ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ક.૦૭/૧૫ વાગે માાંજે ટે ટોડા ગામની સીમ નાગફણા જતા સીંગલ પટ્ટી રોડ ઉપર (૧) રવવન્દ્ર માાંનારામ ધુડારામ વવશ્નોઇ
રહે.પુનાસા તા.ભિનમાલ જી.જાલોર (રાજસ્થાન) (૨) વવષ્ણુપ્રકાશ કકષ્નારામ ગોદારા રહે.વાડા િાડવી તા.બાગોડા જી.જાલોર(રાજસ્થાન) (૩)
કકશનલાલ ગે નારામ અચળારામ જાટ (ચૌધરી) રહે.ડઉકીયા કી ઢાણી ખડીન તા.રામસર જી.બાડમેર (રાજસ્થાન) (૪) પ્રતાપરામ પોકરારામ
વવશ્નોઇ રહે.નવા વાડા તા.ભિનમાલ જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાંથી પોતાના કબજા િોગવટાની ઇનોવા કાર
નાં.GJ-01-RY-9589 તથા ઇનોવા કાર નાં.GJ-18-BJ-9099 માાં વગર પાસ પરમીટ નો ગે .કા.નો િારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ૧૧૦ જે કુ લ બોટલ/ટીન નાંગ-૨૪૯૪ કક.રૂ.૧૦,૦૨,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા ઇનોવા કાર નાં.GJ-01-RY-9589
કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ઇનોવા કાર નાં.GJ-18-BJ-9099 કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ચાર વાહન રજીસ્રે શન નાંબર પ્લેટ નાં.GJ-37-J-2379
કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૩૦,૧૨,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત આરોપી નાં.૦૧ અને ૦૩ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૦૨
અને ૦૪ નાઓ નાસી જઇ એકબીજાની મદદગારીથી હરીયાણા તથા રાજસ્થાન રાજય વનવમિત ગે .કા.વગર પાસ પરમીટના િારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા ભબયર ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી આરોપી નાં.(૧),(૩) પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.(૨),(૪) નાસી જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ પાાં ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૦૬૨/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩,
૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨

ના કલાક ૧૬/૧૫ વાગે

મોજે બલોધન ગામની સીમમાાં આ કામના તહોમતદાર વવરે ન્દ્રસીહ રૂપસીહ રાઠોડ મુળ રહે.

રાઠોડ મુળ રહે. ટાપરા તા. બાલોતરા જજ.બાડમેર હાલ રહે. F-207 રાધે રે સીડન્દ્સી હાથીજણ વટવા અમદાવાદ તા.જી અમદાવાદ વાળાએ
પોતાના કબજાની ગાડીમાાં િારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ ૧૬૬ કક.રૂ. ૧,૨૮,૨૩૦/-નો તથા મારૂતી સુઝુકી બલેનો ગાડી નાં.
GJ-10-CG-9877

ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ નાંગ ૧કક.રૂ. ૫૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ- ૪,૩૩,૨૩૦/- નો મુદામાલ રાખી ડ્રાયવર ચાલક

પકડાઇ જઇ તથા વાાંકસીહ તગતસીહ સોઢા (દરબાર) તથા તનેરાજસીહ ઓમસીહ સોઢા બન્ને રહે. ભુકા લોહીડા તા.સીણધરી જી. બાડમેર
(રાજસ્થાન) વાળાઓએ ગાડીમાાં દારૂ િરી આપી સેન્દ્રો ગાડી નાં. GJ-12-AE-5206 માાં પાયલોટીગ કરી ના પકડાઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાને
મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

િાિર

પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૨૦૧૨૩/૨૦૨૨

પ્રોહી

એકટ

કલમ-

૬૫(એ),(ઇ),

૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૪/૩૦ વાગે

મોજે નેનાવા ચેકપોસ્ટ આ કામના મકહન્દ્રા પીકઅપ ડાલા નાં. RJ-04-GB-9952ના ચાલક

હરદાનિાઇ સ/ઓ કલારામ અદારામ જાતે જાટ (વસયાગ) રહે.તારાન્દ્ત્રા તા-ચૌહટન જી.બાડમેર(રાજસ્થાન)વાળા પોતાના કબ્જજાની ગાડીમાાં ગે ર
કાયદે સર િારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ/ટીન ભબયરની પેટીઓ નાંગ-૨૧ કુ લ બોટલો નાંગ-૮૮૮ કક.રૂ. ૧,૦૪,૦૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧
કક.રૂ. ૫૦૦૦/- તથા મકહન્દ્રા પીકઅપ ડાલા નાં. RJ-04-GB-9952ની કકિં.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૭,૦૯,૦૪૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી
હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ તેમજ પ્રોહી મુદ્દામાલ િરી આપનાર જોગે શ જાટ રહે.બાડમેર વાળો જેનો મો.નાં.૯૮૨૮૭૦૮૯૯૭વાળાએ
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં..૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૦૩૯/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬
(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે િાવીસણા ગામથી પવિમ કદશા તરફ આશરે ૫૦૦ મીટરના અંતરે વેરશી હજુર ઠાકોરનુાં ખેતરમાાં
તે એવી રીતે કે , કોલમનાં.૦૨માાં જણાવેલ આરોપીઓ (૧) વવનોદ કુાં વરજી દલવાડીયા રહે. ગામ-ગઠામણ, તા. પાલનપુર, જી.બનાસકાાંઠા(ર)
િરત કુાં વરજી દલવાડીયા રહે. ગામ-ગઠામણ, તા. પાલનપુર, જી.બનાસકાાંઠા (૩) ધ્રુવ તુલસીિાઈ ડોડીયા, ઉ.વ.૩૦, રહે.નવજીવન ચોકડી
રામેશ્વર સોસાયટી ગલી નાં-૧,પાટણ (૪) કહતેષિાઈ પરબતિાઈ પ્રજાપવત, ઉ.વ.૨૯, ૨હે. ગામ િોયણ, વપ્રતીનગર તા.ડીસા જીલ્લો
બનાસકાાંઠા (પ) મુકેશસીંગ વવનુસીંગ પરમાર (ઠાકોર), ઉ.વ.૨૨, રહે. ગામ-અખોલનાની ઠાકરોવાસ તા.ડીસા, જી.બનાસકાાંઠા (૬) શબ્જબરીિાઈ
સાહમામદ ફકીર, ઉ.વ.૪૧, રહે.ગામ- ચડોતર આંબેડકરનગર તા.પાલનપુર જી.બનાસકાાંઠા તથા મોબાઇલો તથા મોટરસાયકલો મુકી નાસી
જનાર આરોપીઓ તથા તપાસમાાં નીકળે તે પૈકી આરોપી નાં.૧ તથા ૨ વાળાઓએ િેગા મળી બહારથી ખેલઓ બોલાવી જુગારરમવાની
સગવડતા પુરી પાડી જાહેરમા ગાંજી પાના વડે તીન પતીનો રૂવપયાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી આરોપી નાં.૩ થી ૬ વાળા રોકડા
રૂવપયા ૫૮,૮૦૦/ તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા શેતરાં જી નાંગ-૧ કક.રૂા. ૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૦૭ કક.રૂા.૧૯,૫૦૦/
તથા મોટરસાયકલ નાંગ-૪ તથા એકટીવા નાંગ-૧ કક.રૂા. ૧,૬૩,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂા.૨,૪૧,૩૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઈ જઈ તથા
આરોપીનાં-૧ વાળો તથા મોબાઈલ ફોનો તથા મોટરસાયકલો મુકીને નાશી જનાર આરોપીઓ નાશી જઈ ગુન્દ્હો કરે લ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૨૦૦૫૮/૨૦૨૨ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૫)
તાના કલાક ૨૦૨૨/૦૧/૨૮..૧૫વાગે ૧૫/ મોજે િેસાણા ગામે તે એવી રીતે કે આ કામના તહોદાર-રઘુ ઉફે લગધીરિાઇ હરદાનજી જાતે
વણકર રહે કદયોદર વાળાએ.િેસાણા તા.પોતાના કબજા િોગવટાના રહેણાક મકાનમા િારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂમોટી -બીયરની નાની/
૩૫.રૂ.જેની કુ લ્લે કક ૨૫૪ બોટલો મળી કુ લ્લે બોટલો નાંગ,૭૯૪ કા.નો ગે -/વગર પાસ પરમીટ નો રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન
મળી આવી ગુનો

કરે લ હોઇ કદયોદર પાટટ પ્રોહી ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૧૭૨૨૦૦૧૩૮-સી..ક૬૫.-AE (૨)૧૧૬,મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તાના ક ૨૦૨૨/૦૧/૨૮..૧૪૧૫/ મોજે ખોડા પોલીસ ચેકપોસ્ટ આ કામના આરોપી શ્રવણકુ માર સભબશ્નોઈ.ઓ અનોપારામ જાતે/ (ઈશરવાલ)
િીમસાગર.રહે, તાઓસીયા., જજ(રાજસ્થાન)જોધપુર. વાળાએ પોતાના કબ્જજાની ટાટા કાં પનીની રક ગાડી નાં.RJ-19-GC-0468 માાં ગે કા અને .
કક ૫૧૪૮-વગર પાસ પરમીટના િારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો તથા ભબયરના ટીન મળી કુ લ નાંગ.રૂા૭.,૪૭,૩૦૦નો રાખી -/
૫.રૂા.હેરાફેરી કરી ગાડીની કક,૦૦,૦૦૦તથા ઘઉંના આટાના -/ કટ્ટા નાંગકકિં ૭૦૦-.રૂા૪.,૨૦,૦૦૦કક ૨-તથા મોબાઈલ નાંગ -/.રૂા૫.,૫૦૦તથા -/
કકિં ૧-તથા ખોટી નાંબર પ્લેટો નાંગ -/૩૩૦.રોકડ રકમ રૂા.રૂાવાહનના અસલ ડોક્યુમેન્દ્ટ નાંગ ૦૦/૦૦.-૪તથા ચાલક ઈસમનુાં ૦૦/૦૦.રૂા.કકિં (ચાર)
અસલ ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્દ્સ નાંગ-૧ તથા ચાલક ઈસમનુાં ૦૦/૦૦.રૂા.કકિં (એક)આધાર કાડટ નાંગતથા ઈન્દ્ડસઈન્દ્ડ બેન્દ્કનુાં ૦૦/૦૦.રૂા.કકિં (એક)૧એ.ટીકકિં ૧-નાંગ .એમ..રૂાતથા ઘઉંના આટાની ભબલ્ટી લગત કાગળો નાંગ ૦૦/૦૦.-૫તથા નાંબર પ્લેટ નાંગ ૦૦/૦૦.રૂા.કકિં (પાાંચ)-૧ કકિં ૦૦/૦૦.રૂા.
મળી કુ લ કક.રૂા૧૬.,૭૩,૧૩૦ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી પકડાઈ જઈ તેમજ તેની પાસેથ -/ીી પકડાયેલ ગાડી નાં .RJ19GBને ખોટી 0461
.નાંબર પ્લેટ નાંRJ-19-GC-0468ની લગાડી ખોટી નાંબર પ્લેટનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પોપાટટ સી .સ્ટે .
નાં.ર.ગુ.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨0૧૦૨ પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫(ઈ)(એ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ તથા ઈ૪૬૫.ક.કો.પી., ૪૬૭ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.૦૩/૩૫ વાગે મોજે થરાદ સાાંચોર હાઈ-વે રોડ માાંગરોળ ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપી રૂગનાથરામ ચુતરારામ
જાતે.જાટ(ખોત) રહે.કાઉ કા ખેડા, કવાસ તા.જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાની ટાટા કાં પનીની રક ગાડી નાં.GJ-01-FT-2419 માાં
ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના િારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો તથા ભબયર ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૩૩૦૦
કક.રૂા.૯,૬૧,૧૪૦/-નો રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની કક.રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા દસ્તાવેજી
કાગળોની નકલો કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ તથા પ્લાસ્ટીકના જૂના જેવા સડી ગયેલા કારટૂન નાંગ-૪૮૦ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ ના મળી કુ લ કક.રૂા.૧૯,૬૬,૧૪૦/- ના
સાથે પકડાઈ તેમજ આરોપી નાં.૨ નારાયણ જાટ રહે.બાડમેર, ગાાંધીનગર, તા.જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન) મો.૭૭૨૬૮૫૮૨૭૨ વાળાએ સદર
દારૂનો જથ્થો િરી આપી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨0૧૦૮ પ્રોકહ
એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

