ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૦૦/૩૦ વાગે મોજે શીતળામાની ઘાટી પાસે આંબલીમાળ ગામની સીમ આ કામના આરોપીએ પોતાના કબ્જાની
મહીન્દ્રા એન્દ્ડ મહીન્દ્રા કાં પનીની XUV 500 મોડલની સીલ્વર કલરની ગાડી નાં.HR-51 AW-8225 વાળીમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટની અલગ અલગ બ્ાાંડની વીદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૬૬ કી.રૂ.૪,૯૯,૦૦૦/- તથા XUV 500 ગાડીની કી.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી
કૂલ કી.રૂ.૧૪,૯૯,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલની હેરાફેરી દરમ્યાન વાહન ચાલક પોતાના કબ્જાની ગાડી મ ૂકી નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેના
વવરૂધ્ધ અંબાજી પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૨૦૧૬૫/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬ (૨), ૯૮(૨) ,મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.-૧૭/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૨૩/૩૦ થી તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ક.૦૦/૩૦ દરમ્યાન મોજે મીઠાવીરાણા ગામથી પાનેસડા જતા કાચા રસ્તે આ કામના
તહોદારોએ(૧) મહહપતસીંહ ભેરસીંહ ાતે ચૌહાણ (દરબાર) ઉ.વ.૨૮ ધાંધો ખેતી રહે.માંડાલી તા.વાવ જી.બનાસકાાંઠા

(૨) ગમન ઉફે .

ગુમાનવસિંહ દે વીસીંહ ચૌહાણ રહે.માંડાલી તા.ચીતલવાણા જી.ઝાલોર (રાજસ્થાન) (૩) મલાભાઇ ઉફે મનોજભાઇ દે વસીભાઇ રબારી રહે.તખતપુરા
(જોરડીયાળી) તા.વાવ પોતાના કબા ભોગવટાની બોલેરો ગાડી નાંબર જી.જે.૦૮ એ.ઇ.૩૨૩૪ વાળીમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની
૧૮૦ મીલી.ની કાચની સીલબાંધ નાની બોટલો નાંગ-૧૧૦૪ હક.રૂ. ૧,૧૦,૪૦૦/- તથા ગાડીની કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨
હક.રૂ.૫૫૦૦/- એમ કુ લ હક.રૂ.૨,૬૫,૯૦૦/- ના મુદામાલ સાથે એકબીાના મેળાપીપણાથી ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટે હેરાફેરી કરી પોલીસ
નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ માવસરી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૦૨૨૦૦૪૬/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ.
૧૧૬(૨),૯૮,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તાવાગે ૨૦/૦૬ ૨૦૨૨ના કલાક/૦૪/૧૯. મોજે ઉચોસણ ગામે આ કામના આરોપીએ પોતાના કબાની કાર નાં.GJ.02.CA.3032માાં ગે .કા.
અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના પરપ્રાાંતીય દારૂ અને બીયરની બોટલો ભરે લ પુઠાની પેટીઓ નાંગ૨૭ કુ લ-, જેમાાં કુ લ બોટલો
૮૪૪ નાંગ જેની હક૮૪ .રૂ.,૪૦૦૧ નો રાખી હેરાફેરી દરમ્યાન એકસીડન્દ્ટ કરી ગાડી સહીત કુ લ મુદામાલ-/,૮૪,૪૦૦નો મુદામાલ મ ૂકી નાશી -/
જઇ ગુનોકરે લ હોઇ સુઈગામ પોસ્ટે ..પાટટ -સી.ગુ૧૧૧૯૫૦૪૫૨૨૦૧૧૬.નાં.ર.,ધી પ્રોહી ધારા ક૬૫એ ..ઈ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯ તથા ઇકો .પી.
૧૭૭ એકટ કલમ.વી.તથા એમ ૨૭૯ કલમ,૧૮૪,૧૩૪ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૪/૦૦ વાગે મોજે ખોડા ગામની સીમમાાં ખોડા વાતડાઉ રોડ ઉપર આ કામના બોલેરો પીક અપ ડાલા નાં.GJ05-AT-9629 ના ચાલક માલસેંગભાઈ ઉફે માલો સ/ઓ જીવાજી ચૌહાણ(રાજપુત) રહે.દુધવા તા.થરાદવાળાએ તથા તેની સાથેના આરોપી
ઈસમ અરવવિંદભાઈ સ/ઓ શામજીભાઈ ચૌધરી રહે. સવપુરા, તા.થરાદવાળાએ તેઓના કબ્જાના બોલેરો પીક અપ ડાલામાાં ગે .કા .અને વગર
પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો તથા બબયરની બોટલો/ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૯૨૮
હક.રૂા.૧,૩૩,૦૨૪/-નો રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની હક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ હક.રૂા.૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ
રૂા.૩,૫૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ હક.રૂા.૩,૪૬,૫૨૪/- ના સાથે બાંન્ને ઈસમો પકડાઈ જઈ ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી તેમજ ચાલક
ઈસમે પોતાની પાસેન ાંુ બોલેરો પીકઅપ ડાલુ પ ૂરઝડપે હાંકારી આડસમાાં મુકેલ પોલીસના ખાનગી વાહન બોલેરો ગાડી નાં.GJ-08-BN-3162ને
ટક્કર મારી આશરે રૂા.૫૦,૦૦૦/-નુાં નુકશાન કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૬૦ પ્રોહહ કલમ
૬૫એઈ,૧૧૬(બી) ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ તથા IPC ક.૨૭૯, ૪૨૭ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨૨ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે વડગામ પાલનપુર રોડ રીલાયન્દ્સ પેટ્રોલપાંપ ની બાજુમા આ કામના કામના આરોપીઓ (૧)
શાહરૂખખાન નજીરખાન ચૌહાણ રહે.વડગામ રાઠોડવાસ તા.વડગામ જી.બનાસકાાંઠા તથા (૨) મોસીનખાન ઈબ્ાહહમખાન સમેગા રહે.વડગામ
રાઠોડવાસ તા.વડગામ જી.બનાસકાાંઠા વાળાઓએ પોતાના કબ્જાની એક્ટીવા તથા મારૂતી સુઝુકી ૮૦૦ ગાડી જેના નાંબર જોતાાં GJ-1-E3554માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો મળી કુ લ બોટલો નાંગ-૯૪ હક.રૂા.૨૮,૧૮૦/-નો રાખી
વેપાર કરી ગાડીની હક.રૂા.૫૦,૦૦૦/- તથા એક્ટીવાની હકિંમત રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ હક.રૂા.૧૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ
રુ.૧૦,૫૦૦/-મળી કુ લ હક.રૂા.૧,૩૩,૬૮૦/- ના મુદામાલ સાથે બાંન્ને આરોપીઓ પકડાઈ જઈ તેમજ મુકેશસીંહ પ્રતાપસીંહ ડોડીયા વાળાએ
પકડાયેલ ગે રકાયદે સર દારુનો મુદ્દામાલ રાખી રખાવી ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ વડગામ પો.સ્ટે .
પાટટ -સી ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૨૦૨૪૧/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ),(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો
કરવામાાં આવેલ છે .

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

(૬)
તા/૪/૨૧.૨૦૨૨ના કલાક

૫૦/૧૨.મોજે ખોડા પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના ટ્ર્ક નાં. RJ.19.GB.8287ના ચાલક ખરતારામ પુરખારામ

ાત બાડમેર.વસણધરી જી.અમરપુરા ભાટીયાળી નાડી તા.રહે (ગોદારા)ાટ.રાજસ્થાન વાળાને સવતષ ાટ ગોદારોકી ઢાણી માધપુરા તાબાયતુ .
વાળાએ સીણધરી ચાાંપલ માતાજીના માંહદર પાસેથી પકડાયેલ તહોમતદારની કબ્જા ભોગવટાની ટ્રકમાાં ગે ૮૮૯૦૯૯૮૩૨૦.નાં.મો.કા અને
વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ કાં પનીની પેટીઓ નાંગજેની કુ લ બોટલ તથ ૧૮૫-ાા બીયર ટીન
નાંગજેની કુ લ હક ૫૧૪૮-.રૂ૬.,૦૩,૫૨૮૧૦.રૂા.નો દારૂ તથા ટ્રકની હક-/,૦૦,૦૦૦જેની હક ૧-તથા મોબાઇલ નાંગ -/.રૂાતથા ગાડીના

-/૫૦૦૦.

તથા બીલ નાંગ ૦૦/૦૦.રૂ.સાધનીક કાગળો તથા ત્રીપાલ રસ્સી હક-૪ હકતથા રોકડ રકમ રૂ ૦૦/૦૦.રૂ..૨૧૦૦એમ મળી કુ લ મુદામાલ -/
-/૧૬૧૦૬૨૮.રૂા.હકના મુદામાલ સાથે એકબીાના મેળાપીપણાથી ભરી ભરાવી ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા તહો
નાં.૧ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુપ્રોહી કલમ ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૬૨.નાં.ર..૬૫ એઇ.,૧૧૬ (૨), ૯૮(૨),
૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક – ૦૮:૧૫ વાગે મોજે કાં સારી ત્રણ રસ્તા થી બાઇવાડા તરફ જવાના રસ્તે આશરે ૫૦૦ મીટરના અંતરે , કાં સારી
ગામની સીમ, આ કામના આરોપી ઇકો ગાડી નાંબર : GJ06HS1365 વાળીનો ચાલકે પોતાના કબ્જા-ભોગવટાની ઇકો ગાડી હકિં.રૂા.
૨,૦૦,૦૦૦/- વાળીમાાં ગે રકાયદે સર તથા વગર પાસપરમીટે ભારતીય બનાવટની પરપ્રાાંતીય વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ- ૧૦ (બોટલ નાંગ૪૮૦), હકિં.રૂા. ૪૮,૦૦૦/- તથા સાધવનક કાગળોની ઝેરોક્ષ નકલો, હકિં.રૂા. ૦૦/- મળી કુ લ હકિં.રૂા. ૨,૪૮,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ રાજસ્થાન
રાજ્યમાાંથી ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજ્યમાાં પ્રવતબાંવધત ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ઘુસાડવા સારૂ હેરાફેરી કરી લઇ આવી પોલીસ
નાકાબાંધી જોઇ પોતાના કબ્જાની ઇકો ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુન્દ્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન પાટટ C ગુ.ર.નાં. 11195019220280,
ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫(A)(E), ૮૩, ૯૮(ર), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૧૫/૩૦ વાગે મોજે ઇઢાટા ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદાર દશરથકુ માર નાગજીભાઇ ચૌહાણ રહે.ઇઢાટા તા.થરાદ
વાળાએ પોતાના ગામની સીમમાાં આવેલ પરબતવસહ ભારતવસહ ચૌહાણનુ ખેતર વાવેતર સારૂ રાખી તેમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો તથા બીયર ટીનની કુ લ પેટી નાંગ-૧૦, જેની બોટલો/બીયર ટીન કુ લ નાંગ- ૩૬૦, જેની કુ લ
હક.રૂા.૩૨,૪૦૦/-નો રાખી હાજર મળી ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . સી પાટટ .ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૬૫ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ)
૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨

કલાક ૧૨/૩૦. મોજે ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોમતદાર કન્દ્ટે નર નાંબર RJ.19.GA.8227 ના ચાલક

સાવલારામ તગારામ બામણીયા (મેઘવાલ) રહે. મેઘવાલો કી ઢાણી ખુમે કી બેરી તા.ધોરીમન્ના જી.બાડમેર (રાજ.) તથા દારૂ ભરી કન્દ્ટે નર
આપનાર ઇસમ સુવનલ રહે. હરીયાણા

મો.નાં. ૬૩૬૭૯૩૫૩૬૫ વાળાઓએ એકબીાના મેળાપીપણામાાં ગુજરાત રાજયમાાં દારૂ ઘુસાડવાનુાં

ષડયાંત્ર રચી ખોટી બબલ્ટી બનાવી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી પોતાના કબા હેઠળના કન્દ્ટે નરમાાં

ગે .કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય

બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ- ૩૯૦૦ કુ લ હકમત રૂવપયા ૧૦,૧૪,૦૦૦/- તથા કન્દ્ટે નર ગાડી હકમત રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ હકમત રૂવપયા ૫૦૦/- તથા બબલ્ટી તેમજ બબલો હકમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા ગાડીની આર.સી.બુક હકમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા
ગાડીના ચાલકનુાં આધારકાડટ હકમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા વેચાણ લેખની ઝેરોક્ષ નકલો હકમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ હકમત રૂવપયા
૨૫,૧૪,૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં ચાલક મળી આવી ગુનો

કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં

૧૧૧૯૫૦૩૬૨૨૦૧૫૨/૨૨ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE, ૧૧૬(ર), ૮૧, ૯૮(ર),૮૩, ૯૯ તથા I.P.C. કલમ- ૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧, મુજબનો

ગુનો

દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૧૨/૦૦ થી તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૨૧/૩૦ વાગ્યા સુધી મોજે ડીસા-ધાનેરા સ્ટે ટ હાઇવે સામળવાડા ગામની સીમ
બીટ નાં.૨ તથા ધાનેરા-સાાંચોર રોડ નેનાવા ગામ મહાવીર (કરણી) હોટલ તથા નેનાવા ગામની સીમ આ કામના આરોપી નાં.૧ સુરેશભાઇ
શાાંવતભાઇ ગોહહલ (મેઘવાળ) ના રહેણાાંક મકાન તથા તેના ખેતર સામેના પડતર ખરાબામાાં ભારતીય પરપ્રાાંતીય બનાવટની દારૂની નાની
કાચની બોટલ/બીયર ટીન સહહત કુ લ નાંગ-૧૫ હકિં.રૂ.૧૫૦૦/- નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૨ લાલુસીંગ સન.ઓફ
જબરસીંગ દે વડા (રાજપુત) રહે.નેનાવા (ખેતરમાાં) તા.ધાનેરા તા.ધાનેરા જી.બનાસકાાંઠા તથા તહો નાં.૩ મુકેશવસિંહ સન.ઓફ વસમરતવસિંહ ઝાલા
રહે.નેનાવા,મહાવીર હોટલ(કરણી હોટલ) ધાનેરા-સાાંચોર રોડ, તા.ધાનેરા જી.બનાસકાાંઠા મુળ ગામ.માાંગતા તા.ધોરીમના જી.બાડમેર
(રાજસ્થાન) વાળાઓએ તહો નાં.૨ ની માલીકીની હોટલ તથા ખેતરમાાં આવેલ મકાનમાાં ભારતીય પરપ્રાાંતીય બનાવટની દારૂની નાની કાચની
બોટલ/પ્લાસ્ટીકની નાની દે શી શરાબની બોટલ/બીયર કાચની બોટલ સહીત કુ લ નાંગ-૩૨૪ હકિં.રૂ.૨૫,૧૦૦/- સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ કુ લ
નાંગ-૩૩૯, કુ લ હકમત રૂ.૨૬,૬૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતી માાંથી મળી આવેલ રોક્ડ રકમ રૂ. ૫,૦૫૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨
હક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા લાઇટબીલ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ રૂ.૪૧,૬૫૦/- નો મુદામાલ રાખી પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં.૨ નાઓને પ્રોહી મુદામાલ

આપનાર તહો નાં.૪ જીગર બબશ્નોઇ રહે.સાાંચોર (રાજસ્થાન) વાળો તથા પોલીસ તપાસમાાં વનકળે તે તમામ તહોદારોએ ગુનો કરવામાાં
એકબીાએ મદદગારી કરી ગુનો

કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૨૪૫/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),

૧૧૬(બી),૮૧, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ ના સવારના કલાક ૧૦/૧૫ વાગે મોજે રાહ ગામની સીમ આ કામના તહોદાર મજકુ ર (૧) સુરેવસિંહ ભવરવસહ ાતે.રાવ રહે
મુળ બગસડી (કાછે લા) તા. વસતલવાણા જી.ાલોર (રા.જ) હાલ રહે એ.૭૦૪.કે સર હાઇટ્સ શ્રી રામ ચોક સીલ્વર હોમ્સની બાજૂમા નવા નરોડા
અમદાવાદ વાળાએ પોતાના કબા ભોગવટાની મરાજો ગાડી ન જી.જે. ૨૭ ટી,ટી.૨૫૭૦મા ગે ,કા. વગર પાસ પરમીટ્નો ભારતીય બનાવટ્નો
વીદે શી દારૂ તથા બબયર કુ લ બોટ્લ ૧૯૨૨ કુ લ બલમત રૂ ૨,૬૭,૬૧૬/-નો રાખી તેમજ બે મોબાઇલ હકમત રૂ ૫,૫૦૦/- તથા ગાડીની હકિંમત
રૂ.૧૪,૦૦,૦૦૦/-આમ કુ લ મુદામાલ ૧૬,૭૩,૧૧૬/- સાથે પકડાઇ જઇ મળી આવી તેમજ માલ ભરાવનાર તખતવસહ ચતરવસહ સોઢા
રહે.બાડમેર (રાજસ્થાન) તથા

આસુરામ બબદાદારામ બબસ્નોઇ રહે. ભાહટપ ની સાથે કામ કરતા મનુ એચ નાઓના મેળાપીણાથી ગુન્દ્હો

આચરી એકબીનાને મદદગારી કરી મળી ના આવી ગ ૂનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૬૮ પ્રોહી કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

