ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ ના ક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર થી અમદાવાદ જતા હાઇવે રોડ કાણોદર પુલ પાસે એપોલો હોટલ સામે આ કામના
તહોદારે બરકતખાન દદનમહોમદ મુસલા રહે.માવલ સ્ટે શન સ્કે લના સામે તા.આબુરોડ, જજ.શશરોહી (રાજસ્થાન) પોતાની ૭૦૯ મીની ટ્રક નાં-GJ02-X-1004 ની માાં ગે .કા.તેમજ વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શવદે શી દારૂની બોટલ તથા બબયરના ટીન મળી કુ લ નાંગ-૬૯૪
દકિં.રૂ/-૨,૮૩,૪૨૦/- નો ભરી રાજસ્થાન માાંથી ગુજરાતમાાં બીજા બે આરોપી જેમાાં આપનાર જયશસિંહ મો.નાં.૯૮૨૮૭૭૫૩૬૩ રહે.માવલ તા.આબુરોડ
.-શશરોહી રાજસ્થાનતથા માંગાવનાર મહેસાણાના કટોસણ ગામના પીનાંુ ભા આરોપીઓની મેળાપીપણાથી હેરાફેરી કરતો મળી આવી ઉપરોક્ત
દારૂનો જથ્થો તથા મીની ટ્રક નાંબર-GJ 02 X 1004 તથા RC બુકની ઝેરોક્ષ તથા એક મોબાઇલ મળી કુ લ રૂ/-૪,૩૩,૯૨૦/- ના મુદ્દામલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ છાપી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૦૯૨૦૦૫૧૧/૨૦૨૦ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ),૮૧,૮૩, ૯૮ (૨),૧૧૬-બી મુજબ
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૧/૧૫ વાગે મોજે રડકા ગામની સીમ કે નાલના રોડ ઉપર આ કામે પકડાયેલ મારૂશત સ ૂઝુકી ગાડી ઝેન નાં.GJ-01KF-7870માાં ચાલક તહોદાર સવારામ ઉફટ સુરેશ સ/ઓ પુનમારામ જાટ રહે.બાતાકી ઢાણી, પાદરડી તા.ગુડામાલાણી જજ.બાડમેર રાજસ્થાન તથા
તહોદાર સાવળારામ સ/ઓ ધીરારામ સુથાર રહે.બાતા કી ઢાણી, પાદરડી તા.ગુડામાલાણી જજ.બાડમેર, રાજસ્થાનવાળાઓએ પોતાની કબજાની
ગાડીમાાં ગે રકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના શવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો નાંગ-૯૭ કુ લ દક.રૂા.૪૩,૯૧૦/-નો તથા
ગાડીની દક.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ દક.રૂા.૧૦૦૦/- તથા ગાડીના નાંબરવાળુ લેશમનેશન કરે લ કાગળ દક.રૂા.૦૦/- નુ એમ મળી કુ લ
મુદામાલ દક.રૂા.૧,૯૪,૯૧૦/-નો મુદામાલ ભરી ગે રકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા તહોદાર નાં.૨ પકડાઇ જઇ તથા ચાલક
તહોદાર નાં.૧ નાસી જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૮૫૭ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,
૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૯૯,૮૧ મુજબ. ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૩)
તા.0૧/૧૦/૨૦૨૦ કલાક. ૨૧/૧૫ વાગે મોજે પાલનપુર એરોમાથી ડીસા તરફ તીરૂપતી સોસાયટી આગળ હાઇવે ઉપર આવેલ બાંપ આગળ આ કામના તહોદાર
અનુપ મેવા મુનશીરામ જાતે.જાટ ઉ.વ.૨૬ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે.૧૧૮, હસનગઢ, તા.બરવાડા જજ.દહસાર (હદરયાણા) વાળાએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ક્રે ટા ગાડીમા
હદરકીશનજી પ્રદદપજી જાટ રહે. મીથ્થાથલ તા. ભીવાણી જજ.ભીવાણી નાઓની મદદગારીથી ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શવદે શી દારૂ ની
બોટલ નાંગ – ૪૬૮ દક.રૂ. ૧,૮૭,૨૦૦/- નો ભરી તથા દારૂની હેરાફેરી કરતા સમયે સાચી રજીસ્ટ્રેશન નાંબર પ્લેટ બદલી ખોટી રજીસ્ટ્રે શન પ્લેટ નાં. નાં.
જી.જે.૧૬.સી.એચ. ૭૬૩૭ ની આગળ પાછળ લગાવી બદદાનતથી હકીકતથી શવરૂધ્ધ છે તરવાના ઇરાદાથી છળ કરી ગાડીની ખોટી બનાવટી રજીસ્ટ્રેશન પ્લેટ
લગાડી ખોટો દસ્તાવેજ બનાવી ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ક્રેટા ગાડી તથા મોબાઇલ સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૧૧,૯૦,૨૦૦/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન
અનુપ મેવા મુનશીરામ જાટ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા. સીટી પશિમ પો.સ્ટે.પાટટ એ.ગુ.ર.નાં. 11195010200 591/૨૦૨૦

ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૦,

૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૪૮૨ તથા શધ પ્રોદહ એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૮૩,૯૮(ર) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૪)
તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦ કલાક-૦૭/૧૫ વાગે મોજે જસરા ગામની સીમમાાં આ કામના સ્વીફટ કાર નાં.GJ-01-RJ-4517 ના ચાલકે પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં
ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો શવદે શીદારૂ ની બોટલ નાંગ-૩૫૯ દક.રૂ.૧,૮૫,૫૦૦/- નો રાખી સ્વીફટ કાર નાં.GJ-01-RJ-4517 ની
દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી દક.રૂ.૪,૮૫,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા ગાડી રસ્તાની સાઇડમાાં નીચે ઉતરી જતા ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ

હોઇ આગથળા પો.સ્ટે. પાટટ -સી- ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૦૦૬૭૧ પ્રોહી ક.૬૫ એ ઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .

(૫)
તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે મોજે ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર આયશર ટોઇગ વાહનના ચાલક સુમીત S/O શીલકરામ જાતે
ુ પો.સ્ટ બરોના તા.ખરખોદા જી.સોનીપત (હરીયાણા) તથા સાથેના ઇસમ તથા પરમજીત S/O દમન જાતે જાટ (ચૌધરી) રહે. પીલાણાતા.નીગાણા
નાઇ રહે. ખુમટપર
જી.રોહતક (હરીયાણા) દારૂ ભરી ગાડી આપનાર ઇસમ સુશધર રહે. જોધપુર (રાજ.) જેનો મોબાઇલ નાં ૭૯૮૮૧૮૪૭૨૫ તથા દારૂ માંગાવનાર મો.નાં.૯૫૮૭૩૮૯૬૫૨
વાળા ઇસમોએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગુજરાત રાજયમાાં દારૂ ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબજા હેઠળના આયશર ટોઇગ વાહન નાંબર GJ.23 AT.1791
માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના શવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ- ૧૨૦૦ કુ લ દકમત રૂશપયા ૪,૪૪,૦૦૦/- તથા આયશર ગાડી
દકમત રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ દકમત રૂશપયા ૩૫૦૦/- એમ મળી કુ લ દકમત રૂશપયા ૧૧,૪૭,૫૦૦ /- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં

ચાલક તથા સાથેનો ઇસમ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૦૦૪૯૬ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE, ૧૧૬(ર), ૮૧, ૯૮(ર),૮૩
મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૫૦ વાગે તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૫૦ વાગે આ કામે પકડાયેલ મદહનરા કાં પની બોલેરો કેમ્પર ગાડી નાંબર- RJ-46-GA1612માાં ચાલક કૃપાલશસહ સ/ઓ મગાશસહ ચૌહાણ રહે.સ્વામીઓ કી ઢાણી, ડભાલ તા.સાાંચોર જજ.જાલોર રાજસ્થાન તથા સુરેશગીરી સ/ઓ શશવગીરી ગૌસ્વામી
રહે. સ્વામીઓ કી ઢાણી, ડભાલ તા.સાાંચોર જજ.જાલોર રાજસ્થાનવાળાઓએ પોતાની કબજાની ગાડીમાાં ગેરકાયદે સર રીતે અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટના શવદે શી દારૂની કુ લ બીયર ટીન તથા બોટલો નાંગ-૫૫૨ કુ લ દક.રૂા.૬૩,૦૦૦/-નો તથા બોલેરો કેમ્પર ગાડીની દક.રૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ૨ દક.રૂા.૬૦૦૦/- તથા અસલ આરસી બુક દક.રૂા.૦૦/- તથા અસલ આધારકાડટ -૨ દક.રૂા.૦૦/- તથા અસલ લાયસનસ-૨ દક.રૂા.૦૦/૦૦નુ એમ મળી કુ લ મુદામાલ
દક.રૂા.૪,૬૯,૦૦૦/-નો મુદામાલ ભરી ગેરકાયદે સર રીતે ગુજરાત રાજયમાાં ઘુસાડી હેરાફરી કરતા પકડાઇ જઇ તેમજ આ કામે દારૂનો જથ્થો સુરેશભાઇ જગતાભાઇ
રાજપુત

રહે.નોખા

તા.દદયોદર

મો.નાં.9624587045વાળાએ

માંગાવી

એકબીજાની

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૮૭૩ પ્રોહી કલમ ૬૫એ.ઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(ર), ૯૯,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૭)
ુ ગામની સીમમા આવેલ હેલીપેડ પાસે આ કામના તહોદાર ગાડીના ચાલક (૧) અણદારામ પુનમારામ જાટ
તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૦ના કલાક ૧૨/૧૫વાગે મોજે મલુપર
(ચૌધરી) રહે. રામદે રીયા એકલ તા.સેડવા જજ.બાડમેર (રાજસ્થાન) તથા બાજુમાાં બેસેલ ઇસમ (ર) ખેતારામ ખુમારામ જાટ (ચૌધરી) રહે. સીયાણીયા તા.સેડવા
જજ.બાડમેર (રાજસ્થાન) વાળાઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી નાં GJ 01 RJ 1854નીમાાં ગુપ્ત ખાના બનાવી ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાનતીય દારૂ
તથા બીયર અલગ અલગ બ્રાનડનો સાાંતા ઠેકા પરથી ભરી અમદાવાદ જઇ મો.નાં ૯૮૯૮૧૭૩૨૨૩વાળા ઇસમને આપવાનો હોઇ તમામે ગે.કા.વગર પાસપરમીટનો
ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાનતીય અલગ અલગ બ્રાનડનો દારૂ ની બોટલો કુલ નાંગ- ૯૯ કી રૂ.૫૯૫૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૩ કી રૂ.૧૦૫૦૦/- તથા ભારતીય
ચલણી નોટો રોકડ રૂ.૭૫૮૦/- તથા મારૂતી કપાંનીની સ્વીફટ ગાડી ગાડી કી રૂ ૨૦૦૦૦૦/-ની મળી કુ લ રૂપીયા ૨૭૭૪૮૦/-નો રાખી હેરાફેરી નાં-૧ અને ૨ નાઓ
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ થરાદ પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૮૭૪ પ્રોહી કલમ ક.૬૫ એ.ઇ.,૧૧૬(બી),૯૮(૨),૯૯, ૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૮)
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૦/૪૦ વાગે મોજે નેનાવા ગોળીયા પાસેથી આ કામના તહોદાર (૧) કુાં પેશકુ માર સ/ઓ તાજારામ રામારામજી જાટ(ચૌધરી) રહે.
ભગાણીયો કી ઢાણી, માઢપુરા બરવાલા તા. બાયતુ જી.બાડમેર(રાજસ્થાન) તથા (૨) પ્રકાશભાઇ સ/ઓ પુનમારામ હરસાંગારામ જાટ(ચૌધરી) રહે. લાપલા કોશરીયા
તા. બાયતુ જી.બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબ્જજાની શસલ્વર કલરની મારૂતી ઇકો ગાડી નાં. GJ-31-D-8618 ની માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટની શવદે શી દારૂ/બીયર બોટલ/ટીન નાંગ- ૩૪૪ દક.રૂ. ૬૦,૩૫૦/- તથા શસલ્વર કલરની મારૂતી ઇકો ગાડી નાં. GJ-31-D-8618 ની દકિં.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દકિં.રૂ. ૪,૭૦,૩૫૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ તથા સદરે પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરાવનાર
ગોરખારામ બલીયારા રહે. બાડમેર મો.નાં.૮૭૯૬૦૦૫૫૦૨ તથા પ્રોહી મુદ્દામાલ માંગાવનાર દે વારામ ભાાંભ ુ રહે. માઢપુરા બરવાલા તા. બાયતુ જી.બાડમેર હાલ
રહે. અમદાવાદ મો.નાં.૭૩૪૦૫૯૩૩૬૩ વાળાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૦૦૮૭૧/૨૦૨૦ પ્રોહી
એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૯)
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૨૦ વાગ્યે.

મોજે થરાદ શશવનગર શવસ્તારમાાં કોમ્યુનીટી હોલની પાછળના ભાગે આ કામના તહોદારો (૧) ઓમપ્રકાશભાઈ

હરજીભાઇ જાતે જાલા રહે. શશવનગર થરાદ તા. થરાદ. (૨) ભરતભાઇ ભ ૂરાભાઇ જાતે લુહાર રહે શશવનગર થરાદ તા.થરાદ (૩) હરે શભાઈ વીનજાભાઈ જાતે
લુહાર રહે શશવનગર,થરાદ તા.થરાદજાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસાથી જુગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રુ.૧૦૦૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨

જેની

દક.રૂ.૧૦૦૦/-તથા ગાંજી પાનાની દક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લ દક.રૂ.૧૧૦૨૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ થરાદ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં
૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૮૭૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૦)
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ ના ક. ૧૮/૦૦ વાગ્યે.

મોજે થરાદપાાંચ પીરવાસ થરાદ આ કામના તહોદારોએ (૧) મોહમદખાન કાસમખાન કાજી ઉ.વ.૩૭ ધાંધો.ડ્રાઇવર

રહે.કાજીવાસ થરાદ(૨) સબીરભાઇ અલીભાઇ મુસલીમાન રાઉમા ઉ.વ.૩૩ ધાંધો.ડ્રાઇવર રહે.બોવાડા શવસ્તાર થરાદ (૩) ભીખાભાઇ તેજાજી મુસલીમ સીપાઇ
ઉ.વ.૫૫ ધાંધો.મજુરી રહે.પલોટ શવસ્તાર થરાદ(૪) રસુલભાઇ રમજાનભાઇ સીપાઇ ઉ.વ.૫૨ ધાંધો.ડ્રાઇવર રહે.કાજીવાસ શવસ્તાર થરાદ(૫) જાકીરભાઇ મોમદભાઇ
ધાાંચી ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.મજુરી રહે.આશાપુરા વાસ થરાદ (૬) નામ નસીબખાન અલીફખાન સીપાઇ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ડ્રાઇવર રહે.ધોરાવાસ વાસ હનુમાનડેરી થરાદ
(૭) કુ રેશી આદમખાન લાલજીભાઇ રહે. પાાંચપીર વાસ થરાદ થરાદ ટાઉન શવસ્તારમાાં આવેલ પાાંચપીરવાસ થરાદ કુ રેશી આદમખાન લાલજીભાઇ ના ધર ની
આગળ આવેલ ખુલ્લા ભાગમાાં કેટલાક ઈસમો ભેગા થઈ ગોળ કુાં ડાળુાં વાળી પૈસા-પાનાથી હાર-જીતનો જુગાર રમે-રમાડે છે જે હારજીતનો જુગાર રમી રમતના
કૂલ રોકડ ઉપરોક્ત પકડાયેલ આરોપીઓ પાસેથી તેમજ પટ ઉપરથી કૂલ રોકડ રૂા.૫૧૧૫૦/- મોબાઈલ નાંગ-૬ દક.રૂા.૧૨૦૦૦/-ના તથા ગાંજીપાના પતા નાંગ-૫૨

દક.રૂ.૦૦/૦૦ ની મળી કુ લ દકમત રૂા.૬૩૧૫૦/- ના મુદ્દામાલ ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઈ તથા તહો નાંબર ૦૭ વાળો હાજર મળી ન આવી ગુનો કરે લ થરાદ
પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૮૭૯ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૧)
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ કલાક ૧૯/૪૦ વાગે મોજે સોનગઢ પાટીયા નજીક સન સીટી હોટલના ગાડડટ નના પાછળના ભાગે આ કામના તહોદાર સાંજયકુ માર મહેનરકુ માર
મોઢ રહે.ત્રણ બશિ બહાદુર ગાંજ કનયા શાળાની બાજુમાાં પાલનપુર શહેર તથા ભાવેશકુ માર રસીકલાલ મોદી રહે.પટેલ વાસ ગણેશપુરા પાલનપુર શહેર તથા
કૃણાલભાઇ રાજુભાઇ પરીખ રહે.પરીખ વાસ ત્રણ બિી પાલનપુર શહેર વાળાઓ સોનગઢ પાટીયા નજીક સન સીટી હોટલના ગાડડટ નના પાછળના ભાગે હાલમાાં
ચાલી રહેલ ઇનડીયન પ્રીમીયમ લીગની મુબ
ાં ઇ ઇનડીયનસ શવ સનરાઇઝ હૈદરાબાદની ૨૦-૨૦ દક્રકેટ મેચ ઉપર પોતાના મોબાઇલ ફોનમાાં હાર જીતનો સટ્ટો રમી
રમાડતા સાધનો જેમાાં મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૪ દક.રૂ. ૯૫૦૦/- તથા ત્રણેય ઇસમોની અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ રોકડા નાણા રૂ.૧૨,૪૨૦/- મળી કુ લ્લે
રૂ.૨૧,૯૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી તથા ત્રણેય જણાએ સટ્ટો રમવાની વેબ સાઇડ તથા આઇ.ડી/પાસવડટ ઇમ્તીયાઝ ઉફટ મેવાભાઇ એહમદભાઇ મેવાતી
રહે પાલનપુર ગોલાંદાજ વાસ બારડપુરા મો.નાં.૯૮૭૯૨ ૧૬૪૧૧ વાળા પાસેથી રુા- .૧૦,૦૦૦/- ની રકમ આપી મેળવી આરોપી નાં ૧ થી ૩ નાઓ મળી આવી
પકડાઇ ગુનો કરે લ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૦૩૫૨૦૦૬૬૭ /૨૦૨૦ ધી જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

