ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૨/૧/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૪૦ થી તા.૨૭/૧૨/૨૧ ના ક.૦૯/૦૦ તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૪૦ થી તા.૨૭/૧૨/૨૧ ના ક.૦૯/૦૦ વાગ્યા
સુધી મોજે ખેડબ્રાહ્મા પાલનપુર હાઇવે ઉપર અંબાજી ખાતે મયુરદ્વાર થી અંબાજી ટાઉન પો.સ્ટે . આગળ અક્ાાંશ: અક્ાાંશ ૨૪.૩૩૦૮૫૬ રે ખાાંશ
૭૨.૮૫૦૯૦૫ આ કામના આરોપી (૧) સુલતાન S/o ઝરીબ ગુજ્જર (મુસ્લીમ) ઉ.વ.૨૧ રહે.ગામ ખાાંદરા, તા.બબલાસપુર જજ.યમુનાનગર
હરીયાણા નાનો બીન અધિકૃત રીતે વગર પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો પોતાના કબજાના ટ્રક કન્ટે નરમાાં ભરી
લઈ આવી પ્રધતબાંધિત ગુજરાત રાજ્યમાાં પ્રવેશ કરી ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો કુ લ બોટલ ૧૨,૮૧૬ કુ લ કકિંમત
૩૦,૪૭,૪૦૦/- તથા રોકડ નાણા રૂ.૪,૦૨૦/-તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા એક ટાટા ટ્રક કન્ટે નર કક.રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/તેમજ કાળા પ્લસ્ટીક નાંગ-૦૧, વાહના કાગળો, આકાશ ગોલ્ટન ટ્રાન્સ્પોટટ ની બબલ્ટી, બબલ ધવગેરે કક.રૂ.૦૦/- સાથે મળી, કુ લ રૂ.
૪૨,૫૬,૪૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય ધવદે શીદારૂનો જથ્થો ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજ્યમાાં પ્રવેશ કરાવનાર કુ લદીપ
મોબાઇલ નાંબર ૯૬૧૬૪૪૩૬૭૯ નો તથા વ્હોટસેપ નાંબર +૧૨૨૬૮૪૦૦૭૫૭ તથા ગેરકાયદે સર ધવદે શીદારૂનો જથ્થો માંગાવનાર તથા
ગુજરાત રાજ્યમાાં પાયલોટીંગ કરી મદદ કરનાર મો.નાં ૭૭૦૪૯૯૩૮૫૮ નો િારક તેમજ જયપુર સુિી ધવદે શીદારૂ નો જથ્થો ભરે લ ટ્રક
કન્ટે નર આપી જનાર અજાણ્યો ડ્રાયવર ઇસમ તેમજ રાજસ્થાન રાજયમાાંથી ટ્રક પાસ કરાવવા મદદ કરનાર મો.નાં ૯૬૧૬૬૩૫૮૬૩ તથા
૭૨૩૬૯૮૫૩૩૯, તેમજ ધવદે શીદારૂના વહન માટે GJ-03-BW-4089 નાંબરની ટ્રક કન્ટે નર આપનાર તેઓ તેમજ પોલીસ તપાસમાાં નીકળે તે
તમામ

ધવરૂધ્િ

ગુજરાત

નશાબાંિી

અધિધનયમ

૧૯૪૯

તથા

ગુજરાત

નશાબાંિી

(સુિારા)

અધિધનયમ

૨૦૧૬

ની

કલમ

૬૫(એ),(ઇ),૮૧,૮૩,૯૮(૨), ૧૧૬(બી), મુજબ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પોસ્ટે પાટટ સી ગુરનાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૮૪૮/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ
૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૮૩, ૧૧૬(બી),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૧૦ વાગે મોજે પેપરાલ ગામે આ કામના તહોમતદાર નરશીજી બાબુજી ઠાકોર રહે.પેપરાલ તા.લાખણીવાળાએ
પોતાના રહેણાાંક ઘરે બાથરૂમમાાં સાંતાડેલ ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટનો જુદી જુદી બ્રાન્ડની ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા
બબયરની બોટલો મળી કુ લ બોટલો નાંગ – ૨૫૫ કક.રૂ.૨૫,૮૦૦/- નો રાખી ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૭૨ પ્રોહી. કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬ (૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગ્યે. મોજે સાતસણ ગામની સીમ આ કામના તહોમતદાર કમાન્ડર જીપ ગાડીના ચાલકે પોતાના
કબજા હેઠળની કમાન્ડર જીપ નાંબર GJ.2.K.967

માાં ગે .કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયર ટીનની કુ લ

બોટલ નાંગ-૫૮૦ કુ લ કકમત રૂવપયા ૫૩,૪૪૫/- તથા કમાન્ડર ગાડી કકમત રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૫૩,૪૪૫/- ના
મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં ચાલક પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં

૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૯૧૦ ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એકટ.-૬૫AE,૧૧૬(ર),૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે મોજે

ુ ા જાતે.વાઘેલા
મૈડકોલ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) પ્રકાશવસિંહ ઉફે પકુ ભા ચાંપભ

રહે.મૈડકોલ તા.કાાંકરે જ તથા (૨) કુ લકદપવસિંહ પ્રવવણવસિંહ જાતે વાઘેલા રહે સદુજીપાટી તા.કાાંકરે જ તથા (૩) ચેતનવસિંહ વદનસીંહ જાતે.વાઘેલા
ુ ા જાતે.વાઘેલા
રહે થરા,ધનાસરી વવસ્તાર તા.કાાંકરે જ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી મૈડકોલ ગામે રહેતા પ્રકાશવસિંહ ઉફે પકુ ભા ચાંપભ
રહે.મૈડકોલ તા.કાાંકરે જ વાળાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની નાની બોટલો મળી કુ લ્લે બોટલો નાંગ
૫૨૮ જેની કુ લ્લે કક.રૂ.૫૨,૮૦૦/- નો ગે .કા વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ થરા
પો.સ્ટે .પાટટ -સી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૨૦૦૦૪/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫-એઈ,૧૧૬ (૨),૮૧ મુજબનો
કરવામાાં આવેલ છે .

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

