ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૮/૭/૨૦૧૯ થી તા.૧૪/૭/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૨૩/૦૦ વાગે મોજે કંસારી ગામ પાસે ગામે આ કામના તહો.દારોએ તેમના કબજાનુ મહીન્દ્રા પીકઅપ કેમ્પર નં RJ 16 GA 3021 મા
ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો અલગ અલગ બે બ્રાન્દ્ડનો વવદે શી દારૂ/બબયરની પેટી તથા છુટી બોટલ/ટીન કુ લ નંગ ૧૧૯૬ કી.રૂ.
૧,૧૯,૬૦૦/- નો તથા મોબાઇલ નંગ ૨ કી.રૂ. ૪૫૦૦/- તથા કેમ્પર ગાડી કી.રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કી.રૂ. ૫,૭૪,૧૦૦/- ના મુદામાલ સાથે બન્ને ઇસમો
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નં.-૩૯૨/ર૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ ૧૧૬(બી) ૮૧ ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે ભાભર સુઇગામ હાઇવે રોડ માળી નાસ્તા હાઉસની આગળ ગામે આ કામના તહોદાર રઘુભાઇ ચેલાજી જાતે-ઠાકોર
તથા દશરથભાઇ ભુરાજી જાતે-ઠાકોર બંન્નેરહે-ભાભર લુદરીયાવાસ તા-ભાભર વાળાઓએ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ વરલી મટકાનો આંક ફરકનો જુ ગાર
ખુલ્લામાં રમી રમાડી કુ લ રોકડ રૂવપયા.૧૩૦૭૦/-તથા જુ ગારના સાહહત્ય હક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે કુ લ મુદામાલ રૂ.૧૩૦૭૦/- સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય પ્રવીણભાઇ
ઉફે ડુ ગડુ ગ ગોપાલભાઇ જાતે-ઠક્કર નાઓએ વરલી મટકાના આંક ફરકના જુ ગારના આંકડાનુ વલણ લખી લખાવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભાભર
પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નંબર.૯૧/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક. ૧૨ (અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૨૦/૩૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોર્ડ ર ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧)ભગવાનારામ સ/ઓ સુર્
ાં ારામ પ્રભુજી વવશ્નોઇ
(પાલર્ીયા)રહે. કુ કા વાસ તા.બાગોર્ા જી.જાલોર (રાજસ્થાન)(૨)માાંગીલાલ સ/ઓ સુદારામ પ્રભુરામજી વવશ્નોઇ (પાલ ર્ીયા)રહે.કુ કાવાસ તા.બાગોર્ા જી.જાલોર
(રાજસ્થાન)(૩)ગણપતલાલ સ/ઓ જેતારામ વરધા રામ વવશ્નોઇ (ખીલેરી)રહે.ચોખાનીઓની ઢાણી,ખારા તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન)(૪)પ્રકાશ ઉર્ફે દદનેશ
ઉર્ફે વપન્ટુ વરીંગારામ વવશ્નોઇ રહે.ચીતલવાણા આજુબાજુ (રાજસ્થાન)વાળાઓએ એકબીજાના મેળા પીપળામાાં ટ્રકગાર્ી નાં.RJ19GB6933 માાં વગર પાસ
પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૪૯૨ બોટલ નાંગ-૫૯૦૪ દકરૂ.૨૨,૫૩,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૪ દકરૂ.૨૧, ૦૦૦/તથા ટ્રકગાર્ી નાં.RJ19GB6933 ની દકરૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા ચુનાના કટ્ટા નાંગ-૨૮૦ કીરૂ.૦૦ /૦૦ તથા તાર્પત્રી-રસ્સી રૂ.૫૦૦/- તથા એમ મળી કુ લ
દકરૂ.૨૯,૭૫,૧૦૦/- તથા બીજી ટ્રકગાર્ી નાં.RJ19GC7756 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૫૪૬ બોટલ નાંગ૬૫૫૨ દકરૂ.૨૬,૨૦,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૨ દકરૂ.૧,૦૦૦/- તથા ટ્રક ગાર્ી નાં.RJ19GC7756 ની દકરૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા ચુનાના કટ્ટા નાંગ-૨૫૦
કીરૂ.૦૦/૦૦ તથા તાર્ પત્રી-રસ્સી રૂ.૫૦૦/- તથા ટ્રકગાર્ીની પરમીટ ર્ફાઇલ તથા બીલ્ટ્રી વવગેરે કાગળો કીરૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ દકરૂ.૩૩,૨૨,૩૦૦/- એમ બાંને
ટ્રકગાર્ીઓમાાં કુ લ ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બબયર પેટી નાંગ-૧૦૩૮ બોટલ નાંગ-૧૨,૪૫૬ દકરૂ.૪૮,૭૪,૪૦૦/- તથા ટ્રકગાર્ીઓ તેમજ અન્ય
મુદામાલ મળી કુલ રૂ.૬૨,૯૭,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત ત્રણ ઇસમો પકર્ાઇ જઇ તેઓને ઉપરોકત દારૂ તથા બબયરનો જથ્થો પ્રકાશ ઉર્ફે દદનેશ ઉર્ફે
વપન્ટુ વરીંગારામ વવશ્નોઇ રહે.ચીતલવાણા આજુબાજુ (રાજસ્થાન)વાળાએ ચરખીદાદરી હરીયાણાથી ભરાવી અમદાવાદ માંગાવી એકબીજાની મદદગારીથી
હરીયાણા રાજય વનવમિત ગે.કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બીયર ગુજરાતમાાં ઘુસાર્વાનુાં ષર્યાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરુ ધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૪૬/૧૯ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના.ક.૧૬/૫૦ વાગે મોજે ગોલપ ગામની સીમમા ગામે આ કામના તહો વવક્રમભાઇ ભીખાભાઇ રજપુતરહે-ગોલપ (નેસડા) તા-સુઇગામ
વાળાએ પોતાના કબજાના ભોગવટાના ખેતરમા તેમજ છાપરામાં વગર પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટીઓ નંગ-૦૬ માંની કુ લ્લ બોટલો
નંગ-૨૮૮ તથા છુટી બોટલ નંગ-૪૨ (૧૮૦ એમ.એલ.ની કૂલ બોટલ નંગ-૩૩૦) હકિં.રૂા.૩૩,૦૦૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાન નાશી જઈ
ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ સુઈગામ પો.સ્ટે. પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૦૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬ -૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૯

ના કલાક- ૧૮/૪૫ વાગે પો.સ.ઇ રૂબરૂ વાગે મોજે અબાળા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના ત્હોદાર જેસુગજી
ં
નાગજીજી ઠાકોર રહે

અબાળા તા.ભાભરવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં બનાવેલ પતરાના ઢાળીયામાં રાખેલ ધાસચારામાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની ૧૮૦ મી.લી.ની કુ લ બોટલ નંગ-૨૭૫ જેની કુ લ કી.રૂ.૨૭૫૦૦/- નો રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન હાજર ના મળી આવી ગુન્દ્હો કરે લ
હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભાભર પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી ગુ.ર.નં.૨૩૩/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫-એઇ.૧૧૬,બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૪૫ વાગે. મોજે

મોજે જુના સણથ ગામે આ કામના તહોદારે હકુ જી ધારજી ઠાકોર રહે.જુના સણથ તા.ર્ીસા પોતાના કબ્જજા

ભોગવટાના રહેણાંક ઘરમાં દે શી દારૂ લીટર ૨૦ હક.રૂ.૪૦૦/- નો તથા ધરની પાછળ આવેલ વાડામાં દે શી દારૂ ગાળવાનો વોશ લી.૫૦૦૦ હક.રૂા.૨૦૦૦૦/એમ કુ લ્લ હક.રૂ.૨૦,૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેના ભીલર્ી પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૮૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ
કલમ ૬૫ ઇ,એર્ફ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ના ક.૧૫/૩૦ વાગે માંજે છાપી ગોલ્ડન ઠાબાઆગળ હાઇવે રોડ ઉપર પાસે આ કામના તહોદારોએ પોતાની નીસાન સની ગાડી નં.GJ 27
CM 3752 મા ભારતીય બનાવટનો વવદે સીદારૂ બોટલો નં. ૩૯૦ હક.રૂ. ૯૮૪૦૦ તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ હક.રૂ.૫૦૦ તથા વીવો કંપનીનો મોબાઇલ
હક.રૂ.૫૦૦૦ નો રાખી હેરા ફેરી કરતા આરોપી નં. ૧ અને ૨ પકડાઇ જઇ ડ્રાઇવર આરોપી ગાડી હક.રૂ.૫૦૦૦૦૦ ની મુકી નાસી જઇ ગન્દ્હો કરે લ હોઇ તેના છાપી
પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નં. ૧૩૬/૨૦૧૯ પ્રોહી.ક.૬૫એ,ઇ ૯૮(૨),૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગે મોજે ગુદ
ં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) મકસુદ ઇકબાલભાઇ મેમણ (ગુલઝાર) હાલ રહે.
ભાગ્યકુ ંસર વટવા રોડ અમદાવાદ મકાન નં.૧૧૧ મુળ રહે. ઘોરાજી તા.ઘોરાજી જી.રાજકોટ (ર) અફઝલહુસેન ઇકબાલહુસેન અંસારી રહે. પરમાનંદ પટેલની
ચાલી સરસપુર અમદાવાદ (૩) સમીર કૌસરઅલી અંસારી રહે. જુ હાપુરા અમદાવાદ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની બોલેરો પીકઅપ ગાર્ી
નાંબર GJ.27.X.6732

નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની ની કુ લ બોટલ નાંગ- ૭૪૩ કુ લ દકમત રૂવપયા

૨,૩૦,૦૦૦/- તથા બોલેરો પીકઅપ ગાર્ી દકમત રૂવપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકના કેરેટ નાંગ-૫૮ દકમત રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ દકમત
રૂવપયા ૧૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ દકમત રૂવપયા ૫,૪૦,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ર્ફેરી કરી લઇ આવતાાં વાહન ચેદકિંગ દરમ્યાન ચાલક તેમજ સાથેનો

ઇસમ પકર્ાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના પાાંથાવાર્ા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૦૧/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫-AE ૮૧-૯૮-(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૯)
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ કલાક ૦૭/૩૦ વાગે મોજે કોટડા ગામની સીમમા ગામે તે એવી રીતે કે આ કામના તહોદાર સેવરોલેટ કંપનીની ઓપ્ટ્રા ગાડી નંબર-GJ01-RC-8972 નાચાલકે પોતાની ગાડીમાભારતીય બનાવટનોવવદે શી દારુ /બીયરનીબોટલો/ટીન નંગ ૭૯૨ કુ લ કી.રૂ-૭૯,૨૦૦/-નો મુદ્દામાલ વગર પાસ
પરમીટનોગે.કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી સેવરોલેટગાડી

કી.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ ૨,૭૯,૨૦૦/-ના મુદામાલ સાથે નાકાબંધીદરમ્યાનપોલીસ તથા

સરકારી વાહન જોઇ પોતાની ગાડી મુકી નાશી જઈ ગુનો કરે લ ગુનો કરે લ હોઇ તેના પા.તા.પ્રોહીગુ.ર.ન.-૩૨૩/૧૯ધીપ્રોહીએકટ ૬૫ એ ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૨/૦૭/ર૦૧૯ કલાક ૦૬/૩૦ વાગે મોજે નારોલી ગામની સીમમાં નારોલી-કરબુણ નમમદા કેનાલ પાસે આ કામના મારૂતી સુઝુકી સ્વીફટ ગાડી નંબર RJ04-CA-5495 ના ચાલકે પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં વગર પાસપરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટીઓ નંગ-૧૪ તથા છુટી
બોટલો નંગ-૩૬ કુ લ બોટલો નંગ-૨૦૪ કુ લ હક.રૂ.૮૧,૬૦૦/-તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૦૧ હક.રૂ.૫૦૦/- તથા મારૂતી સુઝુકી સ્વીફટ ગાડી
હક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૪,૮૨,૧૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીનો પીછો કરતાં ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદ
પ્રોહી.ગુ.ર.ન. ૩૨૨/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ-૬૫એઇ,૯૮(ર),૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના ક. ૧૩/૦૦ વાગે મોજે ડીસા નવા વવશ્રામ ગૃહ સામે, ઇસ્કોન બીલ્ડીંગની રે મન્દ્ડ શો રૂમ નામની દુ કાન સામે ડીસા ગામે આ કામના
તહો. એ પોતાના જાત કબજા ભોગવટાની ઇનોવા ગાડી નં. GJ-1-HK-1070મા ભારતીય બનાવટનો ગે.કા.નો વગર પાસ પરવમટનો દારૂની બોટલ નંગ ૯૫
હક.રૂ. ૭૯૪૬૦/- તથા ઇનોવા ગાડી હક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ -૩ જેની કુ લ હક.રૂ. ૭૫૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ હક.રૂ. ૨,૮૬,૯૬૦/- નો રાખી
હેરાફેરી કરતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના ડીસા સીટી દબિણ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નં ૨૧૮/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એક્ટ ક. ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨), ૧૧૬ (બી)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ કલાક ૨૨/૪૫ વાગે મોજે ખેમાણા ટોલનાકા ગામે આ કામના તહોદાર

વવક્કી બન્ના મોબાઇલ નંબર-૯૭૭૨૩૯૬૩૫૪ વાળાએ વસલ્વર

કલરની સ્વીફ્ટ ડીઝાયર ગાડી નંબર-GJ-27-AA-7317ના ચાલક ચાવડા વવજયવસહ હદલીપવસહ રહે વી-૪ સોમનાથ નગર-૧,કલ્યાણપુરા કલોલ જી ગાંધીનગર
વાળાને તેના કબ્જજાની ગાડીમા ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ ની

બોટલો નંગ ૧૯૨ કુ લ કી.રૂ-૭૨,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો

ભરાવી તથા સ્વીફ્ટ ડીઝાયર ગાડી કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા બે મોબાઇલ હકિંમત રૂ-૬૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ ૩,૭૮,૦૦૦/-ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી
ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા.પ્રોહી.ગુ.ર.ન.-૩૨૬/૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫ એ ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૧૯/૪૫ વાગે મોજે મોટા જામપુર ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) ટીનાજી કુ ંવરજી ઠાકોર રહે.જામપરુ તા.કાંકરે જ (૨) પ્રહલાદજી
સુઝાજી ઠાકોર રહે.જામપુર તા.કાંકરે જ (૩) અનારજી થાનાજી ઠાકોર રહે.જામપુર તા.કાંકરે જ (વાયવાળા ઓઢા) (૪) બાબુજી મોહનજી ઠાકોર રહે.મોટા જામપુર
તા.કાંકરે જ (૫) ભવાનજી જવાનજી ઠાકોર રહે.મોટા જામપુર (વાયવાળા ઓઢા)

તા.કાંકરે જ (૬) આંબારામભાઇ ઉફે અપ્ટ્પુ ઉમેદભાઇ પરમાર રહે.આંબલુણ

તા.કાંકરે જ (૭) હદનાજી ચેહરાજી ઠાકોર રહે.આંબલુણ તા.કાંકરે જ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના
સાહીત્ય સાથે કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૦,૩૦૦/- તથા કબજે લીધેલ તમામ મોબાઇલ ની હક.રૂ.૧૬૦૦/- નો સાથે કુ લ હક.રૂ.૧૧,૯૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પોલીસ
રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.II ગુ.ર.નં-૫૯/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ
છે .
(૧૪)
તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે રામસીડા ત્રણ રસ્તા ગામે આ કામના ત્હોદારે ફોક્સ વેગન કંપનીની વેન્દ્ટો ગાડી નં. GJ -18 BA 3884 ના ચાલક
પોતાની પાસેની ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના બીયર ટીનની પેટી નંગ -૧૧ ,બોટલ કુ લ નંગ –૨૬૪ હકિં.રૂ.૨૬૪૦૦/- નો
તથા ફોક્સ વેગન ગાડી નં. GJ -18 BA 3884 ગાડી હક.રૂ. ૩, ૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી હક.રૂ. ૩૨૬૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ચાલક પોતાની ગાડી મુકી
નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાંતીવાડા પો.સ્ટે .- III ગુ.ર.નં.૩૧૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા ૧૩/૦૭/૧૯ ના

કલાક ૧૪/૦૦ વાગે મોજે સમૌ નાના ગામે આ કામના સદરે વવક્રમજી નાગજીજી મકવાળા રહે જોરાપુરા (સમૌ) તા ડીસા વાળાએ

પોતાની કબજા ભોગવટાની ઈકો ગાડી નં GJ-02-CA-0406 મા ભારતીય બનાવટનો ઇગ્ગ્લશ દારૂ તથા ટીન બબયર પેટી નંગ ૮ કુ લ બોટલ તથા ટીન બબયર
નંગ ૩૧૨ હકમત ૩૧.૨૦૦ નો વગર પાસ પરવમટે રાખી હેરાફરી કરી તથા તહો નંબર (૧) જાલમવસહ દે વવુ સહ જાદવ (૨) મંગળવસહ દે વીવસહ જાદવ બન્ને રહે
વેળાવાપુરા તા ડીસા વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપી પણામા અંગ્રેજી દારૂ ભરાવી હેરાફરી કરી મદદગારી કરી ઠાકોર વવક્રમજી નાગજીજી મકવણા ઠાકોર રહે
જોરાપુરા તા ડીસા વાળો પોતાની ઈકો ગાડી નંબર GJ-02-CA-0406 સાથે પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ ર્ીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્રોહી. ગુ.ર.ન.૪૦૧ /૧૯ પ્રોહી કલમ
૬૫ એ,ઈ ૧૧૬(૨) ૮૧,૯૮ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૩/૦૭/૧૯ ક.૦૧/૧૫ વાગે મોજે અણંદપુરા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) દાનુભા હવુભા વાઘેલા રહે.રાણકપુર તા.કાંકરે જ તથા (૨)
સનાજી રામજીજી સબોસણા (ઠાકોર) રહે.ભલગામ તા.કાંકરે જ તથા (૩) ઉમેદજી લીલાજી ઠાકોર રહે.રૂની તા.કાંકરે જ ખુલ્લી જગ્યામાં ગે.કા અને વગર પાસ
પરમીટે જાહેરમાં ગંજીપાના વડે હારજીત તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૩૫૯૩૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા હાથ
બત્તી નંગ-૧ હક.રૂ.૧૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૨ જેની હક.રૂ.૪૦૦૦/- તથા અલ્ટો ગાડી-૧ હકે.રૂ-૭૦૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ હક.રૂ.૧,૧૦,૦૩૦/- સાથે ત્રણેય
ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૫૭/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૧૭)
તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ કલાક ૦૮/૩૦ વાગે મોજે ધાનેરા નેનાવા રોડ શીવનગર નાળા પાસે ગામે આ કામના તહોદાર તાજારામ ગુમનારામજી સુથાર
રહે.પાદરડી તા.ગુડામાલાની જી.બાડમેરવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની સેન્દ્રો કાર નંબર જી.જે.-૧૨ જે.-૧૨૩૯ માં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની છુટી બોટલો નંગ-૮૪ હક.રૂ. ૬૦,૦૦૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૦૧ હક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા સેન્દ્રો કાર હક.રૂ.૮૦,૦૦૦/એમ કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૧,૪૫,૦૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૩૬૭/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી કલમ ૬૫એ,ઇ,
૯૮(ર),૧૧૬(ર) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા:-૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક.૦૦/૫૦ વાગે મોજે ભાભરજુ ના સીમ, ભેમબોરડી રોડ ગામે આ કામના તહોદારોએ(૧) વવષ્ણુભા બલુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૮
ધાંધો.ખેતી રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૨) બળદે વવસિંહ મનુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ખેતી રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૩) હરે શકુ માર અરજણભાઇ
જાતે.માળી ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.મજુ રી રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૪) અશોકવસિંહ બચુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૮ ધંધો.કડીયાકામ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૫)
ુ ા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૮ ધંધો.ફ્રૂટની લારી રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૬) આશારામભાઇ શીવાભાઇ જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ ધંધો.ખેતી
વવપુલવસિંહ લેબભ
રહે.ભાભરનવા બ્રાહમણ બોડીગ પાસે તા.ભાભર(૭) પ્રતાપવસિંહ મગનવસિંહ રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૮) ચકુ ભા ઉફે નોળીયા બચુભા રાઠોડ
રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર(૯) મહહપતવસિંહ ઉફે મેપ ુ કનુભા રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર(૧૦) ભુદરજી વાહજી ઠાકોર રહે.મીઠા તા.ભાભર(૧૧) ઉદુ ભા ધનુભા
રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર(૧૨) વસધ્ધરાજવસિંહ ફતેવસિંહ રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર મોજે ભાભરજુ ના ગામની સીમમાં, ભેમબોરડી રોડ ઉપર આવેલ
વવષ્ણુભા બલુભા જાતે.રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભરવાળાના ખેતરમાં રહેણાંક ધરની આગળ લાઈટના અજવાળે ખુલ્લામાં પૈસા વડે ગંજી પાનાનો હારજીતનો
જુ ગાર રમતા છ ઇસમો રોકડા રૂવપયા રૂ.૧૭૨૬૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૩ હકિં.રૂ.૫૦૦૦/- એમ મળી કુ લે
રૂ.૨૨૨૬૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ તેમજ અન્દ્ય છ ઈસમો નાશી ગયેલ જેમા નં-(૧) પ્રતાપવસિંહ મગનવસિંહ રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૨)
ચકુ ભા ઉફે નોળીયા બચુભા રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૩) મહહપતવસિંહ ઉફે મેપ ુ કનુભા રાઠોડ રહે.ભાભરજુ ના તા.ભાભર (૪) ભુદરજી વાહજી ઠાકોર
રહે.મીઠા તા.ભાભર (૫) ઉદુ ભા ધનુભા રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર (૬) વસધ્ધરાજવસિંહ ફતેવસિંહ રાઠોડ રહે.ભાભરનવા વાળા નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
ભાભર પો.સ્ટે . સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નંબર.૯૪/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

