ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧ ક.૦૯/૪૦ વાગે મોજે ટડાવ ગામે તહો.વર્ાાભાઇ નાગજીભાઇ રાજપુત રહે.ટડાવ તા.વાવ તથા વશરામભાઇ જગમાલભાઇ પટેલ રહે.ટડાવ
તા.વાવ વાળાએ શીફ્ટ ગાડી નાંબર જી.જે ૦૯ બી.ઇ ૩૦૫૨ માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બબયર ની કુ લ પેટી નાંગ૩૯ બોટલ નાંગ ૧૨૬૦ કી.રૂ.૧,૪૦,૧૬૦/- તથા શીફ્ટ ગાડી કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કી.રૂ.૪,૪૦,૧૬૦/- ની સાથે વર્ાાભાઇ નાગજીભાઇ રાજપુત
રહે.ટડાવ તા.વાવવાળો પકડાઇ જઇ ગુનામાાં મેળાપીપણુ રાખી ગુનો કરે લ હોઇ માવસરી પો.સ્ટે. પાટા સી નાં.૧૧૧૯૫૦૩૦૨૧૦૦૧૫ ર્ી બોમ્બે પ્રોહી એક્ટ કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૨/૨૦ વાગે મોજે ડોડગામની સીમમાાં કેનાલ ના પુલીયા વળાાંક પાસે આ કામે મારૂતી સુઝુકી કાં પની ની ઇકકોગાડી ગાડી જેની
આગળ-પાછળ નાંબર - GJ-27-AP-7307 માાં ગેરકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૪૪૭ કક.રૂ.૪૪૭૦૦/તથા ઇકકો ગાડીની કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૩૦૦/-એમ મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂા.૩,૪૫,૦૦૦/-નો મુદામાલ ભરી ચાલકે ઇકકો ગાડીને
પલ્ટી મરાવી ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પાટા સી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૧૨૬ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)ઇ ૧૧૬ (બી) ૯૮ (૨) ૯૯ મુજબ
નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧ના કલાક ૦૯/૪૫ વાગે મોજે જેતડા ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદાર સ્વીફટ ગાડી નાંબર- GJ-36-B-4364ના ચાલક પ્રવવણભાઇ ખીલેરી
રહે.કોજા તા.ર્ોરીમન્ના (રાજસ્થાન) તથા ઢોલારામ ભગીરથરામ વવશ્રનોઇ રહે. રતનપુરા તા. ચીતલવાના જી જાલોર (રાજસ્થાન) તથા ગણપતભાઇ હેતરામ
વવશ્રનોઇ (ગયણા) રહે.ડાવલ તા.ચીતલવાના

જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી સ્વીફટ ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે

બનાવટની વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ ૫૭૫ કક.રૂ.૯૬,૦૪૫/- તથા

ભારતીય

સ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ-36-B-4364 ની કકિં.રૂ. ૩,૦૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૩ કક.રૂ.

૧૦૫૦૦/-મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૪૦૬૫૪૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે નાં.૨,૩ નાઓ મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા નાં.૧ ચાલક પ્રવવણભાઇ ખીલેરીનાઓ નાસી જઇ તથા દારૂ
જોરારામ વવશ્રનોઇ રહે. ડાવલ તા. ચીતલવાણા મો.ન. ૬૩૭૫૫૩૧૭૪૬ વાળાએ દારૂ ભરાવી પ્રકાશભાઇ ઠાકોર રહે.દે લવાડા તા. બેચરાજી જી. મહેસાણા
મો.ન.૯૫૦૯૯૨૨૭૨ વાળા ઓેએ દારૂ માંગાવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પાટા સી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૧૨૭ પ્રોહી કલમ ૬૫એ ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨)
,૯૯ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૧

કલાક ૨૩/૦૦ વાગે માાંજે ભરકાવાડા ગામના પાકટયા પાસે હાઇવે રોડ ગામે આ કામના તહોદાર શ્રવણકુ માર રામચાંદ્ર જાબરમલ જાટ

(ગોલાણીયા) ઉ.વ. આ.૨૬ રહે.ગામ ચલા તા.નીમકાથાના જજ. શીકર

(રાજસ્થાન) વાળા તથા કાયદાના સાંર્ર્ામાાં આવેલ કકશોર રાકેશ ફુલચાંદ કટારીયા

રહે.પલ્સાના તા.પલ્સાના જી.સીકર થાણા રાણોલી (રાજસ્થાન) નાઓએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ટ્રેલર નાંબર RJ-14-GD-8483 માાં મહીપાલ જાટ રહે- વસકર
(રાજસ્થાન) મો.નાં.૭૩૮૩૩૧૪૩૮૯ વાળાની મદદગારીથી ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની કુ લ બોટલ નાંગ – ૨૫,૯૨૦
કક.રૂ. ૨૮,૬૨,૮૪૦/- નો ભરી ટ્રેલર તથા રોકડ તથા મોબાઇલ સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૩૮,૬૮,૪૬૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન શ્રવણકુ માર તથા
રાકેશ મળી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે.પાટૅ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૦૮૧/૨૦૨૧ પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬ (બી),૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબ
નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે
(૫)
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧
RJ.19.GG.7363

કલાક ૧૭/૩૦ મોજે ગદ
ું રી ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોમતદારોએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં અશોક લેલન છોટા હાથી ગાડી નાંબર
માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૬ કુ લ કકમત રૂવપયા ૨૬,૮૨૦/- તથા અશોક લેલન

ગાડી કકમત રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૨,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૫,૨૮,૮૨૦/- ના મુદામાલ ચાલક પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટા -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૦૭૨ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE, ૧૧૬(ર),૮૧, ૯૮(ર), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે
(૬)
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર ખારાવાસ બાવા સાહેબની હવેલી પાસે ગામે આ કામના તહોદારો નાં.(૧) કફરોજભાઇ ઉફે બાબાખાન
જુમાભાઇ જાતે.પઠાણ રહે.પાલનપુર વીરબાઇગેટ બાવાસાહેબની હવેલી પાસે તા.પાલનપુર (૨) વવનોદભાઇ કેશવલાલ જાતે.પરમાર રહે.પાલનપુર વીરબાઇગેટ
માળીવાસ તા.પાલનપુર (૩)તાજુખાન સઇદખાન જાતે.મકરાણી રહે.અમીરગઢ મકરાણીવાસ તા.પાલનપુર (૪) ગણેશભાઇ અંબાલાલ જાતે.કોડીયા(પ્રજાપવત)
રહે.પાલનપુર બીજેશ્વર કોલોની શક્ક્ત નગર સોસાયટી શેરીનાં-૦૧ તા.પાલનપુર (૫)

મોહમદઅલી અમીરભાઇ જાતે.વસપાઇ રહે.પાલનપુર નાનીબજાર

મેમણવાસ તા.પાલનપુર (૬) કફરોજભાઇ ઇબ્રાકહમભાઇ જાતે.બેલીમ રહે.પાલનપુર જુના ડાયરા ફોફળીયાકુ વા તા.પાલનપુર(૭) એહમદહુસેન ગુલામહુસેન
જાતે.વસન્ર્ી રહે.પાલનપુર વીરબાઇગેટ વસન્ર્ી પુવારવાસ તા.પાલનપુર તથા (૮) ગફારભાઇ દાદુભાઇ જાતે.કુ રેશી રહે.પાલનપુર જનતાનગર અંબર
સોસાયટીની બાજુમાાં તા.પાલનપુર વાળોઓને પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ તહોદાર નાં.(૯) અલ્તાફ નજીરમીયા વસન્ર્ી રહે.પાલનપુર ખારાવાસ બાવા સાહેબની
હવેલીની બાજુમાાં તા.પાલનપુર વાળાએ પોતાના ઘરની બાજુમાાં આવેલ ભોગવટાના ખુલ્લા પ્લોટમાાં બોલાવી ગાંજીપાના વડે તીનપત્તી નો પૈસાની હારજીતનો
જુગાર રમી રમાડી ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ તથા કુ લ રોકડ રૂપીયા.૧૬,૪૩૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો નાં.૧ થી ૮ પકડાઇ જઇ તેમજ તહો નાં.૯ વાળો હાજર ન

મળી ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવા પો.સ્ટે.પાટા -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦0૭૧/૨૦૨૧ જુગાર કલમ-૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે
(૭)
તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ ક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે ચાંડીસર પાલનપુર હાઇવે ચડોતર ગામના પુલથી પાલનપુર તરફ હાઇવે રોડ ગામે આ કામના તહોદાર રીક્ષા નાં.GJ01-DU-9814 ના ચાલક આરોપી ઇમરાનખાન ભુરેખાન જીવણખાન બલોચ રહે.૨૩,લાલશાનો તકીયો, હૈદરી ચોક, મહેસાણા તથા સાથેના આરોપી સમીરખાન
ઉફે ભોટુ અનવરખાન મહમાંદખાન ખોખર રહે.૨૩,લાલશાનો તકીયો, હૈદરી ચોક, મહેસાણા મુળ રહે.સવાલા તા.ઉંઝાવાળાઓ એકબીજાના મેળા પીપણામાાં
પોતાના કબજાની બજાજ કાં પનીની CNG રીક્ષા નાં.GJ-01-DU-9814 માાં ગુપ્ત ખાના બનાવી તેમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારૂની બોટલો કુલ નાંગ-૫૯ કકરૂ.૩૧,૪૦૫/- તથા બજાજ કાં પની રીક્ષા નાં.GJ-01-DU-9814 કીરૂ. ૫૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ કીરૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૮૧,૯૦૫
/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી સદર દારૂ લાલાભાઇ જેમના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી રહે.અમદાવાદ મોનાં.૬૩૫૫૮૭૪૮૮૫ વાળાના સાંપકા થી કોટડા
નજીકથી એક અજાણ્યા ઇસમ પાસેથી લાવી તેને અમદાવાદ આપવા જતા હેરાફેરી કરતા ઉપરોકત બે ઇસમો નાકાબાંર્ી દરમ્યાન પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે. પાટા સી ગુના નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૧૧૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે

