ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૮/૧/૨૦૨૦્ ક.૦૦/૩૦્ વાગે્ મોજે્ બાલારામ્ નદીથી્ ચિત્રાસણી્ ગામ્ તરફ્ આવતા્ હાઇવે્ રોડે્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ પીન્ટુ્ શીવસસિંગ્ ઠાકોર્ ્ રહે.્
ઇન્દીરા્નગર્રામોસણા્તા.જી.્મહેસાણા્તથા્સોહનસીંગ્ઉફે ્્સોમી્સરતાનસસિંગડાભી્રહે.્વાસડા્તા.્આબુરોડ્તથા્ગોકુ ળસસિંગ્નારણસીંગ્ડાભી્રહે.વાસડા્્
તા.્આબુરોડ્વાળાઓએ્એક્બીજાના્મેળાપીપણાથી્પોતાના્કબજા્્ભોગવટાની્હુન્ડાઇ્વનાા ્કાર્નાંબર્જી.જે.-૦૧એિ.આર.્૦૧૯૦્માાં્વગર્પાસ્પરમીટ્
અને્ ગે.કા.નો્ ભારતીય્ બનાવટનો્ સવદે શી્ દારુ/બીયરની્ કૂલ્ બોટલો/ટીન્ નાંગ-૧૫૯૨્ જે્ કી.રૂ.૧,૮૨,૪૦૦/-્ તથા્ હુન્ડાઇ્ વનાા ્ કાર્ કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્
મોબાઇલ્નાંગ-૧્કક.રૂ્૫૦૦/્એમ્કુ લ્મળી્કક.રૂ.૪,૮૨,૯૦૦/-્નો્ભરી્રાજસ્થાનથી્પ્રસતબાંસિત્ગુજરાતમાાં્ઘુસાડી્હેરાફેરી્કરતાાં્ ્િાલક્સ્થળ્ઉપર્પકડાઇ્
જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ પા.તા. પો.સ્્ટે ્.ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૦૪૭/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક.૨૨/૧૫ વાગે મોજે્મોજે અસાસણ ગામના ચરે ડામાાં ગામે્ આ કામના મારૂતી વેગેનાર ગાડી નાં MH 04 BK 8656 ના ચાલકે
પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયરટીન નો જથ્થો પેટી નાં-૧૦ કુ લ નાંગ.૨૮૮
કુ લ કક.રૂા ૩૮,૪૦૦/- નો રાખી મારૂતી વેગેનાર MH 04 BK 8656 ગાડીની કક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા. ૧,૩૮,૪૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી દરમ્યાન
ચરે ડામાાં બબનવારસી ગાડી મુકી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પાટટ C ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૭૨ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,
૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦્ના્કલાક.૦૧/૩૦્વાગ્યે્ મોજે્મોજે્કદયોદર્સીમ્માાં્આવેલ્વગડાવાળી્માતાજી્વાળા્િરે ડામાાં્ ગામે્આ્કામના્આરોપી (૧)્્હકીમભાઇ્
રહેમાનભાઇ્ કુાં ભાર્ ્ રહે.દીયોદર્ તા.કદયોદર્ (૨)્ ્ રાજુભાઇ્ ભીખાભાઇ્ રબારી્ રહે્ કદયોદર્ રામપીરના્ માંદીર્ પાછળ્ તા્ કદયોદર્ વાળા્ એ્ પોતાના્ કબજા્
ભોગવટાના્ ઇટવાડામાાં્ ભારતીય્ બનાવટના્ સવદે શી્ દારૂની્ પેટીઓ્ તથા્ બોટલો્ એમ્ કુલ્ નાંગ-૩૪૮્ કકિં.રૂ.૩૬૬૦૦/-નો્ મુદદામાલ્ રાખી્ ્ પોલીસ્ રે ઇડ્
દરમ્્યાન્ ઘરે ્ હાજર્ મળી્ આવેલ્ હોઇ્ જેને્ સદરે ્ મુદદામાલ્ બાબતે્ પુછપરછ્ કરતા્ સદરે ્ મુદદામાલ્ રાજુભાઇ્ ભીખાભાઇ્ રબારી્ રહે્ કદયોદર્ રામપીરના્
માંદીર્પાછળ્તા્કદયોદર્વાળા્મુકી્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ કદયોદર્પો.સ્્ટે ્ પાટા -સી્11195017200049/2020્પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬બી,૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
ુ ન્ માકે ટ્ સામે્ િાની્ કીટલી્ નજીક્ ખુલલી્ જગ્યામાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ ્ તહોદારોએ્ (૧)્
તા:૦૧/0૨/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૫/૦૦્ વાગે ્ મોજે્ િાનેરા્ મધુસદ
આરીફખાન્સોરમખાન્બેલીમ્રહે.્બેલીમવાસ,્િાનેરા્તા.િાનેરા્(ર)્મફાભાઇ્ભગુભાઇ્ગળિર્રહે.લાિાપુરા,્િાનેરા્તા.િાનેરા્(૩)્નટવરભાઇ્મશરૂભાઇ્
મેઘવાળ્ રહે.સરાલ્ તા.િાનેરા્ (૪)્ પ્રહલાદભાઇ્ સોમાભાઇ્ ઠાકોર્ હાલ્ રહે.માલોત્રા્ તા.િાનેરા્ મુળ્ રહે.જડીયાલી્ તા.લાખણી્ તથા્ (૫)્ ઇરફાન્ યાસીનખાન્
બેલીમ્રહે.િાનેરા્તા.િાનેરા્એકબીજા્સાથે્ મળી્પોતાના્આસથિક્ફાયદા્સારૂ્જાહેરમાાં્ વરલી્મટકાના્આંક્ફરકના્જુગાર્રમી્રમાડી્વરલીના્આંક્લખી્
લખાવી્ તમામ્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૫૬૧૫/-્ તથા્ ્ મોબાઇલ્ ફોનો્ ્ નાંગ-૦૩્ કકરૂ.૬૫૦૦/-્ તથા્ જુગારના્ સાિન્ સાહીત્ય્ સાથે્ મળી્ કુલ્ કક.રૂ.્ ૨૨૧૧૫/-્ ના્
મુદામાલ્ સાથે્ આરોપી્ નાં.૦૧્ થી્ ૦૪્ નાઓ્ પકડાય્ જઇ્ તથા્ તહો.નાં.૫્ હાજર્ ના્ મળી્ ગુનો્ કરે લ હોઇ િાનેરા્ પો.સ્ટે્ PART

B

ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૦૭૦/૨૦૨૦્િી્જુગારિારા્કલમ્૧૨્(અ)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા:૦૧/0૨/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૭/૧૫્ વાગે ્ મોજે્ િાનેરા્ નેનાવા્ રોડ્ ઉપર્ બાપુનો્ લેથ્ બીનાકા્ શોપીંગ્ સેન્ટર્ આગળ્ ખુલલી્ જગ્યામાાં્ ગામે્ આ્ કામના્્
તહોદારોએ્જાહેરમાાં્ વરલી્મટકાનો્આંક્ફરકનો્જુગાર્રમી્રમાડી્રોકડ્રૂ.૧૦,૪૬૦/-્તથા્જુગારના્સાિન્સાહીત્ય્તથા્બોલ્પેન્નાં.્૧્કક.રૂ.્૦૨્તથા્
મો.નાંગ.૨્કરી.રૂ.્૧૦૦૦/-્એમ્કુ લ્કક.રૂ.્૧૧,૪,૬૨/-્સાથે્નાં.૧્થી્૨્નાઓ્પકડાઇ્ગયેલ્હોઇ્અને્તહો.નાં.૩્નાઓ્સ્થળ્ઉપર્હાજર્ના્મળી્ગુનો કરે લ
હોઇ િાનેરા્પો.સ્ટે્PART B ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૦૭૧/૨૦૨૦્િી્જુગારિારા્કલમ્૧૨્(અ)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા-૦૨/૦૨/૨૦૨૦્ ના્ ્ કલાક્ ૧૭/૨૦્ વાગે્ મોજે્ રાહ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ પ્રેમાભાઇ્ અજાભાઇ્ જાતે્ રાજપુત્ રહે-્ ઇઢાટા્ તા-્ થરાદ્ જી-્ બનાસકાાંઠા્
વાળાએ્ પોતાના્ કબ્જજા્ ભોગવટાની્ સ્કોરપીઓ્ ગાડી્ નાંબર્ વગરની્ જેનો્ એન્જીન્ નાંબર-્ HFB4C33973માાં્ ગે.કા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટના્ ભારતીય્
બનાવટના્સવદે શી્દારૂનો્બોટલો્નાંગ-્૯૧૨્્કક.રૂા.્૯૧,૨૦૦/-નો્રાખી્ગે.કા.્રીતે્ હેરાફેરી્કરતા્મળી્આવી્સદરે ્ ગાડીની્્કક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/-્તથા્એક્
મોબાઇલ્કી.રૂ.્૫૦૦૦/્એમ્કુ લ્મુદામાલ્કક.રૂા.્૫,૯૬,૨૦૦/-્ના્સાથે્પકડાઇ્ગયેલ્અને્શ્રવણસીહ્ભાટકી્ઠેકા્વાળો્હાજર્ન્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ હોઇ
માવસરી્ પો.સ્ટે.્ પાટા ્ સી્ ગુ્ ર્ નાં-્ ૧૧૧૯૫૩૦૨૦૦૦૦૯્ પ્રોહી્ કલમ્ ૬૫(એ.ઇ),્ ૧૧૬(૨),્ ્ ૯૮ (૨),્ ૯૯્ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .

