ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૧૧/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૦ સધ
(૧)
તા.્૧૩/૦૫/૨૦૨૦્ના્કલાક્૦૭/૩૦્્થી્કલાક્૧૪/૦૦્વાગે્ ્મોજે્પાલનપુર્્અમદાવાદ્થી્પાલનપુર્હાઇવે્ પાલનપુર્આર.ટી.ઓ.્સકક લ્પાસે્ જીલલા્
ટ્રાફીક્ કચેરી્ આગળ્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ કામનો્ ત્હોદાર્ નાં્ (૧)્ નાએ્ ્ વાહન્ અશોક્ લેલેન્ડ્ કાં પનીનુ્ાં કન્ટેનર્ નાંબર્ UP-62-BT-2322 માાં્ ભારતીય્ બનાવટના્
વવદે શી્ દારૂની્ બોટલ્ નાંગ્ ૧૩,૨૨૪્ કકિં.રૂ.્ ૫૧,૦૯,૬૦૦/-/-્ નો્ પ્રોહી્ મુદ્દામાલ્ ઉપરોકત્ વાહનમાાંથી્ વગર્ પાસપરમીટનો્ મળી્ આવી્ તથા્ આરોપી્નાં્ (૧)્
નાઆ્પાસેથી્મોબાઇલ્નાંગ.્૨્કકરૂ.્૧૦,૦૦૦/-્તથા્અંગ્જડતી્કરતાાં્રૂવપયા્-૧૮,૭૭૫/-્તથા્અશોક્લેલેન્ડ્કાં પનીનુ્ાં કન્ટેનર્નાંબર્UP-62-BT-2322 કક.રૂ.્
૧૫,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ ્ જી.પી.એસ.્ નાંગ-૦૧્ વાહનને્ લગતા્ દસ્તાવેજી્ કાગળો્ કક.રૂ.્ ૨,૦૦૦/-્ ્ તથા્ તાડપત્રી્ નાંગ-૦૧્ કક.રૂ્ ૦૦/--્ તથા્ ્ તાળુ્ નાંગ્ ૦૧્
કક.રૂ.૦૦/-્એમ્કુ લ્કકિંમત્રૂવપયા્=્૬૬,૪૦,૩૭૫/-્ના્્મુદામાલ્સાથે્આરોપી્નાં.્૧્નાઓ્પકડાઇ્જઇ્ઉપરોકત્વાહન્માાં્વગરપાસ્પરમીટનો્વવદે શી્દારૂ્્
હરીયાણા, રાજસ્થાન્ થઇ્ ગુજરાતમાાં્ અમીરગઢ્ બોડક રથી્ પ્રવેશ્ કરી્ પાલનપુર્ આર.ટી.ઓ.્ સકક લ્ પાસે્ પકડાઇ્ જઇ્ તથા્ આરોપી્ નાં.૨,૩,૪્ નાઓ્ ગુના્
કરવામાાં્ મેળાપીપણુ્ાં કરી્ ઠગાઇ્ લોકડાઉનનો્ ખોટો્ પત્ર્ લગાવી્ સરકાર્ સાથે્ છે તરપીંડી્ કરી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ પા.સીટી્ પવિમ્ પ્રોહી્ ્ ્ ગુ.ર.નાં.્
11195010200234/2020્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫્(એ)(ઇ), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨)્તથા્૧૧૬(બી)્ઈ.પી.કો્૪૨૦્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્
આવેલ્છે .્
્્્્્(૨)
તાના ક ૨૦૨૦/૦૫/૧૪.. ૧૮્વાગે ૩૦/મોજે ઢુ વા ગામે્આ્કામેના્ડીસા રચના સોસાયટી -હરે શકુ માર પિતામ્બરદાસ ઠક્કર રહે )૧(,ડીસા િાાલનપુર હાઇવે
તા ડીસા-મુકેશકુ માર લક્ષ્મણજી રાજપુત રહે )૨( ડીસા-સીડીસા રે લ્વે સ્ટેશન ઠાકોર વાસ .રાહલ
ુ ચીકુ જી ઠાકોર રહે )૩( ડીસા.િટેલની હોસ્િીટલની સામે તા.કે.
સુયયનગર સોસાયટી.લાલાભાઇ જેઠાભાઇ િઢીયાર રહે )૪( ડીસા.ડીસા તા ડીસા તાબરોડા બેન્કની સામે .કલાબેન શૈલેષભાઇ બાબુજી ઠાકોર રહે )૫(ડીસા.
નીતાબેન )૬(ડીસા.વ્હોળામાાં ડીસા તાવાઘાજી ખોડાજી ઠાકોર રહેસીન્ધી -ભરતભાઇ હજુ મલ
ાં રાજપુત રહે )૭( ડીસા.બરોડા બેન્કની સામે વ્હોળામાાં ડીસા તા.
)નાઇ( શૈલેષ રાઠોડ )૧૦( સુખદે વ દજુ જી ઠાકોર લાટી બજાર રોડ િાસે )૯(પ્રફુલભાઇ ઠકકરનુાં છે જેના બાિનુાં નામ આવડતુ નથી )૮(કોલોની ડીસા વાળા
)૧૧( ગાયત્રી નગર ડીસા દદિક કેશાજી લોધા રહેમાસ્તર નામનો ઈસમ )૧૩(ઠક્કર .કી.જે )૧૨( ડીસા.ઢુ વા તા . રે ડ દરમ્યાન ભાગી ગયેલ તથા સુખદે વ
દજુ જી ઠાકોર તથા શૈલેષ રાઠોડ બાંને જણા દદિક કેશાજી લોધાના કબ્જજા વાળા ખેતરમાાં શેઢા ઉિર ખુલ્લા જાહેરમાાં ગાંજીિાના વડે તીન િત્તીનો િૈસાની )નાઇ(
હારજીતનોજુ ગાર િોતાના અંગત લાભ માટે રમાડતા હોઈ ગાંજી િાના નાંગતથા રોકડ રકમ રૂ ૫૨-.૨૮,૪૭૦દક ૫૨-તથા ગાંજીિાના નાંગ-/.રૂતથા -૦૦/૦૦.
દકરૂ ૪-વાહનો નાંગ.૧,૦૦,૦૦૦૧.ના મળી

કુ લ રૂ -/,૨૮,૪૭૦ના મુદ્દામાલ સાથે િકડાઇ

જઈ-/્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ડીસા રૂરલ િો

િાટય બી .સ્ટે .

ગુ્મુજબ ૧૨-જુ ગાર ધારા કલમ ર૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૪૩૧.નાં.ર.નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે ્્્
્્્્્(૩)
તાના્ કલાક્ ૨૦૨૦/૦૫/૧૭.-૧૩્ વાગે્ ૩૫/મોજે્ સેંદલા્ ગામની્ સીમ્ ્ ગામે્ આ્ કામના્ પીકપ્ જીપડાલા્ નાં. RJ.19.1G.8713ના્ પકડાયેલ્ ચાલક્ દે વારામ્
સરહે્૨૦.વ.ઉ્(મુસલમાન)રૌમા.ઓ્સખીખાન્જાતે/બાડમેર્તથા્ખલાસીનુ્ાં નવાબખાન્સ.ચૌટણ્જી.ચુલ્ાંુ ડુાંગરી્તા.રહે્(જાણી)જાટ.ઓ્હનુમાનરામ્જાતે/.નાના્
ભોજારીયા્તા.રહે્(જાખડ)જાટ.ઓ્બાબુરામ્્જાતે/બાડમેર્વાળાને્ચાંદણારામ્સ.ચૌટણ્જી.ભોજારીયા્રણાતલી્ઢાણી્તાબાડમેર્વાળાએ્દારૂ્ભરીને્.્ચૌટણજી.
્જીપ્ડાલુ્આપી્જેગેરકાયદે સર્અને્વગર્પાસ્પરમીટે્ભારતીય્બનાવટના્વવદે શી્દારૂની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્કુ લ્પેટીઓ્નાંગતથા્છુટા્બબયર્્૨૫ટીન્નાંગ.૩૦્જેની્કુ લ્બોટલો્તથા્ટીન્નાંગ૫૭૦ની્કુ લ્કક-.રૂા૮૨.,૮૬૦નો્દારૂ્તથા્પ-/ીીકપ્જીપડાલાની્કક૧.રૂા.,૦૦,૦૦૦તથા્મોબાઇલ્એક્જેની્ ્ -/
તથા્ લાયસન્સની્ નકલ્ કક્ ૦૦/૦૦.રૂા.તથા્ અસલ્ આધારકાડક ્ કક્ -/૫૦૦૦.રૂા.કક.રૂાતથા્ રોકડ્ રકમ્ રૂ્ ૦૦/૦૦..૭૩૦એમ્ મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્ ્ -/
૧.રૂા.કક,૮૮,૫૯૦૧.નો્ મુદામાલ્ સાથે્ તહોદાર્ નાં-/,૨્ પકડાઇ્ જઇ્ આરોપીનાંનાઓએ્ દારૂ્ ભરાવી્ આપી્ એક્ ૩.બીજાના્ મેળાપીપણાથી્ ગેરકાયદે સર્ રીતે્
ગુજરાત્ રાજયમાાં્ ઘુસાડી્ હેરાફરી્ કરી્ એકબીજાની્ મદદગારી્ કરી ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ થરાદ્ પો્ પ્રોહી્ એક્ટ્ કલમ્ ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૪૧૯.ન.ર.ગુ્ .સ્્ટે .
એઇ.૬૫,૧૧૬(૨),્૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે ્્્્્્
્્્

