ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૫/૫૦્ વાગે્ મોજે્ જુની્ ભીલડી્ જુની્ ટોકીઝ્ પાસે્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારો્ (૧)્ નસરૂદીન્ સરફુદીન્ જાતે.સૈયદ્ ઉ.વ.૩૨્
રહે.જુની્ભીલડી્તા.ડીસા્(૨)્જાવેદભાઈ્નજીરભાઈ્જાતે.સસિંધી્ઉ.વ.૩૧્રહે.જુની્ભીલડી્તા.ડીસા્્્(૩)્ભીમરાવ્તાનાજી્જાતે.સીંદે ્ ઉ.વ.૩૮્રહે.હાંસાજીની્
લાટી્ પાસે્ નવી્ ભીલડી્ તા.ડીસા્

(૪)્ સવક્રમજી્ છગનજી્ જાતે.રાઠોડ્ ઉ.વ.૪૦્ રહે.્ મુડેઠા(ખેતાણીપાટી)્ તા.ડીસા્ (૫)્ કનુજી્ શાંકરજી્ જાતે.ઠાકોર્ ઉ.વ.૪૦્

રહે.જુની્ભીલડી્તા.ડીસા્નાઓએ્જાહેરમાાં્ખુલલી્જગ્યામાાં્હારજીતનો્પૈસાથી્ગાંજીપાના્વડે્જુગાર્રમી્રમાડી્તહો.્નાં.્(૧)્થી્(૫)્્વાળાઓ્પકડાઇ્જઈ્
ુ ્ઈશ્વરજી્જાતે્ -્ઠાકોર્રહે.જુનીભીલડી્તા.ડીસા્વાળો્પોલીસ્રે ઇડ્જોઇ્નાસી્જઈ્ગાંજીપાના્નાંગ્-્૫૨્તથા્રોકડ્રકમ્રૂ.્૧૫૬૫૦/-્
અને્ નાં.્(૬)્્લેબજી
ના્મુદામાલ્સાથે્પકડાઇ્જઈ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ભીલડી્પો.સ્્ટે .્ભા-્બી્ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૦૮૨૦૦્૪૭૩/૨૦૨૦ જુગાર્કલમ્્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્
સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦્્કલાક્૮/૪૫્વાગે્ મોજે્કમાલી-ભલાસરા્રોડ્ઉપર્ગામે્ આ્કામે્ ઇકો્ગાડી્નાંબર- GJ-16-AP-5955વાળી્ગાડીના્ચાલકે્ પોતાના્કબ્જજા્
ભોગવટાની્ગાડીમાાં્ ભારતીય્બનાવટનો્ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્સવદે શીની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્પેટી્નાંગ-૧૬્તથા્છુટી્બોટલો્નાંગ-૯૦્આમ્
બોટલો્ મળી્ કુ લ્ નાંગ-૮૫૮્ દારૂની્ બોટલો્ કી.રૂ.૯૧,૪૪૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૧્ કી.રૂ.૨૦૦૦/-્ તથા્ ઇકો્ ગાડીની્ કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦્ ગણી્ આમ્ કુ લ્
કક.૨,૪૩,૪૪૦નો્મુદ્દામાલ્ભરી્આવી્ગાડી્મુકી્નાસી્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્પો.સ્ટે.્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૫૨૯્પ્રોહી્કલમ.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨)્
,૯૯્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
તા.૧૬/૬/૨૦્ ક.૧૫/૦૦્ વાગે્ માાંજે્ થરા્ ટાઉન્ સદુજીપાટી્ રાવળવાસમાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારો્ (૧)્ કદનુભા્ લખુભા્ જાતે-વાઘેલા્ ઉ.વ-૩૨્ ધાંધો-ખેતી્
રહે.રાણકપુર્ તા.કાાંકરે જ્ તથા્ (૨)્ પીન્ટુભાઇ્ નાથાભાઇ્ જાતે-રાવળ્ ઉ.વ-૩૨્ ધાંધો-ડ્રાઇવીગ્ રહે.થરા્ પટેલવાસ્ તા.કાાંકરે જ્ તથા્ (૩)્ ગીરીશભાઇ્ કદપાભાઇ્
જાતે-ચૌહાણ્ ઉ.વ-૩૦્ ધાંધો-પ્રા.નોકરી્ રહે.થરા્ તેરવાડીયા્ વાસ્ તા.કાાંકરે જ્ તથા્ (૪)્ પ્રહલાદભાઇ્ બચુભાઇ્ જાતે-રાવળ્ ઉ.વ-૧૯્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.થરા્
પટેલવાસ્તા.કાાંકરે જ્જી.બનાસકાાંઠા્વાળાઓ્થરા્ટાઉનમાાં્ રાવળ્વાસમાાં્ ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ જાહેરમાાં્ ગાંજીપાના્વડે્ હારજીત્તીનપત્તીનો્પૈસા્
પાનાનો્જુગાર્રમી્રોકડ્રકમ્રૂ.૨૩,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્ફોન-૩્કક.રૂ-૧૭,૦૦૦/-્તથા્ગાંજીપાના્નાંગ-૫૨્કક.રૂ.૦૦/૦૦્મળી્કુ લ્મુદામાલ્કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/-્
ના્મુદામાલ્સાથે્ ચારે ય્ઇસમો્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કયાા્ સવ.બાબતે્ ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરા્પો.સ્ટે.્પાટા ્બી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૦૦૩૮૬/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્
ક.૧૨્મુજબ્્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૦્કલાક.્કલાક.૨૦/૩૦્વાગે ્ મોજે્બીલીવાસ્અંબાજી્ગામે્ આ્કામના્તહોદાર્(૧)્જોરાભાઈ્લાખાભાઈ્ગમાર્રહે-બીલીવાસ્અંબાજી, તાદાાંતા્(૨)્બબપીન્ઉફે ્ટીનીયો્સોમાજી્ઠાકોર્રહે-અંબાજી્આઠ્નાંબર, તા-દાાંતા્(૩)્ધનાભાઈ્ગુજરાભાઈ્ગમાર્રહે-બીલીવાસ્અંબાજી, તા-દાાંતા્નાંબર્૧્અને્
૩્ વાળાઓએ્ પોતાના્ રહેણાાંક્ મકાનમાાં્ ગે.કા.્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ ભારતીય્ બનાવટનો્ ઈગ્ગ્લશ્ દારૂ્ અલગ્ અલગ્ બ્રાન્ડનો્ બોટલ્ નાંગ-૪૨્ કક.રૂ.૩૨,૧૦૦/-્ નો્ રાખી્ તહો.્ જોરાભાઈ્ લાખાભાઈ્ ગમાર્ પકડાઇ્ જઇ્ તથા્ તહો.્ બબપીન્ ઉફે્ ટીનીયો્ સોમાજી્ ઠાકોર્ રહે-અંબાજી્ આઠ્ નાંબર, તા-દાાંતા્ તથા્
ધનાભાઈ્ગુજરાભાઈ્ગમાર્રહે-બીલીવાસ્અંબાજી, તા-દાાંતા્વાળાઓ્ઘરે ્ હાજર્ન્મળી્આવી્એકબીજાના્સાથે્ મળી્ગુનો્કરવામાાં્ મદદગારી્કરી્ગુનો્
કરવામાાં્એકબીજાએ્મદદગારી્કરી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્અંબાજી્પો.સ્ટે.્ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૨૨૦૦૨૩૦/૨૦૨૦્પ્રોહી્ક.-૬૫્એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧,્મુજબ્્નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦્ના્કલાક્૦૪/૫૦્વાગે્ મોજે્છત્રાલા્ગામની્સીમમાાં્ ગામે્ આ્કામના્સ્કોપીયો્નાંબર્GJ – 08્–્F – 8435્ના્ચાલકે્ પોતાની્ગાડીમાાં્
ગે.કા.્અને્ વગર્પાસપરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂ્ની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્પેટીઓ્તથા્છુટક્બોટલો્નાંગ-્૨૨૭્તથા્છુટક્બીયર્ટીન્
નાંગ-૧૧૩્કુ લ્કક.રૂ.૩૯૬૫૦/-્નો્ભરી્સ્કોપીયો્નાંબર્GJ – 08્–્F – 8435્ની્ગાડી્કીમત્રૂ-૩૦૦૦૦૦/-્ની્સાથે્ કુ લ્મુદ્દામાલ્૩,૩૯,૬૫૦/-ની્હેરાફેરી્
કરી્પોલીસ્નાકાબાંધી્જોઇ્કાચા્માગે્પોતાની્ગાડી્લઇ્જઇ્જયાાં્આગળ્રસ્તો્પુરો્થતો્હોઇ્જેથી્ગાડી્જે્તે્સ્થીતીમાાં્તે્કાચા્માગે ્મુકી્જતા્રહી્ગુનો્
કરે લ્હોઇ્ભીલડી્પો.સ્્ટે ્ભાગ્સી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૦૦૪૮૦/૨૦૧૯્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ,૧૧૬(બી)્,૯૮(ર),૯૯્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
તાના્ ક્ ૨૦૨૦/૦૬/૧૮.-૧૫૩૦/્ વાગે્ મોજે્ દૈ યપ્ ત્રણ્ રસ્તા્ પાસે્ ગામે્ આ્ કામના્ ગાડી્ ચાલક્ આરોપી્ સુનીલ્ પુનમારામ્ સવશ્નોઇ્ ઉવરહે્ ૨૩્ ..્ પુર્
રહે્હાલ્૨૯્.તથા્જગારામ્ભાણારામ્રબારી્ઉવ્(.રાજ)્જાલોર્.રાણીવાડા્જી્.તા્(ધાણતા).્ભાટકી્તાપઠામડા્્.મુળ્રહે્(.રાજ)્જાલોર્.ચીતલવાણા્જી્.
તાા્ચીતલવાણા્વાળાની્મદદગારીથી્સ્વીફટ્ગાડી્નાં્.મીઠી્બેરી્તા્.થરાદ્વાળાએ્શુરેશભાઇ્માલારામ્સવશ્નોઇ્રહે્.GJ-01-RB-5645 માાં્પોતાના્અંગત્
લાભ્સારૂ્ગે૧્.રૂ.કી્ ૧૫૩૬્ કા્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્સવદે શી્દારૂની્કુ લ્બોટલ્નાંગ.,૫૩,૬૦૦કક્ ૦૨-તથા્મોબાઇલ્નાંગ્ /.રૂ્૫૫૦૦્ /
તથાા્સ્વીફટ્ગાડી્ની્કક૩્ રૂ.,૦૦,૦૦૦મળી્કુ લ્મુદામાલ્કક્ ૮૩૦૦્.રૂ.તેમજ્મકાનના્દરવાજાની્જુદી્જુદી્સ્ટીલની્ચીજ્વસ્તુ્ કી્-/.રૂ્૪,૬૭,૪૦૦નો્ ્-/
્રાખી્હેરાફેરી્કરી્પકડાઇ્જઇગુનો્કરે લ્હોઇ્માવસરી.પોપાટા .સ્ટે ..સી૧૧૧૯૫૦૩૦૨૦૦૦૯૯.નાં.ર.ગુ..પ્રોહી.એક્ટ.કલમ(ઇ.એ)૬૫.,૧૧૬(૨),૯૮
(૨),્૮૧્તથા્ઇ.પી.કો.્કલમ્૨૭૯્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૭)
તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦્્ના્ક.૧૬/૩૦્્વાગે્ ્મોજે્ખોડલા્ગામની્સીમમાાં્ ગામે્ આ્કામના્તહોદારો્(૧)્સવજયકુ માર્કરશનભાઇ્વસાયા્(રાવળ)્રહે.્ખીમાણા્
રામાણીપાટી્ તા.્ કાાંકરે જ્ (૨)્ અનારજી્ નાગરજી્ લેબડીયા્ (ઠાકોર)્ રહે.્ ખોડલા્ તા.્ કાાંકરે જ્ (૩)્ પેહલાદજી્ બલાજી્ ઠાકોર્ રહે.્ ખીમાણા્ તા.્ કાાંકરે જ્ (૪)્
સવષ્ણુજી્ ભીખાજી્ ઠાકોર્ રહે.્ ખીમાણા્ તા.્ કાાંકરે જ્ (૫)્ અશોકકુ માર્ રૂપશીભાઇ્ વસાયા્ (રાવળ)્ રહે.્ ખીમાણા્ રામાણીપાટી્ તા.્ કાાંકરે જ્ (૬)્ સબ્જબીરભાઇ્
અહેમદભાઇ્મીર્રહે.્ખીમાણા્તા.્કાાંકરે જ્(૭)્જીવણજી્વરસેંગજી્મેવાડીયા્(ઠાકોર)્રહે.્ખોડલા્તા.્કાાંકરે જ્(૮)્ગમનજી્મેરૂજી્ઠાકોર્રહે.્સમણવા્તા.્
કાાંકરે જ્ખોડલા્ગામની્સીમમાાં્ઇશ્વરભાઇ્લીલાભાઇ્રબારીના્ખુલલા્ખેતરમાાં્જાહેરમાાં્ગાંજીપાના્વડે્તીન્પત્તીનો્પૈસાની્હારજીતનો્જુગાર્પોતાના્અંગત્
લાભ્માટે્ રમતા્હોઈ્જે્દાવ્પરના્ગાંજી્પાના્નાંગ-૨૬્કી.રૂ.્૦૦/૦૦્તથા્દાવ્પર્ના્રોકડ્રૂ.૧૨૪૭૦/-્તથા્આઠેય્આરોપીઓની્અંગ્ઝ્ડતી્માાંથી્
રૂ.૬૪૭૦્/-્મળી્કુ લ્રોકડ્રકમ્રૂ.૧૮૯૪૦/-્તથા્ગાંજી્પાના્નાંગ્-૨૪્કી,રૂ.૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ્-૫્કી.રૂ.્૧૩૦૦૦/-્મળી્કુ લ્રૂ.૩૧૯૪૦/-્ના્મુદ્દામાલ્
સાથે્ પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્સશહોરી્પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૪૬૧ ્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્
આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૮)
તા.૨૦/૬/૨૦૨૦્કલાક.્૧૩/૧૫્વાગે્મોજે્બચત્રાસણી્સીમ્મુકામે્ગામે્આ્કામના્તહોમત્્(૧)્અમીતભાઇ્ધનજીભાઇ્જાતે-્પટેલ્્રહે.લખતર્ખારીયા્
શેરી્તા-લખતર્(૨)વૈભવ્જગદીશભાઇ્શાહ્(મોઢ)્રહે-્સુરેન્રનગર્વધામાનકોલોની્શેરી્નાં-૧્બહુચર્હોટલ્પાસે્તા-સુરેન્રનગરવાળાઓ્્બજાજ્કાં પનીની્

રીક્ષા્નાં-GJ13AV1999માાં્્એકબીજાના્સાથે્મળી્રાજસ્થાનના્આબુરોડ્ખાતે્અંબાજીરોડ્ઉપર્આવેલ્દારૂના્ઠેકા્ઉપરથી્શ્રવણસસિંહ્નામના્ઇસમની્
મદદગારીથી્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્દારૂ્ની્બોટલકુ લ્નાંગ-૧૨૦્કી.રૂ.૫૮,૨૦૦/-્નો્રીક્ષા્નાં-GJ13AV1999કીરૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-્માાં્
રાખી્હેરાફેરી્કરી્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૦૨્કીરૂ.૧૦૦૦/-્ના્રાખી્પ્રોહી્નાકાબાંધી્દરમ્યાન્તહો.્નાં.૧,૨્નાઓ્કુલ્રૂ.૨,૦૯,૨૦૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્પકડાય્
જઇ્તેમજ્દારૂ્ભરાવનાર્તહો્નાં.૩્શ્રવણસસિંહ્હાજર્ના્મળી્આવી્જે્તમામ્ઇસમો્એક્બીજાના્મેળા્પીપણાથી્રાજસ્થાન્રાજયમાાંથી્ગુજરાત્રાજયમાાં્
દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્્ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા.તા.પોસ્્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાંબર-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૩૩૧/૨૦૨૦્્પ્રોહી.ક.૬૫એ,ઇ,૧૧૬્(બી),૮૧, ૮૩,૯૮(૨)્.મુજબ્
નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૯)
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦્ ્ ્ ્ કલાક્ ૧૪/૩૦્ વાગે્ મોજે્ ગુદ
ાં રી્ પોલીસ્ ચેક્ પોસ્્ટ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોતદારો્ (૧)્ રામ્ રતન્ S/O ગીરધારીલાલ્ જાતે્ ગુર્જર્ રહે.્
કાસલી્ કી્ ઢાણી્ સત્રલોકપુરા્ તા.દાાંતારામગઢ્ જી.શીકર્ (રાજ.)્ તથા્ (ર)્ ્ દારૂ્ ભરી્ ગાડી્ આપનાર્ ઇસમ્ ્ મહેશકુ માર્ મીણા્ રહે.્ બાજોર્ તા.દાતારામગઢ્
જી.સીકર્ (રાજ.)્ વોટસઅપ્ કોલ્ મો.નાં.૯૧૬૬૭૮૫૪૭૬્ ,્ ૯૬૮૦૮૦૨૯૬૭્ તથા્ (૩)્ મહેશ્ મીણાના્ ભાઇ્ તેજાભાઇ્ મીણા્ ૮૬૯૬૯૨૪૭૨૬્ તથા્ (૪)્ ્ ગાડી્
માબલક્નાંદકકશોર્S/O ભેરૂરામ્જાગીંડ્રહે.્બીલવા્કાલા્તા.સનગનેરા્જયપુરા્(રાજ.)્એકબીજાના્મેળાપીપણામાાં્ગુજરાત્રાજયમાાં્દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્
રચી્પોતાના્કબજા્હેઠળના્ટ્રક્નાંબર્RJ-32-GA-5057 માાં્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટે્ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂની્કુ લ્બોટલ્નાંગ-્૫૩૪૦્કુ લ્કકમત્
રૂસપયા્ ૧૬,૦૨,૨૦૦૦/-્ તથા્ ટ્રક્ ગાડી્ કકમત્ રૂ.૮૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૨્ કકમત્ રૂસપયા્ ૩૫૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્કકમત્ રૂસપયા્ ૨૪,૦૫,૫૦૦/-્ ના્
મુદામાલ્સાથે્ ્હેરા્ફેરી્કરી્લઇ્આવતાાં્ પોલીસ્નાકાબાંધી્દરમ્્યાન્ચાલક્મળી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્પાાંથાવાડા્પો.સ્્ટે .્ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૦૦૨૭૮/૨૦૨૦્્
પ્રોહી્કલમ.્૬૫AE,૮૧,૯૮(ર),૮૩,્તથા્MV.ACT. કલમ-્૫૨,૧૭૭્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૦)
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦્ના્્ક.૨૩/૦૦્વાગે્મોજે્નાણોટા્ગામે્આ્કામના્તહોદારે ્્પોતાના્કબજા્ભોગવટાની્અલટો્K-10્જેનો્નાંબર્GJ-08-AJ-2971 માાં્ગે.કા્
અને્વગર્પાસ્પરમીટે્નો્દે શી્દારૂ્લી.૭૫૦્કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-્તેમજ્અલટો્ગાડીની્કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-્તેમજ્સેમસાંગ્કાં પનીનો્મોબાઇલ્નાંગ-૦૧્કક.રૂ.૩૦૦/-્
આમ્કુ લ્રૂ.૧,૬૫,૩૦૦/-સાથે્દે શીદારૂની્હેરાફેરી્દરમ્યાન્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્તેમજ્તારાબેન્મફાભાઇ્વજીર્રહે.કદયોદરવાળીએ્મુદામાલ્માંગાવેલ્
જે્મળી્ન્આવી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્સશહોરી્પો.સ્ટે્ ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૪૭૫્પ્રોહી.ક.૬૫E, ૯૮(૨),૮૧્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્
આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૧)
૨૧/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ કલાક-૧૮/૩૦્ વાગે્ ્ મોજે્ ચુવા્ ગામની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામનો્ તહોદાર્ વાલાભાઇ્ ઠાકરશીભાઇ્ રબારી્ રહે-ચુવા્ તા-વાવ્ વાળો્ પોતાના્
કબજા્ભોગવટાના્ખેતરવાળા્રહેણાાંક્ઘરની્આગળ્જારના્પુળા્નીચે્ ભારતીય્બનાવટનો્સવદે શી્દારૂ્ તથા્બીયર્ટીન્નાંગ-૨૬૨્્કક્રૂ-૨૮,૦૨૦/-્નો્
રાખી્પોલીસ્રે ડ્દરમ્યાન્હાજર્ન્મળી્આવીગુનો્કરે લ્હોઇ્વાવ્પ્રોહી્ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૬૦૨૦૦૨૮૨/૨૦૨૦્્પ્રોહી.્કલમ-૬૫.એ(ઇ).૧૧૬(૨)્મુજબ્નો્
ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૨)
તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦્ક.્૦૦/૩૦્વાગે્મોજે્આખોલ્ગામની્સીમ્આખોલ્થી્ભીલડી્જતા્હાઈવે્પર્મારૂતી્સુઝુકી્શો્રૂમની્આગળ્ગામે્આકામના્તહોદારો્
એ્સીલવર્કલરની્અલટો્ગાડી્નાં.GJ21AA1229્માાં્રમેશસસહ્વકતુજી્સોલાંકી્રહે-્ખીમત્તા.ધાનેરા્જી.બનાસકાાંઠા્વાળો્પકડાઇ્જઇ્તથા્ટીનુભા્પોપટજી્
ડાભી્ રહે-્ સશહોરી્ વાળો્ ભાગી્ જઇ્ એકબીજાના્ સાથે્ રતનપુર(રાજસ્થાન)્ ફાટકથી્ આગળ્ આવેલ્ દારૂના્ ઠેકા્ ઉપરથી્ ભરાવેલ્ ઇસમની્ મદદગારીથી્
ગે.કા.વગર્ પાસપરમીટનો્ ભારતીય્ બનાવટનો્ દારૂ્ ની્ બોટલ્ કુલ્ નાંગ-૪૭૯્ કીરૂ.૫૨,૬૯૦/-્ નો્ અલટો્ ગાડી્ નાં.GJ21AA1229્ કીરૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-્ માાં્ રાખી્
હેરાફેરી્ કરી્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૧્ કીરૂ.૫૦૦/-્ ના્ રાખી્ પ્રોહી્ નાકાબાંધી્ દરમ્યાન્ સદરે ્ ઇસમ્ કુ લ્ રૂ.૧,૫૩,૧૯૦/-્ ના્ મુદામાલ્ સાથે્ તમામ્ ઇસમો્ એક્
બીજાના્મેળાપીપણાથી્રાજસ્થાન્રાજયમાાંથી્ગુજરાત્રાજયમાાં્ દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્આરોપી્નાં-૧્પકડાઈ્જઈ્તથા્આરોપી્નાં-૨્નાશી્જઈ્
ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા્રૂરલ્પો.સ્્ટે .્પાટા ્સી્ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૫૭૮/૨૦૨૦્પ્રોહી્કલમ-૬૫્એ,ઈ,૧૧૬્્(બી),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્
સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૩)
તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ ક.૨૨/૨૦્ વાગે્ મોજે્ અમીરગઢ્ હાઇવે્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્ ત્હોમતદાર્ (૧)્ મીતુલ્ રાજેશભાઇ્ જાતે્ પટેલ્ રહે.દરબાર્ રોડ્
સવસનગર્તા.સવસનગર્જી.મહેસાણા્(૨)બ્રીજેશભાઇ્હીતેશભાઇ્મોદી્રહે.પરે ખપોળ્સવસનગર્તા.સવસનગર્જી.મહેસાણા્(૩)્શ્રવણસસિંહ્જેનુ્પુરૂ્નામ્સરનામુ્
નમુદ્ નથી્ તે્ વાળાઓએ્ એકબીજાની્ મદદગારીથી્ પોતાના્ કબજાના્ ભોગવટાના્ નાંબર્ પ્લેટ્ વગરના્ એકટીવા્ મોટરસાયકલ્ ઉપર્ ગે.કા.્ વગર્ પાસ્
પરમીટનો્સવદે શી્દારૂની્બોટલ્નાંગ-૩૪્કક.્રૂ.૪૩૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૦૨્કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-્તથા્હોન્ડા્કાં પનીનુ્એકટીવા્મોટરસાયકલ્નાંબર્પ્લેટ્
વગરનુ્જેનો્ચેચીસ્નાંબર્ME4JF 50AFKW064464્્કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/-્તથા્કપડાનો્થેલો્તથા્કાં તાન્કક.રૂ.૦૦/-્એમ્કુ લ્મળી્કક.રૂ.૯૩,૫૦૦/-્નો્મુદામાલ્
રાખી્ બાંને્ ઇસમો્ પકડાઇ્ જઇ્ રાજસ્થાન્ રાજય્ નીમીત્ દારૂ્ ગુજરાત્ માાં્ ઘુસાડવાનુ્ ષડયાંત્ર્ રચી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ અમીરગઢ્ પોસ્્ટે્
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૦૦૪૫૨/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫્એઇ,૧૧્(૨), ૮૧, ૮૩,૯૮(૨)્્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્

