ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૮/૧/૨૦૧૯ થી તા.૩/૨/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ કલાક ૦૮/૪૦ વાગે મોજે કાણોદર ગામે હાઇવે ઉપર ઉમરદશી પુલ પાસે ગામે આ કામના મારૂતી સુઝુકી કંપનીની બ્લ્યુ કલરની રરટઝ
કાર નંબર GJ 01 KA 0905 ના ચાલક કેવારામ રાસીરામ કોળી રહે.મંડાર, કોળીવાસ તા.રે વદર જી.શીરોહી (રાજસ્થાન) તથા સદરે કારમાં આગળની ખાલી
સીટ ઉપર બેસેલ કરણસસહ અર્ુ ુનસસહ ઠાકોર હાલ રહે.૦૧, સવગણનગર, ભીલવાડા રોડ, સવભાગ-૦૩, જૈન મંરદર સામે, અમરાઇવાડી, અમદાવાદ
તા.જી.અમદાવાદ મુળ રહે.સાતસણ તા.દાંતીવાડા જી.બનાસકાંઠાવાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા ભોગવટાની રીટઝ કારમાં ભારતીય
બનાવટના સવદે શી દારૂની બોટલો નંગ ૫૦ જેની રકિંમત રૂ.૩૦,૪૦૦/- તથા બીયરના ટીન નંગ ૨૪ રકિંમત રૂપીયા ૨,૪૦૦/- મળી કુ લ રક. રૂ.૩૨,૮૦૦/-નો
મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી રીટઝ કારની રક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઈલ કી. રૂ.૨૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ ૧,૩૪,૮૦૦/ના મુદામાલ સાથે નાકાબંધી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરવામાં એક્બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરુ ધ્ધ પા.તા.પ્રોહી ગુ.ર.ન.૨૭/૨૦૧૯
ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૪/૦૦ વાગે મોજે કાણૉદર હાઈવે ઉપર ઉમરદશી પુલના કાણોદર બાર્ુ ના છે ડે હાઈવે રોડ ઉપર ગામે આ કામના મારૂતી કંપનીની
સ્વીફ્ટ કાર નંબરMH-01-AE-429ના માલીક પ્રસવણકુ માર ક્રીષ્નારામ ગાંગલારામ સવશ્નોઈ રહે.સરણઉ તા.સાંચોર જી.જાલોર રાજસ્થાનવાળાએ ગાડીના ચાલક
ુ
અશોકકુ માર મોહનલાલ જોગુ(સવશ્નોઈ) રહે.જાંગઆ
નગર જોટડા તા.ચીત્તલવાડા જી.જાલોર રાજસ્થાનવાળા ને ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારુ ની બોટલો નંગ
૨૯૯ તથા બીયરના ટીન નંગ-૨૨ મળી કુ લ બોટલો/ટીન નંગ ૩૨૧ કુ લ કી.રૂ.૧,૦૧,૨૦૦/-નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભરી આપી મચકુ ર
ચાલક અશોકકુ માર મોહનલાલ જોગુ(સવશ્નોઈ) હેરાફેરી કરી મારૂતી સ્વીફ્ટ ગાડી કી.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઈલ કી. રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ
૩,૫૧,૭૦૦/-ના મુદામાલ સાથે નાકાબંધી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ પાલનપુર તાલુકા પ્રોહી
ગુ.ર.ન.૨૮/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૦૦ વાગે મોજે કુ વાળા ગામના પાટીયા પાસે ગામે આ કામના બોલેરો કેમ્પર ગાડી નં.GJ-12-DA-1843 ના ચાલકે પોતાની
ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની પેટી નંગ ૪૧ તથા છુટી બોટલ નંગ – ૩૬ એમ કુ લ બોટલ નંગ – ૫૨૮
રક.રૂ.૧,૫૮,૪૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી ની રક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- સાથે કુ લ મુદામાલ ની રક.રૂ.૫,૫૮,૪૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન ગાડીનો ચાલક
ગાડી મુકી ભાગી જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ભાભર પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી ગુ.ર.નં.20/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫-એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
ુ ગામની સીમ હેલીપેડ પાસે ગામે આ કામના તહોદારે પ્રભુભાઈ ભેમાભાઈ દલલત (હડીયલ) મ ૂળ રહે મલુપરુ તા-થરાદ
૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ક.૧૪/૩૦ વાગે મોજે મલુપર
ુ ગામની સીમ હેલીપેડ ની બાર્ુ માં ખરાબા માં તા-થરાદ વાળાએ પોતાના કબજામાં ગે.કા નો વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટ નાં સવદે શી દારૂની બોટલો કુ લહાલ.રહે-મલુપર
૮૪૩ રકમત રૂ. ૮૪૩૦૦/- નો રાખી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નં- ૪૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫(એ,ઈ)

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨/૨/૨૦૧૯ કલાક ૮/૩૦ વાગે મોજે લચત્રાસણીથી ડીસા જતા રોડે મલાણા ગામની સીમમાં શીવધારા રીસોટુ તરફ વળાંકમાં રોડ ઉપર ગામે આ કામના
સેવરોલેટ કંપનીની ટવેરા ગાડી નંબર GJ-02-CL-1180ના માલીક ર્ુ ગનારસસહ જાદવ રહે.સમૌ તા.ડીસાવાળાએ ગાડીના ચાલક ઘેમરસસહ પ્રભાતસસહ ડાભી રહે
આવલ તા.અસમરગઢ તથા ગોદડસસહ શાંન્્ુસસહ
ં
ડાભી રહે.વાસડાતા.આબુરોડજી.શીરોહીરાજસ્થાનવાળા પાસે ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારુ નીબોટલો નંગ૭૯૨ તથા બીયરનાટીન નંગ- ૩૧૨ મળી કુ લ બોટલો/ટીન નંગ ૧૧૦૪ કુ લ કી.રૂ. ૧,૩૪,૮૮૦/-નો મુદ્દામાલ મંગાવીપકડાયેલઈસમો ઉપરોક્ત ગાડીમાં
ઉપરોક્ત મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનોગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી ટવેરા ગાડી

કી.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઈલ કી. રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ

૩,૮૫,૩૮૦/-ના મુદામાલ સાથે નાકાબંધીદરમ્યાનપકડાઈ જઈ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના સવરૂધ્ધ પા.તા.પ્રોહી ગુ.ર.ન.૩૧/૧૯ ધી
પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

