ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ના કલાક: ૧૧/૧૦થીકલાક-૧૯/૪૦ વાગ્યાદરમ્યાન. સુધી (૧) મોજેબનાસકાાંઠા જીલ્લા ના પાલનપુર શહેરમા
માનસરોવર રોડ બ્રિજ નીચે ખોડીયાર નગર સલાટ વાસમા આઇ શ્રી ખોડીયારપાલલરનાપાછાળ આવેલ ખોડીયાર માના જુ ના માંદદરની અંદર
(અક્ાાંસ-રે ખાાંશ ૨૪.૧૮૬૦૬૧,૭૨.૪૩૨૮૩૭) (૨) મોજેબનાસકાાંઠા જીલ્લા ના પાલનપુર શહેરમા માનસરોવર રોડ બ્રિજ નીચે ખોડીયાર
નગર સલાટ વાસમાકાનજીભાઇલક્ષ્મણભાઇ સલાટ ના બાંધ મકાનમા(અક્ાાંસ-રે ખાાંશ ૨૪.૧૮૫૭૩૦,૭૨.૪૩૨૮૦૨) આ કામના આરોપીના
બાંધ મકાનમા તથા આઇ શ્રી ખોડીયારપાલલર ના પાછાળ આવેલ ખોડીયાર માના જુ ના માંદદરની અંદર ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની
કુ લ બોટલ નાંગ/ટીન-૪૫૬ જેની દકિંમત રૂવપયા.૧,૦૦,૬૩૫/-(એક લાખ છસોપાત્રીસ) તથા દે શી દારૂ ૭૯ બ્રલટર જેની દક.રૂ ૧૫૮૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ ની દક.રૂ. ૫૦૦/- ગણી કુ લ દક.રૂવપયા. ૧,૦૨,૭૧૫/-(એક લાખ બે હજાર સાતસો પાંદર) નો મુદ્દામાલ સાથે આરોપી (૧)
રતનભાઇ માનાભાઇ સલાટ પકડાઇ જઇ તથા આરોપી (૨) રણછોડભાઇ ઉર્ફે છલીયોકે શાભાઇ સલાટ તથા (૩) હરજીભાઇ નાથાભાઇ સલાટ
બન્ને રહે- સલાટ વાસ ખોડીયાર નગર માનસરોવર બ્રિજ નીચે પાલનપુર તા-પાલનપુર જીલ્લો-બનાસકાાંઠાવાળોઓ રે ડ દરવમયાન હાજર ન
મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર શહેર પવિમ પોલીસ સ્ટે શન પાટલ સી.

ગુ.ર.નાં.11195010220011/2022 ગુજરાત નશાબાંધી

અવધવનયમ ૧૯૪૯ તથા ગુજરાત નશાબાંધી (સુધારા) અવધવનયમ ૨૦૧૭ ની કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૮૧, ૧૧૬(બી) મુજબ ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ ક.૧૭/૩૦ વાગે મોજે સરહદ છાપરી ગામે આ કામના આરોપીએ પોતાના કબ્જાના મહીન્દ્રા પીક અપ ડાલા નાં.RJ-30
GA-1019 ના ચાલકે રમેશલાલ સ/ઓ ભવરલાલ કલાલ તથા શીવકુ માર ઉર્ફે સુરેશકુ માર નાઈ રહે.અમદાવાદવાળાની મદદગારીથી ગે .કા.
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૭૨૦ કી.રૂ.૧,૦૮,૦૦૦/- તથા મહીન્દ્રા પીકઅપ ડાલુ કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૪,૦૮,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલની હેરાર્ફેરી દરમ્યાન વાહન ચાલક પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે .પાટલ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૨૦૦૦૬/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬ (૨), ૮૧, ૯૮(૨)

મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ કલાક-૮/૦૦ વાગ્યે મોજે કાતરવા ગામે કે ટલ ર્ફીડ આગળ રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર પ્રકાશકુ માર આંબારામજી સુથાર
ઉ.વ.૨૨ રહે.ભાદરોણા તા.સાાંચોર જી.ાલોર વાળાએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની સ્વીર્ફટ ગાડી નાંબર.GJ-01-RH-5204 વાળીમાાં ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૯ કુ લ બોટલો નાંગ-૩૨૪ જેની કક.રૂ.૪૬,૮૦૦/- તથા સીવ્ર્ફટ ગાડીની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
ર્ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૩,૫૧,૮૦૦/- નો મુદામાલ રમેશભાઇ અર્ુ ુનારામ ચૌધરી રહે.પ્રતાપપુરા તા.સાાંચોર જી.ાલોર
વાળાએ આપી આ કામનો આરોપી નાંબર-૧ વાળો પકડાઇ જઇ યેનકે ન પ્રકારે બાંન્ને આરોપીઓએ મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા
પો.સ્ટે . પાટુ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૨૦૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .

(૪)
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.૧૩/૩૦ વાગે મોજે ઉદરીયાવાસ વશહોરી ગામે આ કામના તહોદારો(૧) ચકાજી જયાંવતજી ાતે.ઠાકોર રહે.ઉદરીયાવાસ
ુ ા સોલાંકી રહે.વશહોરી તા.કાાંકરે જ એકબીાના મેળાપીપણાથી તહો.નાં.૧ ના કબ્જા ભોગવટાના રહેણાક ઘરે
વશહોરી તા.કાાંકરે જ(૨) રાર્ુભા કકતભ
ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની નાની-મોટી બોટલો તથા ટીન બીયર તથા કાચના બીયર બોટલ નાંગ ૫૩૦ કક.રૂ.૫૯,૬૦૦/-નો મુદ્દામાલ રાખી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ વશહોરી પો.સ્ટે પાટુ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૨૦૦૩૮/૨૦૨૨ પ્રોહી
એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

