ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧ થી તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તાના કલાક ૨૦૨૧/૧૧/૨૯..૦૨ ૧૫/વાગે મોજે પાલનપુર રામપુરા ચોકડી પાસે અંબાજી હાઇવે આ કામના આરોપીઓએ પ્રકાશભાઇ

(૧)

ધાંધો ૩૦.વ.નાઇ ઉ.બાબુભાઇ જાતે.નાઇકામ રહેધાંધો ૪૦.વ.પરમાર ઉ.મનુભાઇ રાયભાઇ જાતે (૨) દિયોિર.રૈ યા જુનાવાસ તા..ડ્રાઇવીંગ
રહે દિયોિર.રૈ યા નવાવાસ તા.અંબાજીથી નારાયણાસરોવર જતી એસ-બસ નાં.ટી.GJ-18-Z-7364 માાં પોતાના જાત કબજામાાં થેલામાાં
અનઅધધકૃત રીતે નશાયુક્ત માિક પિાથથ ગાાંજો જેનુાં કુ લ વજન ૫દક ૩૩૫..ગ્રામ દકમત૫૩.રૂધપયા .,૩૫૦-/૧૦૦૦.તથા રોકડ રકમ રૂધપયા/
દકમત ૨-તથા મોબાઇલ નાંગ. રૂધપયામળી કુ લ દકમત ૦૦/૦૦.રૂ.બસની ટીકીટ દક.ટી.ની તથા એસ-/૫૦૦૦..રૂધપયા૫૯.,૩૫૦ના મુદ્દામાલ સાથે -/
બાંન્ને ઇસમો મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો

નશાયુક્ત ગાાંજાની હેરાફેરી કરતાાં

કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવથ પો.સ્ટે . પાટે બી-

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૯૩૫/૨૦૨૧ NDPS કલમ.૮સી,
૨૦(બી)(ii)(બી) મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૧/૨૦ વાગે

મોજે જેથી ઓવરબ્રીજ પાસે હાઇવે રોડ આ કામના તહોમતિાર (૧)યોગે શ સ/ઓ શ્રવણલાલ મીણા

રહે.અચરોલ મીણોકી બડી ઢાણી તા.અમેર જી.જયપુરરાજસ્થાન (ર) સુભાષ સ/ઓ શીવિાન યાિવ રહે. ચોમુ ધવસ્તાર ખોરા શ્યામિાસ
જયપુર(રાજસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાની સીલ્વર કલરની ઇનોવા ગાડી નાંબર- GJ18BK3295 માાં ગે .કા અને વગર પાસ
પરમીટની ભારતીય બનાવટનો ધવિે શી િારૂની નાની મોટી બોટલો નાંગ-૯૦૨ દક.રૂ.૧,૦૯,૪૭૦/-ની હેરાફેરી કરી તથા ઇનોવા ગાડી
દક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ દક. રૂ.૧૮૦૦૦/- મળી કુ લમુદ્દામાલ રૂ.૬,૨૭,૪૭૦/- સાથે બન્ને. ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પાટથ -સી .ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૮૬૬/ ૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ- ૬૫ એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩, ૯૮(ર) મુજબનો
ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧ કલાક-૨૩/૩૦ વાગ્યે મોજે ગામડી ગામની સીમમાાં આ કામના તહોમતિાર મેજર શોટથ ડી.આઇ.જીપ ગાડી નાંG.J.23.UA.2535 ના ચાલકે પોતાના કબજા ભોગવટાની જીપ ગાડીમાાં ગે રકાયિે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ધવિે શી
િારૂ/બબયર બોટલ નાંગ-૪૬૮ દક.રૂ.૫૯૯૧૬/- નો રાખી તથા મેજર શોટથ ડી.આઇ.જીપ ગાડીની દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી
દક.રૂ.૨,૫૯,૯૧૬/-

ના

મુદ્દામાલ

સાથે

હેરાફેરી

કરી

ગાડી

મુકી

નાસી

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

આગથળા

પો.સ્ટે .પાટથ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૮૭૮ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૧૧૬(બી),૯૮ (૨), મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ કલાક-૧૨/૪૦ વાગે મોજે જેનાલ ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના આરોપી પ ૃથ્વીરાજ સોનધસિંહ પરમાર (િરબાર)
રહે.જેનાલ તા.ડીસા વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરમાાં ગે રકાયિે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ધવિે શી િારૂ
બીયર ની પેટીઓ નાંગ-૦૫ અને છુટક બોટલ નાંગ-૧૨૩ એમ કુ લ મળી બોટલ-ટીન નાંગ-૩૧૫ દક.રૂ.૩૫,૭૦૦/- નો રાખી ઘરે હાજર મળી ના
આવી ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે .પાટથ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૮૮૦ પ્રોહી. ક.૬૫ AE,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૩૦ વાગે

મોજે ધશહોરી ગામની સીમ ધશહોરી પાટણ હાઇવે આ કામના તહોિારોએ (૧) હઠુભા લક્ષ્મણધસિંહ

ુ ાઇ
જાતે.ડાભી રહે.ધશહોરી(ભાવાણીપાટી) તા.કાાંકરે જ (૨) કુ લિીપધસિંહ ભાવધસિંહ જાતે.ડાભી રહે.ધશહોરી ભાવાણીપાટી તા.કાાંકરે જ (૩) જીતભ
ુ ા જાતે.ડાભી રહે.ધશહોરી ભાવાણીપાટી તા.કાાંકરે જ તેમજ
અમરતભાઇ જાતે.પાંચાલ રહે.ધશહોરી અંબબકાનગર તા.કાાંકરે જ (૪) ભમરધસિંહ મેતભ
નાશી ગયેલ ઇસમો (૫) રાજુભા દકતુભા સોલાંકી રહે.ધશહોરી તા.કાાંકરે જ (૬) મધુભા નટવરધસિંહ જાતે.ડાભી બન્ને રહે.ધશહોરી તા.કાાંકરે જ (૭) હીરો
કાં પનીનુ સ્્લેન્ડર ્લસ મો.સા. જેનો નાં.GJ-08-AA-5985 નો ચાલક (૮) હીરો કાં પનીનુ સ્્લેન્ડર ્લસ મો.સા. જેનો નાં.GJ-08-AK-1617 નો
ચાલક (૯) હીરો કાં પનીનુ સ્્લેન્ડર ્લસ મો.સા. જેનો નાં.GJ-01-MZ-7936 નો ચાલક (૧૦) હીરો કાં પનીનુ એચ.એફ. ડીલક્ષ મો.સા જેનો નાં.GJ08-BM-2804 નો ચાલક (૧૧) હીરો કાં પનીનુ સ્્લેન્ડર ્લસ મો.સા. જેનો નાં.GJ-08-CD-7280 નો ચાલક (૧૨) હીરો કાં પનીનુ સ્્લેન્ડર ્લસ
મો.સા. જેનો નાં.GJ-38-AB-0257

નો ચાલક

પોતાના અંગત ફાયિા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના

સાદહત્ય સાથે કૂલ રોકડ રકમ રૂ.૨૩,૨૫૦/- મળી તથા મો.બા.નાંગ-૦૨ કુ લ દક.રૂ.૧૭,૦૦૦/- તથા મો.સા.નાંગ-૬ કુ લ દક.રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/- એમ
મળી દક.રૂ.૧,૬૫,૨૫૦ નો મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ રે ડ િરમ્યાન તહો.નાં.૧ થી ૪ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ તહો.નાં.૫ નાશી જઇ તથા તહો.નાં.૬
નાઓ હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ધશહોરી પો.સ્ટે .પાટથ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૫૩૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો
ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૩/૧૨/૨૧ ના ક.૧૬/૧૫ થી ૧૮/૩૫ વાગે . જે ચેખલા હાઇવે પાટીયા પાસે આ કામે તહોિાર શ્રવણકુ માર મનીરામજી શાંકરલાલજી પવાર
(વાલ્મીકી) રહે.બરડાિાસ ભ્રમાસી થાના.દુિવાખારા તા.ચુરૂ જી.ચુરૂ રાજસ્થાન તેમજ કરણધસિંહ રાજપુત રહે.નાગરીવેરા પાવટા જોધપુરવાળો
એકબીજાના મેણાપીપળાથી ગુજરાતમા િારૂ ઘુસાડવાનો ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની SX4 ગાડીના નાં. GJ.06.DB.4161 માાં ગે .કા
અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો ધવિે શી િારૂની બ્રાન્ડની બોટલો નાંગ-૧૭૧ દક.રૂ.૫૧,૩૦૦/- તથા SX4 ગાડી દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ નાંગ ૧ કી રૂ. ૧૦૦૦- એમ કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૩,૫૨,૩૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી પકડાય જઇ ગુનો કરે લ અમીરગઢ

પોલીસ સ્ટે શન પાટથ .સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૮૮૩/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો િાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ક.૦૯/૩૦ વાગે મોજે આંબેથા ગામની સીમ સ્વમાનનગર આ કામના તહોિાર અજાણ્યા ઇસમે ગે .કા. વગર પાસ પરમીટ
નો ભારતીય બનાવટનો ધવિે શી િારૂ તથા બબયરના કાગળના પુઠ
ાં ાની પેટીઓ(બોક્ષ)માાં તથા છુટક નાંગ મળી કુ લ બોટલ તથા બબયરના નાંગ૪૦૨ કીરૂ.૧,૧૪,૧૯૨/- નો મુિામાલ બબનવારસી હાલતમાાં સ્વમાનનગર સરકારી પાણીના બોરની પાસે આવેલ RCC રોડની બાંને બાજુ મુકી
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે . પાટથ સી ગુના નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૧૦૭૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(બી)

મુજબનો

ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૮)
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૨/૦૫ વાગે મોજે ભોરડુાં થી ઉિરાણા જતા ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના આરોપી નાંબર ્લેટ વગરની સ્કોરપીયો
ગાડી જેનો એન્ન્જન નાંબર : MXD4D21129 તથા ચેસીસ નાંબર : MAITA2MXND2D43327ના ચાલકે સ્કોરપીયો ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર
પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂની તથા બબયરની બોટલો મળી કુ લ બોટલો નાંગ-૧૯૮૦ દક.રૂ.૧,૭૧,૩૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી
કરી તથા ગાડીની દક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૫,૨૧,૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ નાબકાબાંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ થરાિ પો.સ્ટે .પાટથ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૯૫ પ્રોદહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો િાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૨/૧૫ વાગે મોજે ખોડા ગામની સીમમાાં થરાિ- સાાંચોર હાઇવે રોડ ઉપર મહાિે વ હોટે લની સામે ગામે આ કામના આ
કામના આરોપી નાં.૧ રાણારામ એસ/ઓ મુકનારામ જાતે.જાટ(ચૌધરી) ઉ.વ.૨૬ રહે.લાલજી કી ડુાંગરી તા.બચતલવાણા જી.જાલોર (રાજસ્થાન)
તથા આરોપી નાં.૨ મોહનલાલ એસ/ઓ ભારમલજી જાતે.બબશ્નોઇ(ખીંચડ) ઉ.વ.૪૦ રહે.લાલજી કી ડુાંગરી તા.બચતલવાણા જી.જાલોર (રાજસ્થાન)
વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી આરોપી નાં.૧ ના કબ્જજાના પીકઅપ ડાલા નાં. GJ-06 BT-5628 માાં ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટના
ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂની કાચની બોટલો નાંગ-૧૨૧ દક.રૂા.૧,૨૧,૦૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની દક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઈલ નાંગ-૦૧ દક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ દક.રૂા.૬,૩૧,૦૦૦/- ના સાથે પકડાઈ જઈ બાંન્ને
આરોપીઓએ પોતાના આધથિક ફાયિા સારૂ ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂ તેમની પાસેની ગાડીમાાં રાખી હેરાફેરી કરી ગુનો કરવામાાં
એકબીજાને

મિિગારી

કરી

ગુનો

ગુનો

કરવામાાં

એકબીજાને

મિિગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાિ

પો.સ્ટે .

પાટથ

સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૯૬ પ્રોદહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૧૦)
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ક.૨૩/૫૦ વાગે માાંજે ઇકબાલગઢ બ્રીજ નજીક આ કામના તહોમતિાર (૧) િે વપ્રકાશ સ/ઓફ પાાંચારામ જાટ(ભવરીયા)
રહે.ભુરીયાસણી તા.મેડતા જી.નાગોર(રાજસ્થાન) તથા (૨) કાળુરામ સ/ઓફ રૂઘારામ જાટ રહે.મકોડી તા.જી.નાગોર(રાજસ્થાન)વાળાઓએ સ્કોડા
ગાડી નાં.DL 06 CJ 7217 દ્વારા રાજસ્થાન નાગોર મુકામેથી (૩) મુકેશ (ભીચર) જાટ રહે.નાલોટ તા.નાલોટ જી.નાગોરવાળાએ આઇસર ગાડી
નાંબર RJ 23 GA 6079

ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂ ભરાવેલ જે આઇસર ગાડીના ડ્રાઇવર (૪) હનુમાનપ્રસાિ સ/ઓફ લક્ષ્મણસીંહ

જાતે.યાિવ રહે.ખુડ તા.િત્તારામગઢ જી.સીક્કર(રાજ.)ના સાંપકથ માાં રહી પાયલોટીંગ કરી એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પ્રધતબાંધીત ગુજરાત
રાજ્યમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ધવિે શી િારૂનો જથ્થો ધુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી પોલીસ નાકાબાંધી િરમ્યાન સ્કોડા ગાડી
દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા આઇસર ગાડી દક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટની ધવિે શી િારૂની બોટલ નાંગ ૨૪૦૦ કી.રૂ.૯,૬૦,૦૦૦૦/મોબાઇલ નાંગ – ૫ દક.રૂ.૧૮,૫૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૫૨૧૦/- તથા ્લાસ્ટીકનુાં કાં તાન દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રસ્સી દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ
મુદ્દામાલ

દક.રૂ.૧૭,૮૩,૭૧૦/-

સાથે

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

અમીરગઢ

પો.સ્ટે .પાટથ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૮૮૫/૨૦૨૧

પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮, ૮૩,૮૧ મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)

તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના ક. ૨૦/૪૫ વાગે મોજે ભોયણ ગામના બસ સ્ટે ન્ડે આ કામના આરોપી શાાંતીભાઇ રામાભાઇ જાતે.રાવલ ઉ.વ.૨૩
ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે. કીલવા તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર(રાજસ્થાન)વાળો પોતાના કબ્જજાની સફેિ કલરની મારુતી સુઝુકી કાં પનીની સ્વીફ્ટ ગાડી હોઈ
જેના આગળ પાછળ જોતાાં જી.જે.૧૨. બી.આર. ૬૯૧૦ ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂની તથા બબયર ટીન
મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૯૬૧ દક.રૂા.૧,૦૪,૯૫૨/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની દક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂા.૩,૦૪,૯૫૨/- ના સાથે
આરોપી શાાંતીભાઇ રામાભાઇ જાતે.રાવલ

પકડાઈ જઈ તેમજ તેની બાજુમા બેસેલ ઇસમ મુકેશ

મેઘવાળ રહે. સૌચોર વાળાએ ભરાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મિિગારી કરી ગુનો

નાસી જઇ તથા મહેન્રભાઈ મફાભાઈ
કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટથ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૧૯૪/૨૧ ધી પ્રોદહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ) (ઈ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો

ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
૦૪/૧૨/૨૦૨૧ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે મોજે ધાનેરા ટાઉન આ કામના તહોિાર જાવેિશા બચલશા સાાંઇ રહે. ધાનેરા જુમા મસ્જીિ સામે તા.
ુ શા સાાંઇ રહે. ધાનેરા નગરપાલીકા સામે તા.ધાનેરા વાળાઓએ પોતાના આથીક ફાયિા સારુ વરલી મટકાનો
ધાનેરા તથા ઇમરાનશા મશેબબ
આંક ફરકનો ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો જુગાર રમી રમાડતા કુ લ રકમ રૂ. ૧૪૧૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ જેની દક.રૂ. ૫૫૦૦/- તથા
એક બોલપેન કીમત રૂપીયા ૦૨/૦૦ તથા એક અલગ અલગ આંક લખેલી કાપલી દકિં.રૂ. ૦૦/૦૦ એમ કુ લ કીમત રૂપીયા ૧૯૬૬૨/- ના
મુિામાલ સાથે પકડાઈ જઇ તથા ઇશાથિખાન યુસફુ ખાન બેલીમ રહે બેલીમવાસ ધાનેરા તા. ધાનેરા વાળાઓ પાસે આંકડા કપાવી ગુનો કરે લ
હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટથ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૧૨૯/૨૧ ધી જુગારધારા કલમ ૧૨ (અ) મુજબનો

ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૩)
તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૪/૩૦ થી તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧ કલાક ૦૪/૦૦ વાગ્યા સુધી વાગે મોજે બનાસકાાંઠા જજલ્લાના પાલનપુર શહેરમાાં
બનાસ ડેરી રોડ, ગવમેંન્ટ હાઇસ્કુ લની સામે, દકિંગ જ્યોર્જ ૫ ક્લબ વાળી જગ્યાની તોરલ ટે નીસ કોટથ ના ઉપરના માળે તથા નવાબ બબલ્ડીંગમાાં
જેનાાં અક્ષાાંશ ૨૪.૧૬૨૧૬ તથા રે ખાાંશ ૭૨.૪૩૯૭૮ આ કામના

ુ ખાન ઉફે બાવા તસલીમખાન કુ રેશી ઉ.વ.૩૩
તહોમતિારો (૧) યુનસ

રહે.ત્રણબત્તી નાગોરીવાસ, બહાદુરગાંજ, પરીખવાસ,પાલનપુર બનાસકાાંઠા(૨) અહેમિહુસેન અમીરભાઇ મુન્શી (ધસપાઇ) ઉ.વ.૫૦ રહે.નાની
ુ ખાન પઠાણ ઉ.વ.૪૯ રહે.ખારાવાસ, બાવા સાહેબની હવેલી પાસે, પાલનપુર (૪)
બજાર, ખાસિાર ફળીયુ, પાલનપુર (૩)યુસફુ ખાન મહેબબ
મહેશભાઇ રામાભાઇ પ્રજાપધત ઉ.વ.૪૩ રહે.િે વપુરા ગામ, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૫) જલાલખાન બબસ્મીલ્લાખાન નાગોરી
ઉ.વ.૫૮ રહે.હુસેનીચોક,નાગોરી વાસ,પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૬) સોદહલખાન ઠાકરમીયાાં ઘાસુરા ઉ.વ.૩૦ રહે.તીનબત્તી, અગારચોક,
પાલનપુર, તા.પાલનપુર,

જજ.બનાસકાાંઠા (૭)

સમીર સબ્જબીરભાઇ મન્સુરી ઉ.વ.૪૪ રહે.સલીમપુરા, રબારીવાસ, પાલનપુર, તા.પાલનપુર,

જજ.બનાસકાાંઠા (૮) અહમિહુસેન ગુલામહુસેન ધસિંધી ઉવ.૬૪ રહે.ધસિંધી પુવાર વાસ, પાલનપુર તા.પાલનપુર બનાસકાાંઠા (૯) મકસુિ હુસેનભાઇ
શેખ ઉ.વ.૪૫ રહે.છુવારા ફળી, ત્રણ બત્તીની બાજુમાાં, પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૧૦) ગોધવિંિભાઇ બબલિાસ મોિી ઉ.વ.૬૪ રહે.ધમરા
િરવાજા, પાલનપુર (૧૧) ફીરોજ ઇબ્રાહીમભાઇ બેલીમ ઉ.વ.૩૨ રહે.ખોભલીયા કુ વા,જુનાડાયરા ,પાલનપુર ,જજલ્લો- બનાસકાાંઠા (૧૨) રઇશ
ફરીિમીંયા શેખ ઉ.વ.૨૬ રહે.ખારાવાસ, પાણીની ટાાંકી પાસે, પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૧૩) ગોવીંિભાઇ મધાભાઇ સોલાંકી ઉ.વ.૪૬ રહે.
સલીમપુરા ,શાાંતીનગર, પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠાનો (૧૪)ફૈ યાજભાઇ મુનીરભાઇ નાગોરી ઉ.વ.૩૨ રહે. હુસેનીચોક,નાગોરીવાસ, પાલનપુર,
જજ.બનાસકાાંઠા (૧૫) આસીફ હમીિખાન નાગોરી ઉ.વ.૩૫ રહે. મોટી બજાર, કાં સારા શેરી, નાગોરીવાસ, પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૧૬)
ફીરોજભાઇ જુમાભાઇ પઠાણ ઉ.વ-૫૨ રહે-વીરબાઇ ગે ટ,બાવા સાહેબની હવેલી પાસે પાલનપુર શહેર.જી-બનાસકાાંઠા (૧૭) ઇમરાન હમીિભાઇ
ુ સલીમ ઉફે
નાગોરી ઉ.વ.૪૩ રહે. ત્રણ બત્તીની બહાદુર ગાંજ કરીશ્મા કાં ગન સ્ટોરની બાજુની ગલીમાાં, પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૧૮) યુનસ
ઇલીયાસ અમીરમહમિ નાગોરી

ઉ.વ.૫૦ રહે. ખોડામડા,કુાં જગલી જુમા મસ્જીિ પાસે પાલનપુર શહેર જી-બનાસકાાંઠા (૧૯) ઇમરાન

ઇસ્માઇલભાઇ સીંધી ઉ.વ.૪૩ રહે. જુના ડાયરા,ખોખરવાસ પાલનપુર શહેર જી-બનાસકાાંઠા (૨૦) અઝરુદ્દીન ઇકબાલભાઇ સલાટ ઉ.વ.૩૧ રહે.
ભક્તોની લીંબડી,જમાિાર વાસ પાલનપુર શહેર જી-બનાસકાાંઠા (૨૧) મુકેશ લખુભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૪૬ રહે.ગામ-રાજપુર ચામુડ
ાં ા માતા માંિીરની
સામે તા-ડીસા જી-બનાસકાાંઠા (૨૨) યાકુ બ કડુભાઇ બેલીમ ઉ.વ.૫૨ રહે.સાત સાંચા,ડો આંબેડકર ચોક, પાલનપુર શહેર જી-બનાસકાાંઠા (૨૩)
ુ
દફરોજખાન હૈિરખાન નાગોરી ઉવ.૪૬ રહે.મોટી બજાર, કાં સારા શેરી, નાગોરી વાસ, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૪) યુનસ
અયુબભાઇ નાગોરી ઉવ.૩૨ રહે. કાં સારા શેરી, નાગોરી વાસ, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૫) હનીફ ફૈ ઝમહાંમિ પુવાર ઉવ.૪૧
રહે. વીરબાઇ ગે ટ, ધસિંધીવાસ, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૬) સોયેબ હનીફ નાગોરી ઉવ.૩૦ રહે. હુસેની ચોક, નાગોરી વાસ,
પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૭) હુસેનખાન બબસ્મીલ્લાખાન નાગોરી ઉવ.૪૫ રહે. હુસેની ચોક, નાગોરી વાસ, પાલનપુર
તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૮) માધાભાઇ અમરતભાઇ પટે લ ઉવ.૫૬ રહે. મ.નાં.૪, ઉમાનગર સોસાયટી, હાકે સણ રોડ, પાલનપુર
તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૨૯) ધસકાં િરખાન બબસ્મીલ્લાખાન નાગોરી ઉવ.૪૮ રહે.કાં સારા શેરી, હુસેની ચોક, પાલનપુર તા.પાલનપુર,
જજ.બનાસકાાંઠા (૩૦) આકીબ ઇલીયાસભાઇ શેખ ઉવ.૨૦ રહે.જનતાનગર, ઇમામવાડાની બાજુમાાં, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા
(૩૧) સોહેલખાન ઇમ્તીયાઝખાન નાગોરી ઉવ.૨૬ રહે.નાગોરી વાસ, કાં સારા શેરી, પાલનપુર તા.પાલનપુર, જજ.બનાસકાાંઠા (૩૨) અબ્જબાસભાઇ
અબ્જદુલભાઇ ખલીફા ઉ.વ.૫૧ રહે.નાની બજાર જુનાડાયરા, પાલનપુર તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૩) સરફરાજ અકબરભાઇ કુ રેશી ઉ.વ.૪૪
રહે. કમાલપુરા, સાતસાંચા, ડો.આંબેડકર ચોક, પાલનપુર, તા.પાલાનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૪) સોયેબ સબ્જબીરભાઇ શેખ ઉ.વ.૩૪ રહે.
કમાલપુરા, તાલુકા પો.સ્ટે .ની સામે પાલનપુર તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૫) દરઝવાન અધમતભાઇ નાગોરી ઉ.વ.૩૮ રહે.કાં સારા શેરી,
નાગોરીવાસ, પાલનપુર તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૬) અશોકકુ માર મોહનલાલ ધસિંધી ઉ.વ.૫૮ રહે. મ.નાં.૨૫, મહોંમિી સોસાયટી,
સુકબાગ રોડ, પાલનપુર, તા.પાલાનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૭) અસલમખાન સત્તાર મહાંમિ નાગોરી ઉ.વ.૪૫ રહે. મોટીબજારમ, અંબરકુ વા,
પાલનપુર, તા.પાલાનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૩૮) નુરમહાંમિ મહાંમિહુસેન મન્સુરી ઉ.વ.૬૨ રહે. કુ ઇગામ તા.આબુરોડ, જજ.ધશરોહી, રાજાસ્થાન

(૩૯) ઇમ્તીયાઝ મોહાંમિભાઇ બાબી ઉ.વ.૫૩ રહે. નાની બજાર, સલીમપુરા િરવાજા, પાલનપુર, તા.પાલાનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૪૦)
દિલીપધસિંહ મિારસાંગ હડીયોળ ઉવ.૪૦ રહે.મ.નાં.૧૪, સોનલ સોસાયટી, ઢુાંઢીયાવાડી, પાલનપુર, તા.પાલનપુર જજ.બનાસકાાંઠા (૪૧) કુ ણાલ
સોલાંકી રહે. વીરબાઇ ગે ટવાળો જેનુાં પુરુ નામ સરનામુ મળી આવેલ નથી (૪૨) બજાજ કાં પનીનુ પલ્સર મો.સા કાળા કલરનુ જેનો
આર.ટી.ઓ.રજી નાંબર ્લેટ લગાવેલ નથી જેનો ચેસીસ નાંબર જોતા-MD2A11CY5JRE12868

નાાં માલીક (૪૩) ટી.વી.એસ જ્યુપીટર

આર.ટી.ઓ નાં.GJ-08-BP-5364 નાાં માલીક (૪૪) હોન્ડા એકટીવા આર.ટી.ઓ.નાં.-GJ-08-CA-1966

નાાં માલીક (૪૫) દહરો સ્્લેન્ડર ્લસ

મો.સા આર.ટી.ઓ.નાં.-GJ-08-CE-3944 નાાં માલીક (૪૬) હોન્ડા એકટીવા આર.ટી.ઓ. નાં.-GJ-08-BC-9639 નાાં માલીક ધ કીંજ જ્યોર્જ દફફથ
કલબ પાલનપુર, ડેરી રોડ ખાતે નવા તથા જુના બબલ્ડીંગમાાંથી ગાંજીપાનાનો હારજીતનો ૨૧ પાનાનો મેરેજનો જુગાર તથા રમીનો નાળ
ખેંચવાનો અન્ય જુગાર રમતા આ કામના આરોપી નાં.૪૦ વાળાએ પોતાના અંગત આધથિક ફાયિા સારૂ, સોશ્યલ કલબના ઓથામાાં પોતાના
મળતીયા માણસો રાખી તેમજ બહારથી માણસો બોલાવી ગે રકાયિે સર જુગાર ધામ ચલાવી ગાંજીપાનાથી પૈસાની હારજીતનો ગાંજીપાનાનો ૨૧
પાનાનો મેરેજનો જુગાર તેમજ રમી નો નાળ ખેંચવાનો અન્ય જુગાર ચલાવી તેમજ પોતાનુાં સીધે સીધુ સુપરધવઝન રાખવા માટે જુગાર ધામ
વાળી જગ્યાએ અલગથી સીસીટીવી કે મેરા ફીટ કરી પોતાના મળતીયા માણસો તથા બહારથી બોલાવેલ જુગારીયાઓ આરોપીઓ નાં.૧ થી ૪૬
નાઓને એકઠા કરી જુગારનો અખાડો ચલાવી, ભેગા મળી પોતાના સાંચાલન હેઠળની “ધ કીંગ જુયોર્જ દફફ્થ કલબ”ના બે બબલ્ડીંગમાાં જુગાર
ુ ી સી.સી.ટી.વી કે મેરા ની વ્યવસ્થા કરી, વેલ ઓગે નાઇઝડ રીતે ગે રકાયિે સર જુગારધામમાાં ભેગા થઇ, યોગ્ય રીતે માસ્ક નદહ
રમાડવાના હેતથ
પહેરી, પોતાની તેમજ અન્યની જજિંિગીને જોખમકારક રોગ કોધવડ-૧૯ નો ચેપ ફેલાવવાનો સાંભવ હોવા છતાાં બેિરકારી પુવથક નજીક નજીક
બેસી, સોશીયલ ડીસ્ટન્સ નદહ જાળવી, અલગ અલગ જગ્યાએથી પકડાયેલ કુ લ ૪૦ આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી રોકડ રકમ રૂ.૧,૭૨,૫૭૦/તથા િાવ ઉપરથી મળે લ રોકડ રકમ રુ. ૨૫૮૦/-. તથા મો.ફોન નાંગ.૪૨ દક.રૂ.૧,૪૪૦૦૦/- તથા મો.સા. નાંગ.૧૮ દક.રૂ.૭,૮૦,૦૦૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ.૪૬૮ તથા નવી કે ટ નાંગ.૪ તથા લાકડાના ગોળ ટે બલ નાંગ.૩ તથા ગાિલા નાંગ.૯ ખુરશી નાંગ.૧૮ ્લાસ્ટીકના ટુલ્સ નાંગ.૫
તથા વોટર જગ -૧ ટે બલ સ્ટેં ડ પાંખો -૧ ડીવીઆર -૧ રે ક્ઝીનનુ ગોળ બોડથ -૧ ધવગે રે સાધનો મળી કુ લ રૂ.૨૧,૦૦૦/- નો મુિામાલ મળી કુ લ
રૂ.૧૧,૨૦,૧૫૦/- ના મુિામાલ સાથે આરોપી નાં.૧ થી ૪૦ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા સિર ધાંધાનો દહસાબ રાખનાર આરોપી નાં. ૪૧ તથા જુગાર
રમવા લઈને આવેલ વાહનોના માલીકો/આરોપી નાં.૪૨ થી ૪૬ નાઓ જુગારના સ્થળે હાજર નહીં મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર પુવથ
પો.સ્ટે .પાટથ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૯૪૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ: ૪,૫ તથા ઇપીકો કલમ ૨૬૯, તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ
૨૦૦૫ ની કલમ ૫૧(બી) મુજબ મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૪/૩૦ વાગે મોજે વજેગઢ ગામે િે વ ધવધ્યા માંદિર સ્કુ લ પાસે આ કામના તહોિાર જગતાભાઇ ધનાભાઇ િૈ યા
(રબારી) રહે.વજેગઢ તા.થરાિવાળો પોતાના રહેણાાંક ઘરમાાં પથ્થરથી બનાવેલ કપડા ભરવાના કબાટની નીચે બનાવેલ ભોયરામાાં ગે .કા. અને
વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ધવિે શી િારૂની તથા બબયરટીનની પેટીઓ નાંગ-૬ તથા છુાંટક બોટલો મળી કુ લ બોટલો નાંગ–૩૬૦
જેની દક.રૂ.૪૨,૩૪૦/- નો રાખી ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાિ પો.સ્ટે .પાટથ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૯૮ પ્રોહી. કલમ૬૫(એઈ),૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧

ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે અરણીવાડા ગામે

આ કામના તહોદારોએ (૧) ટીનાજી મફાજી

જાતે.રાઠોડ

રહે. મુડેઠા

તા.ડીસા (૨) લક્ષ્મણધસહ મેરૂભા જાતે.વાઘેલા રહે.ઉમરી .કાાંકરે જ (૩) વલમધસહ ફતેધસહ જાતે,જાિવ રહે.ધારીસણા (સમૌ) તા.ડીસા (૪)
જવાનધસહ ધશવધસહ

જાતે. વાઘેલા રહે. ભડથ

રાજુધસહ જાતે. જાિવ રહે. સાધવયાણા

તા. ડીસા (૭) કનુભા વેલજી

જાતે. સોલાંકી રહે.અરણીવાડા તા. કાકરે જ
સાહહત્ય સાથે કુ લ કીં.રૂ.૨૫૧૦૦/- ના

તા. ડીસા (૫) કાં થાજી ધવનુભા દિપધસહ

જાતે.વાઘેલા રહે.ભડથ

તા. ડીસા

(૬) કુ વરધસહ

જાતે. સોલાંકી રહે. અરણીવાડા તા. કાકરે જ (૮) રાજાજી બાલજી

પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના
મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ ધશહોરી પો.સ્ટે .પાટથ -

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૫૪૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

