ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ ક.૧૮/૧૫ વાગે તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧

ક.૧૮/૧૫ વાગે પો.ઇન્સ એલ.સી.બી. પાલનપુર ચાર્જ એસ.ઓ.જી પાલનપુર રૂબરૂ વાગે મોજે

આકેસણ ગામની આ કામના આરોપી પ્રકાશકુ માર સન/ઓફ મફ્તલાલ નથાજી ખત્રી રહે.ડુાંગરવા તા.બગોડા જી.જાલોર (રાજસ્થાન) હાલ રહે.મોજીયાવાસ
કોલોની સાાંચોર તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજસ્થાન)વાળો તથા પ્રવવણપુરી રામપુરી જાતે.ગૌસ્વામી રહે.દૈ યપ તા-વાવ તથા કમલેશકુ માર રમણીકલાલ જાતે.સોની
રહે.ડીસા હહમાલયા રે સીડન્સી માકક ટયાડક પાછળ તા-ડીસા મુળ રહે.ડીસા હરસોલીયાવાસ વાડીરોડ તા.ડીસાવાળાઓના કબ્જજાની સ્વીફ્ટ ગાડી નાં.RJ 19 CF
4594માાં બેઠેલ આરોપી પ્રકાશકુ માર ખત્રીની અંગઝડતી માાંથી ગે.કા.નો વગર પાસ પરમીટનો માદક પદાથક મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ૩૦ ગ્રામના કુ લ હક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/નો જથ્થો એકબીજાને આપ લે કરવા સાથે રહી રે ઇડ દરમ્યાન મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ તેઓ પાસેથી આધારકાડક તથા આર.સી.બુક તથા રોકડ રકમ
રૂવપયા- ૨૬,૬૩૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪ હક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- તથા એક પોકેટ ઇલેક્ટીક વજનકાાંટા હક.રૂ.૧૦૦૦/- તથા સ્વીફ્ટ ગાડી નાં. RJ 19 CF 4594 ની હક.રૂ,
૨.૦૦૦૦૦/-એમ મળી કુ લ મદ્દામાલ હક.રૂ.૫,૩૮,૧૩૦/- પકડાઇ ગયેલ અને સદરહુાં માદક પદાથક મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ આપનાર ભભુતારામ ચોખારામ વવશ્નોઇ
રહે.સરણાાંઉ દાાંતા તા.સાાંચોર જી.જાલોર(રાજસ્થાન) મો.નાં.૯૬૦૨૩૨૬૨૬૧ વાળાઓ મળી આવેલ ન હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે પાટક
“બી”ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૪૭૮/૨૦૨૧ એન.ડી.પી.એસ.એક્ટ ક. ૮(સી), ૨૧(બી), ૨૨ (બી),૨૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૨)
તા-૦૨/૦૬/૨૦૨૧ કલાક – ૨૦/૩૦ વાગે મોજે સદરપુર ગામે પગાર કેન્ર શાળા પાસે આ કામ ના રમેશભાઇ સ/ઓ દુદારામ દે વારામ સેન (નાઇ) ઉ.વ.આ.૧૯
રહે.ગામ.કરમાવાસ તા.સમદડી જીલ્લો.બાડમેર (રાજસ્થાન) વાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની હોન્ડા સીટી zx ગાડી GJ.08.BN.4040 મા સતીશ જેનો
મો.નાં.૯૩૨૪૮૨૫૪૭૪ વાળાની મદદગારીથી ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ- ૨૯૦ હક.રૂ.
૩૩,૪૦૦/- નો ભરી તથા ગાડી તથા મોબાઇલ, સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૩૬,૪૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ મળી આવી ગુનો
કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે .પાટક -સી.ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૪૮૪/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર હાઇવે જેથી ગામના પુલ પાસે આ કામના ત્હોમતદાર દે વરાજ સ/ઓ દુગાકરામજી સવઇવસિંહ દે વસઉ
(જાટ) ઉ.વ.આ.૧૯ રહે.ગામ.સીયાગપુરા, લીલસર તા.ચૌટન જીલ્લો.બાડમેર (રાજસ્થાન) તથા બાજુમાાં બેઠેલ ગોકલારામ સ/ઓ કાનારામ અમરારામ ભોદારા
(જાટ) ઉ.વ.આ.૪૩

રહે.ગામ.રાવસર કાનારામની ઢાણી તા.બાડમેર જીલ્લો.બાડમેર (રાજસ્થાન) વાળાઓ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની હોન્ડા સીટી zx ગાડી

GJ.08.CG.1471 મા દારૂ ભરાવનાર મોરવાડા ઠેકાથી સેલ્સમેન સાંજુ તથા સદર દારૂનો જથ્થો લેનાર અમદાવાદ રીંગ રોડ ખાતે પટેલ નામનો માણસને જેનો
મો.નાં.૯૭૩૭૬૬૩૩૯૧ વાળાઓની મદદગારીથી ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૧૩૦ હક. રૂ.૫૨,૦૦૦/- નો
ભરી તથા ગાડી તથા મોબાઇલ, સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૬૨,૦૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .
પાટક -સી. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૨૦/ ૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૮૩,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે તેરવાડા ગામની સીમ આ કામના તહોદારોએ (૧) ફકીરમહાંમદ ધુડાભાઇ વસપાઇ રહે-વસપાઇવાસ તેરવાડા
તા.કાાંકરે જ તથા (૨) વમથુનભાઇ મણાભાઇ ઠાકોર રહે-તેરવાડા તા.કાાંકરે જ તથા (૩) વવરભણજી ભુપતજી ઠાકોર રહે-તેરવાડા તા.કાાંકરે જ તથા (૪) કાળૂજી
મગનજી ઠાકોર રહે-તેરવાડા તા.કાાંકરે જ તથા (૫) જયાંવતજી શાંકરજી માળી રહે-તેરવાડા તા.કાાંકરે જ તથા (૬) હદલાવરખાન આઝમખાન બલોચ રહેતેરવાડા,દરબારવાસ,તા.કાાંકરે જ તેરવાડા ગામમાાં

દરબારવાસમા આવેલ હદલાવરખાન આઝમખાન જાતે બલોચ રહે તેરવાડાવાળો પોતાના રહેણાક ઘરની

પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાાં પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહહત્ય સાથે કુલ રોકડ રકમ રૂા.૧૯૦૦૦/ના મુદ્દામાલ

સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન ૬ તહો. પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે. પાટક બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૫૫૨/૨૦૨૧ જુગાર ક.૧૨

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૫/૦૦ વાગે મોજે આંતરોલ ગામે આ કામના જાયલો ગાડી નાંબર GJ-13-N-3481 ના ચાલકે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની
ગે.કા વગર પાસ પરમીટે હેરાફેરી કરી ભારતીય બનાવટાના દારૂ નાની મોટી કુ લ બોટલ નાંગ- ૫૭૬ હક.રૂ ૧,૨૫,૪૭૨/ તથા ગાડી ની હક.રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ
કુ લ મુદામાલ હક.રૂ ૪,૨૫,૪૭૨/- નો રાખી ગાડી મુકી ગુનો

કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટક -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૬૮૦ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી)

,૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ કલાક ૧૫/૩૦ વાગે મોજે વડા ગામે કલ્યાણી પાટીની કચેરીની બાજુમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના તહોદારો (૧) દીપસીંહ રતનસીંહ
જાતે.વાઘેલા ઉ.વ.૩૩ ધાંધો.ખેતી રહે.વડા,કલ્યાણી પાટી તા.કાાંકરે જ તથા (૨) કૃષ્ણસીંહ ઉફે ટીનુભા હીરૂભા જાતે.વાઘેલા ઉ.વ.૩૮ ધાંધો.ખેતી રહે.થરા,ધનાસરી
તા.કાાંકરે જ તથા (૩) રાજુજી ખુમાજી જાતે.ઠાકોર (પરમાર) ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.ખેતી રહે.થરા,જુના ગાંજબજાર તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાઠા તથા (૪) મહમદયાસીન
ફકુ ભાઇ જાતે.સાચોરા (મુસલમાન) ઉ.વ.૪૮ ધાંધો.વેપાર રહે.થરા,ઝાપટપુરા તા.કાાંકરે જ તથા (૫) હરજીભાઇ કાનજીભાઇ પટેલ રહે.અઘગામ તા.કાાંકરે જ (૬)

બાલાભાઇ હરચાંદભાઇ રાવળ રહે.થરા,ઇન્દીરાનગર તા.કાાંકરે જ (૭) ટેગાજી જોરાજી ઠાકોર રહે.થરા,કોલેજની બાજુમાાં તા.કાાંકરે જ તથા (૮) ચકુ ભા ધનુભા
જાતે.વાઘેલા રહે.રાણકપુર તા.કાાંકરે જ વડા ગામની કલ્યાણી પાટીમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા પાનાથી જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના
નાંગ-૫૨ હક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૧,૭૩૦/-તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૨ હક.રૂા.૧૦૦૦/- મળી કુલ મુદામાલ હક.રૂા.૧૨,૭૩૦/- સાથે ચાર ઇસમો પકડાઈ
જઇ તથા રે ઇડ દરમ્યાન અન્ય ચાર ઇસમો નાસી જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે .પાટક -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૫૬૦/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા ૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ક.૧૯/૪૫

વાગે મોજે તપખતપુરા ગામના પટીયાપાસે આ કામના કામના ઇકો ગાડી નાંબર GJ-12-EE-3793 ના ચાલક બાબુભાઇ

નારણભાઇ મહેશ્વરી રહે.ભચાઉ સ ૂવોદય સોસાયટી રબારીવાસ તા.ભાચાઉ તથા હહતેષભાઇ રતનભાઇ મહેશ્વરી રહે.ભચાઉ સ ૂવોદય સોસાયટી રબારીવાસ
તા.ભાચાઉ તથા કરણવસહ મનુભા જાડેજા રહે.નાાંદા તા.રાપર તથા પ્રવવદાસ તલકદાસ સાધુ રહે.ઢીમા તા.વાવ વાળાઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી ઇકો
ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટના વવદે શીદારૂ/બબયરની બોટલ નાંગ-૨૪૬ હક.રૂ. ૩૮૩૭૬/- તથા ઇકો ગાડી હક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૨ હક.રૂ.૭૦૦૦/ નો
મળી હક.રૂ.૩,૪૫૩૭૬/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા ગોળાસણ ઠેકાવાળાએ દારૂ ભરાવી ગુજરાતમાાં દારૂ ઘુસાડવાનો સડયાંત્ર ગુનો કરે લ હોઇ વાવ
પો.સ્ટે.પાટક -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૧૯૭/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮, ૮૧,૮૩, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૨૨/૧૦ વાગે મોજે આવલ-ડાભેલા ત્રણ રસ્તા આ કામના તહોદાર સફેદ કલરની ઇકો કાર નાંબર-GJ-27-AH-2146 ના ચાલકે પોતાની
કારમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા ટીન બબયર કુ લ બોટલ નાંગ-૨૬૯ હક. રૂ.૨૯,૩૦૦/- તથા ઇકો કાર નાંબર-GJ-27-AH2146 હક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુલ મળી હક.રૂા.૨,૨૯,૩૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટક સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૩૫ /૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૯)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ કલાક.૧૨/૩૦ વાગે મોજે વાઘાસણ ગામે આ કામના આરોપી નાં.૧ મુકેશભાઈ આંબાભાઈ રબારી રહે.પીલુડા તા.થરાદ વાળાએ પોતાના
કબ્જજાની અલ્ટો ગાડી નાં.GJ-08-AJ-7344 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો તથા કાગળના પાઉચ તેમજ
બબયરની કાચની બોટલો મળી કુલ બોટલ નાંગ-૬૪૯ હક.રૂા.૫૯,૧૭૩/-નો રાખી ગે.કા. રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની હક.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧
હક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૫૫૦/-મળી કુ લ હક.રૂા.૨,૧૪,૭૨૩/- ના સાથે પકડાઈ જઈ તથા આરોપી નાં.૨ રમેશભાઈ તળશાભાઈ મકવાણા
રહે.વળાદરતા.થરાદવાળાએ

દારૂનો

જથ્થો

માંગાવી

ગુનો

કરવામાાં

એકબીજાને

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

થરાદ

પો.સ્ટે.પાટક -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૭૦૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ૯૮(૨) ,૮૧,૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૩૦ ના વાગે મોજે માગરોલ ગામની સીમ દુધવાથી રામપુરા જતા રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર ભરતજી દયારામજી ઠાકોર
રહે.અસાણા તા.ભાભરવાળો વાળાએ તેની સ્વીફટ ગાડી નાં. GJ-02-BD-4430 મા ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટીઓ નાંગ૨૭ તથા કાચની છુટી બોટલ એમ પેટી માની તથા છુટી કુ લ બોટલ નાંગ ૧૩૯૪ કુ લ હક.રૂા.૧૫૮૬૦૦/- નો તથા સ્વીફટ ગાડી હક.રૂા. ૪૦૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
હક.રૂા.૫૦૦/- આમ કુ લ મુદામાલ હક.રૂા. ૫૫૯૧૦૦/- ના સાથે મળી આવી તથા તહો.નાં ૨ નાએ મુદ્દામાલ ભરાવ તથા તહો.નાં ૩ નાએ મુદ્દામાલ માંગાવી ગુનો
કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે.પાટક -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૭૦૫ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ૯૮(૨) ,૮૧,૯૯ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ક.૨૦/૦૦ વાગે મોજે ભાભરનવા આનાંદપ્રકાશ સ્કુ લની પાછળ આ કામના ત્હોદારો (૧) સાંજુભા બાબુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ
રહે.ભાભરનવા બ્રાહ્મણ બોડીંગ પાસે તા.ભાભર (૨) રમુભા અભેસીંહ જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૩૬ ધાંધો.ખેતી (૩) ભરતભાઇ રધુભાઇ જાતે.રાવળ ઉ.વ.૩૧ ધાંધો.મજુરી
ત્હો.નાં-૦૧,૦૨ રહે.ભાભરનવા આનાંદપ્રકાશ બોડીંગ પાસે તા.ભાભર ભાભરનવા આનાંદપ્રકાશ સ્કુ લની પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાાં પીપળાના ઝાડ નીચે ગોળ
કુાં ડાળુવળી પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ગાંજીપાનાથી તીનપતીનો પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી સદરે ઇસમોની અંગ જડતી અને પટ પરથી
મળી કુ લ રોકડ રૂ.૧૦૫૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ હક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ્લે હક.રૂ.૧૫૫૮૦/- ના મુદામાલ સાથે
ત્રણ ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે .પાટક -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૬૦૯/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૦૨/૩૦ વાગે મોજે દે વપુરા ગામે આ કામના ત્હોદારો (૧) ભાવાભાઇ મોહનભાઇ ઠાકોર રહે. દે વપુરા તા. સુઇગામ તથા (૨) જ ાંયાંવતભાઇ
અરજણભાઇ જાતે ઠાકોર મુળ રહે દે થળી તા વાવ હાલ રહે દે વપુરા તા સુઇગામ તથા (૩) નરસેંગજી ખોડાજી જાતે રાજપુત રહે-ભરડવા તા સુઇગામ તથા (૪)
ઇશ્વ્રરભાઇ દુદાજી જાતે રાજપુત રહે ભરડવા તા સુઇગામ તથા (૫) થાનાજી દુદાજી જાતે રાજપુત રહે-ભરડવા તા સુઇગામ તથા (૬) હદનેશભાઇ રાાંમજીભાઇ જાતે
ઠાકોર રહે દે વપુરા તા સુઇગામ વાળાઓ જેન્તીભાઇ અરજણભાઇ ઠાકોર નાઓના ઘરની આગળ ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં લાઇટના આજવાળે ભેગા મળી ગોળ
કુાં ડાળુ વાળી જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા દાવ પરના ગાંજી પાના નાંગ-૮૫ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા દાવ પર ના રોકડ રૂ.૬૯૩૦/તથા પકડાયેલ છ ઇસમોની અંગ ઝ્ડતી માાંથી રૂ.૪૪,૬૫૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૧૮ કી.રૂ.૦૦/-તથા પટ પરના ગાંજી પાના નાંગ ૮૫ હક.રૂ. ૦૦/-તથા મોબાઇલ
નાંગ ૩ હક.રૂ. ૧૫૦૦૦/-તથા મો.સા નાંગ ૨ હક.રૂ. ૫૫૦૦૦/- મળી એમ કુલ હક રૂ.૧૨૧૫૮૦ /- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા વવક્રામભાઇ રાજપુત રહે.

નેસડા તા. સુઇગામ તથા માલાભાઇ રાજપુત રહે. નેસડા તા. સુઇગામ તથા દે વસીભાઇ તેજાભાઇ પટેલ રહે. ભરડવા તા. સુઇગામ વાળાઓ નાસી જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ સુઈગામ પો.સ્ટે.પાટક .બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૨૧૨/૨૦૨૧ જુગાર ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે માાંડલીયા ગામની સીમમાાં

આ કામનાાં તહોદારો (૧) રમેશકુ માર વાસુદેવ જાતે-ગોકાણી રહે-કાં થેરીયા હનુમાન

માંદીરની સામે વલ્લી વાળા પરામાાં પાલનપુર તા-પાલનપુર (૨) રમેશભાઇ ખુશાલદાસ જાતે-લખીયાણી રહે-સુથાર વાસ દીલ્હી ગેટ પાલનપુર તા-પાલનપુર
(૩) હસમુખભાઇ કેવાભાઇ જાતે-પ્રજાપતી રહે-સરોત્રા રોડ તા.અમીરગઢ (૪) જીતુભાઇ આસનદાસ જાતે-સીન્ધી રહે-કરજોડા તા-પાલનપુર મુળ રહે-બીસ્કીટ
ફેકટરી પાસે શાંકરક નગર પુલીયા ભ્રમ પુરી તા-જી-જયપુર (રાજ) (૫) જાકીર હુસેન સુલેમાનભાઇ જાતે-મેમણ રહે-પાલનપુર માલણ દરવાજા બહાર મેમણ
સોસાયટી તા-પાલનપુર (૬) જગશીભાઇ ઉકાભાઇ જાતે-ઠાકોર રહે-ઇકબાલગઢ તા-અમરીગઢ તથા (૭) મુકેશભાઇ હરીભાઇ જાતે-ઠાકોર રહે- ઇકબાલગઢ તાઅમીરગઢ તથા (૮) વવશાલભાઇ પોપટજી ઠાકોર રહે-ઇકબાલગઢ તા-અમીરગઢ તથા (૯) મફાજી હેમાજી જાતે-પરમાર રહે-ઇકબાલગઢ સીન્ધી વાસ તાઅમીરગઢ. મોજે માાંડલીયા ગામની સીમમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં તીનપત્તી જુગાર રમતા દાવ ઉપરના પટ ઉપરથી રૂા.૩૪૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૩૭ હકિં.રૂ
૦૦/૦૦ નાાં તથા પટની બાજુમાાંથી એક સી.એન.જી. ઓટો રીક્ષા નાંબર-GJ-08-AT-4712 ની હક.રૂા-૫૦,૦૦૦/- તથા એક બજાજ કાં પનીનુાં પ્લેટીના મોટરસાયકલ
હક.રૂા.૪૫,૦૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતી દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૨૨,૭૫૦/- તથા છ અલગ અલગ કાં પનીના મોબાઇલ નાંગ-૦૬ હક.રૂા-૨૧,૫૦૦/એમ મળી કુ લ હક.રૂા.૧,૪૨,૬૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહો.નાં.૧ થી ૫ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં.૬ થી ૯ નાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટક બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૪૩૩/૨૦૨૧ જુગારધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

