ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૦૯/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૦૯/૦3/૨૦૨૦ કલાક- ૧૪/૩૦્વાગે ્ મોજે ડીસા ડી.એન.પી.કોલેજ પાછળ આસોપાલવ સોસાયટી્ગામે્ કામના તહોદાર- વસંતકુ માર ઈશ્વરલાલ મોદી
રહે. ડી.એન.પી. કોલેજ પાછળ, આસોપાલવ સોસાયટી પહેલી ગળી, ડીસા તા.ડીસા વાળાએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાના રહેણાંક મકાનમાં ગે.કા. અને

વગરપાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના પરપ્ાંતીય ઈગ્લીશ દારૂ તથા બીયરની નાની મોટી કુ લ બોટલ/ટીન નંગ ૩૮૭ જેમા દારૂની બોટલ નંગ- ૩૨૨
તથા બીયર ટીન નંગ ૬૫ કુ લ કક.રૂ. ૬૮,૯૫૦/- નો મુદ્દામાલ વેચાણ અથે રાખી હાજર મળી આવી પકડાઈ ગયેલ અને તેણે પોતાના રહેણાંક ઘરનુ
લાઈટ બીલ રજુ કરતાં જે લક્ષ્મીબેન ઈશ્વરલાલ પાવાલા રહે.ડીસા કોલેજની બાજુ માં તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠાના નામનુ માહે. ાન્યુ ૨૦૨૦ વાળુ લાઈટ
બીલ રજુ કરે લ જે લાઈટ બીલની કી.રૂ. ૦૦/૦૦ ગણી તપાસ અથે કબ્જજે કરે લ છે . અને મેહુલકુ માર દે વચંદભાઈ મોદી, તથા અંકુ ર કદલીપભાઈ મોદી તથા
ગોવવિંદકુ માર રાણાભાઈ જોષી ત્રણેય રહે.ડીસા વાળાઓ હાજર મળી ન આવી ઉપરોક્ત ચારે ય ઇસમો એક બીાના મેળાપી પણાથી ગુનો કરે લ્હોઇ્ડીસા

સીટી દક્ષિણ પો.સ્ટે પાટટ સી ગુ.ર.નં.11195004200080/૨૦૨૦ ધી પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ,ઈ, ૧૧૬(૨), ૮૧ મુજબ્ નો્ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૨)
તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ કલાક-૧૫/૪૫્વાગે્ મોજે ખારા ગામના ધરીયા તરફ જતા રોડની બાજુ માં ચરે ડામાં્ ગામે્ આ કામના ત્હોદારો (૧)મોમજીજી સરદારજી
ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધંધો-ખેતી રહે-લોટીયા તા-રાધનપુર જી-પાટણ તથા (૨) જ્યંતીજી ભુપતજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ ધંધો-ખેતી રહે-મીઠા તા-ભાભર તથા (૩) ચેલાજી
મોતીજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૬ ધંધો-ખેતી રહે-ખારા તા-ભાભર તથા (૪) ગોવવિંદભાઇ કરસનભાઇ વાલ્મમકી ઉ.વ.૩૭ ધંધો-ખેતી રહે-ખારા તા-ભાભર ખારા ગામના બસ
સ્ટેન્ડ પાસે ધરીયા તરફ જતા રોડ બાજુ ચરે ડાની ખુમલી જગ્યામાં ગંજીપાનાથી તીન પતીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તેઓની અંગજડતી તેમજ પટ
ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ. ૧૦,૧૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૪ કક.રૂ.૨૦૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૧૨,૧૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો્કરે લ્હોઇ્ભાભર પો.સ્ટે . ભાગ-બી ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૨૨/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્
કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
્(૩)
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦્કલાક્૦૯/૧૦્વાગ્યે્મોજે્કોટડી્ગામની્સીમમાાં્છાપી્થી્સસધ્્ધપુર્તરફ્જતા્હાઇવે્રોડ્ઉપર્્અધુરીયા્પલુથી્થોડેક્આગળ્ગામે્આ્
કામે્ પકડાયેલ્ એક્ષસન્્ટ્ કાર્નાંબર્GJ-27-BE-2180્ ના્ચાલકે્ પોતાની્ કારમાાં્ ભારતીય્ બનાવટના્ સવદે શી્ દારૂની્ અલગ્અલગ્ માકાાની્ પેટી્ તથા્ છુટી્
બોટલોનો્જથ્થો્કુ લ્બોટલ્નાંગ્૩૩૮્કક.રૂ.૧,૬૯,૦૦૦/-્નો્રાખી્કાર્કક.રૂ.પ,૦૦,૦૦૦/-્ની્માાં્ હેરાફેરી્કરી્ સદરે ની્કાર્અધુરીયા્પુલથી્આગળ્કોટડી્
ગામની્સીમમાાં્ ડીવાઇડર્સાથે્ ટકરાઇ્અને્ રે તીમાાં્ ફસાઇ્જતાાં્ ચાલક્પોતાની્કાર્દારૂના્જથ્થા્સહીત્કુ લ્રૂ.૬,૬૯,૦૦૦/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ બીનવારસી્
મુકી્જતો્રહી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્છાપી્પો.સ્ટે.્ગુ.ર.નાં.્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૦૮૪/૨૦૨૦્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ,૧૧૬(બી),્૯૮ (૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્
સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
(૪)
તા૩૦/૨૦૨૦્ કલાક્ ૧૭/૦૩/૧૦.્વાગે્ મોજે્રજોસણા્ગામની્સીમમાાં્ છાપી્થી્સસધ્્ધપુર્તરફ્જતા્હાઇવે્ રોડ ઉપર્્ઇન્્ડીયા્હોટલ્નજીક્ગામે્ આ્કામે્
પકડાયેલ્આરોપી્જયકીશન્હરીરામ્રાજપુત્તથા્મહેન્દ્દભાઇ્બાબુ
્
લાલ્સવશ્નોઇ્બાંને્રહેવાળાઓએ્પોતાની્બજાજ્્(રાજસ્્થાન)્ઝાલોર.સાાંચોર્જી.દાતા્તા.
્ કાં પનીની્રીક્ષા્નાંબરGJ-01-TB-0428્માાં્ ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂની્છુટી્બોટલ્નાંગ્ ૧૦૮્કક,પ૦.રૂ.નો્રાખી્રીક્ષા્કક્ -/૦૦૦,૫૪.રૂ.૦૦૦તથા્ ્ -/
.૦૦્ મળી્ કુ લ્ કક/૦૦.રૂ.તથા્ કાપડના્ થેલા્ નાંગ્ ૩્ કક્ -/૦૦૦,૨.રૂ.મોબાઇલ્ નાંગ્ એક્કકરૂના્ મુદ્દામાલ્ સાથે્ હેરાફેરી્ કરી્ જયકીશન્ હરીરામ્ ્ -/૦૦૦,૦૬,૧.
રાજસ)્ ઝાલોર.સાાંચોર્જી.દાતા્તા.સાાંચોર્વાળો્પકડાઇ્જઇ્તથા્મહેન્્દ્દભાઇ્બાબુલાલ્સવશ્નોઇ્રહે.દાાંતા્તા.રાજપુત્રહે્થાન્ વાળો્નાસી્જઇ્ગુનો્(કરે લ્
હોઇ્છાપી્પો૨૦૨૦્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ/૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૦૮૭.નાં.ર.ગુ્.નાં.ર.ગુ્.સ્ટે .,૧૧૬્,(બી)૮૧મુજબ્(૨)૯૮,્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્
આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
્તા.૧૦/૩/૨૦૨૦્્કલાક.્૧૮/૦૦્વાગે્મોજે્પાલનપુર્માનસરોવર્ફાટક્પાસે્ખોડીયારનગર્ગામે્આ્કામના્તહોદારો્અસનલકુ માર્કકશનભાઇ્સલાટ્રહે.્
પાલનપુર્માનસરોવર્ફાટક્પાસે્ ખોડીયારનગર્વાળાએ્પોતાના્કબજા્ભોગવટાના્રહેણાાંક્ઘરમાાં્ પરપ્રાતીય્ભારતીય્બનાવટનો્ઇગ્લીશ્દારૂની્બોટલો્
તથા્બીટર્ટીન્જેમાાં્ રોયલ્સ્ટેગ્ડીલક્ષ્વ્હીસ્કી્૩૭૫્ML્બોટલ્નાંગ.્૯૬્કક.રૂ.્૩૦૬૨૦/-્તથા્મેકડોલ્નાંબર્૧્ડીલક્ષ્વ્હીસ્કી્૩૭૫્ML્બોટલ્નાંગ.્૭૨્
કક.રૂ.્ ૧૯૨૯૬/-્ તથા્ ્ હાવડા ્ ૫૦૦૦્ સુપર્ સ્રોગ્ બીયરટીન્ નાંગ.્ ૯૬્ કક.રૂ.૧૦૬૫૬/-્ કૂલ.રૂ.્ ૬૦૬૭૨/-્ નો્ રાખી્ જે્ દારુ્ રણછોડભાઇ્ કેશાભાઇ્ સલાટ્ રહે.્
પાલનપુર્ખોડીયાર્નગરવાળાએ્પોતાને્ વેચવા્સારૂ્માંગાવેલ્્અને્ ઉપરોકત્દારુ્ જાલમસસિંહ્માલસસિંહ્વાઘેલા્રહે.્રામનગર્તા.દાાંતીવાડાવાળા્આરોપી્
નાં.્૨્ને્વેચાણથી્આપી્આરોપી્નાં.૧્ઘરે ્મુદામાલ્ઉતારી્તથા્ત્હોદાર્નાં.્૦૧્ના્રહેણાાંક્ઘરમાાં્ત્હો.્નાં.૨્નાએ્પોતાને્વેચવા્સારૂ્રાખેલ્દારુ્લીટર્૬૬્
કક.રૂ.્ ૧૩૨૦/-્ એમ્ કૂલ્ મળી્ કક.રૂ.્ ૬૧૯૯૨/-્ નો્ પરપ્રાતીય્ ભારતીય્ બનાવટનો્ ઇગ્લીશ્ દારૂની્ બોટલો્ તથા્ બીટર્ ટીન્ તથા્ દે શી્ દારુ્ ્ ગે.કા.્ વગર્
પાસપરમીટનો્ રાખી્ ઉપરોકત્ તમામ્ આરોપીઓએ્ એકબીજાના્ મેળાપીપણાાંથી્ ગુનો્ કરવામાાં્ એકબીજાને્ મદદગારી્ કરી્ ત્હોદાર્ નાં.્ ૧્ પકડાઇ્ જઇ્ તથા્
ત્હોદાર્ નાં.્ ૨્ તથા્ ૩્ નાઓ્ હાજર્ મળી્ ન્આવી્ ગુનો કરે લ્ હોઇ્ પા.્ સીટી્ પસિમ્ પો.સ્ટેશન.્ પાટા ્ સી.ગુ.ર.્ નાં. 11195010200131/૨૦૨૦્ ધી્ પ્રોહી્ એક્ટ્્
કલમ્૬૫(એ)્ઇ,્૮૩,૧૧૬(૨),૮૧્મુજબ.નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .
્(૬)
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦્કલાક-૦૦/૫૦્વાગે્ ્મોજે્કુ વાળા્ગામે્ આ્કામના્ત્હોદારો્(૧)્ઇિરજી્કરશનજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૬્ધાંધો-મજુરી્રહે.્કુ વાળા્તા.ભાભર્તથા્
(૨)્ નસવનભાઇ્ ગોસવિંદરામ્ ઠકકર્ ઉ.વ.૫૫્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.કુ વાળા્ તા-ભાભર્ તથા્ (૩)્ અમરતજી્ મફાજી્ ઠાકોર્ઉ.વ.૨૫્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.કુ વાળા્ તા્ ભાભર્
તથા્(૪)્દલાજી્મોબતજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૮્ધાંધો-મજુરી્રહે.મુળ્અસાણા્તા.ભાભર્હાલ્રહે.કુ વાળા્તા.ભાભર્તથા્(૫)્સવક્રમજી્ભુરાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૭્ધાંધોમજુરી્ રહે.કુ વાળા્ તા.ભાભર્ તથા્ (૬)્ બલાભાઇ્ બબાભાઇ્ પરમાર્ ઉ.વ.૧૯્ ધાંધો-મજુરી્ રહે-કુ વાળા્ તા.ભાભર્ તથા્ (૭)્ પ્રસવણભાઇ્ ઉફે ્ ડુગડુગ્ ગોપાળજી્
ઠકકર્ઉ.વ.૪૫્ધાંધો-વેપાર્રહે.ભાભર્જુના્બસ્સ્ટેન્ડ્પાસે્ તા-.ભાભર્ના્રહેણાાંક્ઘર્આગળ્ખુલલા્ચોકમાાં્ ગાંજીપાનાથી્તીન્પતીનો્હારજીતનો્જુગાર્
રમી્રમતા્તેઓની્અંગજડતી્તેમજ્પટ્ઉપરથી્રોકડ્રકમ્રૂ.્૧૧,૦૫૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૪્કક.રૂ.૩૫૦૦/-્તથા્ગાંજીપાના્નાંગ-૫૨્કક.રૂ.૦૦/૦૦્એમ્
કુ લ્ મળી્કક.રૂ.૧૪,૫૫૦/-્ ના્ મુદામાલ્ સાથે્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુનો્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ભાભર્પો.સ્્ટે .્ ભાગ-બી્ગુ.ર.નાં.્ ૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૨૬/૨૦૨૦્ જુગાર્ ધારા્
કલમ્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે ્

