બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ સુઘી)
(૧)
તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ના ક.૦૩/૪૫ વાગે મોજે રામપુરા મોટા (વોડા) ગામે આ કામના તહો. (૧) ભાવાભાઇ લાખાભાઇ જાતે રબારી રહે સોતવાડા તા.ધાનેરા
(૨) દલપતસીંગ પદમાજી વદાજી જાતે રાજપુત

રહે જડીયા તા.ધાનેરા (૩) ફોજાજી નાનજીજી કાલમા(રાજપુત) રહે શિયા તા.ધાનેરા (૪) ખાખરીયા(કુ ાંડી)

તા.રાણીવાડા(રાજસ્થાન) નાએ મારૂતી સુઝુકી અલ્ટો ગાડી GJ-8-BH-7044

માાં ભારતીય બનાવટની શવદે િી દારૂ / બીયરની બોટલ નાંગ-૭૮૦ કુ લ કક.રૂ.

૯૯૬૦૦ ની તથા ગાડીની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ. ૩૦૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ. ૪૦૦૦ તેમજ એક આધાર કાડડ કક.રૂ. ૦૦ ની ગણી
કક.રૂ. ૪,૦,૬૬૦૦ રાખી તહો.નાં- ૧ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં- ર નાિી જઇ તેમજ મારૂતી સુઝુકી અલ્ટો ગાડી નાંબર GJ 8 BH 7044 ગાડી માાં પકડાયેલ શવદે િી
દારૂ / બીયરનો જથ્થો માંગાવનાર ફોજાજી નાનજીજી કાળમા (રાજપુત) રહે. િીયા તા.ધાનેરા મો.નાં-૯૭૧૨૩૦૯૪૯૧ વાળાઓ તેમજ દારૂ બીયરનો જથ્થો
ભરાવનાર ખાખરી (કુ ડા) તા.રાણીવાડા (રાજસ્થાન) ના રહેવાસી રબારી ઠેકાવાળાઓ આમ ઉપરોકત તમામ ઇસમોએ ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂનો
જથ્થો મેળવી ભરી માંગાવી તેની ગેર કાયદે સર ની હેરાફેરી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરુ ધ્ધ ધાનેરા પોલીસ સ્ટેિન પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૫૨૩/૧૮ પ્રોહી કલમ
૬૫(એ)(ઇ),૯૮,૮૧,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગે મોજે આરખી ગામે આ કામના તહોમતદાર (૧) કમલેશભાઇ વશરામભાઇ સુમેસરા (શ્રીમાળી) રહે. ભટામલ
તા.પાલનપુર (૨) અલવરસીંગ દલપતસીંગ

જાતે વાઘેલા (ઠાકોર)

હાલ રહે.ભટામલ તા.પાલનપુર મુળ રહે.ઘાડા તા.ડીસાવાળા ઓએ

એકબીજાના

મેળપીણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની મેકસ ડીઆઇ ગાડી નાંબર GJ.09H 0993 ની માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયર
ટીનની કુ લ બોટલ નાંગ- ૪૫૬ કકમત રૂવપયા ૪૫,૬૦૦/- તથા મેકસ ગાડી કકમત રૂવપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૩,૪૫,૬૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે લઇ આવતાાં પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના શવરૂધ્ધ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં. ૩૬૩/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫
AE ૯૮-૨ ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક.૦૫/૧૫ વાગે મોજે માાંગરોળ ગામે આ કામના તહોદાર તુફાન ગાડી નાં.GJ-16-V-9859 ના ચાલક દશરથપુરી ધીરજપુરી જાતે.
ગૌસ્વામી રહે.ડાવરી તા.રાપર જી.કચ્છ વાળાએ પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
ુ ર
ુ ી રણછોડપુરી જાતે. ગૌસ્વામી રહે. હમીરપુર મોટી તા.રાપર
દારૂ/બીયરનો જથ્થો પેટી નાં-૨૭ કુ લ નાંગ.૩૮૪ કુ લ કક.રૂા ૧,૪૪,૦૦૦/- નો રાખી તથા શાંભપ
જી.કચ્છ વાળાએ પોતાના હવાલાની પાસેની સ્કોપીયો

ગાડી નાં- GJ-12 CP 2866 થી પાયલોટીંગ કરી તથા હીરાભાઇ મગાભાઇ જાતે. બબશ્નોઇ રહે. સાાંકડ

તા.રાણીવાડા (રાજસ્થાન) વાળાએ સદરે દારૂનો જથ્થો ભરાવી સદરે તુફાન ગાડીની કકા.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા સ્કોપીયો ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂા. ૨૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂા. ૫,૨૪,૦૦૦/- નો રાખી બાંને ગાડીના ચાલક પકડાઇ જઇ તથા આરોપી ભરતભાઇ ભગાભાઇ જાતે. રાજપુત
રહે. ભુટકીયા તા. રાપર જી.કચ્છ વાળો ભાગી જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૫૨૩/૨૦૧૮ પ્રોહી
એક્ટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૧, ૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા:૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગે મોજે ધાનેરા ટાઉન ગામે આ કામના ચારે ય ઇસમો (૧) રસીદભાઇ મારાાંબક્સ સોલ;કી (મુસલમાન) રહે ધાનેરા
કોટડાવાસ તા. ધાનેરા (૨) યાસીનખાન જહાનખાન સીપાઇ(પઠાણ) રહે ધાનેરા લાધાપુરા શવસતાર તા.ધાનેરા(૩) આિોકભાઇ રામચાંદભાઇ ખત્રી રહે ધાનેરા
સુદામાપુરી તા.ધાનેરા (૪) ઇિાડદખાન ઇસ્માઇલખાન વલીખાન સીપાઇ (બેલીમ) રહે ધાનેરા બેલીમવાસ ધાનેરા બેલીમવાસમાાં ત્હો નાં ૪ વાળાના રહેણાાંક
ઘરના ખુલ્લા આંગણામાાં જાહેરમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ગાંજી પાના વડે હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમતા દાવ પરના રૂા.૪૬૨૦-/ તથા પકડાયેલ
ત્રણેય તહોદારની અંગ ઝડડતીમાાંથી રૂા.૫૫૬૦/- મળી કુ લ રૂા.૧૦૧૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૩ કક.રૂા.૧૪૧૮૦/- ગાંજી પાના પટ પરના ૪૩ તથા હાથમાના
પાના નાંગ ૯ મળી કુ લ ગજી પાના નાંગ ૫૨ કકરૂ. ૦૦/- તથા જુ ગાર પટ્ટાનુાં કાંતાન(કોથળો) નાંગ ૧ કક.રૂા.૦૦/૦૦ નો મળી કુ લ કક.રૂા.૧૪૧૮૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે ત્રણ ત્હો નાં ૧ થી ૩ ના પકડાઇ જઇ તથા ત્હો નાં ૪ નો નાિી જઇ એક બીજાના મેળાપીપણામાાં આવી ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ ધાનેરા
પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.,ર.નાં -૧૦૭ /૨૦૧૮ ધી જુ ગારધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૨૭/૧૨/૨૦૧૮

ક. ૧૭/૦૦ વાગે મોજે

ચાંડીસર ગામે આકામના સ્વીફટ કાર નાંબર આર.જે-૧૪-સી.વી.-૫૦૯૬ના ચાલકે પોતાની કબજા ભોગવટાની

સ્વીફટ કાર નાંબર.આર.જે-૧૪-સી.વી.-૫૦૯૬માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૧૬૦ કુ લ કી.રૂ.
૬૪,૦૦૦/-નો તથા સ્વીફટ કાર કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂ. ૩,૬૪,૦૦૦/-નો રાજસ્થાન રાજયમાાંથી ભરી ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી
હેરાફેરી કરતાાં પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ ગઢ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર. નાં ૩૩૩/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ પ્રોહી એકટ
ક.૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(ર), ૯૮(૨)

મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)

તા- ૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૪૫ વાગે મોજે ડીસા શ્યામ બાંગ્લોઝપાસે પાકકિંગ પ્લોટ પાસે આ કામના તહોદાર એક મારૂતી સ્ટાન્ડર કાર નાં. GJ-02-R7260 ના ચાલકે પોતાની કારમા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીિ દારૂ બોટલ નાંગ – ૮૯ તથા કુ લ્લે કક.રૂ. ૪૩૨૦૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે તેમજ કાર કકિં.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- સાથે હેરા ફેરી કરતા મારૂતી કાર તથા મુદ્દામાલ મુકી નાિી ગયેલ હોય તેના શવરૂધ્ધમાાં ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫
એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ ડીસા સીટી દક્ષિણ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૧૯ /૨૦૧૮ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫
એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા ૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ક.૦૮/૩૦ વાગે મોજે વામી ગામે આ કામના તહોદાર સ્વીફટ વી.ડી.આઇ. ગાડી નાંબર જી.જે.-૦૫ જે.એન. ૭૬૮૬ના

ચાલકે પોતાના

કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ વી.ડી.આઇ. ગાડી નાંબર જી.જે.-૦૫ જે.એન. ૭૬૮૬માાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂની પેટીઓ
નાંગ-૧૪ તથા છુટી બોટલો નાંગ-૭૦૦ મળી કુ લ બોટલો નાંગ-૧૩૭૨ કુ લ કક.રૂ.૧,૩૭,૨૦૦/- તથા સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડીની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો એમ કુ લ
રૂ.૪,૩૭,૨૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીનો પીછો કરતાાં ગાડી અથડાવી મુકી નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ થરાદ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૫૨૪/૨૦૧૮
પ્રોહી એકટ ક. ૬૫ (એ) (ઇ), ૯૮(૨),૯૯,૮૧,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ કલાક.૦૨/૦૦

વાગે મોજે દે વપુરાના પટીયા પાસે આ કામના

બોલેરો ગાડી નાંબર GJ-25-A-562 ના ચાલક જાલમસીંહ તથા

પ્રશતકકુ માર શવનોદકુ માર પ્રજાપશત રહે-દે વપુરા નવદુ ગાડ સોસાયટી પાલનપુર વાળો તથા અન્ય બીજો એક માણસે આ બોલેરો ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટની

શવદે િી દારૂ ની કુ લ પેટી ૧૨ ની માાં બોટલો નાંગ-૨૫૨ કુ લ કક.રૂ.૯૯,૬૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન કક રૂ ૫૦૦૦ તથા બોલેરો ગાડી કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની
ગણી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ ૨,૦૪૬૦૦/- નો વગર પાસ પરમીટે રાખી નો એક બીજાના મેળાપીપણામાાં રાખી હેરફેરી કરતાાં પોલીસ નાકા બાંધી દરમ્યાન ચાલક
જાલમસીંહ તથા એક અજાણ્યો ઈસમ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ પાલનપુર સીટી પશિમ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં ૩૭૫/૨૦૧૮ ધી પ્રોહી એક્ટ
કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ ક.૦૦/૪૦ વાગે મોજે બેવટાથી ટેરોલ નેળીયા ઉપર પાસે કેઆ કામના તહોદાર હમીરભાઇ દલાભાઇ રાજપુત રહે મકડાલા તા. દીયોદર
જીલ્લો બનાસકાાંઠાવાળા એ વેગેનાર ગાડી નાંબર GJ-24-AA-4050 ગાડીમા વવદે શી દારૂનો જથ્થો ભરાવનાર સુરેશ ઉફફ સાગરવવશ્નોઇ રહે સાાંચોર મો.નાં
૭૫૬૮૨૨૮૬૭૧ વાળાઓ એ ગાડીમા ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂનો જથ્થો ગે.કા વગર પાસ પરમીટે વવદે શી દારૂ/બબયર મળી કુ લ નાંગ ૧૩૪૦/- કુ લ
કક.રૂ.૧,૩૪,૦૦૦/-ની તથા વેગનાર ગાડીનાં GJ 24 AA 4050 ની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૨ કક.રૂ.૧૦૦૦/-તથા રોકડ રકમ રૂ.૨૬૦૦/-તથા
ગાડીમાથી મળી આવેલ આધાર કાડફ કક.રૂ.૦/૦ એમ તમામની કુ લ મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૮૭,૬૦૦/-ના મુદામાલ સાથે ગેરકાયદે ર હેરા ફેરી કરી મળી આવી પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ થરાદ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૫૨૫/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ક.૦૦/૩૦ વાગે મોજે દાાંતીવાડા કેનાલ પાસે મુકામે આ કામના તહોદાર મહેન્રકુ માર મસરાજી લુહાર તથા લક્ષ્મણકુ માર વાઘાજી લોહાર
તથા ધીરજકુ માર લછાજી લોહાર ત્રણેય રહે.ગજીપુરા તા.જસવાંતપુરા જી.ઝાલોર(રાજસ્થાન) વાળાઓએપોતાની પાસેની સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નાં.GJ 01 KA
8833 માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીિ દારૂની બોટલ નાંગ – ૫૪ કકિં.રૂ.૪૨,૪૦૦/- નો તથા સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી
કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ.૭,૫૦૦/- તેમજ ત્રણ થેલાઓ કક.રૂ.૩૦૦/- ના એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૪,૫૦,૨૦૦/- નો મુદામાલ રાખી હેરાફેરી
કરતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ દાતીવાડા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૪૮૨/૨૦૧૮પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી),૮૧ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ના ક.૧૫/૩૦ થી ક.૧૯/૪૦ વાગે મોજે મારૂતી પાકડ સોસાયટીના મુખ્ય ગેટથી આિરે ૨૦ ફુટ આગળ પહેલા મકાન આગળથી રાણપુર
રોડ ડીસા િહેર મુકામે આ કામના તહોદાર આ શવરમશસિંહ પ્રતાપશસિંહ પરમાર રહે મહાદે વીયા તા.ડીસા જી.બનસકાઠાાં (૨) એકટીવા નાં જી.જે. ૨૪ એફ ૪૩૫૨
ચાલક જેનો ૯૬૦૧૯૨૧૭૨૧ વાળાએ હોન્ડાઇ આઇ ટવેન્ટી ગાડી જી.જે.૧૩ એન.૪૬૬૧ મા ભારતીય બનાવટનો શવદે િી દારૂ બ્લેન્ડર પ્રાઇડ સીલેકટ શપ્રમીયમ
વ્હીસ્કીની પેટી નાંગ ૦૫ ની કુ લ બોટલ નાંગ ૬૦ કુ લ કક.રૂ.૫૧,૦૦૦/-ની તથા હોન્ડા આઇ ટવેન્ટી ગાડી નાં જી.જે.૧૩ એન.૪૬૬૧ ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
એકટીવા નાં જી.જે. ૨૪ એફ ૪૩૫૨ જેની કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-ની તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/-તથા ગાડીમાથી મળી આવેલ પસડમા રાખેલ ડ્રાયશવિંગ
લાયન્સસ,એમવે કાડડ તથા ભીલડી ટોલ પ્લાઝાની પાવતી કક.રૂ.૦/૦ ની એમ તમામની કુ લ મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૮૧,૫૦૦/-નોજથ્થો ગે.કા વગર પાસ પરમીટે
ભરી ગેરકાયદે ર હેરા ફેરી કરતા નાિી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના શવરૂધ્ધ ડીસા િહેર ઉત્તર પોલીસ સ્ટેિન પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૩૫૨/૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ),
૮૧,૯૮(૨) , ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

