ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.્૨૧/૧૦/૨૦૧૯્કલાક્્૧૩/૧૫્વાગે્ મોજે્્ખીંમત્ત્રણ્રસ્્તા્ગામે્આ્કામના્તહોમતદાર્(૧)્દદલીપજી્માંગાજી્્ઠાકોર્્રહે.્ફેચડી્્તા.બહુચરાજી્જી.્
મહેસાણા્્તથા્(ર)્દકરણજી્શાંકરજી્્ઠાકોર્મુળ્રહે.્ભીલડા્્તા.ડીસા્હાલ્રહે.્ઘરનાળ્તા.ડીસાવાળાએ્એકબીજાના્મેળાપીપણામાાં્પોતાના્કબજા્હેઠળની્
અતુલ્લોડીંગ્રીક્ષા્નાંબર્GJ.24.W.4050્નીમાાં્ ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટે ્ ભારતીય્બનાવટના્વવદે શી્ દારૂ્તથા્બબયરની્ની્કુ લ્બોટલ્નાંગ-્ ૨૮૮્કુ લ્
દકમત્રૂવપયા્૨૮,૮૦૦/-્તથા્રીક્ષા્દકમત્રૂવપયા્૧,૦૦,૦૦૦/-્્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૧્દકમત્રૂવપયા્૫૦૦/-્એમ્મળી્કુલ્દકમત્રૂવપયા્૧,૨૯,૩૦૦/-્ના્
મુદામાલ્ સાથે્ ્ હેરા્ ફેરી્ કરી્ લઇ્ આવતાાં્ વાહન્ ચેદકિંગ્ દરમ્્યાન્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા્ પો.સ્્ટે ્ ્ પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.્ ૩૧૭/૨૦૧૯્ પ્રોહી્
કલમ.૬૫AE,૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૨/૫૫્વાગે્મોજે્સોયલા્ફાટક્આગળ્ગામે્આ્કામના્તહોદારોએ્વોક્સ્વેગન્કાં પનીની્વેન્ટો્TDI GJ-01-KR-8430્નાંબરની્
ગાડી્નો્ચાલક્ગીરીશ્ધીરૂભાઇ્પુજા
ાં ભાઇ્જાતે-વણકર્(સોલાંકી)્ઉ.વ-૩૨્ધાંધો-ડ્રાયવીંગ્રહે-વડાવળી્વણકરવાસ્તા-ચાણસ્મા્જી-પાટણ્હાલ્રહે-આદીપુર્
મણીનગર્બસ્સ્ટેન્ડની્સામે્ઘર્નાં-૧૯૩્તા-ગાાંધીધામ્જી-કસ્છ્ભુજવાળો્તથા્સુનીલસીગ્માનસીગ્હોતમસીગ્જાતે-તોમર્(રાજપુત)્ઉ.વ-૨૬્ધાંધો-મજુરી્
રહે-ગોલેકીગડી્ આંબા્ પોલીસ્ સ્ટેશન્ ની્ હદ્ તા-ફોરસા્ જી-મોરે ના્ રાજ્ય્ મધ્ય્ પ્રદે શ્ હાલ્ રહે-આદીપુર્ પ્લોટ્ ૫૧૨્ ૨-બી્ રામબાગ્ રોડ્ સાંતોષી્ માંદીરની્
પાછળ્ તા-ગાાંધીધામ્ જી-કસ્છ્ ભુજવાળો્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાની્ ગાડીમાાં્ ગે.કા.્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ દારૂ્ કી.રૂ-૫૬,૭૦૦/-નો્ ભરી્ તથા્ ગાડી્
દક.રૂ.૩,૦૦૦૦૦/-ની્તથા્બે્ મોબાઇલ્ફોન્દક.રૂ.૪૦૦૦/-ના્સાથે્ મળી્કુલ્મુદામાલ્રૂ.૩,૬૦,૭૦૦/-નો્રાખી્હેરાફેરી્કરી્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ ભીલડી્
પો.સ્ટે.્પ્રોહી્ગુ.ર.નાં-૪૦૮/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯્ક.૧૦/૦૦્વાગે્મોજે્ગોઢ્ત્રણ્રસ્તા્મુકામે્ ગામે્આ્કામના્તહોદારે ્પોતાની્કબજાની્ગાડી્સફારી્ગાડી્નાં.GJ 18 AH 8487 ના્ચાલકે્
પોતાની્પાસેની્ગાડીમાાં્ગે.કા.્અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્ઇગ્લીશ્દારૂ તથા્બીયર્ટીનની્બોટલો્કુ લ્નાંગ્–૨૦૪્દકિં.રૂ.૭૬,૫૦૦/-્તથા્
સફારી્ગાડી્દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-્એમ્કુલ્દક.રૂ.૨,૭૬,૫૦૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્સફારી્ગાડીનો્ચાલક્ગાડી્મુકી્નાશી્જઇ્ગુનો્્કરે લ હોઇ દાાંતીવાડા્્પો.સ્્ટે .-્
III્ગુ.ર.નાં.૪૮૫/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.્૨૨/૧૦/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૭/૧૫્વાગે્ મોજે્ધાનેરા્ટાઉન્ગામે આ્કામના્વસલવર્કલરની્મારૂતી્સુઝુકી્એસ્ટીમ્ગાડી્નાં્ MH.01.AC.3062્ના્ચાલક્
અશોકભાઇ્ તેજાભાઇ્ ચૌધરી્ રહે.્ જાડી્ તા.્ ધાનેરા્ વાળાએ્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાની્ ગાડીમાાં્ ભારતીય્ બનાવટનો્ વવદે શી્ દારૂની્ છુટી્ બોટલ્ નાંગ.૧૬૯્
દક.રૂ.્૬૭,૬૦૦/-્નો્ગેર્કાયદે સરનો્મુદ્દામાલ્તથા્વસલવર્કલરની્મારૂતી્સુઝુકી્એસ્ટીમ્ગાડી્નાં્ MH.01.AC.3062્ની્દક.રૂ.્૧,૦૦,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્
નાંગ-૧્ દક.રૂ.્ ૨૦૦૦/-્ એમ્ કુ લ્ રૂ.્ ૧,૬૯,૬૦૦/-્ નો્ મુદ્દામાલ્ હેરાફેરી્ કરતાાં્ પોલીસ્ પીછા્ દરમ્યાન્ ગાડી્ ધાનેરા્ ભીલવાસ્ વવસ્તારમાાં્ ઉભી્ રાખી્ ગાડીમાાં્
હાજર્ન્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ હોઇ ધાનેરા્પો.સ્ટે્ પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.૫૧૨/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.્૨૩/૧૦/૨૦૧૯્ના્કલાક્૦૮/૩૦્વાગે્્મોજે્ભાજણાગામની્સીમ્માાંથી્ગામે્્બોલેરો્ગાડી્નાં્ GJ-08-R-9633્ની્દક.રૂ.્૨,૦૦,૦૦૦/-્ના્ચાલાક્નગજી્
હરીસીહ્ દે વડા્ રહે.્ વીછીવાડી્ તા.્ ધાનેરા્ વાળાએ્ વગર્ પાસ્ પરમીટે્ ભારતીય્ બનાવટની્ વવદે શી્ દારૂની્ પેટી્ નાંગ-૧૮્ કુ લ્ બોટલ્ નાંગ-૮૨૮્ દક.રૂ.્
૪૯,૨૦૦/-્તથા્બોલેરો્ગાડી્નાં્GJ-08-R-9633્ની્દક.રૂ.્૨,૦૦,૦૦૦/-્મળી્કુ લ્દક.રૂ્૨,૪૯,૨૦૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્પકડાઇ્જઇ્તથા્શ્રવણસીગ્તનુસીગ્
વાઘેલા્રહે.્ડુવા્તા.્થરાદ્વાળાએ્દારૂ્માંગાવી્ગુનો્કરે લ હોઇ ધાનેરા્પો.સ્ટે્ પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.્૫૧૩/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯્
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા-૨૪/૧૦/૨૦૧૯્ના્કલાક્૧૪/૨૫્્વાગે્ મોજે્ખેટવા્ઓવર્બ્રીજ્થી્ડીસા્તરફ્એકાદ્કીમી્દુર્હાઇવે્ રોડે્ ક્રોસીંગ્કટ્પાસે્ ગામે્ ્આ્કામના્તહોદારે ્
પોતાના્કબ્જજાના્ટેમ્પો્નાં-RJ-39-GA-1219્માાં્ એક્સીમીન્ટનુ્ાં ચણતરનુ્ાં ચોરસ્બોક્ષ્બનાવી્જેમાાં્ અંદરના્ભાગે્ સપોટટ ્અથે્ ચાર્પતરા્રાખી્સદરે ્ બોક્ષ્
ચોરસ્ચારે ક્ફુટ્લાબુ્ાં તથા્ત્રણેક્ફુટ્ઉંચુ્ાં બનાવી્જેમાાં્ ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટ્નો્અંગ્રેજી્દારૂની્પેટીઓ્નાંગ-૮૦્તથા્છુટક્
બોટલો્નાંગ્૫૭્ની્એમ્કુ લ્બોટલો્નાંગ-૧૦૧૭્ની્૭૫૦્એમ.એલ.ની્કુ લ્કીમત્રૂ-૫૦૮,૫૦૦/-નો્ભરી્લાવી્અને્દુરથી્પોલીસ્વાહન્ચેકીંગ્ની્પ્રદક્રયા્
જોઇ્પોતાનો્ટેમ્પો્હાઇવે્રોડે્વચ્ચે્મુકી્જતા્રહેલ્હોઇ્જે્ટેમ્પો્માાંથી્મળે લ્મોબાઇલ્ફોન્૦૧્જે્કી.રૂ-૩૦૦૦/-નો્તથા્સીમીન્ટના્ચણતરમાાં્સપોટટ ્તરીકે્
રાખેલ્પતરા્કુ લ્નાંગ-૦૪્જે્પતરાની્કીમત્રૂ-૪૦૦/-ના્તથા્સદરે ્ટેમ્પો્૯૦૯્ઇ.એક્ષ્ટબો્નાં-RJ-39-GA-1219્નો્દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-નો્મળી્કુલ્મુદ્દામાલ્
રૂ-૭૧૧,૯૦૦/-નો્કબ્જજે્કરે લ્અને્ જે્ટેમ્પો્ચાલક્રોડ્ઉપર્વચ્ચે્ વાહનોની્કતારમાાં્ ઉપરોક્ત્મુદ્દામાલ્સાથેનો્ટેમ્પો્મુકી્જતા્રહી્ગુનો્કરે લ હોઇ ભીલડી્
પો.સ્ટે.્પ્રોહી્ગુ.ર.નાં-૪૦૯/૨૦૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯્ના્ક.૦૯/૦૦્વાગે્મોજે્કાં સારી્સીમ્કાં સારીથી્સમશેરપુરા્જતા્કાચા્રસ્તામા્ગામે્આ્કામના્તહોદારે ્પોતાની્કબજાની્સ્વીફટ્ડીઝાયર્
ગાડી્નાં્G.J.18BC.2970 મા્ગે.કા.્અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારૂ/બબયરની્કુ લ્બોટલો્નાંગ-્૩૪૪્દક.રૂ.૩૪,૦૦૦/-નો્રાખી્હેરા્
ફેરી્કરી્કાચા્રસ્તામા્ગાડી્ફસાઇ્જતા્બબન્વારશી્હાલતમા્છોડી્તથા્સ્વીફટ્ડીઝાયર્ગાડીની્દક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-ની્એમ્કુલ્મુદામાલ્દક.રૂ.૪,૩૪,૦૦૦/-્
નો રાખી્ ગાડી્ છોડી્ નાશી્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ડીસા્ રૂરલ્ પો.સ્્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં્ ૬૫૪/૧૯્ પ્રોહી્ ક.૬૫એઇ,૯૮(૨),૧૧૬બી્ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯્્ક.૦૧/૧૫્વાગે્ મોજે્પાલનપુર્લાલબાગ્ખોડીયાર્નગર્વાડી્સામે્ આવેલ્પ્રજાપવતના્ડેલા્પાસે્ ખુલલી્જગ્યામાાંથી્ગામે્ આ્કામના્
આરોપીઓ્ ્ (૧)્ બબ્રજેશકુ માર્ વવશષ્ઠભાઇ્ જાતે-ચૌધરી્ ઉ.વ.૨૫્ ધાંધો-અભ્યાસ્ રહે.્ બગરનાર્ સોસાયટી્ હમીરબાગ્ પાસે્ ૨૩૬્ ઠાકોરવાસ્ રામપુરા્ પાલનપુર્
તા.પાલનપુર્ (૨)્ કમતા્ પરમા્ જાતે્ યાદવ્ ઉ.વ.૨૮્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.્ બગરનાર્ સોસાયટી્ હમીરબાગ્ પાસે્ પાલનપુર્ તા.પાલનપુર્ મુળ્ રહે.અરઇ્ થાણા્
દાઉદનગર્ જજલલો-ઔરાં ગાબા્ ્ (બબહાર)્ (૩)્ ઋવષમુની્ કુ માર્ કમલા્ જાતે.ચૌધરી્ ઉ.વ.૨૧્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.્ બગરનાર્ સોસાયટી્ ્ હમીરબાગ્ પાસે્ પાલનપુર્
તા.પાલનપુર્ મુળ્ રહે.દુલલહપુર્ ગામ્ તા.ગાજીપુર્ જજલલો-ગાજીપુર્ (ઉતરપ્રદે શ)્ (૪)્ બબલુ્ મલેકચાંદ્ જાતે-ચૌધરી્ ઉ.વ.૨૧્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.ઠાકોરવાસ્
અમીરબાગ્પાલનપુર્તા-પાલનપુર્મુળ્રહે.્ગામ્જાબાનીયા્તા.ગાજીપુર્જીલલો-ગાજીપુર્્(ઉતરપ્રદે શ)્વાળા્જાહેરમાાં્ ગે.કાનો્અને્ વગર્પાસ્પરમીટેનો્
ખુલલીજાહેર્ જગ્યામાાં્ ્ હારજીતનો્ ગાંજીપાના્ વડે્ ્ જુગાર્ રમી્ રમાડી્ ગાંજીપાના્ ્ તથા્્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૯,૯૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૨્ દક.રૂ.૮,૦૦૦/-્ તથા્
બજાજ્ સીટી-૧૦૦્ મોટર્ સાયકલ્ જેનો્ રજી.નાં.GJ-08-BM-1349્ ્ નુ્ાં દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કૂલ્ મુદ્દામાલ્ દક.રૂવપયા્ ૫૭,૯૦૦/-્ ના્ મુદ્દામાલ્ સાથે્્

આરોપીઓ્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા.શહેર્પુવટપો.સ્્ટે .્સેકન્ડ્ગુ.ર.નાં.૩૩૪/૨૦૧૯્જુગારઘારા્કલમ-૧૨્અ્મુજબનો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૯)
તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૯્કલાક્૦૧/૨૦્વાગે્ મોજે્મીઠાવીચારણ્રણ્વવસ્તાર્ગામે્ આ્કામના્તહોદારે ્ ્પોતાના્કબજા્ભોગવટાના્અલટો્ગાડી્જેનો્રજી.્નાંબર્
GJ-08 – AE – 6516 માાં્ પોતાના્ફાયદા્સારુ્ ્દારૂ્લઇ્જનાર્ભરતભાઇ્વેરશીભાઇ્હડીયોલ્રહે.લોરવાડા્તા.થરાદ્તથાાં્ ભરાવનાર્રાજપુત્દાનાભાઇ્
વસતાજી્રહે.મીઠાવીરાણા્તા.વાવ્તથાાં્ ગોવવિંદભાઇ્રબારી્ના્મેળાપી્પોતાના્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્વવદે શી્દારૂની્બોટલ્કુલ્
નાંગ્ ્ ૨૮૮્ ્ બોટલ્ ની્ કુ લ્ કી.્ રૂ.્ ૨૮,૮૦૦/-્ તથા્ ગાડી્ દક.રૂ.્ ૨,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ્ ૦૧્ દક.રૂ!્ ૧,૦૦૦/-્ નો્ મળી્ કુ લ્ દક.રૂ.-૨,૨૯,૮૦૦/-નો્
મુદામાલ્રાખી્રે ઇડ્દરમ્યાન્રામજીભાઇ્પરાગભાઇ્હડીયોળ્રહે.લોરવાડા્વાળો્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ માવસરી્પો.સ્ટે ્ .પ્રોહી્ગુ.ર.નાં્
૧૦૬/૨૦૧૯્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઈ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨),૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
ુ ્રૂપદાસજી્વૈષ્ણવ્રહે.સેવાડી્તા.બાલી્જી.પાલી્
તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૯્ના્ક.૦૮/૧૦્વાગે્મોજે્ઢોલીયા્બસ્સ્ટેન્ડ્હાઇવે્ રોડ્ગામે્ આ્કામના્તહોદાર્ચતુભટજ
(રાજસ્થાન)્ વાળાએ્ પોતાના્ કબજા્ભોગવટાની્ કારમાાં્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ ગે.કા.નો્ ભારતીય્બનાવટનો્ વવદે શી્ દારૂની્ બોટલ્ નાંગ-૫૪્ દક.રૂ.૩૧,૬૦૦/-્
તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૨્ દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-્ તથા્ એસેન્ટ્ કાર્ નાં.GJ-01-HD-5132્ ની્ દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ દક.રૂ.૨,૦૧,૬૦૦/-્ નો્ મુદા્ માલ્ રાખી્
ગાડીનો્ચાલક્રાજસ્થાનમાાંથી્ગુજરાતમાાં્ ગે.કા.નો્પરપ્રાાંવતય્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારૂ્તથા્બબયર્ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ હોઇ તેઓના
અમીરગઢ્પો.સ્્ટે .્પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.૪૦૧/૧૯્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એઇ,૮૩,૯૮(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

