બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી(તા.૧૨/૩/૨૦૧૮ થી તા.૧૮/૩/૨૦૧૮ સુઘી)

(૧)
તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૧/૨૦ વાગે મોજે દુ ધવા બસસ્ટે ન્ડ પાસે રોડ ઉપર થાણાથી ઉતરે કી.મી- ૧૨ બીટ ન;.૧
કબ્જા ભોગવટાની

આ કામના તહોદારે પોતાનાાં

સેવરોલેટ એન્જોય ગાડી નાં.GJ-08-AE-7796 વાળીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટની પરપ્ાાંતતય દારૂ તથા બીયરની બોટલ નાંગ-૭૩૨

કક.રૂ ૭૩.૨૦૦/- તથા ગાડી તથા મોબાઈલફોન તથા રોકડા રૂપીયા મળી કુ લ કક.રૂ ૩.૭૮.૭૦૦/- નો રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાતમાાં લઇ આવતાાં ઉપરોકત
મુદામાલ સાથે હેરાફેરી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્ોહી . ગુ.ર.નાં ૧૧૭/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૩/૩૦ વાગે મોજે માાંગરોળ ગામના ચરામાાં થાણાથી ઉતરે કી.મી-૨૦ વળાદર ઓ.પી આ કામના તહોદારે પોતાના કબા
ભોગવટાની

ઇનોવા ગાડી નાંબર વગરની જેનો એન્ીન નાં-2KD9894251 તથા ચેચીસ નાં-MBJ11JV400708 વાળીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટની

પરપ્ાાંતતય દારૂ તથા બીયર ટીનની બોટલ નાંગ-૯૧૨ કુ લ કક.રૂ ૯૧.૨૦૦/-તથા ગાડી કક.રૂ ૪.૦૦.૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ ૪.૯૧.૨૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી
દરમ્યાન ગાડી રસ્તામાાં મુકી હાજર ના મળી આવી થરાદ પો.સ્ટે પ્ોહી . ગુ.ર.નાં ૧૧૮/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૯૯

મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૨/૩/૧૮ ક.૧૬/૪૫ વાગે માાંજે નેકારીયા ગામની સીમમાાં થાણાથી પતિમે કક.મી-૭ બીટ.નાં-૧ આ કામનો તહોદાર સ્વીફ્ટ કારગાડીનાં-M-H-02-AP-6063
ના ચાલકે પોતાની કબ્જાની કાર ગાડીમાાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટે તવદે શી દારૂની નાની નાની બોટલો કાંપનીના સીલ લેબલવાળી નાંગ -૩૭૩ કકરૂ-૩૭,૩૦૦/તથા સ્વીફ્ટ કારગાડી કક.રૂ-૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ-૪૦૦૦/- મળી કુ લ કકરૂ-૧,૪૧,૩૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાડીમાાંથી નાસી જઇ થરા
પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૭૩/૨૦૧૮ પ્ોહી.ક.૬૫ઇ,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા ૧૨/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૯/૪૦ વાગે મોજે છત્રાલા નદીના પટમા રોડ ઉપર થાણાથી થી પુવે કી.મી.૮ બીટ નાં ૧ આ કામના તહોદારે પોતાના કબ્જાની
સ્વીફટ VDI નાંબર GJ-8-RJ 4960 ની માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્ાાંતીય અંગ્રેી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૧૫૩૬ કક.રૂ.૧,૫૩,૬૦૦/-નો રાખી સ્વીફટ
ગાડીની કક.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ મુદ
ુ્ ામાલ કક.રૂ. ૫,૫૪,૧૦૦/- નો રાખી પકડાઇ જઇ ભીલડી પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નાં૦૩/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મુજબ ગુનો કયાા તવ બાબતે

(૫)
તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૧/૨૦ વાગે મોજે હડતા ગામે થાણાથી ઉતરે કી.મી-૧૭ નેનાવા ઓપી આ કામના તહોદાર મુકેશભાઇ રાાભાઇ પરાડીયા રહે.
હડતા તા. ધાનેરા વાળાએ પોતાના રહેણાાંક ઘરની આગળ બાજરીના ઘાસના પુળા નીચે ગે.કા અને વગરપાસ પરમીટે તવદે શી દારૂ તથા બીયર ટીન તથા દે શી
મદીરાની કૂલ બોટલ નાંગ-૩૦૭ કક.રૂ. ૨૫૪૨૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ધાનેરા પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નાં. ૧૦૦/૨૦૧૮
પ્ોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૩/૩/૨૦૧૮

કલાક. ૧૫/૦૦ મોજે પાલનપુર, રામપુરા ચોકડી થાણાથી પુવે

કક.મી.૦૧ મોટીબાર ચોકી આ કામનો ત્હોદારો નાં (૧) અભીષેકભાઇ

જયાંતીભાઇ પટેલ રહે.ઇડન એન ૩૦૧ ગોધરે જ ગોડાઉન સીટી ન્યુ જગતપુર રોડ, ગોતા, અમદાવાદ, મુળ રહે.કમાલપુર,તા.તવાપુર,ી.મહેસાણા તથા તહો નાં
(૨) અત ુલભાઇ નારોતસિંહ દરબાર(રભાતર) રહે.મકાન નાંબર ૨૯, ચાણકયપુરી સોસાયટી, ઘાટલોડીયા રોડ, અમદાવાદ એકબીાના મેળાપીપણાથી રાજસ્થાન
રાજયમાાંથી ગે.કા.નો દારૂ ભરી ગુજરાતમાાં ચીત્રાસણી થઇ રામપુરા ચોકડી પાસે પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ સદર ગાડીમાાં ગે.કા.અને વગર પાસ
પરમીટનો પરપ્ાાંતીય દારૂ/બીયરની બોટલો નાંગ-૧૯૨ કી.રૂ.૮૬,૪૦૦/-નો રાખી જે દારૂ તથા સીયાઝ ગાડી કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા નોકીયા મોબાઇલ ફોન
એક કક.રૂ.૫૦૦/-

મળી કૂલ કક.રૂ.૫,૮૬,૯૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ પા.શહેર પુવા પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૯૮/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ

૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૮૧,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ક.૧૧/૧૫ વાગે મોજે વાવઘરા ગામ રોડ વળાાંકમા થાણાથી ઉત્તરે કક.મી.૧૫ બીટ નાં– ૨ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે . બલ્યુ કલરનુ પલ્સર મોટર
સાયકલ નાં.GJ 05 FQ 4470 ના ચાલક

સુરપાલતસિંહ માઘુતસિંહ ચૌહાણ રહે.ચૌહાણગઢ તા.અમીરગઢ તથા મોટર સાયકલ પાછળ બેઠેલ ઇસમ દાદુ તસિંહ

બચુતસિંહ ચૌહાણ રહે.ચૌહાણગઢ તા.અમીરગઢ વાળાઓએ ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટ ની તવદે શી દારૂ તેમજ બીયર ટીન કુ લ નાંગ –૨૮૮ કક.રૂ.-૩૮,૪૦૦/તથા પલ્સર મો.સા કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ.૨૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૬૦,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલની હેરાફેરી કરતા મો.સા ચાલક
તથા મો.સા ચાલક પાછળ બેઠેલ બાંને ઇસમ પકડાઇ જઇ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૧૦૬/૨૦૧૮ ધી પ્ોહી કલમ. ૬૫એ.ઇ, ૯૮(૨),૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ
નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૯)
તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૫/૦૦ વાગે મોજે થાવર ત્રણ રસ્તા પાસે થાણાથી ઉત્ત્તરે કક.મી-૬ બીટ નાં. ૧ આ કામના બોલેરો કાંપનીની ગાડી નાંબર- GJ 08
AP 7137 ના ચાલક અમરતલાલ સ/ઓ હરીરામ જેતારામ ાતે ચૌધરી રહે.ચીમનગઢ તા.રાણીવાડા (રાજસ્થાન) વાળો તથા તેની બાજુ ની સીટ ઉપર બેઠેલ
ીતેન્રકુ માર સ/ઓ લાખારામ વાઘારામ ાતે મેઘવાળ રહે.ચીમનગઢ તા.રાણીવાડા ી.ાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓ એ પોતાના કબા ભોગવટાની બોલેરો
ગાડી માાં ગે.કા નો અને વગર પાસ પરમીટે પરપ્ાાંતતય દારૂની ની પેટી નાંગ-૨૦ બોટલો નાંગ-૭૦૮ કક.રૂ. ૯૬,૦૦૦/- નો તથા બોલેરો કાંપનીની ગાડી નાંબરGJ 08 AP 7137 ની કક.રૂ. ૩,૦૦૦૦૦/- ની એમ કુ લ મળી કક.રૂ. ૩,૯૬૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એકબીાના મેળાપીપણા થી તવદે શીદારૂ ની હેરાફેરી કરી
મળી આવી પકડાઇ જઇ ધાનેરા પો.સ્ટે. પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૧૦૫/૨૦૧૮ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ એ ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨), ૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ કલાક ૨૦/૧૦ વાગે મોજે લવારા ત્રણ રસ્તા ખાતે થાણાથી ઉતરે કક.મી- ૨૦ નેનાવા ઓપી ટાટા કાંપનીના નાંબર વગરના હાયવો જેનો
ચેચીસ નાંબર જોતો સ્પસ્ટ વાંચાતો નથી. તથા એન્ીન નાંબર ૬૩૧૮૯૧૯૦ ના ચાલક કદનેશકુ માર સ/ઓ ભારૂરામી ાતે તવશ્નોઇ રહે.મીરપુરા(ગુદાઉ)
તા.સાાંચોર ી.ાલોર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબા ભોગવટાના નાંબર વગરના હાયવામાાં વગર પાસ પરમીટે પરપ્ાાંતતય તવદે શી દારૂની પેટી નાંગ- ૩૪૦
બોટલ નાંગ-૧૬૩૨૦ કક.રૂ. ૧૬,૩૨,૦૦૦/- તથા ઉપરોક્ત નાંબર વગરનો ટાટા કાંપનીનો હાયવો કકિં.રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કકિં.રૂ. ૩૦૦૦/ના એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૩૧,૩૫,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્ોહી. ગુ.ર.નાં. ૧૦૬/૨૦૧૮ પ્ોહી એક્ટ કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા-૧૬/૩/૨૦૧૮ ના ક. ૧૭/૨૦ વાગે

મોજે વડા ગામે ધોળીયાવાસ થાણાથી પુવે કક.મી-૫ બીટનાં-૧ આ કામના તહોદારો તહોદારો ગાંીપાના વડે પૈસા

પાનાથી હારીતનો જુ ગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૧૨૧૧૦/. તથા ગાંીપાના નાંગ.૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ રૂ.૧૨૧૧૦/. ના મુદ્દામાલ સાથે પાાંચ ઇસમો
પકડાઇ જઇ થરા પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં-૧૬/૨૦૧૮ જુ .ધા ક-૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૫/૦૦ વાગે મોજે બુઢનપુર

થી માલાી ગોળીયા પાસે ગામે થાણાથી દક્ષિણે કી.મી- ૫ બીટનાં.૧ આ કામના તહોદારે

તેના કબા ભોગવટાની સ્કોરપીયો ગાડીમાાં પરપ્ાાંતીય દારૂની પેટી નાંગ-૧૮ જેમા કાચની કાંપની શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૮૬૪ કક.રૂ.૮૬,૪૦૦/- નો ગે.કા. અને
વગર પાસ પરમીટનો લઇ આવતા ગાડી કક.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા ગાડીમાાંથી બે નાંબર પ્લેટ મળતા જે કક.રૂ.૦૦/૦૦ ની મળી કુ લ મુદામાલ રૂ.૬,૮૬,૪૦૦/-નો
રાખી હેરાફેરી કરતા પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડીનો પીછો થતા ગાડી મુકી નાસી જઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્ોહી . ગુ.ર.નાં ૧૨૪/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ
૬૫ઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક- ૧૫/૧૫ મોજે કુ ાંડી ગામની સીમ થાણાથી ઉત્તરે કક.મી. ૨૫, બાપલા આઉટ પોસ્ટ. આ કામના તહોમતદારે પોતાના કબ્જા
હેઠળની શીફ્ટ VDI કાર નાંબર GJ-04-AP-9750 વાળીમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટ પર પ્ાાંતીય તવદે શી દારૂ તથા ક્ષબયર કુ લ બોટલ નાંગ-૫૭૨, કકિં.રૂા. ૫૭,૨૦૦/નો તથા સ્વીફ્ટ ગાડી કક.રૂા. ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ્લે કકિં.રૂા. ૩,૫૭,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરી લઇ આવતા પોલીસ નાકાબાંધી જોળ ગાડી
મુકી નાસી જઇ પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટે શન પ્ોહી. ગુ.ર.નાં. ૮૦/૨૦૧૮, ધી ગુજરાત પ્ોહી. એક્ટની કલમ- ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(ર) મુજબ. નો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે
(૧૪)
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ના

ક.૨૨/૦૦

વાગે માાંજે ખીમાણા થી તશહોરી તરફ આવતા નેશનલ હાઇવે રોડ ઉપર આવેલ રતનપુરા ગામના હાઇવે રોડ

ઉપર,થાણાથી પતિમે ,કી.મી. ૩ બીટ નાં.૧ આ કામના ત્હાદારે તેની કબા ભોગવટા ની ગાડી ટાટા કાંપની નુ ાં 1109 EX2 TURBO મોડલ ની ગાડી નાં. GJ 17-Y9424 માાં માાં ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટ નો પ્રપાાંતતય દારૂ ની નાની મોટી બોટલ નાંગ ૧૮૧૨૦/- કક.રૂ. ૧૯,૯૨,૦૦૦/- તથા સદરે
ગાડી ટાટા કાંપની નુ ાં 1109 EX2 TURBO મોડલ ની ગાડી નાં. GJ 17-Y- 9424 ની કક.રૂ. ૫,૦૦૦૦૦/- તથા બટાકા ભરે લ કોથળા નાંગ ૩૦ જે ૦૧ કોથળાની
કકમત રૂ. ૧૦૦/૦૦ લેખે ૩૦ કોથળા બટાકાની કકિંમત રૂ.૩૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ ૨૪,૯૫,૦૦૦/-રાખી દારૂ ની હેરાફેરી કરી પોલીસ ની નાકાબાંઘી જોઇ ગાડી
મુકી નાશી જઇ તશહોરી પો.સ્ટે .III .ગુ.ર.નાં.૧૦૪/૨૦૧૮ પ્ોહી એક્ટ ક. ૬૫એ(ઇ),૧૧૬(૨),૯૮ (૨), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે
(૧૫)
તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૨/૧૦ વાગે મોજે જમડા ગામના પુલીયા પાસે પાસે ગામે થાણાથી ઉતરે કી.મી-૧૨ બીટનાં.૧ આ કામના તહોદારે તેના કબા
ભોગવટાની અલ્ટો ગાડી નાં. ીજે-૧૩-સીસી-૫૫૨૦ પરપ્ાાંતીય દારૂની પેટી નાંગ-૮ જેમા કાચની કાંપની શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૩૮૪ કક.રૂ.૩૮,૪૦૦/- નો ગે.કા.
અને વગર પાસ પરમીટનો લઇ આવતા ગાડી કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની મળી કુ લ મુદામાલ રૂ.૧,૩૮,૭૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતા પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન
ગાડીનો પીછો થતા ગાડી મુકી નાસવા જતાાં પકડાઈ જઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્ોહી . ગુ.ર.નાં ૧૨૫/૨૦૧૮ પ્ોહી કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૯૯
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી

(૧૬)
તા.૧૮/૦૩/૧૮ ના કલાક- ૧૮/૩૦ મોજે તવઠોદર ગામ ની સીમ થાણાથી પુ કક.મી ૨૨ ઝેરડા ઓ.પી આ કામની તહો.દારે ફોડા ફીસ્ટા કાંપની ની સીલ્વર કલર
ની ગાડી નાંબર GJ 01 HK 3681 નો ચાલક પોતાની ગાડી માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે તવદે શી દારૂ /બીયર પેટી નાંગ ૧૨ કુ લ બોટલ નાંગ ૩૩૬ કીરૂ.
૩૩૬૦૦/- નો ભરી તવઠોદર થી કાંસારી તરફ રોડ ઉપર ાવલ ગામ નીક તવઠોદર ગામની સીમ માાં હનુમાનીના માંદરી પાસે પાકા ડામર રોડ ઉપર પોલીસ
નાકાબાંધી જોઇ પોતાની ગાડી દુ ર ઉભી રાખી ગાડી મુકી નાશી જઇ ફોડા ફીસ્ટા ગાડી કકરૂ ૨,૦૦,૦૦૦/- સકહત કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૩૩,૬૦૦/- નો મુકી ભાગ જઇ
ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્ોહી. ગુ.ર.ન.૧૪૪/૧૮ પ્ોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૯૮(૨),૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

