ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા૨૫/૦૪/૨૦૨૨

કલાક ૦૪/૩૦ વાગે મોજે ભાાંડોત્રા ચાર રસ્તા આ કામના તહોમતદાર I20 ગાડી નાંબર GJ.02.CL.0616 ના ચાલકે

ગુજરાતમા દારૂ ઘુસાડવાનો ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબ્જા ભોગવટાની મરૂણ કલરની I20 ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નાંગ-૨૫૨ કક.રૂ.૬૪,૦૪૪/- તથા I20 ગાડી કક.રૂ.૪,૨૫,૦૦૦/- કુ લ મુદ્દામાલ
રૂ.૪,૮૯,૦૪૪/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી ભગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પાટટ
C ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૨૦૧૫૪/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ. ૬૫ AE, ૧૧૬(ર),૮૩, ૯૮(ર), મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૨૨/૩૦ વાગે મોજે જોરાપુરા ગામની સીમ હાઇવે રોડ ઉપર આ કામના તહોમતદાર (૧)વસધ્ધરાજસીંહ રમેશસીંહ ડાભી
રહે.ધોરી તા.વડગામ (ર)સહદે વસીંહ ધીરસીહ ડાભી રહે.પાવઠી તા.વડગામ (૩)ગણેશભાઇ સેનમા રહે.મુમનવાસ તા.વડગામ (૪)ગણેશના
કાકાનો દદકરો જેના નામની ખબર નથી રહે.મુમનવાસ તા.વડગામવાળાએ એક બીજાના મેળપીપણામાાં પોતાના કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ
ગાડી નાંબર-GJ08AJ2277 માાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારવતય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૪૨ કી.રૂ-૪૪૧૦ તથા બબયર ટીન
નાંગ-૨૧૨ કી.રૂ-૨૪૩૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કી.રૂ.૫૦૦૦ તથા સ્સ્વફટ VDI કાર દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી દક.રૂ.૩,૩૩,૭૯૦/- નો
મુદામાલ રાખી હેરાફેરી કરી તહો નાં-૧ નાઓ સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં-૨ થી ૪ નાઓ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ
પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૭૮૦/૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
ુ ા રાજલવસિંહ જાતે (૧)
તાવાગ્યે ૦૦/૧૭ ના કલાક ૨૦૨૨/૦૪/૨૬. મોજે ભાભરજુના ભાગવતશેરી આ કામના ત્હોદારોએ ૨૮.વ.રાઠોડ ઉ.ગીતભ
ધાંધો-મજુરીકામ રહેધાંધો ૩૦.વ.લાલાભાઇ અજમલભાઇ ઠાકોર ઉ (૨)ભાભર-કારે લા તા--મજુરીકામ રહે ભાભર-ભાભરનવા લુદરીયાવાસ તાચકુ ભા ઉફે

(૫)ભાભર-ભાભરજુના તા-રાઠોડ રહે.વનુભા બાબુભા જાતે (૪)ભાભર-ભાભરજુના તા-રાઠોડ રહે.વવપુલવસિંહ હુકમવસિંહ જાતે (૩)

સમ ૃધ્ધવસિંહ ઉફે સમરી (૭) ભાભર.ભાભરજુના તા.મધુભા હલુભા રાઠોડ રહે (૬)ભાભર.ભાભરજુના તા.નોબળયો બચુભા રાઠોડ રહે ગુરૂભા રાઠોડ
રહેનાઓના કબ્જજા ભોગવટાના વાડામાાં બનાવેલ સીમેન્ટના

૦૩.ભાભર ભાભરજુના ભાગવતશેરીમાાં આવેલ આરોપી નાં.ભાભરજુના તા.

તળીયામાાં ખુલ્લામાાં પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ધાણીપાસા(ઘોડીતથા -/૧૪૮૮૦.વડે પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રૂવપયા (
ક ૦૨-મોબાઇલ ફોન નાંગવ દક ૦૧-જોડ નાંગ (ઘોડી) તથા ધાણીપાસા -/૮૦૦૦.રૂ..રૂએમ મળી કુ લે દક ૦૦/૦૦..રૂ૨૨.,૮૮૦ના મુદ્દામાલ સાથે -/
નાઓ પકડાઇ જઇ તથા ત્હો ૦૨ તથા ૦૧.ત્હોદાર નાં.નાં નાઓ નાશી જઇ ગુનો ૦૭ થી ૦૩.કરે લ હોઇ

ભાભર પો-પાટટ .સ્ટે .

૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૦૭૨૨૦૩૪૫.નાં.ર.ગુ.બી જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ ક.૧૭/૩૦ વાગે માાંજે ઝેરડા ગામની સીમ ડીસા ધાનેરા હાઇવે રોડ ગોગા ડેરી બસ સ્ટે શન પાસે આ કામના (૧) વીરારામ
સાલુજી રબારી ઉ.વ.૨૪ રહે.પહાડપુરા પોસ્ટ.ગોળાસણ તા.સાાંચોર જીલ્લો.જાલોર (રાજસ્થાન) (૨) મહેન્રજી પીરાજી રાજપુત ઉ.વ.૩૦ રહે.ઘાખા
તા.ધાનેરા જીલ્લો.બનાસકાાંઠા (૩) કૈ લાશભાઇ વવશ્નોઇ રહે.સેવાડા તા.સાાંચોર

ત્હોદાર નાં. ૧ તથા ૦૨ નાઓએ

એકાબીજાની મદદગારીથી

પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની મારુતી સ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ.12.CD.5589 મા ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂની બોટલો નાંગ- ૧૫૯ દક.રૂ.૮૪,૩૩૦/- નો ભરી તથા ગાડી તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૨ એમ કુ લ મુદ્દામાલ દક.રૂ.૩,૯૦,૩૩૦/- ની હેરાફે રી કરી
પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા દારૂની ગાડી ભરી આપનાર ત્હો. નાં. ૦૩ નાઓએ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૨૯૨/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૮૧

મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૯/૦૦ વાગે મોજે ચોથાનેસડા ગામ પાસે આ કામના બોલેરો પીકઅપ ગાડી નાંબર વગરની ચેચીસ નાંબર
જોતા ZUTNKLIL૫૬૭૭૯ તથા એન્જીન નાં. PNL167606 નો છે તેના ચાલક મુકેશભાઇ દે વજીભાઇ રાજપુત રહે.ચારડા તા.થરાદ વાળાએ
પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ બીયરની બોટલ નાંગ-૪૬૬૮ કી.રૂ.૬૦૧૩૮૦/- નો તથા સ્કોવપિયો
ગાડી નાં.વગરની ચેચીસ નાંબર જોતા MA1TA25JXE2J18555 તથા એન્જીન નાં.SJE4J12033 નો છે જેના ચાલક પ્રેમાભાઇ અજાભાઇ રાજપુત
રહે.ઇઢાટા તા.થરાદ વાળાઓએ ગાડી વડે પાયલોટીંગ કરી બોલેરો પીક અપ ડાલાની કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦,/- તથા સ્કોવપિય

ો ગાડીની

કી.રૂ.૯,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ ગણી કી.રૂ.૨૦,૦૧,૩૮૦/-, નો મુદામાલ સાથે ગાડીઓ મુકી નાશી જઇ તથા અમારી ગાડીને નુકશાન પહોચાડી
ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ માવસરી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં..૦૦૪૯/૨૦૨૨ ઇ.પી.કો.કલમ ૬૫
એ.ઇ.,૧૧૬ બી, ૯૮(૨),૯૯, ૮૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૭ ,૧૧૪ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)

તાકલાક ૨૦૨૨/૦૪/૨૮.-૨૦૧૫/ મોજે ભેમાજી ગોળીયા ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપીઓ લીલારામ ઉફે લલીત લચ્છારામ દે વાસી (૧)
(૩) (રાજસ્થાન) ઝાલોર.રાનીવાડા જી.કરવાડા તા.બુધ્ધારામ હરુરામ વવશ્નોઇ રહે (૨) (રાજસ્થાન) ઝાલોર.સાાંચોર જી.ટીટોપ તા.રહે (રબારી)
સુરેશરામ ઉફે વરજ ાંગારામ લચ્છારામ રબારી રહેવાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં રહી પોતાના (રાજસ્થાન) ઝાલોર.સાાંચોર જી.ટીટોપ તા.
.કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ કાર નાંGJ-07-AR-7327 માાં ગે રકાયદે સર વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ બીયર ની તથા છુટક બીયર નાંગ ૧૨-પેટીઓ નાંગ-૧૫ એમ બોટલ તથા બીયર ટીન મળી કુ લ નાંગ૪૨૩- દક૪૨.રૂ.,૩૦૦.નો રાખી સ્વીફટ કાર નાં -/GJ07-AR-7327 ની દક૩.રૂ.,૦૦,૦૦૦દક ૦૨-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -/.રૂ૧૦.,૦૦૦૩.રૂ.એમ કુ લ મળી દક -/,૫૨,૩૦૦-/ ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી
કરતા આરોપી નાં૧.,૨ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ આગથળા પો.સી-પાટટ .સ્ટે .ગુપ્રોહી ૧૧૧૯૫૦૦૧૨૨૦૨૧૨.નાં.ર..
ક ૬૫.A E,૧૧૬(બી),૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ ક. ૧૮/૦૦ વાગે મોજે લાખણી ગામે, આ કામના તહોદારોએ (૧) અરજણભાઇ પુનમાજી જાતે- વજીર ઉ.વ.૪૦ ધાંધો- ખેતી
રહે- લાખણી, દહિંગળાજ માતાજીના માંદદરની બાજુમાાં, તા:લાખણી (૨) ભોમાજી બાવાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૪૨ રહે- અસાસણ તા:લાખણી (૩)
જયાંતીભાઇ છગનભાઇ જાતે-પરમાર ઉ.વ.૪૮ રહે- વાસણા (વા) તા:લાખણી (૪) અલ્પેશજી અમરાભાઇ જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ રહે- લાખણી
તા:લાખણી પોતાના ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીતનો તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડી રોકડા રૂ.૧૫૪૧૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ૫૨

દક.રૂ.૦૦/૦૦

એમ

કુ લ

મળી

રૂ.

૧૫૪૧૦/-

ના

મુદ્દામાલ

સાથે

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

આગથળા

પો.સ્ટે .પાટટ -

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૨૦૨૧૧ જુગાર ધારા ક. ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ કલાક-૧૦/૧૦ વાગે મોજે રમુણ ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદાર ઇન્રગીરી દકશોરગીરી ગૌસ્વામી હાલ રહે. કીંડાણા
તા.ગાાંધીધામ ભુજ મુળ રહે. બાસની સેકન્ડ ફેરી હીન્દુસ્તાન ગાવરગામ પાસે જોધપુર (રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાની મારૂતી સુઝુકી
કાં પનીની સીલ્વર કલરની SX4 મોડેલની ગાડી રજી. નાં-GJ.06.EH.1033 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારૂની બોટલો તથા બબયર ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૧૮૯ દક.રૂા.૬૬૭૬૦/-નો રાખી હેરાફે રી કરી ગાડીની દક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઈલ નાંગ-૦૧ દક.રૂા.૧૦૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂા.૨,૭૬,૭૬૦/- ના સાથે આરોપી પકડાઈ જઈ તથા છગનસીંહ સોઢા રહે. બાડમેર
મો.નાં.૯૫૪૯૯૧૭૦૫૧ વાળાએ દારૂ ભરાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો

કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે . પાટટ -સી-

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૨૦૨૧૩ પ્રોહી એકટ ક. ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૯)
તા. ૨૯/૪/૨૦૨૨ કલાક-૦૪/૧૫ થી ૦૮/૩૦ સુધી મોજે મોરીયા ગામથી મોકે શ્વર રોડ ઉપર આવેલ ઇન્ડીયન ઓઇલ પેટ્રોલપાંપથી એકાદ કી
મી મોકે શ્વર તરફ રોડ ઉપર આ કામના તહોમતદાર કામના આરોપી મહાવવરવસહ ગણપતવસહ દે વડા રહે.ગઢડા તા.અમીરગઢ વાળાએ
પોતાના જાત કબ્જજાની આઇ ટ્વેન્ટી ગાડી નાંબર આર.જે.૨૪.સી.એ.૭૩૫૯ની ગાડી લઇ પાછળ આવતી આઇ ટ્વેન્ટી ગાડી નાંબર
જી.જે.૦૨.ડી.એ.૪૪૯૧ નુ પાયલોટીંગ કરી જે ગાડીમાાં ગે કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીંશ દારૂની અલગ અલગ
બ્રાન્ડની કુ લ બોટલ નાંગ – ૯૮૩ દક.રૂ. ૧,૭૩,૦૨૫/- નો તથા ગાડી નાંબર જી.જે.૦૨.ડી.એ.૪૪૯૧માાં ભરી હેરાફેરી કરતા મળી આવેલ જે ગાડી
દક રૂ ૫,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ ૬,૭૩,૦૨૫/-જે ગાડી નાંબર જી.જે.૦૨.ડી.એ.૪૪૯૧ ની ખરાઇ ઇ-ગુજકોપ રારા કરતા જે ગાડી નાંબર
જી.જે.૨૩.બી.ડી.૯૦૪૨ હોઇ પરાં ત ુ તહોએ ગાડી નાંબર જી.જે.૦૨.ડી.એ.૪૪૯૧ની ખોટી નાંબર પ્લેટ બનાવી ગાડી ઉપર લગાડી ખોટા દસ્તાવેજી
પુરાવા ઉભા કરી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાએ મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ વડગામ પો.સ્ટે .
પાટટ -સી ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૨૦૨૪૫/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ),(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯, ૮૧ તથા ઇ.પી.કો.કલમ ૪૭૧,૪૮૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના ક.૨૨/૩૦ મોજે નારોલી ગામે આ કામના ત્હોદાર ઉદારામ સ/ઓ આસુરામ પનારામ જાતે.વવશ્નોઇ(ખીચડ) રહે.સેડીયા
તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજ.)વાળો પોતાની કબજા ભોગવટાની ઉંટલારીમાાં ગોવારની ફોતરી નીચે ગે રકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલો નાંગ-૬૦૦ કુ લ દક.રૂા.૫૭૪૮૦/-નો તથા ઉંટલારીની દક.રૂા.૧૦૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ દક.રૂા.૫૦૦/- નુ એમ મળી કુ લ મુદામાલ દક.રૂા.૬૭,૯૮૦/-નો મુદામાલ ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી
કરી પકડાઇ જઇ તથા દકશનારામ ભગવાનારામ વવશ્નોઇ રહે.ખારા તા.સાચોર જી.જાલોર(રાજ.)વાળાએ દારૂ ભરાવી હાજર મળી ના આવી
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૮૧ પ્રોહી
૯૮(૨) ,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી),

