ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૦૨/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦્ના્ક.૦૩/૩૦્વાગે્મોજે્થરાદ્ટાઉન્સાાંચોર્થરાદ્હાઇવે્રોડ્પાણીના્ટાાંકાથી્૧૫૦્મીટર્દુર્સાાંચોર્બાજુ્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્ટ્રક્
નાંબર્ GJ.01.CU.8884 ના્ ચાલકે્ પોતાના્ કબ્જા્ ભોગવટાની્ ટ્રકમાાં્ ગે.કા.્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ ભારતીય્ બનાવટના્ વવદે શી્ દારૂની્ કુ લ્ પેટી્ નાંગ-૨૫૬્
બોટલ્નાંગ-૩૦૭૨્ની્કુ લ્કક.રૂા.૦૯,૨૧,૬૦૦/-્નો્ભરી્હેરાફેરી્કરી્Poultry Feedના્કટ્ટા્નાંગ.૧૧૦્કક.રૂ.૦૦/૦૦્તથા્ગાડીના્સાધનીક્કાગળોની્ફાઇલ્
કક.રૂ.૦૦/૦૦્ તથા્ ટ્રકની્ કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-્ ત્રીપાલ્ રસ્સી્ કક.રૂ.૦૦/૦૦્ મળી્ કુ લ્ કક.રૂ.૧૪,૨૧,૬૦૦/-ના્ મુદ્દામાલ્ સાથે્ ટ્રક્ બીનવારસી્ હાલતમાાં્ મુકી્ ગયેલ્
હોય્ભરી્આપી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્પો.સ્્ટે .સી્પાટટ .ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૧૪૭્પ્રોહી.્એક્ટ્ક.૬૫(એ)(ઈ),્૧૧૬(બી),્૯૮(૨),૯૯્્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્
કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૨)
તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦્ ના્ કલાક.્ ૧૯/૧૫્ વાગે્ મોજે્ વામી્ ગામ્ ની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ મારુવત્ સ્સ્વફ્ટ્ ગાડી્ નાંબર્ જી.જે-૦૬-એચ.એસ-૭૬૧૨્ ના્ ચાલકે્
પોતાની્આ્ગાડીમાાં્ ગેર્કાયદે સર્રીતે્ અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્બનાવટના્વવદે શી્દારૂની્કુ લ્પેટી્નાંગ-૩૩્તથા્છૂટા્બબયરના્ટીન્નાંગ્-૪૫્
સાથે્ બબયરના્ ટીન્ તથા્ બબયરની્ બોટલો્ કુ લ-૨૦૧્ તથા્ દારૂની્ બોટલો્ ્ નાંગ.૧૨૪૮્ મળી્ કુલ-૧૪૪૯્ કુ લ્ કક.રૂા.૧,૪૪,૯૦૦/-્ નો્ ભરી્ હેરાફેરી્ કરી્ તથા્
મારુવત્સ્સ્વફ્ટ્ગાડી્નાંબર્જી.જે-૦૬-એચ.એસ-૭૬૧૨્કકમત્રૂવપયા્૧,૫૦,૦૦૦/-્ની્વામી્ગામ્ની્સીમ્મ ૂકી્હાજર્નહીં્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્
પો.સ્્ટે ્પાટટ -સી્ગુ.ર.નાં-્૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૧૪૮્પ્રોહી્એક્ટ્ક.૬૫એઇ,્૧૧૬(બી),્૯૮(ર),્૯૯્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
્(૩)
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦્ ના્ કલાક.૧૬/૦૦્વાગ્યે્ મોજે-કદયોદર,્ મીઠી્ પાલડી્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ આરોપી-્ વવરે ન્દ્રસીહ્ સમુભા્ ઉફે ્ કેશરસીંગ્ વાધેલા્ રહે.મીઠીપાલડી્તા.કદયોદર્વાળાએ્ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારૂ્લાવી્રવવન્દ્રસીંગ્ભીખજી્વાધેલા્રહે.મીઠીપાલડી્તા.કદયોદર્
નાઓને્લાવી્આપી્રવવન્દ્રસીંગ્ભીખજી્વાધેલા્રહે.મીઠીપાલડી્તા.કદયોદર્વાળાએ્પોતાના્કબ્જા્ભોગવટાના્ખેતરમાાં્્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટે ્ભારતીય્
બનાવટનો્ વવદે શી્ દારૂની્ બોટલ્ નાંગ-૪૩૨્ કક.રૂ.૪૩૨૦૦/-્ નો્ પ્રોહીબીશન્મુદામાલ્ રાખી્ પોલીસ્ રે ઇડ્ દરમ્યાન્ ઘરે ્ હાજર્ ના્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરવામાાં્
એકબીાના્ મેળાપીપણાથી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ કદયોદર્ પાટટ -સી 11195017200096 પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬બી,૮૧્ મુજબ્ નો્ ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .
(૪)
તા્૦૦્્વાગે/૨૦૨૦્ના્કલાક્૨૦/૦૩/૦૩-મોજે્ધરણવા્સીમમાાં્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્રતનવસિંગ્વાધેલા્એ્પોતાના્ખેતરમાાં્આવેલ્રહેણાાંક્ઘરે ્ગે કા્.
્અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટ્નો્અંગ્રેજીદારૂની્પેટીઓ્અલગ્અલગ્બ્રાન્દ્ડની્જે્કુલ્બોટલો્નાંગ૧૦૪૧્તથા્બીયર્ટીન્નાંગ્૯૫- ની્કુ લ્
કીમત્રૂ૧-,૧૮,૩૫૦લાખણી્વાળાએ્લાવી્આપેલ્.શેરગઢ્તા.નો્રાખી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્જે્મુદામાલ્તહોદાર્રતનવસિંગને્અશોકકુ માર્પ્રભુરામભાઇ્ઠક્કર્રહે-/
્હોઇ્તથા્હાજર્તહોદાર્રતનવસિંગની્અંગ્ઝડતીદરમ્યાન્મળી્આવેલ્મોબાઇલ્કક૧.મળી્કુલ્મુદામાલ્રૂ્-/૫૦૦.રૂ.,૧૮,૮૫૦ની્સાથે્્રે ઇડ્દરમ્યાન્્-/
્આરોપી્રતનવસિંગ્હાજર્મળી્આવી્પકડાઇ્જઇ્ગુનોકરે લ્હોઇ્ભીલડી્પો.પ્રોહી્ભાગ્સી્ગુ્.સ્ટે .ર.નાં૧૧૧૯૫૦૦૮૨૦૦૧૦૪- પ્રોહી્એકટ્કલમ્
૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
(૫)
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૫/૦૦્ ્ વાગે ્ મોજે્ અબાસણા્ ગામની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ કદનેશજી્ રામચાંદજી્ ાતે.ઠાકોર્ ઉ.વ.૨૫્ ધાંધો.ખેતી્
રહે.અબાસણા્તા.ભાભર્(૨)્ચકુભા્સોમભા્રાઠોડ્રહે.ભાભરનવા્તા.ભાભર્નાએ્પોતાના્કબ્જા્ભોગવટાના્ખેતરમાાં્બનાવેલ્રહેણાાંક્ઘરે ્ગે.કા્વગર્પાસ્
પરમીટે્ભારતીય્બનાવટનો્પરપ્રાાંતીય્ઇગ્લીશ્દારૂની્૧૮૦્ML ની્નાની્બોટલ્નાંગ.૩૬૧્તથા્બીયર્ટીન્નાંગ.૧૬્કુ લ્કક.રૂ.૩૭૭૦૦/.્નો્પ્રોહી્મુદ્દામાલ્
તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ.૦૧્ કક.રૂ.૪૦૦૦/.્ એમ્ કુ લલે્ કક.રૂ.૪૧૭૦૦/.નો્ મુદ્દામાલ્ આ્ કામના્ તહો.નાં.૨્ નાએ્ તહો.નાં.૧્ ્ ને્ પુરો્ પાડી્ પોલીસ્ રે ઇડ્ દરમ્યાન્
તહો.નાં.૧્ નાઓ્ પકડાઇ્ જઇ્ ઉપરોક્ત્ બાંને્ આરોપીઓએ્ એક્ બીાની્ મદદગારીથી્ ગુનો કરે લ્ હોઇ્ ભાભર્ પોલીસ્ સ્ટેશન્ ભાગ.સી્ ગુ.ર.નાં.
૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૧૫/૨૦૨૦્પ્રોહી્કલમ્૬૫.એઇ.્૧૧૬,બી,૮૧્મુજબ.નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
.્(૬)
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦્ના્કલાક્૨૩/૦૦્વાગે્્મોજે્ધાનેરા્સુયોદય્હાઇસ્કુ લની્સામેથી્ગામે્આ્કામના્સફેદ્કલરની્વેરીટો્ગાડી્નાં.્GJ-38-B-9955ના્ચાલક્
રવવરાજવસિંહ્ભરતવસિંહ્પરમાર્રહે.વવરમગામ્રૂમ્નાં.૩૦૧્સદભાવના્ફ્લેટ્તા-વવરમગામ્જી.અમદાવાદ્મુળ્રહે.્લાલીયાદ્તા.્ચુડા્જી.સુરેન્દ્રનગર્વાળાએ્
પોતાના્કબા્ભોગવટાની્મહીન્દ્રા્ વેરીટો્ગાડીમાાં્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્બનાવટની્વવદે શી્દારૂ/બીયરની્પેટી્નાંગ-૧૩્કુ લ્બોટલ/ટીન્નાંગ-૨૭૬્
કક.રૂ.્૫૨૪૭૬/-્તથા્મકહન્દ્રા્વેરીટો્ગાડી્કક.રૂ.્૫,૦૦,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૧્કક.રૂ.્૫૦૦૦/-્મળી્કુ લ્કક.રૂ્૫,૫૭,૪૭૬/-્નો્મુદામાલ્રાખી્પકડાઇ્જઇ્
તથા્ એક્ અાણ્યા્ ઇસમે્ સુરાવા્ ઠેકા્ ઉપરથી્ માલ્ ભરાવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ધાનેરા્ પો.સ્ટે્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૧૨૦/૨૦૨૦્ પ્રોહી્ એકટ્ કલમ્
૬૫એ,ઇ, ૧૧૬ (૨) ,૮૧, ૯૮(૨),૯૯્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
(૭)
તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦્ના્ક.૦૧/૨૦્વાગે્મોજે્નારોલી્ગામની્સીમ્ગામે્ આ કામના તહોદર મનવરસીંહ અરજણસીંહ ચૌહાણ રહે કરબુણ તા- થરાદ વાળાએ
પોતાની કબાની સ્કરોપીયો ગાડીમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુલ પેટી નાંગ-૫૧ બોટલ નાંગ.૨૪૪૮ કુ લ
કક.રૂા.૨૪૪૮૦૦/-/- નો ભરી તથા મોબાઇલ કી.રૂ ૫૫૦૦/- તથા રોકડ રૂ.૨૨૦૦/- તથા ગાડી કીરૂ ૫,૦૦,૦૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂ.૭,૫૨,૫૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ ગયેલ હોઇ તથા રમેશભાઇ માનસાંગભાઇ રાજપુત રહે કરબુણ તા- થરાદવાળો ભાગી ગયેલ હોય અને આ દારૂ માંગળો ગવારીયો રહે સાચોર
વાળાએ ભરાવી એક બીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ્ હોઇ્ થરાદ પો.સ્્ટે.સી પાટટ .ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૧૫૨ પ્રોહી. એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી),
૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
(૮)
તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦્ ્ ના્ ક.૧૮/૩૦્ વાગે્ મોજે્ ચીમનગઢ્ ગામની્ સીમ્ માાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારોએ્ (૧)્ વીરેં ન્દ્રવસહ્ પ્રધાનવસહ્ ાતે.વાઘેલા્ રહે.આકોલી્્
તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૨)્ શાંકરવસહ્ ગાાંડાજી્ ાતે.વાઘેલા્ રહે.આકોલી તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૩)્ પીન્દ્ટુભા્ બળવાંતવસહ્ ાતે.વાઘેલા્ રહે.આકોલી્
તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૪)્ ઝાલમવસહ્ નટવરવસહ્ ાતે.વાઘેલા્ રહે.આકોલી્ તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૫)્ બળવાંતજી્ જક્શીજી્ ાતે.ઠાકોર્ રહે.આકોલી્
ુ ા્ ાતે.ડાભી્ રહે.વશહોરી્ (ભવાણીપાટી)્ તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ તથા્ (૭)્ પટ્ બાજુમાથી્ મળે લ્ સ્્લેન્દ્ડર્
તા.કાાંકરે જ્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૬)્ સતવાંતવસહ્ શાાંતભ

કાં પનીનુ્ મો.સા.જી.જે.૦૮-સીએ-૮૭૮૪્ નો્ માલીક્ પોતાના્ અંગત્ ફાયદા્ સારૂ્ ગાંજીપાના્ વડે્ પૈસાથી્ હારજીતનો્ જુગાર્ રમી્ રમાડી્ જુગારના્ સાકહત્ય્ તથા્
મોબાઇલ્ નાંગ-૫્ તથા્ મો.સા્ નાંગ-૩્ તથા્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૬૯૫૦/-્ સાથે્ કુલ્ મુદામાલ્ રૂ.૧,૧૯,૯૫૦/-ના્ મુદામાલ્ સાથે્ પોલીસ્ રે ડ્ દરમ્યાન્ છ્ તહોદારો્
પકડાઇ્જઇ્તેમજ્મો.સા્નાંબર્જી.જે.૦૮-સીએ-૮૭૮૪્નો્માલીક્નાશી્જઇ્ગુનો કરે લ્હોઇ્વશહોરી્પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૧૦૭ જુગાર્ધારા્ક.૧૨્
મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે

