ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૨ થી તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૦૭/૪૫ થી ના ક.૧૦/૦૦ વાગે મોજે ભડથ તરફ જતા રોડના નાકા પાસે રોડ ઉપર આ કામે હુાંન્ડાઇ સેન્રો ગાડી
નાંબર GJ.01.KP.225 નો ચાલક જેનુ નામ-સરનામુ જાણવા મળે લ નથી તે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની સેન્રો ગાડીમા ગે .કા અને વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ-૨૩૭ કક.રૂ.૭૮,૯૭૫/- નો ભરી તથા ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ
કક.રૂ.૨,૨૮,૯૭૫/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન મોજે ભડથ તરફ જતા રોડના નાકા પાસે રોડ ઉપર ગાડી મુકી ભાગી જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે . પાટટ –સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૩૧૪/૨૦૨૨ ધી પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી), ૯૮(ર)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે મોરથલ સીમ મુકામે આ કામના પકડાયેલ આરોપી બળવાંતભાઇ વણાજી ચૌહાણ (ઠાકોર)
રહે.મોરથલ સીમ તા.થરાદવાળાએ ખેતરમાાં બનાવેલ ખેતતલાવડીના વ્હોળામાાં ગે .કા. અને વગર પાસપરમીટનો જુદી જુદી બ્રાન્ડનો ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ–૮૬૪ કક.રૂા.૮૮,૩૨૦/- નો રાખી તથા પકડાયેલ દારૂનો જથ્થો હેમજીભાઇ બળવાંતજી
ચૌહાણ(ઠાકોર)

રહે.મોરથલ સીમ તા.થરાદવાળાએ આપી એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૯૧ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા/૦૫/૦૯.૨૦૨૨ના કલાક ૦૦/૨૨.વાગે મોજે ખોડા પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના ટ્ર્ક નાં. GJ.34.T.0440ના ચાલક રામકકશન મુળારામ
જાતેઝાલોર રાજસ્થાન.રાણીવાડા જી.ભાટીપ તા.રહે (ભાદુ)જાટ. વાળાને રાજુ હેમરાજ જાતેબાડમેર .ગુડામાલાણી જી.ઉનડી તા.શમાટ રહે.
૮૮૪૯૬૯૬૨૭૮.નાં.રાજસ્થાન મોવાળાએ સાાંચોર ખાતેથી ગે કા અને વગરપાસ પરમીટનો ભારયીત બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ .
જેની કુ લ બોટલ નાંગ ૧૫૦-કાં પનીની પેટીઓ નાંગ-૧૮૦૦ જેની કુ લ કક૬.રૂ.,૩૦,૦૦૦૧૦.રૂા.નો દારૂ તથા રકની કક-/,૦૦,૦૦૦તથા મોબાઇલ -/
જેની કક ૨-નાંગ.રૂાજેની કક ૩૫૦-ઘઉના કટ્ટા નાંગ -/૫૫૦૦..રૂ.૧૭૫,૦૦૦તથા ૦૦/૦૦.રૂ.તથા ગાડીના સાધનીક કાગળો તથા ત્રીપાલ રસ્સી કક -/
બીલ નાંગ-૪ કકએમ મળી કુ લ મુદામાલ કક ૦૦/૦૦.રૂ..રૂાના મુદામાલ સાથે એકબીજાના મેળાપીપણાથી ભરી ભરાવી -/૧૮૧૦૫૦૦.
ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા તહો નાં.૧ પકડાઇ જઇ ગુનો
સી.ગુ.નાં.ર.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૯૩ પ્રોહી કલમ એઇ.૬૫.,૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો

કરે લ હોઇ

થરાદ પો-પાટટ .સ્ટે .

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ બોડટ ર પોલીસ ચેકપોસ્ટ આ કામના તહોમતદાર (૧) હનુમાનરામ વકતારામ વવશ્નોઇ
રહે નેડીનાડી, વશવમાંકદરની પાસે, તા.ધોરીમન્ના જી બાડમેર (રાજસ્થાન) તથા (૨) સુભાષ મો.નાં.૯૧૦૪૮૬૫૨૨૫ નાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણામાાં રક કાં ન્ટે ઇનર નાંબર- RJ-14-GF-4356 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૪૯૯
તથા છુટક બોટલ નાંગ – ૧૧ મળી કુ લ બોટલ નાંગ-૫૯૯૯ કક.રૂ.૩૪,૫૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૧૦૦૦૦/- તથા બીલ બીલ્ટી
કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા આર.સી.બુક તથા પી.યુ.સી સટીફીકે ટ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ.૬૫૦૦/- તથા રક કાં ન્ટે ઇનર નાંબર- RJ-14-GF-4356
ની કકરૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ની મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૪૪,૭૨,૧૦૦/- સાથે ઉપરોકત ઇસમ પકડાઇ જઇ તથા તેને ઉપરોકત દારૂનો જથ્થો
તહોદાર સુભાષ મો.નાં.૯૧૦૪૮૬૫૨૨૫વાળાએ ભારતીય બનાવટનો વવેદેશી દારૂ ભરે લ રક કાં ન્ટે ઇનર રાજકોટ(ગુજરાત) મુકામે પહોચાડવા
જયપુર-અજમેર બાયપાસ હાઇવે રોડ ઉપર આપી એકબીજાની મદદગારીથી ગે .કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂનો
જથ્થો પ્રવતબાંધીત ગુજરાત રાજ્યમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૨૦૧/૨૦૨૨
ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા. ૧૧/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક – ૦૧/૩૦ વાગે મોજે આસેડા ગામની સીમમાાં આ કામેના ત્હોદારોએ (૧) દશરથજી રામાજી ઠાકોર રહે- નવા
તા.ડીસા (ર) પ્રવવણજી કાનજીજી ઠાકોર રહે.નવા તા.ડીસા (૩) નાગજીજી લાડજીજી જાલા રહે.આસેડા તા.ડીસા (૪) પ્રહલાદજી કે શાજી ઠાકોર
રહે.નવા તા.ડીસા (૫) કદનેશભાઇ ચેલાભાઇ સમોયા(વલ્મીકી)રહે.નવા તા.ડીસ(૬) મહેન્રભાઇ મશરુભાઇ નાઇ રહે.આસેડા તા.ડીસા (૭)
રણજીતભાઇ અમરતભાઇ ઠક્કર રહે.હીમાલય સોસાયટી, માકે ટયાડટ પાછળ ડીસા તા.ડીસા આસેડા ગામે શાંકર ભગવાનના માંકદરની બાજુમાાં
આવેલ ખુલ્લી જગ્યામા ગે .કા. રીતે ગાંજીપાના વડે પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ તથા રોકડ રકમ રૂ.૧૯,૩૧૦/તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૬ જે કક.રૂ.-૨૩,૫૦૦/- સાથે મુદામાલ રૂ.૪૨૮૧૦/-સાથે જુગાર રમવાતા સાધન સામગ્રી સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન પાટટ B ગુ.ર.નાં. 11195019220330 /2022 જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તાકલાક ૨૦૨૨/૦૫/૧૩..૧૦ ૦૦/મોજે આંત્રોલી સીમ, વગદીયા વાળા ખેતરે આ કામના તહો શાાંતવુ સહ રાવતવસહ ચૌહાણ રહેઆંત્રોલી સીમ.,
વગદીયા વાળા ખેતરે તા પાલનપુર વાળાઓએ પોતાના કબ્જજા.ભોગવટાના વગદીયા નામથી ઓળખાતા ખેતરે દે શી દારૂ ગાળવાની ભઠ્ઠી
ચાલુ કરી દે શી દારૂ ગાળવાનો વોશ લીજેની કક ૨૫૦૦ ..રૂ૧૦ .,૦૦૦તથા દે શી દારૂ

-/ લીજેની કક ૨૯૦ ..રૂ એમ મળી કુ લ -૫૮૦૦ .

કક૧૦ .રૂ.તથા દે શી દારૂ ગાળવાના સાધનો કક -/૧૫૮૦૦.રૂ.,૫૦૦કક ૧ – તથા મોબાઇલ નાંગ -/.રૂ.૫૦૦ -/૨૬૮૦૦ .રૂ.સાથે કુ લ મુદ્દામાલ કક -/
રહે ૭૭૭૮૮૮૬૮૩.નાં.કદપો ઠાકોર મો (૧) નો રાખી તથા સદરે ગાળે લ દારૂ.ડીસા ડોલીવાસ ૯૨૬૫૦૪૧૬૪૦ .નાં.રમેશભાઇ રબારી મો (૨)
રહે.ડીસા ભોપાનગર ચોકડી પાસે રહે ૯૯૨૫૪૮૯૭૬૬.નાં.ભવાનજી ઠાકોર મો (૩).રસાણા તા ડીસા નાઓને વેચાણ કરતા હોવાની.હકકકત
જણાવી

સ્થળ

ઉપર

થી

હાજર

મળી

આવી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

તેના

વવરૂધ્ધ

પાલનપુર

તાલુકા

પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ-નાં.ર.

એફ ૬૫ ધી પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૩૭૪,બી,સી,ડી,ઇ, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૭)
તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૨ કલાક-૧૮/૪૫ વાગે મોજે લાખણી ગામે

આ કામના તહોદાર પપ્પુવસિંગ અમરવસિંગ વાઘેલા રહે- લાખણી તા:લાખણી

વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ખેતરમાાં રહેણાાંક ઘરની બાજુમાાં ઉંચાણવાળા પ્લોટમાાં લીમડાના ઝાડા નીચે રાયડાની ફોતરી
નીચે જમીનમાાં દાટે લ લોખાંડના પટારામાાં ગે .કા. અને વગર પાસ-પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર ટીન કુ લ
નાંગ-૯૦૬ કક.રૂા.૧,૧૦,૬૦૦/- નો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૨૫૩ પ્રોહી એકટ ક.૬૫-એઇ,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૪/૦૫/૨૨ કલાક.૧૧/૩૦ વાગે મોજે

ચડોતર પુલ ઉતરતા પાલનપુર તરફ

આ કામના આરોપીએ આરોપી સગતારામ પુરખારામ

રબારી રહે.પાસલા તા.સાચોર જી.જાલોર રાજ્સસ્થાન તથા સાથેના ભાથીભાઇ વેરશીભાઇ રબારી રહે,કારડા તા.ધાનેરાવાળા એકબીજાના મેળા
પીપણામા તેમના કબજાની સ્વીફ્ટ VDI કાર નાં.GJ 02 BH 4338 માાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ કૂલ બોટલો નાંગ-૮૨ કુ લ
કી.રૂ.૫૮,૮૨૦/-નો રાખી તથા સ્વીફ્ટ કાર નાં. GJ 02 BH 4338 કીરૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ કીરૂ.૫૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૩,૬૩,૮૨૦/ના મુદામાલ સાથે મળી આવી આ દારુનો જથ્થો અમદાવાદ ખાતે રહેતા રાજુભાઇ નામના ઇસમ જેમનો મો.નાં.૭૮૫૯૯૦૨૨૫૧ ને અડાલજ
ખાતે આપવા જતાાં હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન આરોપી સગતારામ પુરખારામ રબારી નાઓ પકડાય જઇ તથા ભાથીભાઇ
વેરશીભાઇ રબારી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૩૮૪/૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ.૬૫એ,ઇ,૧૧૬
(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૩/૩૦ મોજે નારોલી સીમ વૈડાના ગોળીયા સ્કુ લની આગળ આ કામના સ્સ્વફ્ટ ગાડી નાંબર. GJ-08-AJ-4089 ચાલકે
પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ બોટલો
નાંગ-૧૮૨૪ કક.રૂા.૧,૭૧,૩૬૦/- નો રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની. કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૪,૭૧,૩૬૦ /- ના સાથે ગાડી
મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૪૧૦ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ.ઈ), ૧૧૬ (૨), ૯૮(૨), ૯૯, મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૨ ક.૦૮/૩૦ વાગે માાંજે આંબેથા ગામના પાટીયા ઉપર આ કામના તહોમતદાર (૧) આત્મારામ સ/ઓ રામકુ માર નદાજી
(રાજપુત) રહે.ભોજરાજ તા.હુરડા જી.ભીલવાડા(રાજ.) તથા (૨) સોમારામ જેસારામ તલકાજી માળી રહે.ચીલાસણ તા.રાણીવાડા
જી.ઝાલોર(રાજસ્થાન) તથા (૩) લોકે ન્રવસહ સ/ઓફ ખાંગારવસહ રાજપુત રહે.ફોગે રા તા.ગઢરા જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)વાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણામાાં તહો નાંબર ૧ તથા ૨ નાઓએ છોટાહાથી ગાડી નાંબર GJ08AU2621 નીમાાં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂનીનાની મોટી
બોટલ નાંગ.૧૦૩૧ કી.રૂ.૧,૩૩,૫૦૫/- ની હેરાફેરી કરી તથા તહો.નાં.૩ નાઓએ સ્વીફટ ગાડી નાં.GJ01RE4461 થી પાયલોટીંગ કરી પ્રવતબાંધીત
ગુજરાત રાજ્યમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો વવદે શી દારૂનો જથ્થો ધુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન સ્વીફટ ગાડી
કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા છોટા હાથી ટે મ્પુ ગાડી કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ – ૩ કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૬૪૦૦/- તથા
પ્લાસ્ટીકની બોટલ તથા ડબ્જબાના બોક્ષ નાંગ- ૧૦

કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૬,૦૪,૯૦૫/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ

અમીરગઢ પો.સ્ટે પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૨૦૬ /૨૦૨૨ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૩,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

