ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ કલાક ૧૭/૩૫ વાગ્યે

મોજે કાણોદર ગામે હાઇવે ઉપર ઉમરદશી પુલ પાસે તેએવીરીતેકેએક ટાટા ઇન્ડીગો કાર નાંબર GJ 01 KP

1148ચાલક નરે શકુ માર ગણપતલાલ જાતે મારૂ (પ્રજાપતત) રહે.મકાન નાંબર ૧૫૨૪/એ, ગત્રાડની પોળ, માાંડવીની પોળ, આસ્ટોડીયા, અમદાવાદ
તા.જી.અમદાવાદ તથા જીતુતસહ પરબતતસહ દે વડા રહે.ગોલાણા, થાના જસવાંતપુર જજ.જાલોર રાજસ્થાન મો.નાંબર ૮૦૦૦૮૨૪૭૮૨ વાળાઓ એકબીજાના મેળા
પીપણામાાં ભારતીય બનાવટનો તવદે શી દારૂ પ્રતતબાંતિત ગુજરાત રાજ્યમાાં ઘુસાડવાનુ ષડયાંત્ર રચી નરે શકુ માર ગણપતલાલ જાતે મારૂ (પ્રજાપતત)એ પોતાના
કબજા ભોગવટાની ટાટા ઇન્ડીગો કાર નાંબર GJ 01 KP 1148ની માાં ભારતીય બનાવટના તવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ ૪૦ જેની કકિંમત રૂ.૨૫,૧૩૦/- નો મુદ્દામાલ
વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી ઇન્ડીગો કાર નાંબર GJ 01 KP 1148ની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા બે મોબાઈલ કી. રૂ.૬,૦૦૦/- મળી કુ લ
કી.રૂ.૧,૩૧,૧૩૦/-ના મુદામાલ સાથે નાકાબાંિી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરવામાાં એક્બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા.પાટટ સી ગુ.ર.નાંબર
૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૦૭૭/૨૦૨૧ િી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) ,૮૧, ૮૩ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા:૦૫/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે જનાલી ત્રણ રસ્તા પાસે આ કામના તહોદારો (૧) ભાવેશભાઇ ખેંગારભાઇ રબારી(ખટાણા) રહે.પાસવાળ ઝાત
ભાડલી તા-દાાંતીવાડા (૨) રત્નાભાઇ મગાભાઇ રબારી રહે.ઝાત ભાડલી તા-દાાંતીવાડા વાળાઓ પોતાના કબ્જજાની ઇકો ગાડી નાં. GJ-18-BD-6505નીમાાં ગે.કા
અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંતીય ભારતીય બનાવટની તવદે શી દારૂ છુટક બોટલ નાંગ-૬૦ કક.રૂ.૩૮,૩૪૦/- તથા ઇકો ગાડી નાં. GJ-18-BD-6505 ની કકિં.રૂ.
૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૨,૪૮,૩૪૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ જઇ તથા દારૂ ભરી આપનાર િાનોલ ઢેકા
ઉપર રાજુભાઇ રહે.િાનોલ તા-રાણીવાડા તથા માલ માંગાવનાર કાનભા જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી જેનો મો.નાં.૮૧૨૮૭૫૧૧૮૩ વાળાઓ
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ િાનેરા પો.સ્ટે પાટટ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૦૯૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૯૯,૮૧
મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક. ૧૩/૩૦ વાગે મોજે થરાદ ચાર રસ્તા આ કામના તહોદાર મનોહરલાલ ભગીરથરામ જાતે તવશ્નોઈ રહે.જાખલ, તા.સાાંચોર, જીજાલોર (રાજ.) તથા કદનેશભાઈ લાધુરામ જાતે તવશ્નોઈ રહે.જોગાઉ, તા.ભીનમાલ, જી.જાલોર, (રાજ.) વાળાઓ એ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા
ભોગવટાની સ્સ્વફટ ગાડી નાંબર- જી.જે.-૧૨-સી.ડી-૫૯૧૫ માાં ગૃપ્ત ખાનામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના પરપ્રાાંતતય ભારતીય બનાવટનાાં દારૂની છુટ્ટી
બોટલ નાંગ કુ લ-૧૦૩/- કુલ કક.રૂ.૩૪,૮૦૦/-નો ગેરકાયદે સર હેરાફેરી કરવા ગાડીમાાં ભરી સ્સ્વફટ ગાડી કક.રૂ ૨,૦૦,૦૦૦/- તેમજ મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ ૨૫૦૦/તથા રોકડા રૂતપયા-૬૦૦/- સાથે કૂલ મુદામાલ કી.રૂ ૨,૩૭,૯૦૦/- નો મુદામાલ રાખી હેરાફેરી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૧૧૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫(એ.ઇ),૯૮ (૨),૯૯, ૧૧૬(બી),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા:-૦૭/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગ્યે મોજે ભાભરજુના ગામે આ કામના ત્હોદારોએ ભાભરજુના ગામે આ કામના ત્હોદાર નાંબર-૧ (૧)સુમનસાંગ ઉફે
સુરજતસિંહ જેણુભા રાઠોડ ઉ.વ.૨૩ િાંિો-ખેતીકામ રહે.ભાભરજુના તા-ભાભર તથા(૨)હરે શભાઇ અરજણભાઇ જાતે-માળી ઉ.વ.૩૨ િાંિો-ખેતીકામ રહે.ભાભર વાવ
રોડ જીગર પી.સી.ઓની પાછળ તા-ભાભર(૩)સોનાજી

અજમલજી જાતે-ઠાકોર

ઉ.વ.૫૫ િાંિો-ખેતીકામ રહે.બેડા તા-ભાભર તથા (૪) ગજેન્રસીંહ જાલમતસિંહ

જાતે-વાઘેલા ઉ.વ.૨૦ િાંિો-ખેતીકામ રહે.ભાભરજુના સતવિશસ્ટેશન પાસે તા-ભાભર ના રહેણાક ઘરની આગળ આવેલ ખુલ્લા ચોકમાાં પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ
ગાંજીપાના વડે તીનપતીનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રૂતપયા ૧૦૬૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કી.રૂ.૧૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨
કક.રૂ.૦૦/૦૦

એમ

મળી

કુ લે

કક.રૂ.૧૧૬૭૦/-

ના

મુદ્દામાલ

સાથે

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

ભાભર

પોલીસ

સ્ટેશન

ભાગ-બી-

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૦૫૪/૨૦૨૧ જુગાર િારા કલમ-૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે
(૫)
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧

ના ક.૧૫/૫૦ વાગે

મોજે રતનગઢ ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) પારજીભાઇ રમુભાઇ જાતે.માજીરાણા રહે.રતનગઢ

તા.કાાંકરે જ (૨) નરોતમભાઇ મીયાચાંદભાઇ જાતે.પાંચાલ રહે.રતનગઢ તા.કાાંકરે જ (૩) કદનેશભાઇ હેમાભાઇ જાતે.પ્રજાપતી રહે.રતનગઢ તા.કાાંકરે જ (૪) કનુભાઇ
નાગુભાઇ જાતે.માજીરાણા રહે.રતનગઢ તા.કાાંકરે જ (૫) ગાંગારામભાઇ માહરાજ રહે-ખોડા તા-કાાંકરે જ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ સાથે કુ લ રકમ રૂ.૧૭૨૮૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન તહો.નાં-૧ થી ૪
પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં-૫ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તશહોરી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૦૦૭૮ જુગાર િારા ક.૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

