ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા ૩૦/૦૭ ક ૨૦૨૦/૦૨/૦૫.વાગે મોજે પાલનપુર એરોમા સકક લ ઉપર ડીસા તરફથી આવતાાં ગામે આ કામના આરોપીએ પોતાના કબ્જાની આઇ-૨૦ કાર
નાં-જી.જે.૧૮ BF ૫૭૯૬ ના ચાલકે પોતાના કબ્જા ભોગવટાની કારમા ભારતીય બનાવટનો ગે.કા. વગર પાસપરમીટનો વીદે શી દારૂ તથા બીયર પેટી નાંગ ૧૨
તથા છુટક નાંગ ૨૨૯ મળી કુ લ દારૂ તથા બીયરની બોટલ તથા ટીન નાંગ ૪૩૩ કક.રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦ તથા આઇ-૨૦ કાર કક.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦ મળી કુ લ મુદામાલ
૫,૩૦,૦૦૦ નો મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી ચાલક કાર મુકી નાશી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ પા.સીટી.પશ્વિમ.પો.સ્ટે પાટક સી. ગુ.ર.નાં. 11195010200062/૨૦૨૦
પ્રોહી ક.૬૫-એ-ઇ,૧૧૬(૨),૯૮ (૨)મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે ખારા-ખોડા આર.ટીઓ ચેકપોસ્ટ રોડ ગામે આ કામના મારૂતી ઇકો ગાડી નાં.GJ-01-FT-8745 ના ચાલકે
પોતાના કબા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શ્વવદે શી દારૂ તથા બીયર ટીન નો જથ્થો પેટી નાં-૬ તથા છુટી
બોટલો નાંગ.૨૨૧ મળી એમ કુ લ બોટલ તથા બીયર કુ લ નાંગ-૩૬૫ કુ લ કક.રૂા ૮૭,૯૦૦/- નો રાખી મારૂતી ઇકો ગાડી નાં.GJ-01-FT-8745 ગાડીની
કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા. ૨,૮૭,૯૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી દરમ્યાન ઇકકો ગાડી નાં.GJ-08-BB-0394 વાળી સાથે અકસ્માત કરી ગાડી મુકી નાસી
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટક - સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૮૨ ઇ.પી.કો.કલમ ૨૭૯ તથા પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ કલાક-૧૧/૦૦ વાગ્યે મોજે વાસણા(વા) ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) ભવાનશ્વસિંહ નરપતશ્વસિંહ ચૌહાણ રહે.બુકણા
તા.વાવ જી.બનાસકાાંઠા (૨) ગીરધરશ્વસિંહ પહાડશ્વસિંહ ચૌહાણ રહે.જેતડા તા.થરાદ (૩) નાગજીરામ છોગારામ ચૌધરી રહે.પાાંચા કી ઢાણી જલાતરા સાાંચોર (૪)
લાલારામ છોગારામ ચૌધરી રહે.વાડીરોડ રાજમસાલા ની સામે ડીસા વાળા તથા તપાસ માાં શ્વનકળે તે શ્વવગેરે નાઓએ એકબીાના મેળાપીપણામાાં રહી પોતાના
કબા ભોગવટાની બોલેરો કેમ્પર ગાડી નાં.GJ-19-M-6353 માાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શ્વવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૪૭૦
કક.રૂ.૧,૧૯,૮૦૦/- નો રાખી બોલેરો કેમ્પર ગાડી નાં.GJ-19-M-6353 ની કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબઇલ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી
કક.રૂ.૩,૭૪,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા આરોપી ભવાનશ્વસિંહ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે. પાટક -સીગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૦૦૦૫૨ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે કુ ાંભાસણ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) જયેશભાઇ ચેલાભાઇ કાપડી(પટેલ) રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા
(૨) પ્રકાશભાઇ અમ ૃતભાઇ ડેરીયા(પટેલ) રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૩) ભગવાનભાઇ નરશીભાઇ કાપડી(પટેલ) રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર
તથા (૪) નારણભાઇ ખુશાલભાઇ પટેલ રહે.મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૫) માધુભાઇ અમુતભાઇ પટેલ રહે.મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૬)
ભુપતસીંહ પહાડજી સોલાંકી રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૭) રાજુ ભાઇ શાંકરભાઇ પટેલ રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર વાળા નાઓ ભેગા મળી
તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રોકડ રૂ. ૧૯૭૭૫/- તથા ગાંજીપાના નાંગ -૫૨ કી.રૂ. ૦૦ /૦૦ તથા મો.સો. તથા એક્ટીવા નાંગ- ૩ કક.રૂ.
૫૦૦૦૦/- ના એમ મળી કૂલ મુદામાલ કી.રૂ. ૬૯૭૭૫/- ના સાથે તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ ગઢ પો.સ્ટે પાટક -B સે.ગુ.ર.નાં. ૫૧/૨૦૨૦જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

