ુ ી)્
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦્કલાક.્૧૪/૧૫્વાગે.્મોજે્માલણ્ગામની્સીમ્પેટ્રોલ્પાંપ્પાસે્ ગામે્ આ્કામના્તહોમતદાર્વવશાલસીંહ્બળવાંતસીંહ્ડાભી્રહે.ડાભેલા્
તા.અમીરગઢ્તથા્ભગવાનસીંહ્ઉદે સીંહ્ચૌહાણ્રહે્ભાલુસણા્તા.સતલાસણા્જી.મહેસાણા્હાલ્રહે્ડાભેલા્તા.અમીરગઢવાળાઓએ્એકબીજાના્મેળાપીપણા્
થી્પોતાની્કબજા્ભોગવટાની્મારુતી્સુજુકી્કાં પની્ની્કાળા્કલર્ની્અલટોગાડી્નાં-્GJ-18-AC-3472માાં્ રાજસ્થાનરાજય્ના્ચનાર્ગામના્ઠેકા્ઉપરથી્
ગોવારામ્પાસેથી્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારુની્કૂલ્બોટલો્નાંગ્૩૬્કુ લ્કી.રૂ.૪૫૦૦૦/-નો્ભરી્લાવી્તથા્તહોમતદાર્યોગેશ્પટેલ્રહે.મહેસાણા્મોનાં્
૯૧૦૬૯૪૯૭૩૬્વાળાને્ મહેસાણા્બાયપાસ્હાઇવે્ રોડ્ઉપર્આપવા્જતા્પોતાની્કબજા્ભોગવટાની્ગાડીમાાં્ભારતીય્બનાવટનો્ગે.કા.નો્વવદે શી્દારુની્
બોટલ્ કૂલ્ નાંગ-૩૬્ કકિં.રૂા.૪૫૦૦૦/તથા્ ગાડી્ કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૦૧્ કી.રૂા.૧૦૦૦૦/-્ મળી્ કુલ્ કી.રૂ૧૦૫,૦૦૦/-ના્ ગે.કા.નામુદામાલ્ સાથે્
હેરાફેરી્કરી્પોલીસ્નાકાબાંધી્દરમ્યાન્તહોમતદાર્વવશાલસીંહ્બળવાંતસીંહ્ડાભી્રહે.ડાભેલા્તા.અમીરગઢવાળા્પકડાઇ્જઇ્ભગવાનસીંહ્ઉદે સીંહ્ચૌહાણ્
રહે્ ભાલુસણા્ તા.સતલાસણા્ જી.મહેસાણા્ હાલ્ રહે,ડાભેલા્ તા્ અમીરગઢવાળા્ નાસી્ જઇ્ ગુનો કરે લ્ હોઇ્ પા.તા્ પોસ્્ટે ્ પ્રોહી્ ગુ.ર.નાંબર૧૧૧૯૫૦૩૫૨૦૦૪૨૪/૨૦૨૦્ધી્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫એ,ઇ,્્્૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૨)
તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦્ના્કલાક્–૧૦/૫૦્વાગ્યે્મોજે્ભાભરજુના્થરા્ત્રણ્રસ્તા્આંગણવાડી્કેન્દ્રની્પાસે્ગામે્આ્કામના્ત્હોદાર્મુકેશભા્બાદરવસિંહ્રાઠોડ્રહેભાભરજુના્થરા્ત્રણ્રસ્તા્આંગણવાડી્કેન્દ્રની્પાસે્ તા.ભાભર્વાળાએ્પોતાના્કબ્જજા્ભોગવટાના્રહેણાાંક્ઘરના્પતરાવાળા્ઢાળીયામાાં્ ચુલા્ઉપર્ચાલુ્્
ભઠીમાાંથી્લોખાંડના્પીપમાાંથી્દે શીદારૂ્ગાળવાનો્વોશ્લીટર-૧૦૦્કક,રૂ.્૪૦૦/-્નો્તથા્ચાલુ્ ભઠ્ઠીમાાંથી્નીકળે લ્દે શીદારૂ્જે્સ્ટીલના્મોટા્દે ગડામાાં્ તથા્
પ્લાસ્ટીકના્ કેનમાાં્ ભેગો્ થયેલ્ દે શીદારૂ્ લલટર-૭૦્ કક.રૂ.૧૪૦૦/-્ તથા્ જમીનમાાં્ અલગ્ અલગ્ જગ્યાએ્ દાટેલ્ પ્લાસ્ટીકના્ કેરબા્ નાંગ-૧૭્ માાંનો્ દે શીદારૂ્
ગાળવાનો્વોશ્લીટર્૩૪૦૦/-્કક.રૂ.૧૩૬૦૦/-્મળી્કુલ્કક,રૂ.્૧૫૪૦૦/-્નો્પ્રોહી્મુદામાલ્તથા્ભઠ્ઠીના્સાધનો્કક.રૂ.૪૦૫/-્મળી્કુલ્કક.રૂ.્.નો્મુદામાલ્ગે.કા્
વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ મુદામાલ્ રાખી્ પોલીસ્ રે ઇડ્ દરમ્યાન્ ઘરે ્ હાજર્ ના્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ભાભર્ ભાગ-સી્
ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૬૧૦/૨૦૨૦,પ્રોહી્એકટ્કલમ.૬૫.બી.સી.ડી.ઇ.એફ્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૩)
તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦્કલાક.્્૨૦/૪૫્વાગે મોજે્દુદોસણ્ચેકપોસ્ટ્ગામે્આ કામના પીકપ્ડાલુ્નાંબર્GJ-16-X-4725 ના્ચાલક્સવાઇસીંગ્દોલતસીંગ્જાતે.રાજપુત્
રહે.નવાતલા્તા.ચૌટન્જી.બાડમેર્(રાજસ્થાન)્વાળાના્કબજા્માાંથી્મળી્આવેલ્ગે.કા.અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્દારૂના્જથ્થા્
સાથે્મળી્આવી્જે્દારૂનો્જથ્થો્મોહનસીંગ્કદપસીંગ્રાઠોડ(રાજપુત)્રહે.માધાપર્વાળાને્પહોચાડવા્જતાાં્ગુજરાતમાાં્દારુબધ
ાં ી્હોવા્છતાાં્ગે.કા.્વગર્પાસ્
પરમીટે્ભારતીય્બનાવટની્વવદે શી્દારુની્તથા્બીયરની્બોટલો્નાંગ-૨૮૭્કી.રૂ.૮૬,૦૦૦/-ની્તથા્પીકપ્ડાલાની્કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-્તથા્મોબાઇલ્કી.રુ.૩૦૦/-્
ની્મળી્કુ લ્રૂ.૪,૮૬,૩૦૦/-્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્પીકપ્ડાલામાાં્પાછળના્ભાગે્ગુપ્ત(ચોર)્ખાનુ્બનાવી્હેરાફેરી્કરતાાં્પકડાઇ ગુનો કરે લ હોય જઇ ગુનો્કરે લ્
હોઇ્સુઇગામ્પોલીસ્સ્ટેશન્પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૧૯૪/૨૦૨૦્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ-૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮ (૨), ૯૯,૮૧્તથા્એમ.વી. એક્ટ્કલમ-૫૨,૧૭૭ મુજબ્નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૪)
તા્તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦્કલાક-૦૨/૩૦્વાગે્ મોજે્ઇન્દ્દરવાનવા્ગામની્સીમ્ગામે્આ કામે આ્કામના્ત્હોદારો્(૧)સરદારજી્બાબુજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૫્ધાંધો્ખેતી્
રહે્ મુળ-ભાભરનવા,લુદરીયાવાસ્તા-ભાભર્હાલ રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર્(૨)મધુજી્વાલાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૦્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર (૩)્
વવરમભાઇ્વનાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૫્ધાંધો્ડ્રાઇવવિંગ્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર્(૪)્ગણપતજી્પોપટજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૬્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર
(૫)રમેશભાઇ્દે વાભાઇ્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૬્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર્(૬)્બળદે વભાઇ્સનાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૫્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર્
(૭)્સુરેશભાઇ્સુડ
ાં ાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૦્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર(૮)પ્રતાપજી્જોરાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૦્ધાંધો્ખેતી્રહે-બેડા્તા-ભાભર(૯)પ્રહલાદજી્ઉફે્
ટીનાજી્હેમજીજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૮્ધાંધો્ખેતી્રહે-ઇન્દ્દરવાનવા્તા-ભાભર (૧૦)ભુપતભાઇ્બાજુજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૧૨્ધાંધો્ખેતી્રહે-બોરૂ્તા-સુઇગામ્ઇન્દ્દરવાનવા્
ગામની્સીમમાાં્ હેગોળજી્રવજીજી્ઠાકોર્ના્ખુલલા્ખેતરમાાં્ ભેગા્મળી્બેટરીના્અજવાળે ્ગોળ્કુાં ડાળુ્વાળી્ગાંજી પાનાથી્તીન્પત્તીનો્જુગાર્રમી્રમતા્
તેઓની્ અંગજડતી્ દરમ્યાન્ રોકડ્ રકમ્ રૂ.૧૩૪૮૦/-્ તથા્ ગાંજી્ પાના્ નાંગ-૫૨્ કક.રૂ.૦૦/૦૦્ તથા્ મોબાઇલ્ ફોન્ નાંગ-૦૬્ કક.રૂ.૧૫૫૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્
રૂ.૨૮૯૮૦/-ના્મુદામાલ્સાથે્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ભાભર્પો.સ્્ટે ્ભાગ-બી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૬૧૪/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૫)
તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦્ના્કલાક્૧૭/૩૦્વાગે્્મોજે્નેનાવા્ચેકપોસ્ટ્ગામે્આ્કામના્તહોદારો્સેધવસિંહ્સરદારવસિંહ્જાતે્સોલાંકી્(રાજપુત)્રહે.્અરણાઇ્તા-સાાંચોર્
જી.જાલોર્(રાજસ્થાન)વાળાઓ્પોતાના્કબ્જજાની્ટાટા્૪૦૭્ટ્રક્નાં.્GJ-08-V-0592નીમાાં્ગે.કા્અને્વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટની્વવદે શી્દારૂની્
પેટીઓ્નાંગ-૪૭્તથા્છુટક્બોટલ્નાંગ-૧૦૮્મળી્કુ લ્બોટલ્નાંગ-૬૭૨્કક.રૂ.૨,૬૮,૮૦૦/-્તથા્ટાટા્૪૦૭્ટ્રક્નાં.્GJ-08-V-0592ની્કકિં.રૂ.્૫,૦૦,૦૦૦/-્તથા્
મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૧્કક.રૂ.૫,૦૦૦/-્મળી્કુ લ્કકિં.રૂ.૭,૭૩,૮૦૦/-્નો્મુદ્દામાલ્રાખી્પકડાઇ્જઇ્તથા્ગુપ્ત્ખાનામાાં્ દારૂ્ભરે લ્ટ્ર્ક્આપનાર્રાજુભાઇ્પટેલ્
રહે.હાડેતર્ તા-સાાંચોર્ જી.જાલોર્ વાળાઓ્ એકબીજાની્ મદદગારી્ કરી્

ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ ધાનેરા.પો.સ્્ટે .ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૬૬૨/૨૦૨૦્

પ્રોહી.એકટ.કલમ.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯,૮૧્તથા્તથા્એમ.વી.એક્ટ્કલમ્૫૨,૧૭૭્મુજબ.નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૬)
ુ ્ગામની્સીમ્ગામે્આ્કામના્ત્હોદારો્(૧)્રમેશજી્માલાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૫્ધાંધો-ખેતી્રહે-ગાાંગણ
ુ ્સીમ્તાતા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦્કલાક-૧૮/૦૦્વાગે્મોજે્ગાાંગણ
ુ ્તા-ભાભર્(૩)્વજાજી્મસાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૫્ધાંધો-ખેતી્રહે-અસાણા્તા-ભાભર્્(૪)્સ્વરૂપજી્
ભાભર્(૨)્વનરવજી્વેલાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૦્ધાંધો-ખેતી્રહે-ગાાંગણ
ુ ્તા-ભાભર્(૬)્રમેશજી્
ઉફે ્ ગોરાજી્વવરજીજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૩્ધાંધો-ખેતી્રહે-અસાણા્તા-ભાભર્(૫)્દશરથજી્સોનાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૦્ ધાંધો-ખેતી્રહે-ગાાંગણ
ુ ્તા-ભાભર્(૭)્ભીખાભાઇ્જોરાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૫્ધાંધો-ખેતી્રહે-ગાાંગણ
ુ ્તા-ભાભર્વાળાના્ગાાંગણ
ુ ્ગામની્સીમમાાં્
જોરાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૧્ધાંધો-ખેતી્રહે-ગાાંગણ
રે લવે્ ટ્રેક્તરફ્આવેલ્ખેતરના્શેઢા્પાસે્ ખીજડાના્ઝાડ્નીચે્ ઉપરોક્ત્તહો.ને્ ભેગા્કરી્ગોળ્કુાં ડાળુ્વાળી્ગાંજી પાનાથી્તીન્પત્તીનો્જુગાર્રમી્રમતા્
તેઓની્અંગજડતી્તથા્પટ્ઉપરથી્રોકડ્રકમ્રૂ.૧૬૮૦૦/-્તથા્ગાંજી્પાના્નાંગ-૫૨્કક.રૂ.૦૦/૦૦્તથા્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૦૬્કક.રૂ.૭૫૦૦/-્એમ્મળી્કુલ્
રૂ.૨૪,૩૦૦/-ના્મુદામાલ્સાથે્પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ભાભર્પો.સ્્ટે ્ભાગ-બી્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૬૨૧/૨૦૨૦્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્
દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે ્.
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૭)
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૯/૦૦ વાગે્મોજે ધાનેરા અગ્રવાલ રે લ્વે પુલ પાસે ગામે્આ કામના તહોદારો (૧) રત્નારામ થાનાજી જાતે રબારી રહે. સાાંચોર
રબારી કા ગોળીયા તા-સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન) તથા (૨) નાગજીભાઇ છોગારામ જાતે ચૌધરી રહે.જૈલાતરા તા-સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન)વાળાઓ
પોતાના કબ્જજાની સ્વીફ્ટ ગાડી નાં.GJ-24-AA-1511નીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ/ટીન બબયરની પેટી નાંગ-૨૫ તથા
છુટક બોટલ નાંગ-૧૨૮ મળી કુ લ બોટલ નાંગ-૧૩૨૮ કક.રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/- તથા સ્વીફ્ટ ગાડી નાં.GJ-24-AA-1511ની કકિં.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૫,૫૦,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ જઇ તથા દારૂ ભરે લ ગાડી આપનાર મેવાભાઇ બેચરાભાઇ રબારી રહે.નાગોલડી

તા.સાાંચોર તથા માલ માંગાવનાર નારણવસિંહ ભોપાલવસિંહ ઠાકોર તથા નારણવસિંહ જેથુવસિંહ ઠાકોર બન્ને રહે.નાની ભટોબલ તા-પાલનપુર વાળાઓ એકબીજાની
મદદગારી કરી્ગુનો્કરે લ્હોઇ્ધાનેરા્પોસ્્ટે ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૬૬૮/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્
કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૮)
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦્્ક.૧૮/૧૫્વાગે્મોજે્્ફોરણા્્રે લ્વવસ્્તાર્્ગામે્આ્કામના્તહોદાર્-નરે ન્દ્્રવસહ્ખમણસીંહ્જાતે્વાઘેલા્રહે.ફોરણા્રે લ્વવસ્્તાર્તા.કદયોદર્
વાળાએ્પોતાના્કબ્જજા-ભોગવટાના્ખેતરમાાં્બનાવેલ્રહેણાાંક્ઘરમાાં્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટનો્ભારતીય્બનાવટનો્વવદે શી્પરપ્રાાંવતય્દારૂની્અલગ-અલગ્
બ્રાન્દ્ડની્ બોટલો્ નાંગ-૨૮૬્ કક.રૂ.૩૦,૨૦૦/-્ નો્ રાખી્ ્ પોલીસ્ રે ઇડ્ દરમ્્યાન્ ઘરે ્ હાજર્ મળી્ ના્ આવી્ ગુનો્ કરે લ્ હોઇ્ કદયોદર્ પો.સ્ટે્ પાટટ ્ સી્ નાં.
11195017200474/2020 પ્રોહી.ક.૬૫્એઈ્૧૧૬્(૨),્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૯)
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૦્ ના્ કલાક.૨૩/૩૦્ વાગ્યે્ મોજે્ મુલકપુર્ ગામની્ સીમ્ ગામે્ આ્ કામના્ તમામ્ આરોપીઓ્ (૧)્ અભુજી્ માનાજી્ ઠાકોર્ ઉ.વ.૫૦્ રહે.નેકોઇ્
તા.કાાંકરે જ્(૨)્વસાંતજી્વેલાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૨૮્રહે.પાદરડી્તા.કાાંકરે જ્(૩)્રમેશજી્જેઠાજી્ઠાકોર્ઉ.વ.૩૨્રહે.પાદરડી્તા.કાાંકરે જ્(૪)્અરજણજી્બાબુજી્ઠાકોર્
ઉ.વ.૨૮્રહે.મુલકપુર્તા.કદયોદર્જાહેરમાાં્ મુલકપુર્ગામના્ખુલલા્ચરે ડામાાં્ મોબાઇલ્ની્લાઇટના્અજવાળામાાં્ ગાંજીપાના્તથા્પૈસા્વડે્ હારજીતનો્જુગાર્
રમતાાં્ રોકડા્ રૂ,૧૨,૨૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ ફોન્ નાંગ-૪્ કક.રૂ.૨૦૦૦/-્ તથા્ ગાંજી્ પાના્ નાંગ-૫૨્ કક.રૂ.૦૦/૦૦્ તથા્ મો.સા.નાંગ-૧્ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-્ એમ્ કુ લલે્
રૂ,૩૪,૨૦૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્ પકડાઇ્જઇ્ગુનો્કરે લ્હોઇ્કદયોદર્પો.સ્્ટે ્ પાટટ -બી.11195017200473/2020્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્
કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(૧૦)
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક. ૨૧/૩૦ વાગ્યે મોજે પાલનપુર પાલનપુર માનસરોવર રોડ ફાટક પાસે આવેલ ખોડીયાર નગર પુલ નીચે ખુલ્લામાાં ગામે્આ
કામના તહોદારોએ (૧) મુલાયમ શ્રીકીશન કોળી (બાવરી) રહે.માનસરોવર રોડ બાવરીડેરા પાલનપુર (૨) કનૈયા સાંદગીરી ડાભી (બાવરી) રહે.માનસરોવર રોડ
બાવરીડેરા (૩) નરસીંહ્ભાઈ પેહલાદભાઈ ડાભી (બાવરી) રહે.માનસરોવર રોડ બાવરીડેરા (૪) નામ રવવભાઈ મોરારીભાઈ ડાભી (બાવરી) રહે.માનસરોવર રોડ
ગજરાજના ઘર પાસે તા.પાલનપુર જાહેરમા ત્રણપત્તી ગાંજીપાનાનો હાર જીત નો જુ ગાર રમી રમાડે રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૦૧૨૦/- તથા ગાંજીપાના કી.રૂ.૦૦/૦૦
તથા મોબાઈલ કક.રૂ.૧૫૦૦/-વવગેરે કુ લ મુદામાલ રૂવપયા ૧૧૬૨૦/- સાથે પકડાય જઇ ગુનો્કરે લ્હોઇ્પાલનપુર સીટી પવિમ પો.સ્ટેશન. પાટટ બી ગુ.ર.નાં.
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