ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧ થી તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧ ક.૧૪/૩૦ વાગે

મોજે કરઝા-જાલરા ગામની સીમમા આ કામના તહોદાર રામસસિંહ મેપાતસસિંહ ચૌહાણ રહે.ચૌહાણગઢ

તા.અમીરગઢ વાળાએ ગણપતસસિંહ ઓહુસસિંહ ચૌહાણ રહે.ઝાલરા-કરઝા વાળાના બાંધ મકાનમા ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય
બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો તથા બીયર ટીન કુ લ નાંગ-૫૦૬ કકિં.રૂ.૧,૦૦,૩૧૦/- નો મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન
મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૧૨૧૦૯૨૬/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઈ ,૧૬૬બી મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૧૦ વાગે મોજે દુધવા ગામે રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર મજકુ ર સવક્રમભાઇ રામજીભાઇ રાજપુત તથા
નરસસહભાઇ બીજોલજી ઠાકોર રહે બન્ને- વાસણા (વાતમ) તા-લાખણીવાળાઓએ તેમના કબ્જજા ભોગવટાની અલ્ટો ગાડી રજજ.નાં- જીજે ૦૧ કે
એલ ૧૧૦૯મા ગે ,કા વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ પેટી નાંગ ૧૦ કુ લ બોટલ નાં-૪૮૦ કુ લ કક.રૂ- ૪૮૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ કક.રૂ-૫૦૦૦/- તથા અલ્ટો ગાડી કક.રૂ- ૧૦૦૦૦૦/- આમ કુ લ મુદામાલ ૧૫૩૦૦૦/-ના સાથે આરોપી નાં-૧ પકડાઇ જઇ આરોપી નાં-૨
નાશી જઇ બન્ને ગુનો કરવામા એકબીજાએ મદદગારી કરી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૨૧૨ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫(એ),(ઇ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૭/૦૦ વાગે મોજે કકડોતર ગામની સીમ પાંજાબી ધાબા નજીક હાઇવે રોડ આ કામના આરોપી રોહીત મોહનલાલ
સુથાર રહે.મુબ
ાં ઇ શાાંતીનગર સી બીલ્ડીંગ જૈન ટે મ્પલ ભાઇન્દર વેસ્ટવાળો પોતાની કબ્જજા ભોગવટાની સ્કોડા ઓક્ટીવીઆ ગાડી
નાં.MH04CM4487 માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૯૬ કક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- ની હેરાફેરી કરી
તથા સ્કોડા ગાડી કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૨૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૪,૫૦,૦૦૦/- તથા સાથે પોલીસ નાકાબાંધી
દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૮૦૮/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એઇ,
૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૮૩ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

