ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ ના ક.૦૫/૩૦ વાગે મોજે ખોડા પોલીસ ચેકપોસ્ટ આ કામના આરોપી બાાંકારામ સ/ઓ ખેતારામ જાતે.જાટ(સારણ) ઉ.વ.૨૮
ધાંધો.ડ્રાઈવીંગ તથા નામ જસરાજ સ/ઓ પદમારામ નવલારામ જાતે.જાટ(સારણ) ઉ.વ.૧૮ ધાંધો.ખલાસી બન્ને રહે.પન્જજી, તા.બાયતુ,
જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાની ટાટા કાં પનીની ટ્રક ગાડી નાં.RJ-29-GA-8061 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ કાં પનીની બોટલો કુ લ નાંગ-૨૫૯૨ કક.રૂા.૭,૭૭,૪૦૦/-નો તથા ગાડીની કક.રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા
ચોખાના કટ્ટા નાંગ-૪૫૦ કકિં.રૂા.૯૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા વાહનની આર.સી.બુક, તથા સાધનીક કાગળોની નકલ
જેની કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ચાલક ઈસમનુાં અસલ ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્જસ નાંગ-૧(એક) કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ તથા તહોમતદાર ખલાસી જસરાજનુાં એ.ટી.એમ
કાડડ નાંગ-૧(એક) કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ચોખાના કટ્ટાની બબલ્ટી જેના કાગળ નાંગ-૫ જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂા.૧૮૭૨૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે આરોપી નાં.૧,૨ પકડાઈ જઈ તથા જયરામ બબશ્નોઇ રહે.સાચોર બાજુ વાળો જેનો મો.નાં.૮૩૪૭૮૨૪૫૩૮ હાજર મળી ના આવી
એકબીજાએગુનો કરવામાાં મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટડ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૨૯૭ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬
(૨), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ કલાક

૦૫/૩૦ વાગે મોજે વકતાપુરા પાટીયા પાસ આ કામના તહોમતદાર

કવીડ ગાડી નાંબર

GJ.38.BA.1912 ના

ચાલકે તેની ગાડીમાાં ગે .કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયર ટીનની કુ લ બોટલ નાંગ-૨૮૬ કુ લ કકમત રૂવપયા
૩૧,૧૭૦/- તથા કવીડ ગાડી કકમત રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૨,૮૧,૧૭૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી લઇ આવતાાં
ગાડીનુ ટાયર નીકળી જતાાં ગાડી મુકી જતો રહી ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પાટડ C- ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૨૦૧૦૩/૨૨ પ્રોહી કલમ.
૬૫AE, ૧૧૬(ર), ૯૮(ર), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તાના ક ૨૦૨૨/૦૩/૨૩..૨૨ ૪૫/વાગે મોજે કાસવી ગામની સીમામા આ કામના સ્કોરપીયો ગાડી ન GJ-૦8-BH-ના ચાલક કાળારામ 1814
કા અને વગર પાસ પરમીટનો .રાજસ્થાન વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે ) જાલૌર .સાચોર જી .વાકદાાંતીયા તા .ડાયારામ કોળી ઠાકોર રહે
૪૯ .રૂ.કક ૫૭૬ બોટલ નાંગ ૧૪ ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ,૯૨૦ .તથા સ્કોરપીયો ગાડી નાં -/GJ-૦8-BH- .રૂ.ની કક 1814
૨,૦૦,૦૦૦૨ .રૂ.એમ મળી કુ લ કક -/૨૦૦૦ .રૂ.કક ૦૧ તથા મોબાઇલ નાંગ -/,૫૧,૯૨૦નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા

-/

નાઓએ દારૂ ભરાવી તથા દે વાભાઇ ધુળાભાઇ રાવલ રહે ૬૩૭૮૬૯૭૮૯૨.નાં.નાનાભુવાણા મો .ભગવતદાન ગઠવી રહે. બુકણા તાવાવ .
વાળાઓએ દારૂ માંગાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનોકરે લ હોઇ થરાદ પોસ્ટે . પાટડ સી ગુ .નાં.ર.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૧૪ પ્રોકહ
એક્ટ ક૬૫.એઇ ૧૧૬(બી),૯૮(૨) ૯૯ ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨ ક.૦૭/૩૦ વાગે માાંજે નાગફણા ગામના બસ સ્ટે શન આ કામના આરોપી (૧) શાન્ન્જતભાઇ રામાભાઇ જાતે.રાવળ રહે.કીલવા
તા.સાાંચોર જજ.જાલોર(રાજસ્થાન) તથા (૨) સુરેશભાઇ જાતે.મીણા જેનો મો.નાં.૮૩૦૨૭ ૫૫૦૫૩ તથા (૩) દારૂની ગાડી ભરી આપનાર
રફીકભાઇ મોઇલા (મુસ્લીમ) રહે.હડેતર તા.સાાંચોર જેનો મો.નાં.૯૬૩૬૨૨૨૨૪૮ વાળો પૈકી આરોપી નાંબર-૧ પકડાય જઇ પોતાના કબ્જજાની
સ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ-05-JM-0845માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની તથા બબયરની બોટલો મળી
કુ લ બોટલો નાંગ-૧૧૩૯ કક.રૂા.૧,૧૭,૦૫૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૩,૨૫,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫૦૦/- મળી કુ લ
કક.રૂા.૪,૪૨,૫૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી પકડાઈ જઈ તેમજ તેમની પાસેથી પકડાયેલ ગાડીને ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા તરીકે
ઉપયોગ કરી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટડ -એ.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૨૩૧/૨૦૨૨ પ્રોહી
એકટકલમ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧,૮૩તથાઈ.પી.કો.ક.૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧,૪૮૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૫)
તા-૨૭/૦૩/૨૦૨૨ કલાક – ૧૭/૪૫ વાગે મોજે આબુ હાઇવે મલાણા પાટીયા ગામે આ કામના આરોપીઓએ (૧) જગમાલવસહ સ/ઓ રૂપવસહ
સરદારવસહ જાતે.રાજપુત (ભાયલ) ઉ.વ.૨૫ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે.ગામ ધીરા તા.વસવાના જજ.બાડમેર (રાજસ્થાન) (૨) સૈલેષ ઉફે ચેનારામ સ/ઓ
ગીગારામ જીવાજી જાતે.દે વાસી (રોઝ) ઉ.વ.૨૧ ધાંધો.મજુરી રહે.રમણીયા તા.સીવાણા જજ.બાડમેર (રાજ.)(૩)
મો.નાં.9351925917 ૯૩૫૧૯૨૫૯૧૭ (૪)

જાલોરના સુરશા

અમદાવાદના યશભાઇ મો.નાં. ૯૫૩૭૬૧૧૮૨૭ મો.નાં. 9537611827પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની

મારૂતી સ્વીફ્ટ ગાડી નાંબર જી.જે.૫.જે.એ.૭૫૭૨ માાં જાલોરના સુરશા મો.નાં.૯૩૫૧૯૨૫૯૧૭ વાળાની મદદગારીથી ગે .કા અને વગર
પાસપરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની કુ લ બોટલ/ટીન નાંગ – ૩૬૦ કક.રૂ. ૩૪,૮૦૦/- નો ભરી અમદાવાદના યશભાઇ મો.નાં.
૯૫૩૭૬૧૧૮૨૭ વાળાએ દારૂ માંગાવી ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂને ગુજરાતમાાં ગુસાડવાનુ કાવતરૂ રચી સ્વીફ્ટ ગાડી તથા રોકડ તથા
મોબાઇલ તથા ગાડીના સાધનીક કાગળો સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૩,૮૧,૯૬૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન જગમાલવસહ તથા સૈલેષ

ઉફે ચેનારામ પકડાઇ

જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ પા.તા.પો.સ્ટે પાટડ “સી” .ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૨૫૬/ ૨૦૨૨ ધી પ્રોકહ એક્ટ

કલમ ૬૫(એ ઇ).૧૧૬(૨) ૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨

ક. ૯/૦૦ થી ૧૦/૦૦ વાગે મોજે સરહદ છાપરી ચેક પોસ્ટ આ કામના આરોપીઓએ (૧) મોહીત એસ./ઓ સુરેન્જરવસિંહ

સરદારવસિંહ કટારીયા ઉ.વ.૨૪ રહે-કૈ લાના તા-ઘન્નોર જજ.સોનીપત હરીયાણા (૨) સુનીલકુ માર મહેન્જરવસિંહ હરીવસિંહ જાટ ઉ.વ.-૩૭ રહે-રોહણા તાખરખોદા જજ. સોનીપત હરીયાણા (૩) મનોજ લુહાર રહે-રોહણા તા-ખરખોદા જજ.સોનીપત હરીયાણા મો.નાં-૭૦૬૭૨૧૬૯૩૦ પોતાના સાંયકુ ત
જાત કબ્જજાની હુન્જડાઈ કાં પનીની સેન્જટ્રો ગાડી નાં.DL-8 CN-7157વાળીમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વીદે શી દારૂની બોટલો
નાંગ-૪૮૫ કી.રૂ.૨,૪૨,૫૦૦/- તથા સેન્જટ્રો ગાડી કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કીં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૩,૦૨,૫૦૦/મુદામાલની

હેરાફેરી

કરવામાાં

એકબીજાને

મદદગારી

કરી

પકડાઈ

જઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૨૦૧૫૯/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬ (૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબનો
કરવામાાં આવેલ છે .

તેના

વવરૂધ્ધ

અંબાજી

પો.સ્ટે .પાટડ -

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

