બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૭/૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૩/૧/૨૦૧૯ સુઘી)
(૧)
તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ ના ક.૨૩/૦૦ વાગે મોજે કપાસીયા પોલીસ બોર્ડ ર ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના ત્હોમતદાર (૧)રાજેશકુ માર કીશનચાંદ મુલચાંદાણી
રહે.એ/૫૦૩ આયડ રે સીર્ેન્સી બી.એચ. કણાડવતી હોસ્પીટલ નરોર્ા અમદાવાદ તા.જી.અમદાવાદ (૨)દીલીપભાઇ અશોકભાઇ કટારીયા રહે.નરોર્ા બી/૪૦૩
હીલોની બીલ્ર્ીંગ મુકતીધામની પાસે અમદાવાદ તા.જી.અમદાવાદ (૩)જયેશકુ માર રે વાભાઇ મકવાણા રહે.સી/૩૧૨ શ્યામવીલા સોસાયટી ચાાંદખેર્ા અમદાવાદ
તા.જી.અમદાવાદ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની ઇકો કાર નાં.GJ-18-BH-9518 માાંથી વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો
ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બબયર પેટી નાંગ-૦૫ બોટલ નાંગ-૬૦ કકરૂ.૧૩,૨૦૦/- તથા ઇકો કાર નાં.GJ-18-BH-9518 કક રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી
કુ લ કકરૂ.૩,૧૩,૨૦૦/- નો મુદામાલ રાખી આરોપીઓ ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની ગે.કા. હેરાફેરી કરતાાં પકર્ાઇ જઇ રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાતમાાં
ગે.કા.નો પરપ્ાાંવતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાર્વાનુાં ષર્યાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નં.૦૬/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એઇ,૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૪/૦૦ વાગે મોજે કાંસારી ટોલ ટેક્ષ પાસે જેતર્ા રો ગામે આ કામનો

તહો.દારો (૧) આસુરામ

લસારામ મેઘવાલ રહે.

દાતવાર્ા તા. રાણીવાર્ા જી. જાલોર રાજસ્થાન તથા (ર) ભજનલાલ ઉફે કાળી શ્રીરામ ચોકારામ જાતે વવશ્નોઇ રહે. દાતા તા.સાાંચોર જી. જાલોર રાજસ્થાન (૩)
ગણેશારામ ઉફે ગણપત તેના વપતાનુ નામ આવર્તુ નથી તે રહે. સાતરૂ તા. રાણીવાર્ા જી. જાલોરવાળાઓએ એક બીજાના મેળા પીપાંપણાથી
પોતાની કબજા ભોગવટા ની સ્વીફટ ર્ીઝાયર કાર નાંબર જી.જે.-૦૫ સી.પ. ૪૯૩૨ માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
બીયરની બોટલો (ટીન) કુ લ નાંગ- ૭૨૯ કક.રૂ. ૭૨,૯૦૦/- નો તથા સ્વીફટ કાર કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મો.ફોન કક.રૂ. ૫૦૦/- નો મળી કુ લ કક.રૂ.
૪,૭૩,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરી આરોપી નાં.૧ અને ર પકર્ાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ ર્ીસા રૂરલ પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નાં-૧૨/૧૯
પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬બી,૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
ુ ા પ્ાથવમક શાળાની સામે વાતમ–વાસણા રોર્ની બાજુ માાં ગામે આ કામના તહોદારો
તા.૦૭/૦૧/૧૯ ક.૨૨/૧૫ વાગે મોજે વાતમ જુ ના ગામની સીમમાાં અભેપર
(૧) વસધ્ધરાજવસિંહ રાાંણજી ઉફે રણજીતવસિંહ વાઘેલા રહે.વાતમજુ ના તા.કદયોદર (૨) રામો ઉફે રામજી ચમનાજી ઠાકોર મુળ રહે.સેસણ જુ ના હાલ રહે.વાતમ
જુ ના તા.કદયોદર (૩) બળવાંતજી ઉફે બચુજી હેમચાંદજી ઠાકોર મુળ રહે.ખાણોદર તા.કદયોદર હાલ રહે.વર્પગ તા.ભાભર વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણાથી
ભમરવસિંહ કેશરવસિંહ વાઘેલા રહે.વાતમ જુ ના ગામની સીમમાાં આવેલ કબ્જજા ભોગવટાના બનાવેલ રહેણાાંક ઘરમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી પરપ્ાાંવતય દારૂની ૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો નાંગ-૩૭૬ કક.રૂ.૩૭૬૦૦/-નો રાખી ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ કદયોદર
પ્ોહી.ગુ.ર.નાં.૦૭/૧૯ પ્ોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૮/૧/૦૧૯ કલાક-૨૧/૩૦ વાગે મોજે ર્ેકા ગામની સીમમા આ કામના તહોદારો (૧) શ્રવણજી થાાંનાજી ઠાકોર રહે. ર્ેકા તા. લાખણી (૨) ભાવાજી ઇસાજી
ઠાકોર રહે. અરાં ટવા તા. થરાદ (૩) વસધ્ધરાજવસિંહ હર્મતસીંહ

દે વર્ા રહે. વીંછીવાર્ી તા.ધાનેરાવાળાઓેએ એકબીજાના મેળાપીણાથી પોતાના કબજા

ભોગવટાની બોલેરો કેમ્પર ગાર્ી નાં- નાં-G.J.8.V.4972 માાં તેમજ શ્રવણજી થાાંનાજી ઠાકોર રહે. ર્ેકા તા. લાખણીવાળાના રહેણાાંક ઘરમાાં ગેરકાયદે સર વગર
પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂની બોટલ નાંગ-૪૩૨

કક.રૂ ૪૩૨૦૦/- નો રાખી તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ-૩૦૦૦/- તથા બોલેરો કેમ્પર

ગાર્ીની કક.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂ- ૩,૪૬,૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ આગથળા પ્ોહી-ગુ.ર.નાં.૯/૧૯ પ્ોહી
એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૮/૧/૧૯ ક.૬/૩૦ વાગે મોજે જસાલી રે લવે ફાટક ગામે આ કામના બોલેરો કેમ્પર નાંબર જી.જે.૧૮.એટી.૧૨૪૧ નો ચાલકે પોતાની ગાર્ીમાાં ગે.કા અને
વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ ૩૨ કૂલ કક.રૂ ૧૧૪૦૦૦
૩૧૪૦૦૦

ની

હેરાફેરી

કરી

પોલીસ

રે ઇર્

દરમ્યાન

ભાગી

ગયેલ

હોઇ

ગુનો

નો તથા ગાર્ી ની કકરૂ ૨૦૦૦૦૦ સાથે કૂલ મુદામાલ કકરૂ

કરે લ

હોઇ

તેઓના

વવરૂધ્ધ

કદયોદર

પ્ોહી.ગુ.ર.નાં.૮/૧૯

પ્ોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૯/૧/૨૦૧૯ ક.લાક. ૧૪/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર જલારામ કોમ્પલેક્ષ ગામે આ કામના ત્હોદારો રાજેશભાઇ @ રાજુ વનવતનભાઇ રાવલ, રહે. પાલનપુર,
માન સરોવર રોર્, સ્મશાન પાસે, તા. પાલનપુર વાળો જાહેરમાાં વરલી મટકાના આંક ફરકનો અલગ અલગ ગ્રાહકો વવજયકુ માર રમેશભાઇ માળી તથા રાજુ ભાઇ
મેઘાભાઇ માળી પાસેથી વેપાર લઇ ગુલાબભાઇ રહે. હકરપુરા, પાલનપુર વાળાને વેપાર લખાવી એકબીજાના મેળાપીપણામાાં વરલીમટકાનો આંક ફરકનો
પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી, રમાર્તો જુ ગારના સાકહત્ય તથા રોકર્ રકમ રૂ.૧૮૨૩૬/- સાથે મળી આવી પકર્ાઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા.સીટી
પ ૂવડ પો.સ્ટેશન સેકન્ર્ ગુ.ર.નાં. ૪૨/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલમ. ૧૨અ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૩/૩૦ વાગે મોજે ચાંર્ીસર થી એસ.આર.પી કેમ્પ પાસે ગામે આ કામના ઇનોવા ગાર્ી નાંબર GJ.18.H.1059 ના ચાલક પ્કાશકુ માર
પરષોતમભાઇ પટેલ રે હ.ે ૮૦ ધોળાકુ વા પટેલ વાસ તા.માણસા જી.ગાાંધીનગર તથા બીજા ઇસમ દુ ધાભાઇ હીરાભાઇ ભરવાર્ રહે.૩/૭૫ સત્યમનગર રબારી
કોલોની અમરાઇવાર્ી અમદાવાદ વાળાઓએ પોતાની ગાર્ીમાાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની પેટી નાંગ – ૧૩ બોટલ
નાંગ–૧૫૬ ની કુ લ કક.રૂ.૪૦,૮૦૦/- નો ભરી ઇનોવા ગાર્ી ની કીરૂ.૪૦૦૦૦૦/ તથા બાંને ઇસમો પાસેથી મળે લી રોકર્ રકમ રૂ.૪૫૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩
કકિં.રૂ.૫૦૦૦/- એમ કૂલ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ.૪૫૦,૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇર્ દરમ્યાન ગાર્ીનો ચાલક તથા
બીજો એક ઇસમ પકર્ાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ગઢ પો.સ્ટે.પોહી ગુ.ર.નાં.૦૨/૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯,૮૧,મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૯ ક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે મોરવાર્ા ગામના ચારરસ્તા પાસે આ કામના તહોદારોએ (૧) હુસૈનખાન ઉફે ભીખો S/o દોલતખાન
જાતે.બલોચ(મુસલમાન) ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ડ્રાઈવીંગ રહે.રાધનપુર, ગાંજ બજાર, શાાંવતધામ રોર્, તા.રાધનપુર જજ.પાટણ (૨) નસતરખાન S/o ઈબ્રાહીમખાન
જાતે.બલોચ(મુસલમાન) ઉ.વ.૩૮ ધાંધો.ખેતીરહે.વેર્, તા.સમી, જજ.પાટણ એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાની મકહન્રા કાંપનીની બોલેરો ગાર્ી નાં.GJ-24-K-

3788 માાં ગે.કા. અને વગર પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૧૨ (૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલ નાંગ-૫૭૬) કકિં.રૂા.૫૭,૬૦૦/- તથા
બીયર ટીનની પેટી નાંગ-૯ (૫૦૦ એમ.એલ.ની ટીન નાંગ-૨૧૬) કકિં.રૂા.૨૧,૬૦૦/-ની રાખી બોલેરો ગાર્ીની કકિં.રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૧
કક.રૂ.૩,૦૦૦/- તથા રોકર્ રકમ રૂા.૬૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂા.૩,૩૨,૮૦૦/-સાથે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની હેરાફેરી કરી બાંન્ને તહોદારો
પકર્ાઈ જઈ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ સુઇગામ પો.સ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નાં.૦૧/૨૦૧૯ પ્ોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧,૧૧૬(૨) મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા: ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગે માાંજે પાલનપુર વશવ માકે ટ હકર ચેમ્બસડના બીજા માળે આ કામના નરે શકુ માર ગોદર્ભાઇ પટેલ .વ-૪૦, રહે.
નાંદનવન સોસા. ગણેશપુરા, પાલનપુર વાળાએ પોતાના આવથિક લાભ સારૂ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના કહરાના કારખાનાના બીજા માળે (૧) સુવનલભાઇ
જોઇતાભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૨૬, રહે. કુ ાંભાસણ, તા. પાલનપુર. (૨) કાન્તીભાઇ ગાંગારામભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૩૮, રહે. શેરી નાં.૭ જુ ના લક્ષ્મીપુરા, પાલનપુર. (૩)
રાકેશભાઇ પરષોતમભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૩૮, રહે. લીંબુફામડ, પી.ટી.સી કોલેજ પાછળ, ગણેશપુરા, પાલનપુર. (૪) મનોજકુ માર મોહનભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૩૦, રહે.
રાધેશ્યામ સોસા. જુ ના લક્ષ્મીપુરા, પાલનપુર. (૫) મહેન્રકુ માર ભીખાભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૪૨, રહે. ઉવમયાનગર ભાગ-૨, જુ ના લક્ષ્મીપુરા, પાલનપુર. (૬) ભાવવક
કરશનભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૪૦, રહે. ઉવમયાનગર ભાગ-૨, જુ ના લક્ષ્મીપુરા, પાલનપુર. (૭) કદવાનવસિંગ હબ
ુ લાલ ચૌહાણ, ઉં.વ-૩૪, રહે. ૩૦/૭૦૬, ગુ.હા.બોર્ડ ,
છે લ્લુ બસ સ્ટેન્ર્, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. (૮) ભાવેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૩૩, રહે. શ્રી કૃષ્ણાનગર સોસાયટી, વાદીલા રોર્, રામદે વ હોટલની પાછળ,
પાલનપુર. (૯) જીજ્ઞેશકુ માર દે વચાંદભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૨૭, રહે. લક્ષમણપુરા, તા. પાલનપુર. (૧૦) વપનેશભાઇ બાબુભાઇ પ્જાપતી, ઉં.વ-૩૪, રહે.
પ્જાપતીવાસ, જગાણા, તા. પાલનપુર. (૧૧) જગદીશભાઇ રામચાંદભાઇ પટેલ, ઉં.વ-૪૦, રહે. દે વપુરા, તા. પાલનપુર. વાળા ઇસમોને ભેગા કરી ગે. કા અને
વગર પાસ પરમીટે પોતાના બાંધ હીરાના કારખાનામાાં ગાંજી પાના વર્ે તીનપત્તીનો પૈસાથી હારજીતનો જુ ગારનો રમી રમાર્ી પોલીસ રે ઇર્ દરમ્યાન જુ ગારના
સાકહત્ય સાથે રોકર્ રકમ રૂ.૧,૬૨,૩૮૦/ તથા મોબાઇલ નાંગ-૯ કકરૂ. ૧,૦૬,૦૦૦/ એમ કૂલ મુદ્દામાલ કકરૂ. ૨,૬૮,૩૮૦/ સાથે પકર્ાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
તેઓના વવરૂધ્ધ પા.શહેર પુવડ પો.સ્ટે સે.ગુ.ર.નાં. ૪૮/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના ક.૦૬/૫૦ વાગે માાંજે વશહોરી ટાઉન મુકામે આ કામના તહોમતદારો(૧) મુકેશવસહ મોહનવસહ જાલુજી ર્ાભી રહે.વશહોરી ભાવાણીપાટી
તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૨) મુકેશસીહ શીવાજી સોલાંકી રહે.બુરાલ તા.ર્ીસા જી.બ.કાાં.એ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજા ભોગવટાની હ્યુન્ર્ાઇ આઇ
ટેન જેનો નાંબર GJ-08-AP-4501 ગાર્ીમાાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ ની પેટી નાંગ-૨૧ જેમાાં બોટલ નાંગ-૯૩૬ તથા છુટી
બોટલ નાંગ-૫૬ જે મળી કુ લ બોટલ નાંગ-૯૯૨ તથા બીયર પેટી નાંગ- ૧૨ જેમાાં બીયર ટીન નાંગ- ૨૮૮ તથા છુટા બબયર ટીન નાંગ-૨૨ મળી કુ લ બીયર ટીન
નાંગ-૩૧૦ જે બોટલો તેમજ બબયર મળી કુ લ નાંગ-૧૩૦૨ જેની કુ લ કક.રૂ.૧,૭૭,૭૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૬૦૦૦/-તથા આઇ ટેન ગાર્ી
કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂ.૫,૮૩,૭૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકર્ાઇ ગયેલ હોઇ અને પકર્ાયેલ દારૂ નો જથ્થો આરોપીને સહ આરોપી મુકેશસીહ શીવાજી
સોલાંકી રહે.બુરાલ તા.ર્ીસા વાળાએ આપી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ વશહોરી પો.સ્ટે.III.ગુ.ર.નાં.૦૫/૨૦૧૯ પ્ોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,૬૭(૧)એ,૮૧,૯૮(૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા. ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે મોજે ધાનેરા રે લ નદીના પુલ ઉપર મુકામે આ કામના હુન્ર્ાઇ સેન્રો ગાર્ી નાં. GJ-01-HD-7917 ના ચાલક મયુર
રામચાંર હોટચાંદાણી(વસન્ધી) રહે. ઘર નાં-૧૪ આશારામ સોસાયટી નોબલ ટનીંગ કુ બેરનગર અમદાવાદ તા.જી અમદાવાદ વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની
હુન્ર્ાઇ સેન્રો ગાર્ી નાં. GJ-01-HD-7917 માાં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૦૯ કુ લ બોટલ નાંગ- ૩૨૪ કક.રૂ. ૫૦,૨૮૦/- તથા હુન્ર્ાઇ સેન્રો
ગાર્ી કક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ ૨,૦૦,૨૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાાં મળી આવી પકર્ાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા
પો.સ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નાં ૩૦/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા. ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે

મોજે કોટર્ા ધાખા ચાર રસ્તા પાસે મુકામે આ કામના મારૂવત ૮૦૦ ગાર્ી નાં. GJ-01-HF-868 ના ચાલક

પ્વવણકુ માર કરશનજી લુહાર રહે. બચમનગઢ તા.રાનીવાર્ા જી.ઝાલોર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂવત ૮૦૦ ગાર્ી નાં. GJ-01-HF-868
માાં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૧૩ કુ લ બોટલ નાંગ- ૩૧૨ કક.રૂ. ૪૫,૬૦૦/- તથા મારૂતી ૮૦૦ ગાર્ી કક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ
૯૫,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાાં મળી આવી પકર્ાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નાં ૩૧/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ વાગે મોજે લવારા દુગાવા ત્રણ રસ્તા પાસે મુકામે આ કામના બોલેરો ગાડી નં. GJ-02-AP-3464 ના ચાલક નાથુરામ
નવલારામ ચૌધરી(જાટ) રહે. બાડમેર ગાંધીનગર તા.જી. બાડમેર મુળ રહે. ઓગાલા તા. ચૌટણ જી બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની
બોલેરો ગાડી નં. GJ-02-AP-3464 માં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની છુટક બોટલ નંગ-૫૮૮ કક.રૂ. ૨,૩૫,૨૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી કક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/મળી કુ લ મુદામાલ ૪,૩૫,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં
૩૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૧૨/૦૧/૧૯ ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે રસાણા ગામની સીમ મુકામે આ કામ ના તહો ઇરશાદ મુનાવરમીયાાં ચાનમીયાાં મલીક(મુસલમાન) રહે. બ્જલોક નાં.૭-૩,
જુ ના મ્યુન્સીપાટી સ્ટાફ ક્વાટડ સ, શાહપુર દરવાજા બહાર અમદાવાદ વાળાએ પોતાની કબજા ભોગવટાની સફેદ કલરની ટાટા ઇન્ર્ીગો ગાર્ી GJ.01.DX.7152 માાં
ગે.કા.અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બીયરની પેટીઓ નાંગ-૧૩ કુ લ બોટલ/બીયર ટીન નાંગ -૧૯૨ કક.રૂ.૪૪,૪૦૦/- નો રાખી
તથા ટાટા ઇન્ર્ીગો ગાર્ી ની કક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદૃામાલ કક.રૂ ૨,૪૪,૪૦૦/- નો રાખી હેરા ફેરી દરમ્યાન પકર્ાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરૂધ્ધ ર્ીસા રૂરલ પો.સ્ટે . પ્ોહી ગુ.ર.નાં.-૧૯/૨૦૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫ એ.ઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૫)
તા ૩૦/૧૩ કલાક ૨૦૧૯/૦૧/૧૨.વાગે મોજે ર્ીસા બટાકા સકડ લ મુકામે આ કામના તહોદારો ૧ (ભરતભાઇ રાાંમાભાઇ જાતે પટેલ ઉ .ડ્રાઇવીંગ રહે-ધાંધો ૩૨ વ.
અમરતભાઇ મફાભાઇ (૩) ધાનેરા .માલોત્રા તા .ધાંધો ખેતી રહે ૨૯ ઓખાભાઇ શાંકરભાઇ પટેલ ઉવ (૨) ધાનેરા.ધાખા તાપટેલ રહે ધાનેરા .માલોત્રા તા .એ
એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાની કબજાભોગવટાની હન્ુ ર્ાઇ કાર નાંબર જીકે ૦૧-.જે..એચ૧૫૦૩માાં વગર પાસપરમીટે ગે ..કાનો

ભારતીય બનાવટનો .

કૂલ કક ૨૯૦-વવદે શી દારુ ની કૂલ બોટલો નાંગ.રૂ૧ .,૧૬,૦૦૦૩ .રૂ.નો તથા હુન્ર્ાઇ વનાડ કાર કક-/,૦૦,૦૦૦ તથા /મોબાઇલ ફોનકક ૧-.રૂમળી કૂલ /૨૦૦૦ .
૪ .રૂ.મુદૃામાલ કક,૧૮,૦૦૦૧.નો રાખી હેરાફેરી કરી આરોપી નાં-/,૨ પકર્ાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ર્ીસા સીટી દબક્ષણ પો .સ્ટે . પ્ોહી ગુ .નાં.ર.
૨૦૧૯/૦૩ધી પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૯૮(ર),૮૧,૧૧૬ (બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૯ કલાક ૨૨/૩૦ વાગે મોજે કીયાલ ગામની સીમમાાં મુકામે આ કામના તહોદારે કકતીજી ગોવાજી ઠાકોર રહે.કકયાલ તા.થરાદ પોતાના કબ્જજા
ભોગવટાના ખેતરમાાં બોલેરો પીક અપ ગાર્ી નાં GJ-08- AU-1990 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની કૂલબોટલ
નાંગ.૮૬૪ કક.રૂ.૮૬,૪૦૦/- નો ગેરકાયદે સર હેરાફેરી કરવા ગાર્ીમાાં ભરી બોલેરો પીક અપ ગાર્ી કી.રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા ખાલી કેરેટ કુ લ નાંગ ૫૦
કક.રૂ.૫૦૦/- સાથે કૂલ મુદામાલ કી.રૂ ૩,૮૬,૯૦૦/- નો રાખી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ થરાદ પ્ોહી.ગુ.ર.ન.૨૨/૨૦૧૯ પ્ોહી.કલમ
૬૫એઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

