બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૮ સુઘી)
(૧)
તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ ના ક.૧૩/૩૦ વાગે માાંજે રાાંનેર ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપી લખમણસસિંગ જેસુગજી
ાં
જાદવ રહે.રાાંનેર તા.કાાંકરે જ પોતાના કબજા
ભોગવટાના ખેતરમા બનાવેલ રહેંણાાંક ઘરે તથા ઇન્ડિકા ગાિી નાં-જી.જે.૦૮.એઇ.૧૪૪ માાં ઉપરોકત મુજબનો ભારતીય બનાવટ નો ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો તથા
બીયર ટીનની બોટલો નાંગ ૨૬૪/- કકિંમત રૂ.૨૬,૪૦૦/-નો ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટ નો રાખી તથા ઇન્ડિકા ગાિીની કકિંમત રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ
મળી રૂ.૧,૨૬,૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇિ દરમ્યાન નાશી જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ સશહોરી પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૩૭૯/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ

૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૮/૧૦/૨૦૧૮ના કલાક ૧૫/૫૦ વાગે મોજે સવઠોદર ચાર રસ્તા હાઇવે રોિ પકિાયેલ સ્કોિા ગાિી નાંબર GJ 06 EH 6644 માથી પકિાયેલ આરોપી
ઉદય ઉર્ફે અન્નુ ક્રુષ્ણકુ માર શેટ્ટી તથા સદર ગાિીમાથી ભાગી જનાર ડ્રાયવર આરોપી બબલાલખાન ભીખનખાન શેખ તથા ભાગી જનાર રસ્તો બતાવવા આવનાર
ગણપત સવરારામ રબારી (કાસેલા) તથા બીજી પકિાયેલ હોડિાઇ I-20 કાંપનીની GJ 06 FQ 7747 ગાિીમાથી સવદે શી દારૂ સાથે પકિાયેલ ડ્રાયવર જીવારામ
મકનારામ રબારી (વેરાણા) તથા તેની સાથેનો પકિાયેલ આરોપી ગોવારામ વસનારામ રબારી તથા સવદે શી દારૂનો જથ્થો બાંન્ને ગાિીમા ભરી આપનાર
સોહનલાલ સવશ્નોઇ તથા ગણેશારામ સપરાજી રબારી તેમજ સ્કોિા ગાિીમા પકિાયેલ સવદે શી દારૂનો જથ્થો માંગાવનાર બચરાગ સુડદરલાલ
ાં
જેસ્વાલ તેમજ I-20
ગાિીમા સવદે શી દારૂનો જથ્થો અમદાવાદ બચલોિા ખાતે મેળવનાર શ્રવણભાઇ ઠાકોર મો.નાં ૭૬૦૦૩૦૯૭૬૨ ઉપરોકત તમામ ઇસમોએ ભારતીય બનાવટનો
સવદે શી દારૂનો જથ્થો કુ લ બોટલ નાંગ ૪૭૮ તથા બે વાહન તથા ત્રણ મોબાઈલ મળી કુ લ કી.રૂ. ૧૦,૪૩,૨૦૦/-મેળવી,ભરી આપી,માંગાવી તેની ગેરકાયદે ર
હેરા ર્ફેરી કરી ગુનો કરે લ હોઇ િીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.ન.૫૧૫ /૨૦૧૮ ધી પ્રોહી એક્ટ નવા સુધારા અસધનીયમની કલમ ક.૬૫એઇ, ૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(બી)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૧/૧૦/૧૮ ક.૧૮/૪૫ વાગે મોજે અંધારીયા ગામની સીમમાાં કામના તહોદાર ટીકુ સીંહ કહમાંતસીંહ જાતે. િાભી તથા ગાંગારસીંહ ટીકુ સીંહ િાભી રહે.અંધારીયા
સીમ તા.વિગામ વાળઓ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાક મકાન ગેકા અને વગર પાસ પરમીટનો દે શી દારૂ લી.૭૦ કકરૂ.૧૪૦૦/- તથા
પોતાના મકાનની પાછળના ભાગે આવેલ ખેતરોમાાં નાની મોટી ટાાંકીઓ નાંગ-૧૧ તથા ખેતરમાાં બનાવેલ ખાિામાાં દે શીદારૂ ગાળવાનો વોશ કુ લ લી.૧૮,૯૦૦
કુ લ કીરૂ.૩૭,૮૦૦/- તથા અડય સાધન સામગ્રી મળી કી.રૂ.૬૦૦ એમ કુ લ મુદામાલ મળી કુ લ કીરૂ. ૩૯,૮૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાંગારસીંહ ટીકુ સીંહ રે ઇિ
દરમ્યાન પકિાઇ જઇ તથા ટીકુ સીંહ કહમાંતસીંહ ધરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ વિગામ પોસ્ટે પ્રોહી ગુરનાં.૨૩૯/૧૮ પ્રોહી એકટ ક.૬૫ઇ,એર્ફ,૮૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોિડ ર ચેક પોસ્ટ આ કામના ત્હોમતદાર (૧)સશવલાલ કાલુલાલ ચૌધરી રહે.ચારભુજા માંકદર
પાસે શાસ્ત્રી સકડ લ પુલા તા.જી.ઉદે પરુ (રાજસ્થાન) (૨)શાંકરલાલ જોતારામજી મેઘવાળ રહે.કઠાર તા.બિગાાંવ જી.ઉદે પરુ (રાજસ્થાન) (૩)રાજુ ભાઇ જાટ જેનુ ાં આખુાં
નામ ખબર નથી તે રહે.અંબાલા(હરીયાણા) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની ટ્રેલર ગાિી નાં.RJ-06-GA-4716 માાં વગર પાસ
પરમીટે ગે.કા.નો પર પ્રાાંસતય સવદે શી દારૂ પેટી નાંગ-૫૦૫ જે કુ લ બોટલ નાંગ-૬૧૬૫ કક.રૂ.૨૬,૫૮,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૪ કકરૂ.૧૧,૦૦૦/-તથા
રોકિ રકમ રૂ.૧,૨૦૦ તથા ટ્રેલર ગાિી નાં.RJ-06-GA-4716 કક. રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ગાિીની આર.સી.બુકની નકલ તથા સવમા પોલીસીની નકલ સવગેરે
કાગળોની પરમીટ ર્ફાઇલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ગાિીની તાિપત્રી તેમજ રસ્સી કક.રૂ.૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૩૬,૭૦,૭૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાિીનો ચાલક
તથા તેની સાથેનો ઇસમ ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની ગે.કા. હેરાર્ફેરી કરતાાં પકિાઇ જઇ આરોપીઓએ હરીયાણા-રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાતમાાં ગે.કા.નો
પરપ્રાાંસતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાિવાનુ ાં ષિયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૩૭/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે મોજે થરાદ ચાર રસ્તા આ કામના તહોદાર પોપટભાઇ વજારામ માજીરાણા રહે પથમેિા પો.હિેતર તા- સાાંચોર
જી.જાલોર (રાજસ્થાન) તથા તારારામ પરમાર રહે પીલુિા તા- થરાદવાળાએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી તેમના કબ્જજાની આઇ ટેન ગાિી નાંબર GJ-08-R5585 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંસતય ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની બોટલ કુ લ નાંગ.૫૦૦ કક.રૂ.૭૩૨૦૦ નો રાખી તથા આઇ ટેન ગાિી
કી.રૂ ૧૦૦૦૦૦ સાથે કુ લ કી.રૂ ૧૭૩૨૦૦ના મુદામાલ સાથે પોપટભાઇ વજારામ માજીરાણા પકિાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુર નાં-૪૦૯/૧૮
પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬બી ૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૧/૦૦ વાગે માાંજે િોિગામ ગામની સીમ આ કામના તહોદાર અશોકભાઇ ભાણાભાઇ રાજપુત રહે. િોિગામ થરાદ વાળાએ
િોિગામ ગામના સ્વ.નાગજીભાઇ જગમાલભાઇ પટેલ ના પિતર વાિામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંસતય ઇગ્લીંશ દારૂની પેટી
નાંગ-૭ કુ લ બોટલ નાંગ.- ૩૩૬ જેની કક.રૂ.૩૩,૬૦૦/ નો રાખી પોલીસ રે ઇિ દરમ્યાન હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે ઇ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.રનાં૪૧૦/૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ક.૧૬/૩૦ વાગે વાગે મોજે આખોલ ચાર રસ્તા આ કામના તહો. અરજણભાઇ નાથાભાઇ જાતે રબારી (દે વાસી) રહે સાતરૂ તા-રાનીવાિા
જી.જાલોરવાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ગાિીમા ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની પેટી ૪૯ કુ લ બોટલ નાંગ-૫૮૮ કક.રૂ.૨,૩૫,૦૦૦/-નો તથા િાલુ
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ મળી કુ લ મુદ્દામાલ ૫,૩૫,૭૦૦/-નો ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો દારૂ વસનાભાઇ રબારી રહે સાાંચોર પાલિી તથા મહેડરસસહ
દરબાર રહે પથમેિા તા-સાાંચોર વાળાઓ પાસેથી ભારતીય બનાવટનો દારૂ લાવી તહો નાં(૧) પકિાઇ જઇ ગુનો કરવામા એક બીજાને મદદગારી કરી ગુનો
કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નં-૫૨૭/ર૦૧૮ પ્રોહી કલમ પ્રોહી ક. ૬૫ AE,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૮ કલાક ૧૬/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર કીતી સ્થાંભ પાતાળે શ્ર્વર મહાદે વ માંદીર પાસે આ કામના તહોદારો (૧) સવક્રમભાઇ રમેશભાઇ જાતે
પટણી ઉ.વ-૩૪ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર માનસરોવર રોિ લક્ષ્મી વેલ્િીંગની બાજુ મા હરીપુરા(૨) સવજ્યભાઇ હેમરાજભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૪૨ ધાંધો.મજુ રી
રહે પાલનપુર ત્રણબત્તી થુબિા
ાં
ઉપર(૩) પ્રસવણભાઇ રમણભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૨૮ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર હરીપુરા માનસરોવર રોિ હીંગળાજ માતાનો
ચોક (૪) ભરતભાઇ સવનોદભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૨૩ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર ગોબરીરોિ નવા ગાંજની સામે પટણીવાસ (૫)રાજેશભાઇ ઉર્ફે રાજુ શાંકરભાઇ
જાતે પટણી ઉ.વ-૩૬ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર હરીપુરા રોિ માનસરોવર મહિ
ુ ા પાસે (૬) મહેશભાઇ શાંકરભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૩૭ ધાંધો.મજુ રી રહે
પાલનપુર ગણેશપુરા આંબાવાિી સવસ્તાર પાલનપુર(૭) રૂપેશભાઇ કાાંસતભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૨૬ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર ત્રણબત્તી થુબિા
ાં
ઉપર (૮)
રમેશભાઇ માંગાભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૪૬ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર ગોબરીરોિ નવાગાંજની સામે(૯) ગોવીંદભાઇ નાથાભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૬૦ ધાંધો.મજુ રી
રહે પાલનપુર મર્ફતપુરા બેકરીના પાછળના ભાગે(૧૦) દીલીપભાઇ સરદારભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૪૦ ધાંધો.ફ્રુટની લારી રહે પાલનપુર ત્રણબત્તી થુબિા
ાં
ઉપર
(૧૧) જીતેડરભાઇ ઉર્ફે જીત ુ કાનજીભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૩૬ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર ગોબરીરોિ નવા ગાંજની સામે

(૧૨) ગોપાલભાઇ દે વજીભાઇ જાતે

પટણી ઉ.વ-૩૦ ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર ગોબરીરોિ નવાગાંજની સામે પટણીવાસ (૧૩) બચુભાઇ ઉર્ફે વીજ્યભાઇ કાડતીભાઇ જાતે પટણી ઉ.વ-૪૮

ધાંધો.મજુ રી રહે પાલનપુર માનસરોવર હરીપુરા ભીલવાસ ટે કરા પર તા.પાલનપુર જાહેરમા તીન પત્તીનો ગાંજી પાનાનો પૈસાથી હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમતા
રોકિ રકમ કુ લ રોકિ રૂપીયા-૧૧૨૩૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૨ કી.રૂ.૧૬,૫૦૦/- ગાંજીપાના કુ લ -૫૨ કકિં રૂ.-૦૦/૦૦ ના મળી કુ લ કી.રૂ.૨૭,૭૩૦/- મુદામાલ
સાથે પકિાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર સીટી પ ૂવડ પો.સ્ટે .સેકડિ ગુ.ર.નાં.૩૩૫/૨૦૧૮ જુ ગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

