ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૩/૧૧/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા૨૦૧૯ના કલાક/૧૦/૨૯.. ૧૮ ૦૦/વાગે મોજે પાલનપુર પાલનપુર મોચીવાસ પાછળ ટાવર પાસે ખુલ્લા મેદાનમાાં ગામે આ કામના તહોદારોએ

)૧(

અરજુ નસસગ ઉર્ફે કલ્લુસસગ જતનસસગ જાતેઇશ્વરભાઇ ઉર્ફે હેન્ડલ કેશાભાઇ )૨( માનસરોવર રોડ ખોડીયાર માંદીરની બાજુ માાં પાલનપુર.રહે )લુહાર( સરદારજી.
માનસરોવર રોડ સલાટવાસ ખોડીયાર નગર પાલનપુર તથા ભાગી ગયેલ ઇસમો પ્રકાશભાઇ મોચી તથા દીનેશાભાઇ મોચી બાંન્ને .સલાટ

રહે. જાતે

રહેે મોચીવાસ માનસરોવર રોડ પાલનપુર.ત્રણપ્તી ગાંજીપાનાનો હાર જીત નો જુ ગાર રમી રમાડે રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૨૦૦૦ ૦૦/૦૦.રૂ.તથા ગાંજીપાના કી -/
સાથે પકડાય જઇ ગુનો -/૧૨૦૦૦ સવગેરે કુ લ મુદામાલ રૂસપયાકરે લ હોઇ પાલનપુર સીટી પસશ્વમ પોજુ ગાર ધારા

૧૯/૩૪૫ .નાં.ર.સેકન્ડ ગુ.સ્ટેશન.

કલમ ૧૨મુજબ.મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક.૧૫/૫૦ વાગે મોજે પાલનપુર સુરમાંદદરની બાજુ માાં લીલીવાડી હોટલની પાસે સુભાષ કોમ્પલેક્ષના આગળ જાહેરમાાં ગામે આ
કામના આરોપીઓ )૧( રાકેશકુ માર રાજેન્રભાઇ કરણ )શ્રીમાળી( રહે,સુરમાંદદર પાછળ શક્તતકુ ાંજ સોસાયટી આબુ હાઇવે પાલનપુર )ર( ધવલકુ માર ડાહ્યાભાઇ
પટેલ રહે,નવા આર.ટી.ઓ.કચેરી સામે પાયોસનયર ડેરીની પાછળ ખેતરમાાં પાલનપુર )૩( દહતેશભાઇ ગણપતભાઇ ઠાકોર રહે, અંબબકાનગર ચામુડાવાસ
ાં
પાલનપુર )૪( રાકેશ પુજા
ાં ભાઇ મકવાણા રહે,પાલનપુર સુર માંદદર પાછળ ભીમરાવનગર )૫( રજનીકાાંત રમેશભાઇ મકવાણા રહે,ભીમરાવ સોસાયટી સુરમાંદદર
પાછળ પાલનપુર )૬( સમતેષકુ માર સવરાભાઇ પરમાર રહે,ભીમરાવ નગર સુરમાંદદર પાછળ પાલનપુર સુરમાંદદરની બાજુ માાં લીલીવાડી હોટલની પાસે સુભાષ
કોમ્પલેક્ષના આગળ જાહેરમાાં ભેગા મળી ગાંજી પાના વડે તીનપત્તીનો પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટે રમી-રમાડી રે ઇડ દરમ્યાન
પકડાઇ જઇ કુ લ ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ દકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૨,૩૪૫/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૮ દક.રૂ.૧૯,૫૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૩૧૮૪૫/- ના
મુદ્દામાલ સાથે રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૪૦૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬)બી(,૯૮)૨(,૯૯,૮૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૯ ક.૧૧/૩૦ વાગે મોજે ખોડા ચેક પો.સ્ટ.ગામે આ કામના

એસન્ટ ગાડી નાં. GJ-૦1-HL- 999 ના ચાલક મોહનલાલ એસ/ઓ ભારમલ

રામજી જાતે. બબશ્રનોઇ રહે. લાલજીકી ડુ ગ
ાં રી તા.સાાંચોર જી.જાલોર તથા તેની બાજુ માાં બેસેલ ઇસમ અરસવિંદભાઇ પ્રેમારામ જાતે.બબશ્નોઇ રહે.જબરે શ્વરનગર
તા.ચૌહટન જી.બાડમેર વાળાઓએ પોતાની કબજાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ.૧૪૦ કુ લ
દક.રૂા ૪૨,૦૦૦/- નો રાખી ગાડીની દકા.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ દક.રૂા. ૬,૦૦૦/- એમ કુ લ દક.રૂા. ૧,૯૮,૦૦૦/- નો રાખી હેરાર્ફેરી કરી લઇ
આવતા

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરવામાાં

એકબીજાની

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે

પ્રોહી

ગુ.ર.નાં.૪૭૯/૨૦૧૯

પ્રોહી

ક.૬૫એઇ,૧૧૬)બી(,૯૮)ર(,૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
ુ ા જાતે સોલાંકી રહે.ખીંમત તા.ધાનેરા
તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે બુરાલ થી ખીંમત રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોદારે મુકેશસસિંહ શાાંતભ
જી.બ,કા પોતાની કબજાની ગાડી નાં G.J.24.A.4267 મા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ/બબયર ટીનની કુ લ બોટલો નાંગ૩૬૦ દક.રૂ.૩૬,૦૦૦/-નો રાખી હેરા ર્ફેરી કરી સદર ગાડી.ની દક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ દક.રૂ.૫૦૦/-નો એમ કુ લ મુદામાલ દક.રૂ.૧,૩૬,૫૦૦/નો રાખી પોલીસ નાકા બાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં ૬૫૬/૧૯ પ્રોહી ક.૬૫એઇ,૯૮)૨(,૧૧૬બી મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૦૧/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગે મોજે રામપુરા છોટા ગામે આ કામના ત્હોદાર બળવાંતભાઇ વાઘાભાઇ ભીલ રહે. રામપુરા છોટા તા.ધાનેરા વાળો
પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ઘરની અંદરના ભાગે રસોડાના ભાગે વાસણ મુકવાના કબાટના ખાનાની પાછળ ભોયરામા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ બોટલ/ બબયર કુ લ નાંગ- 295 કુ લ દક.રૂ. 33,900/- નો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ
હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.ન. ૫૧૪/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એ,ઇ,૧૧૬)૨( મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા-૦૩/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગે મોજે મુડેઠા ટોલટેક્ષ ગામે આ કામના તહોદારોએ )૧( તગસીંગ સ/ઓ ભારતસીંગ અમરસીંગ જાતે પુરોહીત
)બ્રામણ( રહે રાજડાલ તા.શીવ જી.બાડમેર રાજેસ્થાન )૨( ઠાકરસીંગ ઉર્ફે ગણેશભાઇ સ/ઓ સવાઇસીંગ મોબતસીંગ

જાતે પુરોહીત )બ્રામણ( રહે માંડાઉ

તા.મોહનગઢ જી.જેસલમેર રાજેસ્થાન પોતાની કબ્જજા ભોગવટાની એક ગાડી વનાા ર્ફોરવીલ ગાડી નાંબર-GJ-01-HP-9845 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો
પરપ્રાતીય ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ દક.રૂ-૩૭૮૦૦/-નો રાજેસ્થાન થી ભરી લાવી ગુજરાતમાાં પ્રવેશી હેરાર્ફેરી દરમ્યાન મોબાઇલ નાંગ-૩ જેની કુ લ દક.રૂ૪૫૦૦-તથા ઉપરોતત ર્ફોરવીલ ગાડી દક.રૂ-૧૫૦૦૦૦/-ની સાથે કુ લ મુદામાલ દક.રૂ-૧.૯૨.૩૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પોસ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં-૪૧૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬)બી(,૯૮)૨(,૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૩/૧૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૫/૦૦ વાગે મોજે બાપલા પરબડી ત્રણ રસ્તા )વકતાપુરા ગામની સીમ( ગામે આ કામના તહોમતદાર )૧( અમરતભાઇ પ્રતાપજી
માળી )પદઢયાર( રહે. માલગઢ જયજોગ માતાનુ પરુ તાડીસા )ર( પરાગભાઇ ભુરાભાઇ માળી રહે. માલગઢ તા.ડીસાવાળાએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં
પોતાના કબજા હેઠળની ટાટા ૪૦૭ ગાડી નાંબર GJ.24.U.0355 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂ તથા બબયર ની કુ લ બોટલ
નાંગ- ૧૮૪૨ કુ લ દકમત રૂસપયા ૩,૭૩,૮૦૮/- તથા ટાટા ૪૦૭ ગાડી દકમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા પીપ નાંગ-૧૦ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ દકમત
રૂસપયા ૫૦૦/- એમ મળી કુ લ દકમત રૂસપયા ૭,૭૪,૩૦૮/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ર્ફેરી કરી લઇ આવતાાં પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં ૩૧૯/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૮૧,૯૮)ર(, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

