ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૨૫/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૦્ ક.૩/૦૦્ વાગે્ મોજે્ મોરથલ્ ગામે્ આ્ કામે્ પકડાયેલ્ માર્શલ્ ગાડી્ નાં.્ GJ-09-B-4350માાં્ પકડાયેલ્ ચાલક્ તહોદાર્ નરપતકુ માર્સવાજી્
રબારી્ હાલ્ રહે.્ રબારીવાસ,કાં સારી્ તા.ડીસા્ મુળ્ રહે.્ નમશદા્ કોલોની, સાાંચોર્ જિ.જાલોર્ રાિસ્થાન્ તથા્ તહોદાર્ પ્રકાર્જી્ અચલાજી્ ઠાકોર્ રહે.રામસણ્
તા.ડીસા્ વાળાઓએ્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાની્ માર્શલ્ ગાડીમાાં્ દે વીસસહ્ દરબાર્ રહે.નાાંદલા્ તા.્ લાખણી્ મો.નાં.૬૩૫૯૨૫૨૮૩૦્ વાળાએ્ દારૂનો્ િથ્થો્
માંગાવતા્ઉપરોક્ત્ગાડીમાાં્ ગેરકાયદે સર્રીતે્ અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્બનાવટના્સવદે ર્ી્દારૂની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્તથા્બીયર્ટીનની્્કુ લ્
બોટલો્ નાંગ-૨૪૪ની્ કુ લ્ કક.રૂા.૯૨,૧૫૬/-્ નો્ તથા્ માર્શલ્ ગાડીની્ કક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ એક્ અસલ્ આધારકાડશ ્ -૧્ કક.રૂા.૦૦/૦૦્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૨્
જેની્ કક.રૂા.૧૦૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્ કક.રૂા.૨,૦૨,૧૫૬/-નો્ મુદામાલ્ ભરી્ એકબીજાના્ મેળાપીપણાથી્ ગેરકાયદે સર્ રીતે્ ગુિરાત્ રાિયમાાં્ ઘુસાડી્
હેરાફરી્કરતા્પકડાઇ્િઇ્તેમિ્હાિર્ન્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્સી્પાટશ ્ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૪૩૮્પ્રોહી્એક્ટ્ક્,૬૫એઇ.૧૧૬્(બી),્૯૮્,(ર)
૯૯,્૮૧્મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦્ના્ક.૦૮/૪૫્વાગે્મોજે્અમીરગઢ્પોલીસ્બોડશ ર્ચેકપોસ્ટ્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્(૧)ભાવેર્્સ/ઓ્સવનોદભાઇ્પરી્(ગૌસ્વામી)્રહે.ર્ેરી્
નાં.૦૬્નવદુગાશ્ પરા્મોટામોવા્કાલાવડ્રોડ્રાિકોટ્તા.જી.રાિકોટ્(૨)્પરે ર્્સ/ઓ્માનસસિંગભાઇ્મકવાણા્રહે.સર્વ્ર્કકત્કોલોની્મેઇન્રોડ, યુસનવસીટી્
રોડ્રાિકોટ્તા.જી.રાિકોટ્(૩)્કદપક્સ/ઓ્સુરાભાઇ્સોલાંકી(કોળી)્રહે.લક્ષ્મીનો્ધોરો્મોટામોવા્કાલાવડ્રોડ્રાિકોટ્તા.જી.રાિકોટ્વાળાઓએ્એકબીજાના્
મેળાપીપણામાાંથી્લકઝરી્બસ્નાં.GJ-01-CU-9901્માાં્ વગર્પાસ્પરમીટ્નો્ગે.કા.નો્ભારતીય્બનાવટનો્સવદે ર્ી્દારૂની્બોટલ્નાંગ-૩૫૪્કક.રૂ.૫૧,૦૫૦/-્
તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૦૪્કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-્તથા્અર્ોક્લેનન્બસ્નાં.GJ-01-CU-9901્કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-્એમ્મળી્કુ લ્કક.રૂ.૧૦,૮૧,૦૫૦/-્ના્મુદામાલ્
સાથે્ ઉપરોકત્ઇસમો્પકડાઇ્િઇ્તેઓએ્ઉપરોકત્દારૂનો્િથ્થો્એકબીજાની્મદદગારીથી્રાિસ્થાન્રાિય્સનસમિત્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટ્ના્ભારતીય્
બનાવટના્સવદે ર્ી્દારૂ્ગુિરાતમાાં્ ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્અમીરગઢ્પોસ્્ટે્ પાટશ ્સી્ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૦૩૨૦૦૩૬૫/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્કલમ્
૬૫એઇ, ૧૧૬્(ર),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
તા/૦૫/૩૦.૨૦૨૦ના્કલાક્૪થી્ક્૪૦/.૬્૧૫/વાગે્મોજે્ખોડા્પોલીસ્ચેકપોસ્ટ્ગામે્આ્કામના્આઇસર્ગાડી્નાં્૮૪૩૫ના્પકડાયેલ્ચાલક-એક્સ-૪-જીજે્.
સ્વરૂપારામ્ સરહે્ ૨૨.વ.ઉ્ (ધતરવાલ)જાટ.ઓ્ અમરારામ્ જાતે/.ખારીયા્ કકતા્ પાંચાયતવાળાને્ રધુભા્ બાપુ્ (રાિસ્થાન)્ બાડમેર.રામસર્ જી.સેતરાઉ્ તાગાાંધીધામ્ વોટ.રહેસએપ્ મો૮૦૭૯૦૬૮૬૬૦.નાં.,્ ૯૧૬૬૦૩૫૪૬૭્ વાળાએ્ આઇસર્ ગાડી્ આપી્ દારૂ્ ભરાવી્ માંગાવી્ જે્ ગેરકાયદે સર્ રીતે્ અને્ વગર્ પાસ્
પરમીટે્ભારતીય્બનાવટના્સવદે ર્ી્દારૂની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્કુ લ્પેટીઓ્નાંગતથા્છુટા્બોટલો્નાંગ્૧૦૧-.૯૪્જે્મળી્કુ લ્બોટલો્નાંગ૧૩૦૬ની્કુ લ્કક.રૂા૪.,૫૭,૧૦૦નો્ દારૂ્ તથા-/્ આઇસર્ ગાડીની્ કક૧૦.રૂા.,૦૦,૦૦૦તથા્ અસલ્ આરસી્ બુક્ -/, એટીમ્ જે્ બાંનેની્ કકતથા્ એક્ મોબાઇલ્ જેની્ ્ ૦૦/૦૦.રૂા.
કક.રૂા૧૪.રૂા.એમ્મળી્કુ લ્મુદામાલ્કક્ -/૧૯૦૦.તથા્રોકડ્રકમ્રૂા્ -/૧૦૦૦.,૫૯,૯૦૦નો્મુદામાલ્એકબીજાના્મેળાપીપણાથી્ભરી્ભરાવી્ગેરકાયદે સર્ -/
રીતે્ ગુિરાત્રાિયમાાં્ ઘુસાડી્હેરાફરી્કરતા્પકડાઇ્િઇ્દારૂ્માંગવાનાર્હાિર્ન્મળી્આવી્એકબીજાની્મદદગારી્કરી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્પોસ્ટે્ ્ .
૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૪૪૪.નાં.ર.ગુ પ્રોહી્એક્ટ્કલમ૬૫એઇ., ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧્મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તાના્ક્૨૦૨૦/૦૫/૩૧.-૧૨૧૦/્વાગે્મોજે્બરડવી્ગામની્કેનાલ્પાસે્ગામે્આ્કામના્તહોદાર કરણસીંગ્ભમરસીંગ્ચૌહાણ્્.મુળ્મડાલી્પો્.રહે્(દરબાર)
્ .વાવ્ જી્ .માવસરી્ તા્ .પો્ (સવાણાવાસ)્ મડાલી્ .હાલ્ ્ રહે્ (.રાિ)્ જાલોર્ .ચીતલવાણા્ જી્ .િોડાદર્ તાબનાસકાાંઠા્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાની્ સ્વીફટ્
ડીજાયર્ગાડી્નાંબર્જીબી્ ૦૮્.જે..એફ્૧૧૯૬્માાં્ ્પોતાના્અંગત્લાભ્સારૂ્ગેઅને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્સવદે ર્ી્દારૂની્બોટલ્ .કા.
્તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ્૪૧૧૬૦્.રૂ.કી્૪૬૨્નાંગ–્૧્કી૩્.રૂ.તથા્સ્વીફટ્ગાડી્કી્-/૫૦૦્.રૂ.,૫૦,૦૦૦્એમ્-/કુ લ્કી૩્.રૂ.,૯૧,૬૬૦્ના્મુદામાલની્હેરાફેરી્
કરી્પકડાઇ્િઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્માવસરી્પોપ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૧૧૧૯૫૦૩૦૨૦૦૦૮૧્.નાં.ર.ગુ્.પાટશ ્સી્.સ્ટે ..્૬૫(ઇ.એ), ૧૧૬્(૨),૯૮(૨),્૯૯્મુિબ્નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા્ વાગે્ ્મોજે્માલોત્રા્જાડી્ત્રણ્રસ્તા્પાસે્ ગામે્ આ્કામના્તહોદારો્૧૫/૦૪્ ના્કલાક્ ૨૦૨૦/૦૫/૩૧્.(૧્(ચૌધરી)્ રણસવરસસિંહ્રાિવીરસસિંહ્જાતે્જાટ્(
મધ)્ નેહટોર.ધામપુર્ જી-માહુનગ
ાં લી્ તા્ .આણાંદ્ મુળ્ રહે-જી.હાલ્ આણાંદ્ કહનાપાકશ ્ સોસાયટી્ તા.રહે્યપ્રદે ર્તથા્ નવીનકુ માર્ કદનેર્ભાઇ્ જાતે્ ્ (
મહેસાણાવાળાઓ્ .કડી્ જી-ખાવડ્ તા.ગાાંધીનગર્ મુળ્ રહે.કલોલ્ જી-કલોલ્ નવજીવન્ મીલની્ ચાલી્ સીટી્ પેટ્રોલપાંપની્ સામે્ તા્ .હાલ્ રહે્ (વણકર)સેનમા
્ પોતાના્ કબ્જજાની્ બજા્ રીક્ષા્ નાંબરGJ-23-X-6217્ નીમાાં્ ગેકા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ ભારતીય્ બનાવટની્ સવદે .ર્ી્ દારૂની્ છુટક્ બોટલો્ નાંગ્ ૬૮કક.રૂ૨૫.,૨૦૦્ તથા્રીક્ષા્-/GJ-23-X-6217ની્કકિં૫૦્.રૂ.,૦૦૦કક્ ૧-તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ્-/.રૂ૭૫્.રૂ.મળી્કુ લ્કકિં્-/૫૦૦.,૭૦૦નો્મુદ્દામાલ્રાખી્પકડાઇ્ ્-/
ધાનેરાવાળાએ્ ભરી્આપી્ એકબી-નાની્ ડુગડોલ્તા.િઇ્ તથા્ સદરે ્ પ્રોહી્ મુદ્દામાલ્ભરી્આપનાર્ સરપાંચ્ રહેજાની્ મદદગારી્ કરી ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ધાનેરા્
પોસ્્ટે ્ ગુ૬૫એઇ્ પ્રોહી્ એકટ્ કલમ્ ૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૪૬૦્ .નાં.ર.,૧૧૬્ (૨), ૯૮્ (૨),૯૯,૮૧્ ્ મુિબ્ નો્ ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્ કરવામાાં્
આવેલ્છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
તાકલાક્ ૨૦૨૦/૦૫/૩૧..્ ૦૫૦૦/્ વાગે્ મોજે્ રામપુરા્ વડલા્ ગામની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોમતદાર્ એક્ અજાણ્યા્ ઇસમ્ રહેઆબુરોડ્ .મુગથળા્ તા.
વાસડા્ ત.રાિસ્થાન્ વાળાએ્ તહોમતદાર્ ભારતસસિંહ્ પારખાનસસિંહ્ ડાભી્ રહે્ાવાળાની્ કબજા્ ભોગવટાની્ ફોડશ ્ કાં પનીની્ ્ (રાિસ્થાન)્ સર્રોહી.આબુરોડ્ જિ.
-ફીગોએસ્પાયરગાડી્નાંGJ 01 ET 4743્માાં્ ભારતીય્બનાવટનો્સવદે ર્ી્દારુનો્ભરી્આપી્ ્ -/૧૩૨૬૦૦.રૂ.કુ લ્કી્ ૧૧૦૦્ ટીન્નાંગ/બબયરની્કૂલ્બોટલો/
દાાં.રામનગર્તા.તથા્તહોમતદાર્વખતસસિંહ્ઉફે ્ ભલાભાઇ્વાલસસિંહ્વાધેલા્રહેતીવાડાવાળાએ્માંગાવી્એકબીજાના્મેળાપીપણાાં્ માાં્ તહોમતદાર્ભારતસસિંહ્
પારખાનસસિંહ્ ડાભીર્ હેનો્ સવદે ર્ી્ .કા.વાળો્ પોતાની્ કબજા્ ભોગવટાની્ ગાડીમાાં્ ભારતીય્ બનાવટનો્ ગે ્ (રાિસ્થાન)્ સર્રોહી.આબુરોડ્ જિ.વાસડા્ તા.
કકિં્ ૧૧૦૦-ટીન્ કૂલ્ નાંગ/બબયરની્ બોટલ/દારુ.રૂા૩.રૂ.તથા્ ગાડી્ કી્ -/૧૩૨૬૦૦.,૦૦,૦૦૦કી્ ૦૧-તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ્ -/.રૂા્ રૂ.નો્ મળી્ કુ લ્ કી્ -/૨૫૦૦.
૪,૩૫,૧૦૦ના્ મુદામાલ્ સાથે્ હેરાફેરી્ કરી્ પોલીસ્ નાકાબાંધી્ દરમ્યાન્ મળી્ આવીગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ પા.કા.નાગે-/લનપુર્ તાલુકા્ પોસ્્ટે ્ પ્રોહી્ ગુ-નાંબર.ર.
૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૨૮૦/૨૦૨૦્ધી્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫એ, ઇ(૨)૧૧૬,,૯૮(૨),૮૧ મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
(૭)
તાકલાક્૨૦૨૦/૦૫/૩૧..૧૮્વાગે્મોજે્પાલનપુર્બીહારીબાગ્રોયલ્એન્ફીલડ્ર્ોરૂમ્હાઈવે્આગળ્૦૦/ગામે્આ્કામના્તહોદારે ્્પોતાના્્કબજાની્આઈ્
ટ્વેન્ટી્્કારમાાં્ગેજેની્કૂલ્કક્૭૨-બોટલો્્નાંગ્/બબયરની્ટીન્/વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટની્સવદે ર્ી્દારુ.કા..રૂતથા્આઈ્ટ્વેન્ટી્કાર્્-/૩૨૮૦૮.

૩.રૂ.કક,૦૦,૦૦૦કક્ ૧-તથા્મોબાઈલ્નાંગ્ -/.રૂના્મુદામાલ્સાથે્ મળી્આવી્પકડાઇ્િઇ્ -/૩૩૩૩૦૮.રૂ.એમ્કુ લ્કક્ -/૫૦૦. ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા્ સીટી્પસિમ.
પો્.નાં.ર.પ્રોહી્ગુ્.સ્ટે .11195010200248/2020 પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ ૮૧., ૮૩,૧૧૬(૨),૯૮્(૨)મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે
(૮)
તા૫૦/૧૬્ કલાક્ ૨૦૨૦/૦૫/૩૧.્ વાગે્ મોજે્ વરસડા્ ગામની્ સીમમાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારોએ્ પોતાના્ આસથિક્ ફાયદા્ સારૂ્ જાહેરમાાં્ ખુલલામાાં્ સોશ્યલ્
ડીસ્ટન્સીંગ્જાળવ્યા્વગર્તેમિ્મોઢા્ઉપર્માસ્ક્બાાંધ્યા્વગર્કોરોના્મહામારી્રોગનુ્ સાંક્રમણ્ફેલાય્તે્ રીતે્ લગોલગ્બેસી્ભારત્સરકારના્લોકડાઉન્
જાહેરનામાનો્ભાંગ્કરી્ગેર.કા.્ીતે્તીનપત્તીનો્ગાંજીપાના્વડે્પૈસા્પાનાથી્હારજીતનો્જુગાર્રમી્રમાડી્રોકડ્રકમ્રૂ૧૬.,૦૦૦્૫૨્તથા્ગાંજીપાના્નાંગ્-/
૨૫.રૂ.કક્ ૬્ તથા્મોબાઇલ્નાંગ્ -/૦૦.રૂ.કક,૦૦૦૪૧.રૂ.મળી્કુ લ્કક્ -/,૦૦૦ના્મુદામાલ્તથા્જુગારના્સાહીત્યા્સાધન્સાથે્ મળી્આવી્પકડાઇ્િઇગુનો્ ્ -/
તથા્ઇ્૧૨્જુગારધારા્કલમ્૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૨૨૪.નાં.ર.ગુ.સ્ટે .કરે લ્હોઇ્છાપી્પો.પી૧૮૮્કલમ્.કો.,૨૬૯્તથા્ડીજાસ્ટર્મેનેિમેન્ટ્એક્ટ્૫૧્્(બી)
મુિબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે

