ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૩/૫૦ વાગ્યે મોજે પાાંથાવાડાથી ગુદ
ાં રી તરફ જતા હાઇવે રોડ ઉપર રોડની ડાબી સાઇડે આવેલ વે-વેઇટ હોટલ આરખી સીમ આ
કામના આરોપી નરે ન્દ્રકુ માર સન/ઓફ કાલુરામ જાતે.બબશ્નોઇ મુળ રહે.સેડીયા-ગુદ
ાં ાઉ તા.રાનીવાડા જી.જાલોર (રાજસ્થાન) હાલ રહે.પાાંથાવાડા હોટલ વે-વેઇટ
તા.દાાંતીવાડા જી.બનાસકાાંઠાવાળાએ પોતાના જાત કબ્જજાની હોટલ વે-વેઇટમાાં રસોડાના સ્ટોર રૂમમાાં પ્લાસ્ટીકના ઝભલામાાં પ્લાસ્ટીકની થેલીઓમાાં ગે.કા. અને
વગર પાસ પરમીટે માદક પદાથથ અફફણ રસ ૩૪૦ ગ્રામ ફક.રૂ.૫૧,૦૦૦/- નો રાખી ઉપરોક્ત અફફણ રસ તથા મોબાઇલ ફોન ફક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ
રૂપપયા ૧૦૫/- તથા આધાર કાડથ ની નકલ ફક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા લાઇટ બીલ ફક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુલ રૂપપયા- ૫૬,૧૦૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આ માદક
પદાથથ અફીણ રસ મો.નાં.૯૭૫૨૦૧૧૨૫૯ રહે.પનમચ મધ્યપ્રદે શવાળાએ આપી ગુનો કરવામાાં મદદગારી કરી ગુન્દ્હો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પાટથ
બી. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૭૪૦ એન.ડી.પી.એસ. કલમ-૮(સી),૧૭(બી),૨૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧ કલાક- ૧૨/૩૦ વાગે મોજે અનુપમ મોઢેશ્વરી સોસાયટી પાસે ફહિંગળાજ બાંગ્લોઝ મકાન નાં-૪,ડીસા શુભમકુ માર ઉફે

પાબલો ઇશ્કોન

કનૈયાલાલ પટેલના મકાનમાાં આ કામેના આરોપી શુભમકુ માર ઉફે પાબલો ઇશ્કોન કનૈયાલાલ પટેલ રહે.ડીસા મોઢશ્વરી સોસાયટી પાસે ફહિંગળાજ બાંગ્લોઝ
તા.ડીસા વાળાએ પોતાના રહેણાક ઘરે ઉપરના માળે આવેલ પોતાના અંગત રૂમમાાં માદક પદાથથ ગાાંજા જેનો વજન ૩૩૮.૬૦ ગ્રામ ફક.રૂ.૩૩૮૬ -/તથા મેફેડ્રોન
ડ્રગ્સ વજન ૧૮.૨૫ ગ્રામ ફક.રૂ.૧,૮૨,૫૦૦ -/તથા સ્મેક માદક પદાથથ વજન ૫૯.૭૬૦ ગ્રામ ફક.રૂ.૫,૯૭,૬૦૦ એમ કુ લ મળી ફક.રૂ.૭,૮૩,૪૮૬/- ના માદક
પદાથથના જથ્થા તેમજ રોકડ રૂપીયા રૂ.૬૩૫૦/- તથા પોકેટની ફક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા ત્રણ મોબાઇલ ફોન જેની ફક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા સ્ટીલની ધાતુની નાની વાટકી
કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સ્ટીલની ધાતુની થાળી જે ફક.રૂ.૦૦/૦૦ -ની તથા એક પસલ્વર કલરનો પોકેટ કાાંટો જેની ફક.રૂ.૩૦૦/- તથા એક સફેદ કલરનો SF-400 લખેલ
ડીઝીટલ વજન કાાંટો જે ફક.રૂ.૬૦૦/- તથા એક એલ્યુમીનીયમ ફોઇલ ફક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મુદ્દામાલ ફક.રૂ.૭,૯૬,૭૩૬/-નો રાખી રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર મળી
આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબિણ પો.સ્ટે. પાટથ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૯૨૦/૨૦૨૧ એન.ડી.પી.એસ એક્ટ કલમ ૮(સી),
૨૦(એ),૨૧(સી),૨૨(સી),૨૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૧ ક.૦૩/૩૦ વાગે મોજે માલણ ગામ આ કામના તહો. મફહન્દ્રા પીકઅપ ડાલા નાં.GJ-08-AU-4537 ના ચાલકે પોતાના ડાલામાાં ભારતીય
બનાવટના પવદે શી દારુની કૂલ બોટલો નાંગ - ૨૩૯૫ કીરૂ.૧૧,૯૭,૫૦૦/- તથા મફહન્દ્રા પીકઅપ ડાલુ કીરૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો મળી કુ લ કીરૂ.૧૪,૯૭,૫૦૦/-ના
મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી ડાલાને પલટી ખવરાવી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે.પાટથ -સી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫ ૦૩૫૨૧૦૮૫૬/૨૦૨૧ ધી
પ્રોહી એકટ ક.૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તાના ક ૨૦૨૧/૦૯/૨૫..૧૬ વાગે ૦૦/મોજે ફદયોદર થી ગોદા રોડ ઉપર ગામે, આ કામના તહોદારો (૨) ફદયોદર.વખા તા.વધાથજી ભુરાજી જાતે માળી રહે (૧)સોમાભાઇ વેનાજી જાતે માળી (૩) ફદયોદર.વખા તા.પ્રપવણભાઇ સગરામજી જાતે માળી રહે રહેફદયોદર વાળાઓ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના .વખા તા.
-/૨૫૭૦૦.મળી કૂલ રોકડ રકમ રૂ -/૧૦૨૫૦.રૂ.તથા પટ ઉપર ફક -/૧૫૪૫૦.રૂ.વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી સદરે ઇસમોની અંગઝડતી માાંથી ફક
નો મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા તેજાભાઇ ગણેશભાઇ રબારીી રહેફદયોદર વાળો નાસી જઇ ગુનો.ફદયોદર રબારીવાસ તા. કરે લ હોઇ
ફદયોદર પો.નાં.ર.પાટથ બી ગુ.સ્ટે .૧૧૧૯૫૦૧૭૨૧૧૧૯૨૨૦૨૧/ જુગાર ધારા કમુજબ ૧૨.નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

