બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ સુઘી)
(૧)
તા.૧૩/૮/૧૮ ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે ગાગોલ ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદારો (૧) પીરાભાઇ સવસીભાઇ ઠાકોર રહે.ગાાંગોલ તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા
(૨) ઠાકરાજી ખેતાજી ઠાકોર રહે.તેરવાડા તા.કાાંકરે જ હાલે.ગાાંગોલ તા.દદયોદર (૩) બાબુભાઇ કરસનભાઇ પટેલ રહે.જાલમોર તા.કાાંકરે જ (૪) વશરામજી
રણછોડજી ઠાકોર રહે.ઉણ તા.કાાંકરે જ વાળા તહોદાર પીરાભાઇ સવસીભાઇ ઠાકોર રહે.ગાાંગોલ તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા વાળાના ખુલ્લા ખેતરમાાં શણના ઝાડ
નીચે ખુલ્લી જાહેર જગ્યામાાં ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી તથા રોકડ રૂ.૧૩,૪૫૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ દક.રૂ.૨૦૦૦/તથા મો.સા. નાંગ-૧ દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- એમ કુ લે રૂ.૪૫,૪૫૦/- ના મુદામાલ સાથે બે ઇસમો પકડાઇ ગયેલ હોય તથા બે ઇસમો નાશી જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ
દદયોદર પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નાં.૮૪/૧૮ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા તા.૧૩/૮/૧૮ ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે ચગવાડા ગામે (૧) કનુભાઇ ઉર્ફે કાળુભાઇ લાલજીભાઇ ઉપાધ્ય (બ્રામણ) રહે.ડુ ચકવાડા સીમ તા.દદયોદર (૨)
શૈલેષભાઇ વાઘાભાઇ રબારી રહે.ચગવાડા તા.દદયોદર (૩) સોમાભાઇ મેવાભાઇ સોલાંકી (પરમાર) રહે.ચગવાડા તા.દદયોદર (૪) મનનષભાઇ ઉર્ફે મનુભાઇ
મોબતભાઇ ઠાકોર રહે.ચગવાડા તા.દદયોદર વાળાઓ

કાનાભાઇ સાંગ્રામભાઇ ઠાકોર રહે.ચગવાડા તા.દદયોદર વાળાના ઘરની બાજુ માાં આવેલ ખુલ્લી જાહેર

જગ્યામાાં ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી તથા રોકડ રૂ.૧૩,૬૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ દક.રૂ.૩૫૦૦/- તથા મો.સા. નાંગ-૧
દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- એમ કુ લે રૂ.૪૭,૧૭૦/- ના મુદામાલ સાથે ચારે ય પકડાઇ જઇ

ગુન્હો કરે લ હોઇ દદયોદર પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નાં.૮૫/૧૮ જુ ગાર ધારા ક.૧૨

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૩/૦૮/૧૮ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે અંબાજી નાસા ર્ફાઉન્ડેશન આ કામના તહોદારો (૧) અબ્દુ લ રજાક ઉર્ફે રાજુ ભાઇ અમીનભાઇ જાતે મેમણ
રહે. હડાદ તા. દાાંતા હાલ રહે. અનાંત રે સ્ટોરાં ન્ટ સરહદ છાપરી તા. આબુરોડ રાજસ્થાન (ર) વસીમભાઇ અમીનભાઇ મેમણ રહે. મ ૂળ હડાદ તા. દાાંતા
હાલ રહે. પાલનપુર કમાલપુરા મેમણ સોસાયટી તા. પાલનપુર (૩) અબ્દુ લ સત્તાર સુલેમાનભાઇ મેમણ રહે. પાલનપુર નાનીબજાર મેમણ મસ્જીદ
પાસે તા. પાલનપુર (૪) નામ અઝહરૂદીન અલીહુસેન ચૌહાણ રહે. પાલનપુર જનતાનગર ટેકરા ઉપર મસ્જીદ પાસે તા. પાલનપુર (૫) સુરેશભાઇ
કાાંન્તીલાલ રાવળ રહે. શદકનતધારા સોસાયટી અંબાજી તા. દાાંતા (૬) યોગેશનસિંગ ચરણનસિંગ સરદાર રહે. અંબાજી ઇન્દીરાનગર તા. દાાંતા (૭)
સુરેશજી કુ રાજી ઠાકોર રહે. અંબાજી અબુદ
ુ ા ગેસ્ટ હાઉસની સામે તા. દાાંતા જાહેરમાાં વરલી મટકાનો આંક ર્ફરકનો જુ ગાર લખી

રમી રમાડતાાં

જુ ગારના સાદહત્ય સાધનો તથા રોકડ રકમ ૧૬૨૦૦- મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ -૪ દક.રુ ૨૫૦૦/- તથા હુન્ડાઇ ગાડી ૭૫૦૦૦/-મળી કુ લ મુદામાલ રુ ૯૩૭૦૦/મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નાં.33/૨૦૧૮ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ અ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૧/૩૫ વાગે મોજે રામવાસ રે લ્વે ર્ફાટક પાસે આ કામના તહોદારો સ્વીફ્ટ ગાડી નાં.GJ 24 AA 2786 ના ચાલક દીનેશજી
રાણાજી ઠાકોર રહે.આગથળા તા.લાખણીવાળાએ બોલેરો કેમ્પરના ચાલક મુકેશભાઇ રહે.ધાનેરાવાળાની ગાડીનુાં પાયલોટીંગ કરી નાકાબાંધી દરમ્યાન સ્વીફ્ટ
ગાડી લઇ નાશી જઇ તેમજ બોલેરો કેમ્પરના ચાલક મુકેશભાઇ રહે,ધાનેરાવાળાએ બોલેરો કેમ્પર ગોલ્ડ ગાડીમાાં પરપ્ાાંતીય દારૂની બોટલો તથા ટીનના બીયર
એમ કુ લ બોટલ નાંગ-૧૧૨૮ દક.રૂ.૧,૧૨,૮૦૦/-નો ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો તથા બોલેરો ગાડી દક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ
દક.રૂા.૫,૧૨,૮૦૦/- તપાસ અથે કબ્જે કરી નાકાબાંધી દરમ્યાન બોલેરો કેમ્પર ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગાડી મુકી નાશી
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે. પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૨૯૭/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ ૬૫ એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ ક.૧૬/૩૦ વાગે મોજે ભાચર ગામની સીમ આ કામના રમેશભાઇ હરજીભાઇ ઠાકોર રહે. થરાદ ચામડ
ું ાનગર તા.થરાદ વાળા એ તેના
પાસેની કાળા કલરની નુંબર

પ્લેટ વગરની સ્વીફટ ગાડીમાું ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટ નો પરપ્ાુંતતય દારૂનો જથ્થો બોટલ કલ નુંગ.૪૮૦ કલ કક.રૂ

.૪૮,૦૦૦ નો ભરી લઇ આવતાું ભાચરગામની સીમમાું રોડ સાઇડમાું સ્વીફટ ગાડી ઉતારી બાવળો ની જાડીમાું નાશી જઇ દારૂ તથા ગાડી સાથે મળી કલ
મદામાલ કી.રૂ.૩,૪૮,૦૦૦ નો પકડાઇ જઇ ગનો કરે લ હોઇ થરાદપો.સ્ટે. પ્ોહી.ગુ.ર.ન.૩૪૬/૨૦૧૮ પ્ોહીએકટ કલમ ૬૫એઇ, ૯૮(૨),૯૯મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૬/૧૫ વાગે મોજે ચારડા ગામ આ કામના મારૂનત ઇકો ગાડી ચે.નાં.MA3ERLF1S00374972 તથા એ.નાં.G12BN351573 ના
ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્ાાંનતય નવદે શી દારૂ ની પેટી નાંગ - ૨૨ બોટલ નાંગ- ૨૬૪ દક.રૂ.૧૦૫૬૦૦/- તથા મારૂનત ઇકો
ગાડી દક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ ૪,૦૫,૬૦૦/ નો મુદ્દામાલ મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૩૩૨/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ
કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ કલાક ૦૨/૧૫ વાગે માાંજે પસવાદળ ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદારો (૧) ભવાનજી ગાંભીરજી ઠાકોર રહે.પસવાદળ તા.વડગામ (૨)
ભરતભાઇ રણછોડભાઇ પ્જાપતી રહે.વરસડા તા.વડગામ (૩) નરપતનસિંહ ચાંદાજી ઝાલા રહે.કોટડી તા.વડગામ (૪) મહેન્રકુ માર ઉર્ફે નવનોદભાઇ સરદારભાઇ
ચૌધરી રહે.કોટડી તા.વડગામ (૫) બાબુજી અમરાજી વાઘેલા રહે.પશવાદળ તા.વડગામ (૬) પ્નવણજી બેચરજી વાઘેલા રહે.પસવાદળ તા.વડગામ (૭)
મુકેશભાઇ હરીભાઇ ચૌધરી રહે.વરસડા તા.વડગામ (૮) રમેશજી ઠાકોર રહે.એરાણા તા.વડગામ જેનો મો.નાં.૯૪૨૮૪૧૨૭૭૦ છે .તે (૯) જગતનસિંહ ઉર્ફે જગો
ઠાકોર રહે.એરાણા તા.વડગામ (૧૦) સરદારજી નવરાજી ઠાકોર રહે.મેળોજ તા.નસધ્ધપુર હાલ રહે.પ્નવણજી બેચરજી વાઘેલા રહે.પસવાદળ વાળાના કુ વા ઉપર
નાઓ પોતાના આનથિક ર્ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ખુલ્લામાાં બેસી ગે.કા.રીતે તીનપત્તીનો ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ
રૂ.૧૧૯૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- તથા મેણીયુ દક.રૂ.૦૦/- તથા પાાંચ મોટર સાઇકલ તથા એક એકટીવા મળી કુ લ દક.રૂ.૧,૩૬,૯૦૦/- ના
મુદામાલ તથા જુ ગારના સાહીત્ય સાધન સાથે મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નાં ૪૮/૨૦૧૮ જુ ગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૨/૧૫ મોજે ખખિંમત ગામની સીમ આ કામના તહોમતદાર (૧) ભમરનસિંહ રાણસીંગ સોલાંકી તથા (ર) મનુભા નેમસીંગ સોલાંકી,
રહે. બન્ને ખખિંમત, તા.ધાનેરાવાળાઓએ ખખિંમત ગામની સીમમાાં આવેલ સરામાાં બાવળોની ઝાડીમાાં તાંયાર દે શી દારૂ ખલટર : ૨૫૦, દકિં.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા દે શી
દારૂ ગાળવાનો વોશ (આથો), ખલટર ૯,૫૦૦, દકિં.રૂ.. ૩૮,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે દકિં.રૂા. ૪૩,૦૦૦/- નો પ્ોહીખબશન લગત મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર નદહ
મળી આવી ગુન્હો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે. પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૨૫૮/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ (ઇ) (એર્ફ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ના ક-૧૬/૦૦ વાગે મોજે વાવ-ઢીમા રોડ વાવ સીમ આ કામના મહેન્દ્રા પીકપ ડાલાના ચાલકે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ડાલામાું તવદે શી
પરપ્ાુંતીય દારૂની અલગ-અલગ બ્રાન્દ્ડની ક્રેજી રોમીયો વ્હીસ્કી ૧૮૦ MLની બોટલ નુંગ- ૭૬૮ કક.રૂ.૭૬૮૦૦/- તથા - ક્રેજી રોમીયો વ્હીસ્કી ૭૫૦ MLની બોટલ

નુંગ- ૩૬ કક.રૂ. ૧૦,૮૦૦/- તથા પાટી સ્પેશ્યલ વ્હીસ્કી ૭૫૦ MLની બોટલ નુંગ- ૫૦ કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- એમ કલ કી.રૂ.૧,૦૭,૬૦૦/- નો રાખી મહેન્દ્રા પીકપ ડાલો
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-એમ કલ કક.રૂ. ૨,૦૭,૬૦૦/-નો મદામાલ પ્તતબુંતિત ગજરાત રાજ્યમાું ગે.કા અને વગરપાસ પરમીટે હેરાફેરી કરતાું મકી નાશી થયેલ હોઇ
વાવ પો.સ્ટે. પ્ોહી ગ.ર.નું-૧૨૫/૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ એ ઇ, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૪/૮/૧૮ ક.૧૨/૧૫ વાગે મોજે સોની ગામની સીમ આ કામના તહોદાર- સખાજી રમેશજી ઠાકોર રહે.સોની સીમ તા.દીયોદર વાળાએ પોતાના કબજા
ભોગવટાના ખેતરમાું રહેણાક ઘર પાસે ના સુંડાસમાું ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો તવદે શી પરપ્ાુંતતય દાર તથા ટીન બીયર પેટી નુંગ ૯ તેમાું બોટલ તથા ટીન
બબયર નુંગ ૩૫૬ કકરૂ ૩૫૬૦૦ નો રાખી ઘરે હાજર ન મળી આવેલ જે બાબતે કદયોદર પ્ોહી.ગ.ર.નું.૨૬૭/૧૮ પ્ોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૫/૦૦ વાગે

મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ પાસે આ કામના હન્દ્ડાઇ એસન્દ્ટ ગાડી નું.RJ.22.CA.8066 ના ચાલક પનારામ સ/ઓ

અમરારામ દમારામ જાતે જાટ ચૌિરી(કડવાસરા) રહે.બીંજાસર તા.ચોહટન જી.બાડમેર રાજસ્થાન તથા બાજની સીટમાું બેઠેલ રાવતારામ ગુંગારામ જાતે જાટ
ચૌિરી રહે.આગોર તા.ચોહટન જી.બાડમેર રાજસ્થાન તથા ટાટા ઇન્દ્ડીગો ગાડી નું.RJ.O4.TA.0482 ના ચાલક આયદાનરામ મળારાા્મ જાતે.જાટ
ચૌિરી(કડવાસરા) રહે.બીંજાસર તા.ચોહટન જી.બાડમેર રાજસ્થાન તથા બાજની સીટમાું બેઠેલ મોહનરામ સ/ઓ ખેંગારરામ જાતે જાટ ચૌિરી રહે.બાસડાઉ
તા.િનાઉ જી. બાડમેર રાજસ્થાન વાળા નાઓ એક બીજાના મેળાપીપણાથી એસન્દ્ટ ગાડીમાું ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્ાુંતતય દારૂની બોટલ નુંગ૧૦૮ કક.રૂ. ૪૩,૨૦૦/- તથા હન્દ્ડાઇ એસન્દ્ટ ગાડી નું.RJ.22.CA.8066 કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા ટાટા ઇન્દ્ડીગો નું.RJ.O4.TA.0482 કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કલ
મદામાલ ૨,૪૩,૨૦૦/- ના મદ્દામાલ હેરાફેરી કરી પકડાઇ ગયેલ હોઇ િાનેરા પોસ્ટે પ્ોહી ગ.ર.નું ૩૩૫/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯
મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગે

મોજે કોટડા િાખા ચાર રસ્તા પાસે આ કામના હોન્દ્ડા સીટી ગાડી નું. MH-02-BG-6563 ના ચાલક હીરારામ

ભરારામ જાટ(જાજડા) રહે. રબારીન ું ગોળીય સાુંચોર તા. સાુંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની હોન્દ્ડા સીટી ગાડીમાું વગર પાસ
પરમીટે પરપ્ાુંતતય તવદે શી દારૂની પેટી નુંગ-૦૭ બોટલ નુંગ-૮૪ કક.રૂ.૪૨,૦૦૦/- તથા હોન્દ્ડા સીટી ગાડી નું. MH-02-BG-6563 કકિં.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નુંગ-૧ કક.રૂ. ૫૦૦/- ની એમ મળી કલ કકિં.રૂ. ૩,૪૨,૫૦૦/- ના મદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોઇ િાનેરા પો.સ્ટે પ્ોહી ગ.ર.નું.૩૩૬/૨૦૧૮
પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ના ક. ૨૧/૧૫

વાગે મોજે ડીસા રાુંણપર રોડ સુંભવનગર આ કામના તહોદારો (૧) કહતેશભાઇ પ્હલાદભાઇ જાતે ઠકકર રહે.સદરબજાર

જૈન દે રાસરની ગલીમાું ડીસા તા.ડીસા (ર) માલાજી ઉફે મનીષભાઇ વરિાજી જાતે માળી રહે.રાણપર આથમણાવાસ તા.ડીસા (૩) નરે શભાઇ કદનેશભાઇ મોદી
રહે.રામજીમુંકદર જની જેલ પાસે ડીસા તા.ડીસા (૪) અતિનકમાર િમાાજી જાતે ઠાકોર રહે.સીન્દ્િી કોલોની લીલાશા મુંકદરની પાછળ ડીસા તા.ડીસા (૫)
રાકેશકમાર રતીલાલ જાતે ઠકકર રહે.સદરબજાર જૈન દે રાસરની ગલીમાું ડીસા તા.ડીસા (૬) રાજભાઇ અંબાલાલ જાતે.ઠકકર રહે.ઉમીયાનગર રખેવાળ પ્ેસ
પાસે ડીસા તા.ડીસા (૭) મુંયકભાઇ ઉફે જીગર પ્હલાદભાઇ જાતે ઠકકર રહે. સોનીબજાર ઢેબર રોડ ડીસા તા.ડીસાવાળાઓએ વગર પાસ પરમીટે અને ગે.કા.
રીતે વરલી મટકાના આંક ફરકના જગાર આરોપી નું.(૧) ના કબજા ભોગવટાના મકાનમાું વરલી મટકાની ઓફીસ ચલાવી તેમાું તેના માણસો રાખી ગજરાત
રાજયના જીલ્લા/તાલકાના ગામડાઓના માણસો સાથે વરલી મટકાના આંક ફરકનો જગાર રમી રમાડી તેનો વેપાર મોબાઇલ ઉપર લઇ પૈસાની લેતી દે તીન ું
કટીંગ કરી વરલી મટકાનો જગાર રમી રમાડી જગારનો અડ્ડો ચલાવી જેમાું રોકડ રકમ રૂા.૧૦,૩૦૦/- તથા જગાર સાકહત્ય તથા સાિનો કક.રૂા.૦૦/- તથા થેલો
કક.રૂા.૫૦૦/-તથા મોબાઇલ નુંગ-૨૫ કક.રૂા.૫૧૦૦૦/-તથા વાહન નુંગ-૫ કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-મળી કલ કક.રૂા.૨,૧૧,૮૦૦/- ના મદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ ડીસા
શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્ટે શન સે.ગ.ર.નું.૨૪૧/૨૦૧૮ જગાર િારા ક.૪,૫ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ કલાક- ૧૬/૦૦ ના સમારે મોજે ડીસા કચ્છીકોલોની “તવરકૃપા મુંડપ ડેકોરે શન” નામની મુંડપ ડેકોરે શન ની દકાનમાું આ કામના તહોદારો (૧)
ભરતભાઇ લીલાભાઇ જાતે દરજી ઉ.વ.૩૯ િુંિો દરજીકામ રહે. ડીસા કૃષ્ણપાકા સોસાયટી શભમ પાટી પ્લોટ સામે તા.ડીસા (૨) હરે શકમાર રમેશભઇ જાતે
દરજી ઉ.વ.૨૯ િુંિો દરજીકામ રહે. ડીસા કચ્છીકોલોની કૃષ્ણનગર સામે તા.ડીસા (૩) હેમરાજભાઇ સવરામભાઇ જાતે ભાટી (નાઇ) ઉ.વ.૨૮ િુંિો રસોઇકામ રહે.
ડીસા કચ્છીકોલોની રવેચીનગર તા.ડીસા મળરહે.ભરીયાવાસ ગરાબુંડી તા.સઇગામ (૪) કદનેશભાઇ પ્ેમાભાઇ જાતે સોલુંકી (નાઇ) ઉ.વ.૩૨ િુંિો રસોઇકામ રહે.
ડીસા કચ્છીકોલોની રવેચીનગર તા.ડીસા મળરહે.પટેલવાસ ચેમ્બવા તા.ભાભર (૫) પ્તવણકમાર માવજીભાઇ જાતે પ્જાપતત ઉ.વ.૨૮ િુંિો મજરી રહે. ડીસા
કચ્છીકોલોની

શીવાજી પાકા તા.ડીસા (૬) હરે શભઇ હીરાભાઇ જાતે બજાણીયા

ઉ.વ.૩૦ િુંિો મજરી રહે. ડીસા સુંતોષીમાતાના મુંકદર સામે જના બસસ્ટેન્દ્ડ

તા.ડીસા (૭) ડામરભાઇ દાનાભાઇ જાતે પુંચાલ ઉ.વ.૫૦ િુંિો મજરી રહે. ડીસા કચ્છીકોલોની કૃષ્ણનગર ભાગ ૧ તા.ડીસા (૮) પ્કાશભાઇ વાશીભાઇ જાતે
પ્જાપતી

ઉ.વ.૩૯ િુંિો મુંડપ રહે. ડીસા કચ્છીકોલોની

કૃષ્ણનગર સામે તા.ડીસા મળરહે.આસેડા પ્જાપતી વાસ તા.ડીસા (૯) પ્કદપકમાર કકતતિલાલ જાતે

જોષી ઉ.વ ૪૦ િુંિો રીક્ષા ડ્રાઇતવિંગ રહે પુંચાલ વાડી ની બાજ માું રખેવાળ પ્ેસ ની પાસે ડીસા તા ડીસા જી.બનાસકાઠા (૧૦) શામજીભાઇ અરજણભાઇ જાતે
નાયી ઉ.વ ૨૫ િુંિો કેરટીંગ રહે આશાપરા સોસાયટી પેપળાવાળી ગલી ભોયણ તા.ડીસા જી બનાસકાુંઠા મળ રહે ઉચોસણ તા સઇગામ જી બનાસકાુંઠા વાળાઓ
ગે.કા રીતે વગર પાસ પરમીટે ગુંજીપાનાથી તીનપતીનો જગાર પૈસા વડે હારજીતનો કરી રમી રમાડી જગારના સાહીત્ય તેમજ અંગ જડતી અને પટ પરથી
મળી કલ રોકડ રકમ રૂ. ૧૫,૨૭૦/ના મદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોઇ ડીસા શહેર દબક્ષણ પો.સ્ટે .સેકન્દ્ડ ગ.ર.નું ૧૭૧/૨૦૧૮ જગાર િારા ક.૪,૫ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ કલાક-૯/૫૦ મોજે છનાછરા ગામે આ કામના સ્કોરતપયો ગાડી નુંબર જી.જે.૧૨.એ.આર.૯૪૫૪ ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાું ગે.કા. અને વગર
પાસપરમીટનો પરપ્ાન્દ્તીય દારૂ ની પેટી નુંગ – ૪૯ જેમાું કલ બોટલ/ટીન નુંગ – ૨૨૫૬ કક.રૂ. ૨,૨૫,૬૦૦/- નો ભરી સ્કોરતપયો ગાડી સાથે કલ મદ્દામાલ
૭,૨૫,૬૦૦/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ગાડીનો ચાલક ભાગી જઇ ગનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે. પ્ોહી ગ.ર.નું. ૩૪૮/૧૮ પ્ોહી કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૬/૦૮/૧૮ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગે મોજે નારોલી ચાર રસ્તા પાસે આ કામના પીકઅપ ડાલ નું.GJ-08-UB-1077 ના ચાલાકે પોતાનાું કબ્જજા ભોગવટાની
પીકઅપ ડાલામા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટની પરપ્ાુંતતય દારૂ બોટલ નુંગ-૨૧૬૦ કક.રૂ ૨,૧૬,૦૦૦/- નો ભરી લઇ આવતા પોલીસ નાકાબુંિી દરમ્યાન
જગદીશભાઇ બાબલાલ જાતે ઢાયલ (તવશ્નોઇ) રહે મીઠીબેરી પરાવા તા.સાુંચોર જી જાલોર (રાજ)વાળો પકડાઇ જઇ તથા સદરે પીકઅપ ડાલાની આગળ પલ્સર
મોટર સાઇકલથી કદનેશભાઇ ચોથારામ જાતે ખીલેરી (તવશ્નોઇ) રહે જોટડા તા.સાુંચોર જી.જાલોર (રાજ)વાળો પાઇલોટીંગ કરતો હોઇ જે મો.સા લઇ ભાગી જઇ
એકબીજા મેળાવીપણામા દારૂની હેરાફેરી દરમ્યાન દારૂ તથા ગાડી તથા મોબાઈલફોન કલ કક.રૂ ૬,૧૬૫,૦૦/- નો રાજસ્થાનમાુંથી ગજરાતમાું લઇ આવતાું
ઉપરોકત મદામાલ સાથે હેરાફેરી દરમ્યાન એક ઇસમ પકડાઇ ગયેલ તથા પીકઅપ ડાલાનો ચાલાક તથા પલ્સર મો.સા નો ચાલાક નાશી ગયેલ હોઇ થરાદ
પો.સ્ટે પ્ોહી ગ.ર.નું- ૩૫૧/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ- ક.૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)

તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૨/૧૫ વાગે

મોજે શેરગઢ ગામની સીમમાું રહેણાક ઘરની આગળ ખલ્લી જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓ (૧) માવજી દે હળાજી

જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ િુંિો- ખેતી રહે,શેરગઢ તા.ડીસા જી.બનાસકાુંઠા (ર) ચુંદનજી ગલાલજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ િુંિો- ખેતી રહે, દલવાડા (ગઢ) તા.પાલનપર
(૩) રામાજી વરસુંગજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ િુંિો-ડ્રાઇતવિંગ રહે-ગઢ બસ સ્ટેન્દ્ડ પાસે તા.પાલનપર (૪) દશરથજી ગુંભીરજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૭ િુંિો-મજરી
રહે-ગઢ નદીવાળા વાસમાું તા.પાલનપર (૫) કદનેશજી તલાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ િુંિો- ખેતી રહે,ઓઢવા તા.ડીસા જી.બનાસકાુંઠા (૬) અજીતજી ચુંપજી જાતે
ઠાકોર ઉ.વ.૧૯ િુંિો-ખેતી રહે-વરણ તા.ડીસા જી.બનાસકાુંઠા (૭) તવષ્ણ જેણાજી જાતે ઠાકોર

ઉ.વ.૨૦ િુંિો-ખેતી રહે, વરણ તા.ડીસા જી.બનાસકાુંઠા (૮)

કચરાજી સદાજી જાતે ઠાકોર રહે-શેરગઢ તા.ડીસા જી.બનાસકાુંઠા ઓએ જાહેરમાું ગે .કા.નો ગુંજી પાનાનો હાર જીતનો ત્રણ પત્તીનો જગાર રમતા રોકડ રકમ
રૂ.૧૦૫૦૦/- તથા અલગ અલગ કું પનીના આઠ મોબાઇલ જેની કલ કક.રૂ.૮૦૦૦/- તથા ઇકો કું પનીની ઇકોવાન ગાડી જેની કક.રૂ.૧૫૦૦૦૦/- તથા મહેન્દ્રા
કું પનીની મેક્સ ગાડી જેની કક.રૂ.૭૫૦૦૦/- એમ કલ મળી કલ કક.રૂ.૨.૪૩૫૦૦/- જગારના સાહીત્યો સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોઇ ભીલડી સેકન્દ્ડ ગ.ર.નું.
૬૭/૨૦૧૮ જગાર િારા કલમ ૧૨ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે મોજે વાછોલ ગામે આ કામના તહોદાર આ કામના તહોમતદાર સુંતોષકમાર પ્ભદાસ ખત્રી રહે. ઉઝા પાટણ રોડ
સરકારી મકાન કવાાટર ૬૨૪ ઘર નું.ય.-૧૮ મળ રહે મોહનરામજીના ગોળા તા.ઉમલગઢ જી.રાજસબુંન્દ્િ (રાજસ્થાન)વાળા એ પોતાના કબજા હેઠળની બ્જલેનો
ગાડી નુંબર GJ.02.AC.8991 નીમાું ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પરપ્ાુંતતય ઇગ્લીશ દારૂ તથા બબયરની કલ બોટલ નુંગ- ૬૧૬ કલ કકમત રૂતપયા ૧,૦૦,૪૦૦/નો તથા બ્જલેનો ગાડી કકમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નુંગ-૧ કકમત રૂ.૫૦૦/- એમ મળી કલ કકમત રૂતપયા ૩,૦૦,૯૦૦/- ના મદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી
લઇ આવતાું પોલીસ નાકાબુંિી દરમ્યાન પકડાઇ ગયેલ હોઇ પાુંથાવાડા પો.સ્ટે. પ્ોહી ગ.ર.નું.૨૬૦/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫AE, ૯૮(ર), મજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૪૫ વાગે મોજે કોટડા િાખા ચાર રસ્તા પાસે આ કામના મકહન્દ્રા પીચોટ ગાડી નું. GJ-01-9108 ના ચાલક મહેન્દ્રજી ઉફે
કાળો મદારજી ચુંડીસરા(ઠાકોર) રહે. ઢવા તા. ડીસા વાળો તથા બાજમાું બેઠેલ નરે શભાઇ પનજીજી દે લાણીયા(ઠાકોર) રહે. િરપડા દે લાણીયાપરા તા. ડીસા
વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની મકહન્દ્રા પીચોટ ગાડીમાું વગર પાસ પરમીટે પરપ્ાુંતતય તવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ/ટીન
નુંગ- ૨૫૪ કક.રૂ. ૨૫,૪૦૦/- તથા મકહન્દ્રા પીચોટ ગાડી નું. GJ-01-9108 કકિં.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની એમ મળી કલ કકિં.રૂ. ૧,૨૫,૪૦૦/- ના મદ્દામાલ સાથે મળી
આવી પકડાઇ ગયેલ હોઇ િાનેરા પો.સ્ટે પ્ોહી ગ.ર.નું ૩૩૯/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૦)
તા ૧૭/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગે માજે આખોલ ચાર રસ્તા આ કામ ના તહોદાર અમીતભાઇ બાબભાઇ પટેલ રહે. અડીયા તા. હારીજ જી. પાટણ તથા
પરે શકમાર સોમાભાઇ પટેલ રહે. પટે લવાસ અઘાર તા. સરસ્વતી જી. પાટણવાળાઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની એસ્ટીમ ગાડી
નું. જીજે ૦૧ એચ.જે. ૭૭૦૨ ની માું વગર પાસપરમીટે અને ગે.કા.નો પરપ્ાુંતીય ઇગ્લીશ દારૂ/બીયરની કલ બોટલો નુંગ ૧૮૬ કી.રૂ. ૫૧૬૦૦/- નો હેરાફેરી
કરતા ગાડી કી.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નુંગ – ૦૪ કી.રૂ. ૧૨૦૦૦/- મળી કલ કી.રૂ ૨,૧૩,૬૦૦/- ના મદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે
પ્ોહી ગ.ર.ન. ૪૪૦/૨૦૧૮ િી.પ્ોહી એકટ ક ૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮(૨) ૮૧, મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ ના ક.૦૧/૩૦ વાગે વાગે મોજે િારે વાડા ગામની સીમમાું હાઇવે ઉપર આ કામના તહોદાર (૧) માુંગીલાલ મળારામ જાટ રહે.સવાલીયા
તા.શેરગઢ જી.જોિપર (રાજસ્થાન) (૨) મોહનતસિંહ સેતાનતસિંહ રાઠોડ રહે.જોિપર,ભેરૂજી ચોરાયાની પાસે,ડી.એસ.કોલોની તા.જી.જોિપર (રાજસ્થાન) (૩)
અશોકભાઇ પરશારામ ચૌિરી રહે.ભગતકી કોઠી,તવસ્તાર યોજના કોલોની,પાલી રોડ,જોિપર (રાજસ્થાન) (૪) હારૂનભાઇ ઇશાકભાઇ જાતે લહાર (નાગોરી)
રહે.કોહીનર સોસાયટી,તાહીરપરાની સામે,તસધ્િપર તા.તસધ્િપર જી.પાટણ (૫) સનીલ સરે શભાઇ સોલુંકી (વાલ્મીકી) રહે.જોિપર,૪૦૨ રાતનાડા,નવલ નગર
તા.જી.જોિપર (રાજસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાની લકઝરી બસ નુંબર RJ-19-PA-6852 તથા છોટા હાથી ગાડી નુંબર GJ-24-V-4116 માું
ભોમારામ મળારામ ચૌિરી રહે.સવાલીયા તા.શેરગઢ જી.જોિપર વાળાની મદદગારીથી ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્ાુંતીય દારૂ કલ પેટી નુંગ ૮ જેમાું
બોટલ નુંગ ૧૦૮ કક.રૂ.૪૨,૦૦૦/- નો તથા લકઝરી બસ તથા છોટા હાથી ગાડી તથા મોટર સાઇકલ તથા મોબાઇલ નુંગ પાુંચ સાથે કલ મદામાલ
કક.રૂ.૧૩,૧૭,૦૦૦/-

ના

મદામાલ

સાથે

હેરાફેરી

કરતાું

મળી

આવી

પકડાઇ

ગયેલ

૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(ર),૯૯ મજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

હોઇ

છાપી

પો.સ્ટે.

III

ગ.ર.નું.૨૮૪/૨૦૧૮

પ્ોહી.ક.

