ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૧૮/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦ સધ
(૧)
તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૦્ના્ક.૦૯/૩૦્વાગે્ મોજે્ચેખલા્ગામના્પાટીયા્પાસે્ હાઇવે્ રોડ્ગામે્ આ્કામના્તહોદાર્ (૧)અભિષેક્જયાંતીિાઇ્પટેલ્રહે.ઇડન/એન્
૩૦૨, ગોદરે જ્ ગાડડ ન્ સીટી, જગતપુર, અમદાવાદ્ તા.જી.અમદાવાદ્ (૨)્ ટપલો્ રહે.રાજસ્થાન્ જેનુ્ાં પુરૂ્ નામ્ સરનામુ્ાં નમુદ્ નથી્ તે્ (૩)ઇશ્વરસસિંહ્ શાંભસુ સિંહ્
ુ ્ (રાજસ્થાન)્ વાળો્ જેનો્ મો.નાં.૭૯૭૬૪્ ૩૧૯૧૫્ (૪)્ સાંજયિાઇ્ રહે.છારાનગર્ અમદાવાદ્ તા.જી.અમદાવાદ્ (૫)પ્રતાપ્ જેનુ્ાં પુરૂ્ નામ્
રાજપુત્ રહે.ઉદે પર
સરનામુ્ાં નમુદ્નથી્તે્ વાળાઓએ્એકબીજાના્મેળાપીપણામાાંથી્મારૂતી્સુઝુકી્કાં પનીની્સ્વીફટ્ડીઝાયર્કાર્નાં.GJ-08-AP-6865્માાં્ વગર્પાસ્પરમીટનો્
ગે.કા.નો્િારતીય્બનાવટનો્સવદે શી્દારૂની્પેટી્નાંગ-૧૫્તથા્છુટક્બોટલ્નાંગ-૧૯૨્જે્કુ લ્બોટલ્નાંગ-૩૭૨્કક.રૂ.૩,૭૯,૨૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ૦૧્કકરૂ.૧૦,૦૦૦/-્તથા્મારૂતી્સુઝુકી્કાં પનીની્સ્વીફટ્ડીઝાયર્કાર્નાં.GJ-08-AP-6865્ની્કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-્તથા્એક્લાલ્તથા્વાદળી્કલર્ની્પ્લેટ્
જેના્ઉપર્પોલીસ્લખેલ્છે ્ તે્કક.રૂ.૦૦/૦૦્એમ્મળી્કુલ્કક.રૂ.૭,૮૯,૨૦૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્ ઉપરોકત્ઇસમ્પકડાઇ્જઇ્તેઓને્ ઉપરોકત્દારૂનો્જથ્થો્
સાથેના્્નાસી્જનાર્તથા્આરોપી્ઇશ્વરસસિંહ્શાંભસુ સિંહ્રાજપુત્નાઓએ્મોકલેલ્પ્રતાપ્નામના્ઇસમે્િરીને્આપી્દારૂનો્જથ્થો્અમદાવાદ્છાયાનગર્ખાતે્
સાંજયિાઇને્ પહોચાડવા્ સારૂ્ એકબીજાની્ મદદગારીથી્ રાજસ્થાન્ રાજય્ સનસમિત્ ગે.કા.વગર્ પાસ્ પરમીટના્ િારતીય્ બનાવટના્ સવદે શી્ દારૂ્ ગુજરાતમાાં્
ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્અમીરગઢ્પો.સ્્ટે્પાટડ -સી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૦૦૩૪૨/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુજબ્
નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્(૨)
તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૭/૪૫્ વાગે ્ મોજે્ વડાવળ્ ગામે્ શ્રવણજી્ અનારજી્ વાધેલાના્ ખુલલા્ ખેતરમાાં્ ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ (૧)્ પ્રસવણિાઇ્
વજેસસિંગ્ જાતે.પકઢયાર્ ઉ.વ.૩૯્ ધાંધો-ડ્રાઇસવિંગ્ રહે્ હાલ.ડીસા્ શાસ્ત્રીનગર્ તા-ડીસા્ મુળ્ રહે.નવી્ િીલડી્ તા.ડીસા્ (૨)્ રોકહતકુ માર્ ગોસવિંદલાલ્ જાતે.ઠક્કર્
ઉ.વ.૨૬્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.િીલડી્ ધરણીધર્ સોસાયટી્ તા-ડીસા્ (૩)્ વસાંતિાઇ્ મફાજી્ જાતે.માળી્ ઉ.વ.૨૮્ ધાંધો-મજુરી્ રહે.ઉબાંરી્ નાની્ પાટી્ તા-કાકરે જ્ (૪)્
શવજી્ સશવાજી્ જાતે.રાઠોડ્ ઉ.વ.૨૮્ ધાંધો-ખેતી્ રહે.મુડેઠા્ ખેતાણીપાટી્ તા-ડીસા્ (૫)્ સપયુશિાઇ્ મનોહરિાઇ્ ઉફે ્ મણીિાઇ્ જાતે.પટેલ્ ઉ.વ.૩૨્ ધાંધો-વેપાર્
રહે.ડીસા્ ગુરૂગ્રીન્ સોસાયટી્ ્ તા-ડીસા્ (૬)્ દશડન્ ઉફે ્ સાજન્ નવીનિાઇ્ જાતે.ઠક્કર્ ઉ.વ.૨૫્ ધાંધો.વેપાર્ રહે.જુની્ િીલડી્ તા.ડીસા્ (૭)્ લક્ષ્મણસસિંહ્ જોરૂિા્
જાતે.વાધેલા્ઉ.વ.૩૫્ધાંધો.ખેતી્રહે.ઉબાંરી્નાની્પાટી્તા.કાકરે જ્(૮)્કદલીપિાઇ્સગ્રામજી્જાતે.માળી્ઉ.વ.૨૮્ધાંધો.મજુરી્રહે.માલગઢ્સ્કુ લ્વાળી્ઢાણી્
તા.ડીસા્ નાઓ્ ગાંજીપાના્ વડે્ હારજીતનો્ પૈસા્ વડે્ જુગાર્ રમી્ કુ લ્ રોકડ્ રકમ્ રૂપીયા્ ૯૫૩૦/-્ ્ તથા્ પટ્ ઉપરથી્ રૂ.૪૧૬૦્ જે્ કુ લ્ રૂ.૧૩૬૯૦/-્ તથા્
મોબાઇલ્ નાંગ્ ૬્ જે્ કુ લ્ કક.રૂ.૧૬૦૦૦/-્ તથા્ વાહન્ નાંગ્ ત્રણ્ જે્ કુલ્ કક.રૂ.૨૯૫૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્ રૂપીયા્ ૩૨૪૬૯૦/-્ તથા્ જુગાર્ સાકહત્ય્
સાધનો્ સાથે્ સાથે્ પકડાઇ્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ તથા્ જુગાર્ રમાડનાર્ શ્રવણજી્ અનારજી્ વાધેલા્ તથા્ શાંકુજી્ અનારજી્ વાધેલા્ રહે.વડાવળ્ સીમ્
તા.ડીસાવાળાઓ્હાજર્નામળી્આવી્તથા્હાજર્મળે લ્ઇસમોએ્મે.જી.્કલેક્ટર્સાહેબ્શ્રી્નાઓએ્નાંબર્ડી/એમએજી/૧/કોસવડ-/૧૯/જાના-૭૯/વશી-૬૧૫૦૬૨૨૫્તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦્ના્તથા્ગુજરાત્રાજ્ય્સચીવાલય્નાઓનુ્ાં જાહેરનામાનો્િાંગ્કરી્તથા્જાહેરનામાાંઓના્હુકમોનો્અનાદર્કરી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્
મારી્ તેઓના્ સવરૂધ્ધમાાં્ જુગાર્ ધારા્ કલમ્ ૧૨્ તથા્ જાહેરનામા્ િાંગ કરી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ િીલડી્ બી્ પાટડ ્ ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૦૦૩૭૭/૨૦૨૦્ ઇ.પી.કો્્
કલમ્ ૧૮૮,૨૬૯્ તથા્ ડીઝાસ્ટર્ મેનેજમેન્ટ્ એકટ્ ૨૦૦૫્ હેઠળની્ કલમ્ ૫૧(બી)્ તથા્ જુગાર્ ધારા્ કલમ્ ૧૨્ મુજબ્ નો્ ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૩)
તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૦્ ના્ ક.૦૭/૩૦્ વાગે્ મોજે્ કોરોના્ હોટલની્ પાસે્ આવેલ્ ખેતરમાાં્ ગામે્ આ્ કામે્ મહીન્રા્ કાં પનીની્ એક્ષયુવી્ કાર્ નાં.GJ-06-JE-5103્ નો્
ચાલક્જેનુ્ાં નામ્નમુદ્નથી્તે્પોતાના્કબજા્િોગવટાની્એક્ષયુવી્કાર્નાં.GJ-06-JE-5103્માાં્વગર્પાસ્પરમીટનો્ગે.કા.નો્િારતીય્બનાવટનો્સવદે શી્
દારૂની્ પેટી્ નાંગ-૩૮્ તથા્ છુટક્ બોટલ્ નાંગ-૧૧્ જે્ કુ લ્ બોટલ્ નાંગ-૮૬૩્ કક.રૂ.૨,૩૮,૯૦૦/-્ મહીન્રા્ કાં પનીની્ એક્ષયુવી્ કાર્ નાં.GJ-06-JE-5103્ ની્
કક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/-્એમ્મળી્કુ લ્કક.રૂ.૯,૩૮,૯૦૦/-્ના્મુદામાલ્રાખી્ઉપરોકત્કારનો્ચાલક્રાજસ્થાન્રાજય્સનસમિત્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટના્િારતીય્
બનાવટના્ સવદે શી્ દારૂ્ ગુજરાતમાાં્ ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્ રચી્ પોતાની્ કાર્ મુકી્ નાસી્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ અમીરગઢ્ પો.સ્્ટે .્ પાટડ -સી્
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૦૦૩૪૮/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૪)
તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૦્ ્ ના્ ્ ક.૧૮/૩૦્ વાગે્ મોજે્ સશહોરી્ ગામની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ પોપટસસિંહ્ જીવુિા્ ડાિી્ રહે.હેમાણીપાટી,સશહોરી્ તા.કાાંકરે જ્
પોતાના્કબજા્િોગવટાના્ખેતરમાાં્ગે.કા.્અને્વગર્પાસ્પરમીટે્દે શી્ગાળવાનો્વોશ્લી.૫૦૦૦્કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો્રાખી્પોલીસ્રે ઇડ્દરમ્્યાન્હાજર્ન્
મળી્આવી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્સશહોરી્પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૩૪૯્પ્રોહી્એક્ટ્ક.૬૫ F્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્

