ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા- ૧૩/૦૪/૨૦૨૧ ક- ૧૪/૧૫ વાગે મોજે સામઢી નાઢાણીવાસ ગામે આ કામના તહોદાર નાનસસિંહ સોલાંકી રહે સામઢી નાઢાણીવાસ તા પાલનપુરવાળાએ
પોતાના કબ્જા ભોગવટાના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાક મકાનની

પાછળના ભાગે પોતાના કબ્જા ભોગવટાના ખેતરમા જમીનમાાં દે શી દારુ ગાળવાનો વોસ

લીટર-૧૦,૦૦૦ કી.રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર મળી ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ
સી ગુ.ર.નાં- ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૨૧૧/૨૦૨૧ પ્રોહી ક- ૬પ એફ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૧૦/૦૦

થી ક.૨૨/૦૦

વાગ્યા સુધી મોજે મુખ્ય આરોપી નરે શજી વણવીરજી ઠાકોર રહે. ગામ.મોટા તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા

વોન્ટેડ આરોપીના રહેંણાાંક ઘર તેમજ તેના બાથરુમ માાંથી તેમજ તેનાાં કબા ભોગવટાના ઢાળીયા માાંથી જેનાાં અક્ાાંશ ૨૪.૨૨૮૦૩, તથા રે ખાાંશ ૭૨.૨૭૨૪૪
નાાં છે . ગામે

આ કામના પકડાયેલ આરોપી મહેશજી સ/ઓ અનારજી હરશનજી ઠાકોર ઉવ.૨૨ રહે.ઠાકોર વાસ, ગામ. ટાાંક વાસણા તા.જજ. પાટણ વાળાએ

પોતાના આસથિક ફાયદા સારૂ ગે.કા. નો વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂનો જથ્થો ભારતીય બનાવટની સવદે શી દારુની નાની મોટી અલગ
અલગ કાં પની લેબલ શીલ વાળી બોટલ/બબયર ટીન/પાઉચ નાંગ.૩૦૯૪ કકિંમત રુસપયા ૧,૯૯,૯૭૬/- તથા મોબાઇલ ફોન.૦૧ કક.રૂ.૨,૦૦૦/- તથા રોકડ
રૂ.૨,૪૫૦/- તથા પ્લાસ્ટીકની થેલી નાંગ.૦૧ તથા કાપડની થેલી ૦૧ તથા લાઇટબીલ ૦૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ રૂ.૨,૦૪,૪૨૬/- નોમુદ્દામાલ નહીં પકડાયેલ
આરોપી નરે શજી વણવીરજી ઠાકોર રહે. ગામ.મોટા તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા વાળાના કબા ભોગવટાના ઘરમાાં તથા બાથરૂમમાાં તથા કબા ભોગવટાના
ગાય ભેંસોના ઢાળીયામાાં ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન તહો નાં.૧ પકડાઇ જઇ તથા તહો
નાં.૨ ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં- ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૨૧૫/૨૦૨૧ પ્રોહી ક- ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી), ૮૧, મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૧ કલાક.૧૭/૦૦ થી કલાક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે થાણા ગામની સીમમાાં આવેલ નદીના ખુલ્લા પટમાાં ાહેરમાાં આ કામના ત્હોમતદારોએ (૧)
ઇકબાલખાન ઇબ્રાહીમખાન સીપાઇ ઉ.વ-૪૮ ધાંધો-મજુરી રહે-નવાવાસ તા-દાાંતા (૨) ભાંવરલાલ પુકરાજભાઇ જોષી ઉ.વ-૫૫ ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ રહે-દાાંતા
લક્ષ્મીનારાયણ માંકદર પાસે તા-દાાંતા (૩) મહમાંદશા બચુશાાં ફકીર ઉ.વ-૭૦ ધાંધો-મજુરી રહે-રતનપુર તા-દાાંતા (૪) રમેશજી રત્નાજી ઠાકોર ઉ.વ-૫૩ ધાંધો-મજુરી
હાલ રહે-ભારત કવોરી ભેમાળ તા-દાાંતા મુળ રહે-શાંખારી તા.જી-પાટણ થાણા ગામની સીમમાાં આવેલ નદીના ખુલ્લા પટમાાં ાહેરમાાં તીન પત્તીનો રોકડ
હારજીતનો જુગાર ગાંજીપાના પૈસાથી તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ. ૧૫૦૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪
કક.રૂ.૨૫૦૦/- મળી કુલ કક.રૂ.૧૭,૫૪૦/- ના મુદામાલ સાથે ચાર માણસો ભેગા મળી જુગાર રમતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતા પો.સ્ટે. પાટટ -બી ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૧૫૨૧૦૨૫૩/૨૦૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૧ ક.૧૬/૪૦ વાગે મોજે સાસમ આ કામના તહોદાર (૧) રાહુલજી ભગવાનજી ઠાકોર(મસ્કા) રહે.નાં.ગઠામણ તા. પાલનપુર જી.બનાસકાાંઠા તથા
(૨) મનીશજી દલપતજી ઠાકોર રહે. ગઠામણ તા.પાલનપુર જી. બનાસકાાંઠા તથા (૩) અલ્પેશજી ઇશ્વરજી ઠાકોર રહે.ગઠામણ તા.પાલનપુર બનાસકાાંઠા
નાઓભેગા મળી તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રોકડ રૂ. ૧૧૨૭૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ -૫૨ કી.રૂ. ૦૦ /૦૦ ના એમ મળી કૂલ
મુદામાલકી.રૂ. ૧૧૨૭૦/- ના સાથે તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા મળી

આવી

પકડાઇ

જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ ગઢ

પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૨૧૨/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧

કલાક-૧૬/૫૦ વાગે મોજે મેમદપુર ગામે આ કામના તહોમતદાર ગુલાબસીહ રણછોડજી રાઠોડ રહે.મેમદપુર તા.વડગામ વાળાએ તેના

કબા ભોગવટાના રહેણાક ઘરમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો બીયરટીનની પેટીઓ નાંગ ૧૬ જેમાાં બોટલો નાંગ ૩૮૪/- તથા છુટી
બોટલો અલગ અલગ બ્રાન્ડની નાંગ ૭૬/- એમ કૂલ બોટલ/બીયર ટીન નાંગ ૪૬૦/-કી.રૂ- ૮૨,૬૦૦/- નો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી
ગુનો કરે લ હોઇ વડગામ પો.સ્ટે.પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૧૦૧૭૦/૨૦૨૧ પ્રોહી ક-૬૫ એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૦૦ થી ૨૪/૦૦ વાગે મોજે દે વગઢ પરુ, અંધારીયા ગામે આ કામના તહોદારોએ મોડણસસિંહ ઉફે કાકા ડોહસસિંહ ડાભી ઉ.વ. ૫૫,
રહેવાસી: દે વગઢ પરુ, અંધારીયા ગામ, તા.વડગામ, જજ. બનાસકાાંઠા નાએ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જા ભોગવટાવાળા મકાનમાાં તથા પોતાની તથા
પોતાના કદકરા સુરપાલ ની દે ખરે ખ હેઠળ દે શી દારૂ ગાળવાનો કાચો વોશ કુ લ લીટર ૮૫૦૦/- કક.રૂ. ૧૭,૦૦૦/- તથા બળે લો વોશ લીટર-૬૦ કક.રૂ. ૧૨૦/- મળી
કુ લ વોશ લીટર ૮૫૬૦/- તથા દે શી દારૂ કુ લ ૨૦૦ લીટર કક.રૂ. ૪,૦૦૦/-ના ભરે લ કેરબા નાંગ-૦૬ તથા દે શી દારૂ ગાળવાના ભઠ્ઠીના સાધન એલ્યુમીનીયમના
ડેગ (વાસણ) નાંગ- ૧૧ કક.રૂ. ૩૩૦૦/- તથા ગોળના રવા નાંગ-૦૭ કક.રૂ. ૭૦૦/- તથા સ્ટીલની મોટી પવાલી નાંગ- ૦૧ કક.રૂ. ૧૦૦/- તથા સ્વીફટ કાર કક.રૂ.
૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૦૨ કક.રૂ. ૧૦૦૦/- તથા સેમ્પલ બોટલ નાંગ-૦૩ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા લાઇટબીલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૨,૨૬,૨૨૦/ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવેલ હોય તે તથા દે શી દારુનો જથ્થો લેનાર ડાાંગા નામનો ઇસમ મો. ૭૪૩૩૦૫૦૨૧૫ રહે. પાલનપુરનો તથા રે ઇડ દરમ્યાન હાજર
નહી મળી આવેલ સુરપાલ સ/ઓ મોડણસસિંહ ઉફે કાકા ડોહસસિંહ ડાભી તથા દે શી દારૂની ભઠ્ઠી ચલાવવા મજુરી આવેલ નાસી ગયેલ ચાર ઇસમો એકબીાના
મેળાપણામાાં

ધાંધો

કરી

જેમાાં

તહો

નાં

૧

નાઓ

પકડાઇ

ગયેલ

હોઇ

જે

ગુનો

કરે લ

હોઇ

વડગામ

પોલીસ

સ્ટેશન,

બનાસકાાંઠા

પ્રોહી.

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૧૦૧૭૨/૨૦૨૧ ગુજરાત પ્રોકહ. એક્ટ (ગુજરાત પ્રોકહબબશન સુધારા અસધસનયમ ૨૦૧૭) ની કલમ ૬૫(એ)(ઇ), (બી), (સી), (એફ), ૮૧,
૯૮(૧) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે કોરોના હોટલની બાજુમાાં કીડોતર ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદાર દે વેન્રસીંહ સ/ઓ રણજીતસીંહ સાંપતસીંહ
ુ રાજસ્થાન વાળાએ પોતાના કબા ભોગવટાની ટેરીનો એક્ એલ કાર નાંબર-GJ01RE8871 નીમાાં
સોલાંકી રહે.દે હરી તા.બામણવાસ જી.સ્વાઇ માધુપર
ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો સવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૩૬ કક.રૂ.૨,૦૧,૬૦૦/-તથા ટેરીનો એક્.એલ કાર નાંબર-GJ01RE8871 જેનો ચેચીસ નાંબરMDHHSNA 36DB002753 તથા એન્જીન નાંબર- K9KJ886D033476 ની કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂા-૭,૦૧,૬૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ભારસતય
બનાવટનો સવદે શી દારૂ ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુ શડયાંત્ર રચી પોતાની કબાની ગાડી પુર ઝડપે રોડ ઉપર ચલાવી આગળ જતી ટ્રકની પાછળ અથડાવી પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે. પાટટ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૨૫૭/ ૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૩,૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો.ક.૨૭૯
તથા એમ.વી.એ.ક.૧૭૭ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

