ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧ના કલાક ૦૩/૫૦ વાગ્યે મોજે આજાવાડા-નારોલી પુલ નમમદા કે નાલ રોડ ઉપર આ કામેના પીકઅપ ડાલાના ચાલકે
અશોકકુ મારે પીકઅપડાલા નાં.GJ.12.ST..5268 જેનો સાચો નાં.RJ.04.GB.9843 હોઇ તથા તેની ખાલી સાઇડમાાં બેસેલ ઇસમ ગુમનારામે તથા
પાયલોટીંગ કરતા બોલેરો ગાડીમાાં બેસેલ ગણપતરામ તથા સોહનસસિંહ તથા નેમારામે પીકઅપ ડાલામાાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો
સવદે શી દારૂની પેટીઓ નાંગ-૬૦ બોટલ નાંગ-૧૭૭૬ જેની કક.રૂ.૨,૦૯,૧૩૬/-નો ભરી જે દારૂ અર્ુ મનસસિંહ રાજપુત(દરબાર) મુળ રહે.ઝાલોર હાલ
રહે.માંગળનાથનુાં ફાાંટુ તા.સીણધરી જી.બાડમેર વાળાએ ભરી આપેલ અને જે રાપરના દરબાર જેનો મો.નાં.૯૬૮૭૨૩૪૧૫૦ વાળાને આપવાનો
જે દારૂની કક.રૂ.૨,૦૯,૧૩૬/- તથા બોલેરો ગાડીની કક.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- તથા પીકઅપ ડાલાની કક.રૂ.૭૦૦,૦૦૦/- તથા આર.સી.બુક નાંગ-૨
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા આધારકાડમ નાંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ચુટ
ાં ણીકાડમ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૫ કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા નાંબર
પ્લેટ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ.૧૮૩૦/- એમ કુ લ મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂા.૧૪૩૫૩૬૬/-ના મુદામાલ સાથે એકબીજાના
મેળાપીપણાથી ભરી ભરાવી ખોટી નાંબર પ્લેટનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરી ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા નાં.૧
થી ૫ પકડાઇ જઇ તથા નાં.૬ હાજર મળી ના આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટમ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૪૬ પ્રોહી કલમ.૬૫એઇ,
૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯, ૮૧ તથા ઇ.પી.કો.ક.૪૬૫,૪૬૭ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૭/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૮/૩૦ વાગે થરાદ-ધાનેરા ત્રણ રસ્તા આ કામના તહોદાર ઉગાભાઇ ચોટીરભાઇ મેઘવાળ(અ.જા) ઉ.વ.૫૫
રહે.મશરીયાળી તા.જી.ભુજ-કચ્છ વાળાએ તેના કબ્જજા ભોગવટાની સશફટ ગાડી નાંબર-GJ.12.AE.8725 વાળીમાાં ગે .કા વગર પાસ-પરમીટનો
ભારતીય બનાવટનો સવદે શી પરપ્રાાંસતય દારૂની તથા બબયર ટીનની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની પેટી નાંગ-૯ કુ લ બોટલો નાંગ-૧૬૮ કક.રૂ.૩૬,૦૦૦/નો તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા

સશફટ ગાડી કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- (બે લાખ પચાસ હજાર) સાથે કુ લ મુદામાલ

કક.રૂ.૨,૯૨,૦૦૦/- ના પ્રોહી મુદામાલની હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટમ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૪૭ પ્રોહી
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૮/૪૫ વાગે મોજે

વાઘાસણ ગામની સીમમાાં આ કામના ટવેરા ગાડી નાં. GJ-12-AV-0487 ના ચાલક

ભવાનીસીહ ઉફે ખલીસીહ કાળુસીહ ચૌહાણ રહે. પીલુડા તા. થરાદ વાળાએ

પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય

બનાવટના સવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ નાંગ-૧૦૬૮ કક.રૂ. ૯૬૧૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ -૧ કક.રૂ. ૫૦૦/- તથા ટવેરા ગાડી નાં. GJ-12-AV0487 ની કકિં.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૨,૯૬૬૮૦ /- નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા પરસોતમભાઇ પુરોકહત રહે.
ભડવેલ તા. સાચોર જી. જાલોર વાળાએ માલ ભરાવી ગુજરાતમાાં દારૂ ધુષાડવાનુ સડયાંત્ર રચી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો
કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટમ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૫૦ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૧૦/૦૦ વાગે મોજે માાંગરોળ ગામથી પીલુડા માકે ટ યાડમ વચ્ચે હાઈવે રોડ ઉપર આ કામના આરોપી લાદૂ રામ
માલારામ બબશ્નોઈ રહે.હરીયાલી, તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાના પીકઅપ ડાલા ગાડી નાં.GJ-06-W-9854 માાં ગે .કા
અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂના કાગળના પાઉચ તથા બબયર ટીન મળી કુ લ પાઉચ/ટીન નાંગ-૩૭૬૮
કક.રૂા.૩,૫૦,૨૦૮/-નો રાખી હેરાફે રી કરી ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા સમનરલ પાણીની બોટલો
નાંગ-૬૧૨ કકિં.રૂા.૬૧૨૦/-મળી કુ લ કક.રૂા.૫,૬૧,૩૨૮/- ના સાથે પકડાઈ જઈ તથા આરોપી નાં.૨ મનોહરલાલ કકશનારામ બબશ્નોઈ રહે.પાલડી,
તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન) મો.નાં.૯૫૪૯૯૨૩૦૦૪૨ તથા ૮૮૨૪૬૨૦૩૧૩ વાળાએ દારૂનો જથ્થો ભરાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને
મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટમ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૫૧ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ.ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ કલાક- ૦૭/૧૫ વાગે મોજે નાાંદલા ગામે કામના તહોદાર- માલારામ S/O માધારામ સવશ્નોઇ રહે.ડાવલ તા.ચીતલવાના
જી.જાલોર(રાજેસ્થાન)વાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની અલ્ટો

કાર નાં. GJ02BH8139 માાં ગે .કા.અને વગર પાસ પરમીટની ભારતીય

બનાવટના સવદે શી દારૂની બોટલ તેમજ બબયર ટીન ની પેટી નાંગ-૧૧ કુ લ બોટલ નાંગ-૨૫૨ કક.રૂ.૪૧,૯૦૦/- નો તથા ગાડી કક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૨૫૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૧,૪૪,૪૦૦/- નો રાખી મળી આવી તેમજ સદરે દારૂનો જથ્થો રાજસ્થાન
નજીક સેવડા ગામેથી લાવેલ છે . અને મહેસાણા મુકામે શાહરૂખ રહે.માંડાલી મો.નાં. ૭૦૪૬૮૪૮૩૨૭ વાળાને આપવાનો હોઇ જે બાંન્ને જણાઓએ
ગુનો કરવામાાં એક બીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે પાટમ સી ગુ.ર. નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૭૮૩ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ
૬૫એઈ,૧૧૬ (૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ કલાક-૦૯/૩૦ વાગે મોજે ભરકાવાડા ગામની સીમમાાં હાઇવે રોડ ઉપર રાધેકિષ્ના હોટલ પાસે આ કામના આરોપી સુસનલ
બબસરાજસસિંહ યાદવ ઉવ-૨૩ ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ રહે.ગામ-સુરજપુર પોસ્ટ-મનોના ફુરવાલી જી-મેનપુરી રાજય-ઉતરપ્રદે શ વાળાએ પોતાના કબ્જજા
ભોગવટાની અશોક લેલેન્ડ ઇકોમેટ ૧૨૧૨ ટ્રક નાંબર –જી.જે-૧૬-એ.યુ-૪૨૨૮ ની માાં ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની અલગ અલગ
માકામની પુઠ
ાં ાની પેટીઓ નાંગ ૭૨૫ કુ લ બોટલો નાંગ- ૮૭૦૦

કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૩૭,૫૮,૪૦૦/- નો તેમજ રોકડા રૂપીયા ૫૦૦૦/- તથા

મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧

કીંમત રુપીયા ૫૦૦૦/- તથા ફાઇલમાાંના પકડાયેલ ટ્રકને લગતા રજીસ્ટ્રે શનના કાગળો કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અશોક

લેલેન્ડ ઇકોમેટ ૧૨૧૨ ટ્રક નાંબર જી.જે-૧૬-એ.યુ-૪૨૨૮ ની કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૪૫,૬૮,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી
અને આ ઇગ્લીશ દારૂ અજય નામના ઇસમે જેના મો.નાં-૭૭૦૬૭૪૫૦૨૩ છે .તેણે ભરી આપેલ હોઇ જેથી મુદામાલ વેચાણ સારૂ રાજસ્થાન
રાજ્યમાાંથી ગુજરાત રાજ્યમાાં હેરાફેરી સારૂ ટ્રકમાાં રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઉપરોક્ત મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ
હોઇ છાપી પો.સ્ટે .પાટમ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૮૬૪/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮ (૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૦/૩૦ વાગે મોજે ગલાલપુરા પાટીયા આખોલ મોટી આ કામના તહોદારનાં ૧ શામળારામ સ/ઓ માધાજી
ધુખલારામ બબશ્નોઇ (ઢાકા) ઉ.વ.આ.૪૭ રહે.ગામ.ભાટીપ તા.રાણીવાડા જીલ્લો.ઝાલોર (રાજસ્થાન) વાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની બોલેરો XL
ગાડી નાંબર GJ.16.AJ.1410 માાં દારૂ આપનાર તહો નાં ૨ કરતારામ જાટ રહે.બાડમેર તથા દારૂ માંગાવનાર તહો નાં ૩ વલ્લભીપુર
ભાવનગરથી આગળ પ્રતાપપુરા ખાતે રહેતા રાજભા નામના માણસની મદદગારીથી ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો
સવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ-૭૮૨ કક.રૂ.૩,૧૫,૮૮૯/- નો ભરી તથા ગાડી, મોબાઇલ, રોકડા રૂપીયા સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૭,૧૭,૦૮૯/ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઈ ગુના કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ

C

ગુ.ર.નાં.

૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૦૬૫/૨૦૨૧ ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૩:૦૦ વાગે મોજે આખોલ ચાર રસ્તા પાસે આ કામના તહોદાર સવનોદભાઇ કસ્તરુ ભાઇ સુદ
ાં ે શા (માળી) રહે.
માલગઢ તા. ડીસા પોતાના કબજાની ઇનોવા ગાડી નાં . GJ 08 R-1617 માાં ગે રકાયદે સર અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો
પરપ્રાાંતીય સવદે શી દારૂની બોટલો કુ લ નાંગ- ૩૫, કકિં.રૂા. ૩૧,૩૪૦/- તથા વન પ્લસકાં પનીનોમોબાઇલ ફોન કી.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂ.
૫૦૦૦/- ઇનોવા ગાડી નાં. GJ 08 R-1617 ની કી.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ. ૫,૪૬,૩૪૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવેલ ગુન્હો કરે લ
હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ C ગુ.ર.નાં. 11195019211066/2021, ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫(A)(E),
૯૮(ર),૧૧૬(બી), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ ક.૦૭/૧૫ વાગે મોજે જગાણા હાઇવે સાવન હોટલ આગળ આ કામના સ્વીફટ ગાડી નાં.GJ-08-BB-2009 ના ચાલક
ડુાંગરચાંદ જોગારામ સોની રહે.ચેનપુરા તા.ગીડા થાના.ગીડા જી.બાડમેર રાજસ્થાન તથા ઇલામકદન રમદાનખાન સીંધી રહે.ભભુતે કી ઢાણી
રમજાન કી ગફન થાના.બબજીરીયાર તા.ચાટન જી.બાડમેર રાજસ્થાન વાળાઓએ પોતાની ગાડીમા ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય
બનાવટના સવદે શીદારૂની બોટલો નાંગ–૧૮૮ કક.રૂ.૯૪૦૦૦/- તથા સ્વીફટ ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- એમ
કુ લ કક.રૂ.૪૧૪,૦૦૦/-નો મુદામાલ રાખી બન્ને

ઇસમો પકડાઇ

જઇ તેમજ

દારૂ ભરી

આપનાર

ચેનારામ રહે.પાદરડી જેનો

મો.નાં.૮૯૧૯૮૨૧૭૧૨ તથા મોહનલાલ સોની રહે.દુદુકા જેનો મો.નાં.૬૩૬૭૬૪૨૧૧૪ વાળાઓ એકબીજાના મેણાપીપળાથી ગુજરાતમા દારૂ
ઘુસાડવાનો ષડયાંત્ર રચી તેમજ સ્વીફટ ગાડી ઉપર બનાવટી નાંબર પ્લેટ લગાડી જેનો ખરા તરીકે ઉપપોગ કરી ઇશારો કરવા છતાાં પોતાની
ગાડી પુરઝડપે અને ગફલત ભરી રીતે ચલાવી તહો.નાં.૦૧ તથા ૦૨ પકડાઇ જઇ
૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૨૬/૨૦૨૧

ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પોસ્ટે પાટમ “સી” ગુ.ર.નાં-

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧,૮૩ ઇ.પી.કો કલમ ૨૭૯,૪૬૫,૪૬૭,૪૭૧ તથા

એમ.વી.એકટ કલમ ૧૭૭,૧૮૪ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

