ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૧ કલાક. ૧૮/૩૦ વાગે મોજે ચીત્રાસણી ગામ પાસે સુરજપુરા ગામે જતા રોડ ના રે લ્વે અન્ડર બ્રીજ પાસે રોડ ઉપર આ કામના તહોમતદાર
કુ પારામ ઉર્ફે કલ્પેશ વરધારામ ચૌધરી રહે જુના(સાદડી) તા-દે સરુ ી જી પાલી (રાજસ્થાન) હાલ રહે રીકો કોલોની પોલીસ ચોકી સામે આબુરોડ (રાજસ્થાન) વાળો
પોતાની કબજા ની મારુતી સુજુકી કાં પની ની ની સીલ્વર કલર ની વેગનઆર ગાડી નાં- GJ-08-CC -4020 માાં રાજસ્થાનના બનાસ ગામે ના હાઇવે રોડ ઉપર
આવેલ અંગ્રેજી શરાબના ઠેકા ઉપર થી સેતાનસસિંહ રહે ડેરાણા તા આબુરોડ ના કહેવાથી ઠેકા ઉપર થી એક માણસ પાસેથી ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારુની
કુ લ બોટલો નાંગ- ૯૮ કકિંમત રા.૪૪,૨૮૦/-નો ભરી લાવી તથા તહોમતદાર ગાાંધીનગર અડાલજ જઇ સેતાનસસિંહ ને ર્ફોન કરી તે જણાવે તે માણસ ને આપવા
જતા પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટનો ગે.કા.નો સવદે શી દારુની બોટલ કૂલ નાંગ- ૯૮ કકિંમત રા-.૪૪,૨૮૦/-તથા ગાડી કી.રુા-૫૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ કી.રા.૧,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રુા- ૯૫૨૮૦/-ના ગે.કા.ના મુદામાલ સાથે હેરાર્ફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૫૩૫/૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ,ઇ, ૧૧૬ (૨),૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ના ક.૦૦/૪૫ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડટ ર ચેકપોસ્ટ આ કામના ત્હોમતદારો (૧)રાજુરામ સ/ઓ સવરમારામ બબશ્નોઇ રહે.સરનાડાકી
ઘાણી તા.બીલાડા જી.જોધપુર (૨)કદનેશ સ/ઓ સુરજારામ જાતે બબશ્નોઇ રહે.સરનાડાકી ઘાણી તા.બીલાડા જી.જોધપુર (૩) કનુભાઇ પાંડીત રહે.જયપુર જેનુ પુર
નામ સરનામુાં ખબર નથી જેનો મો.નાં.૭૩૪૦૧૦૩૯૧૧વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાંથીટ્રક ગાડી નાંબર- RJ-19-GB-5347માાં વગર પાસ પરમીટનો
ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારની પેટી નાંગ-૨૮૧કુ લ બોટલ નાંગ-૫૫૬૮ કક.ર.૧૫,૬૯,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૨ કકર.૧૦,૦૦૦/- તથા ટ્રક
ગાડી નાંબર-RJ-19-GB-5347ની કકર.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ટ્રક ગાડી નાં. RJ-19-GB-5347 ની (૧)વીમા પોલીસીની નકલ (૨)રજીસ્ટ્રેશનની નકલ(૩)પીયુસીની
નકલ સવગેરે કાગળો કીર.૦૦/૦૦ તથા ટ્રકગાડીમાાં ભરે લ પાઉડરની થેલીઓ નાંગ-૧૩૫ કી.ર-૦૦/૦૦ મળી કુલ કકર.૨૫,૭૯,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત
બાંને ઇસમો પકડાઇ જઇ તેઓને ઉપરોકત દારનો જથ્થો ગાડી કનુભાઇ પાંડીત નાઓએ ભરાવી આપી અમદાવાદ ખાતે રીંગરોડ પહોચાડવા સાર એકબીજાની
મદદગારીથી રાજસ્થાન રાજય સનસમિત ગે.કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી દાર ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ
અમીરગઢ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૬૬/૨૧ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ કલાક-૧૦/૧૫ વાગ્યે મોજે બચત્રોડા ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) સનલેશકુ માર જીતેન્રકુ માર મહેશ્વરી રહે.સાાંચોર શબજી માંડી
પાસે બડસમ બાયપાસ રોડ તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર (રાજસ્થાન) (૨) શાાંન્તીલાલ ખેરાજરામ સવશ્નોઇ રહે.સાાંચોર બી.ઢાાંણી ભીનમાલ રોડ તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર
(રાજસ્થાન) (૩) હનુમાનરામ મોહનરામ સવશ્નોઇ રહે.સાાંચોર બી.ઢાાંણી ભીનમાલ રોડ તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર (રાજસ્થાન) વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં રહી
પોતાના કબજા ભોગવટાની માસટલ જીપ ગાડી નાં.GJ-18-AA-1393 માાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દાર બીયર ની પેટીઓ
નાંગ-૨૭ જે બોટલ તથા ટીન નાંગ-૫૮૮ કક.ર.૯૧,૨૦૦/- નો રાખી માસટલ જીપ ગાડી નાં.GJ-18-AA-1393 ની કક.ર.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૩
કક.ર.૧૦,૫૦૦/- તથા રોકડ રકમ ર.૫,૨૦૦/- તથા આર.સી. બુક તેમજ આધારકાડટ કક.ર.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મળી કક.ર.૩,૦૬,૯૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાર્ફેરી
કરતા આરોપી નાં.૧,૨ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૪૯૧ પ્રોહી. ક.૬૫ AE,૧૧૬(બી),૯૮(૨), ૮૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ કલાક ૧૬/૩૦ વાગે માાંજે છાપી ત્રણ રસ્તાથી આશરે દોઢેક કીલોમીટર દુર અમદાવાદ તરર્ફના ભાગે પેટ્રોલ પાંપની પાસે હાઇવે રોડ આ
કામના તહોદાર હેમરાજ સ/ઓ મેહારામ તગ્ગારામ જાટ (જબ્બરવાળા) ઉ.વ.૩૦ રહે.ગામ.સારલા તા.છે ડવાલ જીલ્લો.બાડમેર (રાજસ્થાન) વાળા પોતાના કબ્જા
ભોગવટાના ટાટા કાં પનીના ટ્રક નાંબર GJ-18-AV-7467 માાં મદન પ્રજાપસત રહે.ધોરીમન્ના તથા ગાડીના શેઠ તરીકે ઓળખ આપનાર મો.નાં.૯૫૨૧૬૭૭૯૨૯
વાળો ઇસમ તથા ટ્રક લઇ જઇ તેમાાં દારનો જથ્થો ભરી આપનાર અજાણ્યો ઇસમ તથા અમદાવાદ ખાતે ટ્રક લેનાર અજાણ્યો ઇસમ એકબીજાની મદદગારીથી
ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના સવદે શી દાર ની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૯૯૬ કક.ર. ૨૦,૬૧,૬૦૦/- નો ભરી તથા ટ્રક તથા રોકડ તથા મોબાઇલ
તથા સીમેન્ટની તુટેલી તથા આખી પાઇપો તથા બીલ્ટી તથા બીલો તથા આધાર કાડટ તથા સીમેન્ટની તુટેલી પાઇપો સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૩૦,૯૫,૮૧૦/- ની
હેરાર્ફેરી કરી ટ્રક ઉપર અલગ-અલગ આરટીઓ રજીસ્ટર નાંબર લગાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ટ્રક ચાલક હેમરાજ સ/ઓ મેહારામ તગ્ગારામ જાટ (જબ્બરવાળા)
વાળો મળી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ છાપી પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૫૭૧/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)બી મુજબનો
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કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તારીખ ૧૬/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર નવા આર.ટી.ઓ પાસે આ કામે મહેન્ર સ/ઓ નગારામજી ગોવારામજી જાતે.કુ કીલ (ચૌધરી)
ઉ.વ.આ.૨૫ ધાંધો.જીમ રહે.ગામ જાવલ તા.રે વદર પો.સ્ટે. મગરીવાડા જજ.સશરોહી પોલીસ સ્ટેશન માંડાર (રાજસ્થાન) તથા કદનેશ સ/ઓ ભીમારામજી કેવદારામજી
જાતે.ખરોણ (ચૌધરી) ઉ.વ.આ.૨૪ ધાંધો.ખેતી રહે- મકાવલ તા.રે વદર જજ.સસરોહી (રાજસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની બોલેરો ગાડી નાંબર
જી.જે.૦૮.એ.યુ.૧૬૫૩ માાં અમીત સ/ઓ સત્રારામ જાતે.ગીગોડા (ચૌધરી) રહે- મકાવલ તા.રે વદર જજ.સસરોહી (રાજસ્થાન) મો.નાં.૯૬૦૨૯૬૫૪૯૧ વાળાની
મદદગારીથી ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના સવદે શી દાર ની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુલ બોટલ નાંગ – ૪૩૨ કક.ર. ૧,૧૬,૦૪૦/- નો
ભરી બોલેરો ગાડી તથા મોબાઇલ સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૪,૭૬,૦૪૦/- ની હેરાર્ફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન મહેન્ર તથા કદનેશ નાઓ મળી આવી ગુનો કરે લ

હોઇ પાલનપુર શહેર પ ૂવટ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૫૩૮/૨૧ ધી પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ કલાક-૧૪/૦૦ વાગે મોજે

ડીસા પાટણ હાઇવે જલીયાણા કોમ્પલેક્ષ પાછળ આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં આ કામના આરોપીઓ જલીયાણા

કોમ્પલેક્ષ પાછળ આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ ગયેલ ત્રણ ઈસમોની અંગ
ઝડતી માથી રોકડા રપીયા-૧૪,૭૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા ર.૮૪૦/- મળી કુ લ રોકડા ર.૧૫૫૪૦/- તથા મોબાઈલ ર્ફોન નાંગ -૦૩ કક.ર.૪૦૦૦/-તથા ગાંજી પાના
નાંગ ૫૨ કક.ર.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ કક.ર.-૧૯૫૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી
સરકારી અસધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ર્ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવટક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના
સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબક્ષણ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૫૯૭/૨૧ ઈ.પી.કો. કલમ૨૬૯, ૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ ૫૧(બી) મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર

મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૪/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર જનતાનગર ટેકરા ઉપર આ કામના આરોપી (૧) સત્તારભાઇ હાસમભાઇ જાતે.મેમણ મુળ.રહે.
પાલનપુર જનતાનગર ટેકરા ઉપર મસ્જીદની સામે તા.પાલનપુર હાલ.રહે. પાલનપુર હાઉસીંગ બોડટ પોલીટેકનીક કોલેજની સામે તા.પાલનપુર (૨) જયેશભાઇ
માળી જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી વ્હોટસ નાંબર ૮૪૦૧૫ ૮૭૪૨૯ (૩) ઇમ્તીયાજ સજીરભાઇ ખાસદાર રહે.પાલનપુર જનતાનગર ટેકરા ઉપર
તા.પાલનપુર (૪) રીજવાન હમીદખાન નાગોરી રહે.પાલનપુર હુસેનીચોક નાગોરીવાસ તા.પાલનપુર વાળાઓ પૈકી આરોપી નાં ૧ વાળાએ પોતાના મોબાઇલ
ર્ફોનથી આરોપી નાં.૨ વાળા પાસેથી આંકડાઓ મેળવી આરોપી નાંબર-૩ અને ૪ નાઓના મોબાઇલ ર્ફોન ઉપર આંકડાઓ લખાવી મોબાઇલ ર્ફોન રારા
એકબીજાના મેળાપીપણામાાં વરલી મટકાના આંક ર્ફરકનો આંકડા મેળવી પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા આરોપી નાં ૧ નાઓ પાસેથી રોકડ
ર.૩૬૬૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ.૦૧ કક.ર.૫૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ કક.ર.૪૧૬૬૦/- ની સાથે આરોપી નાં.૧ પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૨,૩ તથા ૪ હાજર
ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવટ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૫૩૭

જુગારધારા કલમ ૧૨(અ)

મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૧

કલાક ૦૯/૩૦ વાગે મોજે

ગદ
ું રી ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર રાજુ

માકડયારામ ઓડ (રાજપ ૂત) રહે. પીલ્લુરામ કા ડેરા સુઠારા

તા.બબજયપુર જી.શ્યોપુર મધ્યપ્રદે શવાળાએ પોતાના કબજા હેઠળના ટ્રેલર નાંબર RJ.52.GA.4384 માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના સવદે શી
દાર તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ-૪૪૭ કુ લ કકમત રસપયા ૭૦,૫૭૫/- તથા ટ્રેલર ગાડી કકમત ર.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા પોટાસ પાવડરની બેગો કકમત રસપયા
૫૫,૦૩૪/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ કકમત રસપયા ૨૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રસપયા ૧૧,૨૮,૧૦૯/- ના મુદામાલ સાથે હેરાર્ફેરી કરી લઇ આવતાાં વાહન
ચેકકિંગ દરમ્યાન મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૫૧૫ પ્રોહી એકટ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૧૧૬ (ર),
૯૮(ર),૮૧,૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૦૬/૩૦ વાગે મોજે આવલ-ડાભેલા ત્રણ રસ્તા આ કામના તહોદાર (૧) જીતેન્રસીંહ સ/ઓ રતનસીંહ સોહનસીંહ જાતે.પરમાર(રાજપુત)
(ર) હડમતસીંહ સ/ઓ બહારદુરસીંહ ઉમેદસીંહ જાતે.રાઠોડ (રાજપુત) બન્ને રહે.જાખોડા સીતળામાતા ના ચોકની બાજુમાાં તા.સુમેરપુર જી.પાલી રાજસ્થાન
વાળાઓના કબજા ભોગવટાની ઇક્કો કાર RJ-22-CC-0188 માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટની કાગળ ના પુઠાની પેકીંગ બોટલ નાંગ-૯૧૨
કક.ર.૬૩,૮૪૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૩ કી.ર.૬૦૦૦ તથા ઇક્કો કાર RJ-22-CC-0188 કક.રા.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કક.રા.૩,૬૯,૮૪૦/- નો મુદામાલ
રાખી બન્ને ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા વીરાટભાઇ રહે.અમદાવાદ જેનો મોબાઇલ નાંબર-૭૦૪૩૯૪૭૫૫૮ વાળાએ દાર માંગાવી એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગુનો
દારુની હેરાર્ફેરી કરતા

પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પાટટ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૭૬/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),

૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૦/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર કકતીસ્તાંભ આ કામના તહો.નાં.૧. રામસીંગભાઇ કાનજીભાઇ જાતે.ઠાકોર રહે.જગુદણ ગોગાનગર મોટો
ઠાકોરવાસ તા.જી.મહેસાણા તથા તહો.નાં.૨ પરાક્રમસસિંહ સુરભા જાતે.ગોકહલ હાલ.રહે.ભાવનગર ફુલસર, કમટચારી નગર બ્લોક નાં.૩૧૪ તા.જી.ભાવનગર
મુળ.રહે.ગામ ભોજપરા તા.જી.ભાવનગર વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણાથી ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંતીય સવદે શી દારની
કુ લ બોટલ નાંગ.૧૩૨ કક.ર.૨,૧૫,૧૦૦/- તથા ચાર મોબાઇલ ર્ફોન કક.ર.૧૩૫૦૦/-તથા રોકડા ર.૧૦૦૦/- તથા મારતી કાં પનીની સ્વીર્ફટ વી.ડી.આઇ મોડલની
કારની કક.ર.૩,૦૦,૦૦૦/- ગણી એમ કુલ કક.ર.૫,૨૯,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો નાં.૧ તથા ૨ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર શહેર પુવટ પો.સ્ટે.પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૫૫૫ પ્રોહી કલમ- ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ ક.૧૨/૧૦ વાગે મોજે

મૈડકોલ હનુમાનજીના માંકદર પાસે આ કામના

પોતાના કબ્જા ભોગવટાની અશોક લેલેન્ડ કાં પનીની દોસ્ત ગાડી -

જી.જે.૦૧.ડી.યુ.૦૫૨૨ માાંથી ભારતીય બનાવટના નો સવદે શી દાર ૧૮૦ એમ.એલના ર્ફોરસેલ ઇન રાજસ્થાન લખેલ ફ્રુટી પેક બોક્સ નાંગ-૯૨૯ કક.ર.૯૨૯૦૦/તથા અશોક લેલેન્ડ કાં પનીની દોસ્ત ગાડીની કક.ર.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૨ કક.ર-૧૦.૦૦૦/- અમે મળી કુ લ કક.ર-૪.૦૨.૯૦૦/- નો મુદામાલ મળી

આવેલ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૬૪૨/૨૧ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨).૮૧.૯૮(૨).૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૨૨/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ પોલીસ બોડટ ર ચેકપોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર (૧) છોટુરામ સ/ઓ મોહનરામ ટીકુ રામ મેઘવાળ
રહે.ટાલનપુર હાલ રહે.ગૌટન જી.મેડાત સીટી રાજસ્થાન (૨) મોબાઇલ નાંબર- ૯૯૯૮૮૮૯૪૨ વાળો ઇસમ જેનુ નામ સરનામુાં ખબર નથી તેણે એકબીજાના
મેળાપીપણામાાં આઇસર ટ્રક ગાડી નાંબર- GJ-06-TT-7911 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો સવદે શી દારની પેટી નાંગ-૧૫૦ કુ લ બોટલ
નાંગ-૪૬૦૮ કક.ર.૭,૭૫,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૧ કકર.૫,૦૦૦/- તથા ટ્રક ગાડી નાંબર- GJ-06-TT-7911 ની કકર.૫,૦૦,૦૦૦/-તથા પ્લાસ્ટીકના ખાલી
કેરેટ નાંગ-૨૦૦ કી.ર.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કકર.૧૨,૮૦,૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત ઇસમ પકડાઇ જઇ તથા તેને ઉપરોકત દારનો જથ્થો મોબાઇલ નાંબર૯૯૯૮૮૮૯૪૨ વાળાએ ભરાવી ટ્રક સાથે આપી એકબીજાની મદદગારીથી રાજસ્થાન રાજય સનસમિત ગે.કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના સવદે શી
દાર ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૮૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),
૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

