ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૨ થી તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૩/૧૫ વાગે મોજે થરાદ – મીઠા હાઈ-વે રોડ થરાદ ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપી કલ્યાણસસિંહ એમાનસસિંહ
રાવ રહે.ગાંઠેડી, તા.ભદે સર, જિ.ચિત્તોડગઢ(રાિસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જાની અશોક લેયલેન્ડ કાં પનીની ટ્રક ગાડી નાં.GJ-05-AU-6003 માાં
ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂ તથા ચબયરની કાિની બોટલો ભરે લ પેટીઓ નાંગ-૨૯૧ બોટલો નાંગ૩૬૦૦ કક.રૂા.૧૮,૧૭,૮૮૦/-નો રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની કક.રૂા.૧૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા
દસ્તાવેજી કાગળો/નકલો નાંગ-૪ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂા.૩૦,૨૨,૮૮૦/- સાથે પકડાઈ િઇ તેમિ આરોપી નાં.૨ ગણેશ ચબશ્નોઈ રહે.ડાવલ
તા.સાાંિોર જિ.ાલોર(રાિસ્થાન) મો.૬૩૫૯૮૫૮૮૯૬ વાળાએ સદર દારૂનો િથ્થો ભરી આપી ગુનો કરવામાાં એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો
કરવામાાં એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૩૮૩ પ્રોકહ એક્ટ કલમ
૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક.૧૨/૦૦ વાગે મોજે લવાણા ગામની સીમ આ કામના તહોદાર-રૂડાભાઇ ઉકાભાઇ વાઘેલા(રાિપુત) રહે.લવાણા
તા.લાખણી વાળાઓએ પોતાના કબા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરના ઢાળીયામાાં ભારતીય બનાવટનો ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટનો સવદે શી
દારૂની અલગ અલગ કાં પનીની કુ લ પેટીઓ નાંગ-૫૫ માાં કુ લ બોટલ તથા ટીન નાંગ-૨૦૧૬ જેની કુ લ કક.રૂ.૨,૦૧૬૦૦/- નો રાખી ઘરે હાિર ના
મળી આવી તથા સુબાભાઇ રાાભાઇ રાિપુત રહે.લવાણા તા.લાખણી વાળાએ સદર ગે .કા. અને વગર પાસ પરમીટનો સવદે શી દારૂ આપી
એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ કદયોદર પો.સ્ટે .પાટટ સી.૧૧૧૯૫૦૧૭૨૨૦૩૭૧/૨૦૨૨ પ્રોહી. કલમ. ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૮૧
મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તાક ૨૦૨૨/૦૫/૦૩..૨૩વાગે ૦૦/ મોજે િોડુાંગરી બસ સ્ટે ન્ડે આ કામના તહોદાર સવષ્ણુભાઇ જીવાભાઇ રબારી હાલતલોદ .તલોદ તા.રહે.
.વાળાએ પોતાના કબા ભોગવટાની વરના ગાડી નાં (રાિસ્થાન)ઝાલોર.રાણીવાડા જી.પાડાવી તા.રહે.સાબરકાાંઠા મુળ.જીGJ 18AC

3257

૬૫.રૂ.કક ૫૭૬ -અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો કુ લ નાંગ .કા.માાં ગે ,૦૪૦તથા હુન્ડાઇ કાં પનીની

-/

.વરના ગાડી નાંGJ 18AC ૨.રૂ.કક 3257,૦૦,૦૦૦કક ૧-તથા મોબાઇલ નાંગ -/.રૂ૫.,૦૦૦૨.રૂ.એમ કુ લ કક -/,૭૦,૦૪૦ના મુદામાલ સાથે -/
વાળાએ પકડાયેલ ગાડીમા (રાિસ્થાન)ઝાલોર.રાણીવાડા જી.પાડાવી તા.પકડાઇ િઇ તેમિ મુદામાલ સાંદીપદાન ભાનદાન ગઢવી રહે ભરાવી
ગુનો કરે લ હોઇ

દાાંતીવાડા પોપ્રોહી એકટ ક ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૬૧૨૨૦૨૦૪.નાં.ર.પાટટ ગુ.સી.સ્ટે ..૬૫એઇ., ૧૧૬ (બી), ૯૮(૨),૮૧ મુિબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૨૨ના કલાક ૦૬/૧૫ વાગે મોજે થરાદ હાઇવે સાાંકડ ગામથી િોરાપુરા ગામના બસ સ્ટે ન્ડ વચ્િે આ કામના સ્વીફટ ગાડી
નાં. GJ-11-AS-4578 ના િાલક લીલારામ S/O લસારામ રબારી રહે. ટીટોપ તા. સાિોર જિ.ાલોર (રાિસ્થાન) તથા તેની બાજુમાાં બેઠેલ
બુધારામ S/O હરીરામ સવશ્રનોઇ રહે. કરવાડા તા. રાણીવાડા જિ.ાલોર (રાિસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબાની ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટના
સવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ નાંગ ૧૦૮૮ કક.રૂ. ૧,૪૩,૯૩૦/-નો તથા ગાડી GJ-11-AS-4578 ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ૪,૪૩,૯૩૦/- નો મુદામાલ રાખી ડ્રાયવર િાલક નાસી િઇ તથા તેની બાજુમાાં બેઠેલ બુધારામ નાઓ પકડાઇ િઇ તથા ગોળાસન દારૂના ઠેકા
પરથી દારૂ ભરી ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૨૬૩/૨૦૨૨ પ્રોહી
એકટ કલમ- ૬૫(એ),(ઇ), ૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૮/૧૫ વાગે અમીરગઢ બોર્ડ ર ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોમતદાર કીતટનસસિંહ મેપાળસીંહ ાતે.િૌહાણ રહે.આત્રોલી
તા.પાલનપુર જી.બનાસકાાંઠા તથા દજુસીંહ સુમેરસીંહ ડાભી રહે.વાસડા તા.આબુરોડ જી.સશરોહી રાિસ્થાનવાળાએ એકબીાના મેળાપીપણામાાં
ઇક્કો કાર નાંબર-GJ01KL7009માાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારસતય બનાવટના સવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલ તથા
બીયર ટીન મળી કુ લ નાંગ-૧૬૮ કુ લ કી.રૂ-૨૮૮૦૦/- તથા ઇક્કો કાર કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૧,૭૮,૮૦૦/-નો મુદામાલ રાખી
હેરાફેરી કરી તહો નાં-૧ સ્થળ ઉપર પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૧૮૮/૨૨ ધી
પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૯૮(ર) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા ના ૨૦૨૨/૦૫/૦૫.કલાક વાગે ૫૦/૧૭.મોજે િાળવા ગામની સીમ આ કામના તહોદાર- વેલાભાઇ િોયતાભાઇ રાિપુત રહેજેતડા .
થરાદ.તાતેની મારૂસત ઝેન ગાડીમાાં

પોતાની કબા ભોગવટાની ગાડીમા ગે કા વગર પાસ પરસમટનો ભારસતય.બનાવટનો સવદે શી

દારૂ,૭૦.રૂ.જેની કુ લ્લે કક ૭૩૨ બીયરની બોટલો મળી કુ લ્લે બોટલો નાંગ/૧૮૦૧ આમ કુ લ મુદામાલ -/૦૦૦,૫૦.રૂ.તથા ગાડી કક -/,૨૦ -/૧૮૦,
નો મુદામાલ મુકી નાશી ગયેલ હોઇગુનો કરે લ હોઇ તેના સવરૂધ્ધ કદયોદર પાટટ પ્રોહી ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૧૭૨૨૦૦૩૭૨-સી.. કલમ ૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૯૮ ૯૯,મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૦/૧૦ થી ના ક.૧૩/૦૦ વાગે માાંજે ભોયણ ગામની સીમમાાં આવેલ િય સવરદાદાના માંકદર આગળ ખુલ્લા િોગાનમાાં
આ કામે ઇનોવા ગાડી નાં GJ-18-BB-6165 ના િાલક તથા એકટીવા નાં GJ-08-BP-5013 ના િાલકોએ એકબીાના મેળાપી પણાથી ઇનોવા
ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી ચબયરની ટીન બોટલો કુ લ નાંગ-૭૯૨ કક.રૂા.૯૧,૦૮૦/-નો રાખી હેરાફેરી
કરવાના ઇરાદે ભોયણ ગામની સીમમાાં િય વીરદાદાના માંકદરના આગળ ખુલ્લા િોગાનમાાં ચબનવારસી હાલતમાાં રાખી પોલીસ રે ઇડ
દરમ્યાન કોઇ આરોપી ઇસમો હાિર ન મળી આવી સદરે ઇનોવા ગાડીની કક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા કક.રૂા.૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
કક.રૂા.૬,૩૧,૦૮૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી તેમિ આરોપીઓએ ઇનોવા ગાડીની ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગુનો કરવામાાં
એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ –એ.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૩૦૫/૨૦૨૨ ધી પ્રોકહ એક્ટ ક. ૬૫(એ)
(ઈ),૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ તથા ઈ.પી.કો.ક.૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૪૮૨,૧૧૪ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે સરહદ છાપરી ચેકપોસ્ટ આ કામના આરોપીએ (૧) સાગર પુખરાિભાઈ ઓડ ઉવ.૨૦
ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહે.ઓડવાસ આઠનાંબર અંબાજી તા.દાાંતા જી.બનાસકાાંઠા તથા (૨)મહેશભાઈ ઉફે છોટુ જેઠાલાલ િૌધરી રહે.અંબાજી તા.દાાંતા
જી.બનાસકાાંઠા ૯૪૨૬૦૪૧૪૫૫ તથા (૩)રોનક િાંડેલ રહે.આબુરોડ(રાિસ્થાન) મો.નાં. ૮૯૦૫૭૪૩૬૯૭ પોતાના કબ્જાના થેલામાાં ગે .કા. વગર
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની અલગ અલગ બ્રાાંડની વીદે શી દારૂની કાિની શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૧૯ કી.રૂ.૨૭,૫૦૦/- તથા સવવો
કાં પનીનો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ કી.રૂ.૧,૦૦૦/- એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૨૮,૫૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલની હેરાફેરી દરમ્યાન આરોપી નાં(૨) અને
નાં.(3)વાળાઓ

હાિર

ના

મળી

આવી

તથા

આરોપી

નાં.(૧)વાળો

પકડાઈ

િઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

અંબાજી

પો.સ્ટે .પાટડ -

સી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૨૦૧૭૮/૨૦૨૨ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬ (૨),૮૧ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૯)
તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૨ કલાક ૧૬/૦૦ મોજે છાપી હાઇવે માહી ગામના પાટીયા પાસે આ કામના તહોદાર (૧) ડુાંગરિાંદ સ/ઓ િોગારામ ખેતારામ
ાતે સોની રહે. િેનપુરા તા.ગીડા જી.બાડમેર (રાિસ્થાન) તથા (૨) સવરે ન સ/ઓ િોગારામ િેનારામ સોની ઉ.વ. ૨૦ રહે. િોહટણ સુન્ાં દર
નગર ગ્રામ પાંિાયતની પાસે તા.િોહટણ જી.બાડમેર (રાિસ્થાન) વાળાઓ એ એકબીાના મેળાપી પણામાાં પોતાના કબા ભોગવટાની ડસ્ટર
કાર નાંબર GJ-23-AN-2278 માાં ગે .કા. તેમિ વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની અલગ અલગ માકાટ ની બોટલો કુ લ
નાંગ- ૨૦૪ કક.રૂ. ૮૬,૫૬૪ નો ભરી હેરાફેરી કરતા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ. ૧૧૦૦૦/- તથા ડસ્ટર ગાડી કકિં.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- સાથે કુ લ રૂ.
૩,૯૭,૫૬૪/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૨૦૨૪૫/૨૦૨૨ પ્રોહી
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૮૧,૯૯ મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૦૮/૧૪

થી ક.૧૮/૩૦ વાગ્યા સુધી મોજે આગથળા પો.સ્ટે . સવસ્તારમાાં વાસણા (વાતમ) ગામની સીમમાાં આરોપી

પિાણજી માનાજી રાિપુતની કબા ભોગવટાની િગ્યામાાં જેનાાં Lat.24.277670 Lng.71.843209 છે . આ કામના તહોદાર

(૧) ગફુરભાઇ

હરિાંદભાઇ ભાંગી ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે.વાસણા (વાતમ) તા.લાખણી જી.બનાસકાાંઠા (પાલનપુર) વાળા તથા નહી પકડાયેલ આરોપીઓ (૨)
પિાણજી માનાજી રાિપુત (૩) નારણજી હરાજી રાિપુત (૪) ભરતજી હરાજી રાિપુત (૫) ભાવાજી હરાજી રાિપુત રહે.બધા વાસણા (વાતમ)
ખેતરમાાં તા.લાખણી જી.બનાસકાાંઠા વાળાઓએ પોતાના અંગત આસથિક ફાયદા સારૂ ગે .કા. પાસ પરમીટ વગર નહી પકડાયેલ આરોપી નાં.૩
થી ૫ નાઓએ ભેગા મળી બહારથી ભારતીય પરપ્રાાંતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ/બીયરનો િથ્થો માંગાવી નહી પકડાયેલ આરોપી નાં.૨ નાએ
આ દારૂનો િથ્થો/બીયર ઉતરવા િગ્યા ભાડે આપી તથા પકડાયેલ આરોપી નાં.૧ નાએ દારૂની હેરાફે રીમાાં મદદ કરી રે ઇડ દરમ્યાન આરોપી
નાં.૧ ભારતીયા પરપ્રાાંતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની નાની-મોટી કાિની બોટલ/બીયરના ટીન/ પેપરના ટ્રે ટા પાઉિ સહીત મળી કુ લ નાંગ૨૨૦૦, કુ લ કકિંમત રૂ.૨,૫૬,૬૮૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા સફેદ રાં ગની મકહન્રા કાં પનીની બોલેરો રજી.નાંબર GJ-12-J-4689 ફોરવ્હીલ ગાડી
કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા સસલ્વર રાં ગની મકહન્રા કાં પની સ્કોપીયો રજી.નાંબર.GJ-03-BA-૦815 ફોરવ્હીલ ગાડી કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
ફોન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/- તથા લાલ,પીળો,વાદળી,લીલા રાં ગના પટાવાળુ મોટુ નાયલોન કાં તાન કક.રૂ.૦૦/- તથા ફોરવ્હીલની િાવી નાંગ-૦૨
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૫,૫૭,૧૮૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાય િઇ તથા આરોપી નાં.૦૨ સ્થળ ઉપરથી ભાગી િઇ અને આરોપી નાં.૩,૪,૫
નાઓ રે ઇડ દરમ્યાન હાિર નહી મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૨૦૨૩૧/૨૨ પ્રોહી કલમ કલમ
૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૮૬,૯૮(૨) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૧)
તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૨ કલાક ૧૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે મોજે પાાંથાવાડા બસ સ્ટે ન્ડ આ કામના આરોપી ભરતભાઇ િવાજી રબારી રહે.પાાંથાવાડા
રબારીવાસ પાણીના ટાાંકા પાસે તા. દાતીવાડા તથા સશવાજી મફાજી સવરમોતર રહે. નાની મહુડી તા. દાાંતીવાડા વાળાઓએ પોતાના આથીક
ફાયદા સારુ વરલી મટકાનો આંક ફરકનો ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો જુગાર રમી રમાડતા ભારતીય િલણી નાટો કુ લ રોકડ રકમ રૂ.
૧૧,૦૬૦/- તથા એક સેંમસેગ કાં પનીનો મોબાઇલ નાંગ ૦૧ જેની કક.રૂ. ૫૦૦/-તથા બોલપેન કક.રૂ. ૦૫/-ડાયરી તથા કાપ્લી કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ની
એમ

કુ લ

કીમત

રૂપીયા

૧૧,૫૬૫/-

ના

મુદામાલ

સાથે

પકડાઈ

િઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

પાાંથાવાડા

પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં

૧૧૧૯૫૦૩૬૨૨૦૧૬૮/૨૦૨૨ જુગાર ધારા ૧૨(અ) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૦૪/૩૦ વાગે આવલ સી આ કામે સીલ્વર કલરની સ્કોડા ફેબીયા કાર ગાડી નાંબર GJ01KB4753 નો િાલક પોતાના
કબ્જા ભોગવટાની કાર ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની નાની મોટી
બોટલો તથા ચબયર ટીન મળી કુ લ નાંગ-૨૬૪ કક.રૂ.૩૫,૪૦૦/- તથા સ્કોડા ફેબીયા ગાડી
કક.રૂ.૧,૮૫,૪૦૦/-

ની

હેરાફેરી

કરી

પોલીસ

નાકાબાંધી

િોઇ

ગાડી

મુકી

નાસી

કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદ્દામાલ
ગુનો

કરે લ

હોઇ

અમીરગઢ

પોસ્ટે

પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૧૯૩/૨૦૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૩, ૯૮(ર) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ બોર્ડ ર પોલીસ ચેકપોસ્ટ આ કામના તહોમતદાર (૧) આશુદીન સ/ઓ રૂસ્તમ ાતે.મેવ
રહે.ાફરાબાદ

તા.તાવડુ

જી.મેવાત(નુહુ)હરીયાણા (૨)ચબરે ન યાદવ મો.નાં.૭૭૧૯૪૯૪૬૨૬ (૩)સવમલકુ માર

મો.નાં.૭૬૦૦૬

૮૯૨૧૮

રહે.અમદાવાદવાળાઓએ એકબીાના મેળાપીપણામાાં ટ્રક કાં ન્ટે ઇનર નાંબર-HR55AK1355 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો ભારતીય
બનાવટનો સવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૪૦ કુ લ બોટલ નાંગ-૪૮૦ કક.રૂ.૩,૧૨,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કકરૂ.૫,૦૦૦/- તથા બીલ બીલ્ટી
નાંગ-૨ કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા ટ્રક કાં ન્ટે ઇનર નાંબર- HR55AK1 355 ની કકરૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-ની મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૮,૧૭,૦૦૦/- સાથે ઉપરોકત
ઇસમ પકડાઇ િઇ તથા તેને ઉપરોકત દારૂનો િથ્થો તહોદાર ચબરે ન યાદવ મો.નાં.૭૭૧૯૪૯૪૬૨૬ વાળાએ અસલાલી અમદાવાદ મુકામે
તહોદાર સવમલકુ માર મો.નાં.૭૬૦૦૬૮૯૨૧૮ વાળાને પહોિાડવા સારૂ કાં ટેનરમાાં ભરી આપી એકબીાની મદદગારીથી ગે .કા.વગર પાસ
પરમીટના

ભારતીય

બનાવટના

સવદે શી

દારૂ

ગુિરાતમાાં

ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર

રિી

ગુનો

કરે લ

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૧૯૪/૨૦૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩, ૯૮(ર)

હોઇ

મુિબનો

અમીરગઢ

પોસ્ટે

પાટટ -
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કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૪/૩૦ થી ના ક.૧૭/૦૦ વાગે માંજે કંસારી ગામની સીમમા હાઈવે રોર્ ઉપર

આ કામે(૧)રસવન્ર ભગવાનારામ

દે વાશી રહે.પાિલા તા.સાિોર જી.ાલોર (રાિસ્થાન)(૨) કલ્યાણસસહ રાણસસગ રાિપુત રહે.િાડી તા.િૌહટન જી.બાડમેર રાિસ્થાન(૩) જીતેન્ર
ભુપારામ દે વાશી રહે.પાિલા તા.સાિોર જી.ાલોર (રાિસ્થાન) (૪) હીમાંતભાઇ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની મારુતી સ્વીફટગાડી નાંબર
GJ.20.N.7788 મા ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શીદારૂની બોટલો નાંગ-૮૪ કક.રૂ.૪૫,૭૨૦/- નો ભરી તથા ગાડી
તથા મોબાઇલ, સાથે કુ લમુદ્દામાલની કક.રૂ.૩,૫૯,૭૨૦/- ની હેરાફે રી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ ત્રણેય ઇસમો પકડાઇ ગયેલ
તેમિ દારૂની ગાડી ભરી આપનાર નહી મળી આવેલ હીમાંતભાઇ મો.નાં.૭૩૫૯૯૯૪૮૧૭જેનો પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી તે વાળાની
સવરૂધ્ધ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૮૧ મુિબ ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ર્ીસા રૂરલ
પો.સ્ટે . પાટડ –સી ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૩૧૦/૨૦૨૨ ધી પ્રોહહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુિબનો
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સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના ક.૧૮/૦૦ થી ના ક.૧૯/૧૫ વાગે માંજે ઝાબર્ીયા ગામની સીમમા આ કામે પોતાના કબ્જા ભોગવટાની આઇ ટ્વેન્ટી
ગાર્ી નંબર GJ.27.CF 9487 મા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂની બોટલો નંગ-૮૫૫ હક.રૂ.૮૫૫૦૦/- નો
ભરી તથા ગાર્ી તથા મોબાઇલ, સાથે કુ લમુદ્દામાલની હક.રૂ.૬૩૭૫૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન એક ઇસમ પકર્ાઇ
ગયેલ અને ગાર્ીનો ડ્રાઇવર નાસી ગયેલ તથા દારુ મંગાવનાર પકુ ભા વવક્રમસીંહ સોલંકી રહે કંબોઇ કુ પાણી પાટી તા કાંકરે જવાળાઓ વાળાની
વવરૂધ્ધ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૮૧ મુજબ ગુનો કરવામાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ર્ીસા રૂરલ
પો.સ્ટે . પાટડ –સી ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૩૧૨/૨૦૨૨ ધી પ્રોહહ એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૮૧ મુિબનો
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
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