ુ
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૪/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૮ સઘી)
(૧)
તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક-૨૨/૧૦ વાગે મોજે માાંકડચપ
ાં ા ગામે માંડાલી માાંકડચપ
ાં ા ત્રણ રસ્તા થાણાથી દક્ષિણે કી.મી-૦૫ માંડાલી ઓપી ગામે આ કામના
તહો આ કામના અશોકભાઇ નાથાભાઇ તરાલ રહ ે રૂપપુરા તા-દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા વાળા ના આરોપીએ કમાન્ડર જીપ ગાડી નાંબર- GJ- 9- B-4026 માાં ગે. કા
અને વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાન્તીય વવદેશી દારૂ તથા બીયર ટીનની ની કુલ બોટલ નાંગ -૧૮૪ કુલ કક.રૂ ૨૯,૨૦૦/- ની લાવી હરે ાફેરી કરી તથા કમાન્ડર
જીપ ગાડી નાંબર- GJ- 9- B- 4026 ની કકમત રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની એમ કૂલ રૂવપયા ૨,૨૯,૨૦૦/- નો રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન કમાન્ડર જીપ ગાડી સાથે
પકડાઇ જઇ હડાદ પો.સ્ટે .પ્રોહી( III). .ગ.ુ ર.નાં- .૧૩૧/૨૦૧૮ ધી.પ્રોહી.એકટ.ક.૬૫ એઇ,૯૮(૨) ,૧૧૬(બી) , મુજબનો ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે.
(૨)
તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે મોજે કરબ ણ
ુ સીમમાાં થાણાથી થી ઉત્તરે કી.મી.૩૫ નારોલી ઓપી ગામે આ કામના આરોપી સ ુમો ગાડી નાંબર
ચેચીસ નાંબર MAT446248C9N50247 નો ચાલકે સફેદ કલરની સ ુમો ગાડી નાંબર વગરની જેનો ચેચીસ નાંબર જોતા MAT446248C9N50247 ના ચાલકે
પોતાની કબ્જાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંવતય દારૂની બોટલ/ટીન કૂલ નાંગ. ૧૩૯૨ કક.રૂ.૧,૩૯,૨૦૦/- નો વવદેશી દારૂ રાખી તથા

ગાડી કક.રૂ ૨,૦૦,૦૦૦ સાથે કૂલ મુદામાલ કી.રૂ ૩,૩૯,૨૦૦/ નો મુદામાલ રાખી પોલીસ નાકા બધ
ાં ી જોઇ ગાડી મુકી નાશી જઇ થરાદ પો.સ્ ટે પ્રોહી . ગ.ુ ર.નાં
૨૨૮/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૩)
તા:-૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગે મોજે અબાળાસીમ થાણાથી પવિમે કક.મી.૮ બીટનાંબર-૨ ગામે આ કામના તહો. ાહરે માાં શાંકરભાઇ વેરશીભાઇ
ઠાકોર રહ.ે અબાળા તા.ભાભર વાળાના અબાળા તથા સણવા સીમ વચ્ચે આવેલ ખેતરમાાં બનાવેલ પતરાવાળા ઢાક્ષળયાની બહાર લાઇટના અજવાળામાાં ખલ્ુ લી

ાહરે જગ્યામાાં ભેગા મળી ગજી
ાં પાના તથા પૈસાથી જુગાર રમી રમાડી તથા રોકડ રૂ.૧૨,૫૫૦/- તથા ગજી
ાં પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન
નાંગ-૪ કક.રૂ.૧૧,૫૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નાંગ -૪ કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ) એમ કુલે રૂ.૧,૨૪૦૫૦/- ના મુદામાલ સાથે તમામ ઇસમો પકડાઇ જઇ
ભાભર પો.સ્ ટે સેકન્ ડ ગ.ુ ર.નાંબર.૬૨/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ. ૧૨ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૪)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે થરાદ ટાઉનમાાં થાણા થી પુવે કક.મી.૧ થરાદ ટાઉન ગામે આ કામના તહો. (૧) આશીષકુમાર ભ રુ ાભાઇ
માળી થરાદ થાણાશેરી તા.થરાદ વાળાએ કે સફેદ કલરની સ ુમો ગાડી નાંબર વગરની જેનો ચેચીસ નાંબર જોતા MAT446248C9N50247 ના ચાલકે પોતાની

કબ્જાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંવતય દારૂની બોટલ/ટીન કૂલ નાંગ. ૧૩૯૨ કક.રૂ.૧,૩૯,૨૦૦/- નો વવદેશી દારૂ રાખી તથા ગાડી કક.રૂ
૨,૦૦,૦૦૦ સાથે કૂલ મુદામાલ કી.રૂ ૩,૩૯,૨૦૦/ નો મુદામાલ રાખી પોલીસ નાકા બધ
ાં ી જોઇ ગાડી મુકી નાશી જઇ થરાદ પો.સ્ ટે પ્રોહી . ગ.ુ ર.નાં ૨૨૯/૨૦૧૮
પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ કલાક ૧૨/૪૫ વાગે મોજે જગાણા ગામના પાટીયા પાસે થાણાથી દક્ષિણે કકમી-૫ બીટ નાં ૨ ગામે આ કામના તહો. (૧) રડમલરામ
સોનારામ માજીરાણા (૨) સ ુરેશકુમાર પુા
ાં જી માજીરાણા રહ.ે બન્ને.જજુસન તા.સાાંચોર જજ.ાલોર વાળાએ ટાટા મીની ટ્રક નાંબર જી.જે.૦૨.વાય.૫૩૩૫ ના ચાલક
રડમલરામ સોનારામ માજીરાણા તથા તેને મદદગારી કરનાર સ ુરેશકુમાર પુા
ાં જી માજીરાણા રહ.ે બન્ને.જજુસન તા.સાાંચોર જજ.ાલોર વાળાઓએ પોતાના

કબ્જાની મીની ટ્રક માાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો પરપ્રાન્તીય દારૂ ની કુલ પેટી નાંગ – ૨૯૩ જેમાાં બોટલ નાંગ ૫૦૨૮ કક.રૂ. ૧૪,૦૬,૪૦૦/- નો તથા ટાટા
મીની ટ્રક,મોબાઇલ ફોન, રોકડ રૂવપયા સાથે કુલ મુદ્દામાલ ૧૭,૦૭,૮૨૦/-ની હરે ાફેરી કરી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન મીની ટ્રકનો ચાલક તથા અન્ય એક ઇસમ
પકડાઇ જઇ પા.તા. પ્રોહી ગ.ુ ર.ન. ૨૧૫/૧૮ ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે.
(૬)
તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગે મોજે વાલેર ગામ પાસે થાણાથી પુવે કક.મી-૧૨ બીટ.નાં- ૨ ગામે આ કામના તહો. કમાન્ડર ગાડી નાંબર GJ-2-K5471 નો ચાલક વાળાએ કમાન્ડર ગાડી નાંબર GJ-2-K-5471 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંવતય વવદેશી બીયરની પે ટ ી ૧૪ કુલ ટીન નાંગ- ૩૩૬ કક.રૂ. ૩૩,૬૦૦/- તથા કમાન્ડર ગાડી નાંબર GJ-2-K-5471 કકિં.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુલ કકિં.રૂ. ૧,૩૩,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ મુકી
નાશી જઇ ધાનેરા પોસ્ ટે પ્રોહી ગ.ુ ર.નાં.૨૨૦/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે લ
છે.
(૭)
તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૩/૦૦ વાગે ગામ પાસે મોજે ધાનેરા ટાઉન સી.સી.ટી.વી.કેમેરા થાણાથી ઉતરે કક.મી- ૩ ધાનેરા ટાઉન ગામે આ કામના તહો.
(૧) અશોકભાઇ મગનભાઇ વણકર તથા (૨) જશપાલવસિંહ દપજી દેવડા દરબાર બન્ાં ને રહ.ે સામરવાડા તા. ધાનેરા વાળાએ ડીઓરા લેન્ સર કાર નાં. KA-07AJ-3065 નો ચાલક અશોકભાઇ મગનભાઇ વણકર તથા ભાગી ગયેલ ઇશમ જશપાલવસિંહ દપજી દેવડા દરબાર બન્ાં ને રહ.ે સામરવાડા તા-ધાનેરા વાળાઓ એ

એકબીા ના મીલાપીણા થી પોતાના કબા ભોગવટાની ડીઓરા લેન્ સર કાર નાં. KA-07-AJ-3065 માાં વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાાંવતય વવદેશી દારૂ ની છુટક
બોટલો નાંગ-૩૯૨ કક.રૂ. ૩૯,૨૦૦/- તથા ડીઓર લેન્ સર કાર નાં. KA-07-AJ-3065 કકિં.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની એમ મળી કુલ કકિં.રૂ. ૧,૩૯,૨૦૦/- ના મુદ્દ ામાલ

સાથે મળી આવી ચાલક ઇશમ પકડાઇ જઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગ.ુ ર.નાં. ૨૨૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮,૯૯,૮૧ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.

(૮)
તા ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૦/૦૦ ગામ પાસે મોજે ડાયમાંડ સોસાયટી પાસે થાણાથી ઉત્તરે કક મી ૧ શીવનગર ચોકી
હીરાભાઇ ચૌધરી રહ.ે ચીમનગઢ તા.રાનીવાડા જી.ાલોર તથા

ગામે આ કામના (૧)અમરતભાઇ

(૨) દીનેશભાઇ સોનાજી ચૌધરી રહ.ે ચીમનગઢ તા.રાનીવાડા જી.ાલોર (રાજસ્થાન) વાળાએ

સ્સ્ વફ્ટ ગાડી નાં. જી.જે-૨૪-એએ.૫૭૪૯ નો ચાલક (૧)અમરતભાઇ હીરાભાઇ ચૌધરી રહ.ે ચીમનગઢ તા.રાનીવાડા જી.ાલોર તથા

(૨) દીનેશભાઇ સોનાજી

ચૌધરી રહ.ે ચીમનગઢ તા.રાનીવાડા જી.ાલોર વાળાઓ એક બીાના મેળાપીપણાથી રાજસ્થાન રાજયમાાંથી ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંતીય

અંગ્રેજી દારૂ/બીયરની બોટલો નાંગ -૭૮૦ કી.રૂ.૮૨,૮૦૦/- નો તથા સફેદ કલરની સ્સ્ વફ્ટ ગાડી મળી કૂલ કક.રૂ. ૫,૮૨,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી હરે ા ફેરી કરી
ગાડીનો ચાલક ગાડી મુકી નાસી જઇ તથા બાજુમમાાં બેઠેલ ઇસમ પકડાઇ જઇ ડીસા શહરે ઉત્તર

પોસ્ટે પ્રોહી ગ.ુ ર.ન. ૧૫૯/૨૦૧૮ .પ્રોહી એકટ

ક.૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૯)
તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૧૫ વાગે મોજે શેરા ત્રણ રસ્તા પાસે થાણાથી ઉતરે કક.મી- ૧૭ વાસણ ઓપી ગામે (૧) મનોજકુમાર સ/ઓ રામલાલ
રબારી રહ.ે પાાંચલા તા. સાાંચોર જી.ાલોર તથા (૨) ચતરાભાઇ ગણેશાભાઇ રબારી રહ.ે મગરાવા તા. ધાનેરા વાળાએ મારૂતી વસફ્ટ ગાડી નાં. GA-06-D4556 ના ચાલક મનોજકુમાર સ/ઓ રામલાલ રબારી રહ.ે પાાંચલા તા. સાાંચોર જી.ાલોર તથા બાજુમાાં બેઠેલ ઇસમ ચતરાભાઇ ગણેશાભાઇ રબારી રહ.ે

મગરાવા તા. ધાનેરા વાળાઓએ એકબીાના મેળા પીપણાથી પોતાના કબા ભોગવટાની મારૂતી વસફ્ટ ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાાંવતય વવદેશી દારૂની
પેટી નાંગ- ૨૮ બોટલ નાંગ- ૧૩૪૪ કક.રૂ. ૧,૩૪,૪૦૦/- તથા મારૂતી વસફ્ટ ગાડી નાં. GA-06-D-4556 કકિં.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- ની એમ મળી કુલ કકિં.રૂ.
૪,૩૪,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગ.ુ ર.નાં. ૨૨૫/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨),૯૯
મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૧૦)
તા.૦૯/૦૬/૧૮ ના ક.૦૦/૧૫ તથા તા.૦૯/૦૬/૧૮ ના ક.૦૦/૪૫ PSI રૂબરૂ વાગે મોજે અમીરગઢ આરટીઓ ચેકપોસ્ટ પાસે થાણાથી ઉતરે કકમી.૧.૫બીટ
નાં.૦૨ ગામે મારૂતી સ્વીફટ ડીઝાયર કાર નાં.GJ02BP1509 ના ચાલક નામ નમુદ નથી વાળાએ મારૂતી સ્વીફટ ડીઝાયર નાં.GJ02BP1509 ચાલકે પોતાના
કબાની કારમાાં વગર પાસ પરમીટે ગેકાનો પર પ્રાાંવતય વવદેશી દારૂ/જીનની બોટલ નાંગ -૧૪૦ કકરૂ.૫૬,0૦૦/- તથા સ્વીફટ ડીઝાયર કાર કકરૂ.૩,૦૦,૦૦૦/મળી કુલ રૂ.૩,૫૬,0૦૦/- નો મુદામાલ રાખી કારને અકસ્માત થતા કાર મુકી નાસી જઇ અમીરગઢ પોસ્ટેટ પ્રોહી ગરુ નાં.૧૯૫/૧૮ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૯૮(૨)
મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૧૧)
તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ ક.૧૯/૧૫ વાગે મોજે રામનગર ગામની સીમ થાણાથી દક્ષિણે કી.મી.૦૮ બીટ નાં–૧ દાાંતીવાડા ગામે વસધ્ધરાજવસિંહ કદન ુવસિંહ વાઘેલા રહ ે
રામનગર ગામની સીમ તા.દાાંતીવાડા વાળાએ

તેના કબા ભોગવટાના ખેતરના શેઢા પાસે દેશી દારૂ ની ગે.કા રીતે ભઠ્ઠી ચલાવી ભઠ્ઠીના સાધનો

કક.રૂ.૧૪૦૦/- તથા દેશી દારૂ લીટર ૨૦૦ કકમત રૂવપયા ૪૦૦૦/-તથા દેશી દારૂ ગાળવાનો વોસ ક્ષલટર-૧૫૦૦ કક.રૂ.૬૦૦૦/- એમ મળી કુલ કક.રૂ.૧૧,૪૦૦/-

નો મુદામાલ ચાલ ુ ભઠ્ઠી સકહત સાધનો સાથેનો ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન નાશી જઇ દાાંતીવાડા પો.સ્ ટે. પ્રોહી ગ.ુ ર.નાં.૨૨૫/૨૦૧૮
ધી પ્રોહી કલમ. ૬૫બી, સી,ડી,ઇ,એફ,૮૧ મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.
(૧૨)
તા ૦૯/૦૬/૨૦૧૮ ના ક.૨૦/૧૦

વાગે મોજે ડીસા ટી.સી.ડી. ફામમ થાણા થી પુવે કીમી ૨ ભોપાનગર ચોકી ગામે આ કામના તહો આઇ ૨૦ (ટવેન્ ટી)

ગાડી નાં.GJ-08-R-7537 નો ચાલકે પોતાની ગાડીમા ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટે પર પ્રાતીય દારૂ બીયરની બોટલ નાંગ- ૬૫૧ કક.રૂ. કુલ્લે ૭૪,૨૦૦/-

મુદામાલ ભરી હરે ા ફેરી કરતા પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન પોતાની ગાડી કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુલ કક.રૂ. . ૩,૭૪,૨૦૦/- મુદ્દામાલ મળી આવી ડીસા સીટી
દક્ષિણ પો.સ્ ટે .પ્રોહી ગ.ુ ર.નાં.૧૮૨/૨૦૧૮ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબના ગન
ુ ો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.

