બનાસકાાંઠા જીલ્લા લીલ સ વારા ા ક લ સા ક કામગ ક (તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ થ તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૭ સુઘ )
(૧)
તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ક.૨૩/૦૫ વાગે મીજે દાાંત વાડા વવજયાસ

માતાજીના માંદક

ત ફ સ્કીલ યી કમ્લ

ગાડક નાં.એમ.એચ ૦૪ એ ડબલ્યુ ૬૫૬૫ ના ચાલક

લીતાન કબ્જાન ગાડકમાાં ગે.કા.ની કફક માદક લદાથથ લીષડીડાની ની જથ્થી વજન ૪૨૮ કકલી ૫૦૦ ગ્રામ કક.રૂ. ૧૦,૭૧,૨૫૦ /- ની તથા સ્કીલ યી કમ્લ ગાડક
ન કકરૂ/ ૩૦૦૦૦૦ એમ કૂલ મુદ્રામાલ કકરૂ/ ૧૩,૭૧,૨૫૦ ની

ાખ વહન ક ક

ગાડક મુકક ભાગ જઇ ગુની ક લ હીઇ દાાંત વાડા

લી.સ્ટ.- સેકન્ડ

ગુ. .નાં.૩૨/૨૦૧૭ એન.ડક.લ .એસ એકટ ૧૯૮૫ ન કલમ- ૧૫ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૨)
તા.૧૮/૭/૨૦૧૭ ના ક.૧/૪૦ વાગે
ીકડ

માાંજે

ાણકપુ

ગામે આ કામના તહીદા ી ાહ માાં ગે.કા.

કમ રૂ.૧૦૨૩૦/-તથા મી.સા નાંગ-૨ કક.રૂ.૫૦૦૦૦/-તથા ગાંજીલાના નાંગ ૫૨/ કક.રૂ.૦૦/-

રૂ.૫૦૨૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે કૂલ લાાંચ

કતે ગાંજીલાના વડ લૈસા લાનાથ હા જીતની જુ ગા

મ

તથા હાથ રુ માલ એક કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળક કુ લ

આ ીલ ઓ લકડાઇ જઇ થ ા લી.સ્ટ II ગુ. .નાં ૪૯/૨૦૧૭ જુ ગા

ધા ા ક ૧૨ મુજબ

ગુની

દાખલ ક ક સા ક

કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૩)
તા.૧૯/૭/૨૦૧૭ ના ક.૨/૩૦ વાગે માાંજે વડા ગામન સ મમાાં આ કામના તહીદા ી ાહ માાં ખુલ્લામાાં ત ન લત્ત ની
લૈસાથ ત નલત્ત ની જુ ગા

મ

માડતા ગાંજી લાના નાંગ.૫૨ તથા

કક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા એક હક ીહીન્ડા કાંલન નુ ાં સ્પ્લેન્ડ

મીટ

ીકડ

ીકડ હા જીતની જુ ગા

ગાંજીલાના

કમ રૂ.૧૧,૯૦૦/- તથા મીબાઇલ નાંગ.૭ કક.રૂ.૧૧,૮૦૦/- તથા પ્લાટીકનુ ાં કાંતાન

સાયકલ જેની નાં-GJ-08-M-9235 કાળા કલ નુ ાં જેન કક.રૂ.૨૫૦૦૦/- મળક કૂલ કક.રૂ.૪૮૭૦૦/- ના

મુદામાલ સાથે લકડાઇ જઇ તથા એક ઇસમ નાશ જઇ થ ા લી.સ્ટ II ગુ. .નાં ૫૦/૨૦૧૭ જુ ગા ધા ા ક ૧૨ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં
આવેલ છે
(૪)
તા.૧૯/૭/૧૭ ક.૦૪/૦૦ વાગે મીજે અછવાડકયાથ ચાળવા કાચા માગથ ઉલ સ્લેશ યી ગાડક નાં. GJ 01 AR 8595 ની ચાલક તથા બાજુ મા બેઠલ ઇસમએ સદ
ગાડકમાાં લાસ લ મ ટ વગ

ગે.કા.ની વવદશ દારૂન લેટક નાંગ–૩૨ તથા છુટક ીટલ નાંગ ૫૫૪ મળક કુ લ બીટલ નાંગ-૨૦૯૦ કકિં.રૂ.૨,૦૯,૦૦૦/- તથા સ્લેશ યી

ગાડક કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- જે કુ લ મળક કકિં.રૂ.૪,૦૯,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હ ાફ ક ક ક એકબ ાએ ગુની ક વામાાં મદદગા ક ક ક પ્રીહક નાકાબાંધ દ મ્યાન
ગાડક મુકક નાસ જઇ કદયીદ પ્રીહક.ગુ. .નાં.૨૫૨/૧૭ પ્રીહક.ક.૬૫ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૫)
તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે મીજે અસાણા ગામન સ મ આ કામના તહીદા લીતાના કબા ભીગવટાના ટ્રકટ ન ટ્રીલ માાં ઇગ્લલશ દારૂ ટ્રકટ
નાંબ

G.J.09.E.5799 વાળાન ટ્રીલ માાં ગે.કા. વગ

કક.રૂ.૪,૨૭,૨૦૦/- તથા ટ્રકટ

લાસ-લ મ ટની લ પ્રાવતય બનાવટની ઇંલલ સ દારૂ ન પુઠા લેટક નાંગ-૮૯ કુ લ બીટલી નાંગ-૪૨૭૨ કુ લ

ન કક.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- તથા ટ્રીલ ન કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ન ગણ

ઇગ્લલશ દારૂન હ ાફ ક દ મ્યાન ટ્રકટ

તથા ટ્રીલ મુકક નાશ જઇ ભાભ

જે કુ લ મુદામાલ કક.રુ -૮,૨૭,૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

લીલ સ સ્ટશન પ્રીહક ગુ.ર.ન.૨૫૯/૧૭ પ્રીહક કલમ.૬૫-એ.ઇ.૧૧૬-૨,૯૮-૨ મુજબ

ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૬)
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૭/૫૫ વાગે મીજે નાના કાલ ા ગામે આ કામના તહીદા
ાહ માાં ગે.કા.ની ગાંજી લાનાની હા જીતની ત્રણ લત્ત ની જુ ગા

મ

માડતા

ીકડ

ામાજી સીનાજી ઠાકી

હ.નાના કાલ ા તા.લાખણ વવ.૯ વાળાઓ

કમ રૂ. ૧૯૭૬૦/- તથા મીબાઇલ નાંગ ૯ કક.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- તથા લ કડ

ડાલુ કક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા જુ ગા ના સાહકત્યી સાથે મળક કુ લ રૂ.૧,૮૦,૭૬૦/- મળક આવ નવ માણસી લકડાઇ જઇ તથા અમુક માણસી નાશ જઇ ભ લડક
સેકન્ડ ગુ. .નાં-૩૭/૨૦૧૭ જુ ગા ધા ા કલમ ૧૨ મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૭)
તા.૨૦/૭/૨૦૧૭ કલાક. ૧૯/૫૦ મીજે લાલનપુ નાન બા
ગાંજીલાના નાંગ-૫૨ કકમત રૂવલયા ૦૦/૦૦ તથા

આ કામના ત્હીદા ી ગાંજીલાના વડ લૈસાન હા જીતની જુ ગા

મ

માડક જુ ગા ના સાકહત્ય

ીકડ રૂવલયા કુ લ -૪૧૧૫૦/- તથા મીબાઇલ ફીન નાંગ-૬ કકિં.રૂ/-૧૩૯૦૦/-મળક તથા ગાંજીલાના શ લબાંધ

બીકસ નાંગ-૯ કકમત રૂવલયા ૩૬૦ કુ લ મુદામાલ કકમત રૂવલયા-૫૫૪૧૦/- ના મુદામાલ સાથે તહી નાં-૧ થ ૫ લકડાઇ જઇ તથા તહી નાં- ૬થ ૧૨
દ મ યાન નાસ જઇ તથા તહી વસકાંદ ખાન બબસ્મ લ્લાખાન નાગી ક
મુજ્જફ ખાન ફતેમહમાંદ નાગી ક હાજ

હ-લાલનપુ હસ
ુ ેન ચીક નાગી કવાસવાળી હાજ

ન મળક આવ લાલનપુ સ ટક પ ૂવથ લી.સ્ટ.સેકન્ડ ગુ. .નાં. ૧૫૯/૨૦૧૭ જુ ગા

ડ

ન મળક આવ તેમજ મકાન માબલક
ધા ા કલમ. ૪,૫ મુજબ ગુની દાખલ

ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે
(૮)
તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે મીજે ગુદ
ાં ક લીલ સ ચેક લીસ્ટ આ કામના તહીમતદા ીએ એકબ ાના મેળાલ લણામાાં લીતાના કબા હઠળના
ટ્રલ

ગાડક નાંબ

RJ.07.GC.7271 માાં ગે.કા. વગ

લાસ લ મ ટ લ

પ્રાાંવતય વવદશ દારૂ ન લેટક નાંગ- ૭૨૯ કુ લ બીટલ નાંગ- ૮૭૪૮

૨૪,૮૪,૦૦૦/- ની તથા સુકા ભુસ્સા ના કટ્ટા નાંગ- ૧૮૦ કકમત રૂવલયા ૦૦/૦૦ તથા ટ્રલ

કકમત રૂવલયા

ગાડક કકમત રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ટાટ લત ક

સ્સ કકમત

રૂવલયા ૫૦૦/- તથા મીબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂ.૫૦૦/- એમ મળક કુ લ કકમત રૂવલયા ૩૯,૮૫,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હ ા ફ ક ક ક લઇ આવતાાં લીલ સ
નાકાબાંધ દ મ્યાન લકડાઇ જઇ

લાાંથાવાડા લી.સ્ટ.પ્રીહક. ગુ નાં. ૧૪૪/૨૦૧૭ પ્રીહક. કલમ- ૬૫AE, ,૯૮ ,૮૧ ,૮૩ મુજબ ગુની

દાખલ ક ક સા ક કામગ ક

ક વામાાં આવેલ છે
(૯)
તા.૨૩/૭/૨૦૧૭ ક.૧૩/૩૦ મીજે મીજે આસીદ

ગામન સ મમાાં આ કામના તહીદા

વગ ન જેની ચેચ સ નાંબ -MA3FJEB1S00890058 ની તથા એન્જીન નાંબ

લીતાના કબ્જા ભીગવટાન સ્વ ફટ ડકઝાય

સફદ કલ ન નાંબ

–D13A2759577ની છે તેની ચાલક લીતાન કબ્જાન સ્વ ફટ ડકઝાય મા માાં

ગે કા અને વગ લાસલ મ ટ લ પ્રાન્ત ય દારૂ ન બીટલી.તથા બ ય ટકન નાંગ.કુ લ કક ૯૩૨.રૂન -/૪૦૦૦૦૦તથા સ્વ ફટ ડકઝાય ગાડક ન કક.રૂ.-/૯૩૨૦૦.
૪એમ કૂલ મુદામાલ કક.રૂ.,૯૩,૨૦૦ ની હ ાફ ક ક તા-/લીલ સ નાકાબાંધ

દ મ્યાન ગાડક મુકક ભાગ જઇ થ ાદ લીહક ગુ. .ન.-૨૫૭/૨૦૧૭ લીહક કલમ ૬૫

એ.ઇ.,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ ગુની દાખલ ક ક સા ક કામગ ક ક વામાાં આવેલ છે

