બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૮ સુઘી)

(૧)
તા:૦૯/૦૪/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૫ મોજે ધાનેરા એસ.ટી બસ સ્ટે ન્ડ ની બાજુ માાં આ કામના તહોદારો(૧) મોસીનખાન દરીયાખાન સમેજા રહે.લાધાપુરા
ધાનેરા તા.ધાનેરા (૨) અજીજસાાં કાસમસા સાાંઇ રહે.લાધાપુરા ધાનેરા તા.ધાનેરા

(૩) સાંતોષભાઇ મુનેશ્વરભાઇ યાદવ રહે.લાધાપુરા ધાનેરા તા.ધાનેરા (૪)

અણદાભાઇ શાાંતીભાઇ ભીલ રહે. જનાલી તા.ધાનેરા વાળાઓને પકડી પાડેલ તેમજ (૫) નજીરખાન હાજીખાન બેલીમ રહે.બેલીમવાસ ધાનેરા (૬) સાજીદસા
ુ ભાઇ મેવાતી રહે.લાધાપુરા ધાનેરા
અબ્દુ લસા સાાંઇ ઉર્ફે ર્ફકો (૭) ટીનાભાઇ ઉર્ફે જાવેદ રહેમત ુલ્લાભાઇ મેમણ રહે.લાધાપુરા ધાનેરા તા.ધાનેરા (૮) અમીર મેબબ
ુ સા સાાંઇ રહે.ઉમીયાનગર ધાનેરાએ જાહેરમા
તા.ધાનેરા (૯) લશકરભાઇ અલારખાભાઇ બેલીમ રહે.લાધાપુરા ધાનેરા તા.ધાનેરા તથા (૧૦) અલતાર્ફસા મહેબબ
આંક ર્ફરકનો વરલી મટકાનો જુ ગાર રમી રમાડી તહો.નાં- ૧ થી ૪ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમની અંગ ઝડતીમાથી આંક ર્ફરક નો વલી મટકાનો જુ ગાર એક બીજાના
મેળાપી પણાથી રમી રમાડી કૂલ રોકડ રૂ ૧૦૪૫૦/- તથા મોબાઇલર્ફોન નાંગ-૨ કીં.રૂ ૮૦૦૦ ના તથા બોલપેન નાંગ- ૨ કક રૂ ૨ તથા જુ ગાર નુ સાહીત્ય કક.રૂ ૨
એમ કૂલ મળી મુદામાલ રૂ ૧૮,૪૫૪/- મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ તથા તહો.નાં- ૫ થી ૧૦ નાઓ પોલીસ રે ઇડ જોઇ નાશી જઇ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા
પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.ન.-૧૬/૨૦૧૮ ધી જુ ગારધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૯/૪/૨૦૧૮ કલાક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર કમાલપુરા મોટા માળી વાસમાાં આ કામના તહોદાર (૧) અલ્તાર્ફભાઇ કનુભાઇ સોલાંકી (મુસલમાન)
રહે. પાલનપુર નાની બજાર કમાલપુરામોટા માળી વાસ તા.પાલનપુર (૨) સાજીતખાન અબ્દુ લરહેમાનખાન મમજાા રહે.પાલનપુર નાની બજાર કમાલપુરામોટા
માળી વાસ તા.પાલનપુર (૩) લાલો ઉર્ફે સદામહસ
ુ ેન અહેમદભાઇ ચુનારા રહે.પાલનપુર જનતાનગર ટે કરા તા.પાલનપુર (૪) જર્ફરહસ
ુ ેન સાબીરહસેન જાતે
શેખ રહે. પાલનપુર નાની બજાર ર્ફોર્ફળીયા કુ વા તા.પાલનપુર (૫) ઇસુબભાઇ હનીર્ફભાઇ કુ રેશી રહે. પાલનપુર કમાલપુરા પરપોટાવાસ તા.પાલનપુર ગે.કા
અને વગર પાસ પરમીટે પાલનપુર નાની બજાર કમાલપુરા મોટા માળીવાસ માાં આરોપી નાં.૧ ના ઘર આગળ ખુલ્લી જગ્યમાાં ગાંજી પાના વડે તીન પત્તીનો
પૈસાની હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રકમ ૧૨,૪૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૪ કી રૂ ૭૫૦૦/- ના જુ ગારના સાહીત્ય સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ પા.સીટી પ ૂવા પો.સ્ટે શન સેકન્ડ ગુ.ર.નાં. ૧૦૭/૨૦૧૮ જુ ગારધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૮ ના ક.૨૩/૪૫ મોજે આંબલીમાળ આ કામના તહોમતદાર(૧) ઉપેન્રમસિંહ ઉર્ફે પીન્ટુ ભા કકતીમસિંહ ચૌહાણ ઉ.વ.૨૮ રહે મોટા કોઠાસણા તાસતલાસણા જી.મહેસાણા તથા નાસી જનાર (૨) યશપાલમસિંહ ઉર્ફે સજનમસિંહ જાલમમસિંહ રાઠોડ રહે.નવાસાંખપુર તા-મવજાપુર જી.મહેસાણાએ એકબીજાની
મદદગારી કરી પોતાના કબજાની ઇકો ગાડી નાંબર GJ-18-BG-7581ની માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે મવદે શી દારુ તથા બબયરની પેટીઓ નાંગ-૨૮ બોટલો
નાંગ-૫૦૦ કી.રૂ. ૮૧,૬૦૦/- તથા ઇકો ગાડીની કી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કૂલ રૂપીયા ૩,૮૧,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાં ૧ સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ
તથા આરોપી નાં ર નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુરનાં.૧૦૧/૨૦૧૮ ધી પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) ,૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા. ૦૯/૦૪/૨૦૧૮ ના ક. ૨૦/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર એરોમા સકા લથી અમદાવાદ હાઇવે તરર્ફ જતાાં બ્રીજના અમદાવાદ તરર્ફના છે ડે આ કામનો ત્હોદાર
મહેન્રા પીકઅપ ડાલા નાં.જીજે-૦૧ ઇટી-૬૪૭૪ ના ચાલકે ગે.કા.નો વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંન્ન્તય ઇગ્લીશ દારૂ ભરી લઇ આવતાાં પાલનપુર
આર.ટી.ઓ.સકા લ નાકાબાંધી જોઇ પોતાનુ ાં પીકઅપ જીપ ડાલુાં ભગાડતાાં પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે બ્રીજના છે ડે જીપ ડાલુાં મુકી નાસી જતાાં તેના કબજા
ભોગવટાના પીકઅપ જીપ ડાલામાાં ભરે લ શ્રીર્ફળના કુ લ-૨૦ કોથળા જેમાાં કુ લ શ્રીર્ફળ નાંગ-૭૦૦ કક.રૂ.૧૪૦૦/- તથા ગેકા વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંતીય
દારૂની બોટલો નાંગ-૪૨૦ કક.રૂ.૧,૬૮,૦૦૦/- નો તથા મહેન્રા પીકઅપ ડાલાની કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- નો મળી કૂલ કક.રૂ.૫,૧૯,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ મુકી નાસી
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.સીટી પમિમ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૨૦/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૯૮(૨),૧૧૬બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૩૦ મોજે વાછડાલ ગામના પાટીયા પાસે આ કામના તહોમતદાર નાંદુભા મવનુભા વાધેલા (ઠાકોર) રહે. વડા ભાવાણી પાટી
તા.કાાંકરે જ વાળાએ પોતાના કબજા હેઠળની અલ્ટો ગાડી નાંબર GJ.24.K.2776

ની માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પર પ્રાાંમતય મવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ

બોટલ નાંગ- ૭૨૮ કકમત રૂમપયા ૮૨,૪૦૦/- નો તથા અલ્ટો ગાડી કકમત રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂમપયા ૨,૩૨,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે
હેરા ર્ફેરી કરી લઇ આવતાાં પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહી.ગુ.ર.નાં. ૧૦૮/૨૦૧૮, ધી ગુજરાત પ્રોહી.
એક્ટ કલમ- ૬૫(A)(E), ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૭:૦૦ મોજે ખીંમત ગામની સીમ કોઇ અજાણ્યા ઇસમે અમીચાંદજી મગનજી કોળી રહે. ખીંમત તા.ધાનેરાવાળાના અવાવરૂ
ખેતરના શેઢે આવેલ કરડાના ઝાડ ઉપર તેમજ ઝાડની નીચે ઝાળામાાં માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પર પ્રાાંમતય મવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ૩૧૨ કકમત રૂમપયા ૩૧,૨૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગુન્હો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી.ગુ.ર.નાં. ૧૦૯/૨૦૧૮, ધી ગુજરાત પ્રોહી. એક્ટ કલમ૬૬(A)(E) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)

તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ના ક.૧૨/૩૦ વાગે મોજે મોજે કાંસારી ટોલનાકા પ્લાઝા પાસે આ કામના આરોપીઓ (૧) પ્રકાશભાઇ આસુજી જાતે મવશ્નોઇ (નીરબાણ) રહે.
સાગડવા તા. ચીતલવાણા જી. જાલોર રાજસ્થાન (૨) સુરેશ ઉર્ફે પાચારામ ગણપતલાલ મવશનોઇ (શીયા) રહે. ડાવલ તા. ચીતલવાણા જી. જાલોર (રાજસ્થાન)
વાળા ઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાના મહીન્રા મેક્ષ પીકઅપ જીપ ડાલા નાં. આર.જે ૦૪ જીએ ૩૭૬૩ મા વગર પાસપરમીટે
ગે.કા.નો પરપ્રાાંતીય દારૂ ની પેટીઓ નાંગ-૫૦ જેમા નાની બોટલો નાંગ ૨૦૦૪ કુ લ કી.રૂ. ૨,૫૩,૨૦૦/- તથા બે મોબાઇલ કી.રૂ ૨૫૦૦/- તથા પીકઅપ ડાલુ
કી.રૂ.

૨,૦૦,૦૦૦/-

સાથે

કુ લ

કી.રૂ.

૪,૫૫,૭૦૦/-નો

રાખી

હેરાર્ફેરી

કરતા

પકડાઇ

જઇ

ગુન્હો

કરે લ

પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં૧૮૦/ર૦૧૮પ્રોહીકલમપ્રોહીક.૬૫AE,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

હોઇ

ડીસા

રૂરલ

