ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તાક ૨૦૨૧/૧૨/૦૫..૨૩વાગે ૫૦/ મોજે કોતરવાડા કે નાલ પર ગામે આ કામના તહોદાર.ઇકો ગાડી નાંબર - GJ 06 KD 7126 ના ચાલકે
તેની ઇકો ગાડીમાાં ગે કુ લ

૧૦૫૦.કા વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની તથા બીયર ટીન કુ લ બોટલ નાંગ.

કક.રૂ નો મુકી નાસી જઇ ગુનો -/૯૪૦,૧૦,૪.રૂ.ની આમ કુ લ મુદામાલ કક -/૦૦૦,૦૦,૩.રૂ.નો મુદામાલ ભરી ઇકો ગાડી કક -/૯૪૦,૧૦,૧.કરે લ
હોઇ કદયોદર પો.સ્ટે .પાટટ 111950172.નાં.ર.ગુ.સી.11335/2021 પ્રોહી એક્ટ ૬૫(૨)૧૧૬,એઇ-,૯૮(૨), ૯૯

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૭/૦૦ મોજે ભોયણ ગામે ઠાકોરવાસમાાં આ કામના તહોમતદાર આ કામેના કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ
આરોપીઓએ (૧) જયેશભાઇ પીરાભાઇ મજીયાતર (વાલ્મીકી) રહે.ભોયણ તા.ડીસા. (ર) જગદીશભાઇઅનારજી જાતે ખોડલીયા (ઠાકોર)
રહે.ભોયણ તા.ડીસા(૩) ફુલાજી તરસાંગજી ભુનેચા (ઠાકોર) રહે.ભોયણ તા.ડીસા. (૪) રવવભાઇ મણાભાઇ મજીયાતર (વાલ્મીકી) રહે.ભોયણ
તા.ડીસા. (૫) પ્રવવણજી ચતરુ જી કોટડીયા (ઠાકોર) રહે.ચાંડીસર તા.પાલનપુર (૬). મહેશજી જવાનજી ઠાકોર રહે.ભોયણ તા.ડીસા(૭) શ્રવણજી
ધારજીજી ઠાકોર રહે.ભોયણ

તા.ડીસા કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો

જુગાર રમી રમાડતા રોકડ રકમ રૂ.૨૫,૯૪૦/-તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૫ જે કકરૂ.-૧૬૦૦૦/-મળી

કુ લ

રૂ.૪૧,૯૪૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195019211198, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨
મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૧ ક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે મોજે માનપુરા(જા) ગામની સીમ આ કામના તહોદાર- સ્વીફટ ગાડી નાં. GJ-02-BP-7764 નો ચાલક
તથા બાજુમાાં બેઠેલ ઇસમે પોતાના કબજા ભોગવટાની સીવ્ફટ ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલો તથા બીયર ટીન નાંગ૫૨૩ જેની કક.રૂ.૧,૨૧,૩૦૦/- તથા સીવ્ફટ ગાડીની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૪,૨૧,૩૦૦/- નો મુદામાલ રાખી પુરઝડપે હાંકારી
ટાયર

ફાટતા

ગાડી

મુકી

ગાડીનો

ચાલક

તથા

બાજુમાાં

બેઠેલ

ઇસમ

નાશી

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

કદયોદર

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.11195017211339/2021 પ્રોહી એક્ટ ૬૫-એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.07/12/2021 ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે મોજે વાસણ ચેકપોસ્ટ આ કામના આરોપી તહોદારો (1) નરપતવસિંહ સ/ઓ થાનવસિંહ ગુમાનવસિંહ જાતે
રાજપુત રહે.રે વતડા તા-સાયલા જી.જાલોર(રાજસ્થાન) તથા (2) રતનવસિંહ સ/ઓ માધુવસિંહ જોગવસિંહ જાતે રાજપુત રહે.સામરાણી તા-રાણીવાડા
જી.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબજાની આઇશર ટ્રક નાં. GJ-03-BV-9577નીમાાં ગે ર કાયદે સર ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની
પેટીઓ નાંગ-126 કક.રૂ.5,08,032/- તથા આઇશર ટ્રક નાં. GJ-03-BV-9577 ની કકિં.રૂ.7,00,000/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-2 કક.રૂ.5,500/- એમ
મળી કુ લ કકિં.રૂ.12,13,532/- નો મુદ્દામાલ રાખી એકબીજાની મદદગારી કરી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૧૩૫/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ 65 એ,ઇ,116 (2),98(2),99,81 મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૨૦ વાગે

મોજે જાાંદલા ગામની સીમમાાં થરાદ - મીઠા રોડ ઉપર આ કામના આરોપીઓ (૧) વવક્રમ સ/ઓ

હાંસારામ મગારામ મેઘવાલ રહે.સાાંચોર, માલીઓ કી ઢાણી, કૃવિ માંડી ના પાછળ, તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન) તથા (૨) કહમાાંશ ુ સ/ઓ
અજજ ટનદે વ વસતારામ પ્રજાપત રહે.ઝાલામાંડ, ચૌરાહે કે પાસ, હનુમાન નગર, તા.લ જણી, જજ.જોધપુર(રાજસ્થાન), હાલ રહે.સાાંચોર, માલીઓ કી
ઢાણી, કૃવિ માંડી ના પાછળ, તા.સાાંચોર, જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)વાળાઓએ પોતાના કબ્જજાની મારૂતી સુઝુકી કાં પનીની સ્સ્વફ્ટ વીડીઆઈ ગાડી
નાં.GJ-01-RJ-3004 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૬૯ કક.રૂા.૬૭,૯૫૦/-નો રાખી
હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૩ કક.રૂા.૧૦,૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૩,૭૮,૪૫૦/- ના સાથે બાંન્ને આરોપીઓ
પકડાઈ જઈ તથા પકડાયેલ દારૂનો જથ્થો ભરત મો.૮૫૦૨૦૯૪૪૧૩ એ ઝાલામાંડ તા.લ જણી જજ.જોધપુર(રાજસ્થાન) મુકામે આવેલ દારૂના ઠેકા
ઉપરથી આપી તથા કમલેશ દે વાસી મો.૯૭૮૫૧૦૯૪૮૫ એ રાજકોટ તા.જજ.રાજકોટ મુકામે દારૂનો જથ્થો માંગાવી તેમજ (૧) પ્રકાશ માળી
રહે.હલીયાલી,

તા.સાાંચોર

જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)

જજ.જાલોર(રાજસ્થાન)વાળાઓએ

બીજી

એક

મો.૭૭૨૭૯૪૯૨૨૧

સ્સ્વફ્ટ

ગાડીથી

તથા

પાયલોટીંગ

(૨)

હેમારામ

કરી

ગુનો

ચૌધરી
કરે લ

રહે.ભડવલ,
હોઇ

થરાદ

તા.સાાંચોર
પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૦૩ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૧ કલાક: ૦૫/૩૦ વાગે . મોજે ચચત્રાસણી હાઇવે રોડ

આ કામના ક્રે ટા ગાડી નાંબર GJ.01.RN.0279 નો ચાલક જેનુ નામ-

સરનામુ જાણવા મળે લ નથી તે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની હુાંન્ડાઇ કાં પનીની ક્રે ટા ગાડી નાંબર GJ.01.RN.0279 મા ગે .કા અને વગર
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ-૬૪૫ કક.રૂ.૧,૬૦,૫૪૫/- નો ભરી તથા ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ
૭,૬૦,૫૪૫/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી મુકી ભાગી ગયેલ હોય ગુનો કરે લ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૧૦૮૯/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫એ ઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર), મુજબનો
આવેલ છે .

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

(૭)
તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧ કલાક: ૨૨/૧૫ વાગે મોજે પીરોજપુરા (ટાાંકણી) ગામના બસસ્ટે ન્ડ આગળ રોડ ઉપર આ કામના તહો. હરે શભાઇ ઉફે જીગર
કરશનભાઇ જાતે.ઠાકોર રહે.મલાણા તા.પાલનપુર તથા રમેશભાઇ હેમરાજભાઇ જાતે.મકવાણા (ઠાકોર) રહે.મલાણા તા.પાલનપુરવાળાઓ
એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી GJ.08.AE. 9534 માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો

ભારતીય

બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૬૪ કક.રૂ.૩૩,૧૨૦/-નો તથા સ્વીફટ ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૫૫૦૦/- સાથે
કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૩,૩૮,૬૨૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટે શન
PART-C ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૧૦૯૩/૨૦૨૧

ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૯/૩૦ વાગે મોજે થરાદ ખોડા ચેકપોસ્ટ ખાતે આ કામે પકડાયેલ ટ્રક નાંબર- RJ-04-GA-1614માાં તેના ચાલક તહોદાર
આશુરામ સ/ઓ રાયચાંદરામ કુ ડી(જાટ) ઉવ.૩૨ ધાંધો.ડ્રાઇવીગ રહે.બજીરોકી ઢાણી, કરણા, ભાણામગરા પાંચાયત-વસણધરી તા.વસણધરી
જજ.બાડમેર રાજસ્થાનવાળાએ તથા તેની સાથેના બીજા તહોદાર ભોમારામ સ/ઓ દે વારામ જાટ ઉવ.૩૫ ધાંધો.કલીનર રહે.બોડવા, સણપા
તા.વસણધરી જજ.બાડમેર રાજસ્થાનવાળાઓને શાંભ ુ ઠેકાવાળો રહે.સેવવનયાળા તા.બાયતુ જજ.બાડમેર રાજસ્થાનવાળાએ દારૂ ભરી આપી
પકડાયેલ તહોદારોએ ટ્રકમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર ટીન અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ પેટી નાંગ૨૫ જે પેટીઓની કુ લ બોટલ નાંગ- ૬૧૨ જેની કુ લ કક.રૂા.૯૧,૬૮૦/- નો ભરી ભરાવી તથા ટ્રક ગાડી જેની કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા ગાડીના
સાધવનક કાગળોની ફાઇલ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂા.૧૦૦૦૦/- તથા આધારકાડટ -૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ડ્રાયવીગ લાયસન્સ-૧
કક.રૂા.૦૦/-૦૦ તથા અસલ આર.સી. બુક કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા કલર ઝેરોક્ષ પાનકાડટ -૧ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૬૩૦/- એમ મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૦૨,૩૧૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આ કામના તહોદારોએ એકબીજાના મેળાપીપણાાંથી ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂ બીયર ટીન ભરી ભરાવી પ્રવતબાંવધત ગુજરાત રાજયમાાં ધુસાડતા મળી આવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી
કરી ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૦૬ પ્રોહી.ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧ કલાક ૧૭/૪૫

વાગે મોજે પાલનપુર મોદી સ્કુ લથી આગળ રે લ્વે પાટ્ટાની બાજુમાાં આ કામના તહોદારો ૧) પપ્પુભાઇ

વેલજીભાઇ જાતે.પટણી રહે.પાલનપુર ગોબરીરોડ નવા ગાંજબજાર પટણીવાસ તા.પાલનપુર(૨) લક્ષ્મણભાઇ દલછાભાઇ જાતે.બળાદરા (રાવળ)
રહે.વરણાવાડા રાવળવાસ તા.વડગામ(૩)રમેશભાઇ રણછોડભાઇ જાતે.પટણી રહે.પાલનપુર ગોબરીરોડ નવા ગાંજબજાર પટણીવાસ
તા.પાલનપુર(૪) રમેશભાઇ માંગાભાઇ જાતે.પટણી રહે.પાલનપુર ગોબરીરોડ નવાગાંજ બજાર પટણીવાસ તા.પાલનપુરપાલનપુર મોદી સ્કુ લથી
આગળ રે લ્વે પાટ્ટાની બાજુમાાં ખુલ્લા મેદાનમાાં બાવળની ઝાડીની નીચે બેસી ગાંજીપાના વડે તીનપત્તીનો રૂપીયાની હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડી ગાંજી પાના નાં-૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા રોકડ રૂપીયા.૧૩,૬૭૦/- એમ કુ લ કક.રૂ.૧૩,૬૭૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવટ પો.સ્ટે પાટે -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૯૪૮/૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
ુ ઠાકોર રહે.વાહરા તા.ડીસાવાળાએ
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૬/૪૦ વાગે મોજે વાહરા ગામની સીમ આ કામના તહોદાર રાહુલજી લેબજી
પોતાના કબ્જજામાાં ભોગવટાનાાં ખેતરમાાં રહેણાાંક ઘરના આગળના ભાગે છુપાવી રાખેલ ગે .કા.અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની
અંગ્રેજી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ ૨૬૦ જેની કુ લ કક.રૂ.૨૬,૦૦૦/- નો રાખી પ્રોહી રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે .
પ્રોહી ભાગ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૨૪૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧ ક.૧૮/૩૦ થી ક.૧૯/૧૫ સુધી વાગે મોજે કાાંસા ગામે આ કામના તહોમતદાર ભેમાભાઇ નાનાભાઇ ડાભી (આદી) રહે.કાાંસા
તા.દાાંતા પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂ તથા ટીન બીયરની અલગ અલગ કાં પનીની બોટલ નાંગ.૨૭૬
કુ લ કક.રૂ.૨૫૮૦૦/- નો ગે .કા વગર પાસ પરમીટનો પ્રોહી મુદૃામાલ રાખી પ્રોહી રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર નહી મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ
દાાંતા પો.સ્ટે .પાટટ સી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૫૨૧૦૮૦૮/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ-૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .

(૧૨)
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૪/૩૦ વાગે મોજે કુ વારલા ગામે ત્રણ રસ્તા આ કામના તહોદારો (૧) જયાંવતભાઇ સ/ઓ પ્રતાપભાઇ દાાંનાભાઇ
જાતે.માજીરાણા રહે.રાહ તા.થરાદ તથા (૨) ભમરાભાઇ સ/ઓ નાગજીભાઇ બાદરાજી જાતે.માજીરાણા રહે.રાહ તા.થરાદ વાળાઓએ પોતાના
કબજાની સફેદ કલરની સ્વીફ્ટ ગાડી નાં. GJ-12-AK-8054 કની માાં ગે રકાયદે સર ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની પેટીઓ નાંગ-૯
કક.રૂ.૩૬૭૨૦/- તથા સ્વીફ્ટ ગાડી નાં. GJ-12-AK-8054

ની કકિં.રૂ.૨૦૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૫૫૦૦/- એમ મળી કુ લ

કકિં.રૂ.૨,૪૨,૨૨૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી ગુનો કરવામાાં એકબીજાએ મદદગારી કરી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પાટટ
સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૧૩૯/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા-૧૦/૧૨/૨૦૨૧ ક.૨૩/૦૦ વાગે મડાણા(ડાાંગીયા) ગામની સીમમાાં દે વ માતાના માંદીર પાસે આ કામના તહોમતદારો પકડાયેલ ઇકો ગાડી
નાંબર GJ.02.DE.9530 નો ચાલક જેનુ નામ-સરનામુ જાણવા મળે લ નથી તે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ઇકો ગાડી મા ગે .કા અને વગર
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ-૪૨૭ કક.રૂ.૩૬,૧૭૭/- નો ભરી તથા ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ
૨,૩૬,૧૭૭/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન મડાણા ગામની સીમમાાં દે વ માતાના માંદીર પાસે ગાડી મુકી ભાગી ગયેલ હોય
મારી તેમના વવરૂધ્ધ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી), ૯૮(ર) મુજબ ધોરણસર તપાસ થવા ફરીયાદ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .
પાટટ સી ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૯૬૪/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી), ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૧

ના કલાક ૦૨/૧૫ વાગે

મોજે ભોરડુ ગામ પાસે આ કામના સ્વીફટ ગાડી નાં. RJ-46-CA-0288 ના ચાલક નામે

અરજણભાઇ ભુરાભાઇ રાજપુત રહે. થરાદ ગણતા તા. લાખણી વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ ૫૭૬ કક.રૂ. ૨૦૨૮૦૦/-નો મુદામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા XUV 500 ગાડીના ચાલક સુનીલભાઇ
ભરતભાઇ ડાગર રહે. રામપર તા. જામનગર તથા નીતેશકુ માર મનસુખલાલ ઠક્કર રહે. કદયોદર પુચણમા સોસાયટી તા. કદયોદર વાળાઓ દારૂ
લેવા માટે ગાડી લઇ આવી પકડાઇ જઇ દારૂની બોટલ નાંગ ૫૭૬ કક.રૂ. ૨૦૨૮૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ ૩ કક.રૂ. ૧૦૫૦૦/- સ્વીફટ ગાડી નાં.
RJ-46-CA-0288 ની કક.રૂ. ૩૦૦૦૦૦/- તથા XUV 500 ગાડી નાં. GJ-03-HR-1666 કક.રૂ.૬૦૦૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. કક.રૂ.૧૧,૧૩,૩૦૦/- ના
મુદામાલ સાથે મળી આવી તથા દારૂની ગાડી હડેતર ઠેકા પરથી મેવાભાઇ બેચરાભાઇ રબારી રહે. નાગોલડી તા. સાચોર વાળાઓએ તથા
અશોકભાઇ જેનો મો.નાં.૮૮૨૪૬૭૨૫૮૮ નો છે . તેમણે ભરાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પોસ્ટે પાટટ સી
ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૩૧૧ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૧૪/૩૦ વાગે

મોજે કુાં ભલમેર ગામે આ કામના આરોપી બલાજી જવાનજી જાતે.ઠાકોર રહે.કુાં ભલમેર

તા.પાલનપુરવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના વાડામાાં બનાવેલ રહેણાાંક છાપરાની બાજુમાાં પશુઓના સુકાઘાસ ચારામાાં ભારતીય
બનાવટના વીદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ- ૨૪૦ કક.રૂ.૩૫૦૪૦/- તથા દે શી દારૂ લીટર-૬૫ કક.રૂ.૧૩૦૦/- નો મળી કુ લ કક.રૂ. ૩૬,૩૪૦/-નો
ગે .કાનો અને વગરપાસ પરમીટે નો

મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે પાટટ સી.

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૯૬૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ),(ઇ), ૧૧૬(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .

