ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૨૪/૦૦ વાગે મોજે થેરવાડા

ગામના ચરામાાં આ કામના તહોદારે થેરવાડા ગામના ચરામાાં ગે.કા અને વગર

પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ/ટીન ભરી લાવી તે દારૂ સગેવગે કરતો પોલીસ રે ડ દરમ્યાન ભારતીય બનાવટનો
વવદે શી દારૂની બોટલ/ટીન નાંગ-૪૦૯ કક.રૂ.૬૯,૫૫૫/- નો મુકી પોલીસને દુ રથી જોઇ પોતાની પાસેની સ્કોપીયો ગાડી લઇ ભાગી જઈ ગુનો
કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૦૭૫/ર૦૨૧ પ્રોહી ક.૬૫(એ)ઈ,૧૧૬(બી) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.-૧૮/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૦/૩૦ વાગ્યે માાંજે કુ ભારડી ગામે આ કામના તહો.અમરતભાઇ ભીખાભાઇ સુથાર રહે.નેસડી(કોતરવાડા)
તા.દીયોદર તથા તહો. ગોવવદભારથી લખમણભારથી ગૌસ્વામી

રહે.નેસડી તા.દીયોદર વાળાઓ પોતાના અંગત લાભ સારૂ ભારતીય

બનાવટનો વવદે શી દારૂ કુ લ બોટલ નાંગ નાંગ.૧૫૩૯ કી.રૂ.૧,૫૩,૬૦૦/- નો ગે .કા વગર પાસ પરમીટનો પોતાના કબ્જા ની બોલેરો ગાડી નાં.
GJ-05 AD-8038 કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- માાં
લખમણભારથી ગૌસ્વામી

ભાગી જઇ

પોલીસ ચેકીંગ દરમ્યાન તહો.અમરતભાઇ સુથાર પકડાઇ જઈ તથા તહો. ગોવવદભારથી
ગુનો

કરે લ હોઇ માવસરી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.-11195030210190/2021 પ્રોહી એકટ કલમ-

૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬ (૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા-૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ક. ૧૩/૦૦ વાગ્યે મોજે મુડેઠાથી અરણીવાડા જવાના રોડ ઉપર આ કામના ઉપર જણાવેલ તારીખ સમય અને સ્થળે સ્સ્વફ્ટ
કાર ગાડી નાં.જીજે-૦૫-જે એમ-૬૦૯૪ ના ચાલક વરજ ાંગારામ લછારામ રબારી રહે-ટીટોપ તા-સાચોર જજ-ઝાલોર તથા હડમતરામ શાંકરારામ
મેઘવાલ રહે-પાાંચલા તા-સાાંચોર જજ-ઝાલોર (રાજ્સસ્થાન) વાળાઓએ એક બીાના મેલાપી પણામાાં તેમના કબ્જા હેઠળની સ્સ્વફ્ટ કાર ગાડીમાાં
ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની નાની નાની બોટલો તથા બીયરના ટીન મળી કુ લ્લ નાંગ ૧૪૭૫
કક.રૂ.૧,૪૭,૫૦૦/- નો સ્સ્વફ્ટ ગાડી કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/-ની માાં ભરી મોબાઇલ ફોન નાંગ બે કક.રૂ-૨૦,૦૦૦/-સાથે હેરાફેરી કરતા પોલીસ નાકા
બાંધી દરમ્યાન કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ-૪,૧૭,૫૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે પાટટ

સી ગુ.ર.નાં- ગુ.ર.નાં-

૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૧૫૩/૨૦૨૧ ગુજરાત નશાબાંધી અવધવનયમ ૧૯૪૯ તથા ગુજરાત નશાબાંધી (સુધારા) અવધવનયમ ૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫(એ)
(ઇ), ૯૮ (૨), ૧૧૬(બી),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૩૫ વાગે મોજે થરાદ ટાઉનમાાં માકે ટ યાડટ પાસે હાઈવે રોડ ઉપર આ કામના આરોપીઓ (૧) ભગવાનારામ
સોનારામ બબશ્નોઈ(પુવનયા) રહે.અરણાય તા.સાાંચોર જજ.ાલોર (રાજસ્થાન) તથા (૨) ભોમારામ ભલાજી રબારી રહે.હડેતર તા.સાાંચોર
જજ.ાલોર(રાજસ્થાન)વાળાઓએ પોતાના કબ્જાની મકહન્રા કાં પનીની XUV ગાડી નાં.GJ-27-DH-1087 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની તથા બબયરની બોટલો તથા બબયર ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૧૯૯૦ કક.રૂા.૨,૨૨,૪૮૦/-નો રાખી
હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૮,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ કક.રૂા.૫,૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૧૦,૨૭,૯૮૦/- ના સાથે બાંન્ને આરોપીઓ
પકડાઈ જઈ તેમજ તેમની પાસેથી પકડાયેલ ગાડીને ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી
કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ -સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૭૪ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ તથા

ઈ.પી.કો.કલમ ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૮/૧૫ વાગે મોજે દે તાલ સીમ ગામે આ કામના સ્વીફટ નાંબર વગરની ગાડી જેનો ચેચીસ નાંબર
MA3FHEB1S00C06784 તથા એન્જીન નાં. D13A2969568 નો લખેલ છે . તેના ચાલક પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ ૭૦ કક.રૂ. ૭૨૪૫૦/-નો તથા સ્વીફટ ગાડી કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ- ૩,૭૨,૪૫૦/- નો
મુદામાલ રાખી ગાડી ચાલક હાજર મળી નહી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ -સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૭૫ પ્રોકહ કલમ

૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે મોજે દે તાલ સીમ પાસે આ કામના ક્રે રેટા ગાડી નાં. GJ-08-BB-3330 ના ચાલક વધાટરામ સ/ઓ
હરૂજી વવશ્રનોઇ રહે. કોટડા તા. રાણીવાડા (રાજસ્થાન) વાળાએ

પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના

વવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ નાંગ- ૧૨૪૮ કક.રૂ. ૧,૧૯,૫૨૦/- તથા ક્રે રેટા ગાડી નાં. GJ-08-BB-3330 ની કકિં.રૂ. ૮,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ
કકિં.રૂ. ૯,૧૯,૫૨૦ /- નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા વશનારામ કમીરામ દે વાસી રહે.સોતરૂ તા. રાણીવાડા વાળાઓએ
માદે વાભાઇ કમીરામ દે વાસીના કહેવાથી તેમના કુ ડા ઠેકા પરથી ગાડીમાાં માલ ભરાવી તથા કદપુસીગ રહે. થરા તા.કાાંકરે જવાળાઓએ માલ
માંગાવી ગુજરાતમાાં દારૂની પાબાંધી હોવાનુ જણવા છતાાં દારૂ ધુષાડવાનુ સડયાંત્ર રચી ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ
હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૭૬ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧,૮૩,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧

ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે

મોજે રાજોડા ગામ પાસે આ કામના સ્વીફટ ગાડી નાં. GJ-01-ET-4179 ના ચાલક નામ

કૈ લાશભાઇ ભુપાજી પુરોકહત રહે. ધાનોલ તા. રાણીવાડા જજ.ાલોર (રાજસ્થાન) તથા તેની બાજુમાાં બેઠેલ મશરૂભાઇ નેથીજી રબારી રહે.
પેગીયા તા. ધાનેરા વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર બોટલ નાંગ ૭૧૦ કક.રૂ.
૬૫,૦૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૧ કક.રૂ. ૩૦૦૦- તથા સ્વીફટ ગાડી GJ-01-ET-4179 ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ૩,૬૮,૦૪૦ /- નો મુદામાલ રાખી ડ્રાયવર ચાલક તથા તેની બાજુમાાં બેઠેલ ઇસમ પકડાઇ જઇ તથા મોરારદાન ગઢવી રહે. ાખડી તા.
રાણીવાડા તથા રમેશભાઇ ઉકાભાઇ ઠાકોર રહે. રામપુરામોટા તા. ધાનેરા વાળાએ દારૂ ઠેકા પરથી ગાડીમાાં ભરીને આપી આગળ સ્વીફટ
ગાડીમાાં

પાયલોટીગ

કરી

ગુનો

કરવામાાં

એકબીાને

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

ધાનેરા

પોસ્ટે

પ્રોહી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૧૦૫૭/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫(એ),(ઇ), ૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૧૦/૪૦ વાગે મોજે ટે રોલ ગામની સીમ રોડ ઉપર ગામે આ કામના આરોપી પીકઅપ ડાલા નાં. GJ-08-Y-2378 નો
ચાલક પાાંચાભાઈ કુાં વરશીભાઈ રબારી રહે.બેવટા, તા.થરાદવાળાએ પોતાના કબ્જાના પીકઅપ ડાલા ગાડી નાં.GJ-08-Y-2378 માાં ગે .કા અને
વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂના બોટલો/પાઉચ નાંગ-૨૫૨ કક.રૂા.૩૧,૬૭૨/-નો રાખી કરી ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/મળી

કુ લ

કક.રૂા.૨,૩૧,૬૭૨/-

નો

મુદ્દામાલ

હેરાફેરી

દરવમયાન

મુકી

નાસી

જઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે .

પાટટ

સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૭૮ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૯)
તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૦૫:૩૦ વાગે મોજે કાંસારી ત્રણ રસ્તા આ કામના આરોપીઓએ પોતાના કબ્જા-ભોગવટાની MARUTI

SUZUKI INDIA LTD કાં પનીની SWIFT DZIRE VDI કાર રજીસ્રે શન નાંબર : GJ05JF5210, કકિં.રૂા. ૨,૦૦,૦૦૦/- વાળીમાાં ગે રકાયદે સર તથા
વગર પાસપરમીટે ભારતીય બનાવટની પરપ્રાાંતીય વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ- ૮૫૧, કકિં.રૂા. ૧,૨૨,૮૨૦/- નો મુદ્દામાલ હેરાફેરી કરી લઇ
આવી મોબાઇલ ફો નાંગ-૨, કકિં.રૂા. ૫,૫૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂા. ૩,૨૮,૩૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ
પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.11195019211083/2021, ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫(A)(E), ૮૧,૯૮(ર), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર બળવાંતારામ સ/ઓ પુરખારામ છોગારામ
વવશ્નોઇ(ગોદારા) રહે. ગોદારાઓ કી ઢાણી ખારા, તા. ફલોદી જી.જોધપુર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબાની સફેદ કલરની ટાટા કાં પનીની
આયશર રક નાં. RJ-43-GA-5037 નીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ/બીયર ટીનની પેટીઓ નાંગ-૨૯૦
કુ લ બોટલ/ટીન નાંગ-૬૮૧૬ કક.રૂ.૧૩,૬૪,૮૨૦/- તથા સફેદ કલરની ટાટા કાં પનીની આયશર રક નાં. RJ-43-GA-5037 ની કકિં.રૂ.
૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા એક આર.સી.બુક તથા બે ડેબીટ કાડટ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ના ગણી એમ મળી કુ લ
કકિં.રૂ.

૨૩,૬૯,૮૨૦/-

નો

મુદ્દામાલ

રાખી

હેરાફેરી

કરી

પકડાઇ

જઇ

કરી

ગુનો

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૦૫૮/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો

કરે લ

હોઇ

ધાનેરા

પો.સ્ટે .પાટટ -

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૬/૩૦ વાગે મોજે વાધાસણ ગામના બસ સ્ટે શન પાસે આ કામના મગનભાઇ જીવાભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૩૮
રહે.સવરાખા તા.થરાદ જી.બનાસકાાંઠા વાળૉ તેમજ કાયદના સાંઘષટમાાં આવેલ બાળક- પરે શભાઇ ભગવાનભાઇ પરમાર (વાલ્લ્મકી) ઉ.વ.૧૬
વષટ ૫ મકહના વાળાઓએ તેમના કબ્જા ભોગવટાની વસલ્વર કલરની માશટલ DX રોયલ DI નાંબર.G.J.08.R.8212 વાળીમાાં ગે .કા વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી પરપ્રાાંવતય દારૂની પેટી નાંગ-૨૦ કુ લ બોટલો નાંગ-૯૬૦ કક.રૂ.૯૬,૦૦૦/- નો તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨
કક.રૂ.૫૫૦૦/- તથા

માસટલ ગાડી કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- (એક લાખ પચાસ હાર) સાથે કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૨,૫૧,૫૦૦/- ના પ્રોહી મુદામાલની

હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ પ્રકાશવન ગલવન ગૌસ્વામી(બાપજી) રહે.કરબુણ બસ સ્ટે શન પાસે તા.થરાદ જી.બનાસકાાંઠા વાળાએ
સદર પ્રોહી મુદામાલ માંગાવી ગુનો કરવામાાં એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૮૧
પ્રોકહ ક.૬૫-એઇ,૧૧૬(૨),૯૮-૨,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક - ૧૪/૩૦ વાગે મોજે સોતમલા ગામે હાઇવે રોડ ઉપર આ કામના આરોપીઓએ પોતાના કબ્જા માલીકીની ટાટા
મોટસટ રક એલ.પી.ટી. ૨૫૮ મોડલ ૨૦૧૨

રજી નાં.RJ-19-GD-2777 વાળીમાાં પથ્થર કટીંગ ના પાવડર ની આડમાાં

એક બીાના મેલા

પીપણામાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની નાની મોટી બોટલો કુ લ નાંગ.૩૨૨૨ કક.રૂ.૩,૯૦,૬૦૦/-નો રાખી રક
ગાડી કક.રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/-માાં ભરી તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ ત્રણ કક.રૂ-૧૦,૫૦૦/-સાથે હેરાફેરી કરતા વાહન ચેકીંગ દરમ્યાન કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ૧૧,૦૧,૧૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો

કરે લ હોઇ ભીલડી પાટટ -C- ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૧૫૭/૨૦૨૧ ગુજરાત નશાબાંધી અવધવનયમ

૧૯૪૯ તથા ગુજરાત નશાબાંધી (સુધારા) અવધવનયમ ૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮ (૨), ૧૧૬(બી),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૩)
તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ ક. ૧૪/૩૦ વાગે મોજે મોટા ગામના પાટીયા પાસે હાઈવે રોડ ઉપર આ કામના એવી રીતે કે કાયદાની સાંઘષટમાાં આવેલ
કીશોર વવકાશ સ/ઓ હરલાલજી રામચાંન્રજી બબશ્નોઇ (શાહુ) ઉ.વ.૧૭ રહે.ગામ.રણોદર તા.સાાંચોર જીલ્લો.ાલોર (રાજસ્થાન) વાળો તથા ગાડી
મુકી ભાગી સુરેશ ાણી (બબશ્નોઇ) રહે.ગામ.છીવાડા તા.ચીતલવાના જી.ાલોર મો.નાં.૭૮૭૮૩૧૫૫૩૭, ૯૬૩૬૩૩૨૨૨૯ તથા રાજેશ સારણ
(બબશ્નોઇ) રહે.ગામ.છીવાડા તા.ચીતલવાના જી.ાલોર મો.નાં.૮૨૩૯૭૦૧૯૬૯ તથા મનોહર ખાવા (બબશ્નોઇ) રહે.ગામ.ધમાણા મીઠીબેરીની
આગળ તા.ચીતલવાના જી.ાલોર મો.નાં.૯૫૦૯૮૭૨૪૨૯ વાળાઓ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની મારૂતી સ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ.31.A.2766 મા
ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૭૫ બોટલની કક.રૂ.૧,૧૭,૭૫૦/-

નો ભરી તથા ગાડીની

કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલની કક.રૂ.૫,૦૦૦/-, સાથે કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૪,૨૨,૭૫૦/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ
જઈ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૮૫૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬ (બી), ૯૮(ર), ૮૧ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક. ૧૦/૧૫ વાગે મોજે ામપુર ગામ સીમ ગામે આ કામના તહો હોન્ડાઇ વરના ગાડી નાં. GJ-02-BD-7665 ના
ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ ૮૬૪ કક.રૂ. ૭૩૪૪૦/- નો તથા વરના
ગાડી નાં. GJ-02-BD-7665 કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ ૧ કક.રૂ. ૫૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ- ૩,૭૮,૪૪૦/- નો મુદામાલ રાખી
ગાડી ચાલક હાજર મળી નહી આવી ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૮૮ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),
૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ કલાક: ૦૬/૦૦ વાગે મોજે રીધ્ધી સીધ્ધી પાટી પ્લોટ અમદાવાદ હાઇવે રોડ આ કામના આઇસર નાંબર GJ-01-FT-8136 ના
ચાલક તથા બીા એક ઇસમે પોતાના આઇસરમાાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૧૨૧૪૭/તથા બબયરના ટીન તથા બોટલો નાંગ-૩૦૦૭/ મળી કુ લ બોટલ તથા બબયરના ટીન/બોટલ નાંગ-૧૫૧૫૪/- કીરૂ.૨૫૫૦૫૫૦/- તથા આઇસરની
કીરૂ.૮૦૦૦૦૦/-તથા પ્લાસ્સ્ટકના ખાલી કે રેટ નાંગ-૪૧૪ કકિંરૂ.૨૦૭૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન કકિંરૂ.૫૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કકરૂ.૩૩,૭૬,૨૫૦/- નો
મુદામાલ રાખી ગે .કા. હેરાફેરી કરી રાજસ્થાન રાજયમાાં થઇ ગુજરાતમાાં ઘુસાડી આઇસર મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા
પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૫૨/૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫એ ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ કલાક: ૧૦/૦૦ વાગે મોજે ખેમરાજીયા પાટીયા હાઇવે રોડ પાસે આ કામના તહો (૧) નટુભાઇ ભાઇલાલભાઇ સોલાંકી
રહે.ભાવનગર કાળીયાબીડ સુયટનગરચોક તા.ભાવનગર જી.ભાવનગર તથા (૨) નરે શભાઇ રતીલાલ વસાવા રહે.ઝોખલા તા.વાલીયા જી.ભરૂચ
હાલ રહે.ભાવનગર સીતળામાતાના માંદીર પાસે મફતનગર તા.ભાવનગર જી.ભાવનગર વાળાઓએ પોતાના કબ્જાની હોન્ડા સીટી કાં પનીની
ગાડી નાંબર GJ-02-CG-7457 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની તથા બબયરની બોટલો તથા બબયર
ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૬૦૦ કક.રૂા.૭૩,૬૮૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨
કક.રૂા.૫,૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૭૯,૧૮૦/- ના સાથે બાંન્ને આરોપીઓ પકડાઈ જઈ તેમજ રાજુભાઇ આબુરોડ વાળાએ દારૂ ભરીને આપેલ જેનો
મો.નાં.૬૩૭૬૮૦૫૩૮૫ ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી તેમજ વીદે શી દારૂની હેરાફેરી કરતા તહો નાં ૧ તથા ૨ પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૫૩/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫એ ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૯૯,૮૧ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૩/૧૫ વાગે મોજે ડુવા ગામે મામાજીના માંકદર પાસે રોડ ઉપર આ કામના તહો સ્કોવપિયો ગાડી નાંબર જી જે
૧૨ એ ઇ ૧૩૮૧ ચાલક દશરથભાઇ ડાયાજી ઠાકોર રહે-ડેડુડી તા-થરાદવાળાએ તેના કબ્જાની ગાડીમા ગે ,કા વગર પાસપરમીટે નો ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂ પેટી નાં-૪૦ બોટલ નાંગ-૧૯૨૦ કક.રૂ-૧,૯૨૦૦૦/- નો રાખી તેમજ પાયલોટીંગવાળી અલટો ગાડી રજજ. નાંબર ૦૨ એન
એ ૭૮૫૦ નાંબર લખેલ છે અને પાછળના ભાગે જોતા ૦૨ એન એ ૭ લખેલ છે તેના ચાલકે દારૂ ભરે લ ગાડીનુ પાયલોટીંગ કરી સ્કોવપિયો
ગાડી કક.રૂ- ૩,૦૦૦૦૦/- તથા અલટો ગાડી કક.રૂ-૫૦૦૦૦/- તથા વીવો કાં પનીનો મોબાઇલ કક.રૂ-૫૦૦૦/- આમ દારૂ તથા બે વાહનો તથા
મોબાઇલ કુ લ કક.રૂ ૫૪૭,૦૦૦/-નો મુદામાલ બન્ને વાહનોના ચાલકો મુકી નાશી જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ
હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૯૧ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ),(ઇ), ૧૧૬(૨),૯૮ (૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૧૫ વાગે મોજે ભાપડી ગામ પાસે આ કામના બોલેરો ગાડી નાં. GJ-18-AM-1401 ના ચાલક નામ જગાજી
રતાજી રાજપુત રહે. થરાદ શૈણલનગર તા. થરાદ વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે .કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની
બોટલ નાંગ ૨૩૧૬ કક.રૂ. ૨,૦૧૧૮૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ ૧ કક.રૂ. ૫૦૦- તથા બોલેરો ગાડી નાં. GJ-18-AM-1401 ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી
કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ- ૫,૦૧૬૮૦/-નો મુદામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા આ દારૂ હચો ઉફે નરસીહભાઇ હેમરાજભાઇ રબારી રહે. બુઢણપુર
તા. થરાદ તથા જગતાભાઇ ધનાભાઇ રબારી રહે. વજેગઢ તા. થરાદવાળાએ દારૂ માંગાવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં
૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૯૩ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૯)
તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ કલાક.૧૯/૧૫ વાગે મોજે

મલાણા પાટીયા પાલનપુર આબુરોડ હાઇવે પાસે જય ભવાની માબટલ એંન્ડ ગ્રેનાઇટ ની

ઓફીસમાાં આ કામના બાર તહોદારોએ(૧) કદનેશભાઇ પુનમાજી પઢીયાર રહે.મ.નાં.૧૫૮ સત્યમ સીટી નવા આરટીઓની સામે પાલનપુર
તા.પાલનપુર (ર) ભાવેશભાઇ જયાંતીલાલ જોષી રહે.બનાસ મસાલા ફેક્ટરીની બાજુમાાં આકે સણ રોડ પાલનપુર તા.પાલનપુર (૩) રોહીતભાઇ
ઉફટ રાજુ ગોવવિંદભાઇ ઠક્કર રહે.સાકાર સોસાયટી સન ઓફ ઇંન્ડીયા હોટલની પાછળ અમદાવાદ હાઇવે પાલનપુર તા.પાલનપુર મુળ વતન
ગામ.ભુતેડી તા.પાલનપુર

(૪) ભરતભાઇ જયાંતીભાઇ પ્રાપવત રહે.જુના લક્ષ્મીપુરા ઉમીયાનગર પાલનપુર તા.પાલનપુર (૫) મનોજભાઇ

જશવાંતભાઇ સીંધી રહે.કોટવાળી શેરી કદલ્હી ગે ટ પાલનપુર તા.પાલનપુર (૬) કલ્પેશભાઇ કનુભાઇ મોદી રહે.મ.નાં.એફ/૨૦૪ સ્કાય લેન્ડ
રે સીડેન્સી રાજ રે સીડેન્સી પાસે હનુમાન ટે કરી પાલનપુર તા.પાલનપુર (૭) આશીષભાઇ દે વચાંદભાઇ પરમાર રહે.બબલેશ્વર સોસાયટી જગાણા
તા.પાલનપુર (૮) જીતેન્રભાઇ સોનાજી આણેચા (ઠાકોર) રહે.વાઘરોલ તા.દાાંતીવાડા (૯) કદનેશભાઇ ચેલાભાઇ દે સાઇ
સોસાયટી ડી-માટટ ની પાછળ પાલનપુર તા.પાલનપુર (૧૦) વવનોદભાઇ પ્રતાપભાઇ રાઠોડ

રહે.દે વષી કહલ

રહે.લાલ બાંગલા મહીલા માંડળ મહેશ્વરી હોલની

સામે પાલનપુર તા.પાલનપુર (૧૧) સુવનલભાઇ બળદે વભાઇ સોની રહે.અક્ષતમ-૦૧ આકે સણ રોડ પાલનપુર તા.પાલનપુર (૧૨) કદનેશભાઇ
પ્રતાપચાંદ પાંચાલ રહે.મ.નાં.૬૧ શ્યામ વવહાર ગ્રીન એગોલા રોડ પાલનપુર તા.પાલનપુર પાલનપુર-આબુરોડ હાઇવે ઉપર વરમોરા ટાઇલ્સની
બાજુમાાં આવેલ આરોપી કદનેશભાઇ પુનમાજી પઢીયારના કબા બોગવટાની જય ભવાની માબટલ એન્ડ ગ્રેનાઇટ નામની ફેકટરીની ઓફીસમાાં
ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ તથા નીચેના ભાગે પાથરે લ એક ચાદર
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ગાંજીપાનના સેટ નાંગ-૦૫ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૩,૦૨,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૦ કક.રૂ.૬૬,૫૦૦/- મળી
કુ લ રૂ.૩,૬૮,૭૦૦/-ના મુદામાલ સાથે ઉપરોક્ત ઇસમો પકડાય જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ પા..તા પોસ્ટે પાટટ

“બી”

૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૫૮/૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ.૪,૫ મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

ગુ.ર.નાંબર-

