ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૪/૧/૨૦૧૯ થી તા.૨૦/૧/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯ ના

કલાક – ૦૪:૦૦ વાગે મોજે ગદ
ું રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના ત્હોમતદાર કે કન્ટે નર નુંબર GJ.12.X.1496 ના ચાલક

મનપ્રિતસીગ S/O ચમકુંવરસીંગ જાટ શીખ રહે. ગલી નું.૧ હુંસ નગર ભટીંડા તા.ભટીંડા જી. ભટીંડા (પુંજાબ)વાળાએ પોતાના કબજા હેઠળના કન્ટે નરમાું માું
ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના પ્રવદે શી દારૂ ની પેટી નુંગ- ૮૩૯ કલ બોટલ નુંગ- ૧૨૪૮૦ કકમત રૂપ્રપયા ૩૫,૪૪,૮૦૦/- નો તથા કન્ટે નર
ગાડી કકમત રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નુંગ-૧ કકમત રૂ.૩,૦૦૦/- એમ મળી કલ કકમત રૂપ્રપયા ૪૭,૪૭,૮૦૦/- ના મદામાલ સાથે ગજરાત રાજયમાું
લઇ આવતાું ગદ
ું રી ચેક પો.સ્ટ ઉપર પોલીસ નાકાબુંધી દરમ્યાન

પકડાઇ જઇ ગન્હો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરધ્ધ પાુંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન િોહી.ગ.ર.નું.

૦૫/૨૦૧૯, િોહી. એક્ટ કલમ- ૬૫AE, ૯૮(ર) મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯

ના ક.૧૮/૧૫ વાગે મોજે ઉબરી ગામના નદીના પટમાું ગામે આ કામના તહોદારો(૧) ખોડીદાસ મક્ક્તલાલ ઠક્કર રહે.ઉંબરી તા.કાુંકરે જ

(૨) િપ્રવણસીહ ભરસીંહ વાઘેલા રહે. ઉંબરી તા.કાુંકરે જ (૩) દાનભા શ્રવણસીહ વાઘેલા રહે. ઉંબરી તા.કાુંકરે જ (૪) કેલાજી ગુંભીરજી ઠાકોર

રહે. ભીલડી (જૈન

દે રાસરની પાછળ) તા.ડીસા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગુંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જગાર રમી રમાડી જગારના સાકહત્ય સાથે કલ રોકડ રકમ
રૂા.૧૫૨૦૦/- ના મદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગનો કરે લ હોઇ તેના પ્રવરૂધ્ધ પ્રશહોરી પો.સ્ટે. II ગ.ર.નું.4/19 જગાર ધારા ક.૧૨ મજબનો
ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૭/૦૧/૧૯ ક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે મોજે મકડાલા ગામની સીમ ગામે આ કામના સફેદ કલરની બોલેરો ગાડી નું. GJ-08-BH-0858 ના ચાલકે પોતાની
ગાડી માું ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પ્રવદે શી પરિાન્તીય દારૂની પેટીઓ નુંગ-૮ બોટલ નુંગ-૩૮૪ કી.રૂ.૩૮,૪૦૦ તથા બોલેરો ગાડી ની
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો મદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી નાકાબુંધી દરમ્યાન પોતાની ગાડી મકી નાસી જઇ ગનો કરે લ હોઇ કદયોદર િોહી.ગ.ર.નું.૧૯/૧૯
િોહી.ક.૬૫એઇ,૯૮ મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૭/૦૧/૧૯ ક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે મકડાલા ગામની સીમમા આ કામના સફેદ કલરની બોલેરો ગાડી નું. GJ-08-BH-0858 ના ચાલકે પોતાની ગાડી માું
ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પ્રવદે શી પરિાન્તીય દારૂની પેટીઓ નુંગ-૮ બોટલ નુંગ-૩૮૪ કી.રૂ.૩૮,૪૦૦ તથા બોલેરો ગાડી ની
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો મદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી નાકાબુંધી દરમ્યાન પોતાની ગાડી મકી નાસી જઇ ગનો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ કદયોદર
િોહી.ગ.ર.નું.૧૯/૧૯ િોહી.ક.૬૫એઇ,૯૮ મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૫)
તા-૧૮/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે મડેઠા ઓ.પી આગળ મડેઠા ઓવર બ્રીજના છે ડે ગામે આ કામનો તહોદાર કદનેશકમાર ભગવાનારામ
રામલાલ જાતે-પ્રવશ્નોઇ રહે-ચચતલવાસ તા-ચચતલવાના જી-ઝાલોર રાજસ્થાનવાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટા ના છોટાહાથી ફોરવ્હીલ ગાડી નુંબર-GJ-12—AU2757 ની માું ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટ નો અંગ્રેજી દારૂની પેટીઓ નુંગ -૩૮ તથા બીયર ટીન છુટક નુંગ-૯૬ મળી બીયરટીન તથા
દારૂની કલ કક.રૂ.૧,૯૨,૦૦૦/-નો રાખી જે ગાડીની કક.રૂ.૧.૫૦૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નુંગ-૦૧ કક.રૂ.૩૦૦૦/- મળી કલ મદ
ુ્ ામાલ કક.રૂ.૩,૪૫,૦૦૦/- નો રાખી
પોલીસ પાસે પકડાઇ જઇ ગનો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ ભીલડી પો.સ્ટે. િોહી ગ.ર.નું-૦૯/૨૦૧૯ િોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૯૯ મજબના
ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૬)
તા ૧૮/૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૬/૪૫ વાગે મોજે ભાપડી ગામની સીમમા આવેલ ગૌચર જમીનમા ગામે આ કામના તહોદાર ભગાભાઇ ધનાભાઇ રવાભાઇ જાતે
રબારી રહે ભાપડી તા.થરાદ જી.બનસકાઠાું વાળાએ ગે.કા વગર પાસ પરમીટે વેચાણ અથથ પ્રવદે શી દારૂનો જથ્થો ક્રેજી રોમીયો વ્હીસ્કી ૧૮૦ એમ.એલની કાચની
સીલબુંધ બોટલો નુંગ ૧૫૩૬ કક.રૂ.૧,૫૩,૬૦૦/-નો તેના ગામના ચરાડા(ગૌચર) પ્રવસ્તારમા પોતાના કબજામા રાખી અને આ આરોપી ગોપાલજી નામનો
માણસ જે ગામ નવાપરા નારોલી તા.થરાદ જી.બનાસકાઠા વાળા પાસેથી મુંગાવી અને આ ઇસમ પોતાના બોલેરો કેમ્પર ગાડીથી ગેરકાયદે સર હેરફેર કરે લ હોઇ
અને આરોપી ભગાભાઇ ધનાભાઇ રવાભાઇ જાતે રબારી રહે ભાપડી તા.થરાદ જી.બનસકાઠાુંવાળો રે ઇડ દરમ્યાન પ્રવદે શી દારૂનો જથ્થો ક્રેજી રોમીયો વ્હીસ્કી ૧૮૦
એમ.એલની કાચની સીલબુંધ બોટલો નુંગ ૧૫૩૬ કક.રૂ.૧,૫૩,૬૦૦/-તથા રોકડા રૂપ્રપયા ૧૧૬૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નુંગ ૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/-તથા પાનકાડથ
કક.રૂ.૦/૦ મળી કલ રૂપ્રપયા ૧,૫૫,૨૬૦/-સાથે પકડાઇ જઇ ગનો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે. િોહી ગ.ર.નું-૨૯/૨૦૧૯ િોહી એક્ટ કલમ૬૫એઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(બી) મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૮/૦૧/૧૮ ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે જામપર રોડ જાહેર શૌચાલય નજીક ગામે આ કામના તહોદારો (૧) હરગોવનજી ચતરજી જાતે.ઠાકોર રહે.ઉણ તા.કાુંકરે જ
(૨) ચુંદજી નેનાજી જાતે.ઠાકોર રહે.ઇન્દીરાનગર થરા તા.કાુંકરે જ (૩) નટવરભાઇ મળાભાઇ જાતે.પરમાર રહે.ઇન્દીરાનગર થરા તા.કાુંકરે જ (૪) દયાલભાઇ
રામજીભાઇ જાતે.નીરાસી ઠાકોર રહે.બાદલપરા તા.રાધનપર જી.પાટણ હાલ રહે.સવપરા તા.કાુંકરે જ (૫) નરસીંભાઇ હરજીભાઇ જાતે.નીરાસી ઠાકોર રહે.ધરવડી
તા.રાધનપર જી.પાટણ હાલ રહે.સવપરા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૬) અભેસીંહ રૂપસીંહ જાતે.ડાભી રહે.પ્રશહોરી હેમાણી પાટી તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૭)
મહેન્રપ્રસિંહ ચુંપભા જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપર તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૮) બળદે વભાઇ ગગભાઇ જાતે.હરીજન રહે.ઇન્દીરાનગર થરા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા
(૯) િભભાઇ સોમાભાઇ જાતે.ઠાકોર રહે.ધરવડી તા.રાધનપર જી.પાટણ (૧૦) દાનાજી વેલાજી જાતે.ઠાકોર રહે.ઉગમણા વાસ થરા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા
(૧૧) શુંકરભાઇ જેસુંગભાઇ જાતે.સરાણીયા રહે.ભક્ક્તનગર થરા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૧૨) શ્રવણભાઇ સ ુંડાભાઇ જાતે.પરમાર રહે.નાના જામપર તા.કાુંકરે જ
જી.બનાસકાુંઠા (૧૩) રાજભા મગનપ્રસિંહ જાતે.વાઘેલા રહે.ખારીયા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૧૪) બાબભાઇ ભીખાભાઇ જાતે.વાલ્મીકી રહે.જામપર નાના
તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૧૫) રમેશપ્રસિંહ ઉમેદપ્રસિંહ જાતે.દરબાર રહે.વડા તા.કાુંકરે જ જી.બનાસકાુંઠા (૧૬) શરીફખાન રસલખાન જાતે.ઘોરી રહે.ઉગમણાવાસ
થરા

તા.કાુંકરે જ

જી.બનાસકાુંઠા

(૧૭)

દલપતભાઇ

ભીખાભાઇ

જાતે.દરજી

રહે.થરા

બહચરમાતાના

મુંદીર

પાસે

જના

ગામ

પાસે

તા.કાુંકરે જ

જી.બનાસકાુંઠાવાળાઓ જાહેરમાું ગુંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી ગે.કા વગર પાસ પરમીટે હારજીતનો જગાર રમી કૂલ રોકડ રકમ રૂ.૧૨૦૮૫/- તથા ગુંજીપાના
નુંગ-૧૦૪ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કલ રૂ.૧૨૦૮૫/- ના મદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગનો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ થરા પો.સ્ટે.સે.ગ.ર.નું.૪/૧૯ જગાર ધારા
ક.૧૨ મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .

(૮)
તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૯ કલાક.૧૭/૧૫ વાગે મોજે નાની ભટામલ ગામની સીમ દાુંતીવાડા ડેમની ખલ્લી જમીનમા આવેલ બાવળોની ઝાડી નીચે આ કામના
આરોપીઓ (૧) મજરખાન ચબસ્મીલ્લાખાન જાતે.પઠાણ રહે.પાલનપર, પરપોટાવાસ, મેમણ સોસાયટી પાસે, તા.પાલનપર (૨) અજરદ્દીનભાઇ મયરીન
જાતે.બલોચ રહે.પાલનપર, પરપોટાવાસ, દીલખશાલ બાગ, તા.પાલનપર (૩) જાવેદભાઇ અકબરભાઇ જાતે.પરમાર રહે.પાલનપર, પરપોટાવાસ, કમાલપરા,
તા.પાલનપર (૪) અઝીઝખાન હસેનખાન જાતે.પઠાણ રહે.પાલનપર, પરપોટાવાસ, કદલખશાલ બાગ, તા.પાલનપર (૫) મેહલભાઇ નાનજીભાઇ જોતે.પટેલ
રહે.પાલનપર, હાઉસીંગ ક્વાટથ સ, ગેટ નું.૨, મકાન નું.૫, ઘપ્રનયાણા ચોકડી, કકષ્ણા સોસાયટીની બાજમા તા.પાલનપર વાળા પોતાના ફાયદા સારૂ પૈસાથી હાર
જીતનો તીનપપ્રિનો જગાર રમી રમાડતા કલ રોકડ રકમ રૂ.૧૧,૫૪૦/- તથા ગુંજી પાના નુંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ ચાલ હાલતના નુંગ -૫
કક.રૂ.૨૭,૫૦૦/ તથા એક બજાજ કુંપનીની સી.એન.જી. કોમ્પેકટર રીક્ષા નુંબર જી.જે.૦૮ એ.ટી.૪૭૩૨ કક.રૂ.૮૦,૦૦૦/ તથા એક હીરો હોન્ડા કુંપનીન સ્્લેન્ડર
્લસ મો.સા. જી.જે.૮ એ.બી.૪૯૯૦ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/ ન એમ મળી કૂલ મદ્દામાલ કી.રૂ.૧,૩૯,૦૪૦/ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પાુંચેય આરોપીઓ પકડાઈ જઈ
ગન્હો કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ પાલનપર તાલકા પોલીસ સ્ટે શને સે.ગ.ર.નુંબર- ૦૭/૨૦૧૯ જગાર ઘારા કલમ ૧૨ મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાું આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૦/૧/૨૦૧૯ ના ક. ૧૭/૩૦ વાગે મોજે જના ડીસાથી સમૌ જતા રોડ જી.ઇ.બી. સબ સ્ટેશનની સામે આ કામના તહોદાર (૧) રત્નારામ દે વાજી દે સાઇ
(રબારી) રહે. સેવાડા તા. રાણીવાડા જી. જાલોર રાજસ્થાન તથા (ર) પનમપ્રસિંગ ફુલાજી જાદવ રહે. રાનેર તા.કાુંકરે જ તથા (૩) જલભા કકતીપ્રસિંગ સોલુંકી રહે.
કુંબોઇ તા. કાુંકરે જવાળાઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાના નુંબરવગરના ટ્રેકટર ટોલીમાું વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય
બનાવટનો પ્રવદે શી દારૂની કલ પેટીઓ નુંગ-૧૨૫ જેમાું કલ બોટલો નુંગ-૬૦૦૦ કક.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા ટ્રેકટર કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ટોલી કક.રૂ.
૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-નુંગ-૦૨ કક.રૂ. ૧૦૦૦/- મળી કલ મદામાલ કક.રૂ. ૧૨,૫૧,૦૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાું નું.૧ અને ર પકડાઇ જઈ ગનો
કરે લ હોઇ તેઓના પ્રવરૂધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .િોહી.ગ.ર.નું- ૩૧/ર૦૧૯ ધી િોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ, ૯૮(ર), ૮૧,૧૧૬(ર) મજબનો ગનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .

