ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.્૦૮/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦્ના્કલાક્૨૩/૩૦્વાગે્ ્મોજે્શીયા્ગામની્સીમમાાં્ રોડ્ઉપર્ગામે્ આ્કામના્તહોદારો્જયસસિંહ્જુજારસસિંહ્જાતે-્રાજપુત્રહે-્ડુવા્તાથરાદ્વાળાએ્પોતાની્કબ્્જા્ભોગવટાની્સ્્વીફટ્ગાડી્નાંબર- GJ-12-AK-8054્ની્માાં્ગે.કા્અને્વગર્પાસ્પરમીટે્ભારતીય્બનાવટનો્સવદે શી્દારૂ્તથા્
બીયરની્બોટલ્નાંગ-્૨૦૧્કક.રૂ-્૩૨,૦૭૦/-્તથા્ગાડી્કક.રૂ-્૩,૦૦,૦૦૦/-્તથા્્મોબાઇલ્નાંગ-૧્કક.રૂ-્૨૦૦૦/-્સાથે્ કુ લ્મુદામાલ્કક.રૂ-્૩,૩૪,૦૭૦/-્ની્
હેરાફેરી્દરમ્યાન્મળી્આવી્તથા્ભરતસીંહ્જુવારાજી્જાતે-્સાઇદૃ રા્(રાજપુત)્રહે-્ડુવા્તા-થરાદ્તથા્ધાનોલ્ઠેકાવાળાએ્માલ્ભારાવી્જે્તમામ્ઇસમો્
એક્બીજાના્મેળા્પીપણાથી્ગુજરાત્રાજ્યમાાં્ દારૂ્ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ધાનેરા્પોસ્્ટે્ ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૫૧૮/૨૦૨૦્પ્રોહી્એકટ્
કલમ્૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩,૯૮(૨) મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા- ૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના ક- ૧૩/00 વાગે્ મોજે નગાણા થી પીલુચા પુલના દક્ષીણ છે ડે ગામે્ આ્કામના્તહોદારો્રે નોલડ્કીવડ્કાર્નાં.GJ01RP4774 ના્
ચાલક અકકલસસહ્ જેતુસસહ્ રાજસસહ્વાઘેલા્ રહે.મોટી્ ભાખર્ તા.દાાંતીવાડાવાળા્ તથા્ મોટર્ સાયકલ્ ઉપર્ પાયલોટીંગ્ કરતા્ પ્રસવણસસહ્ વખતસસહ્ વાઘેલા્
રહે.રામનગર્ તા.દાાંતીવાડા્ તથા્ ગોસવદસસહ્ સજેસસહ્ વાઘેલા્ રહે.રામનગર્ તા.્ દાાંતીવાડાવાળા્ એકબીજાના્ સાથે્ મળી્ રાજસ્થાનના્ ધનોલ્ ખાતે્ આવેલ્
દારૂની્દૂ કાન્ઉપરથી્માંગળસસહ્રાજપુત્નામના્ઇસમની્મદદગારીથી્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્દારૂ્તથા્બબયર્બોટલ્તથા્ટીન્
કુ લ્ નાંગ-૪૬૫્ કી્ રૂ.૧,૨૦,૮૪૦/-્ નો્ કીવડ્ કાર્ નાં.GJ01RP4774

કીરૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-્ માાં્ રાખી્ હેરાફેરી્ કરી્ તેન્ુ મોટર્ સાયકલ્ નાં.GJ08BK2805

કીરૂ.૨૫૦૦૦/-્ ઉપર્ પાયલોટીંગ્ કરી્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૨્ કીરૂ.્ ૧૦૦૦/-્ ના્ રાખી્ સદર્ દારૂ્ તથા્ બબયરનો્ જથ્થો્ સવષ્ણુજી્ લવજીજી્ ઠાકોર્
રહે.આથમણોવાસ,ઉમીયા્ માતાના્ માંદીરના્ સામે, સવસનગરવાળાને્ આપવા્ જતા્ પ્રોહી્ નાકાબાંધી્ દરમ્યાન્ ઉપરના્ ચાલક્ તથા્ પાયલોટીંગ્ કરનાર્ ત્રણ્
ઇસમો્ કુ લ્ રૂ.૪,૨૪,૩૪૦/-્ ના્ મુદામાલ્ સાથે્ પકડાય્ જઇ્ જે્ તમામ્ ઇસમો્ એક્ બીજાના્ મેળાપીપણાથી્ રાજસ્થાન્ રાજયમાાંથી્ ગુજરાત્ રાજ્યમાાં્ દારૂ્
ઘુસાડવાનુ્ાં ષડયાંત્ર્રચી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્છાપી પો.સ્ટે.ગુ.ર.નં-૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૨૬૦/૨૦૨૦ પ્રોહી ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૯૮(૨)્ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્
કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
તા.૯/૬/૨૦૨૦ કલાક. ૦૫/૩૦ વાગે્ મોજે ખેમાણાટોલનાકા મુકામે્ ગામે્ આ કામના તહોમતદારો હેમરત્ન સ/ઓ કમલેશકુ માર જાટ રહે.સઉઓ કી ધાણી
ભોજાસર તા.બાઈતુજી.બાડમે
ં
ર(રાજસ્થાન) તથા પારસકુ માર લીખમારામ જાટરહે.સીઓલો કી ધાણી ભોજાસરતા.બાયતું જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)વાળાઓને
આરોપી નરે શકુ માર રે ખારામ જાટ મો.નંબર ૯૫૪૯૨ ૩૨૧૯૪ રહે.બાઈતું ભોપજી ખેમાબાબા કોલોની તા.બાઈતું જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)વાળાએ ઈનોવા ગાડી
નં- GJ-06-JQ-7146 માં ભારતીય બનાવટના વવદે શી બીયરની પેટીઓ નંગ-૩૬ જેમાં કૂલ બીયરના ટીન નંગ-૮૬૪ જે કૂલ કકિંમત રા.૧,૦૮,૦૦૦/-નો ભરી
આપી તહોમતદાર હેમરત્ન સ/ઓ કમલેશ કુ માર જાટ રહે.સઉઓ કી ધાણી ભોજાસરતા.બાઈતું જી.બાડમેર(રાજસ્થાન) તથા પારસકુ માર લીખમારામ જાટ
રહે.સીઓલો કી ધાણી ભોજાસર તા.બાયતુજી.બાડમે
ં
ર (રાજસ્થાન) વાળાઓ પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં ભારતીય બનાવટનો ગે.કા.નો વવદે શી
બબયરનાટીન કૂલ નંગ-૮૬૪ કકિં.રા.૧,૦૮,૦૦૦/-તથા ઈનોવાગાડી કી.ર.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૧ કી.રા.૨૦૦૦/- નો મળી કુ લ કી.ર૬,૧૦,૦૦૦/ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન તહો .હેમરત્ન સ/ઓ કમલેશકુ મારજાટ મળી આવી તથા તહો.પારસ કુ માર લીખમારામ જાટ નાસી
જઈ ગુનો્કરે લ્હોઇ્પા.તા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નંબર-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૩૧૨/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ, ઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્
કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ક.૧૬/૩૦ વાગે મોજે માનપુરા થી ધુણસોલ તરફ જતા મનાહરા તળાવ ની બાજુ મા આવેલ ખુલ્લા ચરે ડામાં જાળાના ઝાડ નીચે ગામે્
આ કામના તહોદાર (૧) તેજાભાઇ ચોથાભાઇ દે સાઇ રહે.ધુણસોલ તા.કદયોદર (૨)

પ્રહલાદજી

મોબતાજી ઠાકોર રહે. માનપુરા (ધુ) તા.દીયોદર (૪) બલાજી ઉફફ ઠાકરાજી પુનાજી ઠાકોર

રામચંદજી ઠાકોર રહે. ધુણસોલ

તા.દીયોદર (૩) પુનાજી

રહે.ધુણસોલ તા.કદયોદર વાળાઓ જાહેરમાં ગંજીપાનાથી પૈસાનો

હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા ગંજીપાંના નંગ-૫૨ કકિં.ર.૦૦/૦૦ તથા રોકડ ર.૧૦૭૮૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કક.ર.૫૦૦/- એમ કુ લ્લે કક.ર.૧૧૨૮૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરવામાં એકબીજાએ મદદગારી કરી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ કદયોદર પો.સ્ટે. પાટફ

બી

11195017200348/2020 જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૯/૩૦્વાગે મોજે ડીસા હુસેનચોક્ગામે્ આ કામના આરોપીઓ જાહેરમાં ગંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુ ગાર
રમી રમાડી રોકડા રપીયા ૧૧,૩૧૦/- તથા પટમાંથી રોકડા ર.૧૨૯૦/- મળી કુ લ રોકડા ર.૧૨,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ કકર.૫,૫૦૦/- તથા ગંજી પાના
નંગ

૫૨

કક.ર.૦૦/૦૦

મળી

કુ લ

કક.ર.

૧૮,૧૦૦/-

નો

મુદ્દામાલ

સાથે

મળી

આવી

ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ડીસા

શહેર

દ.પો.સ્ટે.

પાટફ

બી

ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૪૨૦૦૩૦૮/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ ક.્ ૨૩/૩૦્ વાગે મોજે્ ટેટોડા્ ગામથી્ ધનાવાડા્ ગામ્ તરફ્ જતા્ રસ્તે્ ટેટોડા્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ હુન્ડાઇ્ એસન્ટ્ કાર્ નાં.
MH02AV3476ના્ચાલકે્ પોતાના્કબ્જા્ભોગવટાની્કાર્ગાડી્માાં્ ગે.કા્વગર્પાસ્ભારતીય્બનાવટનો્પર્પ્રાન્તીય્ઈગ્લીશ્દારૂ્તથા્બીયર્બોટલ્કુ લ્
નાંગ્૧૦૯૮્કક.્રૂ.્૧,૯૪,૧૦૦્નો્રાખી્કાર્ગાડી્કક.્રૂ.્૧,૦૦,૦૦૦/-્સાથે્કુ લ્મુદ્દામાલ્કક.્રૂ.્૨,૯૪,૧૦૦/-્નો્રાખી્હેરા્ફેરી્કરી્ગાડી્કાચા્રસ્તે્ફસાઈ્
જતા્સ્થળ્પર્મુકી્હાજર્ન્મળી્્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ડીસા્રૂરલ્પો.સ્્ટે .પાટટ ્સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૫૨૬/ર૦૨૦્પ્રોહી્કલમ્પ્રોહી્ક.૬૫-એ-ઈ,૧૧૬(૨)્
,૯૮(૨)્્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૭)
તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦

કલાક.૧૦/૩૦ વાગે્ મોજે વી.કે.વાઘેલા હાઇસ્કુ લ પાસે્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ મેકક્ષ માશફલ ગાડી નં.GJ-18-AC-0166 ના ચાલક

ભરતભાઇ છોગાભાઇ રબારી રહે.દાતવાડા તા.રાણીવાડા જી.જાલોર(રાજસ્થાન) વાળો તથા છગનભાઇ કાનજીભાઇ રબારી રહે.નાગોલડી તા.સાચોર
જી.જાલોર(રાજસ્થાન) વાળાઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારની બોટલો તથા બીયરટીન નંગ -૧૪૪૫ જેની
કક.ર.૧,૮૪,૯૨૦/- તથા મેકક્ષ ગાડી નં.GJ-18-AC-0166

ની કક.ર.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૨ કક.ર.૨૫,૦૦/- એમ કુ લ કક.ર.૩,૮૭,૪૨૦/-

મુદામાલ રાખી પકડાઇ જઇ તથા સીફટ ગાડી નં.RJ-15-7171

નો

માં પાયલોટીંગ કરતા વવક્રમભાઇ બેચરાભાઇ રબારી તથા રમેશભાઇ કરશનભાઇ રબારી

રહે.સરવણા તા.સાચોર જી.જાલોર(રાજસ્થાન) વાળાઓ તથા રાધનપુર બાજુ ના પ્રવવણસીંહ નામનો ઇસમ જે મુદામાલ મંગાવેલ જે ઇસમો મળી ન આવીગુનો્
કરે લ્ હોઇ્ કદયોદર પો.સ્ટે પાટફ સી નં. 11195017200357/2020 પ્રોહી.ક.૬૫ એઈ ,૧૧૬ (૨), ૮૧, ૯૮(૨)
કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૮)

મુજબ્ નો્ ગુનો્ દાખલ્ કરી્ સારી્ કામગીરી્

તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૧/૧૫ વાગે મોજે અનાપુરછોટા ચેક પોસ્ટ ઉપર્ગામે્આ કામના તહોદારો (૧) મેહુલકુ માર પ્રવીણભાઇ જાતે પંચાલ રહે.ડીસા
ુ ગર પાસે તા-ડીસા જી.બનાસકાંઠા તથા (૨) ભરતભાઇ ઠાકોર જેના બાપનું નામ યાદ નથી રહે.ડીસા હવાઇ પીલ્લરની સામે આવેલ
મોઢેશ્વરી સોસાયટી વેલન
કહિંગળાજ હોટલની પાછળ ઝુપડપટ્ટી વવસ્તાર તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠા વાળાઓ પોતાના કબ્જજાની ટાટા કંપનીની નેનો ગાડી નં. GJ.24.K.2846 નીમાં ગે.કા અને
વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દાર તથા બબયરની છુટક બોટલ નંગ-૪૬ કક.ર.૨૭,૮૪૫/- તથા નેનો ગાડી નં.GJ-24-K-2846 ની કકિં.ર.
૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કક.ર. ૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.ર.૧,૩૭,૮૪૫/- નો મુદ્દામાલ રાખી તહો. નં.(૧) પકડાઇ જઇ તથા તહો.નં.(૨) નાસી
જઇ તથા સદરે પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આપનાર વડગામ ઠેકાનો માલીક રહે.વડગામ તા-રાનીવાડા જી.ઝાલોર વાળાએ ભરી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી
ગુનો્કરે લ્હોઇ્ધાનેરા્પો.સ્્ટે્ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૫૩૩/૨૦૨૦પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્
કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૯)
તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ ક.૧૫/૩૦્ વાગે્ મોજે્ સમયાલ્ ખારાખોડા્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ મકહન્રા્ કાં પનીની્ બોલેરો્ ગાડી્ નાં.GJ-08-BH-8224માાં્
ધીરારામ્ સ/ઓ્ સદરામ્ ગોદારા્ (સવશ્નોઇ)્ ઉવ.૨૬્ રહે.ગોદારોન્ કી્ બેરી, પુરવા્ તા.ધોરીમન્ના્ જજ.બાડમેર્ (રાજસ્થાન)્ તથા્ ગોપીકકશન્ સ/ઓ્ મોહનલાલ્
જાની(સવશ્નોઇ)્ઉવ.૨૦્રહે.્રાજીવનગર, પુર્તા.સાાંચોર્જજ.જાલોર્(રાજસ્થાન)્વાળાઓએ્પોતાના્કબજા્ભોગવટાની્ગાડીમાાં્ ઓમપ્રકાશ્મોતીરામ્બબશ્નોઇ્
રહે.પુર્તા.સાાંચોર્જજ.જાલોર્(રાજસ્થાન)્વાળાએ્દારૂનો્જથ્થોએ્ભરાવી્ઉપરોક્ત્ગાડીમાાં્ ગેરકાયદે સર્રીતે્ અને્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્બનાવટના્
સવદે શી્દારૂની્બે્ બ્રાન્ડની્કુ લ્બોટલો્નાંગ-૧૧૦૪્કુ લ્કક.રૂા.૧,૧૦,૪૦૦્/-્નો્તથા્બોલેરો્ગાડીની્કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૨્કક.રૂા.૩૫૦૦/-્
તથા્ અસલ્ આરસી્ બુક્ કક.રૂા.૦૦/૦૦્ તથાઅસલ્ લાયસન્સ્ કક.રૂા.૦૦/૦૦્ એમ્ મળી્ કુ લ્ મુદામાલ્ કક.રૂા.૪,૧૩,૯૦૦/-નો્ મુદામાલ્ ભરી્ એકબીજાના્
મેળાપીપણાથી્ ગેરકાયદે સર્ રીતે્ ગુજરાત્ રાજયમાાં્ ઘુસાડી્ હેરાફરી્ કરતા્ બે્ પકાડઇ્ જઇ્ માંગાવનાર્ હાજર્ ન્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ થરાદ્
પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૫૨૪્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫એ.ઇ,્૧૧૬(બી)્૯૮(૨),્૯૯,્૮૧્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્ આવેલ્
છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૦)
તા.્ ૧૩/૦૬/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૨૦/૩૦્ વાગે્ મોજે્ રામપુરા્ મોટા્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ રમેશજી્ ઉકાજી્ જાતે.કોળી્ (ઠાકોર)્ રહે.રામપુરા્ મોટા્ તા.ધાનેરા્
વાળાએ્પોતાના્કબ્જા્ભોગવટાના્મકાનમા્ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂની્બોટલ્નાંગ્૪૯૨્કક.રૂ.્૫૪૩૨૦/-્તથા્મોબાઇલ્નાંગ્-૧્કક.રૂ.૧૦૦૦/-્ની્
ગણી્કુ લ્કક.રૂ.્૫૫૩૨૦/--્નો્મુદામાલ્ગે.કા્વગર્પાસ્પરમીટે્રાખી્પોલીસ્રે ઇડ્દરમ્યાન્ઘરે ્હાજર્મળી્આવી્્તથા્ફોજસીગ્રાજપુત્રહે.્શીયા્તા.્
ધાનેરા્ વાળાઓએ્ દારૂ્ આપી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ધાનેરા્ પો.સ્ટે્ ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૫૩૬/૨૦૨૦્ ધી્ પ્રોહી્ કલમ્ ૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(ર),૮૧્ મુજબ્ નો્ ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૧)
તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૦્કલાક્૦૯/૨૦્વાગે્્મોજે્પીરોજપુરા્ગામે્આવેલ્હલીમા્ફામટ્પાસે્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્પકડાયેલ્ઇસમ્નાદીરશા્એહમદશા્ફકીર્
રહે.્છે દ્દાણાતા.્સસધ્ધપપુર્વાળાએ્પોતાની્ઇકો્ગાડી્નાંબર્GJ-09-AG-6983્્માાં્ આરોપી્મોબતજી્ઉફે ્ ખાાંનાજી્ધનાજી્ઠાકોર્રહે.્વાધણા્તા.્સસધ્ધ્પુર્
વાળા્નો્દે શી્દારૂ્નો્જથ્થો્્કુ લ્લીટર્૭૯૨્કક.રૂ.્૧૫૮૪૦/-્નો્ભરી્્આરોપી્્ધીરાભાઇ્પરમાર્જેના્સપતાનુ્નામ્આવડતુ્નથી.્રહે.્પાલનપુર્માલણ્
દરવાજા્વાળાને્ આપવા્જતો્હતો્દરમ્યાતન્સદરે ્ ઇકો્ગાડી્કક.રૂ.્૨,૦૦,૦૦૦/-્ની્સાથે્ તથા્એક્મોબાઇલ્કક.રૂ.૫,૦૦૦/-્તથા્પ્લા.સ્ટી્ક્ના્કાં તાનના્
કટ્ટ્નાંગ-્૨૨્એમ્કુ લ્રૂ.૨,૨૦,૮૪૦/-ના્મુદ્દામાલ્સાથે્ મળી્આવી્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્છાપી્પો.સ્ટે.્ગુ.ર.નાં.્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૨૭૨/૨૦૨૦્
પ્રોહી્કલમ્૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૨)
તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૦્કલાક.૧૪/૩૦્થી્કલાક.૧૬/-૦૦્વાગે્મોજે્ભચડીયા્રબારીવાસ્બસ્સ્ટેન્ડ્પાસે્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્હોન્ડા્સીવીક્ગાડી્નાં. MH-04DR-4731્માાં્ તહોદાર્નરે ન્રસસિંહ્બળવાંતસસિંહ્્જાતે-્વાઘેલા્રહે-્રામનગર્તા-દાાંતીવાડા્વાળો્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્દારૂ્તથા્
બબયર્ બોટલ્ તથા્ ટીન્ કુલ્ નાંગ-૪૮૮્ કીરૂ.૧,૧૧,૨૦૦/-્ નો્ તથા્ હોન્ડા્ સીવીક્ ગાડી્ નાં.MH-04-DR-4731્ કીરૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૨્ કી્
રૂ.૨૫૦૦/-્ નો્ એમ્ કૂલ્મુદામાલ્ કક.રૂ-૩,૧૩,૭૦૦/-્ નો્ રાખી્ પકડાઇ્ જઇ્ તથા્ ્ સદરે ્ ગાડીનો્ ચાલક્ ઇન્રજીતસસિંહ્ વાઘેલા્ રહે-ભાખર્ તા-દાાંતીવાડાવાળો્
નાસી્જઇ્તથા્સદરે ્ રાજસ્થાનના્રાજપુર્દારૂના્ઠેકા્ઉપરથી્ઇશ્વરભાઇ્નામના્ઇસમ્જે્દારુ્ ભરાવનાર્્તથા્સદરે ્ દારૂ્માંગાવનાર્જોરસસિંહ્ચૌહાણ્રહેઉમરી્ તા-સતલાસણા્ વાળો્ મળી્ ન્ આવી્ એકબીજાના્ સાથે્ મળી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ દાાંતા્ પો.સ્ટે.પાટટ -સી્ ગુરનાં-૧૧૧૯૫૦૧૫૨૦૦૨૫૨/૨૦૨૦્ પ્રોહી્ ક.્
૬૫એઇ,૧૧૬્(બી),૮૧, ૮૩,૯૮(૨)્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્

