ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તાક

૨૦૨૧/૧૨/૧૪..૧૦ ૦૦/વાગે

મોજે રબારી ગોળીયા ગબ્બર રોડ અંબાજી ગામે

આ કામના આરોપીએ પોતાના કબ્જાની મારુતત

સુઝુકી કાં પનીની સ્વિફટ ડીઝાયર ગાડી નાં.GJ-08 KU-2736 ના ચાલકે પોતાના કબ્જાની ગાડીમાાં ગે િગર પાસ પરમીટે ભારતીય

.કા.

બનાિટની અલગ અલગ બ્ાાંડની િીદે શી દારૂની બોટલો નાંગકી ૨૪૨-.રૂ૧.,૩૪,૦૦૦૫.રૂ.તથા સ્વિફ્ટ ગાડી કી -/,૦૦,૦૦૦એમ મળી કૂલ -/
૬.રૂ.કી,૩૪,૦૦૦ નો પ્રોહી મુદામાલની હેરાફેરી દરમ્યાન િાહન ચાલક ગાડી મ ૂકી નાસી -/જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પોસ્ટે પાટટ સી
ગુરનં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૮૨૬ પ્રોહી કલમ ૨૦૨૧/૬૫(ઇ)(એ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨)
તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૧ કલાક

૧૩/૩૦ વાગે મોજે

પાલનપુર

ઢુ ઢીયાવાડી છીકણીવાળી ચાલીના નાકે જાહેરમાં રોડ ઉપર આ કામના

તહોદારોએ (૧) રામચંદભાઇ તારાચંદભાઇ થારવાણી (સસિંધી) રહે- ઢુ ઢીયાવાડી પાણીની ટાકી પાસે છીકણીવાળી ચાલી પાલનપુર(૨)
અલતાફભાઇ અકતરમહંમદ કુ રેશી રહે.પાલનપુર જમાદારવાસ ભકતો ની લીમડી તા.પાલનપુર(૩) નશીમમહંમદ અકબરમહમંદ કુ રેશી રહે.
રહે. જમાદારવાસ ભકતો ની લીમડી પાલનપુર ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે વરલી મટકાનો આખફરક્નો જુ ગારા રમી રમાડી જુ ગાર
રમવાનુ સાહીત્ય તથા રોકડ રકમ ૧૦,૯૦૦/- તથા મોબાઇલ નગ-૨ રૂ.૫૮૮૫/- એમ કુ લ મળી કકમત રૂ- ૧૬૭૮૫/- સાથે પકડાઇ જાઇ
ગુનો કરે લ હોઇ પા.સીટી પસિમ પો.સ્ટે .પાટટ બી ગુ.ર.નં.11195010211171/2021 જુ ગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૩)
તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૦૫/૦૦ િાગે મોજે પાિડાસણ ગામના પાટીયા પાસે આ કામના બોલેરો ગાડી નાં.RJ-04-TA-1760 ના ચાલક તથા
તેની સાથેના બીા એક અાણ્યા પુરૂષ ઈસમે એકબીાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જાની બોલરો ગાડીમાાં ગે .કા અને િગર પાસ પરમીટના
ભારતીય બનાિટના તિદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૪૬ કક.રૂા.૭૪,૨૯૨/-નો રાખી કરી ગાડીની કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા ભીખારામ રાધુરામના
ડોક્યુમેન્ટની નકલો કાગળો નાંગ-૪ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂા.૩,૭૪,૨૯૨/-નો મુદ્દામાલ હેરાફેરી દરતમયાન મુકી નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ
થરાદ પો.વટે પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૧૮ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૪)
તાિાગે ૦૦/૧૮ કલાક ૨૦૨૧/૧૨/૧૫.. મોજે પાલનપુર ફોફળીયાકુ િા જુનાડાયરા ખાતે રહેતા ઇમરાનભાઇ ઉફે ભુરો તસિંધીના ઘરની ખુલ્લી
ઓસરીમાાં થાણાથી દક્ષિણે આશરે ૭૦૦ મીટર દુર આ કામના આરોપી તહોદારો (૧ધાંધો ૩૦.િ.જુબેર મુવતાકભાઇ ાતે બેલીમ ઉ (.મજુરી
રહેઇમરાન ઉફે (૨) પાલનપુર.પાલનપુર કમાલપુરા જુનામાળી િાસ તા. ભુરો ઇલાયસભાઇ ાતે તસિંધી ઉધાંધો ૨૫.િ..મજુરી રહેપાલનપુર .
ધાંધો ૪૮.િ.અબ્જદુલમુનાફ કડુભાઇ ાતે બેલીમ ઉ (૩) પાલનપુર.નાનીબાર જુનાડાયરા તા.િેપાર રહેપાલનપુર સાતસાંચા આંબેડકર ચોક .
ધાંધો ૨૪.િ.ઇશાટદ ઉવમાનભાઇ ાતે બેલીમ ઉ (૪) પાલનપુર.પાસે તા.િેપાર રહેપાલનપુર.,ફોફળીયાકુ િા જુના િાણીયાનોમાઢ તા પાલનપુર.
ધાંધો ૩૦.િ.તનશારભાઇ અબ્જદુલભાઇ ાતે ખલીફા ઉ (૫). હેરકટીંગ રહેપાલનપુર.,જુનાડાયરા ખોખરિાસ તારીયાઝ નુરમહાંમદ (૬) પાલનપુર.
ધાંધો ૨૪.િ.ાતે ખલીફા ઉ. હેરકટીંગ રહેપાલનપુર.,જુનાડાયરા ખોખરિાસ તાજહીરભાઇ હમીદભાઇ ાતે સ (૭) પાલનપુર.ૈયદ ઉ ૪૧.િ.
ધાંધો. મજુરી રહેપાલનપુર.,માલણદરિાા બહાર મફતપુરા તા ૫૦.િ.ઉ (પઠાણ)ઐયુબભાઇ ાફરભાઇ ાતે મણીયાર (૮) પાલનપુર.
ધાંધો.મજુરી રહેપાલનપુર.,માલણ દરિાા બહાર મફતપુરા તાધાંધો ૨૫.િ.મોહમાંદજૈદ્દ મુનીરભાઇ ાતે શેખ ઉ (૯) પાલનપુર.. ડ્રાઇિીંગ
રહેપાલનપુર.,મોટામાળીિાસ ફોફળીયાકુ િા જુનાડાયરા તામા જણાિેલ તહોદારો પાલનપુર ફોફળીયાકુ િા
જુનાડાયરા ખાતે રહેતા ઇમરાનભાઇ ઉફે ભુરો તસિંધીના ઘરની ખુલ્લી ઓસરીમાાં ાહેરમાાં બેસી

૬.નાં.પાલનપુર આ કામના કો.

ગાંજીપાના િડે તીનપત્તીનો રૂપીયાની

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી ગાંજી પાના નાં-૫૨ કક૦/૦૦ .રૂ.૦ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગકક ૦૬-.રૂએમ -/૩૩૦,૨૦.તથા રોકડ રૂપીયા -/૭૫૦૦.
ના મુદામાલ સાથે

પોલીસ રે ઇડ

દરમ્યાન પકડાઇ

જઇ

ગુનો-/૮૩૦,૨૭.રૂ.કુ લ કકકરે લ હોઇ

પા

વટે .શહેર

પુિટ પો.પાટટ -બી

ગુ ૧૨ જુગાર ધારા કલમ ૨૧/૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૯૬૯.નાં.ર.મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૫)
તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૧ કલાક

૦૭/૧૫

વાગ્યે મોજે

આરખી ગામના પાટીયા પાસે હાઇવે રોડ આ કામના તહોદાર આયશર ગાડી નાંબર

PB.13.AB.9011 ના ચાલક સુરજીતસીંગ ચરણસીંગ કાં ભોજ (ાટ) રહે. મોટે મારા તા.જી.એસએએસ નગર મોહાલી પાંાબિાળો તથા મો.નાં.
૯૭૭૯૫૦૫૨૫૩ િાળા ઇસમે એકબીાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબા હેઠળના આયશરમાાં ગે .કા અને િગર પાસ પરમીટના ભારતીય
બનાિટના તિદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૧૦૪૪ કુ લ કકમત રૂતપયા ૭,૧૬,૪૦૦/- તથા આયશર ગાડી કકમત રૂતપયા ૧૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂતપયા ૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂતપયા ૨૪૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂતપયા ૧૯,૨૩,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી
કરી

લઇ

આિતાાં

ચાલક

પોલીસ

નાબકાબાંધી

દરમ્યાન

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

પાંથાવાડા

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૮૭૧/૨૧ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE, ૧૧૬(ર), ૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં
આિેલ છે .

(૬)
તા.૧૭/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૦૩/૩૦ િાગે . મોજે ભાપી ગામના પાટીયાથી આગળ રોડ ઉપર આ કામના પીકઅપ ડાલા નાંબર.જીજે-૦૮-એયુ૨૫૨૬ના ચાલકે પોતાના કબા ભોગિટાના પીકઅપ ડાલામા કતર કરે લ ઘાસના બોરાની આડમા ગે .કા. અને િગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાિટના તિદે શી દારૂની બોટલ નાંગ–૩૨૦ કુ લ કક.રૂા .૩૨૦૦૦/- તથા પીકઅપ ડાલા નાંબર.જીજે-૦૮-એયુ-૨૫૨૬ જેનો એન્જીન
નાંબર-GHE1H50342 તથા ચેચીસ નાંબર–MA1ZN2GHKE1H64901 પીકઅપ ડાલાની કકમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ. ૦૪,૩૨,૦૦૦/- ના
મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ રે ઈડ દરતમયાન પીકઅપ ડાલુ મુકી નાસી જઈ ગુનો કરે લ થરાદ પો.વટે .પાટટ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૨૦ પ્રોહી
ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨) ૯૯,૯૮ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૭)
તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૯/૨૦ િાગે મોજે થરાદ મીઠા રોડ નમટદા મુખ્ય કે નાલ નાગલા પુલ પાસે આ કામના તહોદાર તિક્રમભાઇ
ભલાભાઇ રાજપુત રહે.સણાિીયા તા.થરાદ િાળાના ાત કબ્જા ભોગિટામાાંથી ગે .કા અને િગર પાસ પરમીટનો મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ૨ ગ્રામ ૯૦૦
મીલી ગ્રામ કક.રૂ.૨૯૦૦૦/- તથા ઓપો કાં પનીના મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૮૦૦૦/- તથા વિીફ્ટ ગાડી નાં.GJ.12.DA.8444ની જેની
કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂ.૪,૩૭,૦૦૦/-નો મુદામાલ મળી આિી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.વટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૨૪
NDPS એકટ કલમ ૮(સી), ૨૧(સી),૨૨ (બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

