ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા-૨૫/૧૦/૨૦૨૧ ક. ૧૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે મોજે રતનપુરા પાટીયા પાસે આ કામના આરોપી કાળાં સસગ જાલમસસિંગ જાતે-રાજપુત (ભાટી)
ઉ.વ-૨૪ રહે-રૂપાવાટોકી ઢાણી નેત્રા ભોપાલગઢ જોધપુર (રાજસ્થાન) વાળાને આરોપી ચાંદનસસહ રાજપુત રાઠોડ રહે-જોધપુરવાળાએ તેની ટ્રક
ગાડી નાંબર R J-19-G B-5516 ની માાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની બોટલો તથા બીયરના ટીન મળી કુ લ
નાંગ.૭૩૮૨ ના કક.રૂ.૨૨,૬૧,૦૦૦/- નો ટ્રક ગાડી કક.રૂ. ૧૦.૦૦.૦૦૦/-ની માાં ભરાવી મોરબી મોકલતા હેરાફેરી દરમ્યાન આરોપી કાળસસિંગ
જાલમસસિંગ રાજપુત મોબાઇલ ફોન એક કક.રૂ-૫૦૦૦/-સાથે વાહન ચેકીંગ દરમ્યાન કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ-૩૨.૬૬.૦૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ તથા
ગાડી માલીક ચાંદનસસહ રાજપુત (રાઠોડ) રહે-જોધપુર વાળાએ તેને મદદગારી કરી ગુન્હો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે ભાગ સી ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૧૫૯/૨૦૨૧ ગુજરાત નશાબાંધી અસધસનયમ ૧૯૪૯ તથા ગુજરાત નશાબાંધી (સુધારા) અસધસનયમ ૨૦૧૬ ની કલમ
૬૫(એ)(ઇ),૯૮(૨),૧૧૬ (બી),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ ક.૧૭/૧૫ મોજે રામપુરા(વડલા) ગામની સીમ આ કામના તહોદાર શૈલેષસસિંહ જુજારસસિંહ ડાભી રહે. વાસડા તા.આબુરોડ
જજ.સશરોહી(રાજસ્થાન)વાળાને વાસડા ગામે થી સોમીસસિંહ સરદારસસિંહ ડાભી રહે.વાસડા તા.આબુરોડ વાળાએ ઉપરોકત દારૂનો જથ્થો ગાડીમાાં
ભરી આપી આ દારૂનો જથ્થો જલોત્રા પહોંચી ફોન કરી જણાવવાનુ કહી ગાડી આપતા સદરે તહો. પોતાના કબજાની શેવરોલેટ કાં પનીની ટવેરા
ગાડી નાં.GJ-01-AR-2237 માાં ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારુની બોટલો નાંગ-૧૨૨ કકરૂા.૪૫,૮૨૦ /- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો
ગે .કા.નો રાખી તથા શેવરોલેટ કાં પનીની ટવેરા ગાડી નાં.GJ-01-AR-2237 કકરૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એક સેમસાંગ કાં પનીના કકપેઇડ મોબાઇલ
ફોનની કકિંરૂા.૫૦૦/- મળી કુ લ કકરૂ.૧,૯૬,૩૨૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર
તાલુકા પોલીસ સ્ટે શન ભાગ સી ગુના નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૬૧ /૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૮/૦૦ વાગે મોજે કં સારી ગામની સીમ આ કામના તહો.દારે પોતાના કબજા ભોગવટાના પીકઅપ ડાલુાં નાં.GJ-27TT-4240માાં વગર પાસ પરમીટ નો ગે .કા.નો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ બબયર બોટલ/ ટીન નાંગ-૨૦૬૪ કક.રૂ.૨,૧૧,૨૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા બટાકા નાંગ-૧૫ કક.રૂ.૪૫૦૦/- તથા પીકઅપ ડાલુાં નાં.GJ-27-TT-4240કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ
કક.રૂ.૬,૨૦,૭૦૦/- નો મુદામાલ રાખી કારનો ચાલક પકડાઇ ગયેલ હોઇ જે આરોપીએ રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાતમાાં ગે .કા.નો પરપ્રાાંસતય
ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૦૯૦/૨૦૨૧
પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬ (૨), ૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૭/૧૦ વાગે મોજે મેસરા ગામના પાટીયા પાસે આ કામના આરોપી નાં.૧ સુખરામ પુનમારામ બબશ્નોઈ(બોલા)
રહે.પુનાસા તા.ભીનમાલ જજ.જાલોર (રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબ્જજાની હુન્ડાઈ કાં પનીની સેન્ટ્રો ગાડી નાં.GJ-03-EC-8479 માાં ગે .કા અને
વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૩૭૯ કક.રૂા.૯૨,૮૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની
કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૧૩૦/- તથા ખોટી નાંબર પ્લેટો નાંગ-૨ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ મળી કુ લ
કક.રૂા.૨,૯૮,૯૩૦/- ના સાથે આરોપી પકડાઈ જઈ તેમજ તેની પાસેથી પકડાયેલ ગાડીને ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી
તેમજ આરોપી નાં.૨ નરે શકુ માર રૂગનાથારામ બબશ્નોઈ(ખીલેરી) રહે.વાડા ભાડવી તા.ભીનમાલ જજ.જાલોર (રાજસ્થાન) મો.નાં.૯૭૨૪૬૬૦૮૦૯
વાળાએ સદરે દારૂનો જથ્થો ગાડીમાાં ભરી આપી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો

કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ એ

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૯૭ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ તથા ઈ.પી.કો.ક.૪૬૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૯/૧૦ વાગે મોજે થરાદ મુકામે ચાર રસ્તા પાસે ગામે આ કામના આરોપી નાં.૧ નરે શકુ માર રૂગનાથારામ
બબશ્નોઈ(ખીલેરી) રહે.વાડા ભાડવી તા.ભીનમાલ જજ.જાલોર (રાજસ્થાન) તથા આરોપી નાં. ૨ ભજનલાલ ગોકલારામ બબશ્નોઈ(ગોદારા) રહે.પુરાવા
તા.ધોરીમના જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી તેઓના કબ્જજાની મારૂતી સુઝુકી કાં પનીની અલ્ટો ગાડી નાં.GJ-03HK-1821 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૬૮૨ કક.રૂા.૭૪,૨૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી
ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૪ કક.રૂા.૨૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૪૦૦/- તથા ખોટી નાંબર પ્લેટો નાંગ-૨ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦
મળી કુ લ કક.રૂા.૨,૯૫,૬૦૦/- ના સાથે બાંન્ને આરોપીઓ પકડાઈ જઈ તેમજ તેમની પાસેથી પકડાયેલ ગાડીને ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી ખરા
તરીકે ઉપયોગ કરી તેમજ સદરે દારૂનો જથ્થો કદનેશકુ માર રૂગનાથરામ બબશ્નોઈ(ખીલેરી) રહે.વાડા ભાડવી તા.ભીનમાલ જજ.જાલોર (રાજસ્થાન)
મો.9727343703

વાળાએ

ભરાવી

ગુનો

કરવામાાં

એકબીજાને

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે .પાટટ -

એ.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૯૮ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ તથા ઈ.પી.કો.ક.૪૬૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે સાાંગલા ગામે જવાના રસ્તે કામના તહોદારોએ પોતાના કબ્જજાની હયુન્ડાઇ કપનીની ગે ટસ કાર
નાં.GJ-18-AB-7798 માાં ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ બોટલ નાંગ – ૯૧ કક.રૂ ૧,૩૬,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો
રાખી તથા હયુન્ડાઇ કપનીની

ગે ટસ કાર ન: GJ-18-AB-7798

કકરૂ ૧,૦૦,૦૦૦/-

તથા બે મોબાઇલફોન કકિંરૂ.૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ

રૂ.૧,૬૫૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિંરૂ.૨,૪૩,૪૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એકબીજાના મેળાપીપણામાાં રાખી હેરાફેરી કરી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૬૩/૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧

કલાક

૧૦/૧૫ વાગે

મોજે

ગુદ
ં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ

આ કામના તહોદાર હોન્ડા એકોડટ ગાડીના ચાલક

RJ.19CA.8078 ના ચાલક કાળરામ બલુરામ જાતે દે વાાંસી રહે. શીવાના તા.શીવાના જી.બાડમેર (રાજ.) તથા ગુડામલાની (રાજ.) દારૂના ઠેકા
ઉપરથી દારૂ આપનાર ઇસમએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળના ગાડીમાાં ગે .કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના
સવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૧૮ કુ લ કકમત રૂસપયા

૨૯,૮૮૦/-

તથા હોન્ડા એકોડટ ગાડી કકમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧

કકમત રૂસપયા ૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂસપયા ૨,૩૦,૩૮૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં ચાલક મળી આવી ગુનો કરે લ
હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . ભાગ C ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૮૧૧/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,

૧૧૬(ર),૮૧,૯૮(ર), મુજબનો ગુનો

દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ક.૧૯/૧૦ વાગે મોજે ચાંડીસર પોલીસ ચોકી આગળ હાઈવે રોડ ઉપર ગામે આ કામના ટાટા કાં પનીના છોટા હાથી ગાડી
નાંબર GJ-08-AU-6981ના

ચાલક ઈસમ કદનેશકુ માર રણછોડરામ જુડાલ(આંજણા) રહે.માંડાર કણબીવાસ તા.રે વદર જી.શીરોહી

રાજસ્થાનવાળાએ પોતાની કબજા ભોગવટાના છોટા હાથી ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂ/બીયરની
કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ ૧૩૩૨

કક.રૂ.૨,૪૪,૩૪૦/- તથા છોટા હાથી ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઈલ કી.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુ લ

કક.રૂ.૫,૪૯,૩૪૦/-નો મુદ્દામાલ રાજસ્થાન રાજયમાાંથી ભરી ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફેરી કરી આવતાાં ચાંડીસર ચોકી હાઇવે રોડ ઉપર
વાહન ચેકીગ દરમ્યાન પકડાઈ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૮૬૪/૨૦૨૧ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(ર),
૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે ધાનેરા નેનાવા રોડ કિષ્ના આઇમાતા હોટલ આ કામના તહોદાર કરણાજી પદમાજી રબારી
રહે. ધાનેરા લાધાપુરા તા. ધાનેરા વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની કિષ્ના આઇમાતા હોટલ તથા હોટલથી ધાખા વાળો રોડ છોડી સામેના
ભાગે સીમેન્ટના ઇટોની પાકી ઓરડી માાંથી તથા ઓરડીના આગળના ભાગે જુની બોલેરો ગાડી નાં. GJ-12-AE-7568 ની માાંથી સવદે શી
દારૂ/બીયરની છુટી કુ લ બોટલો/ટીન મળી નાંગ-૧૭૮ કક.રૂ. ૩૫૭૦૫/- નો મુદ્દામાલ ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો તથા બોલેરો ગાડી નાં.
GJ-12-AE-7568 કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૮૫,૭૦૫/- ના મુદામાલ સાથે મજકુ ર ઇસમ હાજર મળી આવી ગુનો કરે લ હોય તેમજ
પ્રોહી મુદ્દામાલ લાવનાર નરપતસસિંહ ઉફે કદનેશભાઇ જુજાજી રાજપુત રહે. ધાનેરા તા. ધાનેરા વાળો હાજર મળી ન આવી એકબીજાએ ગુનો
કરવામાાં મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૦૫૯/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),
૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૨૩/૩૦ વાગે મોજે રામપુરા કરઝા ગામની સીમ આ કામે મહીન્રા મેક્ષ ગાડી નાં. GJ18AH4707 ના ચાલકે પોતાની
કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નાંગ-૨૭૬
કક.રૂ.૨૭,૬૦૦/- તથા GJ18AH4707 ની RC બુક કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મહીન્રા મેક્ષ ગાડી કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૨,૨૭,૬૦૦/ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૮૦૧/૨૧
ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૩,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૬/૩૦ વાગે મોજે કરબ ૂણ મુકામે ચાર રસ્તા ઉ૫ર આ કામના આરોપીઓ (૧) મફાભાઈ માસેંગભાઈ
પ્રજાપસત(મડાવરા) રહે.ભાપી, તા.થરાદ (૨) ડાયાભાઈ નરસેંગભાઈ પટે લ રહે.ભાપી તા.થરાદવાળાઓએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની
ભોગવટાના મહેન્રા એન્ડ મહેન્રા કાં પનીના નાંબર પ્લેટ વગરના ટ્રે ક્ટર જેના એન્ન્જન તથા ચેચીસ નાંબર જોતાાં EVC7983 વાળામાાં ગે .કા અને
વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂ તથા બબયરની કાચની બોટલો નાંગ-૩૪૩૨ કક.રૂા.૩,૦૪,૯૨૦/-નો રાખી ગે .કા. રીતે
હેરાફેરી કરતા ટ્રે કટરની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા ટ્રોલીની કકિં.રૂા.૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૩ કક.રૂા.૬,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૫,૬૦,૯૨૦/ના સાથે બાંન્ને પકડાઈ જઈ ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૦૩
પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ ક.૧૯/૧૫ વાગે મોજે ખેમાણા ટોલનાકા આ કામના તહોદાર અબભમન્યુસસિંહ ગજેન્રસસિંહ રાઠોડ રહે.૧૦૪૨,બરલુટ
ાં ગલી,
જાવલ તા.જી.સસરોહી(રાજ.) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની ઇકો ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારુની બોટલો નાંગ-૯૦
કક.રૂા.૫૩,૪૦૦/- નો વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો મુદ્દામાલ રાખી તથા મારૂતી સુઝુકી કાં પનીની ઇકો ગાડી નાં.GJ-27-DH-3020
કકરૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા બે મોબાઇલ ફોનની કકિંરૂા.૩૦,૫૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૧,૬૧૦/- મળી કુ લ કકિંરૂ.૨,૩૫,૫૧૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરાફરી કરી સદરે ભારતીય બનાવટનો સવદે શીદારુ અમીતભાઇ પટે લ મોનાં.૭૮૭૮૮૨૫૨૨૩ રહે.અમદાવાદ,વસ્ત્રાલ રીંગ રોડ વાળાને આપવા
જતા નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૯૭૦/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ ૬૫

એઇ,૧૧૬ (૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ ક.૨૩/૧૫ વાગે મોજે ધાબાવાળી વાવ તરફથી અંબાજી હનુમાન દાદાના મંદદર આગળ રોડ ઉપર આ કામના તહોદારે
પોતાના કબ્જા ભોગવટાની ઇનોવા ગાડી નંબર GJ.08.AJ.3123 મા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની
બોટલ તથા બીયર મળી કુ લ નંગ-૬૭૩ દક.રૂ.૧,૨૦,૬૦૦/- નો ભરી તથા ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ દક.રૂ.૮,૨૦,૬૦૦/- ની હેરાફેરી કરી
પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન ગાડી મુકી ભાગી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પોસ્ટે પાટટ -સી ગુરનં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૭૬૩/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ
૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૭/૧૦ વાગે મોજે થરાદ મીઠા રોડ જી.ઈ.બી.સાથે રોડ ઉપર ગામે આ કામના આરોપી નાં.૧ ઓમપ્રકાશ કુ શલારામ
જાતે.બ્રાહ્મણ રહે.ભુરટીયા તા.બાડમેર જજ.બાડમેર (રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જજાની નાંબર પ્લેટ વગરની હોન્ડા કાં પનીની અમેજ ગાડી જેનો
ચેસીસ નાંબર : MAKDF556DM4221521 માાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દારૂની તથા બબયરની બોટલો
તથા બબયર ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૨૭૬ કક.રૂા.૩૨,૧૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરી ગાડીની કક.રૂા.૬,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧
કક.રૂા.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા. ૬,૮૭,૧૦૦/- ના સાથે આરોપી પકડાઈ જઈ તેમજ સદર દારૂનો જથ્થો આરોપી નાં. ૨ જોગે શ બાકારામ જાટ
રહે.બળદે વ નગર, બાડમેર, તા.જજ. બાડમેર (રાજસ્થાન) મો.૯૪૬૧૨૪૨૪૬૬ વાળાએ આપી તથા આરોપી નાં.૩ સાંજય રામજીભાઈ ઠાકોર
રહે.રાધનપુર, લાટીમાાં તા.રાધનપુર જજ.પાટણ મો.૯૧૫૭૦૮૨૮૪૧ તથા આરોપી નાં.૪ રમેશભાઈ રામચાંદભાઈ ઠાકોર રહે.રાધનપુર, લાટીમાાં
તા.રાધનપુર જજ.પાટણવાળાએ માંગાવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ
થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૨૦૮ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

