ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯ થી તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯ ક.૧૬/૩૦ વાગે મોજે અંબાજી જૈન ભવન ધમૅશાળા ની સામે

ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) ગંગારામભાઇ

સેધાજી

બારોટ રહે

અંબાજી ગબ્બર રોડ રબારી વાસ તા.દાંતા (૨) હસમુખભાઇ પુનમભાઇ રાણા રહે અંબાજી પાણની ટાંકી પેટ્રોલપંપ પાછળ મેલડી માતાજી ના મંદદર પાસે
તા.દાંતા જાહેરમાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા. નો વરલી મટકાનો આંક જુ ગાર પૈસાથી રમી રમાડી રોકડ રકમ રૂ ૧૧.૫૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન -૨ દક.રૂ
૧૦૦૦/- જુ ગારના સાહીત્ય સાથે મળી કુ લ રૂ ૧૧.૫૩૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ અંબાજી સેકન્ડ ગુ.ર.નં ૨૪/૨૦૧૯ જુ ગાર
ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક. ૨૨/૩૦ વાગે મોજે રામપુરા ચાર રસ્તા પાસે ગામે આ કામના હોન્ડા

એસન્ટ ગાડી જેનો ચેચીસ નંબર

MALA741DLGM193150 તથા એન્જીન નંબર D3FAGM118190 નો ચાલક તેમના હવાલાની ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના
પરપ્ાંવતય અંગ્રેજી બીયર તથા દારૂની બોટલ

નંગ ૨૮૭ દક.રૂા. ૨૮૭૦૦/- નો લઇ ભરી હેરાફેરી કરી ગાડીની દક.રૂા. ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ

દક.રૂા.૧,૭૮,૭૦૦/- નો લઇ આવતા પોલીસનો પીછો જોઇ આગળ નાકાબંધી જોતાં ગાડી રોડ ઉપર મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરાદ
પ્ોહી. ગુ.ર.ન.૩૪૭/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ.કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ૯૮(૨), ૯૯, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગે મોજે લેલાવા ગામે મેઇન હાઇવેથી પુવવ થી ઉત્તર દદશામા જતા કાચા નેળીયા ઉપર તળાવ નજીક ગામે આ
કામના તહોદાર નં (૧) ભરતભાઇ રામાભાઇ પટેલ રહે.ધાખા તા.ધાનેરા તથા નં.(૨) ભાવેશભાઇ કનુભાઇ વિવેદી રહે.ધાનેરા વશવાજી પાકવ તા.ધાનેરા તથા
નં.(૩) ઉમેશભાઇ તેજાભાઇ મેઘવાળ (પાંસલ) રહે.નેનાવા તા.ધાનેરા તથા નં.(૪) ગગશા દરબાર રહે.વવરોલ ઠેકા ઉપર રાજસ્થાન તથા નં.(૫) બંટીભાઇ
રાજપુત જેના બાપનુ નામ આવડતુ નથી રહે.અમદાવાદ મોઢેરા ચોકડી પાસે મો.નં.૮૧૬૦૭૭૨૧૩૭ તથા નં.(૬) દુ ગેશભાઇ દવે જેના બાપનુ નામ આવડતુ
નથી જેનો મો.નં.૮૪૯૦૮૦૨૪૩૦ વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામા આવી આરોપી નં.(૧) તથા નં.(૨) નાઓએ પોતાની પાસેની અલ્ટો ગાડી
નં.GJ.08.F.9456 મા ગેર કાયદે સરનો અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની બોટલો/ક્વાટર નંગ ૨૭૬ દકિં.રૂા.૫૨,૮૦૦/ તથા
આરોપીઓની અંગઝડતીમાંથી મળી આવેલ એક કાળા કલરનો કીપેડ વાળો જીઓ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન દકિં.રૂ.૫૦૦/ તથા એક કાળા કલરનો વીવો કંપનીનો
વાય ૮૩ મો.ફોન મળી આવેલ જેની દકિં.રૂ.૫,૦૦૦/ કુ લ દકિં.રૂ.૫,૫૦૦/ તથા એક સફેદ કલરની અલ્ટો ગાડી રજી નં. GJ.08.F.9456 ની દકિં.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/ નો
ઉપયોગ કરી એમ કુ લ મુદ્દામાલ દકિં.રૂ.૨,૦૮,૩૦૦/ ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નં.(૧) અને (૨) મળી આવેલ અને આરોપી નં.(3) થી (૬) ના મળી આવી ગુનો
કરવામા એકબીજાએ મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્ોહી ગુ.ર.નં.૩૯૭/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ-૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૮૧,
૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા-૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ક ૧૧/૦૦ વાગે મોજે ગલાલપુરા એસ.આર.પેટ્રોલપંપ પાસે ગામે આ કામના તહોદારો મંગળારામ હંજારીરામ નાઇ રહે. જેરોલખારા તા.
સાંચોર જી.જાલોર રાજસ્થાન તથા

લીલારામ લસારામ દે વાસી રહે.ટીટોય તા. સાંચોર જી. જાલોરવાળાએ

એકબીજાના મેળા પીપણાથી પોતાના કબજા

ભોગવટાની બોલેરો ગાડી નંબર જી.જે.-૦૮ બી.એન-૧૭૫૧ માં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની નાની મોટી છુટી બોટલો નંગ૬૪ દક.રૂ. ૩૨,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૦૧ દક.રૂ.૩૫૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૩,૩૬,૨૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં
પકડાઇ ગયેલ હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્ોહી. ગુ.ર.ન ૪૭૯/૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫ એ,ઇ, ૯૮ (ર),૮૧, ૧૧૬(ર) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૧/૮/૨૦૧૮ કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે સેમોદ્રા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના પકડાયેલ તહોમતદારોને (૧) વવનોદજી કુ ંવરજી ઠાકોર રહે.ગઠામણ
(૨) તલાજી હરીજી ઠાકોર રહે. સેમોદ્રા તા.પાલનપુર (૩) અશોકકુ માર શંકરભાઇ જાતે ઠાકોર રહે.માલણ તા.પાલનપુર
રહે.જુ ના લક્ષ્મીપુરા શેરી નં.૭ પાલનપુર (૫) હીરભા

(૪) ગોવવિંદભાઇ અમ ૃતભાઇ પટેલ

માનસીંગભાઇ દરબાર રહે.નવા લક્ષ્મીપુરા શેરી નં.૧૪ તા.પાલનપુર (૬) કનૈયાલાલ પોપટલાલ

વાલ્મીકી રહે.મીની અંબીકાનગર ભગવતી પાલવરની સામે.પાલનપુર (૭) મહમંદઝુબેર ઉસ્માનભાઇ શેખ રહે.જામપુરા ગઠામણ દરવાજા પાલનપુર આ કામનો
આરોપી નં.(૧) પોતાની ઇકો ગાડી ઇકો ગાડી નંબર

GJ-08-BN-9777 તથા

કામના આરોપી નં.(૨)ના ખેતરમાં આવેલ ઢાળીયામાં લઇ જઇ
૪૨૫૦૦/- તથા

સ્પેલેન્ડર પ્લસ મોટર સાયકલ નંબર GJ-08-BQ-1909 ઉપર બેસાડી આ

ગંજીપાનાથી હારજીત જુ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન

રોકડ રકમ રૂપીયા કુ લ

મોબાઇલ નંગ.૫ કુ લ દકિં.રૂ. ૧૨૮૦૦/ તથા ઇકો ગાડી તથા મોટરસાયકલ સાથે કુ લ દકિં.રૂ.૨,૩૦,૦૦૦/ મળી કુ લ દકિં.રૂ.૨,૮૫,૩૦૦ ના

મુદ્દામાલ સાથે ત્હો.નં.(૩) થી (૭)નાઓ પકડાઇ ગયેલ હોઇ તેમજ ગુનો કરવામાં એકબીજાએ મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ
પા.તા પોસ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નંબર ૯૩/૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૦૮/૪૫ વાગે મોજે ગલાલપુરા પાટીયા પાસે ગામે આ કામના તહો.દારોએ જગદીશ સ/ઓ તુલસારામજી

વવશ્નોઇ રહે. જોગાઉ

તા.ભીનમાલ જી. જાલોર (રાજસ્થાન) તથા બીજો ઇસમ જગદીશ સ/ઓ ભાગીરથ વવશ્નોઇ રહે. આકોલી તા.સાચોર જી. જાલોર (રાજસ્થાન)તેમના કબજાનુ
મહીન્દ્રા પીકઅપ ડાલુ જેના રજીનંબર. લખેલ નથી અને ચેચીસ નં જે.૧કે.૮૩૩૫૧ તથા એન્જીન નં ટી.બી.જે.૧કે. ૮૮૦૫૫ કી રૂ.૫,૫૦,૦૦૦ -/ની ગણેલ જે
ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો એક બ્રાન્ડનો વવદે શી દારૂની પેટી તથા છુટી બોટલ કુ લ નંગ ૩૦૮૪ કીરૂ. ૩.,૦૮,૪૦૦ -/કરી બન્ને
ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્ોહી ગુ.ર.નં.-૪૮૭/ર૦૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫એઇ ૧૧૬(બી) ૮૧ ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯ કલાક-૦૮/૦૦ વાગે મોજે ખેરોલા િણ રસ્તા ઉપર ગામે આ કામના (૧) કાળુજી ઇશ્વરજી ઠાકોર રહે.વશહોરી થરે ચાવાસ ભાવાણી પાટી
તા.કાંકરે જ (૨) ગોવવિંદજી હીરાજી ઠાકોર રહે.રૂણી નવા તેરવાડીયા વાસ તા.કાંકરે જ વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામાં રહી પોતાના કબજા ભોગવટાની
બોલેરો જીપ ડાલા નં.GJ-08-Z-5085 માં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શીદારૂ ની પેટીઓ નંગ-૩૫ બોટલ નંગ-૧૨૭૨
દક.રૂ.૧,૪૬,૪૦૦/- નો રાખી બોલેરો જીપ ડાલા નં.GJ-08-Z-5085 દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી દક.રૂ.૪,૪૬,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા
મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ આગથળા પો.સ્ટે. પ્ોહી ગુ.ર.નં.૨૭૪/૨૦૧૯ પ્ોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૮)
તા ૦૩/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે બેવટા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદાર ભોપાજી સોનાજી રાજપુત રહે.થરા તા.થરાદવાળા એ પોતાની
કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી નં.MH.05.AB.7013 માં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટ નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટ્ટી નંગ ૧૨ કુ લ બોટલ
નંગ.૫૭૬ દક.રૂ.૫૭,૬૦૦/- નો મુદામાલ તથા ગાડીની કી.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સાથે કુ લ કી રૂ ૧,૫૭,૬૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતાં પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે. પ્ોહી .ગુ.ર.ન. ૩૬૧/૨૦૧૯ પ્ોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૯૯, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨/૮/૧૯ ક.૨૪/૦૦ વાગે માંજે થરા તખતપુરા સોસાયટીમાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) અશોકભાઇ મોહનભાઇ ચૌહાન ઉં.વ.૪૮ ધંધો.મજુ રી રહે.થરા
તખતપુરા તા.કાંકરે જ તથા (૨) ભારતકુ માર જગદદશભાઇ ચૌહાન ઉં.વ.૧૯ ધંધો.મજુ રી રહે.થરા તખતપુરા તા.કાંકરે જ તથા (૩) દકરીટકુ માર દે વાભાઇ પરમાર
ઉં.વ.૪૦ ધંધો.મજુ રી રહે.થરા તખતપુરા તા.કાંકરે જ તથા (૪) વવશાલકુ માર ધુખ
ં ાજી પદઢયાર ઉં.વ.૧૮ ધંધો.મજુ રી રહે.થરા તખતપુરા તા.કાંકરે જ તથા (૫)
દહતેશકુ માર દકતીભાઇ મોચી ઉં.વ.૨૮ ધંધો.મજુ રી રહે.થરા તેરવાડીયા વાસ તા.કાંકરે જ તથા (૬) અરવવિંદકુ માર સોમાભાઇ પ્જાપતી ઉં.વ.૨૨ ધંધો.મજુ રી
રહે.થરા તખતપુરા તા.કાંકરે જ વાળાઓને તા.૨/૮/૧૯ ના ક.૨૪/૦૦ વાગે થરા તખતપુરા મુકામે અટક કરે લ છે . ખુલ્લી જગ્યામાં ગે.કા અને વગર પાસ
પરમીટે જાહેરમાં ગંજીપાના વડે હારજીત તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૧૨૭૪૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તથા
મોબાઇલ નંગ-૨ જેની દક.રૂ.૨૦૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ દક.રૂ.૧૪૭૪૦/- સાથે છ ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરા
પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૬૮/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૫/૪૦ વાગે મોજે ડીસા ગાયિી મંદદર સામે રોડ ઉપર ગામે આ કામના આરોપીઓએ (૧) મનીષભાઇ જીવનલાલ રાવલ
રહે.૮૬૨,લીંબાટી શેરી,મહાદે વ પોળ સામે ગોમતીપુર અમદાવાદ (૨) પુખરાજ હાફારામ કરડ (ચૈાધરી) રહે.ચીમનગઢ ખેતરમાં તા.રાનીવાડા જી.જાલોર (રાજ)
(૩) કૈ લાસકુ માર વાઘારામ માજીરાણા રહે.ડોડવાડીયા ગામ રાનીવાડા પાસે તા.રાનીવાડા જી.જાલોર (રાજ) (૪) પ્કાશભાઇ માળી રહે. ડોડવાડીયા ગામ
રાનીવાડા પાસે તા.રાનીવાડાજી.જાલોર (રાજ) (૫)પ્ીંયંક ઘન્્યામભાઇ પનારા રહે.પટેલ પરમાનંદની ચાલી રખીયાલ બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડની બાજુ માં
અમદાવાદ પોતાના કબ્જાની સુઝુકી એસ્ટીમ નં- નં MH-01-NA-9135 સીલ્વરની કલરની ગે.કા.અને વગર પાસપરમીટનો

ભરતીય બનાવટનો પ્રપ્ાંતીય

વવદે શી દારૂ ની પેટી નંગ.૦૭ કુ લ બોટલ /ટીન નંગ. ૧૪૪ દક.રૂ. ૨૮,૨૦૦/- નો તથા મોબાઇલ ફોન નંગ .૩ દક.રૂ. ૪૮૦૦/-તથા આરોપી મનીષભાઇ
જીવનલાલ રાવલ નું અસલ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા એસ્ટીમ ગાડી સીલ્વર કરલરની દક.રૂ. ૮૦,૦૦૦/- નો કુ લ મુદૃામાલ દક.રૂ ૧,૧૩,૦૦૦/નો રાખી મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાં પકડાઇ જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા શહેર ઉત્તર પો.સ્ટે.પ્ોહી ગુ.ર.નં.૨૬૩/૧૯ધી પ્ોહી એકટ કલમ

૬૫એઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે બુઢણપુર ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) વવજયકુ માર દદનેશભાઈ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૨૫
ધંધો.મજૂરી, રહે.થરાદ, ૧૫૯, જૈન દે રાસર પાસે, તા.થરાદ(૨) વધાવભાઈ શંકરભાઈ જાતે.પરમાર(રાજપુત) ઉ.વ.૨૫ ધંધો.ખેતી રહે.થરાદ, ૨૦૫, શેણલનગર
સોસાયટી, નારણદે વી મંદદર પાસે, તા.થરાદ(૩) વવક્રમભાઈ પ્વવણભાઈ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૨૫ ધંધો.મજૂરી, રહે.થરાદ, સવોદય સોસાયટી, બસસ્ટેન્ડની પાછળ,
તા.થરાદ બુઢણપુર ગામની સીમમાં હાઈ-વે રોડની સાઈડોમાં બાવળોની જાડીમાં ખુલ્લી જગ્યામાં ગોળ કુ ંડાળું વાળી પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી
રમતના કૂલ રોકડ રૂા.૧૧,૪૫૦/- મોબાઈલ નંગ-૩ દક.રૂા.૧૫૦૦૦/-ના તથા ગંજી પાના પતા નંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પટ નીચે સફેદ કલરનો રૂમાલ
દકિં.રૂ.૦૦/૦૦ ની મળી કુ લ દકમત રૂા.૨૬,૪૫૦/- ના મુદ્દામાલ તથા જુ ગારના સાદહત્ય સાથે પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરાદ
પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નં.૭૭/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ કલાક-૧૬/૪૫ વાગે મોજે બલોધણ ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદાર (૧)આશુજી ચાંદાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ ધંધો-ખેતી
રહે.બલોધણ તા.ભાભર(૨)રાજુ જી ભાવાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૦ ધંધો-ખેતી રહે.હરકુ ડીયા તા.ભાભર ૩)વવપુલજી મણાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ ધંધો-ખેતી
રહે.બલોધણ તા.ભાભર(૪)પ્વવણજી ભવાનજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ ધંધો-ખેતી રહે.બલોધણ તા.ભાભર(૫) ભરતજી મણાજી ઠાકોર રહે.બલોધણ તા.ભાભર મોજે
બલોધણ ગામની સીમમાં આવેલ આ કામના ત્હો.નં.પ ના એ પોતાના ખેતરમાં બનાવેલ પતરાના ખુલ્લા ઢાળીયામાં ઉપરોકત ઇસમોને ભેગા કરી પોતાના
અંગત ફાયદા બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં માણસો ભેગા કરી ઘાણી પાસા (ઘોડી) તથા પૈસા વડે હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ઘાણીપાસા નંગ-૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા રોકડ રકમ રૂ.૨૪૬૦૦/- એમ કુ લે રૂ.૨૪૬૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા ભરતજી મણાજી ઠાકોર રહે.બલોધણ તા.ભાભરવાળો હાજર ન મળી
આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ભાભર પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૧૦૭/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .
(૧૩)
ુ ા તા.ધાનરે ા (૨)
તા:૦૪/0૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે મોજે ધાનેરા સીમ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) મહેન્દ્રભાઇ શાંવતભાઇ ખાવડા રહે.ફતેપર
ુ ા તા.ધાનેરા (૪) રમેશભાઇ બાબુભાઇ પંડયા
હરચંદભાઇ ઉફે હંશાભાઇ કાળાભાઇ સોલંકી રહે.ધાનેરા શીવનગર (૩) ડાયાભાઇ મશરૂભાઇ ખાવડા રહે.ફતેપર
ુ ા તા.ધાનરે ા (૫) શબીરભાઇ મુસાભાઇ મુસ્લા રહે.ભાજણા તા.ધાનેરા (૬) મોહનભાઇ શ્રવણભાઇ ધોરાવત રહે.ધાનેરા લાધાપુરા તા.ધાનેરા (૭)
રહે.ફતેપર
ચોઇસકુ માર કેવળરામ જાતે ચંદન(વસિંન્ધી) રહે.ધાનેરા લીલાશાનગર તા.ધાનેરા (૮) મગનભાઇ ભુરાભાઇ

જાતે. રાંગી રહે.ધાનેરા લાધાપુરા તા..ધાનેરા

જાહેરમા ગંજી પાના વડે પૈસાથી હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમતા પકડાયેલ ઇસમની અંગ ઝડતીમાથી ભારતીય ચલણની અલગ અલગ દરની રોકડ રકમ
૮૩૯૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ કી.રૂ.૬૦૦૦- તથા પટમાંથી મળે લ રોકડ રકમ રૂ.૧૦,૭૦૦/- તથા ગંજી પાના નંગ.૫૨ દકિં.રૂ.00/00 મળી કુ લ એમ મળી
કુ લ રૂ.૨૪૩૯૦/- ના મુદામાલ સાથે ગંજી પાના નો પૈસાની હારજીત નો જુ ગાર રમતા મળી આવતા પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા
પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.ન.૭૦/૨૦૧૯ ધી જુ ગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

