ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૯ થી તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.્૧૬/૦૯/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૮/૦૦્વાગે મોજે પાાંથાવાડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોમતદારોએ (૧) રાજુ ભાઇ અરજણભાઇ જાતે પરમાર ઉ.વ.૨૨
ધાંધો- ડ્રાયવીંગ તથા મજુ રી મુળ રહે. ભાદરા તાલુકોોઃ- જોડીયા જીલોોઃ- જામનગર હા રહે. રાજકોટ રામાપીર ચોકડી રાણીમા રૂડીમા ચોક રૈ યાનો ઢાળ
તાલુકો/જીલો રાજકોટ(૨) ચેતનભાઇ કાળીદાસ જાતે પટણી ઉ.વ.૨૩ ધાંધો- છુટક મજુ રી રહે. અસારવા અમદાવાદ પાંજાબ સોસાયટીની પાછળ પઠાણની ચાી
ચમનપુરા તા.જી.અમદાવાદ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની CNG રીક્ષા નાંબર GJ.01.TE.0879 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની ની કુ  બોટ નાંગ- ૨૪૬ કુ  કકમત રૂવપયા ૨૬,૪૦૦/- તથા CNG રીક્ષા કકમત રૂવપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇ
નાંગ-૨ કકમત રૂવપયા ૪૫૦૦/- એમ મળી કુ  કકમત રૂવપયા ૧,૮૦,૯૦૦/- ના મુદામા સાથે હેરા ફેરી કરી ઇ આવતાાં પોીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પ્રોહી. ગુ.ર.નાં ૨૭૩/૦૧૯ પ્રોહી કમ ૬૫ AE,૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૯ કાક ૪/૩૦ વાગે મોજે ખેમાણા ટોનાકા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) રાકેશજી જયાંતીજી ઠાકોર રહે.અમદાવાદરાયખડ હવેીની
બાજુ માાં પથ્થરની મસ્જજીદની બાજુ માાં (૨)વકુ શ મુકેશભાઇ સાવી રહે.અમદાવાદરાણીપ પુવનત ટેનામેંટ ની સામે ઓઇ મીનાછાપરામાાં કાળી ગામ રોડ
વાળો (૩)દે વીા સુખરામભાઇ સાવી રહે. અમદાવાદ રાણીપ પુવનત ટેનામેંટની સામે ઓઇ મીનાછાપરામાાંકાળીગામ રોડ વાળાએ પોતાની કબજા
ભોગવટાની મારૂતી ૮૦૦ સીલવર કરની કાર નાંબર GJ-01-HK-5375 માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ તથા બીયરની
કાચની બોટો કુ  નાંગ-૩૬ કક.રૂ.૩૮,૮૦૦/- નો તથા મોબાઇ ફોન નાંગ-૩ કક.રૂા.૧૫૦૦/- તથા કાર કક.રૂા.૫૦,૦૦૦/- તેમ મળી કુ  કક.રૂ.૯૦,૩૦૦/- ના
મુદ્દામા સાથે હેરાફેરી કરતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે  હોઇ પા.તા. પ્રોહી ગુ.ર.ન.૪૫૮/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ કમ ૬૫
એ ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(ર), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૩)
તા.૨૦૧૯ના કાક/૦૯/૧૬.૧૫ ૩૦/વાગે મોજે પાનપુર ક્ષ્મીપુરા ભીખાભાઇ અમરતભાઇ પટે ના ખેતરમા ઘર સામે ખુલા મેદાનની વચ્ચે આ કામના
તહોદારોએ

મુકેશભાઇ હીરાભાઇ (૨)વડગામ.પરખડી તા.પાંચશી સોસાયટી બેચરપુરા

જાતેભીખાભાઇ અમરતભાઇ પટે ખેતરમા .ઠાકોર
ભીખાભાઇ અમરતભાઇ પટે ખેતરમા ક્ષમીપુરા

પાનપુર મુળા રહે.નાઇ

રહે.દીીપભાઇ બાબુભાઇ જાતે (૧)

રહે.દીનાજી ાજી જાતે (૩)વડગામ.માહી તા.સ્જટેટ બેંક સોસાયટી પાનપુર મુળા રહે.પરમાર
પાનપુર .ઠાકોર

રહે.ભકાજી ાજી જાતે (૪)ડીસા.સત્રાા તા.રહે.ક્ષમીપુરા

રહે.

પાનપુર મુળ

રહ.મુળેેડીસા.સત્રાા તા. ત્રણપ્તી ગાંજીપાનાનો હાર જીત નો જુ ગાર રમી રમાડે રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૨૫૦૦.૦૪ કી-તથા મોબાઇ નાંગ -/રૂતથા -/૮૦૦૦.
સાથે પકડાય જઇ ગુનો -/૦૦ વવગેરે કુ  મુદામા રૂવપયા ૫૦૫૦૦/૦૦.રૂ.તથા ગાંજીપાના કી -/૩૦૦૦૦.રૂ.મોટરસાયક કીકરે  હોઇ પાનપુર સીટી પવિમ
પો.૧૯ જુ ગાર ધારા કમ/૩૧૫.નાં.ર.સેકન્ડ ગુ.સ્જટેશન.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૪)
તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯્ ્ કલાક.૧૫/૦૦્ વાગે મોજે્ દાાંતીવાડા્ ત્રણ્ રસ્તા મુકામે આ્ કામના્ આરોપી્ મહીન્દ્રા્ કાં પનીની્ ૫૪૦્ જીપ્ ગાડી્ નાં્ GJ 12 K 8271નો્
કબજેદાર્ ચાલક્ તેના્ કબજાની્ આ્ ગાડી્ કક.રા.૧૦૦,૦૦૦/-મા્ ભારતીય્ બનાવટના્ વવદે શી્ દારની્ બોટલો્ કુ લ્ નાંગ્ ૭૮્ કકરા.્ ૯૩,૨૦૦/નો્ ગે.કા.અને્
વગરપાસ્પરમીટેનો્રાખી્પોલીસને્ દૂ રથી્જોઇ્તેની્ગાડી્રે ઢી્મુકી્ભાગી્જઇ્ગુનો્કરે  હોઇ પ્રોહી.્ગુ.ર.નાં.૪૧૪/૨૦૧૯્ધી્પ્રોહી.્એક્ટ્કલમ.૬૫્એ.ઇ્
,૧૧૬(બી),૯૮(૨)્ મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૫)
તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯્ના્ક.૧૧/૩૦્્વાગે મોજે્વવઠોદર્ચોકડી ગામે આ્કામના્આરોપી્્મનીષકુ માર્છગનારામ્પુરોહીત્રહે.્પોસ્ટ્ધામસીંગ્વાાંકડીયા્વડગામ્
તા.્રાણીવાડા્જી.જાલોર્(રાજસ્થાન)નાએ્તેના્જાત્કબજાની્એસેન્દ્ટ્કાર્્ GJ 02 AC 7164 માાં્ભારતીય્બનાવટના્વવદે શી્દાર/બબયર્ની્કુ લ્બોટલ/ટીન્
નાંગ-્ ૪૮૫્ ્ કુ લ્ કીમાંત્ ર.્ ૪૮,૫૦૦/-નો્ જેતપુરા્ તા.્ રાણીવાડાથી્ આકાશસીંગ્ રાજપુત્ જેનો્ મો.નાં.્ ૯૦૦૧૧૩૮૨૪૯્ છે ્ તેણે્ ભરી્ આપેલ્ હતો્ અને્ આ્
દાર/બબયર્ પ્રવતબાંધીત્ ગુજરાત્ રાજ્યમાાં્ વેચાણ્ અથે્ દીનેશભા્ લાલસીંગ્ વાઘેલા્ રહે.્ ઉંબરી્ તા.કાાંકરે જના્ ઓડડ ર્ પ્રમાણે્ આપવા્ જતા્ સમયે્ એસેન્દ્ટ્ કાર્
તથા્મોબાઇલ્સહીત્કુ લ્૧,૧૩૫૦૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્મળી્આવી્પકડાઈ્ગયેલ્હોઈ્ગુનો્કરે  હોઇ ડીસા્રરલ્પો.સ્્ટે .પ્રોહી્ગુ.ર.નાં્ -્૫૫૫/ર૦૧૯્પ્રોહી્
ક.્૬૫એઈ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી)્મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૬)
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯્ ક.૨૧/૦૦્ વાગે મોજે્ રામસીડા્ ત્રણ્ રસ્તા્ મુકામે્ ગામે આ કામના તહોદારો્ સ્કોડા્ ઓકટાવીઆ્ ગાડી્ નાં. GJ 18 AA 9176

ના્ ચાલક

પોતાની્પાસેની્્ગાડીમાાં્ ગે.કા.્અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્ઇગ્લીશ્દારની્બોટલો્તથા્બીયર્ટીનની્કુ લ્નાંગ્–૧૭૫્કકિં.ર.૪૨,૨૫૦/-્
નો્તથા્સ્કોડા્ઓકટાવીઆ્ગાડી્કક.ર.૨,૫૦,૦૦૦/-્એમ્્કુલ્મળી્કક.ર.૨,૯૨,૨૫૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્ગાડીનો્ચાલક્પોતાની્ગાડી્મુકી્નાશી્જઇ્ગુનો્
ગુનો કરે  હોઇ દાાંતીવાડા III્ગુ.ર.નાં.૪૧૮/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી),્મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૭)
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯્ ક.૨૧/૦૦્ વાગે મોજે્ રામસીડા્ ત્રણ્ રસ્તા્મુકામે આ કામના સ્કોડા્ ઓકટાવીઆ્ ગાડી્ નાં. GJ 18 AA 9176 ના્ ચાલક પોતાની્ પાસેની્્
ગાડીમાાં્ ગે.કા.્અને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્ઇગ્લીશ્દારની્બોટલો્તથા્બીયર્ટીનની્કુ લ્નાંગ્–૧૭૫્કકિં.ર.૪૨,૨૫૦/-્નો્તથા્સ્કોડા્
ઓકટાવીઆ્ગાડી્કક.ર.૨,૫૦,૦૦૦/-્એમ્્કુ લ્મળી્કક.ર.૨,૯૨,૨૫૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્ગાડીનો્ચાલક્પોતાની્ગાડી્મુકી્નાશી્જઇ્ગુનો ગુનો કરે  હોઇ
દાાંતીવાડા III્ગુ.ર.નાં.૪૧૮/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી),્મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૮)
તા્૨૦/૦૯/૨૦૧૯્ક.૧૬/૩૦્વાગે્મોજે્બેવટા્ગામે્આ્કામના્તહોદારોએ્(૧)્કેશરસીંગ્જુવારસીંગ્રાજપુત્તથા્(૨)્માધુસીંગ્વવરજી્દે વડા(રાજપુત)્બન્ને્
રહે.બેવટા્ તા.થરાદ્ પોતાની્ કબજા ભોગવટાની્ ઇકો્ ગાડી્ નાં.GJ.02.BH.1959્ માાં્ ગે.કા્અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટ્ નો્ અગ્રેજી્ દારની્ કુલ્ બોટલો્ નાંગ.૫૦૧્
કક.ર.્ ૫૦,૧૦૦/્ નો્ એક્ બીજાના્ મેળાપીપણાથી્ દારની્ ગેરકાયદે સર્ હેરાફેરી્ કરવા્ ગાડીમાાં્ ભરી્ ઇકો્ ગાડી્ કક.ર્ ૨,૦૦,૦૦૦/-્ મુદામાલ્ રાખી્ બન્ને્ ઇસમો્
નાસી્ જઇ્ ગુનો્ કરે  હોઇ થરાદ્ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૪૧૩/૨૦૧૯્ પ્રોહી્ એકટ.કલમ્ ૬૫(એ.ઇ),૯૮(૨),્ ૯૯,૧૧૬(બી),૮૧્ મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવે છે .
(૯)
તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯્ના્ક.૨૩/૫૦્વાગે મોજે્જેતડા્ગામના્પાટીયા્પાસે્ ગામે આ્કામના્સ્વીફ્ટ્ગાડી્નાં.GJ-01-RK-8324્ના્ચાલકે્ વવક્રમભાઈ્ઉફે ્ ગુરખો્
લક્ષ્મણભાઈ્ રાજપુત,્ રહે.ડોડગામ,્ તા.થરાદ્ તેના્ કબજા્ ભોગવટાની્ ગાડીમાાં્ ભારતીય્ બનાવટના્ વવદે શી્ દારની્ ૧૮૦્ વમ.લી.ની્ બોટલ્ નાંગ-૧૭૪્
કક.ર.૧૭,૪૦૦/-ની્ ગે.કા.્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ રાખી્ ગાડી્ કક.ર.૩,૦૦,૦૦૦/-્ ની્ તથા્ મોબાઈલ્ નાંગ-૨્ કકિં.રા.૧૦૦૦/-્ એક્ મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્
ર.૩,૧૮,૪૦૦/-નો્રાખી્હેરાફેરી્કરતા્ગાડીનો્પીછો્કરતા્ગાડી્જેતડા્ગામના્પાટીયા્પાસે્બાવળ્સાથે્અથડાવી્મળી્આવી્પકડાઈ્જઈ્ગુનો્કરે  હોઇ
થરાદ્પો.સ્્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૪૧૭/૨૦૧૯્ધી્પ્રોહી્એક્ટ્ક.૬૫(એ)(ઈ),્૯૮(૨),્૯૯,્૧૧૬(બી)્મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .

(૧૦)
તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૯ કાક ૦૮/૧૫ વાગે મોજે કુ ાંભારડી કેના ચાર રસ્જતા, કુ ાંભારડી આ કામે તહોદારે સદર મકહન્રા બોેરો ડી.આઇ. ગાડી જેનો રજી. નાંબર
GJ-08 -R-4176 ના ચાકે પોતાના આવથિક ફાયદાસારુ ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની બોટ કુ  નાંગ ૧૭૨૮ બોટ ની
કુ  કી. રૂ. ૧૭૨૮૦૦/- તથા ગાડી કક.રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦/- નો મળી કુ  કક.રૂ.-૫૨૨૮૦૦/-નો મુદામા મુકી હાજર નહી મળી આવી ગુનો કરે  હોઇ તેઓના
વવરુ ધ્ધ માવસરી પ્રોહી ગુ.ર.નાં ૯૪/૨૦૧૯ પ્રોહી કમ ૬૫એઈ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવે છે .

