ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૯/૪૫ વાગે મોજે થરાદ ચાર રસ્તા ગામે આ કામના તહોદાર સાંજયભાઈ ધનજીભાઈ રાઠોડ તથા વવજયભાઈ ગીરધરભાઈ રાઠોડ
બાંન્ને રહે.રાજપરા પાળીયાધાર ખોડીયાર માતાના માંદીર પાસે તા.વિહોર જી.ભાવનગર વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની એસ્ટીમ ગાડી નાંબર જી.જે.૦૫
સી.એચ.૩૭૭૯ માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે િી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૭૬૮ કુલ કક.રૂા.૭૬,૮૦૦/-નો તથા એસ ટીમ ગાડી ની
કક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન એક કક.રૂ.૧૦૦૦/- તથા રોકડા રૂવપયા-૧૨૦/- એમ મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂા.૧,૭૭,૯૨૦/- નો મુદામાલ ભરી
ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફેરી કરતા દારૂ ભરે લ હાલતમાાં ગાડી સકહતના મુદામાલ સાથે પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ
સી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૨૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧ કલાક ૧/૫૦ વાગે મોજે વાછડાલ ગામના પાટીયા પાસે રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર ફોડટ ફીએસ્ટા ગાડી નાંબર GJ.01.HQ.8112 નો ભાગી
જનાર ચાલક તથા સાથેનો ઇસમ ભોમવસિંહ રહે. ઉબરી તા.કાાંકરે જ તથા પકડાયેલ ઇસમ ચાંદુભા નાનસીંગ ઠાકોર રહે. ખીંમત તા.ધાનેરાવાળાએ એકબીજાના
મેળાપીપણામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે િી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૭૧૨ કુ લ કકમત રૂવપયા ૭૧,૨૦૦/- તથા ફોડટ ફીએસ્ટા
ગાડી કકમત રૂવપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૨૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૭૩,૭૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી લઇ
આવતાાં

ચાલક

તથા

સાથેનો

ઇસમ

ભાગી

જઇ

તેમજ

સાથેનો

બીજો

એક

ઇસમ

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

પાાંથાવાડા

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૧૨૧ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૧૧૬(ર),૮૧,૯૮ (ર), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧ કલાક ૦૨/૩૦ વાગે મોજે ગદ
ું રી ચેક પોસ્ટ સામે આ કામના તહોમતદારોએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગુજરાત રાજયમાાં દારૂ ધુસડવાનુાં
ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબજા હેઠળની એમ્્યુલન્સ ગાડી નાંબર RJ.14.TA.1899 માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે િી દારૂની કુ લ બોટલ
નાંગ-૯૩૬ કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૪૮,૮૦૦/- તથા ઇનોવા એમ્્યુલન્સ ગાડી કકમત રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૨૫૦૦/- એમ મળી કુલ
કકમત રૂવપયા ૬,૫૧,૩૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી લઇ આવતાાં પીછો કરતાાં ગાડી મુકી ચાલક નાસી જઇ સાથેનો ઇસમ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૧૨૪ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૧૧૬(ર), ૮૧,૮૩,૯૮(ર), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ ના ક.૦૬/૩૦ વાગે મોજે ખણીયા ત્રણ રસ્તા ગામે આ કામે વનાા કાર નુંબર- PB2021-TR-1246A ના ચાલક તથા સાથેના બીજા ઇસમે
એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજાના ભોગવટાની સફેદ કલરની વનાા કાર નુંબર- PB2021-TR-1246A માું ગે.કા. વગર પાસ પરમીટની ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની છુટી બોટલ નુંગ- ૩૦૮ કક. રૂ.૧,૮૪,૮૦૦/- તથા બે નુંબર પ્લેટ HR16Y2575 ની.કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા HDFC ERGO General
Insurance નું- PMT0121005787899 ની વીમા પોલીસની નકલ કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા વનાા કાર નુંબર- PB2021-TR-1246A જેનો ચેચીસ નુંબરMALC741FLLM255609 તથા એન્જીન નુંબર- D4FALM139798 ની કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- એમ કલ મળી કક.રૂ.૭,૮૪,૮૦૦/- નો મદામાલ રાખી ભારવતય
બનાવટનો વવદે શી દારૂ ગજરાતમાું ઘસાડવાન શડયુંત્ર રચી પોલીસ નાકા બુંધી દરમ્યાન બુંન્ને ઇસમો ગાડી મકી નાશી જઇ ગનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે
પાટટ .સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૧૮૪/ ૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .

