ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧ થી તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૧૫ વાગે

મોજે વાઘાસણ ગામે આ કામના અલ્ટો ગાડીના ચાલક આરોપી કૈ લાશરાજ ખમીશારામ.નટ

રહે.ગરડાલી તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાની અલ્ટો ગાડી નાં.MH-04-DY-1048 માાં ગે .કા અને વગર પાસ
પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો નાંગ-૩૮૪ કક.રૂા.૩૨,૬૪૦/-નો રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની
કક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૧,૩૭,૬૪૦/- ના સાથે પકડાઈ જઈ તથા સહ આરોપી કમલેશ
ુ રાણા રહે.ગરડાલી તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)વાળાએ સદર ગાડીના આગળ મોટર સાઈકલથી પાઈલોટીંગ કરી ગુનો કરવામાાં
હેમજી
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૨૪ ઇ.પી.કો કલમ. ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૨),૯૮ (૨),
૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ના કલાક.૨૦/૦૦ વાગે મોજે વજેગઢ આ કામના તહોદાર અરજણભાઇ ઘનાભાઇ રબારી ઉ.વ.૩૯ ઘાંઘો.ખેતી રહે.વજેગઢ
તા.થરાદ વાળો પોતાના કબજા ભોગવટાનાનહેરવાળા રહેણાાંક ઘરમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયર ટીન નાંગ-૪૮૩

કક.રૂ-

૮૮,૧૦૫/- તથા મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૫૦૦ તથા મોટર સાઇકલ કકિં.રૂ.૧૫,૦૦૦/-મળી કુ લ મુદામાલ કકિં.રૂ.૧૦૩૬૦૫- નો રાખી પોલીસ રે ઇડ
દરમ્યાન હાજર મળી આવી તથા કહતેષ બાપજી રહે.વજેગઢ તા.થરાદ મો.નાં. ૭૦૧૬૧૯૭૩૫૬ તથા વશરામ ઉફે વશા સેંઘાભાઇ રબારી
રહે.મલુપરુ તથા માઘાભાઇ બાવાભાઇ રબારી રહે.મલુપરુ તા.થરાદ વાળાઓ પ્રોહીમુદામાલ આપી હાજર ન મળી આવી

એકબીજાની

મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૨૬ પ્રોહી કલમ ૬૫.એ(ઇ) ૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો

ગુનો

દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧

ના કલાક ૦૮/૧૫ વાગે

મોજે મોટી ડુગડોલ ગામ પાસે આ કામના SX4 ગાડી નં. GJ-08-AU-5341 ના ચાલક

અજબાભાઇ જીવાભાઇ રબારી રહે જડીયા તાધાનેરા વાળાએ તથા બાજુ માં બેઠેલ મશરાભાઇ વાધાજી રબારી રહે જારડા તા. રાણીવાડા જી
જાલોર (રાજસ્થાન)વાળોએ ગે.કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર બોટલ નંગ ૧૬૫ કક.રૂ ૬૧૭૪૬/- તથા
મોબાઇલ નંગ ૨ કક.રૂ૫૫૦૦/- તથા SX4 ગાડી નં. GJ-08-AU-5341 ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ
મુદ્દામાલ રાખી

કકિં.રૂ-૩,૬૬૯૩૧/- નો

ડ્રાયવર ચાલક તથા ત.ની બાજુ માં બેઠેલ ઇસમ પકઠાઇ જઇ તથા મનજીભાઇ રબારી રહે. પાલ તા. રાણીવાડા

મો.નં.૮૭૮૦૪૪૦૭૧૦

વાળાએ દારુ ભરાવી ગુનો કરવામાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૦૭૧/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ),(ઇ),૧૧૬ (૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૪૫ વાગે મોજે થરાદ ટાઉન ચામુડાનગર આ કામના તહોદાર પાથટભાઇ અમરતલાલ નાઇ ઉવ.૨૦
રહે.ચામુડાનગર થરાદ તા.થરાદવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરે ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારૂની તથા બીયરની બોટલો-ટીન કુ લ નાંગ-૨૨૭ જેની કુ લ કક.રૂા.૨૬૦૨૫/-નો રાખી હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ
પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૩૦ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૫)
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૧ના કલાક.૦૦/૧૫ વાગે મોજે એટા ગામે ની સીમ મા આ કામના આરોપી આરોપી અમરદાન શાંકરદાન ગઢવી, રહે.માડકા
,તા.વાવવાળાએ પોતાના મળતીયા નાગજીભાઇ ભ ૂરાભાઇ રાજપુત તથા બીજા માણસો સાથે મળી GJ.23.H.9540 નાં.વાળી ગાડીથી
પાયલોટીંગ કરાવી તથા ગાડી નાંબર GJ.23.AN.9177માાં ગે .કા.અને વગર પાસપરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયર ટીન
નાંગ-૩૦૯૦, કક.રૂ-૩,૧૯,૨૦૦/-નો ભરી હેરાફેરી કરતાાં નાકાબાંધી દરમ્યાન કબજે કરે લ બાંને ગાડીઓ કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા બાંને મોબાઇલની
કી.રૂ.૨૫૦૦/-સાથે કુ લ મ ૂદામાલ ૧૩,૨૧,૭૦૦/-ના મ ૂકી નાશી જતાાં નાગજીભાઇ ભ ૂરાભાઇ રાજપુત,રહે.માડકા,તા.વાવનો પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ સઇગામ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૩૯૬ પ્રોહી કલમ ૬૫.એ(ઇ)૧૧૬(૨),૯૮ (૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે મોજે આખોલ ચાર રસ્તા પાસે હનુમાન હોટલ પાછળ આ કામના આરોપી સફેદ કલરની સ્વીફટ
ગાડી નાંGJ-27-AA-3935 ગાડીનો ચાલક તથા એક બીજો ઇસમએએકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જજાની સ્વીફટ ગાડીમા ગે .કા. અને
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂનીબોટલ/ટીન કુ લ નાંગ- ૯૫૪ કક.રૂ. ૧,૦૨,૮૪૦/-નો રાખી એક બીજાના મેળાપીપણાથી
હેરાફેરી કરી સદર ગાડી.ની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ. ૪,૦૨,૮૪૦/- નોરાખી પોલીસ વોચ/નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી
ભગાડતા બન્ને ઇસમો ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૧૨૪/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬
(બી) ૯૮(૨) ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૧ કલાક.૧૨/૪૦ વાગે મોજે ધાણધા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) લાલભાઇ બાબુભાઇ આસેડીયા (૨) હરચાંદભાઇ હીરાભાઇ
એલીયા (૩) જગદીશભાઇ ભીખાભાઇ જુનરવાડીયા (ઠાકોર) (૪) ભુપતભાઇ રામાભાઇ માજીરાણા (૫) રમેશભાઇ ગોદડભાઇ પરમાર (૬)
જયાંતીભાઇ ભાથીભાઇ માજીરાણા (૭) લાલજીભાઇ રાજાભાઇ ધોતણીયા (ઠાકોર) (૮) હરે શભાઇ ગોદડભાઇ પરમાર (૯) નાનજીભાઇ મગનભાઇ
માજીરાણા (૧૦) અનીલભાઇ બાબુભાઇ આસેડીયા (૧૧) મહેશભાઇ હરે શભાઇ શ્રીમાળી (૧૨) માનાભાઇ સોમાભાઇ ભાાંખરીયા (૧૩) સોમાભાઇ
મફાભાઇ સેનમા (૧૪) પ્રવવણભાઇ કરશનભાઇ ઠાકોર નાં-૧ થી ૧૨ રહે.ધાણધા તા.પાલનપુર નાં-૧૩ રહે.વીરમપુર તા.અમોરગઢ નાં-૧૪ હાલ
રહે.પાલનપુર ઢુાંઢીયાવાડી સરકારી વસાહત ક્વારટ એ ટાઇપ તા.પાલનપુર મુળ રહે.પાલનપુર ગણેશપુરા વદ
ાં ાવન સોસાયટી તા.પાલનપુર
તહો નાં-૧ ના ઘર આગળ ખુલ્લી જગ્યામાાં બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીનપવિનો જુગાર રમી રમાડતા નાં ૧ થી ૧૪ નાઓ કુ લ રોકડ રકમ
રૂ.૧૨૨૨૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ ના મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૧૨૨૨૦/-સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુન્હો
કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૯૭/૨૦૨૧
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

ધી જુગાર ધારા કલમ.૧ર મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી

