ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૧ક.૧૯/૧૦ વાગે મોજે ટે ટોડા ગામની સીમ આ કામેના રીતે કે કબજા હેઠળની કાર નં. DL-10-CS-6255 માં પ્રતતબંધીત
મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ જેનું ચોખ્ખુ વજન ૧૧૭.૫૭૦ ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ કુ લ કકિંમત રૂ.૧૧,૭૫,૭૦૦/- તથા હુન્ડાઇ કંપનીની આઇ-૧૦ ગ્રાન્ડ કાર નં.
DL-10-CS-6255 કક. રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા પકડાયેલ આરોપી ભવરલાલ ભગવાનરામ જાટ પાસેથી પાનકાડડ ની કલર ઝેરોક્ષ કક.રૂ. ૦૦/તથા એક DELL LATITUDE/D530 મોડલનું લેપટોપ તથા ચાર્જર કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૧૦૩૦/-તથા પાકીટ કક.રૂા.૦૦/૦૦
તથા એક રે ડમી કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા આર.સી. બુકની કલર ઝેરોક્ષ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રતનલાલ પ્રેમારામ નાઇ ની
અંગ ઝડતીમાંથી એક આધાર કાડડ ની કલર ઝેરોક્ષ નંકક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તવવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા હનુમાનરામ
સ/ઓ ભવરારામ ગોમારામ જાટ વાળાની અંગજડતીમાથી એક તવવો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા હનુમાનરામ સ/ઓ જુ જારામ
ભેરારામ જાટ વાળાની અંગજડતીમાંથી એક તવવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫,૦૦૦/- નો મળી ચારે ય પાસેથી કુ લ કક.રૂ. ૧૫,૧૧,૭૩૦/નો મુદ્દામાલ સાથે ચારે ય તહોમતદારોએ એકબીજાએ મેળાપીપણુ કરી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટડ બી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૧૦૬૭/૨૧ એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ ૮(સી), ૨૧(સી),૨૨(સી),૨૯ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ક. ૦૬/૧૫ વાગે મોજે ચાંડીસર ગામે આ કામના આરોપી I 20 કાર નાંબર.GJ-18-BF-5796 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમા
ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો/બબયર ટીન

કુ લ નાંગ-૩૪૭ કક.રૂ.૧૩૭,૪૦૦/-તથા I 20 કાર

કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-નો મુદામાલ રાખી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો
૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૮૨૮/૨૦૨૧ પ્રોહી. ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯

કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં.

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)

તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે ઝાાંઝરવા ગામે આ કામના એસકોસટ ગાડી નાં.GJ.08.BB.2347 ના ચાલક તથા તેની સાથેના બીજા
ઇસમે એકબીજાના મેણાપીપણાથી ગુજરાતમા દારૂ ઘુસાડવાનો ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ગ્રે કલરની એસકોસટ ગાડીમાાં ગે .કા
અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો તથા બીયરના ટીન નાંગ-૧૭૫૨
કક.રૂ.૨,૬૦,૧૬૦/- તથા નાંબર પ્લેટો નાંગ -૩ કક.રૂ.૦૦/૦૦ જેમાાં બે નાંબર પ્લેટોની પાછળના ભાગે ના નાંબરો ખોટા હોવા છતાાં સાચા તરીકે
ઉપયોગ કરવાના ઇરાદે ગાડીમાાં રાખી તથા એસકોસટ ગાડી કક.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૮,૬૦,૧૬૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી
જોઇ ગાડી ભગાડી ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૭૭૬/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો કલમ ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧ તથા ધી

પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૮૧,૮૩

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે મોજે ગાંગાસાગર પાટીયા સામે હાઇવે રોડ ઉપર આકામના તહોદાર અજીન્કય અરૂણરાવ જાતે. દે શમુખ
ઉ.વ.૩૧ રહે. પુરષોતમ નગર મકાન નાં. એ ૧૧ ચાણક્યપુરી ઘાટલોડીયા અમદાવાદ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની સફેદ કલરની સ્વીફટ ગાડી
નાંબર GJ.18.BN.8355 માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો નાંગ-૧૭૨
કક.રૂ.૧,૧૧,૧૨૦/- તથા સ્વીફટ ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૪,૧૧,૧૨૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ
ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૭૭૯/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટકલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(ર), મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે મગરાવા ત્રણ રસ્તા પાસે ગામે આ કામના સ્વીફટ ગાડી નાં. GJ-05-JH-8515 ના ચાલક
જગદીશભાઇ બાબુભાઇ વવશ્રનોઇ રહે. સાાંકડ તા. સાચોર જજ.જાલોર (રાજસ્થાન) તથા કહતેશભાઇ પ્રભુજી ચૌધરી રહે. સાચોર તા. સાચોરવાળા
એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાની ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર બોટલ નાંગ ૩૫૦ કક.રૂ. ૧,૨૧,૮૦૦/ તથા સ્વીફટ ગાડી
નાં. GJ.05.JH.8515 ની કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ-૪,૨૧,૮૦૦ / નો મુદામાલ ગે .કા વગર પાસ પરમીટે રાખી ચાલક
જગદીશભાઇ બાબુભાઇ વવશ્રનોઇ રહે. સાાંકડ તા. સાચોર જજ.જાલોર (રાજસ્થાન) પકડાઇ જઇ તથા કહતેશભાઇ પ્રભુજી ચૌધરી રહે. સાચોર તા.
સાચોર

વાળાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૧૦૪૬/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫(એ),(ઇ),૧૧૬

(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૩/૩૦ વાગે મોજે ભાાંજણા ગામ પાસે આ કામના તહોદાર કીરણભાઇ કનીલાલ જાતે સોની રહે ડુવા તા થરાદ
વાળાએ પોતાની ઇંડીકા વીસ્ટા ગાડી નાં. GJ.08.BN.3835 ગાડી મા ગે ર કાયદે સર રીતે વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટની વવદે શી
બબયરની પેટી નાંગ 19 કુ લ બોટલ નાંગ 300/ જેની કીમત રૂપીયા 38340/ તથા ઇ ઇંડીકા વીસ્ટા ગાડી નાં. GJ.08.BN.3835 ની કીમત રૂપીયા
1,00,000/ મળી કુ લ કક.રૂ.1,38,340/ નો પ્રોહી મુદામાલ રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.11195018211049/2021
આવેલ છે .

પ્રોહી એકટ કલમ 65એઇ,116(2),98 (2),99,, મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

(૭)
તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૮/૧૫ વાગે મોજે સરોત્રા રે લ્વે અંડર બ્રીજ આગળ આ કામના પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની સફેદ કલર મારૂતી
સીયાઝ ગાડી નાં.GJ18BE2592 માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો તથા
બીયરના ટીન નાંગ-૫૩૯ કક.રૂ.૧,૦૮,૨૪૩/- તથા નાંબર પ્લેટો નાંગ -૨ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સીયાઝ ગાડી કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- કુ લ મુદ્દામાલ
રૂ.૬,૦૮,૨૪૩/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી ભગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૭૮૧/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(ર),૮૩ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે ખુણીયા ગામે આ કામના તહોમતદાર (૧) હૈદરઅલી મુનવરઅલી સૈયદ(મુસલમાન) રહે.૬૩૯,
ઇન્દીરા કોલોની વવસ્તાર,પાલી, રાજસ્થાન તથા (૨) રાહુલ જયવસિંહ રાવ(બારોટ) રહે.ગાાંધીનગર પુનાયતા રોડ, પાલી, રાજસ્થાન તથા (૩)
કફરોઝઅલી સૌકતઅલી સીલાવટ (મુસલમાન) રહે.પુરાના ઘાાંચીવાડા, પાલી, રાજસ્થાન તથા (૪) નરે શવસિંહ શ્રવણવસિંહ ડાભી રહે.આવલ
તા.અમીરગઢવાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં એમ્બ્જયુલન્સ ઇનોવા ગાડી નાં.RJ22PA5601 માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલ નાંગ-૮૦ કક.રૂ.૬૯,૫૦૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૩ કી.રૂ.૧૫૦૦૦/- તથા ગાડીની
આર.સી બુક કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ઇનોવા કાર ગાડી કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૬,૮૪,૫૦૦/- ની તહોદાર નાં.૧,૨,૩ નાનાઓએ
હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી જોઇ ગાડી ભગાડી મુકી પોલીસ પીછા દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા તહોદાર નાં.૪ નો મોટરસાયકલથી ગાડીનુાં
પાયલોટીગ કરી ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૭૮૩/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫
એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(ર),૮૧,૮૩ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૫૦ વાગે મોજે ઉંદરાણા ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપી ભરતભાઈ તેજાભાઈ જાતે.રાજપુત(સાસુ) રહે.કુ વાણા
તા.લાખણીવાળાએ પોતાના કબ્જજાની નાંબર પ્લેટ વગરની ગાડી આઈ-૨૦ ગાડી ચેચીસ નાં.MALBM51RLFM091978 માાં ગે .કા અને વગર
પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો તથા બબયર ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૧૬૯૨ કક.રૂા.૨,૬૦,૮૨૦/-નો
રાખી ગે .કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની કક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂા.૭,૬૫,૮૨૦/- ના સાથે
પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૬૩ પ્રોકહ કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા-૧૫/૧૦/૨૦૨૧ ક. ૨૩/૧૫ વાગ્યે મોજે મોજે રામપુરા બસ સ્ટે ન્ડ થી આશરે બસો મીટર દુર શ્રી ઓગડજી મહારાજ કૃષી ફામટ રામપુરા મઠ
જાગીરના દરવાજા આગળ રામપુરા સીમ આ કામેના આરોપી દાનાભાઇ ઉફટ ડી.બી ભાડકાબાબુભાઇ રબારી ઉ.વ.૨૨રહે.ધાનેરા નવી કોટટ ની
સામે તા.ધાનેરા જીલ્લો.બનાસકાાંઠા વાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાનીમારૂતી સ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ.02.BH.3731 મા ગે .કા અને વગર
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર મળી કુ લ નાંગ-૧૨૦૦ કક.રૂ.૨,૨૦,૮૦૦/- નો ભરી તથા ગાડી તથા
મોબાઇલ, સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૫,૨૫,૮૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઈ ગુન્હો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૧૪૭/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬ (બી), ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧ કલાક-૧૮/૪૫ ના સુમારે મોજે કોટે શ્વર નાળા ઉપર આ કામના આરોપીએ પોતાના (૧) દીનેશભાઈ કરસનભાઈ વીહાતર
(ઠાકોર)રહે ખારી પ્રાથમીક શાળાની બાજુમાાં તા અમીરગઢ જી બનાસકાાંઠા (૨) કીસ્મતસીંહ લીલવરસીંહ ડાભી રહે ડાભેલા બસ સ્ટે શનની
બાજુમાાં તા અમીરગઢ જી બનાસકાાંઠા (૩) સતીષજી અમરાજી ઠાકોર રહે ચાણસ્મા ટે બાવાસ ટાવર ચોકની બાજુમાાં તા ચાણસ્મા જી પાટણ
હાલ રહે ડાભેલા બસ સ્ટે શનની બાજુમાાં તા અમીરગઢ જી બનાસકાાંઠા (૪) મેરૂસીંગ ડાભી જેના બાપનુ નામ આવડતુ નથી રહે આવલ તા
અમીરગઢ જી બનાસકાાંઠા કબજાની હયુડાઈ કંપનીની ફસ્વેદ કલરની વનાડ ગાડી નંબર- GJ-03-CA-3577 માાં ભારતીય બનાવટના વીદે શી
દારૂની પેટીઓ નાંગ-૧૦ તથા કાચની તથા બીયર ટીનની છુટી બોટલ નાંગ-૧૧૧ એમ કૂલ બોટલ નાંગ-૫૧૯ કીંમત રૂપીયા ૭૨,૨૬૦/ તથા
ત્રણ મોબાઈલ કી રૂપીયા ૧૧૦૦૦/ તથા ગાડી કીંમત રૂપીયા ૨૦૦૦૦૦/ એમ કૂલ મળી ૨,૮૩,૨૬૦/ નો રાખી હેરાફેરી કરી તથા આરોપી
નાંબર ૪ નાઓએ સદરે ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારુ ગાડીમાાં ભરીને આપેલ હોઈ તમામ આરોપીઓએ એકબીજાએ ગુનો કરવામાાં
એકબીજાની મદદગારી કરી પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાન આરોપી નાંબર-૧,૨,૩ પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પોસ્ટે પાટડ સી ગુ.ર.નં.
૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૭૩૧/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫ એઈ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૮/૧૫ વાગે મોજે થરાદ ખોડા ચેકપોસ્ટ ખાતે આ કામે પકડાયેલ ટ્રક નાંબર- RJ-21-GA-1276ના ચાલક તહોદાર
સુખરામ સ/ઓ વવજયરામ વગતારામજી બબશ્નોઈ (પવાર) રહે.બાાંવરલા, તા.સાાંચોર, જી.જાલોર (રાજસ્થાન)વાળાએ ટ્રકમાાં ગે .કા. વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ પેટી નાંગ-૧૬૫ જે પેટીઓમાાંની કુ લ બોટલ નાંગ-૧૯૮૦ જેની કુ લ કક.રૂા.૭,૯૨,૦૦૦/- નો
તથા ટ્રક ગાડીની કક.રૂા.૮,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૧ કક.રૂા.૫૦૦/- તથા ખરાબ ગુણવત્તા વાળા ઘઉંના કટ્ટા નાંગ – ૨૫૦
કકિં.રૂા.૨૫,૦૦૦/- તથા અસલ આર.સી. બુક કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અસલ ડ્રાઈવીગ લાયસન્સ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ગાડીના સાધનીક કાગળોની
ફાઈલ કક.રૂા.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૧૬,૧૭,૫૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ પ્રવતબાંવધત ગુજરાત રાજયમાાં દારૂ ઘુસાડતા ચાલક મળી
આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૬૫ પ્રોહી. ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

ગુનો

(૧૩)
તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૫/૫૦ વાગે મોજે લવાણા ગામે વાઘેલા ગોળીયા શાળા પાસે આ કામના તહો મોહનલાલ સાવતારામ
વવશ્નોઇ(ખીલેરી) રહે-આરવા ભીમગુડા પાંચાયત તા-ચીતલવાણા જી-ઝાલોર (રાજ) તથા નરે શભાઇ રામવનવાસ જાતે વવશ્નોઇ(કાવા) રહે-હેમાગુડા
ડીએસ ઢાણી તા-ચીતલવાણા જી-ઝાલોર (રાજ)વાળાઓએ પોતાના કબજાનીસ્વીફટ ગાડી નાંબર GJ 05 JL 3818માાં ગે .કા. અને વગર
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ– ૭૦૮ કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૧૨૬૯૬૦/- તથા બે મોબાઇલ ફોન કક.રૂ ૧૦૦૦૦/તથા સ્વીફટ ગાડીની કક.રૂા ૩૫૦૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ ૪૮૬૯૬૦/- ના સાથે પોલીસ રે ઈડ દરવમયાન પકડાઇ જઈ તથા માલ
ભરાવનાર ગરડાલી તા-સાાંચોર ના ઠેકાનો સાંચાલક તથા માલ માંગાવનાર વવરે ન્રવસિંહ ઉફે દજુભા હકુ ભા ઉફે વનરાજવસિંહ વાઘેલા રહે-ભલગામ
તા-કાાંકરે જવાળાઓ પોલીસ રે ઈડ દરવમયાન હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૧૬૬ પ્રોહી
કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(બી), ૮૧,૯૮ (૨),૯૯

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

