ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૦ ના ક.૦૪/૨૦ વાગે મોજે થાણાથી પુર્વ કી.મી.–૨ દુર થરાદ મીઠા હાઈર્ે રોડ ઉપર કોલેજ પાસે રોડ પર ગામે આ કામના તહોદાર ( ૧ )
પ્રકાશરામ રાર્લારામ કાકડ (વર્ષ્નોઇ) ( ર ) મોહનલાલ સદરામ કાકડ (વર્ષ્નોઇ )બન્ને રહે.આરર્ા તા.સીતલર્ાણા જજ.જાલોર( રાજ ) (૩ )લાલારામ જાટ રહે.બાડમેર
(૪ )રમેશભાઇ જાટ હાલ રહે.ગાાંધીધામ મુળ રહે.ચોટન રાજસ્થાન એમ આરોપી નાં એક નાએ પોતાના કબજા ભોગર્ટાની બન્ને ગાડી જેમાાં એકથી પોતે જાતે
પાયલોટીંગ કરી તથા બીજી ગાડીમાાં પોતાના દારૂના ધાંધાના ભાગીદાર તહો નાં-ર છે જેણે પર પ્રાન્તીય ભારતીય બનાર્ટનો દારૂ ભરી તથા તહો નાં-૩ નાઓએ દારૂ
ભરાર્ી તથા તહો નાં-૪ ને દારૂ આપર્ાનો હોઇ આમ તમામ તહોદારોએ એક બીજાના મેળાપી પણાથી ભારતીય બનાર્ટના પર પ્રાન્તીય ની ગે.કા ર્ગર પાસ પરમીટે
હેરાફેરી કરી જે દારૂ કુ લ બોટલ નાંગ-૪૭૬ કક.રૂ ૧,૯૦,૪૦૦ /તથા મોબાઇલ નાંગ -૩ કક.રૂ ૪૫૦૦ /તથા બોલેરો ગાડી નાં-ર કક.રૂ ૮,૦૦,૦૦૦ -/એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ
૯,૯૪,૯૦૦ -/ના મુદામાલ સાથે તહો નાં ૧ તથા ૨ પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં ૩,૪ હાજર ના મળી આર્ી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૧૧૨ પ્રોહી કલમ -૬૫(એ.ઇ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૦ ના ક.૦૬/૧૦્વાગે મોજે થાણાથી પુર્વ્ કી.મી.– ૨્દુર્થરાદ્મીઠા્હાઈર્ે્ રોડ્ઉપર્કોલેજ્પાસે્ રોડ્પર્્ગામે આ્કામના્તહોદાર્(૧)્
લખુભા્નાગુભા્જાતે-્જાડેજા્રહે-્ફતેગઢ્તા-રાપર્(ર)્લાલુભા્ગેમરસીંગ્જાતે-જાડેજા્રહે-્ફતેગઢ્તા-રાપર્ર્ાળાઓએ્પોતાના્કબજા્ભોગર્ટાની્સ્ર્ીફટ્
ગાડી્બીયર્ટીન્થરાદથી્સાાંચોર્તરફ્જતા્પ્રથમ્જે્રોડ્ર્ળે ્છે ્જયાાં્આગળ્જતા્રોડની્જમણી્બાજુએ્આર્ેલ્ગરડાલી્દારૂ્ના્ઠેકાર્ાળા્પાસેથી્ભરી્
લાર્ેલી્તહોદારોએ્એક્બીજાના્મેળાપી્પણાથી્ભારતીય્બનાર્ટના્પર્પ્રાન્તીય્બીયર્ટીન્ની્પેટીઓ્ગે.કા્ર્ગર્પાસ્પરમીટે્ હેરાફેરી્કરી્જે્બીયર્
ટીન્કુ લ્નાંગ-૪૮૦્કક.રૂ્૪૮૦૦૦/્તથા્મોબાઇ્નાંગ-્કક.રૂ્૪૫૦૦/્તથા્સ્ર્ીફટ્ગાડી્કક.રૂ્૧,૫૦,૦૦૦/-્એમ્કુલ્મુદામાલ્કક.રૂ્૨,૦૨,૫૦૦/-્ના્મુદામાલ્
સાથે્ તહો્નાં્ ૧્તથા્૨્પકડાઇ્જઇ્ઠેકાર્ાળો્હાજર્ના્મળી્આર્ી્ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પોલીસ્સ્ટેશન્.પાટવ -સી્ગુ.ર.નાં.૨૦૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૧૧૩ પ્રોહી.
એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦્કલાક.્૨૨/૦૦્વાગ્યે મોજે્સોનેથ્ગામની્સીમમાાં્ ગામે આ્કામના્આરોપી્ગોર્ાભાઇ્મગનભાઇ્રબારી,રહે.્ધ્રેચાણા્તા.સુઇગામ્ર્ાળાએ્
ગે.કા.્અને્ ર્ગર્પાસ્પરમીટનો્દારૂની્પેટીઓમાાં્ નાના્મોટી્કાચની્બોટલો્કુ લ્નાંગ-૮૯૮,જેની્કુ લ્કક.રૂ.્૧,૦૬,૬૦૦/્(એક્લાખ્છસો્છાસઠ)નો્સોનેથ્
ગામની્સીમમાાં્ માંગાર્તાાં્ કીતીભાઇ્લર્ીંગભાઇ્ઠાકોર,રહે.ધ્રેચાણા,તા.સુઇગામ્ર્ાળાએ્પોતાના્મોટા્બાપા્ના્ખેતરમાાં્ રખાર્ી્ર્ેચાણ્કરતાાં્ પોલીસ્રે ઈડ્
દરમ્યાન્રોકડ્રૂવપયા્૩૬૦૦/-તથાએક્મોબાઇલ્ફોન્કક.રૂ.૨૦૦૦/એમ્કુ લ્મુદામાલ્રૂવપયા્૧,૧૨,૨૦૦/્ના્સાથે્પકડાઇ્જઇ્ગુનો કરે લ હોઇ સુઇગામ્પો.સ્ટે્
ગુ.ર.નાં્C્૧૧૧૯૫૦૪૫૨૦૦૦૧૮્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ-૬૫ઇ,૧૧૬(બી) ,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦્ના્કલાક્૧૮/૦૦ ર્ાગે મોજે મોજે્પાલનપુર્પાલનપુર્રે લર્ે્ સ્ટેશન્બહાર્હોટલ્ખેતલાઆપાની્સામે ગામે આ્કામનો્તહોદારોએ્(૧)્
કહતેશભાઇ્ ઉફે ્ મુન્નો્ ગણપતજી્ ઠાકોર્ રહે.્ ચામુડ
ાં ાર્ાસ્ ્ કાલીબસ્તી્ અંબબકાનગર્ ્ પાલનપુર્ તા.પાલનપુર્ (૨)્ બાબુભાઇ્ પોપટભાઇ્ જાતે્ ર્ાલમીકી્ રહે.્
ર્ાલમીકીર્ાસ્ મીનીઅંકકકાનગર્ સામે્ પાલનપુર્ (૩)્ રાજુભાઇ્ પ્રહલાદભાઇ્ઠાકોર્ રહે.્ચામુડ
ાં ાર્ાસ્ કાલીબસ્તી્ પાલનપુર્ ર્ાળા્ એક્ બીજાના્ મેળાપીપણામાાં્
ર્રલી્મટકાના્આંક્ફરકના્આંકડા્લખી્લખાર્ી્રોકડ્રકમ્કક.રૂ્૧૦૫૪૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ્૩્કકરૂ્૮૫૦૦/્એમ્મળી્કુ લ્રૂ.૧૯૦૪૦/૦૦્ના્મુદામાલ્
સાથે્ પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ હોઇ પા.સીટી્પુર્વ્ પો.સ્ટેશન્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૦૦૦૮૫્જુગાર્ધારા્ક.્૧૨્અ્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

