ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેકપોસ્ટ આ કામના તહોદાર ઓમપ્રકાશ સ/ઓ રામારામજી જાલારામજી જાતે. ગોડ (બ્રામણ)
રહે.રામદે રીયા (કાશ્મીર) તા.શીવ જી.બાડમેર (રાજસ્થાન) તથા દે વેન્દ્રકુ માર સ/ઓ ભેરારામ વક્તારામ જાતે. જાટ (ચૌધરી) રહે.માડપરા તા.બાયતુ જી.બાડમેર
(રાજસ્થાન) તથા હેમરાજ સ/ઓ રે ખારામ દે રાજરામ જાતે. જાટ (ચૌધરી) રહે.સાજટા તા.બાડમેર જી.બાડમેર (રાજસ્થાન) વાળાઓ રાજસ્થાન સરકારી બસમાાં
બેસી ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની છુટી બોટલો નાંગ-૨૯ મળી કુ લ કક.રૂ.૨૭૭૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬
કક.રૂ.૯૦૦૦/- આમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૩૬૭૮૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા પ્રોહી મુદ્દામાલ આપનાર ઓમપ્રકાશ રહે.મોખાબ તા.શીવ જી.બાડમેર
વાળાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ .સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૦૪૩/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬ (૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૪/૧/૨૦૨૧ના કલાક ૦૭/૪૫ વાગે મોજે ખોડા પોલીસ ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના ટ્ર્ક નાં.GJ.12.AT.6875ના ચાલક . ભલારામ અમરારામ જસારામ
જાતે.જાટ(ધત્તરવાલ)

રહે.ખારીયાકકત્તા

તા.રામસર

જી.બાડમેર

રાજસ્થાન

વાળાને

હીરવસિંગ

ચાંદનવસિંહ

રાજપુત

રહે.કલ્યાણપુર

ચૌહટન

બાડમેર

મો.નાં.૭૨૯૭૯૮૯૯૫૬,૭૦૭૩૭૮૧૭૮૯ વાળાએ બાડમેરથી સાાંચોર રોડ ઉપર એચ.પી પેટ્રોલ પાંપ પાસેથી ટ્રકમાાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ કાં પનીની પેટીઓ નાંગ-૭૫ જેની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૬૦૦ તથા છુટી બોટલ નાંગ-૩૫૧ એમ કુ લ બોટલ નાંગ-૩૯૫૧ જેની
કુ લ કક.રૂ.૪,૧૨,૦૪૮/-નો દારૂ તથા ટ્રકની કક.રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ જેની કક.રૂા.૫૦૦/- તથા ગાડીના સાધનીક કાગળો તથા રસ્સી કક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા રોકડ રકમ રૂ.૨૨૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂા.૧૪૧૪૭૪૮/-ના મુદામાલ સાથે એકબીજાના મેળા પીપણાથી ભરી ભરાવી ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત
રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા તહો નાં.૧ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ્માાં થરાદ પો.સ્ટે ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૦૪૯ પ્રોહી એક્ટ
કલમ.૬૫.એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના ક.૧૨/૩૦ વાગે મોજે જેતડા સીમમાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) તારાભાઈ હરજીભાઈ લુહાર રહે.જેતડા તા.થરાદ મ ૂળ રહે.બાખાસર
તા.ચૌહટન જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન) તથા (૨) દાતારવસિંહ ઉમેદવસિંહ દરબાર(રાઠોડ) રહે.જેતડા સીમ તા.થરાદ (૩) સુમેરવસિંહ ઉમેદવસિંહ દરબાર(રાઠોડ) રહે.જેતડા
સીમ તા.થરાદવાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરની આગળ ખુલ્લી જગ્યામાાં બોરની ટાાંકી પાસે, તબેલા પાસે
તેમજ ખેતરમાાં રાયડાના વાવેતરમાાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો દે શી દારૂ ગાળવાનો વોશ લીટર- ૪૨૦૦ લીટર વોશ કકિંમત રૂા.૧૬,૮૦૦/- નો રાખી
આરોપી નાં.૧ હાજર મળી આવી તથા આરોપી નાં.૨ તથા ૩ ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો

કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૦૫૫ પ્રોકહ એક્ટ ક.૬૫(એફ), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૪/૪૦ વાગે મોજે નારોલી ગામે આ કામે બોલેરો ગાડી નાંબર RJ-21-UB-4668ના ચાલક અવનલકુ માર સ/ઓ હેતરામ સકહરામ
જાતે.વસધુ(જાટ) રહે. ૧૦.૫૦૦ ડી.ઓ.ડી.ડી. ચક કી ઢાણીયા, તા.પુગલ જજ-બીકાનેર રાજસ્થાનવાળાએ પોતાની કબજાની ગાડીમાાં ગેરકાયદે સર રીતે અને વગર
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટીઓ નાંગ-૩૨ બોટલો નાંગ-૧૫૩૬ કુ લ કક.રૂા.૧૫૩૬૦૦/-નો તથા બોલેરો ગાડીની કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫૦૦૦/- તથા અસલ આધારકાડટ અને અસલ આરસીબુક કક.રૂા.૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૨૫૦/-નો એમ મળી કુ લ મુદામાલ
કક.રૂા.૫,૫૮,૮૫૦/-નો મુદામાલ ભરી ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા પકડાઇ જઇ તથા સુધીર ગોદારા મો.નાં.૯૭૭૨૦૯૨૩૯૨
વાળાએ દારૂ ભરાવી કલાભાઇ વવહાભાઇ રાજપુત રહે.ઢીમા તા.વાવ મો.નાં.9265681987 વાળાએ પકડાયેલ દારૂ માંગાવી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ
હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ્માાં થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૦૬૩ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૫૦ વાગે મોજે પાલનપુર ડીસા હાઇવે ઉપર આવેલ સ્વાગતસીટી સોસાયટીની બાજુમાાં આવેલ ન્દ્ય ુ બાલાજી ગેરેજ ની પાછળ
ખુલ્લી જગ્યામાાં કે આ કામના તહોદારોએ મોજે પાલનપુર ડીસા હાઇવે ઉપર આવેલ સ્વાગતસીટી સોસાયટીની બાજુમાાં આવેલ ન્દ્યુ બાલાજી ગેરેજ ની પાછળ
ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમા ત્રણત્તીનો ગાંજીપાનાનો હાર-જીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૨,૧૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ જેની કુ લ કક.રૂ.૧૦૦૦/તથા ગાંજી પાના ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પાલનપુર સીટી પવિમ પો.સ્ટે.પાટટ -બી ગુ.ર.નાં.11195010210040/૨૧
જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

