ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૨ ના ક ૨૨/૦૦ વાગે મોજે બનાસ નદીના ઓવર બ્રીજની ઉપર આ કામના આરોપીઓ (૧) નરસીંરામ જોરારામજી જાટ
રહે.સાાંચોર ડભાલ રોડ ચોબાલેશ્વર મહાદે વ કોલોની સામે ખેતરમા તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર (રાજસ્થાન)તથા (૨) અર્ુ ુનસસિંહ હુકમસસિંહ
રાઠોડ(રાજપુત) રહે.સતગરા તા.જેતારણ જી.પાલી(રાજસ્થાન)વાળાઓએ પોતાના કબ્જજાની મારૂતી સુઝુકી સ્વીફટ ગાડી જેના નાંબર જોતાાં
.GJ.01.RZ.5319 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની તથા બબયર ટીન બોટલો મળી કુ લ બોટલો/ટીન
નાંગ-૩૯૩ કક.રૂા.૧,૮૩,૪૮૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ કક.રૂા.૧,૫૦૦/- મળી કુ લ કક.
રૂા.૩,૮૪,૯૮૦/- ના સાથે બાંન્ને આરોપીઓ પકડાઈ જઈ તેમજ રફીકખાન ઉફે રફીક સાાંચોર રહે.હડેતર તા.સાાંચોરવાળો જેનો મો.નાં.
૯૩૫૨૪૧૫૦૫૭ વાળાએ પકડાયેલ ગે રકાયદે સર દારુ/બબયરનો મુદ્દામાલ ભરાવી 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 .પાટુ -

એ.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૧૫૭/૨૨ ધી પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ) (ઈ), ૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ તથા ઈ.પી.કો.ક.૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૨/૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૮/૫૦ વાગે મોજે ખોડા પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર નાં.GJ.11.VV.7774નો ચાલક . ભેરારામ ખેતારામ
જાટ(જાખડ) મો.નાં.9928190011, 8619974616 વાળો તથા તેની સાથેનો ખલાસી મુળચાંદ સ/ઓ ભાંવરલાલ પકરહાર(ધાાંચી) રહે. ખત્રીઓ કા
વાસ, બાલોતરા તા.બાલોતરા જજ.બાડમેર રાજસ્થાનવાળો એકબીજાના મેળાપીપણાથી તેમના કબ્જજા ભોગવટાના કન્ટે નરમાાં ગે .કા અને વગર
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની તથા બબયર ટીનની પેટીઓ નાંગ-૧૪૦ બોટલ નાંગ-૩૪૬૮ જેની કુ લ કક.રૂ.૫,૧૮,૭૪૮/તથા કન્ટે નરનો ઉપયોગ ગે .કા દારૂની હેરાફેરી કરવામાાં કરે લ હોય જેથી તે ગાડીની કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-ની ગણી તથા આર.સી.બુક કક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા રે ડમી કાં પનીનો મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા જીપ્સમના કટ્ટા નાંગ-૨૫૦ જેની કક.રૂ.૧૨૫૦૦/- તથા આધાર કાડુ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા
ગાડીની પી.યુ.સી તથા પરમીટ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા જીપ્સમના કટ્ટાના બીલ નાંગ-૩ જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૧૩,૩૬,૨૪૮/-ના
મુદામાલ સાથે ભરી ગુજરાત રાજ્યમાાં ઘુસાડતો હોય તે દરમ્યાન ખોડા પોલીસ ચેક પોસ્ટ ખાતે પોલીસ વાહન ચેકીંગ જોઇ તહો નાં.૧ ગાડી
મુકી નાશી જઇ તથા તહો નાં.૨ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટુ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૨૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૫
એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨ ક.૦૦/૦૦ થી ક.૦૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે પાલનપુર છાપી હાઇવે રોડ ઉપર શેરપુરા ગામના પાટીયા ઉપર આ કામના
તહોમતદારો પક્ડાયેલ આરોપી ર્ુજારામ મગારામ ભેરારામ જાટ (પુનીયા) ઉ.વ. ૨૫ રહે.અરણીયાળી તા.ધોરીમના જી.બાડમેર રાજસ્થાનવાળા
પોતાના કબ્જજા ભોગવટા ટે ન્કર નાં.GJ-06-VV-7191 વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારુ બોટલો પેટી નાંગ-૬૩૩ તથા છુટક
બોટલ મળી કુ લ બોટલ નાંગ-૭,૯૫૦ કક.રૂ.૩૨,૯૩,૨૦૦/- મુદામાલ સાથે મળી આવી તેની અંગ જડતીમાાંથી રોકડ રકમ રૂ.૨૧૩૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા ટે ન્કર નાં.GJ-09-Z-3535 જેનો સાચો નાં.GJ-09-Z-3535 જે કકરૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા ટે ન્કરના
સાધસનક કાગળોની નકલો કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૪૦,૦૦,૩૩૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાયેલ તથા ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂનો
જથ્થો મોકલનાર જોધારસસહ ઉવ.આશરે ૩૫ વર્ુ મોનાં. ૯૦૨૩૧૯૬૨૨૬ જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી તે તથા રાનદે વ જેના પુરા
નામ સરનામાની ખબર નથી તેનો મોબાઇલ નાંબર + 97150 8949841 નાઓ એકબીજાઓએ ગુનામાાં મદદગારી કરી ટે ન્કરમાાં દારૂની ગે .કા.
હેરાફેરી કરવાના બદ આશયથી સાચા નાંબરની જગ્યાએ ખોટી બનાવટી નાંબર પ્લેટ લગાવી તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી બદદાનતથી
છે તરપીંડી કરી હરીયાણા રાજય સનસમિત ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂનો જથ્થો ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુ ગુનાહીત ર્ડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ
હોઇ

છાપી

પો.સ્ટે .

પાટુ

સી

ગુના

નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૨૦૧૨૭/૨૦૨૨

પ્રોહી

એકટ

ક.૬૫એઇ,

૮૧,૮૩,

૯૮(ર),૧૧૬(બી)

તથા

ઇ.પી.કો.ક.૪૨૦,૪૭૧,૪૮૨,૧૧૪ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨ કલાક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે રૂની ગામની સીમમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના તહોદાર

ુ ા જાતે.વાઘેલા
(૧) ભગુભા ખેતભ

ુ ા જાતે.વાઘેલા
રહે.થરા, સદુજી વાસ તા.કાાંકરે જ (૨) શ્રવણસસિંહ મોબતસસિંહ જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપુર તા.કાાંકરે જ તથા (૩) અશોકભા કકતભ
રહે.રાણકપુર સીમ તા.કાાંકરે જ તથા (૪) જીતુભા કાનુભા જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપુર તા.કાાંકરે જ (૫) ગોવુભા વનુભા જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપુર
તા.કાાંકરે જ (૬) કાળુભા કકશનસસિંહ જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપુર તા.કાાંકરે જ (૭) નવુભા અદે સસિંહ વાઘેલા રહે.થરા, સદુજીવાસ તા.કાાંકરે જ નવુભા
અદે સસિંહ વાઘેલા રહે.થરા, સદુજીવાસ તા.કાાંકરે જ વાળાએ રૂની ગામની સીમમાાં શેઢીએ રાખેલ પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાાં ખુલ્લી
જગ્યામાાં લીમડાના ઝાડ નીચે આ કામના તહો નાં-૧ થી ૬ નાઓને ગાંજીપાના વડે પૈસા હારજીતનો ર્ુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૫૨
કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૨,૧૫૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૩ કક.રૂ.૬,૫૦૦/- તથા મો.સા.-૨ કી.રૂ.૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ
કક.રૂા.૫૮,૬૫૦/- સાથે આરોપી નાં-૧ થી ૩ નાઓ પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ થરા પો.સ્ટે .પાટુ -બી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૨૦૧૬૧/૨૦૨૨ ર્ુગાર
ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૫)
તા.૦૫/૦3/૨૦૨૨ ના ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે કીડોતર ગામે આ કામના તહોદાર (૧)ઠાકરારામ સ/ઓ પ્રભુરામ જાતે.જાટ રહે.ખુડાલા તા.સીણદ્રી
જી.બાડમેર (ર) મીથુન સ/ઓ નરસીંગારામ જાતે.જાટ રહે.ગુદ
ાં ાઉ તા.સાચોર જી.જાલોર રાજસ્થાન વાળાઓએ પોતાની કબજા ભોગવટાની
સ્સ્વફટ ગાડી નાંબર- GJ01KS9230 નીમાાં ભારસતયબનાવટની અલગ અલગ બ્રાન્ડના સવદે શી દારૂની નાની મોટીલ બોટલ નાંગ- ૯૭ કી.રૂ૫૫,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કી.રૂ-૧૦,૦૦૦/- તથા સ્સ્વફટ ગાડી કી.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- ની મળી કુ લ કી.રૂ ૩,૬૫,૦૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે
બન્ને આરોપી હેરાફેરી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા દુદારામ સ/ઓ ખીયારામ જાટ રહે.ગુદ
ાં ાઉ તા.સાચોર જી.જાલોર હાલ રહે.અમદાવાદવાળાએ
સવદે શી દારૂ માંગાવી પ્રસતબાંધીત ગુજરાત રાજયમાાં એકબીજાના મેળાપીપણામાાં સવદે શી દારૂ ઘુસાડવાનુ સડયાંત્ર રચી બે આરોપી પકડાઇ જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટુ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૦૮૧ /૨૦૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧,
૮૩, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ ક.૧૭/૦૦ થી ક.૧૯/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે પાલનપુર થી છાપી હાઇવે સસધ્ધપુર તરફ આઇ માતા હોટલ રોડ ઉપર
આરોપી હનુમાનરામ ભીખારામ જાતે જાટ(ગોદારા) ઉવ.૨૭ રહે.ટાકા સ્ટે શન આલમસર તા.ચોટલ જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)વાળા પોતાના કબ્જજા
ભોગવટા અશોક લેલન ગાડી નાં.GJ-13-AW-5787 વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારુ/બીયરની ટીન બોટલો કુ લ પેટી નાંગ૧૪૪ જેમાાં કુ લ બોટલ નાંગ-૨૪૨૪ જેની કીમત રૂ.૬,૮૩,૦૪૦/- મુદામાલ સાથે મળી આવી તેની અંગ જડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧
કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા આધારકાડુ તથા ડ્રાઇસવગ લાયસન્સ ની નકલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા લીલા કલરની પ્લાસ્ટીકની ટાટ પત્રી જેની કક.રુ.૦૦/૦૦
તથા અશોક લેલન ગાડી નાં.GJ-13-AW-5787 નો જે કકરૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧૬,૮૮,૦૪૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી તથા ભારતીય
બનાવટનો સવદે શી દારૂ/ટીનભરે લ ગાડી આપનાર જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી તેનો મોબાઇલ નાંબર +૯૯૪૪૦૬૭૮૮૧૮૫વાળા
નાઓ એકબીજાની ગુનામાાં મદદગારી કરી ગાડીમાાં દારૂની ગે .કા. હેરાફેરી કરી હરીયાણા રાજય સનસમિત ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂનો
જથ્થો ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુ ગુનાહીત ર્ડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ છાપી પો.સ્ટે .પાટુ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૨૦૧૩૮/૨૦૨૨
પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮ (ર),૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

