ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૦૧/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦્ના્ક.૧૯/૩૦્વાગે્ મોજે્મહાદે વીયા્ગામે્ આ્કામના્તહોદારે ્ જાલમસસગ્ઉર્ફે ્ જાલો્અગરસસગ્પરમાર્(દરબાર)્રહે.મહાદે વીયા્તા.ડીસા્
પોતાના્કબજાના્ભોગવટાના્ખેતરમા્બનાવેલ્રહેણાાંક્ઘરમા્ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટે ્ ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂ/બીયરની્બોટલો/ટીન્નાંગ૧૯૭્ કુ લ્ કક.રૂ.૩૪,૯૦૦/-્ નો્ રાખી્ પોલીસ્ રે ઇડ્ દરમ્યાન્ ઘરે ્ હાજર્ ના્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ડીસા્ રૂરલ્ પો.સ્્ટે .પાટટ ્ સી..ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૪૬૭/૨૦૨૦્પ્રોહી્ક.૬૫એઇ,્૧૧૬બી્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ક.૧૮/૩૦્વાગે્ મોજે્બલોધણ્ગામની્સીમ્મા્કેનાલ્પાસે્ ની્ખુલલી્જગ્યા્મા્ગામે્ આ્કામના્આરોપીઓે્ (૧)્ર્ફકીરમહાંમદ્ગુલમહાંમદ્
શેખ્ઉ.વ.૪૫્રહે.રાધનપુર્ઝમઝમ્સોસા.્તા.રાધનપુર્જી.પાટણ્(૨)્મેહુલકુ માર્બાબુલાલ્ઠક્કર્ઉ.વ.૨૬્રહે.-પ્લોટ્નાં.૨૨૩્અંબબકાનગર્સોસા.્કદયોદર્
જી.બનાસકાાંઠા્(૩)્કરશનભાઇ્ગણેશભાઇ્પટેલ્ઉ.વ.૪૨્રહે.મીઠી્પાલડી્દૂ ધની્ડેરીની્બાજુમાાં્દીયોદર્જી.બનાસકાાંઠા્(૪)્અશોકકુ માર્રણછોડભાઇ્ડોડીયા્
ઉ.વ.૨૫્રહે.-પ્લોટ્નાં.૫૧્ટેકરા્ઉપરનો્સવસ્તાર્કદયોદર્જી.બનાસકાાંઠા્(૫)્રણજીતકુ માર્ગોસવિંદભાઇ્ડોડીયા્ઉ.વ.૩૦્રહે.-આઝાદચોક્ટેકરા્ઉપર્હનુમાન્
માંકદર્દીયોદર્જી.બનાસકાાંઠા્(૬)્અબ્દુલમજીદ્અબ્દુલરહેમાન્મીર્ઉ.વ.૪૦્રહે.ખાડીવાસ્મસ્સ્જદની્બાજુમાાં્ રાધનપુર્જી.પાટણ્(૭)્ચકુભા્બચુભા્રાઠોડ્
ઉ.વ.૩૭્ રહે.-જૂના્ ભાભર્ ધનાજી્ માઢ્ તા.ભાભર્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૮)્ સવષ્ણુભા્ બળુભા્ રાઠોડ્ ઉ.વ.૩૦્ રહે.-જૂના્ ભાભર્ જૂના્ બસ્ સ્ટેશન્ નજીક્ ભાભર્
જી.બનાસકાાંઠા્ (૯)્ નવીનભાઇ્ દલાભાઇ્ માળી્ ઉ.વ.૩૨્ રહે.-પટેલવાસ્ બલોધણ્ તા.ભાભર્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૧૦)્ યોગેશકુ માર્ વખતરામભાઇ્ વ્યાસ્ ઉ.વ.૩૨્
રહે.-દીયોદર્ લક્ષ્મીપુરા્ તા.દીયોદર્ જી.બનાસકાાંઠા્ (૧૧)્ પ્રહલાદજી્ રામચાંદજી્ ઠાકોર્ ઉ.વ.૩૦્ રહે.-અબાસણા્ ગૌચર્ મેદાનની્ બાજુમાાં્ તા.ભાભર્
જી.બનાસકાાંઠા્(૧૨)્સુરાભાઇ્ચાાંદાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૩્રહે.-બલોધણ્રણકીયા્રોડ્ઉપર્તા.ભાભર્જી.બનાસકાાંઠા્(૧૩)્પ્રેમજી્રામજી્ઠાકોર્રહે્ –્બલોધણ્
તા-ભાભર્ જી્ –્ બ.કાાં.્ (૧૪)્ આશુ્ ચાાંદાજી્ ઠાકોર્ રહે્ –્ બલોધણ્ તા-ભાભર્ જી્ –્ બ.કાાં.્ (૧૫)્ ઇમરાન્ અબ્દુલ્ શેખ્ રહે્ –્ રાધનપુર્ જી્ –્ પાટણ્ (૧૬)્
સુનીલભાઇ્હશમુખભાઇ્નીરાશ્રીત્ઠાકોર્રહે્–્રાધનપુર્જી-પાટણ્(૧૭)્ધનાજી્ભુદેરભાઇ્માળી્રહે્–્બલોધણ્તા-ભાભર્જાહેરમાાં્ધાણીપાસા્વડે્રૂસપયાની્
હારજીતનો્ જુગાર્ રમતાાં્ રોકડા્ ્ રૂ.૪૮,૫૪૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ્ –્ ૧૧્ જેની્ કકિં.રૂ.૨૩,૫૦૦/૦૦્ તથા્ વાહનો્ નાંગ્ –્ ૦૧્ જેની્ કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-્ ્ તથા્
ધાણીપાસા્નાંગ-૦૨્કક.રૂ.૦૦/૦૦્એમ્મળી્કુ લે્કક.રૂ.૫,૭૨,૦૪૦/૦૦નાાં્મુદામાલ્સાથે્આરોપી્નાં્૧્થી્૧૨્વાળા્પકડાઇ્જઈ ્તેમજ્આરોપી્નાં્૧૩્થી્૧૭્
વાળા્ રે ઇડ્ દરમ્યાન્ નાશી્ જઈ્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ભાભર્ પો.સ્ટે.ગુ.ર.નાં.૦૦૪૪૪/૨૦૨૦્ ્ જુગાર્ ધારા કલમ ૧૨્ મુજબ્ નો્ ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦્્ના્ક.૦૧/૦૦્વાગે્ મોજે્ચેખલા્ગામની્સીમ્ગામે્ આ્કામના્તહોદારોએ્પોતાના્અંગત્ર્ફાયદા્સારૂ્ગાંજીપાના્વડે્ પૈસાથી્હારજીતનો્
જુગાર્રમી્રમાડી્જુગારના્સાકહત્ય્તથા્રોકડ્રકમ્કુ લ્રૂ.૧૦૭૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાં..૩્એમ્મળી્કુ લ્મુદામાલ્રૂ.૧૩૭૦૦/-્સાથે્ પોલીસ્રે ડ્દરમ્યાન્
તહોદારો્તહો્નાં.૧્થી્ ૫્પકડાઇ્જઇ્તેમજ્તહો્નાં.૬્થી્૯્નાશી્જઇ્ તેમજ્કોરોના્વાયરસનો્એકબીજાને્ ચેપ્લાગે્ તે્ રીતે્ ભેગા્થઇ્હાલમાાં્ કોરોના્
વાયરસ્ અનુસધ
ાં ાને્ ચાલતુ્ મહે.્ જીલલા્ મેજીસ્રેટ્ સાહેબશ્રી્ બનાસકાાંઠા્ પાલનપુરનાઓના્ નાં.ડી./એમ.એ.જી./૧/કોવીડ-૧૯/જાના-૯૦/વશી/૮૧૨૧-૮૧૯૬્્
તા.૩૧/૦૫/ ૨૦૨૦્જાહેરનામાનો્ભાંગ્કરે લ્હોઇ્તેમજ્ગુજરાત્સરકારના્ગુહ્સવભાગ્સચીવાલય્ગાાંધીનગર્જાહેરનામાાં્ ક્રમાાંક્ક્રમાાંક્જીજી/૨૮/૨૦૨૦/સવ૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨્તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦્ના્જાહેરનામાનો્ભાંગ્કરી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્સશહોરી્પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૩૭૬્ઇ.પી.કો્કલમ્૧૮૮,૨૬૯્
તથા્ડીઝાસ્ટર્મેનેજમેન્ટ્એકટ્૨૦૦૫્હેઠળની્કલમ્૫૧(બી)્તથા્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦્ ક.૧૯/૫૦્ વાગે્ મોજે્ પાલનપુર્ બેચરપુરા્ નવા્ બસ્ સ્ટેન્ડ્ પાછળ્ ગામે્ આ્ કામના્ પાાંચેય્ આરોપીઓ્ આ્ કામના્ પકડાયેલ્ આરોપી્
રમેશજી્શાંકરજીના્કબજાના્રહેણાાંક્ઘરમાાં્ ગે.કા.્રીતે્ ગાંજીપાનાથી્પૈસેથી્હારજીતનો્તીન્પત્તીનો્જુગાર્રમી્રમાડી્રે ઇડ્દરમીયાન્રોકડ્રૂ.્૧૮૮૦૦/-્
તથા્જુગારનુ્ સાહીત્ય્તથા્મોબાઇલ્કક.રૂ.૫૦૦૦/-્તેમજ્વાહન્કક.રૂ.૪૫૦૦૦/-્સાથે્ કુ લ્રૂ.૬૭૮૦૦/-્ના્જુગારના્મુદ્દામાલ્સાથે્ મળી્આવી્પકડાઇ્જઇ્
ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા.સીટી્પસિમ્પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં્ ૧૧૧૯૫૦૧૦૨૦૦૨૬૦./૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્કલમ.૪,૫્મુજબ્્્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્
આવેલ છે ્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા્ ૦૩કલાક્ ૨૦૨૦/૦૬/-૧૮વાગે્ ૫૫/્ મોજે્ અંધારીયા્ ગામે્ ગામે્ આ્ કામના્ આરોપી્ સવરભણસસહ્ ભુરસસહ્ ડાભીતથા્ રાકુ સસહ્ જુજારસસહ્ ડાભી્ બન્ને્ રહે્ .
કા્રીતે્ .વડગામ્વાળા્ભેગામળી્અંધારીયા્ગામની્સીમમાાં્ અજુ ટની્નદીની્બાજુમાાં્ નદીના્પટમાાં્ માતરીયા્વીર્નજીક્આવેલ્ખરાબામાાં્ ગે .અંધારીયા્તા
્દે શી્દારૂ્્બનાવાની્ભઠ્ઠીઓ્ત્રણ્ચલાવી્્દે શી્દારુ્ગાળવાનોવાાંસ્લીટર્૩૮૦૦્કકનો્તથા્આ્ ્-/૫૮૦૦્.રૂ.કક્૨૯૦્નો્તેમજ્દે શી્દારુ્લી્-/૧૫૨૦૦.રૂ.
્ દે શી્ દારૂ્ ગાળવાનીભઠ્ઠીઓની્ સાધન્ સામગ્રી્ કીનો્ રાખી્ પોલીસ્ રે ઇડ્ જોઇ્ નાસી્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ્ -/૨૨૨૦૦.એમ્ કૂલ્ મુદામાલ્ કી્ રૂા્ -/૧૨૦૦.રૂા.
પ્રોહી્કલમ્૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૫૫૨૦૦૨૫૫.ન.ર.વડગામ્પ્રોહી્ગુ્્૬૫્બી્સી્ડી્ઇ્એર્ફ,્૮૧્્મુજબ્્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ છે ્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૨૪/૦૦્વાગે્ ્ મોજે્ નાની્ ડુગડોલ્ ગામે્ આ્કામના્ સ્વીફ્ટ્ ગાડી્ નાંબર્ GJ.18.AC.5655ના્ચાલકે્ સ્વીફ્ટ્ ગાડીમાાં્ ગે.કા્ અને્
વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટની્સવદે શી્દારૂની્પેટીઓ્નાંગ-૬્ તથા્છુટક્ટીન્બબયર્નાંગ-૨૦્મળી્કુ લ્બોટલ્નાંગ-૨૩૬્કક.રૂ.૨૬,૦૫૨/-્તથા્
સ્વીફ્ટ્ ગાડી્ GJ.18.AC.5655 ની્ કકિં.રૂ.્ ૨,૦૦,૦૦૦/-્ મળી્ કુલ્ કકિં.રૂ.્ ૨,૨૬,૦૫૨/-્ નો્ મુદ્દામાલ્ રાખી્ ગાડી્ મુકી્ નાસી્ જઇ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ધાનેરા્ પોસ્્ટે્
ગુ.ર.નાં.્૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૪૮૨/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્કલમ્૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),્્
્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૭)
તાવાગે્ ૦૦/૧૫્ ના્ ્ કલાક્ ૨૦૨૦/૦૬/૦૩-. મોજે્ થરાદ્ ટાઉનમાાં્ કાજીવાસ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ રસ ૂલખાન્ નથુખાન્ મુલતાની્ રહેકાજીવાસ.,્ થરાદ્
તાકા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટે્ જાહેરમાાં્ પોતાના્ આથીક્ લાભ્ સારૂ્ આવતા્ જતા્ લોકો્ પાસે્ પૈસા્ વતી્ હારજીતનો્ વરલી્ મટકાના્ .થરાદવાળાઓ્ ગે.
૧૮.આંકડાઓનો્જુગાર્રમી્રમાડી્રોકડા્રૂા,૧૫૦કક્ ૦૧-તથા્મોબાઈલ્નાંગ્-/.રૂાતથા્વરલી્મટકાન્-/૫૦૦.ાા્આંકડા્લખેલ્નોટબુક્નાંગતથા્બોલ્ ્ ૦૧પેન્નાંગ-્૧્જે્જુગાર્સાહીત્ય્કક૦૦્ રૂ./૦૦૧૮્.નુ્ મળી્કુ લ્રૂા્-,૬૫૦-ગુ્ ર્નાં્.સ્ટે .ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ મળી્આવી્પકડાઈ્જઈ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્પો્ -/
૧૨્ધી્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૪૬૭(અમુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવે્(લ છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૮)
તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે્રાનેર ગામની સીમ ગામે્ આ કામના તહોદારોએ એકબીજાની મેળાપીપણાથી ધનસસિંગ નારણસસિંગ જાતેજાદવ .
ના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાાં આવેલ ઝાડવાઓની જાડીમાાંદે શી દારૂ ગાળવાની ભઠ્ઠી ચાલુ રાખી તેમાાં દે શી દારૂ લીટર ૨૦૦ કીતથા બીજી -/૪૦૦૦.રૂ.
કીં ૪૫૦૦.અલગ જગ્યાએથી જમીન ઉપરથી વોશ લી-અલગ.રૂકીં ૪-નો તથા કેરબા નાંગ -/૧૮૦૦૦..રૂ ૧૦-તથા બલ્યુ કલરના પીપડા નાંગ -/૧૦૦.
કીં.રૂકીં ૩-તથા કાળા સસન્ટેક્ષ નાંગ -/૧૦૦૦..રૂતથા દા -/૬૦૦.રૂની ભઠ્ઠીની સાધન સામગ્રી કકકા અને વગર પાસ .નો ગે-/૨૩૭૫૦.એમ કુ લ રૂ -/૫૦.રૂ.
હાજર મળી આવી તથા તહો નાં ૧.નાં.પરમીટનો મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન તહો.૨,૩ નાઓ હાજર ન મળી આવી
પો૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૩.નાં.ર.ગુ.સ્ટે .૯૦ પ્રોહી એક્ટ ક૬૫.બી,સી,ડી,ઇ,એફ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ છે

ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ સશહોરી

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૯)
તાના ક ૨૦૨૦/૦૬/૦૪..૧૬વાગે ૩૦/્મોજે્વડા ભાવાણી પાટી ગામે્આ કામના તહોમતદાર રાજુ ભા બાદરસસિંહ વાઘેલા રહે કાાંકરે જ.વડા ભાવાણી પાટી તા.
વાળાએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના રહેણાક ઘરમાાં ભારતીય બનાવટનો ગેકા અને વગર પાસ પરમીટનો સવદે શી દારૂની બોટલો તથા બબયરના ટીન મળી .
કી રૂ ૨૬૨-કુ લ નાંગ.૨૯,૬૪૦ નો -/મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન હાજર ના મળી આવી ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ થરા પો પાટટ

.સ્ટે .C

ગુપ્રોહી ૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૫૧૨૦૦૩૪૭.નાં.ર.. કલમ ૬૫ એઇ.,૧૧૬ મુજબ )૨(નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૦)
૦૪્ કલાક્્ ૨૦૨૦/૦૬/-્્૨૦્ ૩૦/વાગે. મોજે્, ગાંજીપુરા્ગવાડી્હમીદ્્બેલીના્મકાન્આગળ્ખુલલી્જગ્યામાાં્ ગામે્ આ્કામના્આરોપીઓલક્ષ્મણભાઇ્્(૧)
્ડીસા્નવાવાસ્જુનીપોલીસ.રહે્્(વાલમીકી)્બાબુભાઇ્સોલાંકીલાઇન્પાસે્તાઅકબરભાઇ્્(૩)્ઢીમા્તા્વાવ.સબ્વીરભાઇ્મુરાદભાઇ્જાતે્મીર્્રહે્(૨)્્ડીસા.
ડીસા.ડીસા્બબહારીબાગ્સોસાટી્ગવાડી્તા.સમીભાટઇ્ઇસ્માઇલભાઇ્જાતે્શેખ્્રહે્્(૪)્્ડીસા.લુણપુરતા્.રહેમાનભાઇ્જાતે્મીર્રહે તાલીબભાઇ્મુસ્તુર્ફા્્્(૫)
ધધો્૩૫.જાતે્શેખ્ઉવ્.મજુરી્રહેડીસા્બડાપ.ાુરા્ગવાડી્તા્ડીસા્ધધો્૩૫.માજીદહુસેન્જુહુરહુસેન્જાતે્શેખ્ઉવ્્(૬).મજુરી્રહેડીસા્છોટાપુરા્ગવાડી્તા્.
ધધો્ ૫૧.અખતરહુાંસૈન્ મહમાંદહુસે્ જાતે્ શેખ્ ઉવ્ ્ (૭)્ ડીસા.ડ્રાઇવીંગ્ રહેતાહીરહુસેન્ ્ (૮)્ ડીસા.ઢુાંવા્ રોડ્ જુનાડીસા્ જનતા્ દવાખાનાની્ ્ પાછળ્ તા.
ધધો્ ૫૫.બ્દુલરહેમાન્જાતે્ શેખ્ઉવ.મજુરી્રહેડીસા.્ મહમદપુરા્ગવાડી્ડીસા. ધધો્ ૪૫.નારણદાસ્કાાંડુમલ્જાતે્ અસનાની્ઉવ્(૯).મજુરી્રહેજુની્પોલીસ્.
ધધો્૫૨.કયુમ્અબદુલગની્જાતે્કુ રેશી્ઉવ્્(૧૦)્ડીસા.લાઇનની્પાછળ્તા.વેપાર્રહેડીસા્ભેગા્મળી્પોતાના્અંગત્લાભ્સારૂ્તીન્.ગાંજીપુરા્ગવાડી્તા.
પત્તીનો્હાર્જીતનો્જુગાર્રમી્રમાડી્પોલીસ્રે ડ્દરમ્યાન્અંગ્જડતી્તેમજ્પટ્પરથી્કબ્જે્કરે લ્રોકડ્રકમ્રૂ-રૂ.કક્૦૬્તથા્મોબાઇલ્નાંગ્્-/૧૨૪૨૦.
૧૯૯૨૦્ એમ્કુલ્રૂ્ -/૭૫૦૦/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ પકડાઇ્જઇ ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા્સીટી્દબિણ્પોજુગાર્ધારા્ ્ ૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૦૪૨૦૦૨૯૧.નાં.ર.સ્્ટે ્ગુ.
મુજબ્૧૨્કલમ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ છે
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૧)
તા્૨૦૨૦/૦૬/૦૭.ના્કલાકવાગે્૫૦/૨૧-. મોજે્માાંગરોળ્ગામની્સીમ્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્જનકસસિંહ્સવહજી્જાતેથરાદ્.પીલુડા્તા.રહે્(દરબાર)ચૌહાણ.
્ વાળાએ્ પોતાની્ કબ્જા્ ભોગવટાનીસીલવર્ કલરની્ બોલેરો્ ગાડી્ નાંબર્ GJ-08-BS-1790 માાં્ ગે્ કા્ અને.વગર્ પાસ્ પરમીટે્ ભારતીય્ બનાવટના્ સવદે શી્
દારૂની્અલગ્અલગ્બ્રાન્ડની્કુ લ્પેટીઓ્નાંગતથા્બીયર્પેટી્નાંગ્૧૫--૧્તથા્છુટા્બીયર્ટીન્નાંગએમ્કુ લ્બોટલ્તથા્બબયર્ટીન્નાંગ્૨૩--૭૬૭્જેની્
કુ લ્ કક૭૬.રૂા.,૭૦૦૩.રૂા.નો્ દારૂ્ તથા્ બોલેરો્ જીપની્ કક-/,૦૦,૦૦૦૩.રૂા.મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્ કક્ -/,૭૬,૭૦૦નો્ મુદ્દામાલ્ ભરી્ ગેરકાયદે સર્ રીતે્ ગુજરાત્ -/
રાજયમાાં્ ઘુસાડી્ હેરાર્ફરી્ કરી્ ગાડીનો્ પીછો્ કરતા્ વરસાદના્ વહેતા્ પાણીમાાાાં્ ગાડી્ ર્ફસાઇ્ જતા્ ગાડી્ મુકી્ નાશી્ જઇ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ થરાદ્
ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૫૦૫્પ્રોહી્એક્ટ્ક(ઇ.એ)૬૫.,્૧૧૬(બી),્૯૮(ર),્૯૯,મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ છે

