ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ કલાક.૦૨/૩૦ વાગે મોજે વાઘરોળ ગામની સીમમા આ કામના આ કામે સ્વીફટ ગાડી નાં.GJ 23 H 9709 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમા ગે.કા.
અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ તથા બીયર ટીન નાંગ-૪૩૨ કકિં.રૂ.૪૩,૪૪૦/- તથા સ્વીફટ ગાડી નાં.GJ 23 H 9709
કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રુ.૨,૪૩,૪૪૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાડીનો ચાલક ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૧૨૧૦૫૭૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ.કલમ.૬૫એ.ઇ,૯૮ (૨),૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ ના ક.૧૫/૨૦ વાગે મોજે કુ ચાવાડા ગામે આ કામના તહો નાં ૧ પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૯૫ કક.રૂ. ૧,૪૨,૫૦૦/-/- તથા મોબાઇલ નાંગ -૨ કક.રૂ. ૫૫૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૧૨૯૦૦/- તથા હોન્ડાઇ WR-V ગાડી નાં. GJ-01-HX2451 ની કકિં.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૬,૬૦૯૦૦/- નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા ગુડગાવ સેકટર ૨૩ માાંથી તહો નાં ૨ મોબાઇલ નાં.
૯૦૯૯૪૬૩૦૯૫ નો

છે તેઓએ માલ ભરાવી માંગાવી તથા તહો નાં ૩ મો.નાં. ૯૯૭૪૪૦૪૬૪૩ નો છે તેણે અડધો માલ માંગાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને

મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૦૭૩૯/ર૦૨૧ પ્રોહી ક.૬૫એઈ, ૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ ના ક. ૧૯/૧૫ વાગે મોજે ગઢ ગામે આ કામના આરોપી આશીષકુ માર શાંકરજી ખટાસણીયા (ઠાકોર) રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા
સુભાષજી શીવાજી ઠાકોર રહે. પટોસણ તા.પાલનપુર વાળાઓએ એક બીજાના મેળાપી પણાથી આરોપી આશીષકુ મારની પીયાગો રીક્ષા નાં. GJ-08-AT-4267 માાં
તથા કુાં ભાસણ ગામની સીમમાાં ધુળ ભાખરી નજીક ગૌચરની જગ્યામાાં વરખડાના ઝાડ નીચે જમીન માાંથી ભારતીય બનાવટના વીદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ૫૬૦ કક.રૂ.૬૦,૪૦૦/- નો ગે.કાનો અને વગરપાસ પરમીટેનો રાખી મુદ્દામાલ સાથે પીયાગો રીક્ષા નાં. GJ-08-AT-4267 કી.રૂ.૮૦૦૦૦/- ની મળી કુલ રૂ.
૧,૪૦,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે આરોપી આશીષકુ માર શાંકરજી ખટાસણીયા (ઠાકોર) રહે. કુાંભાસણ તા.પાલનપુર વાળો પકડાઇ જઇ તથા આરોપી સુભાષજી
શીવાજી ઠાકોર રહે. પટોસણ તા.પાલનપુર વાળો હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૫૫૨/૨૦૨૧ પ્રોહી ક૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૮૧,૯૮ (૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક-૦૮/૩૦ વાગે મોજે ભોરોલ ગામે રોડ ઉપર ગામે આ કામે પકડાયેલ નાંબર વગરના ટાટા છોટા હાથી ગાડીમાાં આ કામના તહોદાર
ચાલક પ્રવવણ સ/ઓ વવજયરાજ સાજનરામ બબશ્નોઇ(શાઉ) રહે.રણોદર તા.બચતલવાના જજ.જાલોર રાજસ્થાનવાળાએ ગેરકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૭૨ કુ લ કક.રૂા. ૭૪૫૨૦/- નો તથા ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા આધારકાડટ -લાયસન્સ જેની
કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫૦૦૦/- નુ એમ મળી કુલ મુદામાલ કક.રૂા.૨,૮૦,૫૨૦/-નો મુદામાલ ભરી ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી
હેરાફરી કરતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૯૧૪ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે હોટલ દશટન આગળ ગામે આ કામે સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નાંબર- RJ.24.CA.3672 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારુની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નાંગ-૩૫ કી.રૂ-૨૬,૨૬૫/- તથા એક ઓપ્પો કાં પનીનો મોબાઇલ કી.રૂ-૫૦૦૦/- તથા સ્વીફટ
ડીઝાયર ગાડી નાં- RJ.24.CA.3672 ની જેનો ચેચીસ નાંબર-MA3FJEB1S00252098 તથા એન્જીન નાંબર-D13A-2047177 નો છે . કી.રૂ-૪,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ
મળી કી.રૂ-૪,૩૧,૨૬૫/- ના મુદામાલ સાથે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો ગાડીની પાછળની ડીકીમાાં સ્પેર વ્હીલ મુકવાની જગ્યાની નીચે એક ચોર
ખાનામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ગે.કા. રીતે હેરાફેરી કરતાાં ગાડી ઉભી ન રાખી અને ઇકબાલગઢ દશટન હોટલના
પાકીગમાાં પાકટ કરી ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૫૧૯/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડટ ર ચેકપોસ્ટ આ કામના તહોદાર (૧) રામલાલ સ/ઓ લાદુરામ જાટ રહે.ડુડીયાાંકી ધાાંણી
નેતરા તા.બાવડી જી.જોધપુર રાજસ્થાન (૨) મુકેશ ગુલારામ જાટ રહે.પુનીયાકી બાસણી તા.બાવડી જી.જોધપુર રાજસ્થાન વાળાએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં
ટ્રક ગાડી નાંબર- RJ07GA7156 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૧૭૬ કુ લ બોટલ નાંગ-૮૦૮૮
કક.રૂા.૭,૯૯,૬૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કકરૂ.૫,૦૦૦/- તથા ટ્રક ગાડી નાંબર-RJ07GA7156 ની કક.રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા પાઉડરના કટ્ટા નાંગ-૨૦૦
કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ટ્રકની આરસી બુક કક.રૂા-૦૦/૦૦ ની મળી કુલ કક.રૂા.૧૮,૦૪,૬૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ઉપરોક્ત ઇસમ પકડાઇ જઇ તથા તેને ઉપરોક્ત
દારૂનો જથ્થો મુકેશ ગુલારામ જાટ રહે.પુનીયાકી બાસણી તા.બાવડી જી.જોધપુર રાજસ્થાન વાળાએ વડોદરા પહોચાડવા સારૂ ટ્રકમાાં ભરી આપી એકબીજાની
મદદગારીથી રાજસ્થાન રાજ્ય વનવમિત ગે.કા. વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ ગુનો
કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૫૨૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬ (૨), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તાકલાક ૨૦૨૧/૦૭/૬.. ૧૮ ૦૦/વાગે મોજે

છાપી ગામની સીમમાાં પ્રેમજીભાઈ મોધાભાઈ પટેલના ખેતરની બાજુમાાં

આ કામના તહોદાર મહેન્રજી લેબાજી

ઠાકોર વવગેરે પાાંચ નાઓએ મહેન્રજી લેબાજી ઠાકોર(૧)મુળ રહે(૨) પાલનપુર.કમાલપુર તા.કાાંકરે જ હાલ રહે.પાદરડી તા. લક્ષ્મણસીંગ જેણાજી સોલાંકી મુળ
રહેકાાં.કાં બોઈ તા.કરે જ હાલ રહેવડગામ.,મોરલી હોટલના પાછળ તા કેશરભાઈ દલસાંગભાઈ મોર (૩).વડગામ.રહેછાપી.,પાંચાલવાસ તા(૪) વડગામ. પ્રહલાદજી
લક્ષ્મણજી ઝાલા હાલ રહેવડગામ.,રામજીભાઈ વવરસાંગભાઈ ડેકલીયાના ખેતરમાાં તા.જી પાટણ.સુણસર તા.વડગામ મુળ રહે. (૫) મનુજી જકશીજી ઠાકોર હાલ
રહેછાપી.,પ્રેમજીભાઈ મોધાભાઈ પટેલના ખેતરમાાં મુળ રહે .જી પાટણ.વાયડ તા.પોતાના અંગત સ્વાથટ માટે ગાંજીપાનાનો હારજીત નો પૈસાની લેતી દે તીનો
જુગાર રમી રમાડતા તેઓની અંગ ઝડતી માાંથી તેમજ પટ ઉપરથી મળી કુ લ રોકડ રૂ૦૦ રૂ.કક ૫૨ તથા ગાંજી પાના નાંગ -/૧૦૨૯૦./૦૦ સાથે મળી આવી
પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૫૦૮પ્રોહી એકટ કલમ ૨૦૨૧/-૬૫ એઈ,૧૧૬ (૨),૯૮મુજબ (૨)નો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૧ ના ક.૦૪/૧૫ વાગે મોજે સણધર ગામની સીમમાાં થરાદ – મીઠા રોડ ઉપર આ કામના આરોપી નાં.૧ અક્ષય બાબુજી ઠાકોર રહે.સઈજ, માના
ખાાંટનો વાસ, તા.કલોલ જજ.ગાાંધીનગર તથા આરોપી નાં.૨ તુષાર કાાંતીજી ઠાકોર રહે.સઈજ, ખાાંટ વાસ, તા.કલોલ જજ.ગાાંધીનગરવાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણાથી આરોપી નાં.૧ ના કબ્જજાની અલ્ટો ગાડી નાં.GJ-18-BN-0798 માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની
બોટલો નાંગ-૬૦૧ કક.રૂા.૫૧,૦૮૫/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ કક.રૂા.૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૨,૯૦૦/મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂા.૪,૬૩,૯૮૫/- ના સાથે પકડાઈ જઈ તેમજ ચાલક ઈસમે ગાડી પ ૂરઝડપે હાંકારી પલ્ટી ખવડાવી તેમજ બાંન્ને આરોપીઓએ પોતાના
આવથિક ફાયદા સારૂ ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તેમની પાસેની ગાડીમાાં રાખી હેરાફેરી કરી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ
થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૯૨૦ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ તથા IPC ક.૨૭૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૧ કલાક.૨૧/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે પુલના છે ડે તથા કુ બરનગર સોસાયટી આ કામના તહોદાર સાગરવસિંહ મોહનવસિંહ
સોલાંકી રહે. પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે કુ બેરનગર સોસાયટી તા. પાલનપુર મુળ રહે. પાલનપુર ખારાવાસ તા.પાલનપુર વાળો તેના કબજાની એકટીવા નાંબર
GJ-08-AN-7021 ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ બોટલ નાંગ-૨ તથા તેના ઘરમાાંથી ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ
નાંગ ૪૪ એમ કુ લ બોટલ નાંગ ૪૬ જેની કૂલ કક.રૂ.૨૫૨૭૦/- તેમજ એકટીવા નાંબર GJ-08-AN-7021 કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ ૧ કક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/એમ કુ લ કક.રૂ.૫૫૨૭૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.સીટી પવિમ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.11195010210679/2021 પ્રોહી
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગે મોજે રડકા ગામની સીમ કેનાલના રોડ ઉપર આ કામે પકડાયેલ મારૂવત સ ૂઝુકી ગાડી સેલેરીયો નાં. GJ-27-AH-1115
ના ચાલક સુરેશવસિંહ ભવરવસિંહ બારોટ હાલ રહે.એ-૭૦૪ કેસર હાઇટસ, શ્રીરામ ચોક, સીલ્વર હોમ્સની બાજુમાાં નવા નરોડા મુળ રહે.કાછે લા બગસરી તા.સાાંચોર
જી.જાલોર(રાજ.)વાળો પોતાની કબજાની ગાડીમાાં ગેરકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલો નાંગ૯૨૪ કુ લ કક.રૂા.૮૧,૬૮૪/-નો તથા ગાડીની કક.રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫૦૦૦/- તથા ગાડીના આર.સી.બુક, ચુટ
ાં ણીકાડટ , આધારકાડટ
કક.રૂા.૦૦/૦૦ નુ એમ મળી કુલ મુદામાલ કક.રૂા.૩,૩૬,૬૮૪/-નો મુદામાલ ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરી પકડાઇ જઇ તથા અશોકવસહ
રાજપુત હાલ રહે.સાાંચોર મો.નાં.૯૫૮૮૮૨૭૩૮૫ વાળાએ દારૂ ભરાવી તેમજ નાગજીભાઇ સોનાજી ઠાકોર રહે. પાવટતીનગર, મહાદે વનગર ટેકરા, વસ્ત્રાલ રોડ
અમદાવાદ

મો.૯૫૫૮૦૭૩૮૭૧

વાળાએ

પકડાયેલ

દારૂ

માંગાવી

એકબીજાની

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે.

પાટટ

સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૯૩૩ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ,૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક. ૦૨/૪૫ વાગે મોજે ડુચકવાડા ગામની સીમ આ કામના આરોપીઓ મોબાઇલ ફોનની લાઇટના અજવાળામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના
તેમજ રોકડા રૂવપયા સાથે તેઓના અંગત ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ડુચકવાડા ગામની સીમમાાં લીલાઘર ગામ બાજુના ખેતરોમાાં જતા કાચા

રસ્તા ની બાજુના

ખુલ્લા ખેતરમાાં જુગાર રમતાાં રોકડા રૂ,૧૭,૦૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૪૦૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લે રૂ,૨૧,૦૪૦/- ના
મુદામાલ સાથે બે ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા બે ઇસમો અંઘારામાાં દોડી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ કદયોદર પો.સ્ટે પાટટ -બી.11195017210917/2021
જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૧

ના ક.૦૧/૧૫

વાગે

મોજે બખમાણા ગામની સીમ આ કામના તહોદારોએ (૧) શ્રવણજી મેરુજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ

જી.બનાસકાાંઠા (૨) લાડજીજી સુરસાંગજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) રમેશજી નાગજીજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ
જી.બનાસકાાંઠા (૪) દે વચાંદજી પુનાજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૫) શ્રવણજી નાગજીજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ (૬) અભુજી
ધારશીજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ (૭) મનોજજી વવનાજી જાતે.ઠાકોર રહે.બખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના
વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ રકમ રૂ.૧૦,૩૭૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૦૧૦ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

