ુ ી)્
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૨૯/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦્ના્ક-૦૩/૩૦્વાગે્ મોજે્ચોથાનેસડા્ગામે્ આ્કામના્મહેન્દ્રસીહ્ઠાકરારામ્ચૌધરી્રહે.્પન્નોણીયો્કી્ઢાળી,્સેવનનયાલા્તા.્બાયતુ્ જી.્
બાડમેર્તથા્દે વેન્દ્રકુ માર્જગદીસ્ચૌધરી્રહે.્સેવનીયાલા્તા.્બાયતુ્જી.્બાડમેર્વાળાએ્એક્બીજાની્મદદગારીથી્સ્કોરપીયો્ગાડી્એન્દ્જીન્નાં.્SJF4B25443્
માાં્ બાડમેર્ખાતે્ શીણધરી્શકક લ્ઉપર્આવેલ્ચૌધરી્વાઇન્સોપ્માાંથી્પોતાના્અંગત્લાભ્સારૂ્ગે.કા્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્નવદે શી્
દારૂની્કુ લ્બોટલ્નાંગ્૨૪૦્કી.રૂ.્૩૬,૦૦૦/્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૦૧્કક.રૂ્૫૦૦૦/્તથા્રોકડ્રકમ્રૂપીયા્૧૫૦૦્તથા્સ્કોરપીઓ્ગાડી્ની્કક.રૂ્૫,૦૦,૦૦૦/-્
એમ્કુ લ્કી.રૂ.્૫,૪૨,૫૦૦્/્ની્રાખી્હેરાફેરી્કરી્ત્હો.્મહેનરસીહ્પકડાઇ્જઇ્ગુનો કરે લ્હોઇ્માવસરી્પો.સ્ટે.્પાટક ્સી.્ગુ.ર.નાં.્૧૧૧૯૫૦૩૦૨૦૦૧૦૮્પ્રોહી્
એક્ટ્કલમ.્૬૫(એ.ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા.૨૯/૬/૨૦૨૦ ક.્૧૦/૦૦્વાગે્મોજે્મલાણા્ગામ્ચાર્રસ્તા્ગામે્આ કામનો્તહોમતદાર્્ટોયાટો્ઇનોવા્કાર્નાં.MH12RN0743્ના્ચાલક્દે વીનસહ્ગુમાન્
ુ ્(રાજસ્થાન)્તથા્તુલશીરામ્માનારામ્મુલારામ્પટેલ્(ડાાંગી)્રહે.નઉવા્
નસહ્માવનસહ્રાજપુત્(રાઠોડ)્રહે.રાજપુતોનો્વાસ, ખરકા્તા.સલુમ્બર્જી.ઉદે પર
ુ ્(રાજસ્થાન)્તથા્વદનનસહ્ચાંદનનસહ્ગૌતમનસહ્રાજપુત્(રાઠોડ)્રહે.બશી્તા.સલુમ્બર્જી.ઉદે પર
ુ ્(રાજ્સ્થાન)વાળાઓ્પોતાના્કબ્જજાની્
તા.માવલી્જી.ઉદે પર
ઇનોવા્ કારમાાં્ ભારતીય્ બનાવટનો્ ગે.કા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટની્ નવદે શી્ દારૂની્ બોટલો્ કુલ્ નાંગ-૫૪૬્ કીરૂ.૩,૬૬,૭૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૩્ કીરૂ.્
૧૦,૫૦૦/-્તથા્ઇનોવા્કાર્નાં.MH12RN0743્કીરૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-્મળી્કુલ્રૂ.૧૫,૭૭,૨૦૦/-્નો્મુદામાલ્રાખી્હેરાફેરી્કરતા્સદર્દારૂ્ઇનોવા્કારના્માલલક્
ુ ્ (રાજસ્થાન)્
નવક્રમનસહ્ રાજપુત્ મોનાં.૯૫્ ૪૯૪૩૪૪૦૦્ જેનુ્ પુરૂ્ નામ્ સરનામુ્ મળે લ્ નથી્ તથા્ ફતેનસહ્ ભુરનસહ્ રાજપુત્ રહે.ખાદરાતા.માવલી્ જી.ઉદે પર
ુ )થી્ભરાવી્ઇનોવા્કારનુ્ફતેનસહ્ભુરનસહ્રાજપુતે્નાંબર્વગરની્સ્વીફટ્કારથી્પાયલોટીંગ્કરી્
મોનાં.૭૨૩૨૦૪૮૬૨૦,્૮૯૪૯૬૦૯૯૪૯્વાળાએ્ડબોક્(ઉદે પર
તમામ્આરોપીઓ્એકબીજાના્સાથે્મદદગારી્કરી્રાજસ્થાન્રાજયમાાંથી્ગુજરાત્રાજયમાાં્દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા.તા.પો.સ્ટે.્પ્રોહી
ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૩૬૩/૨૦૨૦્પ્રોહીબીશન્એકટ્કલમ-્૬૫એઇ, ૧૧૬(૨) ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્
છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
ુ ્ગામની્સીમમાાં્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્સુરેશભાઈ્વકતાભાઈ્રબારી્રહે.મલુપર
ુ ,્તા.થરાદવાળાએ્મલુપર
ુ ્
તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦્ના્ક.૨૦/૩૦્વાગે્મોજે્મલુપર
ગામની્સીમમાાં્ પોતાના્કબજા્ભોગવટાના્ખેતરની્વાડમાાં્ લીંમડાના્લીલા્જાડના્ડાળાના્ઓથા્હેઠળ્સાંતાડેલ્ગે.કા.્અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્
બનાવટના્નવદે શી્દારૂની્૭૫૦્નમ.લી.ની્બોટલ્નાંગ્–્૬૦્તથા્લબયર્ટીન્નાંગ્–્૯૬્મળી્કુ લ્પ્રોહી્મુદ્દામાલ્કકિં.રૂા.૫૨,૬૮૦/-્નો્રાખી્પોલીસ્રે ઈડ્
દરમ્યાન્ખેતરે ્હાજર્ન્મળી્આવીગુનો્કરે લ્હોઇ્થરાદ્પો.સ્ટે. પાટક ્સી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૫૮૪્પ્રોહી્એક્ટ્ક.૬૫(એ)(ઈ),્૧૧૬(બી)્્મુજબ્નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦્ક.્૧૪/૦૦્વાગે્મોજે્ડીસા રે જીમેન્દ્ટ રોડ ઉપર આવેલ આયદાનભાઇ લેખરાજભાઇ ગઢવી નાફામકહાઉસ પાસેઆવેલ્બાંધ મકાનમાાં્ગામે્આ્
કામના્તહોદારો્આસીફહુશેન ઇકબાલહુશેન શેખ રહે, ડીસા, રે જીમેન્દ્ટ રોડ આયદાનભાઇ લેખરાજભાઇ ગઢવી ના ફામાકહાઉસ, જલારામ બાંગ્લોજ ની સામે્ તથા્
કાાંતીભાઇ્ભીખાજી્માજીરાણા્રહે, ડીસા્રે જીમેન્દ્ટ્શાંકર્ભગવાનના્માંદીરની્પાસે્તથા્ઇકબાલહુશેન્ગુલામહુશેન શેખ રહે, ડીસા, રે જીમેન્દ્ટ રોડ આયદાનભાઇ
લેખરાજભાઇ ગઢવી નાફામાક હાઉસ, જલારામબાંગ્લોજનીસામે્ વાળાઓ્આરોપી્નાંબર્એક્તથા્ત્રણના્બાંધ્મકાનમાાં્ વરલીમટકાનો આંક ફરકનો પૈસાથી્હાર્
જીતનો જુગાર રમી રમાડી્રોકડા્રૂ,૨૫,૩૯૩/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૪્કક.રૂ.્૫૬,૦૦૦/-્તથા્એક્બોલ્પેન્કક,રૂ.૨/-્તથા્આંકડા્લખેલ્ડાયરી્તથા્આંકડા્
લખેલ્ચીઠ્ઠીઓ્કક.રૂ.૦૦/-્તથા્મકાનનુ્લાઇટબીલ્કક,રૂ,૦૦/-્મળી્કુ લ્રોકડ્તથા્જુગારના્સાકહત્ય્સાથે્કુ લ્કક.રૂ.-૮૧,૩૯૫/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્પકડાઇ્જઇ્
ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા્શહેર્ઉત્તર્પો.સ્ટે.્પાટક ્બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૦૦૩૩૮્/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્કલમ્૪,૫્મુજબ્્ નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦્્ના્કલાક.્૧૮/૩૦્વાગે્મોજે્પોલીસ્ચેક્પો.સ્ટ્ખોડા્ગામે્આ્કામના્તહોદારોએ્એકબીજાના્મેળાપીપણામાાં્પોતાના્કબજા્ભોગવટાની્
સેવરોલેટ્ગાડી્સઇલ્યુવીએ્નાં.જી.જે-૦૧-આર.બી-૪૧૦૧્માાં્ગે.કા્અને્વગર્પાસ્પરમીટના્પરપ્રાાંનતય્ભારતીય્બનાવટના્નવદે શી્દારૂની્કુ લ્બોટલો્નાંગ૧૩૧્જેની્્કુ લ્્્કક.રૂા.્્૩૯,૩૦૦/-્નો્દારૂનો્્મુદામાલ્્ગેર્કાયદે સર્રીતે્્ગુજરાત્રાજયમાાં ચોરી્છુપીથી્્ઘુસાડી્્તથા્સેવરોલેટ્ગાડી્કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-્
તથા્મોબાઇલ્ફોન્કક.રૂ્૧૦,૦૦૦/-્ની્ગણી્કુ લ્મુદામાલ્કક.રૂ.૨,૪૯,૩૦૦/-્નો્રાખી્તોહો્નાં-૧્પકડાઇ્જઈ્તથા્તોહો્નાં-૨.૩્હાજર્ન્મળી્આવી્ગુનો્
કરે લ્હોઇ્થરાદ્પો.સ્્ટે ્પ્રોહી્ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૫૯૦્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫(એ.ઇ),૯૮(૨),્૯૯, ૧૧૬્(બી),૮૧્મુજબ.નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
તા.૨૦૨૦્્ક/૦૭/૦૧.૦૧)૩૦્વાગે્મોજે્સુરોસણ્ગામે્આ્કામના્તહોદારો/૧(્બલાજી્કાનાજી્જાતે-ઠાકોરઉ.વ.૩૫ધાંધો.ખેતી્.રહે.ઇન્દ્રમાણાસીમતા.કાાંકરે જ
)૨(્સુરેશજી્તેજાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૩્ધાંધો.ખેતી્રહે.સુરોસણ્તા.કાાંકરે જ )૩(્બાબુજી્રામચાંદજી્જાતે્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૭્ધાંધો.ખેતી્રહે્સુરોસણ્તા.કાાંકરે જ
(૪)્સોમાજી્મફાજી્જાતે્ઠાકોર્ઉ.વ.૫૦્ધાંધો.ખેતી્રહે્સુરોસણ્તા.કાાંકરે જ (૫)્પ્રભાતજી્સદાજી્જાતે્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૬્ધાંધો.ખેતી્રહે્સુરોસણ્તા.કાાંકરે જ
(૬)્ રમેશજી્ચતુરજી્ જાતે્ ઠાકોર્ ઉ.વ.૩૫્ ધાંધો.ખેતી્ રહે્ સુરોસણ્ તા.કાાંકરે જ્ ખુલલી્ જાહેર્ જગ્યામાાં્ ગે.કા્અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટે્ જાહેરમાાં્ ગાંજીપાના્ વડે્
હારજીતનો્પૈસા્પાનાથી્જુગાર્રમી્રોકડ્રકમ્રૂ.૧૧,૫૯૦/-્તથા્ગાંજીપાના્નાંગ્૫૨્કક.રૂ.૦૦/૦૦્એમ્કૂલ્્મળી્કક.રૂ.૧૧,૫૯૦/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્પોલીસ્
રે ઇડ્દરમ્યાન્છએ્ઇસમો્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્થરા્પો.સ્ટે.બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૦૦૪૩૬/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્ક.૧૨્મુજબ્્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્
સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૭)
તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦્ના્કલાક્૧૪/૨૫્વાગે્મોજે્સોયલા્ગામનાત્રણ્રસ્તા્પાસે્સીમમાાં્ગામે્આ્કામના્રમેશકુ માર્ઉફે ્બીલલો્હરીરામ્નવસ્નોઇ્રહે-કોટડા્તારાણીવાડા્ જી-ઝાલોર્ રાજસ્થાન્ તથા્ સદરામ્ સઓ્ પુનમારામ્ જાતે-નવસ્નોઇ્ રહે-કોટડા્ તા-રાણીવાડા્ જી-ઝાલોર્ રાજસ્થાનવાળા્ નાઓએ્ પોતાની્ કબજા્
ભોગવટાની્ક્રેટા્ગાડ્નાં.્જીજે-૦૮-બીબી-૩૩૩૦્ની્માાં્ ગે.કા.્અને્ વગર્પાસપરમીટનો્ભારતીય્બનાવટના્નવદે શી્દારૂ્ની્અલગ્અલગ્બ્રાન્દ્ડની્પેટીઓ્
તથા્છુટક્બોટલો્જે્કુલ્બોટલો્નાના્મોટી્નાંગ્૯૫૭્તથા્બીયર્ટીનની્પેટીઓ્તથા્છુટક્ટીન્જે્કુલ્મળી્નાંગ-્૧૯૧્એમ્દારૂની્બોટલો્તથા્બીયર્
ટીન્મળી્કુ લ્બોટલો્નાં.૧૧૪૮્ની્કુલ્કક.રૂ.૨,૨૯,૫૫૦/-્નો્ભરી્ક્રેટા્ગાડી્નાં.્જીજે-૦૮-બીબી-૩૩૩૦્ની્કીમત્રૂ-૮૦૦૦૦૦/-્ની્તથા્બે્મોબાઇ્કક.રૂ.૧૦૦૦/-્
ના્ સાથે્ કુ લ્ મુદ્દામાલ્ રૂ.૧૦,૩૦,૫૫૦/-ની્ હેરાફેરી્ કરી્ પોલીસ્ નાકાબાંધી્ દરમ્યાન્ પોતાની્ ગાડી્ રોડની્ સાઇડેથી્ કાટાળી્ વાડમાાંથી્ ભાગેલ્ જે્ દરમ્યાન્
અધકવાડમાાં્ઉભેલ્ઇલેક્રીકલ્લાઇટના્નસમેન્દ્ટના્થાાંભલા્સાથે્અથડાવી્ઇલેક્રીકલ્લાઇટના્થાાંભલાને્તોડી્નુકશાન્કરે લ્અને્અથડાયા્બાદ્પોલીસ્પાસે્
મળી્ આવી્ તથા્ કદનુભા્ ખેમનસિંહ્ ડાભી્ રહે.નશહોરી્ તા.કાકરે જવાળાનાઓએ્ ઉપરોક્ત્ પ્રોહી્ મુદામાલ્ માંગાવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ભીલડી્ પો.સ્્ટે ્ ભાગ્ સી્
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૦૦૫૪૪/૨૦૨૦્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર),૯૯,૮૧્તથા્પબ્જલીક્પ્રોપટી્ડેમેજ્એક્ટની્કલમ્૩્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્
સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૮)
તા.૩/૦૭/૨૦૨૦્ ના્ ક.૦૧/૪૫્ વાગે્ મોજે્ ભાગ્યોદય્ હોટલ્ પાસે્ હાઇવે્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્ ત્હોમતદાર્ નવરે ન્દ્રનસિંહ્ કાં ચનનસિંહ્ વાઘેલા્ રહે.રામનગર્
તા.દાાંતીવાડાવાળો્ભાગી્જઇ્તથા્બાજુમાાં્બેઠેલ્ઇસમ્નવક્રમનસિંહ્પીરનસિંહ્ઉફે ્સુરપાલનસિંહ્ડાભી્રહે.આવલ્તા.અમીરગઢવાળો્પકડાઇ્જઇ્તથા્મોટરસાયકલ્
ચાલક્જેશળનસિંહ્પીરનસિંહ્ઉફે ્સુરપાલનસિંહ્ડાભી્રહે.આવલ્તા.અમીરગઢ્જી.બનાસકાાંઠાવાળો્ભાગી્જઇ્તથા્તેની્પાછળ્બેઠેલ્ઇસમ્નરપતનસિંહ્જુ ાંજારનસિંહ્
વાઘેલા્રહે.રામનગર્તા.દાાંતીવાડા્જી.બનાસકાાંઠાવાળા્પકડાઇ્જઇ્તથા્તેમના્કબજાની્ઇકો્ગાડીમાાં્ભારતીય્બનાવટનો્ગે.કા્અને્વગર્પાસ્પરમીટની્
નવદે શી્ દારૂની્ બોટલો્ કુ લ્ નાંગ-૪૫૨્ કકિં.રૂા.૫૪,૨૪૦/-્ તથા્ ઇકો્ ગાડી્ નાં.GJ24V9097 કકિં.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૧્ કકિં.રૂા.૫,૦૦૦/-્ મળી્ કુ લ્
રૂ.૨,૦૯,૨૪૦/-્ નો્ મુદામાલ્ રાખી્ હેરાફેરી્ કરતા્ સદર્ દારૂ્ કાકલનસિંહ્ વાઘેલા્ રહે.નાાંદોત્રા્ તા.દાાંતીવાડા્ તથા્ સાંજયનસિંહ્ જેઠુનસિંહ્ વાઘેલા્ રહે.રામનગર્
તા.દાાંતીવાડાવાળાઓને્ આપવાનો્હોઇ્તથા્વકીલનસિંહ્ડાભી્રહે.વાસડા્(રાજસ્થાન)વાળાએ્ભરાવેલ્હોય્જે્તમામ્આરોપીઓ્એકબીજાના્સાથે્ મદદગારી્
કરી્રાજસ્થાન્રાજયમાાંથી્ગુજરાત્રાજયમાાં્દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્અમીરગઢ્પોસ્્ટે ્પાટક ્્સી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૦૦૫૦૦/૨૦૨૦્પ્રોહી્
એકટ્કલમ્૬૫્એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૯)
તા.૦૪/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે્મોજે કંસારી ટોલનાકા ઉપર્ગામે્આ કામના તહોદારો (૧) અમ્રિતલાલ હીરારામ જાતે કણબી ઉવ-૨૭ રહે. ચીમનગઢ
તા.રાણીવાડા જી-જાલોર રાજસ્થાન તથા (૨) મનોજકુ માર ઉદારામ જાતે રબારી રહે.મારગાડા તા.રાણીવાડા જી-જાલોર રાજસ્થાનવાળો પોતાના કબ્જજાની સ્વીફટ
ગાડી નં-GJ-27-AA-2421 મા ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો મ્રવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલો નંગ-૨૫૨ કક.રૂ.૯૦,૪૭૦/-નો રાખી તથા
ગાડી.ની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૩,૯૦,૪૭૦/-નો મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી અમ્રિતલાલ હીરારામ જાતે કણબી પકડાઇ જઇ તેમજ મનોજકુ માર
ઉદારામ જાતે રબારી નાસી જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નં-૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૬૭૮/૨૦૨૦ પ્રોહી ક.૬૫એઇ, ૯૮(૨), ૮૧, ૧૧૬બી મુજબ્
નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૦)
તા.૦૪/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૧૫/૧૫ વાગે મોજે મ્રશહોરી ટાઉન માઢવાળા લીમડાની બાજુ માં્ગામે્આ કામના તહોદારો (૧) નીતીનકુ માર છબલીદાસ જાતે.સોની
રહે.માઢનો લીંબડો મ્રશહોરી તા.કાંકરે જ (૨) પોપટમ્રસિંહ જીવાજી જાતે.ડાભી રહે.હેમાણીપાટી ગરબીચોક મ્રશહોરી તા.કાંકરે જ (૩) સંજયકુ માર મોહનભાઇ જાતે.દે સાઇ
રહે.ગરબીચોક મ્રશહોરી તા.કાંકરે જ (૪) મ્રવષ્ણુભાઇ ઇશ્વરભાઇ દે સાઇ રહે.મ્રશહોરી તા.કાંકરે જ તથા (૫) મોબતમ્રસિંહ હકાજી ડાભી રહે.હેમાણીપાટી તા.કાંકરે જ પોતાના
અંગત ફાયદા સારૂ ગંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ રોકડ રકમ રૂા.૨૫,૧૪૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ
દરમ્યાન ત્રણ ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા બે ઇસમો નાશી જઇ ગુનો્કરે લ્હોઇ્મ્રશહોરી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૫૪૪/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા ક.૪,૫ મુજબ્
નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૧)
તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૦૦ વાગે ્્મોજે લવારા ચેકપોસ્ટ્ગામે્આ કામના બજાજ ઓટો રીક્ષા નં. GJ.08.AT.9455 ના ચાલક કૌમ્રશકભાઇ કદલીપભાઇ
જાતે શ્રીમાળી રહે.ડીસા રાજપુર શ્રીમાળીવાસ તા-ડીસા તથા ભરતભાઇ ખુમાજી જાતે માજીરાણા રહે.ડીસા શીવનગર ટેકરા મ્રવસ્તાર સંતોષીમાતાના મંદીર પાસે
તા-ડીસા વાળાઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાની રીક્ષા નં. GJ.08.AT.9455 નીમાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની મ્રવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ/ટીન
નંગ-૧૫૬ કક.રૂ. ૩૧,૯૨૦/- તથા રીક્ષા નં. GJ.08.AT.9455 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કક.રૂ. ૫૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ ૧,૮૬,૯૨૦/- નો મુદામાલ
રાખી પકડાઇ જઇ તથા માલ ભરવા મોકલનાર ઇશ્વરભાઇ રાજુ ભાઇ માજીરાણા (રં ગાસ્વામી) રહે.ડીસા શીવનગર ટેકરા મ્રવસ્તાર તા-ડીસા તથા માલ મંગાવનાર
દશરથભાઇ મુકેશભાઇ ઠાકોર રહે.ડીસા ઓગડવાસ તા-ડીસા તથા ભજનલાલ રહે.ગરડાલી ઠેકા ઉપર સાંચોર વાળાએ માલ ભરાવી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ધાનેરા પો.સ્ટે
ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૬૧૦/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨),૯૯ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૨)
તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે્મોજે ગલાલપુરા પાટીયા પાસે ગામે આ કામના્લાલ કલરની સ્વીફટ ગાડી નં. MH 02 AQ 4256ના ચાલક જબરૂસીગ
ભારતસીંગ જાદવ રહે. સમૌ અમરાણીપુરા તા. ડીસા તથા દશરસીંગ કુ વરસીંગ જાદવ રહે.સમૌ અમરાણીપુરા તા. ડીસા વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી
પોતાની કબ્જજાની ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો મ્રવદે શી દારૂનીબોટલ/ટીન કુ લ નંગ- ૫૮૩ કક.રૂ. ૯૧૮૮૦/-નો રાખી એક
બીજાના મેળાપીપણાથી હેરાફેરી કરી સદર ગાડી.ની કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ. ૩,૪૧,૮૮૦/- નોરાખી પોલીસ નાકા બંધી દરમ્યાન ચાલક
ઇસમ પકડાઇ જઇ તથા એક ઇસમ નાસી જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે . પાટટ ’’સી’’ ગુ.ર.નં ૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૦૬૯૦/૨૦૨૦ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,
૧૧૬(બી) ૯૮(૨) ૮૧ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૩)
તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૦્ક.૦૨/૦૦્વાગે્્મોજે્ડીસા રે જીમેન્ટ્ગામે્આ્કામના્તહોદારો્૧)્ઠાકોર ઈશ્વરજી રુ પાજી રહે ડીસા રીજમેન્ટ તા.ડીસા (૨) પપ્પુજી રુ પાજી
ઠાકોર રહે ડીસા રીજમેન્ટ તા. ડીસા (૩) દે વાજી રાજપુત રહે તીરુ પમ્રત સોસાયટી ડીસા તા. ડીસા (૪) શ્ચવણજી મફાજી ઠાકોર રહે રીજમેન્ટ ડીસા તા. ડીસા
આરોપી નંબર એકના કંપાઉન્ડ હોલવાળા મકાનમાં ગંજી પાનાનો હાર જીતનો જુ ગાર રમીરમાડી રોકડા રૂ, ૪૭,૫૦૦/- તથા એક સેમસ
ં ગ
ં કાળા કલરનો 1200Y
કીપેડ મોબાઈલ કીમંત રુ મ્રપયા ૫૦૦/-તથાગંજી પાના નંગ બાવન કીમંત રુ મ્રપયા ૦૦/૦૦ તથા લાઈટ બીલ જે કીમંત રુ મ્રપયા ૦૦/૦૦ એમ કુ લરૂ.-૪૮,૦૦૦/ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નંબર (૧) અને (૨) પકડાઈ જઈ અને આરોપી નંબર (૩) ,(૪) નાઓ નાસી જઈ ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા્શહેર્ઉત્તર્પો.સ્ટે . પાટક ્
બી.ગુ.ર.નાં.્૧૧૧૯૫૦૧૬૨૦૦૩૫૦/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ્્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૪)
તા.-૦૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક-૧૬/૧૦ વાગે્મોજે્ઢીમા દરજીવાસ પાછળ ભોરોલ રોડ તરફ જવાના કાચા નેળીયાની બાજુ માં આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં બાવળોની
જાડીમાં્ ગામે્ આ

કામના તહોદારો (૧)સુરેશભાઇ પુજાભાઇ જાતે વજીર(૨)રૂડાભાઇ નગાભાઇ જાતે વજીર(૩)ચેતનભાઇ મનજીભાઇ જાતે વજીર(૪)હસુભાઇ

મોરાજભાઇ મીર રહે.તમામ ઢીમા તા.વાવ જી.-બનાસકાંઠા ઢીમા ગામમાં આવેલ દરજીવાસ પાછળ ભોરોલ રોડ તરફ જવાના કાચા નેળીયાની બાજુ માં આવેલ
ખુલ્લી જગ્યામાં બાવળોની જાડીમાં ગંજીપાનાનો તીનપમ્રતનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા રોકડ રકમ રૂ. ૧૦૨૭૦/- તથા ગંજીપાના ૧૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ
રૂપીયા ૧૦૨૭૦- ના જુ ગારના સાહીત્ય સાથે ઉપરોકત ત્રણેય ઇસમો મળી આવી તથા હસુભાઇ મોરાજભાઇ મીર રહે ઢીમા તા.વાવવાળો નાશી જઇ્ગુનો્કરે લ્
વાવ પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૦૦૩૦૯/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨

મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
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