ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૭/૨/૨૦૧૯ કલાક-૨૩/૪૫ વાગે મોજે રમુણ હાઇવે મુકામે ગામે આ કામના તહોદાર આ કામના હુન્ડાઇ એસેન્ટ ગાડી નં.-MH.02.AP.5351 ના ચાલકે
પોતાના કબજા ભોગવટાની એસેન્ટ ગાડીમાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂ ની બોટલ નંગ-૪૧૮ કક.રૂ ૪૧,૮૦૦/ નો રાખી
હુન્ડાઇ એસેન્ટ ગાડી ની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/ એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૧,૪૧,૮૦૦/ મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા પોલીસ નાકાબંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ આગથળા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૪/૨૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ
છે .
(૨)
તા.૧૮/૨/૨૦૧૯ ના ક-૧૧/૦૦ વાગે મોજે ખાનપુર ગામની સીમ પાસે ગામે આ કામના તહોદાર અજેશીભાઇ પરખાભાઇ જાતે.પટેલ રહે. ગણેશપુરા તા.થરાદ
વાળાએ પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બીયરનો જથ્થો પેટી નં-૫૧ કુ લ નંગ.૧૫૩૬
કુ લ કક.રૂા ૧,૫૩,૬૦૦/- નો રાખી લઇ આવતા સદરે સ્કોપીઓ ગાડીની કકા.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કક.રૂા. ૫૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂા. ૬,૫૪,૧૦૦/નો રાખી પકડાઇ જઇ તથા શ્રવણવસિંહ રાજપુત રહે. ભાટકી તા.સાંચોર ( રાજસ્થાન ) નાઓએ સદરે દારૂનો જથ્થો ભરાવી તથા મુકેશભાઇ હરદાસભાઇ ઠાકોર રહે.
ભાભર નાઓએ સદરે દારૂનો જથ્થો મંગાવી ગુનો કરવામાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે. પ્રોહી. ગુ.ર.નં-૬૭/૨૦૧૯
પ્રોહી એક્ટ કલમ. ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે મોજે

ગુદ
ાં રી

ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર (૧) ખીમારામ માધારામ રબારી રહે. વધધમાન નગર

હનુમાનમંકદરની પાસે કરકો ઇન્ડસ્રીયલ એરીયા ભીનમાલ જી.જાલોર (રાજ.) (ર) પ ૃથ્વીવસિંહ જબરવસિંહ જાતે ચૌહાણ રહે. રાજપ ૂતવાસ લાખાવાસ તા.રાણીવાડા
જી.જાલોર (રાજ.)વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા હેઠળની હુન્ડાઇ કંપનીની એલેરા ગાડી નંબર GJ.1.HG.5444 ની માં ગે.કા.વગર પાસ
પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નંગ- ૨૬૧ કુ લ કકમત રૂવપયા ૪૫,૬૦૦/- તથા હુન્ડાઇ એલેરા ગાડી કકમત રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નંગ-૧ કકમત રૂ.૫,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૫૦,૬૦૦/- ના મુદામાલ ની હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
પાાંથાવાડા પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.ન. ૩૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫AE,૮૧, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક.૧૭/૩૦ વાગે મોજે ખોડા ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર રક નંબર- HR- 55-P-4578 ના ચાલક કૃષ્ણકુ માર મોહનલાલ સૈની
રહે. સી-૧૦૯ વોડધ નંબર-૨૫ યુવનવવસિટી કેમ્પસ થાનેસર તા.કુ રૂક્ષેત્ર જી.કુ રૂક્ષ
ૂ્ ેત્ર ( હરીયાણા ) વાળાએ પોતાના હવાલાની રકમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ પેટી નંગ- ૨૫૮ બોટલ નંગ ૩૦૯૬ કુ લ કકમત રૂા. ૧૫,૪૮,૦૦૦/- નો ભરી હેરાફેરી કરી તથા
ઘઉ ભરે લ કટા નંગ-૧૩૬ કક.રૂા. ૨૭,૮૦૦ તથા ભુસાના કટા નંગ-૭૦ કક.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૨,૦૦૦/- રકની કક.રૂા. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂા.
૨૫,૭૬,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય તથા આઝાદ વવન્દરસીંગ રહે. કૈ થલ વાળાએ સદરે વવદે શી દારૂનો જથ્થો ભરી આપી ગુનો કરવામાં
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૭૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૨૦/૦૨/૨૦૧૯ કલાક . .૨૩/૧૫ વાગે મોજે કરબુણ ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહો ઇન્રસીંહ ઓખજી ચૌહાણ (દરબાર) રહે નારોલી તા- થરાદ
વાળાએ પોતાની કબજાની સ્વીફટ ગાડી નંબર GJ07BN7074 માં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના પરપ્રાંવતય દારૂ/બીયરની પેટ્ટી નંગ.૭ કુ લ બોટલ નંગ.૨૬૪
કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/-નો મુદામાલ રાખી ગાડીની કીરૂ રૂ ૩૦૦૦૦૦/- સાથે કુ લ કી ૩,૨૬,૪૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં પોલીસ જોઇ નાશવા જતા ગાડી સાઇડમાં
ઉતરી જતાં ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરાદ પ્રોહી .ગુ.ર.ન ૭૧/૨૦૧૯ પ્રોહીએકટ. ૬૫એઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી), મુજબના ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૨/૦૨/ર૦૧૯ કલાક- ૮/૦૦ વાગે મોજે પેછડાલ ગામે આ કામના ફોરચુનર ગાડી નંબર જી.જે.૧.કેએચ ૬૧૧૯ ના ચાલકે તથા સીધરાજવસિંહ ભરતવસિંહ
સોલંકી રહે.સામઢી કુ ંભાણીપાટી તા.પાલનપુર વાળાએ ગાડી માં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બીયર ની પેટી નંગ
– ૨૬ તથા છુટી બોટલ ૪૯ તથા છુટા ટીન નંગ ૧૬૬ એમ કુ લ બોટલ/ટીન નંગ – ૮૧૫ કક.રૂ.૧,૦૩,૪૦૦/- નો ફોરચુનર ગાડી ની કીરૂ ૧૩૦૦૦૦૦/ તથા
મોબાઇલ નંગ-૧ કક.રૂ-૫૦૦/- સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૧૪,૦૩,૯૦૦/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ગાડીનો ચાલક ભાગી જઇ સીધરાજસીહ ભરતસીંહ
સોલંકી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ આગથળા પ્રોહી-ગુ.ર.નં.૫૮/ર૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯,૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૬/૪૫ વાગે મોજે ડીસા ગાયત્રી મંકદર સામે રોડ ઉપર ગામે આ કામના (૧) મહેન્રભાઇ સરદારભાઇ જાતે.પુરોહીત ઉ.વ.૩૨ ધંધો.વેપાર
રહે.ખીરોડી દે વડા રોડ તા.સાંચોર જી.જાલોર (રાજ) (૨) જગદીશભાઇ કાળુભાઇ જાતે.નાઇ ઉ.વ.૨૪ ધંધો.વેપાર રહે.આંબલી ગામ તા.સાંચોર જી. જાલોર (રાજ.)
(૩) શીવરામભાઇ લીંમ્બાચીયા રહે.મહેસાણા આરોપીનં.૧,૨,નાઓએ સાંચોર મુકામેથી મુદામાલ પોતાના કબ્જજાની ઇકો ગાડી નં- જીજે- ૦૨-બીએચ-૨૧૫૭ માં
ભરી લાવી અને મુદામાલ આરોપી નં.૩ નાઓએ મંગાવેલ હોઇ તેને આપવાનો હોઇ આરોપીઓ ઇકો ગાડી નંબર જીજે- ૦૨-બીએચ-૨૧૫૭ માં ગે.કા.અને વગર
પાસ પરમીટેનો ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલ તથા કાચની બીયરની બોટલ કુ લ બોટલ નંગ -૨૨૮ કક.રૂ.૨૮,૫૬૦/- ઇકો ગાડી કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/ તથા મોબાઇલ નંગ૨ કક.રૂ.૫૫૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ રૂવપયા ૨,૩૪,૦૬૦/- સાથે મુદામાલની હેરાફેરી કરતાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ડીસા શહેર ઉત્તર
પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૫૨/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૯૮ (૨), ૮૧, ૧૧૬ (૨) મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ કલાક ૦૯/૩૦ વાગે મોજે હેબતપુર ગામે ડેરી આગળ ગામે આ કામના હોન્ડા સીટી કાર નંબર GJ-01-HJ-9031ના માલલક અજયવસિંહ
નટવરવસિંહ પરમાર રહે.૪૯/૪૭૫ ચંરવાઘા હાઉસીંગ બોડધ નવા વાડઝ ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસે અમદાવાદ તા.જી.અમદાવાદ વાળાએ પોતાના વાહનમાં પોતાની
સાથેના ચાલક નીતેશ ગેનારામ ચૌધરી રહે.પોઇચા છે લ્ું ફળીયુ.ં તા.નાંદોદજી.નમધદા હાલ રહે. ૪૯/૪૭૫ ચંરવાઘા હાઉસીંગ બોડધ નવા વાડઝ ભાવસાર હોસ્ટેલ

પાસે અમદાવાદ જી.અમદાવાદ વાળાને ચલાવવા આપી પોતે સાથે રહી ભારતીય બનાવટનની વવદે શી દારુ ની બોટલો નંગ ૬૭ કુ લ કી.રૂ.૪૧૧૦૦/-નો મુદ્દામાલ
વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી હોન્ડા સીટી ગાડી

કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા બે મોબાઈલ કી. રૂ.૪૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ ૧૯૫૧૦૦/-ના

મુદામાલ સાથે નાકાબંધી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા.તા.પ્રોહીગુ.ર.ન.૭૧/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,
૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૯)
૨૩/૦૨/૨૦૧૯ કલાક-૧૬/૩૦ વાગે મોજે ડીસા શયામ બંગ્લોઝ સોસાયટીમાં આવેલ ખુલલા કોમન પ્લોટમાં ગામે આ કામના તહોદારે ગોવવદભાઇ રાણાભાઇ
જોષી રહે. ડીસા શયામ બંગ્લોઝ તા.ડીસા પોતાના કબજા ભોગવટાની કાર નંબર જી.જે.-૨૧-૬૫૩૮માં ગુપ્તખાના બનાવી તેમાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારુ ની જુ દા જુ દા માકાધની કુ લ બોટલો નંગ-૩૪ કુ લ કક.રૂ. ૨૭,૮૦૦/-નો તથા કાર કક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/ મળી કુ લ મુદૃામાલ કક.રૂ. ૫૭,૮૦૦/-નો રાખી હાજર મળી
ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ડીસા સીટી દક્ષિણ પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં. ૬૦/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એ,ઇ,૯૮(ર),૧૧૬(ર) મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા. ૨૪/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ વાગે

મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ ખાતે ગામે આ કામના BSF ની હરાજીમાં ખરીદે લ ટાટા કંપનીની રક ગાડી નં

RJ.19.IG.0770 ના ચાલક કિષ્ણ સ/ઓ મનફુલવસિંહ જાતે જાટ રહે. સોંફ તા. દાદરી જી. ભીવાની(હરીયાણા) તથા બાજુ માં બેઠેલ કરણવસિંહ સ/ઓ બાલવસિંહ જાતે
રાજપુત મુળ રહે. સમન્દ રોડ ભગવતીનગર જોધપુર હાલ રહે. ભગેરા તા. નવલગઢ જી. જુ જનુ(રાજ)
ં
વાળાઓ પોતે BSF ના કમધચારી નહી હોવા છતાં કપટ
ઇરાદથી BSF નો ગણવેશ પહેરી ખોટા નામે ઠગાઇ કરવાના ઇરાદાથી એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની BSF ની ટાટા કંપનીની રક ગાડી
નં. RJ.19.IG.0770 માં ભરે લ પ્લાસ્ટીકના કટ્ટા/કાર્ુધ ન માંથી મળી આવેલ ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નંગ-૪૨૦૦ કક.રૂ.૧૬,૮૦,૦૦૦/- તથા
રક ગાડી કકિંમત રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૪ કક.રૂ. ૪૦૦૦/- ના મળી કુ લ મુદામાલ ૨૧,૮૪,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૮૦/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ તથા ઇ.પી.કો કલમ ૪૧૯,૧૭૧
મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

