ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૦ સઘ
(૧)

તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૮/૩૦વાગે મોજે ગલાલપુરા પાટીયા ગામે આ કામના તહોદારો (૧) અરવિદં વિરારામ જાતે- ગોદારા(બિશ્નોઇ) રહે- સેિડી
તા-િાગોડા જી-જાલોર (રાજસ્થાન) (૨) રાજુ રામ હરીરામ જાતે- ગોદારા (બિશ્નોઇ) રહે- દાતાર તા-સાંચોર જી- જાલોર(રાજસ્થાન) ગે.કા અને િગર પાસ
પરમીટે ભારતીય િનાિટનો વિદે શી દારૂ ની િોટલ નંગ- ૧૧૫૨ કક.રૂ- ૧,૧૫,૨૦૦/- તથા ગાડી કક.રૂ- ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા િે મોિાઇલ કક.રૂ- ૧૦૦૦/- સાથે
કુ લ મુદામાલ કક.રૂ- ૪,૧૬,૨૦૦/- ની હેરાફેરી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા દારૂ ભરાિનાર ઇસમ સુનકા ખીલ્લેરી જેના િાપનું નામ આિડતુ નથી રહે- ભાડુ
તા- સાંચોર િાળો મો.નં-૯૩૫૨૪૮૫૮૭૭ િાળાએ ભરાિેલ તથા લીિંડીના રાજુ દરિાર નામના ઇસમને આપિાનો હતો જેનો મો.નં- ૭૪૮૬૮૧૧૫૧૫ નો છે

જે તમામ ઇસમો એક િીજાના મેળા પીપણાથી ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂ ઘુસાડિાનું ષડયંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.ન
૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૨૧૪/૨૦૨૦ ધી. પ્રોહી એક ક. ૬૫ એ.ઇ, ૧૧૬(િી),૮૧,૮૩ ૯૮(૨) મુજિનોગુનોદાખલકરીસારીકામગીરીકરવામાાંઆવેલછે .
(૨)

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ કલાક-૧૪/૦૦વાગે  મોજે ભાભરજુ ના ગામે ચારણ માતાના મંદીરની પાછળ ચરે ડામાં ગામે આ કામના તહોદારો (૧) મુકેશભા કકતુભા રાઠોડ
ઉ.િ.૨૬ ધંધો-ખેતી રહે-ભાભરનિા,ચારણમાતાના મંદીરની સામેની િાજુ તા-ભાભર તથા (૨) રાજુ ભા ઉફે ભુરી નારણવસહ રાઠોડ ઉ.િ.૨૪ ધંધો-ખેતી રહેભાભરનિા,ચેમ્બુિા રોડ તા-ભાભર તથા (૩) અણદાજી િાહતાજી ઠાકોર ઉ.િ.૫૨ ધંધો-મજુ રી રહે-ભાભરનિા,લુદરીયાિાસ તા-ભાભર (૪) વનકુ લસીંહ ચેનસીંહ
જાતે-રાઠોડ રહે-ભાભરજુ ના તા-ભાભર તથા (૫) અણંદવસહ ઉફે િણવિરવસહ હઉભા રાઠોડ રહે-ભાભરજુ ના તા-ભાભર પાંચેય ઇસમો ભાભરજુ ના ગામે ચારણ
માતાના મંદીરની પાછળ ચરે ડાની ખુલ્લી જગ્યામાં િાિળના જાડ નીચે ભેગા મળી ગંજીપાનાથી તીન પતીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તેઓની અંગજડતી
તેમજ પટ ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ.૧૦,૨૨૦/- તથા મોિાઇલ નંગ-૨ કક.રૂ.૧૦૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોટર સાયકલ નંગ-૦૨
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૩૧,૨૨૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો.નં.૧ થી ૩ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નં.૪,૫ નાઓ નાશી જઇ ગુનોકરે લહોઇ
ભાભર પો.સ્ટે . ભાગ-િી ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૪૨/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિનોગુનોદાખલકરીસારીકામગીરીકરવામાાંઆવેલછે .
(૩)

તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ના ક.૧૮/૨૦ િાગેવાગ્યેમોજે આખોલગામેઆ કામના તહોદારોએ (૧)રાજુ જી સેધાજી પરમાર ઉ.િ.૩૭ ધંધો- િેપાર રહે.આખોલ નાની
તા.ડીસા (૨) વિષ્ણુસીંગ િેચરસીંગ જાતે પરમાર ઉ.િ.૨૫ ધંધો-ખેતી રહે.મોટી આખોલ તા.ડીસા (૩) પ્રતાપજી ચતરાજી ઠાકોર ઉ.િ.૫૦ ધંધો- મજુ રી રહે.
ઉિરી તા.કાંકરે જ (૪) કનુભાઇ નરસીભાઇ રાિળ ઉ.િ.૩૨ ધંધો- ડ્રાઇિર રહે.શીિનગર નાની આખોલ તા.ડીસા ગે.કા અને િગર પાસપરમીટે જાહેર જગ્યામા
જોઇ શકાય તેિી રીતે ઇકકો ગાડીમાં જગ્યામા ત્રણ પત્તીનો ગજી પાનાનો જુ ગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રૂવપયા ૧૧૪૦૦/- તથા મોિાઇલ ફોન નંગ ૦૨
કક.રૂ.૧૦૦૦/- તથા ઇકકો ગાડી કી.રૂા ૨ લાખ એમ કુ લ રૂવપયા ૨,૧૨,૪૦૦/-નો પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાનમળી આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લહોઇડીસા રૂરલ
પો.સ્ટે .સેકન્ડ.ગુ.ર.નં-૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૨૧૫/ર૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિનોગુનોદાખલકરીસારીકામગીરીકરવામાાંઆવેલછે .
(૪)
તાકલાક ૨૦૨૦/૦૩/૧૯.-૨૩૫૦/ વાગે મોજે ભાભરનિા,શાળા નં ૦૪ની પાસેની શેરી-ગામે આ કામના તહોદારોએ રાઠોડ -ભીખુભા પ્રતાપવસહ જાતે (૧)

ધંધો ૪૯.િ.ઉ-ડ્રાઇવિિંગ રહે૦૪ની િાજુ િાળી શેરીમાં તા-પ્રાથવમક શાળા નં,ભાભરનિા--ભાભર તથા(૨) ભગુભા નાનુભા જાતેધંધો ૪૦.િ.િાઘેલા ઉ--ખેતી રહે-

ની પાછળની શેરીમાં તા ૦૪-શાળા નંિર ,ભાભરનિા-કાંકરે જ હાલ રહે-મુળ રાંણકપુર તા-ભાભર -સંધી રહે-ઇબ્રાકહમભાઇ આમદભાઇ જાતે (૩)
જામનગર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ભાભરનિા-કાલાિડ જી-કાલાિડ સીતલા તા,કુ ંભનાથપરા,પ્રાથવમક શાળા નંની પાસેની શેરીમાં ભીખુભા પ્રતાપવસહ ૪-

રાઠોડના ઘર આગળ ખુલ્લા ચોકમાં લાઇટના અજિાળે કેટલાક ઇસમો ભેગા મળી ધાણી પાસા(ઘોડીિડે પૈસાનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ઘાણીપાસા (

કક ૨-નંગ.રૂતથા રોકડ ૦૦/૦૦. રકમ રૂકક ૦૨-તથા મોિાઇલ નંગ -/૧૩૧૫૦..રૂના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો-/૧૪૧૫૦.એમ કુ લ્લે રૂ -/૧૦૦૦. કરે લ
હોઇભાભરપોબીગુ-ભાગ.સ્ટે..ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૪૫મુજબ૧૨જુગારધારાકલમ૨૦૨૦/દાખલકરીસારીકામગીરીકરવામાાંઆવેલછે .
(૫)

તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦નાક-૦૮/૧૫વાગેમોજેનાગલાપુલગામેઆકામનાતહોદારમોહનલાલકકશનારામજાતે-દે વાશીરહે-કોચરીયાતા-બાયતુજી-બાડમેર
(રાજ) તથા કુ પેશકુ માર તાજારામજાતે- કુાં કણા (જાટ) રહે-માડપુરાબરવાલા તા- બાયતુ જી- બાડમેર રાજસ્થાનવાળાઓ દારૂભરીલાવી તથા સુરેશગોદારા
(જાટ)રહે.બાયતુ વાળાએઆદારૂભરાવીતથાહારીજનોલાલભાનામનાઇસમે આદારૂમાંગાવીગુજરાતરાજયમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્રરચીઆમતમામ
તહોદારોએ એક બીજાના મેળાપી પણાથી ભારતીય બનાવટના પર પ્રાન્તીય ની ગે.કા વગર પાસ પરમીટે હેરાફેરી કરી જે દારૂ કુ લ બોટલ નાંગ-૬૨૩ કક.રૂ
૬૨,૩૦૦/તથામોબાઇલનાંગ-૦૨કક.રૂ૧૫૦૦/તથાઇકોગાડીનીકક.રૂ૨,૦૦,૦૦૦/-એમકુલમુદામાલકક.રૂ૨,૬૩,૮૦૦/-નોરાખીપકડાઇજઇગુનો કરે લ
હોઇથરાદપો.સ્ટે.પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૨૦૮પ્રોહીએક્ટકલમ.૬૫(એ.ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧,૮૩મુજબ..નોગુનોદાખલકરીસારીકામગીરી
કરવામાાંઆવેલછે .


