ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૪/૩૦ વાગે મોજે ચિત્રાસણી રે લ્વે નાળા નીિે બાલારામ જતા રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોદાર મહીન્દ્રા કંપનીની શોર્ટ ડી.આઇ
જીપ ગાડી નંબર GJ 03 K 6669 ની ના િાલક મહીપતસસહ પ્રસવણસસહ જાતે િૌહાણ રહે.હસનપુર તા.પાલનપુરવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવર્ાની મહીન્દ્રા
કંપનીની શોર્ટ ડી.આઇ જીપ ગાડીમાં ભારતીય બનાવર્ના સવદે શી દારૂની બોર્લો નંગ ૧૫૩ જેની કકિંમત રૂ.૨૨,૩૦૦/- તથા બીયરના ર્ીન નંગ ૭૧ કકિંમત
રૂપીયા ૭,૧૦૦/- મળી કુ લ કક. રૂ.૨૯,૪૦૦/-નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીર્નો ગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી મહીન્દ્રા કંપનીની શોર્ટ ડી.આઇ જીપ ગાડીની
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-ની િાલુ હાલતની તથા એક સમસંગ કંપનીનો સાદો મોબાઇલ કી. રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ ૧,૨૯,૯૦૦/-ના મુદામાલ સાથે નાકાબંધી
દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલકા પો.સ્ર્ે.પ્રોહી ગુ.ર.નંબર ૫૬૧/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એકર્ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬ (૨), ૯૮ (૨) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૨/૩૦ વાગે મોજે ખોડા િેકપોસ્ર્ ગામે આ કામના ટ્રક નંબર.RJ-22-GA-4399 ના િાલક હુકમારામ જેઠારામ જાતે.જાર્(િૌધરી)
રહે.બાર્ાડુ તા.બાયત ૂ, જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાની ટ્રક નંબર RJ-22-GA-4399 માં ગે.કા. વગર પાસ પરમીર્નો ભારતીય બનાવર્ના સવદે શી દારૂ
તથા ચબયર ર્ીનની કુ લ પેર્ી નંગ-૧૨૯ માં બોર્લ નંગ-૧૬૫૬ કુ લ કક.રૂા.૭,૪૧,૬૦૦/- નો ભરી હેરાફેરી કરી તથા મોબાઈલ નંગ-૧ કક.રૂ.૨૦૦૦/- તથા
પી.ઓ.પી. પાવડરના કટ્ટાની કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પી.ઓ.પી. પાવડરના કટ્ટા બીલના કાગળ નંગ-૩ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ટ્રકની કક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
કક.રૂ.૧૪,૪૩,૬૦૦/-ના

મુદ્દામાલ

સાથે

પકડાઈ

જઈ

તથા

સહ

તહોદાર

કાનારામ

સવષ્નારામ

જાર્(િૌધરી)

ુ ા બરવાળા,
રહે.માડુ પર

તા.બાયત ૂ,

જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન)વાળાએ સદર દારૂનો જથ્થો આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ર્ે .પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૦૧/૨૦૧૯ પ્રોહી. એક્ર્
ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૫૫ વાગે મોજે લવારા િેક પોસ્ર્ ગામે આ કામના ત્હોદારે સફેદ કલરની મારૂસત સુઝુકી કંપનીની ઇકો ગાડી રજી નં- GJ18-BE-4067 નો િાલક કનુભાઇ અંબાલાલ રાવળ ઉ.વ-૪૮ ધંધો-ડ્રાયસવિંગ તથા આગળના ભાગે બાજુ ની શીર્મા બેઠેલ મીનાબેન વા/ઓ કનુભાઇ અંબાલાલ
રાવળ ઉ.વ-૪૦ ધંધો-ઘરકામ બન્ને રહે-મ.નં- જી/૧૦ રે લ્વે લાઇન કલ્યાણપુરા કલોલ તા.કલોલ જી.ગાંધીનગર વાળાઓને વરજાંગારામ ઉફે સુરેશભાઇ લસુજી
દે વાસી (રબારી) રહે-ર્ીર્ોપ તા.સાંિોર જી-ઝાલોર રાજસ્થાન તથા શામળારામ બેિરારામ રબારી રહે-નાગોલડી તા.સાંિોર જી-ઝાલોર રાજસ્થાન તથા
રામલાલ હીરારામજી સવશ્નોઇ રહે-સુરતા કી ઢાણી સાંકડ તા.સાંિોર જી-ઝાલોર રાજસ્થાન

વાળાઓએ સાથે મળી તેમના દારૂ ના ગોદામમાંથી એકબીજાના

મેળાપીપણામા રહી ઇકો ગાડીમા પાછળના ભાગે શીર્ નીિે બનાવેલ ગુપ્ત ખાનામા ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીર્રના ભારતીય બનાવર્ની સવદે શી દારૂ ના
ઓફીસર િોઇસની છુટ્ટી બોર્લો તથા ક્વાર્ર નંગ-૧૨૦ કક.રૂ.૩૩,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ ભરી ભરાવી તથા એક સફેદ કલરની મારૂસત સુઝુકી કંપનીની ઇકો ગાડી
રજી નં- GJ-18-BE-4067 જેનો એન્દ્જીન નં-G12BN411605 તથા િેિીસ નં-MA3ERLF1S00434851 જેની કકિં.રૂ-૧,૫૦,૦૦૦/- તથા િાલક ઇસમની
અંગઝડતી માંથી વીવો કંપનીનો લાલ તથા કાળા કલરની બોડી વાળો એંડ્રોઇડ મો.ફોન જેનો IMEI NO-(1) 869453046947058 (2) 869453046947041
નો જેમા જીઓ કંપનીનુ સીમકાડટ નં-૭૮૭૪૮૪૪૮૨૦ નુ ભરાવેલ છે જેની કકિં.રૂ-૨૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ-૧,૮૫,૬૦૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે ગાડીનો િાલક ઇસમ તથા આગળના ભાગે બાજુ ની શીર્મા બેઠેલ સ્ત્રી મળી આવી પકડાઇ ગયેલ અને તેઓ બન્ને ને દારૂ ભરાવનાર ત્રણેય
ઇસમો ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ર્ે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૪૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકર્ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૩/૧૫ વાગે મોજે પાંથાવાડા ર્ાઉન GEB આગળ રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોમતદાર (૧) અસનલકુ માર S/O ભાગીરથ
જાતે સવશ્નોઇ (લર્ીયાલ) રહે. મુમલ નગર ચગરધરા ધોરા ચિતલવાના

તા.ચિતલવાના જી.જાલોર (રાજ.) (ર) રાકેશ સવશ્નોઇ નામનો વ્યકકત જેનુ પુરૂ નામ

સરનામું જણાઇ આવેલ નથી.નાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા હેઠળની સેન્દ્ટ્રો ગાડી નંબર MH.04.CT.0327 નીમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીર્ે
ભારતીય બનાવર્ના સવદે શી દારૂની કુ લ બોર્લ નંગ- ૧૦૧ કુ લ કકમત રૂસપયા ૪૦,૪૦૦/- તથા સેન્દ્ટ્રો ગાડી કકમત રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧
કકમત રૂસપયા ૫૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂસપયા ૧,૪૫,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન િાલક પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાંથાવાડા પો.સ્ર્ે. પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૩૩૮/૨૦૧૯ પ્રોહી ૬૫ AE,૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૭/૦૦ વાગે મોજે મોજે ધનપુરા ખેડા ગામની સીમ ત્રણ રસ્તા ગામે આ કામના તહોમતદાર (૧) ગણપતભાઇ વકતાજી

જેગોલા (કોળી ઠાકોર) રહે. નાંદોત્રા ઠાકોરવાસ તા.દાંતીવાડા (ર) મુકેશસીંગ બાદરસીંગ વાઘેલા રહે. નાંદોત્રા ઠાકોરવાસ તા.દાંતીવાડાવાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા હેઠળની અલ્ર્ો ગાડી નંબર GJ.7.AR.2156 નીમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીર્ે ભારતીય બનાવર્ના સવદે શી દારૂ તથા ચબયર ર્ીનની
કુ લ બોર્લ નંગ- ૪૦૮ કુ લ કકમત રૂસપયા ૪૦,૮૦૦/- તથા અલ્ર્ો ગાડી કકમત રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂસપયા ૧,૫૦,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે
હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન િાલક પકડાઇ જઇ અને સાથેનો ઇસમ ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાંથાવાડા પો.સ્ર્ે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.
૩૩૯/૨૦૧૯ પ્રોહી ૬૫ AE,૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે મોજે અનાપુરગઢ ગામની સીમ ગામે આ કામના સ્વીફર્ કાર રજી. નં. જી.જે.-૩૬-બી.-૯૦૧૯ વાળીના િાલકે
પોતાના કબ્જજાની સ્વીફર્ કારમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીર્ના ભારતીય બનાવર્ના સવદે શી દારૂના ઓફીસર િોઇસ કલાસીક સવસ્કીના ૧૮૦ એમ.એલ. ના
કવાર્ર ભરે લ ખાખી પુઠાવાળી પેર્ીઓ નંગ-૮ જેમાં કવાર્ર નંગ-૩૮૪ તથા છુર્ા કવાર્ર નંગ-૪૮ મળી કુ લ્લે કવાર્ર નંગ-૪૩૨ કક.રૂા.૪૩,૨૦૦/- નો તથા
સ્વીફર્ કાર રજી. નં. જી.જે.-૩૬-બી.-૯૦૧૯ વાળી જેની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- ની તેમજ આધાર કાડટ તથા ડ્રાઈસવિંગ લાયસન્દ્સની કોપી કક.રૂા.૦૦/૦૦ ની મળી
કુ લ્લે કક.રૂા. ૨,૪૩,૨૦૦/- નો મુદામાલ મુકી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ર્ે પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૫૪૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકર્ કલમ ૬૫(એ) (ઇ)
,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે વાવ ર્ાઉન સોંલકીવાસ ગામે આ કામના તહોદારોએ પોતાની મારૂતી સુઝીકી સ્વીફર્ ગાડી નંબર જી.જે.૦૫ જેસી
૬૮૦૧ માં ભારતીય બનાવર્ી સવદે શી દારૂ ગે.કા.અને વગર પાસપરમીર્નો ૭૫૦ એમએલ બોર્લો નંગ-૯૦ કુ લ કક.રૂ.૨૭૦૦૦/- નો તથા સ્વીફર્ ગાડી
કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/ એમ કુ લ કક.રૂ.૨,૭૭૦૦૦/-મુદામાલ પ્રસતબંસધત ગુજરાત રાજ્યમાં ગે.કા અને વગરપાસ પરમીર્ેનો લાવી ગાડી મુકી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
વાવ પો.સ્ર્ે પ્રોહી.ગુ.ર.નં-૨૨૧/૨૦૧૯ પ્રોહી એકર્ ક. ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૮)
તા ૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગે માજે ઝેરડા કેદારનગર સમસાન ભુમીની અંદર થાણ ગામે કે આ કામ ના કોઇ અજાણ્યા ઇસમે ઝેરડા કેદારનગર
સમસામ ભુમીમા ગે.કા .અને વગર પાસ પરમીર્નો ભારતીય બનાવર્નો અલગ અલગ કંપનીનો ત્રણ બ્રાન્દ્ડનો સવદે શી દારૂની નાની મોર્ી બોર્લ કુ લ નંગ ૩૨૩
કક.રૂ ૩૬,૭૦૦ -/કોઇ અજાણ્યો ઇસમ બીન વારસી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોસ્ર્ે પ્રોહી ગુ.ર.ન.૬૮૨/૨૦૧૯ ધી.પ્રોહી એકર્
ક.૬૫એઇ,૧૧૬(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

