ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૯ થી તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૯ ના ક.૦૪/૨૦ વાગે મોજે કપાસીયા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર (૧)બંકારામ સોનારામ ગમાર રહે.દે વરા કી ફલી ચનાર
તા.આબુરોડ જી.શિરોહી(રાજસ્થાન) (૨)માંનારામ નવારામ ગમાર રહે.દે વરા કી ફલી ચનાર તા.આબુરોડ જી.શિરોહી (રાજસ્થાન) (૩)શવનોદ ભારતી રતનભારતી
ગૌસ્વામી રહે.ચનાર તા.આબુરોડ તા.આબુરોડ જી.શિરોહી (રાજસ્થાન) (૪)ગોવાભાઇ જેનું આખું નામ સરનામું નમુદ નથી તે રહે.મુગ
ં થળા દારૂના ઠેકા ઉપર (૫)
કાનાભાઇ સુકાભાઇ ધ્ાંગી રહે.અજાપુર વાંકા તા.અમીરગઢ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂતી કંપનીની ઇકો કાર નં.RJ24-UA-0934 માંથી વગર પાસ પરમીટ નો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂ તથા બબયર પેટી નંગ -૦૭ જે કુ લ બોટલ નંગ-૨૬૪ કક રૂ.૨૬,૪૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨ કકરૂ.૩,૫૦૦/- તથા મારૂતી કંપનીની ઇકો કાર નં.RJ-24-UA-0934 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૭૯,૯૦૦/- નો
મુદામાલ રાખી બન્ને ઇસમો ભારતીય બનાવટના શવદે િી દારૂ તથા બબયરની ગે.કા. હેરાફેરી કરતાં એક ઇસમ પકડાયેલ ગયેલ અને તેની સાથેનો ઇસમ નાસી
જઇ રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ગે.કા.નો પરપ્ાંશતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડવાનું ષડયંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરુ ધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્ોહી
ગુ.ર.નં.૧૮૩/૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર હુસૈનીચોક ગામે આ કામ ના ત્હો ત્હોમતદાર નદીમખાન યાકુ બખાન નાગોરી, ઉં.વ. ૩૨, રહે.
ઢાળવાસ, પાલનપુર વાળાએ પોતાના આશથિક લાભ સારૂ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં (૧) જુ બેરભાઇ અયુબભાઇ છુવારા (મુસલમાન), ઉં.વ-૩૮, રહે.
તાજપુરા રોડ, ઢુ ંકઢયાવાડી, પાલનપુર તથા (૨) ઘનશ્યામભાઇ ઇશ્વરદાસ રીજવાણી (શસિંધી), ઉં.વ-૩૫, રહે. િાકમાકે ટ પાછળ, પાલનપુર તથા (૩) જફરહુસૈન
સાબીરહુસૈન િેખ, ઉં.વ-૩૮, રહે. ભારત સોડા ફેક્ટરી પાછળ, નાનીબજાર, પાલનપુર તથા (૪) જાવેદભાઇ યુસફુ ભાઇ પઠાણ, ઉં.વ-૩૫, રહે. સુખબાગ રોડ,
પાલનપુર તથા (૫) કફરોજ ઇબ્રાહીમભાઇ બેલીમ, ઉં.વ-૩૫, રહે. ફોફળીયાકુ વા, પાલનપુર વાળા ઇસમોને ભેગા કરી ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે પોતાના
મકાનમાં ગંજીપાના વડે તીનપત્તીનો પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન જુ ગારના સાકહત્ય તથા રોકડ રકમ રૂ. ૧૩,૭૭૦/- તથા
મોબાઇલ નંગ-૫ કક.રૂ. ૨૫,૫૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૩૯,૨૭૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરુ ધ્ધ પા.પુવવ પો.સ્ટેિન સે.ગુ.ર.નં.
૧૬૬/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
ુ ભાઇ જાતે-સાાંઇ
તા:૨૧/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૪૦ વાગે મોજે ધાનેરા ટાઉનમા એસ.ટી બસ સ્ટેન્ડ ની બાજુમાાં ગામે આ કામના તહોદારો (૧) ફારૂકભાઇ મહેબબ
ુ ખાન જાતે-મેવાતી રહે.લાધાપુરા ધાનેરા તા.ધાનેરા (૩) તન્વીરભાઇ
રહે- ઉમીયાનગર સોસાયટી આશીયા રોડ ધાનેરા તા-ધાનેરા (૨) અમીરખાન મહેબબ
મહોમાંદભાઇ જાતે-બેલીમ રહે- બેલીમવાસ ધાનેરા તા-ધાનેરા (૪) ઇરફાનખાન યાસીનખાન જાતે- બેલીમ રહે- બેલીમવાસ ધાનેરા તા-ધાનેરા (૫) ઇશાાદખાન
યુસફુ ખાન જાતે- બેલીમ રહે. ધાનેરા બેલીમવાસ

તા.ધાનેરા

(૬) સાજીદખાન સોરાબખાન બેલીમ રહે. ધાનેરા બેલીમવાસ તા.ધાનેરા જાહેરમા વગર પાસ

પરમીટે આંક ફરક નો વલી મટકાનો જુગાર એક બીજાના મેળાપી પણાથી રમી રમાડી કૂલ રોકડ રૂ.૧૦૩૩૦/- તથા બોલપેન નાંગ- ૪ કક રૂ ૦૦/- તથા જુગાર નુ
સાહીત્ય કક.રૂ ૦૦/- એમ કૂલ મળી મુદામાલ રૂ ૧૦૩૩૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો.નાં- ૧ થી ૪ નાઓ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરુ ધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે
સેકન્ડ ગુ.ર.ન. ૪૨/૨૦૧૯ ધી જુગારધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૯ ના ક.૦૭/૪૫ વાગે મોજે ઢોલીયા ગામે આ કામના તહોદાર (૧)અજુ વન ઉફે નશવન જયશસિંગ ગીિાલાલ માળી(સૈની) રહે.નાની આવલ
તા.આબુરોડ જી.શિરોહી(રાજસ્થાન) (૨)ધમેન્દ્ર ઉફે ધરમભારતી ઉફે ચીકુ રતનભારતી ગૌસ્વામી રહે.ચનાર તા.આબુરોડ જી.શિરોહી (રાજસ્થાન) (૩)કદનેિભાઇ
ગરાસીયા રહે.રહે.તલવારનાકા તા.આબુ રોડ જી.શિરોહી(રાજસ્થાન) (૪)મહેન્દ્રશસિંહ ચૌહાણ રહે.ભટામલ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા
ભોગવટાની ટાટા કંપનીની સુમો ગાડી નં.RJ-38-TA-0706 માંથી વગર પાસ પરમીટ નો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂ તથા બબયર પેટી નંગ -૨૪
જે કુ લ બોટલ નંગ-૯૧૨ તથા છુટક બોટલ નંગ-૧૧૦ જે કુ લ બોટલ/ટીન નંગ-૧૦૨૨ કક.રૂ.૧,૦૨,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૧ કકરૂ.૫૦૦/- તથા ટાટા
સુમો કંપનીની ગાડી નં.RJ-38-TA-0706 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૫૨,૭૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ત્રણેય ઇસમો ભારતીય બનાવટના શવદે િી
દારૂ તથા બબયરની ગે.કા. હેરાફેરી કરતાં એક ઇસમ પકડાયેલ ગયેલ અને તેની સાથેના બે ઇસમો નાસી જઇ રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ગે.કા.નો પરપ્ાંશતય
અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડવાનું ષડયંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરુ ધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નં.૧૮૭/૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે ઢોલીયા હાઇવે રોડ ગામે આ કામે મારૂતી સુઝુકી કંપનીની સ્વીફટ કાર નં.GJ-24-K-1930 ના ચાલકે પોતાના
કબજા ભોગવટાની કારમાં વગર પાસ પરમીટ નો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂ તથા બબયર પેટી નંગ -૦૮ જે કુ લ બોટલ/ટીન નંગ-૨૬૪
કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા મારૂતી સુઝુકી કંપનીની સ્વીફટ કાર નં.GJ-24-K-1930 કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૩,૨૬,૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી કારના
ચાલકે ભારતીય બનાવટના શવદે િી દારૂ તથા બબયરની ગે.કા. હેરાફેરી કરી ગાડી મુકી નાસી જઇ રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં ગે.કા.નો પરપ્ાંશતય અંગ્રેજી દારૂ
ઘુસાડવાનું ષડયંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેના અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નં.૧૮૮/૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા ૨૧/૦૫/૨૦૧૯ કલાક .૨૩/૩૦ વાગે મોજે નારોલી ગામની સીમમાં ગામે તે એવી રીતે કે મહેન્દ્રા પીકપ ડાલુ નંબર GJ-05-BU-1453 ના ચાલકે પોતાની
કબજાની ગાડીમાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના પરપ્ાંશતય બીયરની પેટ્ટી નંગ ૨૪ કુ લ બોટલ નંગ.૬૪૮ કક.રૂ.૬૪૮૦૦/-નો મુદામાલ રાખી ગાડીની કી રૂ
૩૦૦૦૦૦/-સાથે કુ લ કી .૩૬૪૮૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં પોલીસ જોઇ ગાડી ભગાડી નારોલી થી િીલુ જતા રોડ ઉપર સાઇડમાં બાજરીના ખેતરમાં ઉતરી
જતાં ગાડી મુકી નાિી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદ પ્ોહી .ગુ.ર.ન. ૨૩૨/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ. ૬૫એઇ, ૯૮(૨) ,૯૯, ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૯ ક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે ડાંગીયા ગામની સીમમા ગામે આ કામના મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નં. GJ 18 AB 4289 ના ચાલક પોતાની પાસેની
ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીિ દારૂ તથા બીયર ટીનની બોટલ કુ લ નંગ –૧૬૮ કકિં.રૂ.૨૮,૮૦૦/- નો તથા મારૂતી
૮૦૦ ગાડી કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૭૮,૮૦૦/- નો મુદામાલ રાખી મારૂતી ૮૦૦ નો ચાલક પોતાની ગાડી મુકી નાિી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના
દાંતીવાડા પો.સ્ટે .- III ગુ.ર.નં.૨૨૮/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એ.ઇ,૯૮(૨), ૯૯, ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૮)
તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૯ ક.૧૮/૦૦ વાગ્યે મોજે થરાદ િાક માકે ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧) બરકતભાઇ રહીમભાઇ જાતે.કાજી (૨) િબ્બીરભાઇ ભીખાભાઇ કાજી
(૩) રહીમભાઇ મંહમંદભાઇ કાજી ત્રણેય રહે.કાજીવાસ થરાદ વાળાએ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેરમા પોતાના આથીક લાભ સારૂ આવતા જતા લોકો
પાસે પૈસા વતી હારજીતના જુ ગારના વરલી મટકાના આંકડાઓનો જુ ગાર રમાડી રોકડા રૂા.૩૯,૭,૬૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૧ કક.રૂા.૫૦૦/- તથા વરલી
મટકાના આંકડા લખેલ નોટબુકનુ પાનુ નંગ-૦૧ કક.રૂા.૦૦/- મળી કુ લ રૂા. ૪૦,૨૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે બરકતભાઇ તથા િબ્બીરભાઇ મળી આવી પકડાઇ
જઇ તથા રહીમભાઇ કાજી હાજર મળી આવેલ ન હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદ પો.સ્ટે . સે. ગુ.ર.નં- ૪૭/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૩/૪૫ વાગે મોજે પાંથાવાડા ગામની સીમ હાઇવે રોડ ગામે આ કામના તહોમતદારએ પોતાના કબજા ભોગવટાની હોન્દ્ડા સીટી
ગાડી જેનો નંબર એન્દ્જીન નંબર L15A10015515 તથા ચેચીસ નંબર MAKGD854FBN402243 નીમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના શવદે િી
દારૂની કુ લ બોટલ નંગ- ૨૮૮ કુ લ કકમત રૂશપયા ૧,૧૫,૨૦૦/- તથા હોન્દ્ડા સીટી ગાડી કકમત રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂશપયા ૪,૧૫,૨૦૦/- ના
મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંધી ગાડી ભગાડતાં તેનો પીછો કરતાં ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના પાંથાવાડા પો.સ્ટે.
પ્ોહી ગુ.ર.નં.૧૩૫/૨૦૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫ એ.ઇ.૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે

મોજે વાલેર ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના મારૂતી કંપનીની ઇકો ગાડી નં. GJ-01-ET-5441 ના ચાલક

પંકજભાઇ ભાઇલાલભાઇ પંચાલ રહે. અમદાવાદ ચાંદલોડીયા એ-૯૩ શવરબાળા સોસાયટી જગતપુર રોડ તા.જી.અમદાવાદ તથા જયેિભાઇ બળદે વભાઇ
સથવારા રહે.૪૬ પદમાવતી સોસાયટી પાટવ -૨ રાણીપ અમદાવાદ તા.જી.અમદાવાદ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની ઇકો
ગાડી માં ભારતીય બનાવટની શવદે િી દારૂ/બીયરની પેટી નંગ-૧૮ કુ લ બોટલ/ટીન નંગ- ૬૨૪ કક.રૂ. ૬૨,૪૦૦/- નો તથા મારૂતી કંપનીની ઇકો ગાડી નં. GJ01-ET-5441 કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કક.રૂ. ૨૦૦૦/- નો મળી કુ લ મુદામાલ ૧,૬૪,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાં ગાડી ચાલક
પંકજભાઇ ભાઇલાલભાઇ પંચાલ નાઓ મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા જયેિભાઇ બળદે વભાઇ સથવારા નાઓએ દારૂ મંગાવી ગુનો કરે લ હોઇ તેના ધાનેરા
પો.સ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નં. ૨૭૬/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૯ કલાક ૭/૩૦ વાગે મોજે ખેમાણા ટોલનાકા મુકામે હાઇવે રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર તહો. અસ્લમભાઈ અશમતભાઈ મુલતાણી
રહે.રહે.દાળમીલ રોડ નમવદા ક્વાટરની પાછળ ફીરદોિ સોસાયટી સુરેંરનગર વાળાએ મારૂતી સ્વીફ્ટકાર નંબર GJ-13-AB-5483 નીમાં ભારતીય બનાવટના
શવદે િી દારુ ની બોટલો નંગ ૨૨૮ કુ લ કી.રૂ. ૧,૯૨,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભરાવી તહો.પ્કાિભાઈ જગદીિભાઈ સોલંકી રહે.ટીબી
હોસ્પીટલ ની પાછળ શનમવળનગર સુરેંરનગર તથા મહુલ
ં ભાઈ નરશસહભાઈ દે ગામા રહે.દાળમીલ રોડ નમવદા ક્વાટરની પાછળ વેલનાથ સોસાયટી સુરેંરનગર
નાઓને ગાડી ચલાવવા આપી તહો.અસ્લમભાઈ અશમતભાઈ મુલતાણી તથા મોહસીનભાઈ સીકંદરભાઈ કુ રેિી

રહે.દાળમીલ રોડ નમવદા ક્વાટરની પાછળ

ફીરદોિ સોસાયટી સુરેંરનગર નાઓએ બોલેરો ગાડી નંબર GJ-13-AB-0079 થી પાયલોટીગ કરી હેરાફેરી કરી સ્વીફ્ટ ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મહીંરા
કંપનીની બોલેરો ગાડી નંબર GJ-13-AB-0079 ની કી.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નંગ-૨ કી.રૂ ૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂપીયા ૪૫૫૦/- મળી કુ લ
કી.રૂ. ૯,૦૬,૫૫૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન તહો.અસ્લમભાઈ અશમતભાઈ મુલતાણી નાસી જઈ તથા તહો.પ્કાિભાઈ જગદીિભાઈ
સોલંકી તથા મહુલ
ં ભાઈ નરશસહભાઈ દે ગામા તથા મોહસીનભાઈ સીકંદરભાઈ કુ રેિી નાઓ પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેના પા.તા. પ્ોહી ગુ.ર.ન.૨૩૭/૧૯
ધી પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ એ ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(ર), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૧૫ વાગે મોજે કંિારી HP પેટ્રોલપંપથી આગળ રોડ ઉપર ગામે આ કામ ના તહોદારો

િાંતીલાલ સુજાનારામ રબારી

(દે વાસી) રહે રબારી ગોળીયા સાચોર તા. સાચોર જી. ઝાલોર રાજસ્થાન તથા કીિન શવશ્ચનોઈ રહેવાસી ધમાણા તા. સાચોર રાજસ્થાન વાળોઓ એક બીજાના
મેળા પીપણાથી પોતાની કબજા ભોગવટાની નંબર વગરની સફેદ કલરની સ્વીફટ ગાડી માં ગે.કા.અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂ
પેટીઓ નંગ-૧૪ તથા છુટી બોટલો નંગ ૩૬ મળી કુ લ બોટલો નંગ ૨૦૪ કક.રૂ.૮૧,૬૦૦/- નો રાખી હેરા ફેરી કરી તહો નં. ૧ પકડાય જઇ તહો નં. ૨ નાસી
જઈ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.ન.૨૭૫/૨૦૧૯ ધી.પ્ોહી એકટ ક ૬૫ એ.ઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા ૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગે મોજે ભડથ ગામે આ કામ ના તહોદાર રતુભા પરાગજી વાઘેલા રહે. ભડથ અમરાણી પાટી તા. ડીસા વાળાએ
પોતાના રહેણાંક મકાનમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂની નાની બોટલો તથા બીયર ટીન કુ લ નંગ ૬૦૫

કક.રૂ

૭૧,૪૦૦/- નો રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.ન. ૨૭૮/૨૦૧૯ ધી.પ્ોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(ર)
મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા. ૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૦/૦૦ વાગે મોજે મોજે જડીયા ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના નંબર વગરની બજાજ કંપનીની RE રીક્ષા જેનો એન્દ્જીન
નંબર જોતાં.BHYWHK04629 તથા ચેચીસ નંબર જોતાં.MB2A97AY9HWK00191 ના ચાલકે પોતાના કબજા ભોગવટાની રીક્ષામાં ભારતીય બનાવટનો શવદે િી
દારૂની પેટી નંગ-૦૫ તથા બીયરની છુટી બોટલો નંગ-૪૦ કુ લ બોટલ નંગ-૨૮૦ કક.રૂ. ૨૮,૦૦૦/- નો ગેર કાયદે સરનો મુદ્દામાલ તથા બજાજ રીક્ષા કક.રૂ.
૫૦,૦૦૦/- ની એમ કુ લ રૂ. ૭૮,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ હેરાફેરી કરતાં પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન મુદામાલ મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્ોહી
ગુ.ર.નં ૨૮૨/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા:-૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૪૫ વાગે મોજે જોરવાડા ગામે આ કામના (૧) દે વાભાઇ િાંમાજી ઠાકોર રહે. જોરવાડા તા. ભાભર (૨) ઇશ્વરભાઇ ગુગાભાઇ
જાતે રબારી રહે. જોરવાડા તા. ભાભર (૩) સદાજી પાંચાજી જાતે ઠાકોર રહે. જોરવાડા તા. ભાભર (૪) દલાભાઇ િંકરભાઇ જાતે ઠાકોર રહે. જોરવાડા તા. ભાભર
(૫) સાકહદખાન મનોરખાન જાતે મલેક રહે. જોરવાડા તા. ભાભર (૬) સગતાભાઇ જાંમાભાઇ જાતે ઠાકોર રહે. જોરવાડા તા. ભાભર (૭) સુનીલકુ માર રતીલાલ
જાતે રાવલ હાલ રહે. જોરવાડા તા. ભાભર મુળ રહે. નાંદોલ તા.જી.ગાંધીનગર તહો.નં.૧ નાએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાના રહેણાંક ઘરની ઓસરીમાં ખુલ્લામાં
લાઇટના અજવાળે ભેગા મળી ગંજીપાના વડે હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૩૫૨૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૪
કી.રૂ. ૨૦૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ રૂશપયા ૧૫૫૨૦/- ના મુદામાલ સાથે તમામ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે
સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નં.૬૬/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ના ક.૨૦/૩૦ વાગે મોજે ઉબરી ગ્રામ પંચાયત ની પાસે ગામે આ કામના તહોમતદારે પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં બનાવેલ
રહેણાંક ઘર ની પાછળ સુકા ઘાસ ની અંદર ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીિ દારૂ ની નાની મોટી બોટલો તથા બબયર ટીન નંગ-

૨૮૭ જે કુ લ કક.રૂ.૩૩,૯૦૦/- નો રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ શિહોરી પો.સ્ટે. III.ગુ.ર.નં.૧૮૧/૨૦૧૯ પ્ોહી એક્ટ
ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

