ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક – ૨૩/૩૦ વાગે મોજે ખીંમત કોઇ અજાણ્યા ઇસમે ખીંમત ગામની સીમમાાં ચરાડામાાં પોતાના કબજામાાં દે ખરે ખ હેઠળ ગે.કા. વગર
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ- ૨૮૮ કુ લ કકમત રૂવપયા ૨૮,૮૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ
પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી. ગુ.ર.નાં. ૭૨/૨૦૧૯, પ્રોહી. એક્ટ કલમ- ૬૫AE મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૮/૩/૧૯ ક.૦૯/૪૫ વાગે મોજે મીઠી પાલડી ચાર આ કામના તહોદાર -અશોકભાઇ રવવકરણ ઉર્ફે બાબુભાઇ બીષ્નોઇ રહે.ડેડવા તા.સાાંચોર જી.જાલોર(રાજ)
તથા મેહુલભાઇ કનુભાઇ રાવત હાલ રહે.રામાપીરનો ટેકરો જુ નાવાડજ અમદાવાદ મુળ રહે.હાઉસીંગ બહચ
ુ ર ચોક ચાાંદખેડા અમદાવાદ વાળાઓ પોતાના કબજા
ભોગવટાની મહીન્દરા જીપ ગાડી GJ-02-A-5416 માાં ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની છુટી બોટલ નાંગ – ૭૨ ની કુ લ
કક.રૂ. ૩૮,૪૦૦/- નો ભરી મકહન્દરા જીપ

ગાડી ની કી.રૂ/૨૦૦૦૦૦/ તથા મોબાઇલ નાંગ- ૩ કક.રૂ.૬,૦૦૦/- તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્દસ નાંગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ

કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૪૪,૪૦૦/-ના મુદામાલ સાથે હેરાર્ફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન બન્દને ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના કદયોદર
પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૭૪/૧૯ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે મોજે મગરાવા ત્રણ રસ્તા પાસે આ કામના મકહન્દરા TUV 300 ગાડી નાં. MH-14-GY-6532 ના ચાલક પુનમાભાઇ
ધુડાભાઇ વવશ્નોઇ રહે. પુર તા. સાાંચોર જી.જાલોર(રાજસ્થાન) તથા નેનારામ સ/ઓ સુજારામ વવશ્નોઇ રહે. ગડરા તા. ધોરીમના જી.બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાઓએ
એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની મકહન્દરા TUV 300 ગાડી નાં. MH-14-GY-6532 માાં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ/બીયરની પેટી
નાંગ-૪૪ તથા છુટા નાંગ-૧૦ મળી કુ લ બોટલ/ટીન નાંગ- ૨૧૨૨ કક.રૂ. ૨,૧૨,૨૦૦/- તથા મકહન્દરા TUV 300 ગાડી કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧
કક.રૂ. ૨૦૦૦/- નો મળી કુ લ મુદામાલ ૭,૧૪,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાર્ફેરી કરતાાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં.૧૪૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ક.૧૨/૩૦ થી ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે સામઢી ગામની સીમ ગગજી ગોબરજી સોલાંકીના બોર કુ વા વાળા ખેતર તથા આજુ બાજુ ના ખેતરના
શેંઢા ઉપર આ કામના (૧) રામવસિંગ ચીમનવસિંગ સોલાંકી રહે.સામઢી તા.પાલનપુર જી. બનાસકાાંઠા (૨) ગગજી ગોબરજી સોલાંકી રહે.સામઢીગામની સીમ નહેરવાળા
પા તા .પાલનપુર જી. બનાસકાાંઠા ના કબજા ભોગવટાના ખેતરમા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ ની નાની મોટી બોટલ તથા બીયર ટીન
કૂલ નાંગ - ૨૬૧ કકિં.રૂ.૩૧૬૦૨/-નો જથ્થો રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ગઢ પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં -૭૪/૨૦૧૯
પ્રોહી.એકટ કલમ :-૬૫(એ)(ઇ) ,૧૧૬ બી,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ કલાક ૨૪/૦૦ વાગે મોજે ચીત્રાસણી ચોકડી પુલની નીચે બે અજાણ્યા ઇસમો મારુ તી સુઝુકી કાંપનીની એસ્ટીમ ગાડી નાંબર જી.જે.૦૧
એચ એન ૪૪૫૭ નીમાાં ગે.કા.વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂ બોટલ નાંગ-૫૨૮ તથા બીયર ટીન નાંગ-૮૮ મળી કુ લ નાંગ-૬૧૬ જેની કુ લ
કક.રૂ.કક.રૂ.૮૫,૬૦૦/- નો રાખી હેરાર્ફેરી કરતા દરમ્યાન એસ્ટીમ ગાડી કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૩૫,૬૦૦/-નો મુદ્દામાલ મુકી નાશી ગયેલ હોઇ ગુનો
ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા.તા. પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.ન.૧૧૩/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ક. ૬૫ એઇ, ૬૭(૧)એ, ૮૧, ૯૮ (૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ક.૨૦/૩૦ વાગે મોજે બેણપ ગામે આ કામના તહોદાર વરજાાંગભાઇ નાનજીભાઇ વાઘેલા ઉ.વ.આ.૩૮ રહે.બેણપ, તા.સુઇગામ પોતાના
કબજાના ભોગવટાના ખેતરે બનાવેલ છાપરામાાં તથા ખેતરમાાં જીરાના કાપણી કરે લ પાકના ઢગલામાાં વગર પાસ-પરમીટે બે જુ દી જુ દી બ્રાન્દડની ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૧૧ તથા છુટી બોટલ નાંગ-૨૪ (૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલ નાંગ-૫૫૨) કકિં.રૂા.૫૫,૨૦૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ રાખી પોલીસ
રે ઈડ દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ સુઇગામ પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨) મુજબના ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક.૦૭/૧૫ વાગે મોજે સવપુરા ગામે આ કામના તહોદાર સ્કોપીઓ ગાડી નાંબર- RJ-39–UA-0960 ના ચાલકે તેના હવાલાની ગાડીમાાં
ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલ નગ- ૩૧૧ કક.રૂા. ૯૩,૩૦૦/- નો લઇ ભરી હેરાફેરી કરી
ગાડીની કક.રૂા. ૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ મુદ્દામાલ કક.રૂા.૭,૯૩,૩૦૦/- નો લઇ આવતા પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી મુકી નાશી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ
થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુર નાં-૧૨૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના

કલાક.૧૭/૦૦ વાગે વાગે મોજે પીલુડા ગામે આ કામના તહોદાર જનકવસિંહ વીહજી ચૌહાણ રહે.પીલુડા તા.થરાદવાળાએ ભારતીય

બનાવટનો વવદે શી દારુ કુ લ પેટીઓ નાંગ ૭૪ કુ લ બોટલો નાંગ-૩૫૫૨ કુ લ કકિં.રૂ.૩,૫૫૨૦૦/-નો પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ખેતરની બાજુ માાં ખાડાઓમાાં
વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પોતાના રહેણાાંક ઘરે હાજર મળી ના આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુર નાં-૧૩૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(બી) મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૯/૩/૨૦૧૯ કલાક. ૦૧/૩૦ આ કામના તહોદારો (૧) રામકકશોર સ/ઓ મુના પ્રસાદ સેધાલાલા જાતે.વનશાદ (મચ્છવાર) રહે.બીજુ રી તા.બીન્દદીકી જી.
ુ ઉત્તરપ્રદે શ
ર્ફતેપર

(૨) અજીતકુ માર ઉર્ફે ગુડુ્ુ સ/ઓ

ુ ઉત્તરપ્રદે શ વાળા
દલજીત જાતે.સવીતા (નાઇ) રહે. રહે.બીજુ રી તા.બીન્દદીકી જી. ર્ફતેપર

રાજસ્થાન

પરીવહન વનગમ ની બસ નાં. RJ-09-PA-5060 માાં મુસાર્ફરી કરી પાછળની ડીકીમાાં લગેજ રૂપે પ્લાસ્ટીકના કોથળાઓમાાં પેકીંગ કરી ભારતીય બનાવટનો
વવદે શી દારુ તેમજ રમ ની બોટલો નાંગ-૫૩૩ કીમાંત રૂ ૨૧૫૯૦૪ તથા મોબાઇલ ર્ફોન કી.રૂ.૫૦૦ તથા લગેજ કટકકટ તથા મુસાર્ફરી કટકકટ સાથે કૂલ કકમાંત
રૂ ૨૧૬૪૦૪/- નો એકબીજાના મેળાપીપણાથી ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની હેરાર્ફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ
પા. સીટી પવિમ પો.સ્ટેશન. પ્રોહી. ગુ.ર.નાં.૫૦/૨૦૧૯ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૦)
તા.૧૯/૩/૨૦૧૯ કલાક. ૪/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર જુ ના આર.ટી.ઓ સકક લ પાસે આ કામના તહોદારો (૧) કદનદયાલ રામકરણ ચૌધરી રહે કોકાકી ઢાણી તા
લક્ષ્મણગઢ જી શીખર (રાજ) (૨) સુરેન્દરસીંહ જગમાલસીંહ રાજપુત રહે જુ લીયાસર તા લક્ષ્મણગઢ જી શીખર (રાજ) (૩) બનવારી પુરનમલ જાટ રહે કોકણીકી
ઢાણી તા લમણગઢ જી શીખર (રાજ) વાળાઓએ લક્જરી બસ નાં RJ.23.PA.9011 ની ઉપર પ્લાસ્ટીકના ચેન વાળા કોથળાઓમાાં ભરી ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારુ બોટલો

નાંગ- ૩૭૨ કીમાંત

રૂ ૧૫૨૫૨૦ તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ ૩

કી.રૂ. ૧૦૫૦૦/- તથા લક્જરી બસ કક.રૂ.૧૦.૦૦૦૦૦ (દસ લાખ) એકમ કૂલ

કક.રૂ.૧૧.૬૩૦૨૦ નો ગે.કા વગર પાસ પરમીટે એકબીજાના મેળાપી પણાથી ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની હેરાર્ફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા. સીટી પવિમ પો.સ્ટેશન. પ્રોહી. ગુ.ર.નાં.૫૧/૨૦૧૯ પ્રોહી.ક. ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૪૦ વાગે મોજે રાણપુર આ.વાસ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) ગોકળજી સોનાજી ઠાકોર (૨) વવક્રમજી પુનમાજી ઠાકોર (૩)
વેલજી લક્ષ્મણજી ઠાકોર (૪) પરખાભાઇ ચેલાભાઇ ઠાકોર તમામ રહે રાણપુર આ.વાસ તા.ડીસા વાળાઓ ગે.કા અને વગર પાસપરમીટે જાહેર જગ્યાએથી જોઇ
શકાય તેવી રીતે ખુલ્લી પડતર જગ્યામા આવેલ બાવળોની ઝાડીમા ત્રણ પત્તીનો ગજી પાનાનો જુ ગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રૂવપયા ૧૫,૭૫૦/- તથા મોબાઇલ
ર્ફોન નાંગ ૦૨ કક.રૂ.૬,૦૦૦/-નો મળી કુ લ રૂવપયા ૨૧,૭૫૦/-નો પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાન નાં ૧ થી ૪ ના મળી આવી પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ
ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે . સેકન્દડ.ગુ.ર.નાં- ૧૮/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ક.૧૫/૦૦ મોજે ભાભર- વાવ સકક લ નજીક, સમીર પી.સી.ઓ.ની પાછળ ગલીમાાં આ કામના તહોદારો(૧) બલુભા ભીખુભા જાતે.વાઘેલા
ઉવ.૨૯ ધાંધો.મજુ રી રહે. ભાભરનવા તા. ભાભર(૨) કરશનજી સોમાજી જાતે.ઠાકોર ઉવ.૫૦ ધાંધો.ખેતી રહે.કુ વાળા તા. ભાભરવાળાએ પોતાના અંગત ર્ફાયદા
સારૂ વરલી મટકાનો આંક ર્ફરકનો જુ ગાર ખુલ્લામાાં રમી–રમાડી જુ ગારના કુ લ રોકડ રૂવપયા ૧૦૧૪૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ
ભાભર પો.સ્ટે શન સે.ગુ.ર. નાંબર. ૩૮/૨૦૧૮ જુ ગાર ધારા ક. ૧૨ અ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૧/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડક ર ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧)મદનલાલ S/O ર્ફકકરરામ માંછારામ રામદાસ
(શીખ) રહે.જન્દધેરી તા.શાહબાદ મારકાંડા જી.કુ રૂક્ષેત્ર(હરીયાણા) (૨)રામનાથ S/O સાધુરામ અનાંતરામ શમાક(બ્રાહમણ) રહે.ગાંજોગઢી તા.જી.કરનાલ (હરીયાણા)
(૩)વસધ્ધરાજવસિંહ જાડેજા રહે.રાજકોટ મો.નાં. ૮૧૫૪૦૦૦૩૦૩ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી સ્કોડા કાર નાં.GJ-01-HJ-0306 માાંથી વગર પાસ પરમીટનો
ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ બોટલ નાંગ-૧૦૮ કકરૂ.૧,૯૪,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૨ કકરૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા સ્કોડા કાર નાં.GJ-01-HJ-0306
કકરૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૪,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકરૂ.૫,૦૮,૦૦૦/- નો મુદામાલ રાખી કારનો ચાલક તથા તેની સાથેનો ઇસમ પકડાઇ ગયેલ હોઇ
જે ઇસમોએ હરીયાણામાાંથી ગુજરાતમાાં ગે.કા.નો પરપ્રાાંવતય ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ અમીરગઢ
પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૦૩/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૨૦/૦૩/૧૯ ક.૦૧/૩૦ વાગે. મોજે મોજે વાલપુરા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) રમુભાઇ ગણેશભાઇ ભરવાડ રહે.વાલપુરા તા.કાાંકરે જ (૨)
રામાજી સામાજી ઠાકોર રહે.રતનપુરા (ઉણ) તા.કાાંકરે જ (૩) જયાંતીજી શાંકરજી ઠાકોર રહે.વાલપુરા તા.કાાંકરે જ (૪) પોપટજી ઉગરાજી ઠાકોર રહે.વાલપુરા તા.કાાંકરે જ
(૫) વધાજી વવહાજી ઠાકોર રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જવાળાઓ જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી ગે.કા વગર પાસ પરમીટે હારજીતનો જુ ગાર રમી કૂલ રોકડ
રકમ રૂ.૧૩૪૦૦ /- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ રૂ.૧૩૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરા
પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નાં.૨૧/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
૨૧/૩/૨૦૧૯ કલાક- ૧૮/૫૦ વાગે મોજે ડીસા એક્સીસ બેંક ની સામેના ભાગે આવેલ સ્ટાર સવવિસ સ્ટે શન ની આગળ આવેલ જાહેર ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં
ગામે આ કામના ત્હોદારો (૧) વવજયકુ માર જીવણજી જાતે જાદવ (ઠાકોર) ઉ.વ. ૩૨ ધાંધો- ડ્રાઇવીંગ રહે- ડીસા શાસ્ત્રીનગર ભાગ -૧ એક્સીસ બેંક પાસે તા.ડીસા
(૨) અજયસીંગ જીવણજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૩ ધાંધો. હીરા ઘસવાનુાં રહે- ડીસા શાસ્ત્રીનગર ભાગ -૧ એક્સીસ તા.ડીસા (૩) ગોવીંદભાઇ ડુ ગ
ાં રભાઇ જાતે દે સાઇ
ઉ.વ.૩૮ ધાંધો- હીરા ઘસવાનુાં રહે-ડીસા રાયકાનગર

એસ.સી.ડબ્લલ્યુ હાઇસ્કુ લ પાસે

તા.ડીસા (૪) રમેશભાઇ ખેંગારભાઇ જાતે દે સાઇ ઉ.વ.૪૫ ધાંધો ડ્રાઇવીંગ

રહે-ડીસા રાયકાનગર એસ.સી.ડબ્લલ્યુ હાઇસ્કુ લ પાસે તા.ડીસા (૫) કાળુભાઇ નાગજીભાઇ જાતે દે સાઇ ઉ.વ.૪૦ ધાંધો મજુ રી રહે-ડીસા રાયકાનગર એસ.સી.ડબ્લલ્યુ
હાઇસ્કુ લ પાસે તા.ડીસા (૬) હીતેશકુ માર બળવાંતવસિંહ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૫ ધાંધો મજુ રી રહે ડીસા ગોલ્ડનપાકક ભાગ ૩ તા.ડીસા (૭) કકશોરકુ માર બળવાંતવસિંહ
જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ ધાંધો મજુ રી રહે ડીસા ગોલ્ડનપાકક ભાગ ૩ તા.ડીસા (૮) વવક્રમભાઇ રમેશભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૩ ધાંધો ડ્રાઇવીંગ રહે ડીસા એક્સીસ બેંક
સામે રબારીવાસના નાકે તા.ડીસા (૯) સુરેશભાઇ હરીભાઇ જાતે નાઇ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો વેપાર રહે ડીસા ગોલ્ડનપાકક ભાગ ૨ તા.ડીસા (૧૦) ધીરજભાઇ જગદીશભાઇ
જાતે દે વીપુજક ઉ.વ.૩૦ ધાંધો મજુ રી રહે ડીસા હાથીખાના પાછળ લાઢીબજાર તા.ડીસા એ મોજે ડીસા એક્સીસ બેંક ની સામેના ભાગે આવેલ સ્ટાર સવવિસ સ્ટે શન
ની આગળ આવેલ જાહેર ખુલ્લી જગ્યામાાં ગે.કા રીતે વગર પાસ પરમીટે ગાંજીપાનાથી તીનપતીનો જુ ગાર પૈસા વડે હારજીતનો કરી રમતા પકડાઇ જઇ જુ ગારના
સાહીત્ય તેમજ અંગ જડતી અને પટ પરથી મળી કુ લ રોકડ રૂ. ૧૪,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ ની કુ લ કીરૂ ૧૦૦૦ મળી કુ લ્લે રૂ ૧૫,૮૦૦/ ના મુદ્દામાલ
સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ડીસા સીટી દક્ષિણ પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૪૫/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ મુજબના ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ કલાક.૦૫/૧૫ વાગે મોજે જગાણા એન્દજીવનયરીંગ કોલેજ ગેટની સામે ગામે આ કામના તહોદારો (૧) પ્રવવણકુ માર છનાલાલ શાહ રહે.ઉનાવા
આઝાદ ચોક તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૨) માંગાજી હાપુજી વણજારા રહે.ઉનાવા સવોદય હાઇસ્કુ લ સામે તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૩) બીપીનકુ માર રાયસાંગભાઇ ચૌધરી
રહે.ઉનાવા પ્રતાપગઢ તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૪) ચેતનકુ માર ચાંપકલાલ શાહ રહે.ઉનાવા આઝાદ ચોક, સરૈ યાનો માઢ તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૫)

રમેશભાઇ

જોગાભાઇ રબારી રહે.ઉનાવા આઝાદ ચોકતા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૬) માધુભાઇ પ્રભુદાસ પટેલ રહે.ઉનાવા આઝાદ ચોકતા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૭) શૈલેષકુ માર
માવજીભાઇ ચૌધરી રહે.ઉનાવા પ્રતાપગઢ તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૮) મુકેશભાઇ હીરાભાઇ પ્રજાપવત રહે.ઉનાવા પ્રજાપવતવાસ તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૯) વવપુલભાઇ
ઇિરભાઇ ચૌધરી રહે.ઉનાવા આઝાદ ચોક તા.ઉઝા જી.મહેસાણા (૧૦) પ્રવવણભાઇ ગોવવિંદભાઇ ચૌધરી રહે.ઉનાવા આઝાદ ચોક તા.ઉઝા જી.મહેસાણા જાહેરમા
મુસાર્ફરીની

લકઝરી બસ નાં-GJ-24-X-4545મા વગર પાસ પરમીટે

ગે.કાનો

ગાંજી પાનાનો પૈસાની હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રકમ

રૂ.૧,૧૫,૬૯૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ ૦૯ કકિં રૂ-૩૦,૦૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ ૧૦૪ કી.રૂ ૦૦/૦૦ નાતથા જુ ગારના હીસાબ લખેલ બે કાગળો કકિં રૂ૦૦/૦૦ મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૧,૪૫,૬૯૦/ની સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્દહો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા..તા પોસ્ટે સેકન્દડ ગુ.ર.નાંબર-૨૬/૧૯ જુ ગાર ઘારા કલમ
૧૨ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા.૨૪/૩/૧૯ ક.૧૨/૩૦ વાગે મોજે ચગવાડા ગામની સીમ (જેવતપુરા) ગામે આ કામના તહોદાર -વવક્રમસીહ કદવાનજી ઠાકોર રહે.સુજનીપુર તા.જી.પાટણ (૨)
પ્રતાપજી ઠાકોર રહે.કુ રેજા તા.હારીજ જી.પાટણ(૩) નથાજી દમાજી ઠાકોર રહે.પીપરાણા તા.હારીજ જી.પાટણ વાળાઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂતી સુઝુકી
કાંપનીની ઝેન મોડેલ ની સીલ્વર ગાડીનાં GJ-02-R-2106 માાં ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ની ૧૮૦ એમ.એલ.ની કાચની
બોટલ નાંગ –૨૮૮ કુ લ કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- નો ભરી તેમજ મારૂતી સુઝુકી કાંપનીની ઝેન મોડેલ ની સીલ્વર ગાડીનાં GJ-02-R-2106 ની કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૪ કક.રૂ.૨,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રુ . ૮૨,૮૦૦/-નો મુદામાલ સાથે પ્રતીબાંવધત ગુજરાત રાજ્યમાાં હેરાર્ફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન ત્રણેય
ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાએ યેનક્રેન પ્રકારે મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ કદયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૯૧/૧૯
પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૨૪/૩/૨૦૧૯ કલાક ૧૮/૩૦ વાગે

મોજે ગોઢ ગામે આ કામના તહોદારો જગતવસહ ગુમાનવસહ ડાભી તથા મધરાજવસહ કાકુ ાંવસહ ડાભી બન્ને રહે ગોઢ

વાળાઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાની સર્ફેદ કલરની મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નાંબર GJ-13-F-9715માાંગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારુ ની બોટલો નાંગ-૩૦૯ તથા બીયરના ટીન નાંગ- ૧૨૦ મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ ૪૨૯ કુ લ કી.રૂ. ૭૩,૭૦૦/-નો મુદ્દામાલ લાવી ગાડી કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/- સાથે
કુ લ કી.રૂ ૧,૨૩,૭૦૦/-નો મુદામાલ તહોદાર જગતવસહ ગુમાનવસહ ડાભીના ઘર નજીક ઉપરોક્ત ગાડીમાાં મુકી રાખી હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરૂધ્ધ પા.તા.પ્રોહીગુ.ર.ન.૧૩૧/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ કલમ.૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
તા. ૨૪/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ ઉપર ગામે આ કામના હુન્ડાઇ એક્સેન્ટ ગાડી નાં. RJ.44.CA.2472 ના ચાલક ગણપતલાલ
પ્રભુરામ મેઘવાળ રહે. જાબ(જાખડ) તા. સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની હુન્ડાઇ એક્સેન્ટ ગાડી નાં. RJ.44.CA.2472 માાં ગે.કા
અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદે શી બીયરની પેટી નાંગ-૦૯ કુ લ બોટલ નાંગ- ૨૧૬ કક.રૂ. ૨૧,૬૦૦/- તથા હુન્ડાઇ એક્સેન્ટ ગાડી નાં.
RJ.44.CA.2472 ની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ ૩,૨૧,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૫૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૦)
તા.૨૪/૦૩/૧૯ ક.૧૭/૧૫ વાગે મોજે વડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર કાળુભા સોમુભા ઝાલા રહે. વડા ભાવાણી પાટી તા કાાંકરે જ વાળાઓ પોતાના
રહેણાાંક ઘરની પાછળના ભાગે ખુલ્લી જગ્યામા તેમજ કાાંટા થુવર વાળી વાડમા જમીનમાાં પ્લાસ્ટીકની ટાાંકીઓ નાંગ કૂલ્લે ૧૧/- નો વાાંસ લીટર ૫૫૦૦/- કકમત
રૂવપયા ૨૨,૦૦૦/-નો મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર મળી આવી ના હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરા પો.સ્ટે.III
ગુ.ર.નાં. ૮૪/૧૯ પ્રોહી કલમ.૬૫એર્ફ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
તા.૨૪/૦૩/૧૯ ક.૧૭/૧૫ વાગે મોજે વડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર કકરૂભા ઉર્ફે વતરૂભા ભારતવસહ વાઘેલા તથા જીતુભા બનેવસિંહ વાઘેલા રહે.
બાંન્ને વડા ભાવાણી પાટી તા.કાાંકરે જ વાળાઓ પોતાના રહેણાાંક ઘરોની સામે આગળના ભાગે ખુલ્લી જગ્યમાાં લાકડાઓના મોટા ઢગલા નીચેથી જમીનમાાં દાટેલ
પ્લાસ્ટીકની ટાાંકીઓ નાંગ ૨૬/-માાંનો દે શી દારૂ ગાળવાનો વોંશ લીટર ૧૩,૦૦૦/- કકમત રૂવપયા ૫૨,૦૦૦/-નો મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ રે ઇડ
દરમ્યાન ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરા પો.સ્ટે.III ગુ.ર.નાં. ૮૩/૧૯ પ્રોહી કલમ.૬૫એર્ફ,૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૨)
તા ૨૪/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક. ૧૯/૦૦ વાગે માાંજે દાાંતીયા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર મહેન્રવસિંહ સુજજી ચૌહાણ રહે.વળાદર તા.થરાદ વાળાએ
પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાાંક ઘરની આગળ દાડમનાાં પાકમાાં જમીનમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંવતય
ઇગ્લીશ દારૂની પેટી નાંગ- ૨૨ બોટલ નાંગ.૧૦૫૬ કક.રૂ. ૧,૦૫,૬૦૦/-નો રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન ઘરે હાજર નાાં મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ
થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુર નાં- ૧૪૩/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૩)
તા:૨૪/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૪૫ વાગે મોજે કરાધણી ગામે આ કામના નવેય આરોપીઓ- (૧) પ્રકાશભાઇ ગોવવદભાઇ ઠાકોર રહે કરાધણી તા. ધાનેરા (૨)
નરે શભાઇ બાબુભાઇ બારોટ રહે. ધાનેરા પ્રગવતનગર તા. ધાનેરા (૩) કકતીભાઇ કેશાભાઇ પુરોકહત રહે સોડાલ તા.ધાનેરા(૪) વકતાભાઇ રામજીભાઇ પેટલ રહે
જોરાપુરા તા.ધાનેરા (૫) ગૌતમભાઇ દલાજી ઠાકોર રહે સાકડ તા.ધાનેરા (૬) વેરશીભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર રહે સોતવાડા તા.ધાનેરા (૭) કકતીભાઇ મફતલાલ
સુથાર રહે. ધાનેરા શીવસકકત વવશ્વકમાા સો.સા તા.ધાનેરા (૮) શ્રવણભાઇ શીવાભાઇ કોળી ઠાકોર રહે. કરાધણી તા.ધાનેરા (૯) સહદે વજી રણછોડજી ઠાકોર રહે.
કરાધણી તા.ધાનેરા ઇસમો પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ જાહેરમા ગે.કા રીતે પૈસાથી ગાંજી પાના વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમતા દાવ પરના રૂ ૧૦૨૮૦/ તથા
નવેયની અંગ ઝડતીમાથી રૂ ૪૧૫૫૦/- મળી કુ લ રૂ ૫૧૮૩૦/- તથા ગાંજી પાના પટ ઉપરના ૨૫ તથા જુગાર રમતા ઇસમોના હાથમાના પાના નાંગ ૨૭ મળી
કુ લ ગજી પાના નાંગ ૫૨ કકરૂ.૦૦/૦૦ મળી તથા ત્રણ મો.સા કક.રૂ.૭૫૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ ૧,૨૬,૮૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.,ર.નાં ૨૫/૨૦૧૯ ધી જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

