ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯ થી તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯ કલાક-૨૧/૦૦ વાગે મોજે રમુણ હાઇવે રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોદાર (૧) અજમલસસિંહ નવુભા સોલંકી(ઠાકોર) હાલ રહે.સાંમઢી
તા.પાલનપુર મુળ રહે.ખીંમત તા.ધાનેરા જી.બનાસકાંઠા (૨) મહેન્દ્રસીંહ દરબાર રહે.ધામસણ તા.રાનીવાડ જી.ઝાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓ એકબીજાના
મેળાપીપણામાં રહી પોતાના કબજા ભોગવટાની ૫૪૦ ગાડીમાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શીદારૂ ની બોટલ નંગ-૪૦૮
કક.રૂ.૪૦,૮૦૦/- નો રાખી ૫૪૦ ગાડીની કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૯૦,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ આગથળા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૧૭૯/૨૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૯

કલાક.૦૨/૪૦ વાગે મોજે ઉકરડા

ગામની

સીમમાથી ગામે આ કામના આરોપીઓ ૧) ઇશાકભાઇ ઐયુબભાઇ કુ રેશી રહે પાલનપુર

નાનીબજાર તા.પાલનપુરતથા (૨) જાવેદખાન બીસ્મીલ્લાખાન નાગોરી

રહે

પાલનપુર કંસારા

શેરી

નાગોરી વાસ તા.પાલનપુરતથા (૩) અલ્તાફખાન

લીયાકતખાનના ગોરી રહે પાલનપુર કંસારા શેરી નાગોરી વાસ તા.પાલનપુર તથા (૪) અજીતસસહગ ગુસસહભાટી રહે પાલનપુર બેચરપુરા તા.પાલનપુર તથા
(૫) અલ્પેશભાઇ જયંતીભાઇ ગોકહલ(મોચી) રહે પાલનપુર ખોડાલીમડા કંસારા શેરી નાગોરી વાસ તા.પાલનપુર તથા (૬) ઇમરાનખાન ઇસ્માઇલભાઇ સસન્દ્ધી
રહે પાલનપુર નાની બજાર

ફોફળીયો કૂવો તા.પાલનપુર તથા (૭) અબ્દુ લ અઝીજઅબ્દુ લરહેમાન શેખ રહે અમદાવાદ

જુ હાપુરા વેજલપુર તથા (૮)જુ મ્માખાન અબ્દુ લહમીદખાન પઠાણ રહે ખેડા

મકાન નં-૯ અરવલ્લી સોસાયટી

જૈન દે રાસરની પાછળ નાના પટેલ વાડાનીબાજુ મા તા જી

ખેડા તથા (૯)

જલાલખાન બીસ્મીલ્લાખાન નાગોરી રહે પાલનપુર હુસૈની ચોક છુવારા ફળી તા પાલનપુર. વાળા પૈસાથી હાર જીતનો તીનપસિનો જુ ગાર રમી રમાડતા કુ લ
રોકડ રકમ રૂ.૯૭,૫૦૦/- તથા ગંજી પાના નંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ નંગ -૮ કી.રૂ૭૦૦૦/- તથા એક ઇકોગાડી કકિં. રૂ ૨,૦૦,૦૦૦/-મળી કૂલ
મુદ્દામાલ કી.રૂ ૩,૦૪,૫૦૦/- સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ પા..તા પોસ્ટે સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નંબર-૫૭/૧૯ જુ ગાર ઘારા
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે મોજે આખોલ ચાર રસ્તા ગામે આ કામના તહોદારોએ ટાટા ઇન્ડીકા વીસ્ટા ગાડી નાં-જીજે-૧૭-એએચ-૦૨૦૩ મા (૧)
પઠાણ અમીરખાન સલામખાન રહે માલણ દરવાજા પાલનપુર (૨) ઠાકોર જ્યાંતીજી હમીરજી રહે ગઠામણ તા.પાલનપુર વાળા ભારતીય બનાવટની વવદે શી
દારૂની અલગ અલગ બ્ાાંન્ડની નાની મોટી કાચની બોટલો નાંગ-૨૮૮ કક.રૂ.૩૮૪૦૦/-નો તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૫૦૦/- ગાડીની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-ની એમ
કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૧,૩૮,૯૦૦/-નો ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે હેરા ફેરી કરી લઈ આવતા પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ
પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં-૨૮૯/૨૦૧૯ પ્રોહી ક.૬૫એઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૨/૩૦ વાગે મોજે રામપુરા (પાંસવાળ) ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોમતદારએ પોતાના કબજા હેઠળની બોલેરો જીપ
ગાડી નંબર

GJ.37.B.6576

નીમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નંગ- ૬૮૪ કુ લ કકમત રૂસપયા

૧,૨૨,૪૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી કકમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂસપયા ૫,૨૨,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ
નાકાબંધી દરમ્યાન ગાડી ભગાડતાં તેનો પીછો કરતાં ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ પાંથાવાડા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૧૪૩/૨૦૧૯
પ્રોહી કલમ ૬૫ AE,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ના ક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે ડીસા આખોલ ચાર રસ્તા ગામે આ કામના તહોદારો (૧)ફજલભાઇ જાબીરભાઇ કુ રેશી રહે.દસાડા ઢોરીયાવાસ
તા.પાટડી જી. સુરેન્દ્રનગર તથા (ર) હનીફભાઇ અબ્બાસભાઇ તુવર રહે.મુજ
ં પુર ઇન્દ્દીરાનગર તા. શંખેશ્વર જી.પાટણ (૩) બીલાલભાઇ રસુલભાઇ ચૌહાણ
રહે.દસાડા સોલંકીવાસ એહમદી મસ્જીદ પાસે તા.પાટડી જી.સુરેન્દ્રનગર (૪) રામભા ભુરસસિંહ સોલંકી રહે.ખીંમત માઢવાળીપાટી તા.ધાનેરા મો.નં.
૯૫૭૪૩૩૦૪૦૯ (૫) ખુદાબક્ષ અબ્બાસ બેલીમ રહે. નાના કસ્બા મુજ
ં પુર
આવડતુ નથી રહે. ધાનેરા મો.નં.૭૭૭૭૯૬૮૫૭૭વાળાઓએ પોતાની કબજા

હાલ રહે. ધાનેરા મો.નં. ૭૭૭૯૦૮૦૭૩૩ (૬) અનીશભાઇ જેના

બાપાનુ નામ

ભોગવટાની ટાટા ૭૦૯ નંબર જી.જે.-૧૩ વી.૬૧૮૩નીમાં ભારતીય બનાવટનો

વદે શી દારૂની પેટીઓ નંગ-૩૯ તથા છુટી બોટલો નંગ- ૨૫૩ મળી કુ લ બોટલો નંગ-૨૧૨૫ કુ લ કક.રૂ. ૨,૧૨,૫૦૦/- તથા કેરેટ નંગ-૪૫ કક.રૂ.૪૫૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નંગ-૪ કક.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- તથા ગાડીની કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. ૭,૨૮,૦૦૦/-નો મુદામાલ હેરાફેરી કરી ત્હો.નંબર ૧ થી ૩ પકડાઇ
ગયેલ હોઇ અને બાકીના સ્થળ ઉપર હાજર મળે લ ના હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નં -૨૯૨/ર૦૧૯ પ્રોહી ક.
૬૫એ,ઇ,૯૮(ર),૮૧,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૪/૩૦ વાગે મોજે લવારા ગામે આ કામના ટાટા ટ્રક ગાડી નં. GJ.09.X.9976 ના ચાલક કહમતસીહ સ/ઓ લક્ષ્મણસીહ
ચૌહાણ રહે. કાકા જીકા ગડા તા. ઘટોલ જી બાસવાડા (રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની ટાટા ટ્રક ગાડી નં. GJ.09.X.9976 ની માં વગર પાસ
પરમીટે ભારતીય બનાવટની સવદે શી દારૂની પેટી નંગ-૫૯૭ કુ લ બોટલ નંગ-૭૧૬૪ કક.રૂ. ૨૫,૮૧,૨૦૦/- તથા ટાટા ટ્રક ગાડી કકમત રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નંગ-૧ કક.રૂ. ૫૦૦/- ના મળી કુ લ મુદામાલ કકિં.રૂ. ૩૫,૮૧,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના ધાનેરા પો.સ્ટે
પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૨૯૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા. ૦૧/૦૬/૧૯ ક. ૦૪/૩૦ વાગે મો.જે ડીસા ગાયત્રી મંદીર ચાર રસ્તા નજીક રોડ હાઉવે ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) પ્રસવણસીંગ બાબુસીંગ રાજપુત
રહે.તાવીદર તા.રાનીવાડા જી.જાલોર(રાજ)(૨) તનસીંગ અજુ ુનસીંગ રાજપુત રહે.તાવીદર તા.રાનીવાડા જી.જાલોર(રાજ) (૩) શ્રવણસીંગ કલ્યાણસીંગ કાબાવત
રહે.રામસીન તા.જસવંતપુરા જી.જાલોર (રાજ) વાળાએ એક બીજાના મેળાપી પણાથી ઇકો ગાડી નં- RJ-24-CA-2584 માં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટની
ભારતીય બનાવટની પ્રર પ્રાંતીય

બીયરની કુ લ બોટલ ટીન

નં.૨૬૦ કક.રૂ. ૨૬૦૦૦/-નો તથા મો.નં. ૨ કક.રૂ. ૮,૦૦૦/- તથા ઇકો ગાડી.ની કક.રૂ.

૧,૫૦,૦૦૦/- ની એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ. ૧,૮૪,૦૦૦/- નો રાખી હેરા ફેરી કરી દરમ્યાન પોલીસ નાકા બંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ તેના
ડીસા શહેર ઉિર પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૧૬૩/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ AE, ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૯ ના ક. ૧૮/૪૦ વાગ્યે મોજે મડણા(ગઢ) ગામે આ કામના તહોદારે કમલેશજી ઉફે કામરાજસસિંહ બચુજી સોલંકી રહે.મડણા(ગઢ)
તા.પાલનપુર તેના રહેણાંક ઘરના આગળના ભાગે બનાવેલ રસોડાની બાજુ માં ચારે ય બાજુ દીવાલ બનાવેલ ઉપર સીમેન્દ્ટના પતરા ઢાંકેલ ઓરડીમાં ગે.કા.
અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ/બીયરની નાની મોટી અલગ અલગ બ્રાન્દ્ડની કુ લ બોટલ/ટીન નંગ-૩૬૨ કક.રૂા.૫૫,૨૭૫/- નો રાખી

પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેના ગઢ પો.સ્ટે.પોહી .ગુ.ર.નં. ૧૭૩/૧૯ પ્રોહી. ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૯ કલાક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે વજેગઢ ગામની સીમમાં નકળંગ ભગવાનના મંકદર સામે આવેલ ચરે ડામાં ગામે આ કામના તહોદારકરશનભાઇ કરમણભાઇ જાતે રાજપુત રહે.રાંટીલા તા.દીયોદર તથા ગોપી સગરામભાઇ ગાલીયા(ઠાકોર) રહે.વજેગઢ સીમ તા.લાખણી વાળાઓ એકબીજાના
એનકેન પ્રકારે એકબીજાના મેળાપીપણાથી વજેગઢ ગામની સીમમાં નકળંગ ભગવાનના મંકદર સામે આવેલ ચરે ડામાં પોતાના કબજા ભોગવટાના જાળના ઝાડ
નીચે ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી પરપ્રાંસતય દારૂની બોટલ નંગ-૯૧૨ કક.રૂ.૯૨૧૦૦/- નો મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન
નાશી જઇ ગુનો કરવામાં એકબીજાએ મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના કદયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૯૩/૨૦૧૯

પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો

દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા. ૦૨/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે ધાનેરા સી.સી.ટી.વી કેમેરા પાસે ગામે આ કામના હુન્દ્ડાઇ વરના ગાડી નં. DL-8-CAS-3918 ના ચાલક
નારણલાલ સ/ઓ કસ્તુરારામજી પાતાજી નાઇ રહે. ચુરા તા. બાગરા જી.જાલોર (રાજસ્થાન) હાલ રહે. સેહરી ગરીબ આવાસ યોજના ઓઢવ ઓપ્પ આસશષ
સસનેમા,અમદાવાદ તથા સુરેશકુ માર સ/ઓ ગુમાનારામ ગોકળારામ સવશ્નોઇ રહે. વરણવા તા. ચીતલવાણા જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની હુન્દ્ડાઇ વરના ગાડી નં. DL-8-CAS-3918 માં ભારતીય બનાવટની સવદે શી દારૂની બોટલ નંગ- ૧૦૭ કક.રૂ.
૫૧,૧૦૦/- તથા હન્દ્ુ ડાઇ વરના ગાડી કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૩ કક.રૂ. ૫૦૦૦/- ના મળી કુ લ મુદામાલ ૩,૫૬,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
હેરાફેરી કરતાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં-૨૯૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨),૯૯
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૦૨/૦૬/૧૯ ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે વડા ગામે આ કામના તહોદાર કકરૂભા ઉફે તીરૂભા ભારતસસિંહ વાઘેલા રહે.વડા ભાવાણી પાટી તા.કાંકરે જવાળાએ ગે.કા
વગર પાસ પરમીટે પોતાના રહેણાંક ઘરની પાછળ આવેલ વાડામાં દે શી દારૂ ગાળવાનો વોશ લી.૬૫૦૦ કક.રૂ.૨૬૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ
દરમ્યાન ઘરે હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરા પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૮૨/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એફ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૦૨/૦૬/૧૯ ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે વડા ગામે આ કામના તહોદાર જીતુભા બન્નેસસિંહ વાઘેલા રહે.વડા ભાવાણી પાટી તા.કાંકરે જવાળાએ ગે.કા વગર પાસ
પરમીટે પોતાના રહેણાંક ઘરની પાછળ આવેલ વાડામાં દે શી દારૂ ગાળવાનો વોશ લી.૭૦૦૦ કક.રૂ.૨૮૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે
હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૮૩/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એફ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .

