બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ સુઘી)
(૧)
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે મોજે બાપલા ગામે થાણાથી ઉત્તરે કક.મી.-૧૪ બાપલા ઓપી ખાતે આ કામના તહો. કેતનકુ માર સુરેન્દરકુ માર
જાતે યાદવ રહે. મેવાડા તા.બબછવાડા જી.ડુ ગ
ું રપુરા (રાજ.)વાળાએ પોતાના કબજા હેઠળની હન્દુ ડાઇ એકસેન્દટ ગાડી નુંબર GJ.9.BE.6761 માું ગે.કા. વગર પાસ
પરમીટે પર પ્ાુંતતય તવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નુંગ-૬૯૮ કકમત રૂતપયા ૧,૦૧,૦૦૦/- નો તથા હન્દુ ડાઇ એકસેન્દટ ગાડી કકમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ
મળી કુ લ કકમત રૂતપયા ૩,૦૧,૦૦૦/-ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાું પોલીસ નાકાબુંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ પાુંથાવાડા પો.સ્ટે.

પ્ોહી.ગુ.ર.નું.૨૭૧/૨૦૧૭ ધી પ્ોહી એકટ કલમ- ૬૫AE, ,૯૮(ર) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૭/૧૨/ર૦૧૭, કલાક-૧૪/૦૦ મોજે લાખણી મુકામે કહિંગળાજ માતાજી ના મુંકદર આગળ સીમમાું થાણાથી પચ્ચિમે કકમી- ૦૮ બીટ નું- ૧ આ કામના
તહોદાર (૧) તવક્રમજી લીલાજી ઠાકોર મુળ રહે. આસેડા તા-ડીસા હાલ રહે.પેપરાલ

તા- લાખણી તથા (૨) મહાદે વભાઇ ઇશ્વરભાઇ ઠાકોર રહે.પેપરાલ તા-

લાખણીવાળા ઓએ એકબીજાના મીલીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટા ની અત ુલ કુંપની ની રીક્ષા નું-GJ-૦૮-AT-૩૪૧૩ ની કક.રૂ- ૧,૦૦,૦૦૦/- ની માું ગે.કા.
વગર પાસ-પરમીટે પરપ્ાતતય ઇંગ્લીસ દારૂ ની બોટલ નુંગ- ૨૮૬ કુ લ કક.રૂ.- ૨૮૬૦૦/-ની હેરાફેરી દરીમ્યાન આરોપી નું-૧ પકડાઇ જઇ આગથળા પો.સ્ટે .
પ્ોહી-ગુ.ર.નું.-૨૮૧/ર૦૧૭, પ્ોહી. કલમ-૬૫,એ,ઇ, ૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૭ ના ક. ૧૩/૩૦ વાગે મોજે ડાભેલા થાણાથી દબક્ષણે કક.મી.૬ ઇકબાલગઢ બીટ નુંબર ૨ આ કામના ત્હોમતદાર તસકુંન્દદરતસિંહ મેરૂતસિંહ ડાભી રહે
ડાભેલા તા.અમીરગઢ વાળીએ પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાું આવેલ રહેણાક ઘરે તથા છાપરામાું દે શી દારૂ ગાળવાનો વોસ લી.૪૨૦૦ કક.રૂ/-૧૬૮૦૦/તથા દે શી દારૂ લી-૪૦ કક.રૂ-૮૦૦/- અમે કુ લ દારૂ તથા વોસ કક.રૂ-૧૭૬૦૦/- નો ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો રાખી ઘરે હાજર મળી ન આવેલ હોય ગુનો
અમીરગઢ પો.સ્ટે - પ્ોહી ગુ.ર.નું.૪૨૫/૧૭ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ ઇ,એફ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૭/૧૨/૧૭ કલાક ૧૧/૧૫વાગે મોજે શેરપુરા હાઇવે રોડ થાણાથી ઉતરે કક.મી.૬ બીટ નું-૦૨માું આ કામના તહોદારો ઓપેલ એસ્રાકાર નું જી.જે. ૦૧એિ.એફ
૭૮૪૬ લઇ રાજસ્થાન બોડડ રના મુંડાર હોટલ કતનષ્કા ની સામે આવેલ સરકારી દારૂની દુ કાનમાુંથી ગે.કા.નો પર પ્ાુંન્ન્દતય દારુ ભરી અમદાવાદ લઇ જતાું શેરપુરા
ગામની સીમમાું અમદાવાદ હાઇવે ઉપર નાકાબુંધી કરતાું આરોપી રીતેષ સુરેશભાઇ સથવારા કાર સાથ તેના કબજાની કારમાું ગેકા વગર પાસ પરમીટનો
પરપ્ાુંતીય દારૂની બોટલો નુંગ-૧૬૮ કી.રૂ.૬૭,૨૦૦/- નો રાખી જે દારૂ તથા કાર કીં રૂ ૨,૦૦,૦૦૦ મળી કૂલ મુદામાલ ૨,૬૭,૨૦૦/ સાથે પકડાયેલ હોઇ તથા
તહો નું-૨ નાઓ નાસી જઇ ગુનો કયાડ છાપી પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નું.૩૩૩/૧૭ પ્ોહી કલમ ૬૫ એઇ ૧૧૬ બી ૮૧ ,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાું આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭ ક.૦૮/૩૦ મોજે વડગામડા ગામની સીમ થાણાથી ઉતરે કક.મી.૦૫ બીટ નું ૦૩ આ કામના તહોદાર બોલેરો ગાડી નુંબર જી.જે.૧૮ એ.
એકસ.૧૭૬૫ નો િાલક પોતાની ગાડીમા ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે વીદે શી દારુ પેટી નુંગ ૪૨ તથા છુટક નુંગ મળી કૂલ નુંગ ૧૮૪૮ કક.રૂ. ૨,૦૧૬૦૦
તથા બોલેરો ગાડી નુંબર જી.જે.૧૮ એ. એકસ.૧૭૬૫ કક.રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦ જે કૂલ કક.રૂ. ૮,૦,૧૬૦૦ નો મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા નાકાબુંઘી દરમ્યાન
ગાડી મુકી નાસી જઇ

ગુનો કયાડ થરાદ પ્ોહી .ગુ.ર.ન.૪૯૨/૨૦૧૭ પ્ોહી એકટ.કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૯૯મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું

આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭ ક.૧૩/૩૦ મોજે જૈન દે રાસર પાસે થાણાથી ઉતરે કક.મી.૦૧ થરાદ ટાઉન આ કામના તહોદાર અલ્લાઉદીન જીવાજી પરમાર ( મુસલમાન)
રહે. થરાદ વખારવાસ તા. થરાદ વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના
પેટી નુંગ-૧૨ તથા છુટા નુંગ

રહેણાુંક ઘરે ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે પ્ાતીય તવદે શી દારુ તથા ટીન બીયર

૫૩ એમ કૂલ નુંગ ૬૦૫ કૂલ કક.રૂ. ૬૦,૫૦૦ નો રાખી રઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો કયાડ થરાદ પ્ોહી

.ગુ.ર.ન.૪૯૩/૨૦૧૭ પ્ોહી એકટ.કલમ ૬૫એઇમુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૪/૦૦ મોજે

ગુદ
ું રી પોલીસ િેક પોસ્ટ થાણાથી ઉત્તરે

કી.મી.-૧૧ ભાુંડોત્રા ઓપી આ કામના તહો . શુંકરતસિંહ ગૌતમતસિંહ

સીસોદીયા મુળ રહે. અદવાસ તા.સરાડા જી. ઉદયપુર (રાજ.) હાલ રહે. અમદાવાદ િાુંદલોડીયા તળાવની પાસે તવનાયક સોસાયટી તા.જી. અમદાવાદવાળાએ
પોતાના કબજા હેઠળની ફોસડ ટેમ્પો રાવેલર ગાડી નુંબર GJ.16.W.6911 માું ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પર પ્ાુંતતય તવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નુંગ૪૯૨ કકમત રૂતપયા ૧,૪૪,૬૦૦/- નો તથા ટેમ્પો રાવેલર ગાડી કકમત રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નુંગ-૧ કકમત રૂતપયા ૧૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત
રૂતપયા ૧૧,૪૫,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી ગુજરાત રાજયમાું લઇ આવતાું ગુદ
ું રી િેક પોસ્ટ ઉપર વાહન િેકકિંગ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કયાડ
પાુંથાવાડા પો.સ્ટે . પ્ોહી.ગુ.ર.નું.૨૭૪/૨૦૧૭ ધી પ્ોહી એકટ કલમ- ૬૫AE, ,૯૮(ર) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૮)
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૨૧/૦૦ મોજે પાુંથાવાડા હાઇવે થાણાથી ઉત્તરે કી.મી.-૧ પાુંથાવાડા ટાઉન આ કામના તહોમતદારોએ પોતાના કબજા ભોગવટાની
નાંબર વગરની આઇ ૨૦ કાર જેનો ચેચીસ નાંબર MALBM 51 BLGM 33191 XM તથા એન્જજીન નાંબર KEL 1612036337નીમાાં ગે .કા.વગર પાસ પરમીટનો

પરપ્રાન્જતીય વવદે શી દારૂ તથા બબયરની બોટલ નાંગ- ૧૧૯ કકમત રૂવપયા ૨૮,૨૫૦/- નો તથા આઇ ૨૦ કાર કકમત રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા
૩,૨૮,૨૫૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી ગુજરાત રાજયમાાં લઇ આવતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવ. પાુંથાવાડા પો.સ્ટે . પ્ોહી.ગુ.ર.નું.૨૭૫/૨૦૧૭ ધી પ્ોહી
એકટ કલમ- ૬૫AE, ,૯૮(ર),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .
(૯)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ ના ક.૦૦/૧૫ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડડ ર િેક પોસ્ટ થાણાથી ઉતરે કક.મી.૦૪ બીટ નું.૨ આ કામના ત્હોમતદાર (૧) લીલાકકશન
S/O ભુરેલાલ યાદવ રહે.અશોકનગર દે વી મુંકદર નજીક ફતેહાબાદ તા.જી.ફતેહાબાદ (હરીયાણા) (૨) રાજકુ માર S/O જયરામ ઓડ (રાજપુત) રહે.ભાટીયા
કોલોની ફતેહાબાદ તા.જી.ફતેહાબાદ (હરીયાણા)(૩) ધમેન્દર રહે.ફતેહાબાદ (હરીયાણા) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડી
નું.HR-62-6600 માું વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો પર પ્ાુંતતય તવદે શી દારૂ પેટી નુંગ-૪૦ જે કુ લ બોટલ નુંગ-૪૮૦ કક.રૂ.૨,૪૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નુંગ૦૨ કક.રૂ.૧,૦૦૦/- તથા આયશર ગાડી નું.HR-62-6600 કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોટર સાઇકલ સ્પેર પાટડ સના બોકસ નુંગ-૨૪૯ તથા સ્પેર પાટડ સ ભરે લ
પ્લાસ્ટીકના કટ્ટા નુંગ-૩૧ જે કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા અકાલ સહાય રાન્દસપોટડ કુંપની,ફલીટ ઓનસડ રાન્દસપોટડ કોન્દરાકટર હા.નું.સ્કો ૨૭,રાજન માકે ટ રાન્દસપોટડ નગર
લુતધયાણા (પુંજાબ)ની બબલ્ટી તથા િોપરા ઇન્દડસ્રીઝ પ્ાઇવેટ લીમીટે ડ એમબી-૬ ફેસ-૬ ફોકલ પોઇન્દટ લુતધયાણા પુંજાબ તથા ઇએમએમ આર રે ડસડ શોપ
નું.૫૧,૫૨ ગુરૂનાનક માકે ટ અપર ઇન્દડીયા સ્ટીલ નજીક ફોકલ પોઇન્દટ લુતધયાણા તથા તવકાસ એન્દજીનીયસડ ડીઅલ ઇન સાયકલ એન્દડ ઓટો પાટડ સ ઇ-૫૧,ફોકલ
પોઇન્દટ લુતધયાણાના બીલ કક.રૂ.૦૦/૦૦એમ કુ લ મળી કકિં.રૂ.૨૨,૪૧,૫૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાડીનો િાલક તથા તેની સાથેનો ઇસમ પર પ્ાુંતતય તવદે શી દારૂ
ની ગેકા હેરાફેરી કરતાું પકડાઇ જઇ આરોપીઓએ રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાું ગે.કા.નો પરપ્ાુંતતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડવાનુ ું ષડયુંત્ર રિીગુનો અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્ોહી
ગુ.ર.નું.૪૩૦/૧૭ પ્ોહી કલમ ૬૫ એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાું આવેલ છે .

