ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૭/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર નવાગાંજ આ કામના તહો.નાં.૧.પ્રફુલપુરી વવનોદપુરી જાતે.ગૌસ્વામી રહે.અમુઢ ચૌધરીવાસ તા.ઉંઝા
જી.મહેસાણા તથા તહો.નાં.૨.હમીદ અલ્લારખાભાઇ જાતે.મીર રહે.ભરોડ બસસ્ટેશનની સામે તા.પાલનપુર તથા તહો.નાં.૩. ભજનરામ વવશ્નોઇ રહે.ગામ.બબઢાણી
તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર રાજસ્થાન જેના પુરા નામની ખબર નથી જેના મો.નાં.૬૩૬૭૬૧૪૬૭૫ વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણાથી ગે.કા. અને વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ.૩૩૪ કક.રૂ.૪૮,૪૩૦/- તથા બે મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૪૫૦૦/-તથા ટાટા કાં પનીની ટીગોર
એક્ષ.ઝેડ.પ્લસ મોડલની કાર કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-ગણી એમ કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૩,૫૨,૯૩૦/-ના સાથે પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન તહો નાં.૧ તથા ૨ પકડાઇ જઇ
તથા તહો.નાં-૩ હાજર ન મળી ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવવ પો.સ્ટે.પાટવ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૦૪૯/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ- ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૨)
તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૧ ક.૨૨/૦૦ વાગે મોજે લોડપા ગામના પીકઅપ સ્ટેન્ડથી થોડેક આગળ આ કામના તહોમતદાર સેવરોલેટ ક્રુજ ગાડી નાં.GJ 01 KH 0770 ના
ચાલકે પોતાની ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો કુલ નાંગ-૪૬૦ કકિં.રૂ.૫૨,૯૦૦/- તથા સેવરોલેટ ક્રુજ
ગાડી નાં.GJ 01 KH 0770 કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૩,૫૦૦/- તથા આર.સી બુક કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એ.ટી.એમ કાડવ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એમ
કુ લ કક.રૂ.૨,૫૬,૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાડીનો ચાલક ગાડીને પલ્ટી ખવરાવી ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ પા દાાંતીવાડા પો.સ્ટે . સી.પાટવ
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૧૨૧૦૦૫૭/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ.કલમ.૬૫એ.ઇ, ૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૩)
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ ના ક-૦૪/૫૦ વાગે મોજે વાવ ગામની સીમમાાં ઇશ્વરપુરી ભીખપુર ગૌસ્વામી ના ખેતર આગળ બાવળોની ઝાડીમાાં આ કામના બોલેરો ગાડીનાં
GJ-02-BD 5745 ના ચાલકે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની બોલેરો ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ચેતક વીસ્કી ૧૮૦ M.L ની બોટલ નાંગ-૩૩૨ તથા
ગોલ્ડ કોઇન સ્પેશીયલ વ્હીસ્કી ૧૮૦ ML ની બોટલ નાંગ-૯૬એમ કુ લ બોટલ નાંગ-૪૨૮ ની કુ લ કક.રૂ.૪૨,૮૦૦/- નો રાખી બોલેરો ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-એમ
કુ લ કક.રૂ.૩,૪૨,૮૦૦/-નો મુદામાલ પ્રવતબાંવધત ગુજરાત રાજ્યમાાં ગે.કા અને વગરપાસ પરમીટે હેરાફેરી કરી ગાડી ચાલક બબનવારસી હાલતમાાં ગાડી મુકી નાસી
જઇ હાજર ન મળી આવી ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ વાવ પો.સ્ટે.પાટવ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૦૪૪/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૯૮ (ર), ૧૧૬(૨) મુજબ

નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧કલાક: ૨૧/૪૦ વાગે

મોજે ચીત્રાસણી હાઇવે વણજારા કટ પાસે હાઇવે રોડ આ કામના તહોદાર દીપકકુ માર દશરથલાલ જાતે.પટેલ

રહે.દીપડા દરવાજા કાં સારા શેરી વીસનગર તા-જી મહેસાણાવાળો પોતાના કબજા ની ટોયોટા કાં પની ની કોરોલા એચ 2 સીલ્વર કલર નીજેનો નાંબરGJ-12-AE-

2858 માાં ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારુની બોટલો કુ લ નાંગ-૪૨ કક.રૂા ૨૭,૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો રાખી તથા ટોયોટા કાં પની
ની કોરોલા એચ 2 સીલ્વર કલર નીગાડી નાંબરGJ-12-AE-2858 કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોનની કક.રૂા.૩,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૩૦,૩૦૦/-ના
મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી સદરે વવદે શી દારુ નો જથ્થો ઇકબાલગઢ હાઇવે દશવન હોટલ નજીક થીએક માણસ જેનો મો.નાં ૯૯૦૪૩૫૬૯૪૨ વાળા પાસે થી
મેળવી નાકાબાંધી દરમીયાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે.પાટવ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૦૬૮/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫ એ
ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

(૫)
તા-૨૮/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે મોજે કરબુણ ગામે આ કામનાાં તહોદાર પ્રકાશવન ગુલાબવન ગૌસ્વામી રહે.કરબુણ તા.થરાદ વાળાએ પોતાના
રહેણાાંક મકાનમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંવતય ઇગ્લીશદારૂની તથા બબયરની કુ લ બોટલો નાંગ.૨૫૨/- જેની કુ લ
કક.રૂ.૨૫૯૨૦/- નો રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન ઘરે હાજર નાાં મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૦૯૬ પ્રોહી કલમ૬૫(એ.ઇ),૧૧૬(બી) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

(૬)
તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૧કલાક: ૦૨/૩૫ વાગે

મોજે કાણોદર હુસેન ટેકરી હાઇવે રોડ આકામનાતહોદારો (૧) ફીરોજખાન સ/ઓ ઇલીયાસખાન ઉફે બાબુભાઇ

જાતે.વસપાઇ હાલ. રહે.૪૫-એ, કરીસ્મા પાકવ સોસાયટી, વવસનગર રોડ, મહેસાણા મુળ રહે- ૩૧/૬૧૩, દે લા વસાહત, માનવ આશ્રમ ચોકડી, મહેસાણા તા-જી
મહેસાણા (૨) આસીફખાન સ/ઓ શમશેરખાન જાતે કુ રેશી રહે-૭૩-૭૪બી, કરીસ્મા પાકવ સોસાયટી, વવસનગર રોડ, મહેસાણા તા-જી મહેસાણાવાળાઓ એક
બીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા ની બજાજ કાં પની ની સી.એન.જી કાળા-લીલા કલરની રીક્ષા જેનો નાંબર GJ-01-CV-9542 માાં ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારુની બોટલો કુ લ નાંગ-૨૩૦

કક.રૂા ૨૬,૪૫૦/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો રાખી તથા બજાજ કાં પની ની સી.એન.જી કાળા-લીલા

કલરની રીક્ષા જેનો નાંબર GJ-01-CV-9542 કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-તથા બે સેમસાંગ કાં પની ના મોબાઇલ ફોનની કક.રૂા.૧૫૦૦/- મળી તથા રોકડ રકમ રુ.૪૩૦/- મળી
કુ લ કક.રૂ.૬૩,૩૮૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી સદરે વવદે શી દારુ નો જથ્થો ભડથ ગામ નજીક નેળીયામાાંથી એક માણસ જેનો મો.નાં ૯૭૨૩૭૦૨૮૫૪ વાળા
ુ અબ્જદુલશા ફકીર રહે. હૈદરી ચોક, તળાવ જોડે મહેસાણા મો.નાં.૯૮૨૪૭૨૧૩૨૦ વાળાએ તથા (૨) સાંજુ મો.નાં.૯૯૭૯૪૫૦૨૭૮ જેનુ
પાસે થી મેળવી (૧) યુનશ
પુરુનામ ખબર નથી રહે. પેટ્રોલ પાંપ પાછળ, શ્રીપાલ, રાધનપુર રોડ, મહેસાણા વાળાએ માંગાવેલ હોય તેઓને આપવા સારુ લઇ જતો હતો દરમ્યાન

નાકાબાંધીમાાંપકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

પાલનપુર

તાલુકા

પોલીસ

સ્ટે શનગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૦૭૧/૨૦૨૧

ધીપ્રોહીએકટ

૬૫

એ

ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

(૭)
તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૨૦ વાગે મોજે લીબુણી ગામે આ કામના તહોદારે દે વાભાઇ મસાભાઇ જાતે.-અ.જા રહે.લીબુણી તા.સુઈગામ પોતે ભાગેથી
વાવતા પોતાના કબજા ભોગવટા ના ખેતરમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરવમટ નાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ તથા બબયરની ટીનની બોટલો નાંગ-કુ લ ૧૦૧૩
કુ લ કક.રુ.૧,૦૧,૩૦૦ નો રાખી પોલીસ રે ડ દરવમયાન હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ સુઇગામ પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૦૨૮ પ્રોહી એક્ટ
ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે

