ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ક.૧૩/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર-અમદાવાદ હાઇવે રોડ ઉપર બરખા હોટલ સામે કાણોદર ગામે આ કામના ટાટા એસ ટ્રક વાહન નાં. GJ-16X-9933 ના ચાલક સાથે પકડાયેલ (૧) મુકનારામ ઉર્ફે મુકેશ સ/ઓર્ફ મુન્નારામ ભીલ(માજીરાણા) ઉ..વ. ૩૫ ધાંધો: ડ્રાઇવીંગ રહેવાસી: બાવડીકલા, તા.ચૌટન
જિ.બાડમેર,

(રાિસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના ઉપરોકત ગાડીમા ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો વીદે શી દારૂ બોટલ નાંગ

૧૯,૮૫,૨૬૫ નો રાિસ્થાન ખાતે ભરી આપનાર ભવરસીહ

૪૩૭૬ કક.રૂ

મો.નાં.૭૭૩૭૬૮૦૧૨૬ તથા કટીંગ કરાવનાર વવનોદભાઇ ઉર્ફે વવજુ વસન્ધી તથા ડ્રાઇવરનુાં સેટીંગ

કરાવનાર વોરારામ ભીલ મો.નાં.૮૭૩૯૮૯૫૬૦૫ નાઓએ અમીરગઢ આર.ટી ઓ અને ચેક પોસ્ટ પાંપ ઉપરથી ટ્રક ગાડી દારૂ ભરી આપી સુરેન્રનગર લઇ િવા
સારૂ રવાના કરી એકબીજાના મેળા પીપળામાાં રાિસ્થાનની હદમાથી ગુિરાતમાાં દારૂ ગુસાડવાની ષાંડયત્ર રચી ઉપરોકત દારૂના કુ લ બોટલ નાંગ ૪૩૭૬ કક.રૂ
૧૯,૮૫,૨૬૫/- તથા

ટ્રક વાહન નાં. GJ-16-X-9933 કક.રૂ ૭,૦,૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂપીયા ૨૧૦૫૦/- તથા મો.ર્ફોન નાંગ ૦૨ કક.રૂ ૧૦૦૦/- તથા લાલ

રાં ગના નળીયા નાંગ ૨૦૦ કક.રૂ ૫૦૦૦/- જી.પી.આર.એસ સીસ્ટમ કક.રૂ ૨૦૦૦/- તથા ચાવી નાંગ ૦૧ કક.રૂ ૦૦./૦૦ તથા ગાડીના સાધનીક કાગળો કક.રૂ ૦૦./વવગેરે મળી કુલ કક.રૂ.૨૭,૧૪,૩૧૫ નો રાખી ઉપરોકત ડ્રાઇવર મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા. પો.સ્ટે . પાટટ સી પ્રોહી ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૧૯૬/૨૦૨૧
પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૮૩,૯૮(૨),૧૧૬(બી) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૪૫ વાગે મોજે કાં બોઇ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) ખાતુજી કરમણજી જાતે.ઠાકોર રહે.નેકોઇ તા.કાાંકરે િ (૨) પેળાજી વેલાજી
જાતે.ઠાકોર રહે.પાદરડી તા.કાાંકરે િ (૩) મનુભા રાિવસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ(અદાણીપાટી) તા.કાાંકરે િ (૪) રમેશજી કનુજી સોલાંકી રહે.કાં બોઇ તા.કાાંકરે િ (૫)
ભારતજી ભુરાજી સોલાંકી રહે.કાં બોઇ તા.કાાંકરે િ પોતાના અંગત ર્ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ
કીં.રૂ.૧૨૯૦૦/-ના રોકડ રકમ એમ કુલ મુદામાલ કક.રૂ.૧૨,૯૦૦/- સાથે મળી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ િઇ તેમિ અન્ય બે ઇસમો નાશી િઇ ગુનો કરે લ
હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૦૨૧૫ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૫/૩/૨૦૨૧ ક ૦૪/૩૦ વાગે મોજે અંબાજી શાાંમળભાઈની ચાની હોટલ આ કામના આરોપીએ હષટ હરે શભાઈ દવે રહે અંબાજી તા દાાંતા જી બનાસકાાંઠા
પોતાની કબજા ભોગવટાના અલ્ટો ગાડી સીલ્વર કલરની અલ્ટો ગાડી જેનો નાંબર િોતા GJ-1-HJ-8392 માાં ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૪૨
કી.રૂ. ૫૨,૨૦૦/-તથા અલ્ટો ગાડી કીંમત રૂપીયા ૮૦,૦૦૦/ તથા મોબાઈલની કીંમત રૂપીયા ૫૦૦૦/ એમ કૂલ મળી ૧,૩૭,૨૦૦/ નો રાખી અલ્ટો ગાડીમાાં
હેરાર્ફેરી કરતા હાિર મળી આવી પકડાઈ િઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૧૨૩/૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એ ઈ,૧૧૬
(૨),૯૮(૨) મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ના કલાક-૨૦/૦૦ વાગે મોજે

કુ ષ્કલ ગામના પાટીયા પાસે ગામે આ કામના સ્વીર્ફટ ડીઝાયર કાર નાંબર- જી.જે-૦૧-આર.પી.-૨૬૦૩ના

ચાલકે પોતાની કબજા ભોગવટાની સ્વીર્ફટ ટીઝાયર કારમાાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બીયરની કુ લ બોટલો/ટીન
નાંગ-૩૦૩ કુ લ કી.રૂ. ૭૪,૭૫૦/-નો તથા સ્વીર્ફટ કાર કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ મુદામાલ કક.રૂ. ૩,૭૪,૭૫૦/-નો રાિસ્થાન રાિયમાાંથી ભરી ગુિરાત
રાિયમાાં ઘુસાડી હેરાર્ફેરી કરી આવતાાં કુ ષ્કલ પાટીયા પાસે હાઇવે રોડ ઉપર હુન્ડાઇ કાં પનીની આઇ-૧૦ કાર નાંબર-જી.જે.-૦૧-એચ-એક્ષ-૭૮૪૮ સાથે એકસીડન્ટ
કરી ગાડી મુકી નાસી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૧૬૩/૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ.૬૫એ,ઇ,૧૧૬(ર), ૯૮(ર) મુિબ નો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા-૨૫/ ૦૩/૨૦૨૧ ક - ૧૫/૦૦ વાગે મોજે રામપુરા મોટા ગામની સીમમાાં ગામે આ કામનો તહોદારે (૧) વનરાિવસહ લખમણવસહ જાતે વાધેલા મુળ રહે. ઉંબરી
તા.કાાંકરે િ હાલ રહે. રૂણી સીમ તા.ધાનેરા (૨) દશરથભાઇ વસાભાઇ જાતે ઠાકોર રહે.રામપુરા મોટા તા.ધાનેરા (૩)

રમણભાઇ મર્ફાભાઇ

ઠાકોર રહે. વોડા

તા.ધાનેરા જાહેરમા ગાંજી પાના વડે પૈસાથી હાર જીતનો જુગાર રમી રમતા મળી આવી તેમની અંગ ઝડતીમાાંથી ભારતીય ચલણની અલગ અલગ દરની કુ લ
રૂ.૯૭૫૦/- તથા પટ ઉપરના રૂ.૨૭૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૦,૦૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૦૨ ની કકિં.રૂ-૧૦૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ- ૫૨ કકિં.રૂ-00/00 મળી કુલ કક રૂ
૧૧,૦૨૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૨૦૨૦૫/૨૧ ધી જુગારધારા કલમ ૧૨ મુિબ નો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ના ક.૦૬/૦૦ વાગે મોજે રામપુરા ખાતે આવેલ હોટલ રામદે વ પાસે ગામે આ કામે ટ્રક નાં -RJ-19-GA-6181 ના ચાલકે પોતાની કબ્જજાની
ટ્રકમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૧૫૧ બોટલ નાંગ-૧૮૧૨ કક.રૂ-૯,૦૬,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ ગે.કા વગર પાસ પરમીટેનો રાખી તથા અશોક
લેલન ટ્રક નાં -RJ-19-GA-6181 કક.રૂ-૧૦.૦૦.૦૦૦/-તથા ટાટ પતરી ની કક.રૂ-૧૦૦૦/- ની મળી કુ લ કક.રૂ-૧૯,૦૭,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ ટ્રકમાાં તથા ટ્રક ચાલક
ટ્રક પર હાિર મળી ના આવી ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૧૬૪/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઈ,૧૧૬ (૨), ૯૮(૨) મુિબ નો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૩/૫૫ વાગે મોજે લવારા ગામની સીમ ગામે આ કામે પ્રતાપારામ કપુરારામ જાતે.મેઘવાળ હાલ રહે. લવારા સીમ તા.ધાનેરા
મુળ રહે.દુગાવા સીમ તા.રાનીવાડા જી.જાલોર(રાિસ્થાન) તથા ગણેશભાઇ નાનજીભાઇ રબારી રહે.મગરાવા સીમ તા.ધાનેરા જિ.બનાસકાાંઠા વાળાઓએ
એકબીજાના મેળાપીપણામા રહી તહો નાં.૨ કે તેના સગા સાંબધીની માલીકીના લવારા ગામની સીમમાાં આવેલ ખેતરમાાં બનાવેલ ક્બ્બ્જજા ભોગવટાની બોરની
ઓરડી તથા ઓરડીના આગળના ભાગે ખેતરમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના દારૂની પેટી નાંગ ૨૨ પાઉચ/બોટલો નાંગ-૧૦૫૬ કુ લ
કકિં.રૂ-૮૧૦૭૨/- નો મુદ્દામાલ તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ ૦૧ કક.રૂ.૫૦૦ મળી કુ લ કકિં.રૂ-૮૧૫૭૨/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહો નાં.૧ મળી આવી પકડાઇ િઇ તથા તહો
નાં.૨ પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પોલીસ િોઇ નાસી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૨૦૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫(એ)(ઇ),
૧૧૬(૨),૮૧,૯૯ મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે ડોડીયા ગામની સીમમા ગામે આ કામના શોટટ ડીઆઇ ગાડી નાંબર GJ-02-4231 ના ચાલક અમરસીંહ ભીખજી
જાતે વાધેલા રહે લાખણી તા લાખણીવાળાએ ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની તથા બીયરની પેટીઓ ૦૬માનો તથા છુટી
બોટલો

એમ કુલ બોટલ નાંગ-૩૬૭ ની કુ લ કક.રૂ.૩૭૩૬૦/- નો તથા શોટટ ડીઆઇ ગાડી

કકિં.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦/- તથા મોબાઇલ કક રુ ૫૦૦/- એમ

કુલ કકિંમત

રૂ.૧૩૭૮૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોઇ અને બીષ્નોઇ લાધુરામ રહે સાાંકડ ઢેકાવાળો જેનો મો.નાં ૭૨૪૦૦૨૫૮૨૯ નાએ દારુ બીયર ભરાવી ગુનો
ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૨૫૭ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨), ૯૯,૯૧ મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧ કલાક

૦૪/૩૦ વાગ્યે મોજે ખીંમત ત્રણ રસ્તા ગામે આ કામના સ્સ્વર્ફટ ડીઝાયર ગાડી નાંબર RJ-36-CA 8011 ના ચાલક સત્યનારાયણ

માંગલારામ જાતે મેવારા (રાિપુત) રહે.અંધેરી દે વલી તા.મનસુદા જી.અિમેર રા.િસ્થાન તથા દારૂ ભરાવનાર સાંદીપ િગદે વારામ રહે. હુકમપુરા ટીટનવાસ
ઉદયપુર વાટી જુનજુન ુ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં સ્સ્વર્ફટ ડીઝાયર ગાડીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ
બોટલ તથા છુટક પાઉચ

નાંગ-૩૦૫ કુ લ કકમત રૂવપયા ૭૧,૪૭૫/- તથા સ્સ્વર્ફટ ડીઝાયર ગાડી નાંબર RJ-36-CA 8011 ની કકિંમત રૂ. રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા

મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૨૫૦૦/- એમ મળી કુલ કકમત રૂવપયા ૧,૭૩,૯૭૫/- ના મુદામાલ સાથે હેરાર્ફેરી કરી લઇ આવતાાં પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ
પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૧૪૪ પ્રોહી કલમ.૬૫AE, ૧૧૬(ર),૮૧,૯૮ (ર), મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૧૦)
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧

ના કલાક-૧૩/૧૦ વાગે મોજે સરાલવીડ ગામે આ કામના તહોદાર નટવરભાઇ હાંસાભાઇ માજીરાણા રહે. સરાલવીડ તા.ધાનેરા વાળાના

ખેતર માાંથી ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર ની બોટલ નાંગ-૩૧૦ કક.રૂ ૨૮૮૬૮/- નો મુદ્દામાલ રાખી ઘરે હાિર મળી
ન આાવી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૨૧૪/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઇ,૧૧૬ (૨) મુિબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

