવ્
પો.સ્્ટે .્સે.ગુ.ર.નાં.૩૬૨/૨૦૧૯્જુગાર્ધારા્કલમ્૪,૫્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા-૨૫/૧૨/૨૦૧૯્ ક.૧૭/૦૦્ વાગે્ મોજે્ વડગામડા્ ગામની્ સીમમાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારે ્ એકબીજાના્ મેળાપીપણામાાં્ રહી્ વસવફટ્ ગાડી્ નાં.્ જીજે-૨૭એ.એચ.-૧૦૯૫માાં્દારૂનો્જથ્થો્ભરી્આરોપી્નાં્ત્રણ્નાએ્દારૂ્ભરે લ્ગાડી્આરોપી્નાં્ ૧્તથા્૨્ને્આપી્જે્ગાડી્આરોપી્નાં.૧્નાઓ્લઈ્આવતાાં્પોલીસ્
જોઈ્ ગાડી્ ભગાડી્ ગાડી્ જાળના્ થડને્ અથડાવી્ ગાડી્ માાંથી્ ભાગતા્ આરોપી્ નાં.૧્ નાઓ્ ગે.કા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટના્ પરપ્રાાંવતય્ દારૂની્ બોટલ્ કૂલ્્
નાંગ.્ ૧૬૩૨્ ક્રક.રૂ.્ ૧,૭૨,૮૦૦/-ના્ દારૂની્ ગેરકાય્ દે સર્ હેરાફેરી્ કરવા્ ગાડીમાાં્ ભરી્ વસવફટ્ ગાડી્ ક્રક.રૂ્ ૩,૦૦,૦૦૦/-્ તેમજ્ મોબાઇલ્ નાંગ-૧્ ક્રક.રૂ્ ૩૦૦૦/્
સાથે્ કૂલ્ મુદામાલ્ કી.રૂ્ ૪,૭૫,૮૦૦/્ નો્ મુદામાલ્ સાથે્ પકડાઈ્ જઈ્ તથા્ આરોપી્ નાં.૨્ નાશી્ જઈ્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ થરાદ્ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૫૩૮/૨૦૧૯્પ્રોહી્કલમ-૬૫્(એ.ઇ),૧૧૬(૨)્૯૮(૨),૯૯,૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯્ના્ક.૧૮્/૩૦્વાગે્ મોજે્બસસ્ટેન્દ્ડની્પાછળ્ગામે્ આ્કામના્તહોદારોએ્(૧) સુભાખાન્ઇિાહીમખાન્જાતે.મુસ્લીમ(નાયક)્રહે.કાજી્વાસ્
થરાદ,્તા.થરાદ્(૨)્રમેશભાઇ્વવહાજી્જાતે.પરમાર(રાજપુત)્રહે.શેણલનગર્થરાદ્તા.થરાદ્(૩)્મગનભાઇ્પનાભાઇ્્જાતે.ધુમડા(દલીત)્રહે.દોલતપુરા્,્
તા.થરાદ્ (૪)્ શાાંતીભાઇ્ પનાભાઇ્ ્ જાતે.ઠાકોરરહે.ઉચપા્ તા્ વાવ્ ્ (૫)્ નરે શભાઇ્ નાગજીભાઇ્ ્ જાતે.માજીરાણા,્ રહે.ભીલવાસ્ તા.થરાદ્ (૬)્ સાક્રહદખાન્
અબ્બાસખાન્જાતે.મેમણ,રહે.પ્લોટવવસ્તાર્્તા.થરાદ(૭)્ક્રદનેશભાઇ્રાસેંગભાઇ્જાતે.માજીરાણા્રહે.કરણાસર,્તા.થરાદ(૮)્બરકતખાન્રહીમખાન્જાતે્ કાજી્
રહે્ કાજીવાસ્થરાદ્તા્થરાદ્થરાદ્બસસ્ટેન્દ્ડ્પાછળ્આવેલ્વાહન્પાકીગ્ની્ખુલલી્જગ્યામાાં્ ગોળ્કુાં ડાળુાં ્ વળી્વલી્મટકાનો્આંકડાનો્ગે.કા્વગર્પાસ્
પરમીનો્જુગાર્રમી્રમાડી્જુગારના્સાહીત્ય્તથા્રોકડ્રકમ્રૂ્૧૧૨૫૦/્તથા્એક્મોબાઇલ્કુ લ્મુદામાલ્ક્રક.રૂ્૧૧૭૫૦્સાથે્તહો્નાં્૧્થી્૭્પકડાઈ્જઈ્
તથા્તહો્નાં-૮્હાજર્ના્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ હોઇ થરાદ્પો.સ્ટે .સેકન્દ્ડ્ગુ.ર.નાં-૧૩૫/૨૦૧૯્્જુગાર્ધારા્ક.૧૨્(અ)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯્્ના્ક.૨૩/૪૦્વાગે્મોજે્ઉબરી્ગામે્ આ્કામના્તહોદારે ્શ્રવણસીંગ્પ્રભાતસીંગ્વાધેલા્રહે.ઉબરી્તા.કાાંકરે જ્પોતાના્કબજા્ભોગવટાના્
રહેણાાંક્ખેતરમાાં્બનાવેલ્ઢાળીયામાાં્ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ—૧૦૨૮્ની કુ લ ક્રક.રૂા.૧,૦૨,૮૦૦/- નો્
મુદામાલ્રાખી્પોલીસ્રે ઇડ્દરમ્યાન્ઘરે ્હાજર્ન્મળી્ગુનો્કરે લ હોઇ વશહોરી્પો.સ્ટે.ІІІ્ગુ.ર.નાં.૪૭૨/૧૯્પ્રોહી.્ક.૬૫એઇ.૧૧૬(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા-૨૭/૧૨/૨૦૧૯્કલાક-્૧૪/૩૦્વાગે્મોજે્ડીસા્ભોપાનગર્જુની્કાફે્મીલન્સામે્બાવાવાસ્ગૌસ્વામી્સમાજના્સમાધીવાડા્પાછળ્આવેલ ્જાહેર્ખુલલી્
જગ્યામાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ ત્્હોદારો(૧)્ મહેન્દ્રભાઇ્ મોહનલાલ્ જાતે્ સોલાંકી્ (માળી)્ ઉ.વ.્ ૩૫્ ધાંધો-્ ખેતી્ રહે.્ રાણપુર્ આથમણાવાસ્ તા.ડીસા્ ્ ્ મો.નાં.્
૬૩૫૧૫૫૬૬૧૧્્(૨)્રમેશભાઇ્છગનભાઇ્જાતે્લવારીયા્(ડાભી)્ઉ.વ.૫૧્ધાંધો.્મજુરી્રહે.્ડીસા્ભોપાનગર્બાવાવાસ્તા.ડીસા્મો.નાં.૯૯૭૯૭૮૨૮૨૯્(૩)્
ગૌતમપુરી્રતનપુરી્જાતે્ગૌસ્વામી્ઉ.વ.૩૮્ધાંધો.્મજુરી્રહે.્ડીસા્ભોપાનગર્પોલીસ્ચોકી્સામે્તા.ડીસા્મો.નાં.્૬૩૫૪૭૬૫૭૭૪્એ્મોજે્ડીસા્ભોપાનગર્
જુની્ કાફે્ મીલન્ સામે્ બાવાવાસ્ ગૌસ્વામી્ સમાજના્ સમાધીવાડાની્ પાછળ્ આવેલ્ ્ જાહેર્ ખુલલી્ જગ્યામાાં્ ગેર્ કાયદે સર્ રીતે્ ગાંજીપાનાથી્ તીનપતીનો્
જુગાર્પૈસા્વડે્ હારજીતનો્કરી્રમતા્પકડાઇ્જઇ્જુગારના્સાહીત્્ય્તેમજ્અંગ્જડતી્અને્ પટ્પરથી્મળી્કુ લ્રોકડ્રકમ્રૂ.્૧૦,૧૨૦/્તથા્મોબાઇલ્
ફોન્નાંગ્૧્કી.રૂ્૧૦૦૦્મળી્કુ લ્કી.રૂ્૧૧,૧૨૦/-્ના્્મુદ્દામાલ્સાથે્્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ ડીસા્સીટી્દબ્રિણ્પો.સ્્ટે ્સેકન્દ્્ડ્ગુ.ર.નાં.૧૯૯/૨૦૧૯્જુગાર્
ધારા્કલમ્૧૨્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ કલાક૧૬/૩૦્ વાગે્ મોજે બ્રચત્રાસણી્ ગામની્ સીમ્મુકામે્ ્ બ્રચત્રાસણી્ થી્ પાલનપુર્ જતા્ હાઈવે્ રોડ્ ઉપર્ બ્રચત્રાસણી્ ગામમાાં્ જવાના્ કટ્
ઉપર્ગામે્ આ કામના તહોદાર ખેમદાન્સ્વામી રહે.બગેરા તા.નવલગઢ જી.ઝુઝનુાં રાજસ્થાનવાળા એ અલટો્૮૦૦્ગાડી્નાંબર-GJ-05-RE-0836માાં્ દારુ્ ભરી્
ગાાંધીનગર્ ખાતે્ જઈ્ મો.નાં.૯૭૨૪૨ ૮૯૩૧૩ વાળાને્ ફોન્ કરી્ તે્ જે્ જગ્યાએ્ બોલાવે્ તે્ જગ્યાએ્ આપવા્ જવાનુ્ાં કહી્ આ્ ગાડી્ પાલી(રાજસ્થાન)્ મુકામે્
મોકલી્ આપતાાં્ ચાલક્ સતપાલવસહ દીપવસહ રાઠોડ(રાજપુત)્ રહે.ખાનપુર તા.પરબત સરજી.નાગોર રાજસ્થાનવાળાએ્ તેના્ કબ્જાની ગાડીમા્ ભારતીય્
બનાવટનો્વવદે શી્દારુની બોટલો્નાંગ્૩૪૨્કુ લ્કી.રૂ-૧,૩૬,૮૦૦/-નો્મુદ્દામાલ્વગર્પાસ્પરમીટનો ગે.કા.નો રાખી્તથા્અલટો્૮૦૦્ગાડી્નાંબર-GJ-05RE-0836ની્્કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-્તથા્્બે્્મોબાઇલ્ક્રકિંમત્્રૂ-૪૦૦૦/-્મળી્કુ લ્કી.રૂ્૩,૪૦,૮૦૦/-ના્મુદામાલ્સાથે્હેરાફેરી્કરી્ગુનો્કરવામાાં્એકબીજાની્

મદદગારી્કરી્તહોદાર સતપાલ વસહ દીપવસહ રાઠોડ (રાજપુત)નાઓ નાકાબાંધી દરમ્્યાન્પકડાઇ્જઈ્ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા. પ્રોહી. ગુ.ર.ન.-૬૧૪/૧૯્ધી પ્રોહી
એકટ્૬૫્એ્ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯્ના્કલાક.૨૩/૫૦્વાગે્ મોજે્વળાદર્ગામની્સીમ્ગામે્ આ કામના તહોદાર નેપાલવસિંહ ઉદે વસિંહ ચૌહાણ ( દરબાર ) તથા તેના નાના
ભાઇ મહેન્દ્રવસિંહ ઉદે વસિંહ ચૌહાણ(દરબાર ) રહે.વળાદર તા.થરાદ વાળાઓએ પોતાના હવાલાનુ નાંબર પ્લેટ વગરના પીકડાલુ જેનો ચેસીસ નાંબર- નો છે

અને પીકઅપ ડાલાનો અકસ્માત થયેલ હોય અને એન્ન્દ્જન અંદરનાભાગે દબાઇ ગયેલ હોય મળી આવેલ નહી જેથી આ ભારતીય બનાવટનો દવવદે શી દારૂ
ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો હોય જે દારૂની કુ લ પેટી નાંગ-૨૦

બોટલ નાંગ- ૯૬૦ કુ લ ક્રકમત રૂા. ૯૬,૦૦૦/- નો ભરી હેરાફેરી કરી પીકઅપ ડાલાનો

અકસ્માત થતા ડાલુ વળાદર ગામના ચરે ડામાાં બાવળોની ઝાડીમાાં મુકી હાજર નહી મળી આવી ડાલાની ક્રક.રૂા. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂા. ૫,૯૬,૦૦૦/-

ના મુદ્દામાલ લઇ આવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ્ પો.સ્્ટે ્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં.્
૫૪૭/૨૦૧૯્પ્રોહી્એક્ટ્ક. ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(ર),૯૯્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

