ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૧/૧૫ થી ક.૧૭/૧૦ વાગે મોજે ભાપી ગામની સીમમાાં આ કામના પકડાયેલ નાંબર વગરના હોન્ડા સાઇન મોટર સાયકલના ચાલક
પ્રકાશ સ/ઓફ પ્રેમારામ નીમ્બારામ બબશ્નોઇ (ત્રાજુ) રહે.સનાવડા કલા પોસ્ટ ભીમતલ તા.ધોરીમન્ના જી.બાડમેર(રાજ) તથા અશોક સ/ઓફ ગોરકારામ હેમારામ
જાટ(ભીષર) રહે.ગોદારો કી બેરી પુરાવા તા.ધોરીમન્ના જજ.બાડમેર (રાજ)વાળાએ પોતાનુ મોટર સાયકલ પુરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે હાંકારી પોતાના જાત
કબ્જજામાાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે માદક પદાથથ પોષડોડાનુ ચોખ્ખુ વજન ૧૯.૬૬૮ કકલોગ્રામ કકિંમત રા.૫૯૦૦૪/-નો

તથા મોબાઇલ નાંગ-૨

કક.રા.૨૫૦૦/- તથા મોટરસાયકલની કક.ર. ૨૦૦૦૦/- તથા આધારકાડથ કક.રા.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ કક.ર. ૮૧૫૦૪ /-નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાફેરી કરતા મળી
આવતાાં પકડાઇ જઇ તથા સદરહુ પોષડોડાનો જથ્થો સુરેશકુ માર સ/ઓ ગોરકારામ બબશ્નોઇ(પુનનયા) રહે.કુ ડકી તા.બચતલવાણા જી.જાલોર રાજસ્થાન
મો.નાં.૭૩૪૦૬૦૦૦૨૯, ૮૩૦૬૩૪૬૦૨૯ વાળાએ ભરાવી આપી તથા સદરહુ પોષડોડાનો જથ્થો નેનારામ સ/ઓ સતારામ જાતે.જાટ(ડુડી) હાલ રહે.સાણાંદ કદવ્યા
સોલ્ટ ગોડાઉન મુળ રહે.નનિંબલા તા.સીણધરી જી.બાડમેર રાજ મો.નાં.૯૮૯૮૧૧૪૧૮૯ વાળાએ માંગાવી પકડાયેલ આરોપીઓએ તથા સહ આરોપીએ ગુનામાાં
એકબીજામાાં મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ

થરાદ પો.સ્ટે ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૦૨૩ એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ ૧૯૮૫ની કલમ-૮(સી),

૧૫(સી),૨૯ તથા ઇ.પી.કો ક.૨૭૯ તથા એમ.વી.એક્ટ ક.૪ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના ક. ૨૧/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર જીલ્લા ટ્રાફીક ની ચોકી નજીક ગામે આ કામના આરોપી નાં. (૧) બળવાંતકુ માર હજારીજી સેન (નાયી)
ઉ.વ. ૩૫, ધાંધો- ડ્રાઇનવિંગ રહે, સાચોર, ૧૧ જેરડીયા વાસ વોડ નાંબર-૧૫, તા. સાચોર જી. જાલોર (રાજસ્થાન) નાનો વગર પાસ પરમીટ પરપ્રાતનો નવદે શી
બનાવટનો દાર તેના કબજા ભોગવટાની ગાડી નાંબર જીજે-૧૮-બીઇ-૯૨૫૮ માાં ભરી પુવથ આયોજીત કાવતરા બદ ગુજરાતમાાં દાર બાંધી હોવા છતા ગુજરાતમાાં
ગે.કા. પરપ્રાાંતનો નવદે શી દાર ગુજરાતમાાં લઇ આવી જે પ્રોહી મુદ્દામાલ આરોપી નાં. (૨) આસુભાઇ જેનો મો.નાં. ૯૯૧૩૦-૪૯૫૫૪ રહે, આબુ રોડ થી પાલનપુર
જતા ચામુડા હોટલ નજીક નાએ ચામુડા હોટલ ઉપર આ મુદ્દામાલ ભરે લ ગાડી આપી જે પ્રોહી મુદામાલની બોટલો નાંગ. ૪૧૯ જેની કક.ર. ૨,૯૩,૩૦૦/- તથા
ગાડીની કક.ર.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૧ તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ કક.ર ૫૫૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.ર. ૬,૯૮,૯૦૦/- નો મુદામાલ સાથે આરોપી નાં.
૧ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ આરોપી નાં. ૨ નાએ ચામુડ
ાં ા હોટલ પાસે ગાડી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ્માાં પા.સીટી પનિમ પો.સ્ટે. પાટથ સી. ગુ.ર.નાં. 11195010210017/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨),
૧૧૬(બી) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ક.૧૮/૪૫ વાગે મોજે કાણોદર હાઇવે અમન હોટેલ આગળ તે એવી રીતે કે ,આ કામના આરોપીઓ કાણોદર અમન હોટલ સામે જાહેરમા
પોતાના ફાયદા સાર પોતાના મોબાઇલ ફોનમા ગુગલ પ્લેની એપમા DP BOSS.NET માWORLD MESABSE FAST SATTA MATKA RESULT ની
વેબસાઇટમાથી ઓનલાઇન વરલી મટકાનો આંક મેળવી તે આંકથી એકબીજા તથા નહી મળી આવેલ આરીફભાઇ મહાંમદભાઇ મીઝાથ રહે.પાલનપુર, મફતપુરા
મોનાં.૮૫૧૧૭૯૭૩૬૪સાથે વરલી મટકાના આંક ફરકનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ ર.૧૦,૬૬૦ /- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ કકર.૧૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલના
વોટસ એપમાથી મળી આવેલ સ્રીન શોટ કકર.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કકર.૨૦,૬૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી સલીમભાઇ મહાંમદભાઇ શેખ રહે.માલણ દરવાજા,
મફતપુરા,રામાપીર માંદીરની સામે,પાલનપુરતથા શૈલેષકુ માર દલપતભાઇ માળી રહે.માનસરોવર રોડ, લક્ષ્મણ ટેકરી, પાલનપુર વાળા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ તેઓના નવરધ્ધ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટથ બી ગુના નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૦૧૩/૨૦૨૧ જુગારધારા ક.૧૨અ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે અમીરગઢ રે લ્વે ફાટક અમીરગઢ ગામે આ કામે ઇક્કો ગાડી નાં. GJ-05-RH-4561 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા.
વગર પાસ પરમીટના નવદે શી દારની પેટી નાંગ-૧૪ કુ લ બોટલ નાંગ-૬૭૨ કક. ર.૪૭,૦૪૦/- તથા ઇક્કો ગાડી સફેદ કલરની નાં.GJ-05-RH-4561
કક.ર.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.ર. ૨,૪૭,૦૪૦/- નો મુદામાલ રાખી ચાલક ઇસમ ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ્માાં અમીરગઢ
પો.સ્ટે .પાટથ - ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૦૩૭/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨), ૮૩,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૫)
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૫૦ થી તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ ક.૦૩/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર થી અમદાવાદ જતા હાઇવે રોડ હનુમાન ટેકરી ચાર રસ્તા પાલનપુરમાાં
કામના તહોદારને દારનો જથ્થો સ્વીફટ ગાડી નાં જી જે ૦૧ આર એસ ૫૫૨૫ મા રાજસ્થાનથી ભરી મહેસાણા રોડ હાઇવે રોડ ઉપર આપવાનો હોઇ તથા દારની
હેરાફેરી દરમ્યાન સાચી નાંબર પ્લેટ બદલી ખોટી રજીસ્ટેશન પ્લેટ નાંબર જી જે ૦૧ આર એસ ૫૫૨૫ ની આગળ પાછળ લગાવી બદદાનત હકીકતથી નવરધ્ધ
છે તરવાના ઇરાદાથી સળ કરી ગાડીની ખોટી બનાવટે રજીસ્ટેશન પ્લેટ લગાવી ખોટી નાંબર પ્લેટ બનાવી ખરાતરીકે ઉપયોગ કરી આરોપી (૧) ગણપતલાલ
સ/ઓ રામલાલ ભભુતારામ ડારા (બબશ્નોઇ) તથા (૨) મુસ્તાકખાન સ/ઓ તલબખાન ગફુરખાન સુમરા નાઓએ તમામ આરોપીઓએ ષડીયાંત્ર રચી હરીયાણા તથા
રાજસ્થાન રાજ્યમાથી દારનો જથ્થો પ્રતીબાંધ ગુજરાત રાજયમા ગેર કાયદે સર અને ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાનતીય નવદે શી દાર પોતાની કબજાની સ્વીફટ
કાર નાં જી જે ૧ અર એસ ૫૫૨૫ લઇ આવતા જતા પાલનપુર હનુમાન ટેકરી પાસે પકડાઇ જતા તેમા પ્રોહી મુદામાલ બોટલ નાંગ ૬૩૩ જેની કક.ર. ૧૨૯૫૪૫/તથા ગાડી કક.ર.૩.૫૦.૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ કક.ર. ૬૫૦૦/- તથા અંગ જડતી માથી મળી આવેલ રોકડા રપીયા ૧૫૨૦/- તથા આધાર કાડથ ડ્રાયવીગ
લાઇસન્સ તથા ગાડી માથી મળી આવેલ આર.ટી.ઓ નાંબર પ્લેટ જી જે ૦૧ આર એમ ૯૪૮૪ તથા ચાવી કક.ર. ૦૦/૦૦ એમ કુલ કક.ર.૪.૮૭.૫૬૫/- મુદામાલ
આરોપી નાં ૧.૨ પકડાઇ જઇ તથા રાજસ્થાનથી ભરાવનાર (૩) મહેન્રભાઇ ઉફે ભુરાભાઇ પુરોહીત (૪) ભગાજી ચૌધરી તથા (૫) મહેસાણા હાઇવે રોડ ઉપર
ભારતીય બનાવટનો નવદે શી દાર લેનાર વ્યકનત જેનુ નામ સરનામુ ખબર નથી તથા તહો નાં.૩.૪.૫. પકડાયેલ ન હોઇ આ તમામ તહોદારોએ એકબીજાની

મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ

પા.સીટી પનિમ પો.સ્ટે.પાટથ

એ.ગુ.ર.નાં.11195010210019/2021 ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૦,૪૬૫,

૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૪૮૨ તથા પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૮૧,૮૩,૯૮(ર) ૧૧૬(બી), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે

પાલનપુર અંબબકાનગર પ્રનતકગેસ પાસે ગામે આ કામના આરોપી નાંબર ૨ વાળાએ આરોપી નાં.૧ વાળા

પાસેથી આંક ફરકના આંકડા મેળવી આરોપી નાં.૩ને લખાવી મોબાઇલ ફોન રારા એકબીજાના મેળાપીપણામાાં વરલી મટકાના આંક ફરકના આંકડા વડે પૈસાની
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા આરોપી નાં ૧ નાઓ પાસેથી મોબાઇલ નાંગ.૧ કક.ર.૫૦૦૦/- તથા રોકડ ર.૧૪૯૦૦/-તેમજ આરોપી નાં.૨ નાઓ પાસેથી
મોબાઇલ નાંગ.૧ કક.ર.૪૦૦૦/- તથા રોકડ ર.૨૮૮૦/- એમ કુ લ રોકડ.ર.૧૭૭૮૦ /- ની સાથે આરોપી નાંબર ૧ તથા ૨ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ આરોપી નાં.૩
વાળો હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ્માાં પા.શહેર પુવથ પો.સ્ટે .પાટથ બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૦૨૦/૨૦૨૧ જુગારધારા કલમ ૧૨(અ)
મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૦/૪૦ વાગે

મોજે જડીયા ગામની સીમમાાં ગાડી રોડની સાઇડમાાં આ કામના તહો.દાર સ્વીફટ ગાડી નાં. GJ-24-AA-2229 ના

ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના નવદે શી દારની પેટી નાંગ-૦૬ કુ લ બોટલ નાંગ-૨૮૮ કક.ર. ૩૩,૧૨૦ તથા સ્વીફટ
ગાડી નાં. GJ-24-AA-2229 ની કકિં.ર. ૨૦૦૦૦૦ એમ મળી કુ લ કકિં.ર. ૨૩૩૧૨૦ નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી ગાડી રોડની સાઇડમાાં મુકી રાતના અંધારામાાં બાજુના
ખેતરમાાં નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના નવરધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પાટથ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૦૨૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬(૨),
૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

