ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૫/૭/૨૦૧૯ થી તા.૨૧/૭/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૯ કલાક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે

લુદરા ગામની શમશાન ભુમીની બાજુ માાં તળાવની પાળ ઉપર ગામે આ કામના તમામ આરોપીઓ (૧)

હેમજીજી ચમનજી ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા(૨) અરવવિંદભાઇ નારણભાઇ માળી ઉ.વ.૨૫ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા(૩)
વવનોદજી મણાજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૬ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા(૪) મુસ્તુકભાઇ રમઝાનભાઇ સુમરા ઉ.વ.૩૦ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા(૫)
રામજીભાઇ તેજાભાઇ રાવળ ઉ.વ.૨૦ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા(૬) દદનેશભાઇ સાંગ્રામભાઇ રાવળ ઉ.વ.૨૫ રહે.લુદરા તા.દદયોદર જી.બનાસકાાંઠા
લુદરા ગામની શમશાન ભુમીની બાજુ માાં તળાવની પાળ ઉપર પીલુડીના ઝાડ નીચે ખુલ્લી જાહેર જગ્યામાાં ભેગા મળી તેઓના અંગત ફાયદાસારૂ ગાંજીપાના વડે
પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી તથા રોકડ રૂ.૧૨,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૬ દક.રૂ.૧૧,૭૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે કુ લે
રૂ.૨૪,૧૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ દદયોદર પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નાં.૬૫/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા-૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક -૧૯/૦૦ વાગે મોજે થરાદ વાવ જતા રોડ કેનાલના પુલ પાસે મુખ્ય કેનાલની બાજુ માાં ગામે આ કામના તહો ભાવાભાઇ
જયાંવતભાઇ જાતે. વાઘેલા રહે. સનેસડા તા.ભાભર તથા વવરમભાઇ કાનજીભાઇ જાતે. ઠાકોર વડાણા તા.દદયોદર વાળાઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી
પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નાંબર- GJ-02-R-4010 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો અગ્રેજી દારૂની પેટી નાં-૧૯
બોટલ

નાંગ.૯૧૨ કુ લ દક.રૂા ૯૧,૨૦૦/- નો રાખી તથા ગાડીની દક.રૂા.૩૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂા. ૧,૨૧,૨૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતા તહો ભાવાભાઇ

જયાંવતભાઇ જાતે.વાઘેલા રહે. સનેસડા તા.ભાભર વાળો પકડાઇ જઇ તથા તહો વવરમભાઇ કાનજીભાઇ જાતે. ઠાકોર વડાણા તા.દદયોદર વાળો નાશી જઇ તથા
તહો શકુ રખાન જુ મેખાન જાતે.સીપાઇ રહે.ખારાખોડા તા.થરાદ તથા વશવાભાઇ દે વાભાઇ પટેલ (માળવી) રહે. દદપડા તા.થરાદ વાળાઓએ પ્રોહી મુદ્દામાલ
ભરાવી (આપી) ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરાદ પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૨૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ના ક-૦૮/૦૦ વાગે મોજે અસારાવાસથી લોદ્રાણી બાજુ કસ્ટમ લખાપીર માંદદરના પાટીયા પાસે કસ્ટમ રોડ ઉપર ગામે આ કામના સ્વીફટ
ડીઝાયર ગાડી નાંબર જી.જે.૧૮ બી.એફ. ૫૯૫૨વાળીનો ચાલક તથા તેની સાથેનો માણસ તેના કબ્જજા ભોગવટાની ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો
ભારતીય બનાવટનો પર પ્રાતીય દારૂની બોટલો નાંગ- ૧૦૧૦ દક.રૂ. ૧,૦૧,૦૦૦/- નો ભરી સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નાંબર જી.જે.૧૮ બી.એફ. ૫૯૫૨ વાળી દક.રૂ.
૨,૦૦,૦૦૦/-ની માાં હેરાફેરી કરતાાં મુકી પાયોટીંગ કરતી સ્સ્વફટ ગાડીમાાં બેસી નાસી જઇ ત્રણેય અજાણ્યા આરોપીઓએ એક બીજાને ભારતીય બનાવટી
પરપ્રાતીય દારૂની હેરા ફેરી કરવામાાં મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ વાવ પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૧૪૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એઇ,૯૮(ર),૮૧,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ કલાક ૧૮/૨૫ વાગે મોજે વાસણ ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના ઇનોવા ગાડી નાં MH-04-ET-0559 ના ચાલક લક્ષ્મણવસિંહ ભવરવસિંહ
સોલાંકી(રાજપુત) રહે. બાખાસર તા. સેડવા જી. બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની ઇનોવા ગાડી નાં MH-04-ET-0559 માાં ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૮૩ દક.રૂ. ૬૭,૫૦૦/- તથા ઇનોવા ગાડી દક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ દક.રૂ. ૧૦૦૦/- નો મળી કુ લ
મુદામાલ ૨,૬૮,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાાં મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ ગજેવસિંહ અમરવસિંહ સોઢા(રાજપુત) રહે. બાડમેર શાસ્ત્રીનગર
તા.જી.બાડમેર વાળા નાઓએ ભારતીય બનાવટનો દારૂનો જથ્થો ભરાવી એકબીજાના મેળાપીપણાથી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં. .૩૭૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૯/૦૦ વાગે મોજે કાંસારી ટોલનાકા રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોદારે (૧) ભવરસીંગ સ/ઓ ઓમસીંગ બહાદુ રસીંગ શેખાવત રહે.
૪૪ બાગવાલી ઢાણી, હાથોજ તા.જી. જયપુર (રાજસ્થાન) (૨) અવનીશ સ/ઓ રોહતાસ ભુપસીંગ ચમાર હે લીઝવાન (ખુદદ) તા.જુ લાણા જી.ઝીન્દ (હરીયાણા)
વાળાએ પોતાની પોતાના કબ્જજાની ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની છુટી કુ લ બોટલો નાંગ- ૭૬૭ દક. રૂ.
૩,૮૩,૫૦૦/- નો રાખી હેરા ફેરી કરતા સ્કોડા ગાડી દક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦ /- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૨ કી.રૂ. ૬૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ દક.રૂ. ૬,૮૯,૫૦૦/- નો
રાખી પોલીસ નાકા બાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં ૪૨૨/૧૯ પ્રોહી ક.૬૫એ ઇ, ૯૮(૨), ૧૧૬
બી,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૮/૦૭/૧૯ ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે રાછે ણા ગામે આ કામના આરોપીઓ(૧) પ્રવીણભાઇ આંબાભાઇ પરમાર (૨) કાળાભાઇ સોમાભાઇ ઠાકોર (૩) થાાંનાભાઇ
રૂડાભાઇ રાજપ ૂત (૪) વવક્રમભાઇ ગગાભાઇ ઠાકોર (૫) પ્રવીણભાઇ પીરાભાઇ રાજપ ૂત (૬) કાનજીભાઇ પીરાભાઇ રાજપ ૂત તમામ રહે.રાછે ણા તા.વાવ
જી.બનાસકાાંઠા વાળા ભેગા મળી રાછે ણા ગામે કોમ્યુવનટી હોલ બારી બારણા વગરનામાાં ખુલ્લામાાં ગાંજીપાનાનો તીનપતીનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા રોકડ રકમ
રૂ.૫૪,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ દકિં.રૂ.૬૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના ૪૩ દકિં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કૂલ રૂ ૬૦,૦૦૦/- સાથે આરોપી નાં.૧ થી ૩ નાઓ પકડાઇ જઇ
તથા નાં. ૪ તથા ૬ નાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ વાવ પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુના રજી નાંબર ૨૫/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ક.૧૩/૩૦ વાગે મોજે મીઠાગામની સીમ પાસે આ કામના તહોદાર મેધાભાઇ નાગજીભાઇ રબારી રહે.મેડા તા.સાાંચોર જી.જાલોર વાળાએ
પોતાના કબજા ભોગવટાના પીકઅપ ડાલા નાં જીજે ૧૦ ટી ટી ૦૦૭૭ માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયરની કુ લ
બોટલ નાંગ-૧૪૨૧ કી.રૂ.૧૪૨૧૦૦/- તથા પીકપ ડાલા ગાડી કી.રૂ.,૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કી.રૂ.૩,૪૨,૧૦૦ નો રાખી હેરાફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભાભર પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૩૭/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૫ વાગે મોજે ભાાંજણા ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના ડીસ્કવર મોટર સાઇકલ નાંબર GJ-06-CH-4829 ના ચાલકે
પોતાના મોટર સાયકલ ઉપર બાાંધેલ પ્લાસ્ટીકના કટ્ટાઓ માાંથી ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ -૧૦ કુ લ બોટલ
નાંગ- ૪૮૦ દક.રૂ. ૩૮૪૦૦/- તથા ડીસ્કવર મોટર સાઇકલ નાંબર GJ-06-CH-4829 દકિં.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ દકિં.રૂ. ૬૩૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ મુકી નાશી

જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં ૩૭૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૯)
તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ના ક-૦૧/૫૦ વાગે મોજે ખીમાણાપાદર ગામે તે એવી રીતે કે આ કામના મહેન્દ્રા બોલેરો ગાડી નાંબર GJ-08-R 5415 ના ચાલક
સુરેશભાઇ કાજાભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ રહે.અસારાવાસ(સમલીરણ) તા.વાવ તથા મુકેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૨૩ રહે.અસારાવાસ(સમલી રણ) તા.વાવ
વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની બોલેરો ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો પર પ્રાતીય દારૂની બોટલો નાંગ-૮૨૦ કુ લ
દક.રૂ.૮૨,૦૦૦/- તથા બોલેરો ગાડીની દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ દક.રૂ.૩,૮૨,૦૦૦/-નો રાખી હેરા ફેરી કરી ગાડીનો પીછો કરતાાં પકડાઇ જઇ એક
બીજાને ભારતીય બનાવટી પરપ્રાતીય દારૂની હેરા ફેરી કરવામાાં મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ વાવ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૧૪૫/૨૦૧૯ પ્રોહી
એકટ કલમ ૬૫એઇ,૯૮(ર),૮૧,૧૧૬(૨)મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે ઝેરડા ત્રણ રસ્તા ઉપર ગામે પાસે

આ કામના તહોદારે (૧)ચમનારામ પનારામ મોનજીજી માજીરાણા રહે.

પડાદર તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન) (૨)જાલમભાઇ બુટાસીંગ ઉફે બાબુભાઇ માજીરાણા રહે ડીસા લીલાશા નગર બેંક ઓફ બરોડા વાળા પોતાની કબજા
ભોગવટાની નાંબર વગરની માસદલ ગાડીમાાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની કુ લ છુટી બોટલો /બીયર ટીન નાંગ ૨૯૯
કુ લ દકિં.રૂ.૩૬૫૦૦- તથા મોબાઇલ ફોન -૨ દકિં.રૂ. ૧૦૦૦૦/- તથા માસદલ ગાડી દકિં.રૂ.૧૦૦૦૦૦- એમ કુ લ મુદામાલ રૂ.૧૪૬૫૦૦/-નો રાખી હેરા ફેરી કરતાાં
પકડાઇ ગયેલ હોઇ તથા ઉપરોક્ત ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ ગોળાસણ ઠેકાના માલીકે ભરાવી એક બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં ૪૩૨/૧૯ પ્રોહી ક.૬૫ એઇ,૯૮(૨), ૧૧૬બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા-૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૦૦

વાગે મોજે મોટા કાપરા બસસ્ટેન્ડ પાસે ગામે આ કામના તહોદાર ઉગમસીહ દીપસીહ દરબાર રહે-ઝાલોઢા વાળો

પ્લેટેના નાંબર વગરના મોટર સાયકલથી ઇકો સ્પોટદ ફોર વ્હીલ ગાડી નાં- GJ-18-BF-2261 ની જેમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટ નો
વવદે શી દારૂ રૂ-૨,૨૨,૬૦૦/-નો ભરે લ હોઇ જે મુદ્દામાલ તથા ગાડી ની કીમત રૂ-૨,૫૦,૦૦૦/-ની ગણી કુ લ મુદામાલ રૂ-૪,૭૨,૬૦૦/-નો ગુનાના કામે કબ્જજે
કરે લ તે ગાડીનુાં ઉપર જણાવેલ નામ વાળો તહોદાર પ્લેટેના મોટર સાયકલથી પાયલોટીંગ કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ મોટર સાયકલ લઇ નાશી જઇ તથા
ઇકો સ્પોટદ ગાડી ચાલક પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી સાઇડે મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભીલડી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૨૯૨/૨૦૧૯
પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા-૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે મોજે પાલડી ગામે જીવરાજપુરા સીમ ગામે આ કામના તહોદાર ઉગમસીહ દીપસીહ દરબાર રહે-ઝાલોઢા વાળો
પ્લેટેના નાંબર વગરના મોટર સાયકલથી સ્વીફ્ટ ફોર વ્હીલ ગાડી નાં-GJ-03-KP-6044 ની જેમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટ નો
વવદે શી દારૂ રૂ-૧,૫૦,૦૦૦/-નો ભરે લ હોઇ જે મુદ્દામાલ તથા ગાડી ની કીમત રૂ-૨,૫૦,૦૦૦/-ની ગણી કુ લ મુદામાલ રૂ-૪,૦૦૦૦૦/-નો ગુનાના કામે કબ્જજે
કરે લ તે ગાડીનુાં ઉપર જણાવેલ નામ વાળો તહોદાર પ્લેટેના મોટર સાયકલથી પાયલોટીંગ કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ મોટર સાયકલ લઇ નાશી જઇ તથા
સ્વીફ્ટ ડીઝાયર ગાડી ચાલક પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી ઉભી ન રાખી તથા પીછો કરતા આગળ જઇ કાચા માગે ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
તેઓના વવરુ ધ્ધ ભીલડી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૨૯૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ કલાક- ૦૮/૩૦ વાગે મોજે રમુણ હાઇવે ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના તહોદાર (૧) શૈલશ
ે ભાઇ મોતીભાઇ જાતે- દે સાઇ હાલ રહે. ૨શ્રીનાથ નગર,મેમનગર અમદાવાદ મુળ રહે- ખોરસમ તા-ચાણસ્મા જી- પાટણ તથા (૨) ભાવેશભાઇ ગાાંડાભાઇ જાતે-દે સાઇ રહે-કાલેડા તા-વસધ્ધપુર જી- પાટણ
વાળાઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂતી ૮૦૦ જેનો રજી નાં- જી.જે.-૦૧ એચ.ઇ. – ૬૨૭૧ માાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂની પેટીઓ તથા છુટી બોટલો નાંગ-૪૭ દક.રૂ. ૨૮૨૦૦/- તથા સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૦૧ દક.રૂ.૫૦૦/- તથા મારૂતી -૮૦૦ દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/એમ કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૫૮,૭૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ આગથળા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૪૩/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી
કલમ ૬૫એ,ઇ, ૯૮(ર),૧૧૬(ર),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ કલાક ૧૧/૦૦ વાગે મોજે ભાભર નવા મામલતદાર કચેરી ત્રણ રસ્તા રાધનપુર હાઇવે રોડ ગામે આ કામના તહોદારોએ પોતાના કબજા
ભોગવટાની નાંબર વગરની અટીગા ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની ૧૮૦ મી.લી. ની કુ લ બોટલ નાંગ-૯૬૦ કુ લ
કી.રૂ.૯૬૦૦૦/- તથા અટીગા ગાડીને દક.રૂ. કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ ૧૧૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ દક.રૂ. ૫૦૦૦/- તથા આધાર કાડદ નાંગ-૧
દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ દક.રૂ. ૦૦/૦૦ એમ કુ લ મળી કુ લ દક.રૂ. ૭,૦૨,૧૨૦/- નો રાખી એક બીજાની મદદગારીથી હેરાફેરી કરતા મળી આવી
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભાભર પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૩૮/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે મોજે લવારા ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના સ્કોડા લોરા ગાડી નાં MH-12-DJ-5000 ના ચાલક મનોહરલાલ
ભાખરારામ વવશ્નોઇ રહે. સાકડ તા. સાચોર જી. જાલોર(રાજસ્થાન) તથા બાજુ માાં બેઠેલ બાંશીલાલ જાલારામ વવશ્નોઇ રહે. સાકડ તા. સાચોર જી. જાલોર
(રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની સ્કોડા લોરા ગાડી નાં MH-12-DJ-5000 માાં ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની
પેટી નાંગ-૩૩ બોટલ નાંગ- ૧૫૮૪ દક.રૂ. ૧,૫૮,૪૦૦/-

તથા સ્કોડા લોરા ગાડી દક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ દક.રૂ. ૧૦૦૦/- નો મળી કુ લ

મુદામાલ ૩,૫૯,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં. ૩૭૯/૨૦૧૯
પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૬)
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે મોજે ઝેરડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર બાબુસીંગ ખેમસીંગ જાતે વાઘેલા ઝેરડા સીમ તા.ડીસાવાળાના
ખેતરમા આવેલ કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરમા જહુભા કાનસીંગ વાઘેલા રહે ઝેરડા સીમ તથા અન્ય એક ઇસમ ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બબયર
ટીનની કુ લ પેટીઓ નાંગ-૨૨ જેમા કુ લ બોટલ/બબયર ટીન નાંગ-૮૧૬ કુ લ દક.રૂ.૮૧,૬૦૦/-નો ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટેનો રાખી મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧
દક.રૂ.૫,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદામાલ દક.રૂ.૮૬,,૬૦૦/- સાથે બાબુસીંગ ખેમસીંગ જાતે વાઘેલા ઝેરડા સીમ તા.ડીસાવાળો પકડાઇ જઇ તથા જહુભા કાનસીંગ
વાઘેલા રહે ઝેરડા સીમ તથા અન્ય એક ઇસમ સ્થળ ઉપર હાજર નહી મળી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં-૪૪૧ /ર૦૧૯
પ્રોહી ક.૬૫ એઇ,૧૧૬(બી),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯ના ક.૧૯/૧૦ વાગે માાંજે મોરીયા ગામની સીમ ગામે આ કામના આરોપી એસ્ટીમ ગાડી નાં. MH-01-AM-2799 ના ચાલકે તેની ગાડીમાાં
ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયર બોટલ નાં.૨૬૪ કી.રૂા.૨૬,૪૦૦/- તથા એસ્ટીમ ગાડી નાં. MH-01-AM-2799 સીલ્વર
કલરની કી.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ વવદે શી દારૂ તથા બીયર બોટલ તથા એસ્ટીમ ગાડી એમ કુ લ રૂા.૧,૭૬,૪૦૦ ની ભરી હેરાફેરી કરવાાં જતાાં પોલીસ નાકાબાંધી
દરમ્યાન પીછો કરતાાં તેની એસ્ટીમ ગાડી રસ્તા ઉપર મુકી ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ વડગામ

પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.ન. ૧૨૮/૨૦૧૯ પ્રોહી

કલમ-૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯ કલાક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે ચીભડા ગામે આ કામના ત્હોદાર-તહોદાર-(૧) વધાદભાઇ બાદરાભાઇ એપા (દલીત) ઉ.વ.૨૨ રહે.લેડાઉ તા.થરાદ
જી.બનાસકાાંઠા (૨) હરજીભાઇ ઉફે હરીશ લાલાજી વણકર ઉ.વ.૨૬ રહે.નાની વવરોલ તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજ) વાળાઓએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ટ્રેકટર
નાંબર G.J.23.B.4266 વાળીના નાંબર વગરની બ્જલયુ કલરની ટ્રોલીમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ–૧૧૬ કુ લ બોટલ નાંગ.૫૫૬૮
કુ લ દક.રૂ.૫,૫૬,૮૦૦/- નો તથા ટ્રેકટર

દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા ટ્રેકટરની ટ્રોલી ની દક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ દક.રૂ.૭૫૦૦/- સાથે મળી કુ લ

રૂ.૭,૬૪,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ આ કામનો આરોપી (૩) ગણપતભાઇ રે વાભાઇ પરમાર રહે.બ્જલોચપુર તા.કાાંકરે જ વાળાએ સદર મુદામાલ
માંગાવી ગુન્હો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ દદયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૨૪૬/૨૦૧૯ પ્રોહી.કલમ.૬૫-એ,ઇ,૧૧૬-૨,૮૧,૯૮-૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

