ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨

ક. ૯/૦૦ થી ૧૦/૦૦ વાગે મોજે સરહદ છાપરી ચેક પોસ્ટ આ કામના આરોપીઓએ (૧) મોહીત એસ./ઓ સુરેન્દ્રસસિંહ

સરદારસસિંહ કટારીયા ઉ.વ.૨૪ રહે-કૈ લાના તા-ઘન્નોર જિ.સોનીપત હરીયાણા (૨) સુનીલકુ માર મહેન્દ્રસસિંહ હરીસસિંહ જાટ ઉ.વ.-૩૭ રહે-રોહણા તાખરખોદા જિ. સોનીપત હરીયાણા (૩) મનોિ લુહાર રહે-રોહણા તા-ખરખોદા જિ.સોનીપત હરીયાણા મો.નાં-૭૦૬૭૨૧૬૯૩૦ પોતાના સાંયકુ ત
જાત કબ્જજાની હુન્દ્ડાઈ કાં પનીની સેન્દ્રો ગાડી નાં.DL-8 CN-7157વાળીમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વીદે શી દારૂની બોટલો
નાંગ-૪૮૫ કી.રૂ.૨,૪૨,૫૦૦/- તથા સેન્દ્રો ગાડી કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કીં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૩,૦૨,૫૦૦/મુદામાલની

હેરાફેરી

કરવામાાં

એકબીજાને

મદદગારી

કરી

પકડાઈ

િઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

તેના

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૨૦૧૫૯/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬ (૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુિબનો

સવરૂધ્ધ

અંબાજી

પો.સ્ટે .પાટટ -

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ના ક. ૦૮/૩૦ વાગે મોજે સમયાલ ગામની સીમમાાં ખારાખોડા સમયાલ રોડ ઉપર આ કામના આરોપી ઓટો રીક્ષા નાં.GJ-01TE-0529 નો ચાલકે

પોતાના કબ્જજાની ઓટો રરક્ષા નાં.GJ-01-TE-0529 માાં ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી

દારૂની કાચની બોટલો તથા બબયરના ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૬૭ રક.રૂા.૪૮,૮૨૫/-નો રાખી રરક્ષાની રક.રૂા.૮૦,૦૦૦/- તથા ખોટી નાંબર
પ્લેટ નાંગ-૨ રકિં.રૂા.૦૦/૦૦ ની મળી કુ લ રક.રૂા.૧,૨૮,૮૨૫/-નો મુદ્દામાલ ગે .કા. રીતે હેરાફેરી દરમ્યાન આરોપી હાિર ના મળી આવી પકડાયેલ
રીક્ષાને ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ - એ ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૧૮ પ્રોરહ કલમ
૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ તથા ઈ.પી.કો.ક.૪૬૫, ૪૭૧ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તાના ક ૨૦૨૨/૦૩/૩૧..૦૨૦૦/ મોજે બેવટા ગામે આ કામના આરોપી રદલીપભાઇ ભલાભાઇ સોલાંકી રહેથરાદ નાઓએ પોતાના .જેતડા તા .
.કબ્જજાની ઇકો ગાડી નાંGJ-08-CC-9857 માાં ગે અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી .કા. દારૂની કાચની બોટલો તથા
બીયરના ટીન મળી કુ લ નાંગરક ૯૩૬-.રૂા૮૫.,૪૪૦૩.રૂા.નો રાખી હેરાફેરી કરી તથા ગાડીની રક -/,૦૦,૦૦૦-/ તથા મોબાઈલ નાંગ ૦૨રક.રૂા૨.,૦૦૦રક ૦૧-તથા ચુટણીકાડટ નાંગ -/.રૂા૦૧-તથા પાનકાડટ નાંગ -/૦૦. રક૩.રૂા.મળી કુ લ મુદ્દામાલ રક -/૦૦.રૂા.,૮૭,૪૪૦-/ ના સાથે પકડાઈ
િઈ પોતાના આસથિક ફાયદા સારૂ ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂ તેમની પાસેની ગાડીમાાં રાખી હેરાફેરી કરી તેમિ સદરે દારૂનો િથ્થો
રમેશભાઇ રબારી રહેવાળાએ ભરાવી ગુનો કરવા (રાિસ્થાન) ઝાલોર.સાાંચોર જી.ગરડાલી તા.માાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ
થરાદ પોનાં.ર.પાટટ સી ગુ .સ્ટે ..૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૧૯ ૦૨૨/પ્રોરહ એક્ટ કલમ(ઈ)(એ)૬૫ ., ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુિબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૨

ના ક.૨૧/૦૦ વાગે

મોજે ડુાંગરાસણ ગામની સીમ આ કામના તહોદારોએ (૧) શરકતભાઇ સવનુભ
ાં ા જાતે.વાધેલા

રહે.ભલગામ તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૨) સવપુલસસહ લાલભા જાતે.ઝાલા રહે.વડા ભાવાણીપાટી તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા મુળ રહે.
દે વીયાણાપુરા તા.જી.મહેસાણા (૩) ભરતજી િવાનજી ઠાકોર રહે. વડા ભાવાટીપાટી તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૪) રમેશજી સેધાજી ઠાકોર રહે.
વડા ભાવાણી પાટી તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૫) િહુભા હઠેસીહ વાઘેલા રહે.ડુાંગરાસણ તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૬) સવહુભા સેધભ
ાંુ ા વાઘેલા
રહે.વડા દોલાણીપાટી તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૭) શ્રવણજી બચુજી
ાં ઠાકોર રહે.ભાવાણીપાટી વડા તા. કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૮)રમીલાબેન
ડો/ઓ કાાંન્દ્્ુભ
ાં ા બાબુભ
ાં ા સોલાંકી રહે.રાણકપુર તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૯) સનુભ
ાં ા લાલસસહ સોલાંકી રહે.ડુાંગરાસણ તા.કાાંકરે િ (૧૦)
પુથ્વીરાિસસહ મફાજી વાઘેલા રહે.ડુાંગરાસણ તા.કાાંકરે િ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી
જુગારના સારહત્ય સાથે રોકડ રકમ કીં.રૂ.૨૪૦૮૦/- તેમિ મોબાઇલ નાંગ-૦૮ જેની કુ લ રક.રૂ.૩૬૦૦૦/- તથા મો.સા. નાંગ-૧ રક.રૂ.૧૦,૦૦૦ તથા
ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ રક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ રક.રૂ.૭૦,૦૮૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન તહો.નાં.૧ થી ૭ પકડાઇ િઇ તેમિ
તહો.નાં.૮

નાઓને

નોટીસ

આપી

મુકત

કરે લ

તેમિ

તહો.નાં.૯,૧૦

નાસી

િઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

સશહોરી

પો.સ્ટે .

પાટટ

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૨૦૩૧૪/૨૦૨૨ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ કલાક.૧૫/૪૦ વાગે મોજે િગાણા ગામની સીમ આ કામના તહોદારોએ (૧) શ્રવણજી િોગાજી જાતે-ઠાકોર રહે.મુળ શીહોરી
બ્રમ્હાણી પાટી હાલ રહે.ગઠામણ દરવાજા પાલનપુર (૨) મેહુલકુ માર સુરેશભાઇ જાતે-ઠાકોર (૩) કપુરજી શાંકરજી જાતે.-ઠાકોર (૪) સવનોદભાઇ
હીરાભાઇ જાતે.-ચૌહાણ (૫)

કીશનજી ભીખાજી જાતે.-ઠાકોર નાં. ૨ થી ૫ રહે. િગાણા તા.પાલનપુર

િગાણા ગામની સીમમાાં આવેલ પુલ

પાસે પાલનપુર તરફ િતા રોડ પાસે આવેલ બાવળની ઝાડીમાાં ખુલ્લી િગ્યામાાં બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીનપસિનો જુગાર રમી રમાડતા
કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૦૩૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ ના મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૧૦૩૦૦/-સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન
પકડાઇ િઇ

ગુન્દ્હો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ પા.તા પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦ ૨૭૪/૨૨ ધી જુગાર ધારા કલમ.૧ર મુિબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તાકલાક ૨૦૨૨/૦૪/૦૩.- ૧૭ વાગ્યે ૦૦/મોજે. એસડબ્જલયુ.સી., હાઇસ્કુ લ પાસે, રબારીવાસ, ડીસા આ કામના આરોપીઓ સાથે મળી (૧)
રહે ૬૦ .વ.ઉ (સીંધી) દે વેન્દ્રકુ માર માવજીભાઇ દબક્ષણી.એસડબ્જલયુ.સી., હાઇસ્કુ લ પાસે, રબારીવાસ, ડીસા તા (૨) બનાસકાાંઠા.ડીસા જી.
ધાંધો વેપાર ૩૨.વ.ઉ (સસિંધી)પાંકિકુ માર રાજુભાઇ દબક્ષણીરહેબનાસકાાંઠા.ડીસા જી.હાઇસ્કુ લ પાસે ડીસા તા .ડબ્જલ્યુ.સી.હીરાબેનની ચાલી એસ.
(૩) રાજેશકુ માર મઘારામ ઠક્કર ઉ.વ.૩૨ ધાંધો વેપાર રહે.સસિંધી કોલોની, નાળા પાસે ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા (૪) બચિંતનકુ માર રામભાઇ
કોટક ઉ.વ.૩૭ ધાંધો વેપાર હે.લીલાશાનગર સોસાયટી ધાનેરા તા.ધાનેરા જી.બનાસકાાંઠા (૫) રાજેશકુ માર અશોકભાઇ ઠક્કર ઉ.વ.૩૭ ધાંધો
વેપાર રહે.ગોલ્ડન પાકટ ભાગ-૩, ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા (૬) બકુ લભાઇ કનુભાઇ પાંચાલ ઉ.વ.૩૬ ધાંધો ગે રેિ રહે.શ્યામ બાંગ્લોઝ, ડીસા
તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા (૭) નરે શકુ માર ઘનશ્યામદાસ ઠક્કર ઉ.વ.૪૧ ધાંધો મજુરી રહે.લાટી બજાર એસ.સી.ડબ્જલ્યુ હાઇસ્કુ લ પાછળ ડીસા
તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા (૮) સવનોદકુ માર માવજીભાઇ દબક્ષણી (સસિંધી) ઉ.વ.૪૭ ધાંધો વેપાર રહે.સપ્તર્ષી બાંગ્લોિ, ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા
(૯) કલ્પેશભાઇ કાનજીભાઇ પટે લ ઉ.વ.૩૯ ધાંધો નોકરી રહે.અમ ૃતનગર સોસાયટી ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા દે વેન્દ્રકુ માર માવજીભાઇ
દબક્ષણી (સીંધી) ઉ.વ. ૬૦ રહે.એસ.સી.ડબ્જલયુ, હાઇસ્કુ લ પાસે, રબારીવાસ, ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા વાળાના કબ્જજા ભોગવટાના રહેણાક
મકાનમાાં પોતાના અંગત લાભ સારૂ તીન પિીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન અંગઝડતી તેમિ પટ
ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ.૨૨,૩૭૦/- તથા ગાંજીપાના કી.રૂ.૦૦/- તથા ચાદર નાંગ ૦૧ રક.રૂ. ૦૦/- તથા લાઇટ બીલ કીરૂ. ૦૦/- મળી કુ લ રક.રૂ.
૨૨,૩૭૦/-

ના

મુદ્દામાલ

સાથે

પકડાઇ

િઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

તેના

સવરૂધ્ધ

ડીસા

શહેર

દબક્ષણ

૧૧૧૯૫૦૦૪૨૨૦૨૦૦/૨૦૨૨ જુગાર ધારા કલમ-૪,૫ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં

