ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગે મોજે સામરવાડા ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોદાર સફેદ કલરની ઇન્ડીકા ગાડી નાં. HR.51.AH.5506 ના
ચાલક પાંકજકુ માર સ/ઓ પ્રકાશજી સાલ્વી રહે. મરાજ કી ખેડી તા. વવમલનગર જી. ઉદે યપુર(રાજસ્થાન) તથા બાજુ માાં બેઠેલ તેજસીંગ સ/ઓ શોહનસીંગ
રાજપુત(બલ્લા) રહે. શડીયા નુરડા તા. માવલી જી. ઉદે યપુર(રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી ઇન્ડીકા ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટની વવદે શી દારૂની છુટી બોટલ નાંગ-૪૨૯ કક.રૂ. ૨૧૪૫૦૦/- તથા ઇન્ડીકા ગાડી કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ. ૪૫૦૦/- મળી કુ લ
કક.રૂ ૩,૧૯,૦૦૦/- નો મુદામાલ રાખી પકડાઇ જઇ તેમજ બાબુલાલ ડાાંગી(પટેલ) રહે. ભેસડા તા. માવલી જી.ઉદે યપુર વાળા નાઓએ દારૂ ભરાવી ગુનો કરે લ
ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૫૨૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ કલાક-૩/૧૫ વાગે મોજે જડીયાલી ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના હુન્ડાઇ આઇ-૨૦ ગાડી નાં.GJ-01-DZ-5352 ના ચાલકે પોતાના
કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂ બીયર ની બોટલ/ટીન નાંગ-૧૨૭૮ કક.રૂ.૧,૨૭,૮૦૦/- નો
રાખી હન્ુ ડાઇ આઇ-૨૦ ગાડી ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૩,૨૭,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા રસ્તો પુરો થતાાં પોલીસ જોઇ ગાડી
મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૭૦/૨૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ કલાક ૦૨/૦૦ વાગે મોજે તખતપુરા સીમમાાં ગામે આ કામના ત્હોદારે

પોતાના કબજા ભોગવટાના i20 ગાડી જેનો ચેચીશ નાંબર જોતાાં

218251J600565HGS માાં પોતાના આવથિક ફાયદા સારુ ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની બોટલ કુ લ નાંગ ૭૪૦ બોટલ ની
કુ લ કી. રૂ. ૭૪,૦૦૦/- તથા ગાડી કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- નો મળી કુ લ કક.રૂ.- ૩,૨૪,૦૦૦/-નો મુદામાલ મુકી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી આવી ગુનો
કરે લ હોઇ માવસરી પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં ૧૦૯/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઈ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૦૨/૧૫ વાગે મોજે ભલગામ હાઇવે હોટલ અજુ ુનની સામે ગામે આ કામના તહોદારો (૧) બાાંકારામ S/O રામારામ વિકમારામ જાટ
રહે. ભાદ્રેસ તા.જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)નાએ તેના જાત કબજાની ટાટા ટ્રક નાં. RJ 19 GA 1304 માાં ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો- ૧૩૧૦
જેની કુ લ કીમાંત રૂ. ૫,૨૪,૦૦૦/- નો હરીયાણા રાજયના ફતીયાબાદ અને સીરસાની વચ્ચે આવેલ અશોકા ફેમીલી રે સ્ટોરે ન્ટ એન્ડ ધાબા ઉપર તેને આ દારુ
ભરે લી ટ્રક (૨) ગોપાલસીંગ સુખસીંગ રાજપુત રહે. ખારા તા.જી.બાડમેરનાએ શામખીયાળી લઇ જવા માટે આપેલ હતી આમ તેઓ બાંનેએ પ્રતીબાંવધત ગુજરાત
રાજયમાાં ભારતીય બનાવટના વીદે શી દારૂની હેરાફેરી કરી ગુનો કરી નાં. ૧ નો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં -૩૬૫/ર૦૧૯ પ્રોહી ક.
૬૫એઈ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૫ વાગે મોજે ધાનેરા ગામની સીમ ગામે કામના તહોદાર જીવરાજભાઇ બાબુભાઇ બારોટ રહે. ધાનેરા સીમ તા. ધાનેરા
વાળાએ તેના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાાંક ઘરની પાછળ વાડમાાંથી તથા તેના ખેતરની સામે જમીનમાાં દાટેલ ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બીયરની કુ લ
બોટલ નાંગ-૧૯૫ કક.રૂ. ૨૬,૭૦૦/-નો મુદામાલ ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો રાખી ઘરે હાજર મળી ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં.૫૩૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૮/૪૫ વાગે મોજે રડકા થી શીલુ જતી કેનાલ ના રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર હુન્ડાઇ કાંપની ની ઇયોન ગાડી નાં આરજે ૦૪
સીએ ૭૪૮૩ ના ચાલક મહાવવર હનુમારામ સારણ(જાટ) તથા વવષ્નારામ ભગવાનારામ સારણ(જાટ) બાંન્ને રહે.સરલી તા.જી.બાડમેર વાળાએ ગુજરાત રાજ્યમાાં
દારૂ બાંધી હોવા છતા એકબીજાના મેળાપીપણાથી ચાલકના કબ્જજા ભોગવટાની ઇયોન ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા નો પરપ્રાન્તીય ઇગ્લીશદારૂ ની બોટલો
નાંગ ૪૯૫ કુ લ કીરૂ ૬૦૮૪૦/- તથા ગાડી ની કીરૂ ૨૦૦૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ કીરૂ ૧૮૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કીરૂ ૬૦૦૦/- કુ લ મળી કી રૂ.
૨૮૫૫૪૦/- સાથે હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ ગયેલ ગયેલ હોઇ તથા પરપ્રાતીય દારૂ નો જથ્થો જશવાંતભાઇ જાટ(લેધા) રહે.રામનગર બાડમેર મોનાં
૯૯૨૯૭૪૦૩૬૮ વાળાએ ભરાવી તથા પરપ્રાતીય દારૂ નો જથ્થો રાધનપુર ના મો.નાં ૯૯૭૮૩૩૭૮૯૯ ધારકે માંગાવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં-૪૮૭/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ-૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨),૮૩,૧૧૬(બી),) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ બોડુ ર ચેકપોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧)સાંજીવકુ માર કદલબાગવસિંહ રાણા(રાજપુત) રહે.થાંબર
તા.ભરાડા જજ.અંબાલા (હરીયાણા) (૨)રાહુલ સ/ઓ રાજેશકુ માર કશ્યપ રહે.થાંબર તા.ભરાડા જજ.અંબાલા (હરીયાણા) (૩)અમીત વવશ્નોઇ રહે.ફતીયાબાદ હાલ
રહે.પાંચકુ લા

શહેર

(હરીયાણા)

જેનુાં પુરૂ

નામ

સરનામુાં નમુદ

નથી

જેનો

મો.નાં.૯૦૫૦૬૬૨૦૯૯

(૪)યશવાંત

રાણા

રહે.નાચરોન

તા.રાદોર

જી.જમનાનગર(હરીયાણા) જેનો મોબાઇલ નાં.૯૮૧૩૨૮૦૦૦૪ (૫)બજરાં ગભાઇ રહે.જોધપુર (રાજ સ્થાન) જેનો મોબાઇલ નાં.૮૨૦૯૨૯૧૮૫૦ વાળાઓએ
એકબીજાના મેળાપી પણામાાં આયશર કન્ટેનર નાં.PB11CJ4051 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૪૫૦ બોટલ
નાંગ-૫૪૦૦ કક.રૂ.૨૨,૯૨,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કકરૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા આઇશર કન્ટેનર ગાડી નાં.PB11CJ4051 ની કકરૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા
આયશર ગાડી નાં.PB11CJ 4051 ની (૧)વીમા પોલીસીની નકલ (૨)રજીસ્ટ્રેશનની નકલ (૩)પીયુસીની નકલ વવગેરે કાગળો કી રૂ.૦૦/૦૦ તથા કન્ટેનરમાાં
ભરે લ કફલ્ટરની બબલ્ટી બે નકલમાાં જેમાાં શીવમ દોજીસ્ટીકસ ડીસ્ટ્રીબયુશન સીમ્પલ રજી.ઓકફસ વવલ દાદી કનીયા નજીક વવશ્વકમાુ ટેમ્પો યુનીયન તા.નાલાગઢ
જી.સોલાન (હીમાચલ પ્રદે શ)-૧૭૪૧૦૧ તથા ન્યુટેક ફીલ્ટર ઇન્ડીયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ શેડ નાં.૦૫ ઇન્ડીસ્ટ્રીયલ એરીયા વવલેજ બેરશન(માંજોલી) તા.નાલાગઢ
જી.સોલાન(હીમાચલ પ્રદે શ)-૧૭૪૧૦૧ તથા ઇ-વે બીલ નાંગ-૦૨ તથા પ્લાસ્ટીકના કેરેટની બીલ્ટી રાજ રીશી લોજીસ્ટીક ૩૨ ચોથો માળ શ્યામ આઇકોન નજીક
એચ.પી. પેટ્રોલ પાંપ અસલાલી સકુ લ એસ.પી. રીંગ રોડ અસલાલી અમદા વાદ-૩૮૨૪૨૭ તથા પરીખ પેકીંગ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ રોટોમેક પેન્સની સામે સરખેજ
બાવળા હાઇવે મોરૈ યા તા.સાણાંદ અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩ તથા ઇ-વે બીલ કકરૂ.૦૦/૦૦ તથા ટ્રકગાડીમાાં ભરે લ ફીલ્ટરના નાના-મોટા બોકસ નાંગ-૧૪૮
કક.રૂ.૧૪,૬૦,૭૭૫/- તથા પ્લાસ્ટીકના મોટા કેરેટ નાંગ-૯૨ કક.રૂ.૪૬,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકરૂ.૪૮,૦૮,૭૭૫/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત બાંને ઇસમો
પકડાઇ જઇ તેઓને ઉપરોકત દારૂનો જથ્થો ગાડી માલીકોએ ભરાવી આપી જોધપુર ખાતે મોકલી આપતાાં આરોપી બજરાં ગભાઇએ દારૂનો જથ્થો અમદાવાદ
ખાતે પહોચાડવા સારૂ એકબીજાની મદદગારીથી હરીયાણા તથા અરૂણાચલપ્રદે શ રાજય વનવમિત ગે.કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ

ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંિ રચી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૪૩૦/૧૯ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ કલાક-૧૧/૪૦ થી કલાક-૧૩/૪૦ વાગે મોજે દાાંતા પાલનપુર હાઇવે રોડ જી.ઇ.બી ઓફીસ આગળ ગામે આ કામના તહોદારો એ પોતાના
કબજા ભોગવટાની ઇકો સ્પોટ ગાડી નાંબર જી.જે.૦૧.આર.ડી.૧૩૭૮ માાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ કૂલ બોટલ નાંગ૬૪૮ કકરૂ ૨૮૧૩૫૨ નો રાખી તેમજ ગાડીની કીમત રૂ.૫૦૦૦૦૦ તથા બે મોબાઇલ કકરૂ ૧૦૦૦ મળી કૂલ મુદામાલ રૂપીયા ૭,૮૨,૩૫૨ નો

તહો એ

એકબીજાના મેળાપીપણાથી હેરાફેરી કરી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુરનાં- ૨૮૧/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એ.ઇ. ૧૧૬ (ર) ૯૮
(ર) ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડુ ર ચેકપોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧)સુન્દરવસિંગ સ/ઓ ગોધુરામ દાણક(હરીજન)
રહે.શેરડા તા.બાદરા જજ.હનુમાનગઢ (રાજસ્થાન) (૨)જોગેન્દરવસિંગ વીરવસિંગ જાટ (મહેરીયા) રહે.મહેરીયા તા.બાદરા જી.હનુમાનગઢ(રાજસ્થાન) (૩)મુકેશભાઇ
ધનવસિંગ જાટ રહે.મહેરીયા તા.બાદરા જી.હનુમાનગઢ (રાજ સ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપી પણામાાંથી કાર નાં.DL-05-CH-8166 માાં વગર પાસ પરમીટ
નો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૯૧ કક.રૂ.૪૫,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૩ કકરૂ.૧૦,૫૦૦/- તથા મારૂતી સુઝુકી કાંપનીની
કાર નાં.DL-05-CH-8166 કક રૂ.૩,૦૦ ,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકરૂ.૩,૫૫,૯૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત બાંને ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા આરોપી મુકેશભાઇ
ધનવસિંહ જાટે દારૂનો જથ્થો માંગાવી એકબીજાની મદદગારીથી હરીયાણા રાજય વનવમિત ગે.કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ગુજરાતમાાં
ઘુસાડવાનુાં ષડયાંિ રચી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૪૩૩/૧૯ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૧૩/૪૦ વાગે મોજે જુ ના ડીસા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) ઇકબાલભાઇ હયાતખાન જાતે સમેજા રહે જુ ના ડીસા ભાટવાડા શેરી
તા.ડીસા (૨) ઉમરભાઇ મુસાભાઇ જાતે સુમરા રહે ખળવાડ પ્રાથવમક શાળાની પાસે જુ ના ડીસા તા.ડીસા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેર જગ્યામા વરલી
મટકાનો આંક ફરકનો આંકડો લખી લખાવી જુ ગાર રમી રમાડતા કુ લ રોકડા રૂવપયા ૧૩,૪૩૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૬૫૦૦/-તથા આંક ફરકના
આંકડાનુ સાકહત્ય કક.રૂ.૦/૦ એમ કુ લ રૂવપયા૧૯,૯૩૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઈડ બાંન્ને તહોદારો પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ
પો.સ્ટે .સેકન્ડ.ગુ.ર.નાં- ૧૬૪/ર૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ કલાક-૨૩/૦૦ વાગે મોજે ભાભર જુ ના ભાભરજુ ના હનુમાન માંકદરની સામે ખુલ્લા ચોકમાાં ગામે આ કામના ત્હોદારો ભાભર જુ ના વનકુ લવસિંહ
ચેનવસિંહ રાઠોડ રહે-ભાભરજુ ના તા-ભાભરવાળા ના ખુલ્લા ઢાળીયાની આગળ આવેલ ચોકમાાં લાઇટના અજવાળે ભેગા(૧) વનકુ લવસિંહ ચેનવસિંહ રાઠોડ રહે-ભાભર
જુ ના તા- ભાભર (૨) વવપુલવસિંહ હુકમવસિંહ રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૩) અલ્પેશવસિંહ અમરવસિંહ રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૪) યોગેશવસિંહ
વવક્રમવસિંહ રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૫) ગોપીવસિંહ કકતુભા રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૬) ચીનુભા વવનુભા રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર
(૭) હવુભા મેત ુભા રાઠોડ રહે-ભાભર નવા તા- ભાભર (૮) રજુ ભા ઉફે મનુભા વીજુ ભા રાઠોડ રહે- થરા રોડ ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૯) કાાંન્તુભા સનુભા રાઠોડ
રહે- જુ ના બસ સ્ટેન્ડ ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૧૦) પ્રવવણવસિંહ બાબુભા રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર (૧૧) રણધીરવસિંહ પનુભા રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના
તા- ભાભર (૧૨) પીન્ટુ ભા પનુભા રાઠોડ રહે-ભાભર જુ ના તા- ભાભર મળી ઘાણીપાસા (ધોડી) વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર

રમી રમાડતા તેઓની

અંગજડતી દરમ્યાન રોકડ રકમ રૂ.૧૫૩૮૦/- તથા ઘાણીપાસા (ધોડી) ધોડી નાંગ ૦૪ જોડ ૦૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પાથરણુ નાંગ ૦૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧૧ કક.રૂ.૧૭૫૦૦/- તથા મો.સા. એક કક.રૂ.૨૦૦૦૦/- એમ મળી કુ લ રૂ.૫૨૮૮૦/-મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે
સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૧૪૬/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ કલાક-૦૪/૦૦ મોજે બચિોડા ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) પુખરાજ ભાગીરથરામ વવશ્નોઇ રહે.કોટડા તા.રાનીવાડા જી.ઝાલોર
(રાજસ્થાન) (૨) જયરામ લાધુરામ વવશ્નોઇ રહે.કોટડા તા.રાનીવાડા ઝી.ઝાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં રહી પોતાના કબજા
ભોગવટાની સકોપીયો ગાડી નાં.GJ-3-CR-4011 માાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ બીયરની પેટીઓ નાંગ-૭૮

બોટલ/ટીન નાંગ-૩,૦૦૦ કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો રાખી સકોપીયો ગાડી નાં.GJ-3-CR-4011 કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબઇલ નાંગ-૦૩ કુ લ કક.રૂ.૬,૦૦૦/એમ કુ લ મળી કક.રૂ.૭,૦૬,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૭૫/૨૦૧૯ પ્રોહી.
કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)

તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ કલાક-૧૨/૦૦ વાગે મોજે લક્ષ્મીપુરા સીમ ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) મહેન્દ્ર S/O મફારામ વજરાં ગારામ જાતે. મેઘવાલ
રહે.હરીયાલી તા. સાચોર જી.જાલોર(રાજ) હાલ રહે. સાચોર પોલીસ સ્ટેશનની સામે વીજળી ઘરની બાજુ માાં ઇન્દ્રીરા કોલોની તા.સાચોર જી.જાલોર (રાજ) તથા

(૨) મકહપાલવસિંહ જેનો મોબાઇલ નાંબર-૯૩૫૧૭૧૧૩૯૬ વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં રહી પોતાના કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી નાં.Gj-01-RE-

1851 માાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પેટીઓ નાંગ-૧૬ તથા છુટક બોટલ નાંગ-૧૨૬ કક.રૂ.૧,૫૯,૦૦૦/- નો રાખી સ્વીફટ ગાડી
નાં.Gj-01-RE-1851 કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબઇલ નાંગ-૦૨ કુ લ કક.રૂ.૫૫૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રૂ. ૪,૬૪,૫૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા મળી

આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૭૬/૨૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

