બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ સુઘી)
(૧)
ુ સીમ આ કામના તહોદાર ચમનભાઇ કનાભાઇ વજીર રહે:મલુપર
ુ સીમ,
તા ૧૨/૦૮/૨૦૧ના કલાક ૦૦/૫૦ વાગે મોજે મલુપર
તા.થરાદવાળાએ પોતાના કબજાના ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરની બાજુ માાં પડેલ બાજરીના પુળામાાં ગે.કા અને વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાન્તીય દારૂ ની કુ લ બોટલ નાંગ-૧૧૦૪ કુ લ કક.રૂ.૧,૧૦,૪૦૦/- નો રાખી પોલીસ રે ઇડ
દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૮૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ
૬પ એ.ઇ. ,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
ુ ા જાતે.વાઘેલા રહે.થરા
તા તા.૧૨/૮/૧૯ ક.૧૩/૦૦ વાગે માાંજે થરા રાવળ વાસ મુકામે આ કામના તહોદારો(૧) ભગુભા ખેતભ
સદુ ભા પાટી તા.કાાંકરે જતથા (૨) ભરતજી બાબુજી જાતે.ઠાકોર રહે.થરા રાવળ વાસ તા.કાાંકરે જ તથા (૩) અનુપજી અમરતજી
જાતે.ઠાકોર રહે.થરા રાવળ વાસ તા.કાાંકરે જ તથા (૪) ભરતજી વેંરસીંજી જાતે.ઠાકોર રહે.થરા સદુ ભા પાટી તા.કાાંકરે જવાળો તથા
(૫) ભારતકુ માર જગદીશભાઇ જાતે.ચૌહાણ રહે.થરા તખતપુરા તા.કાાંકરે જ. વાળાઓ થરા રાવળ વાસની સામે આવેલ
અંબેમાાંના માંકદરના ઓટલા ઉપરની ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીત તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી
રોકડ રકમ રૂ.૧૨,૮૮૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૧૨,૮૮૦/- સાથે પાાંચ ઇસમો પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરા પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં.૭૨/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૦૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ આ કામના ટાટા LPT ૧૧૦૯ મોડલની ટ્રક ગાડી નાં. GJ02-Z-2806

ના

ચાલક

નારણારામ

સ/ઓ

કકસનારામ

ચીમનારામ

જાતે

જાટ

ચૌધરી

(ગોરા)

રહે.

રોહીલી

તા.જી.બાડમેર(રાજસ્થાન) તથા બાજુ માાં બેઠેલ લાલારામ સ/ઓ ભુરારામ ભેરારામ જાતે જાટ ચૌધરી(સારણ) રહે. એકલ
નવાતલા બાખાસર તા. સેડવા જી. બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાઓ એકબીજાના મેળા પીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની ટાટા
LPT ૧૧૦૯ મોડલની ટ્રક ગાડી નાં. GJ-02-Z-2806 ની માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ ૬૫ કુ લ બોટલ નાંગ-૭૮૦ કક.રૂ. ૩,૧૨,૦૦૦/- તથા ટાટા ટ્રક ગાડી કકમત રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૫ કક.રૂ.
૭૦૦૦/- ના મળી કુ લ મુદામાલ કકિં.રૂ. ૮,૧૯,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ ભારતવસિંહ ઓમવસિંહ
રાજપુત રહે. બાડમેર રાય કોલોની તા.જી.બાડમેર વાળાએ દારૂ ભરાવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી
ગુ.ર.નાં.૪૨૮/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૪)
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે

મોજે લવારા ચેક પોસ્ટ ઉપર આ કામના નાંબર વગરની અતુલ શક્તત રીક્ષા

જેનો એન્જીન S8J8899326 તથા ચેચીસ નાંબર MCG50CBDKJ18822053 ના ચાલક પ્રફુલકુ માર સ/ઓ રૂપારામજી જાતે
વવશ્નોઇ રહે. ડાવલ તા. સાાંચોર જી.જાલોર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની નાંબર વગરની અતુલ શક્તત રીક્ષા
માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ -૩૩ કુ લ બોટલ નાંગ-૧૫૮૪ કક.રૂ. ૧,૫૮,૪૦૦/- તથા
નાંબર વગરની અતુલ શક્તત રીક્ષા કકમત રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ. ૨૦૦૦/- નો મળી કુ લ મુદામાલ કકિં.રૂ.
૨,૬૦,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં
૪૨૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક .૧૯/૧૫ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ ઉપર આ કામના મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નાં. GJ-01-HD7153 ના ચાલક રાહલ
ુ શમાા સ/ઓ દુ ગાા શમાા જાતે બ્રાહ્મણ રહે. ચૌટણ વાકલસરા બસ્તી તા. ચૌટણ જી.બાડમેર (રાજસ્થાન)
તથા બાજુ માાં બેઠેલ મદનવસિંહ સ/ઓ કાળુવસિંહ જાતે રાજપુરોહીત રહે. ચૌટણ તા. ચૌટણ જી. બાડમેર(રાજસ્થાન) વાળાઓ
એકબીજાના મેળા પીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની મારૂતી ૮૦૦ ગાડી નાં. GJ-01-HD-7153 ની માાં વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની છુટી બોટલ નાંગ -૧૦૦ કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- તથા મારૂતી ૮૦૦ ગાડી કકમત રૂ. ૫૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ. ૨૦૦૦/- નો મળી કુ લ મુદામાલ કકિં.રૂ. ૯૨,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં. ૪૩૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(૨),
૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)

તા ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ક.૧૫/૧૫ વાગે મોજે ધોતા ગામે આ કામના તહો. (૧)સોમાભાઇ નાથાભાઇ જાતે.પરમાર રહે.સકલાણા
તા.વડગામ(૨) રઘનાથજી હીરાજી જાતે.ચૌહાણ રહે.સકલાણા તા.વડગામ (૩) ભગવાનભાઇ ગમાભાઇ જાતે.પરમાર રહે.પેપોળ
તા.વડગામ (૪) વપતાાંમ્બરભાઇ કરશનભાઇ જાતે.પરમાર રહે.ડાલવાણા તા.વડગામ (૫) અમરાભાઇ નરશીભાઇ જાતે ચૌહાણ
રહે.સકલાણાતા.વડગામ (૬) અમરતભાઇ મુળાભાઇ જાતે પરમાર રહે.ધોતા તા.વડગામ (૭) રાજેશભાઇ હીરાભાઇ જાતે ચૌહાણ
રહે.ધોતા તા.વડગામવાળાઓ જાહેરમા ગે.કા. રીતે ગાંજીપાના થી હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા કૂલ રોકડ રકમ
રૂ.૧૦,૨૩૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૭

કક.રૂ.૨૮૦૦/- તથા ગાંજી પાના૧૦૪ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા સફેદ કલરની દરી

કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ એમ કૂલ રૂા.૧૩,૦૩૦/-ના

મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ વડગામ સેકન્ડ

ગુ.ર.નાં.૧૫/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૩/૮/૧૯ ક.૧૮/૪૫ વાગે મોજે રૂવેલ ગામની સીમ મુકામે આ કામના (૧) દીનેશજી સાંગ્રામજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૪૦
ધાંધો.મજુ રી રહે.ચેખલા તા.કાાંકરે જ તથા (૨) ગણપતજી વસાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૯ ધાંધો.મજુ રી રહે.જોટાડા તા.કાાંકરે જ તથા
(૩) ગેમરભાઇ હરચાંદભાઇ જાતે.રાવળ ઉ.વ.૫૭ ધાંધો.વેપાર મુળ રહે.ભાભર હાલ રહે.અંજાર ગાયત્રી ચોકડી તા.અંજાર
જી.ગાાંધીધામ (૪) કકશોરભાઇ ચુનીલાલ જાતે.ઠક્કર ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.વેપાર રહે.થરા ગોકુ ળનગર તા.કાાંકરે જ (૫) મોસીનખાન
ઇસ્માઇભાઇ જાતે.મેમેણ(મુસલમાન) ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.વેપાર રહે.થરા તા.કાાંકરે જ (૬) શૈલેષકુ માર જમનાલાલ જાતે.ઠક્કર ઉ.વ.૪૨
ધાંધો.ખેતી રહે.રૂવેલ હાલ રહે.શાાંતીનગર થરા તા.કાાંકરે જ (૭) દુ ગાા સીંહ માધુભા જાતે.વાઘેલા ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ખેતી રહે.સદુ ભા
પાટી થરા તા.કાાંકરે જ (૮) રાજુ ભાઇ લગધીરભાઇ ચૌહાણ રહે.તખતપુરા થરા (૯) ગુલાબખાન રસુલખાન પઠાણ રહે.સીપાઇ
વાસ થરા (૧૦) મોટર સાયકલ નાં.જી.જે.૮.બી.પી-૯૪૩૯ નો ચાલક વાળાઓ રૂવેલ સીમમાાં આવેલ પ્રતાપજી રામાજી ઠાકોરના
કબજા ભોગવટાના ખેતરમાાં લીંબડાના જાડ નીચે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે પૈસા
પાનાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૭૬૧૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ – ૭
કક.રૂ.૨૫,૫૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નાં.જી.જે.૮.બી.પી-૯૪૩૯ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા એક પાથરણુ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કૂલ
મળી મુદ્દામાલ કક.રૂ.૧,૨૧,૬૦૦/- સાથે સાત ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા ત્રણ ઇસમો નાસી જઇ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

(૮)
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગે મોજે રામપુરા (પાાંસવાળ) ગામની સીમ આ કામના તહોમતદાર (૧) રત્નાભાઇ
મગાજી રબારી રહે. ભાડલી (ઝાત) તા.દાાંતીવાડા તથા (ર) વનુસીંગ ગાંગારસીંગ દે વડા રહે. પાાંસવાળ તા.દાાંતીવાડાવાળાઓએ
એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની બોલેરો જીપ ગાડી નાંબર GJ.8.F.7886 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ- ૩૯૧ કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૨૨,૪૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી
કકમત રૂવપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૨૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૪,૨૪,૯૦૦/- ના
મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં

પોલીસ નાકાબાંઘી દરમ્યાન ચાલક પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ

પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં. ૨૬૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ. ૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા ૧૪/૮/૨૦૧૯

કલાક.૧/૪૫ વાગે મોજે કોટે શ્વર તીરૂપતી માબાલ ગ્રેનાઈટ ફેકટરી આકામના આરોપીઓએ જાહેરમા

ગાંજીપાના વડે તીનપતી નો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રૂપીયા ૧૧,૧૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૬૦૦૦/તથા ગાંજીપાના નાંગ.૫૨ કી.રૂ.૦૦/૦૦ નો મુદ્દામાલ મળી કુ લ કક.રૂ ૧૭,૧૬૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન મળી
આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ અંબાજી પો.સ્ટે .સેકન્ડ ગુ.ર.નાં-૩૧/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલમ.૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧/૫૦ વાગે મોજે ગલાલપુરા પાટીયા પાસે આ કામના તહો.દારે તેના કબજા ભોગવટાની સ્કોપીયો
ગાડી નાં. જીજે ૦૧ એચ.એફ. ૧૮૮૦ મા ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ કુ લ બોટલ નાંગ- ૪૪૮ કી.રૂ. ૪૪૮૦૦/- મોબાઇલ
નાંગ- ૨ કી.રૂ. ૧૦૦૦ તથા સ્કોપીયો ગાડી કી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- સાથે મળી કુ લ મુદામાલ ૩,૪૫,૮૦૦ /- સાથે હેરાફેરી કરતો
મળી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં.-૫૧૮/ર૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ ૧૧૬(બી)
૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૧)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૯ કલાક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે કદયોદર ટાઉન લેહરીપુરા આ કામના તહોદાર-ટીનાભાઇ ઘનાભાઇ ઠાકોર
રહે.લેહરીપુરા તા.કદયોદર વાળાની લાટીની બહાર જાહેરમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં તેઓના અંગત ફાયદા સારૂ જાહેરમાાંઆ કામના
તહોદાર (૧) વવપુલજી દલાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ ધાંધો-મજુ રી રહે.સેખલા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૨) લાલાજી ધનાજી ઠાકોર
ઉ.વ.૨૦ ધાંધો.ખેતી રહે.લહેરીપુરા,કદયોદર તા.કદયોદર જી.બનાસકાાંઠા (૩) ભુપતજી મગનજી ઠાકોર ઉ.વ.૫૮ ધાંધો.મજુ રી
રહે.લહેરીપુરા,કદયોદર તા.કદયોદર જી.બનાસકાાંઠા (૪) પીરાજી સોમાજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૭ ધાંધો.ડ્રાઇવવિંગ રહે.વખા તા.કદયોદર
જી.બનાસકાાંઠા (૫) ધીરુભાઇ આલમવસિંહ રાજપુત ઉ.વ..૨૦ ધાંધો.મજુ રી રહે.લહેરીપુરા,કદયોદર તા.કદયોદર વાળાઓ ભેગા મળી
ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા રોકડ રૂ.૩૦૮૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે કુ લે રૂ.૩૩૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ
કદયોદર પો.સ્ટે . સે.ગુ.ર.નાં.૭૩/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૯ કલાક.૦૪/૦૦ વાગે મોજે લુદ્રા ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદાર-અમરતભાઇ ડાહ્યાભાઇ ઠાકોર
રહે.લુદ્રાસીમ તા.કદયોદર વાળાએ તેના અંગત ફાયદા સારૂ પોતાના ઘરની બહારના ભાગે જાહેરમાાં લાઇટના અજવાળામાાં ખુલ્લી
જાહેર જગ્યામાાં (૧) તલાજી ચતુરજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-મજુ રી રહે.માળી બોડીંગ રે લવે સટે શન ,કદયોદર (૨) ભરતજી બાબુજી
ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહે.લુદરા તા.કદયોદર જી.બનાસકાાંઠા (૩) ભાવેશજી સ્વરૂપજી ઠાકોર ઉ.વ.૧૯૮ ધાંધો.મજુ રી
રહે.ટે કરીયા વવસ્તાર ,કદયોદર (૪) રમેશજી સોરાપજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૩ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહે.આંબલીવાસ ,થરા તા.કાાંકરે જ (૫)
સાંજયજી કરશનજી ઠાકોર ઉ.વ..૨૦ ધાંધો.ખેતી રહે.બોડા તા.કદયોદર તા.કદયોદર (૬) ચાંદુજી ભેમાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૨
ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહે.લુદરા તા.કદયોદર (૭) નરસુગજી
ાં
અનુપજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૫ ધાંધો.ખેતી રહે.લુદરા તા.કદયોદર (૮) ભુપતજી
બાબુજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.મજુ રી રહે.લુદરા તા.કદયોદર (૯) શ્રવણજી ચતરાજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે.ઇન્દ્રામણા
તા.કાાંકરે જ (૧૦) અમરતભાઇ ડાહ્યાભાઇ ઠાકોર રહે.લુદ્રાસીમ તા.કદયોદર વાળાઓ તેઓના અંગત ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ભેગા
મળી ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા રોકડ રૂ.૨૬૦૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૮ કક.રૂ.૧૩૫૦૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે કુ લે રૂ.૩૯,૫૭૦/- ના મુદામાલ સાથે આરોપી નાંબર-૧ થી ૯ પકડાઇ તથા આરોપી
નાંબર-૧૦ વાળો નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ કદયોદર પો.સ્ટે . સે.ગુ.ર.નાં.૭૪/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા-૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૯

ક.૦૦/૪૫ વાગે. મોજે ભટાસણા મુકામે આ કામના તહોદારોએ જોષી પ્રવવણભાઇ મોહનભાઇ

રહે.ભટાસણા તા.સુઇગામવાળાના રહેણાાંક ઘરની આગળ લાઇટના અજવાળે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગોળ-કુ ાંડાળુાં વાળી પૈસા પાનાથી
હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતના રોકડ રૂવપયા-૧૪૭૩૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૭ કક.રૂ.૧૯૦૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ તથા
એક કાગળના બોકસમાાં પાનાપતા - ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક પટ નીચે પાથરે લ કપડાનુ પાથરણુ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કૂલ
કક.રૂ.૩૩૭૩૦/- મુદામાલ તથા જુ ગારના સાકહત્ય સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ સુઈગામ
પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં.૩૯/૨૦૧૯ જુ ગારધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૧૫/૮/૧૯ ક.૧૯/૧૫ વાગે માાંજે નાના જામપુર ગામે આ કામના તહોદારો (૧) રાજુ જી અનુપજી ઠાકોર રહે.નાના જામપુર
તા.કાાંકરે જ તથા (૨) જયેશભાઇ ભીખાભાઇ પરમાર રહે.નાના જામપુર તા.કાાંકરે જ તા.કાાંકરે જતથા (૩) કદનેશભાઇ ઓખાભાઇ
પરમાર રહે.નાના જામપુર તા.કાાંકરે જ તથા (૪) નરે શજી

હજુ રજી ઠાકોર રહે.નાના જામપુર તા.કાાંકરે જ તથા (૫) ભરતજી

વનાજી ઠાકોર રહે.નાના જામપુર તા.કાાંકરે જ તથા (૬) હરે શજી હજુ રજી ઠાકોર રહે.નાના જામપુર તા.કાાંકરે જ વાળાઓ નાના
જામપુર ગામમાાં રહેતા કેશાજી તખાજી ઠાકોરના પડતર મકાનની આગળ ઓસરીની ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે
હારજીત તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૧૧૧૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ
મુદ્દામાલ કક.રૂ.૧૧૧૦૦/- સાથે ચાર ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા બે ઇસમો નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરા
પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં.૭૭/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)

તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૬/૩૦ આ કામના તહોમતદાર (૧) સુવનલ S/O પારસરામ

લામરોડો કા વાસ ખકરયા ખાંગાર તા.ગોપાલગઢ

જાતે ચૌઘરી (જાટ)

રહે.

જી.જોઘપુર (રાજ.) તથા (ર) રામચાંદ્ર S/O હીરારામ ચૌઘરી (જાટ)

રહે.બાસની વસદ્રા તા.પીપાડ જી.જોઘપુર (રાજ.)વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની જેન એસ્ટીલો
ગાડી નાંબર DL.1.CL.5908 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ૭૮

કુ લ કકમત રૂવપયા ૨૫,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૩૦૦૦/- તથા જેન એસ્ટીલો ગાડી કકમત રૂવપયા

૧,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૨૮,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં પોલીસ નાકાબાંઘી
દરમ્યાન ચાલક પકડાઇ જઇ સાથેનો

ઇસમ ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં.

૨૬૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ., ૮૧,૯૮(૨), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ કલાક.૦૦/૪૫ વાગે મોજે મુલકપુર ગામની સીમ આ કામના તહોદાર- અરજણજી નટાજી ઠાકોર ઉ.વ.૪૨
ધાંધો-ખેતી રહે.મુલકપુર, તા.કદયોદર વાળાએ તેના અંગત ફાયદા સારૂ (૧) અરજણજી નટાજી ઠાકોર ઉ.વ.૪૨ ધાંધો-ખેતી
રહે.મુલકપુર, તા.કદયોદર (૨) બલાજી લવજીજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ ધાંધો.ખેતી રહે.મુલકપુર તા.કદયોદર (૩) જેઠાજી લગધીરજી
ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ખેતી રહે.મુલકપુર તા.કદયોદર નાઓ મુલકપુર સીમમાાં આવેલ પોતાના ખેતરમાાં પ્લાસ્ટીકના તાંબ ુ નીચે
ચાજીગ હાથ બત્તીના અજવાળામાાં ખુલ્લી જાહેર જગ્યામાાં ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા
રોકડ રૂ.૧૪૮૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ચાજીંગ હાથ બત્તીઓ
નાંગ-૨ કક.રૂ.૪૦૦/- એમ કુ લે રૂ.૧૫,૭૪૦/- ના મુદામાલ સાથે ત્રણેય ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ
કદયોદર પો.સ્ટે . સે.ગુ.ર.નાં.૭૫/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૯ કલાક-

૦૧/૧૫ મોજે ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધરા
ાં
સોસાયટીના નાકે જગ્યામાાં આ તહો. (૧)

અનીલકુ માર ભવાનભાઇ જાતે પ્રજાપતી ઉ.વ ૨૦ રહે ડીસા કચ્છી કોલોની તા ડીસા જજ બ.કા તથા (૨) જયાંતીલાલ મોહનલાલ
જાતે પ્રજાપતી ઉ.વ ૨૨ રહે ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધરા
ાં
સોસાયટી તા ડીસા જજ બ.કા તથા (૩) કકરણકુ માર બાબુલાલ જાતે
પ્રજાપતી ઉ.વ ૧૯ રહે ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધરા
ાં
સોસાયટી તા ડીસા જજ બ.કા તથા (૪) જીજ્ઞેશકુ માર કનુભાઇ જાતે
પ્રજાપતી ઉ.વ ૨૦ રહે ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધ
ાં રા સોસાયટી તા ડીસા જજ બ.કા તથા (૫) સૈલેશકુ માર દાનાભાઇ જાતે
પ્રજાપતી ઉ.વ ૨૦ રહે ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધરા
ાં
સોસાયટી તા ડીસા જજ બ.કાવાળાઓ શ્રાવણીઓ જુ ગાર જાહેરમાાં
ગાંજીપાનાથી તીનપતીનો પૈસા વડે હારજીતનો રમી રમાડતા જુ ગારના સાહીત્ય ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તેમજ
તેઓની અંગ જડતી તથા પટ્ટ પરથી મળી આવેલ રોકડ રકમ રૂ.૧૧૮૦૦/- તથા છ મોબાઇલ કક.રૂ. ૪૨૦૦૦/- તથા એક
એક્તટવા તથા એક પલ્સર મો.સા કક.રૂ. ૧,૧૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂ. ૧,૬૩,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
તેમજ

સદરે જ્ગગ્યાએ પોલીસની રે ઇડ જોઇ વનલેશભાઇ પરબતભાઇ પ્રજાપતી રહે ડીસા વસુધરા
ાં
સોસાયટી તા ડીસા જજ

બ.કાવાળો ઇસમ નાશી જઇ ગુન્હો ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા સીટી દબક્ષણ પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૧૪૬/૨૦૧૯ જુ ગાર
ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા તા ૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૨૦ વાગે મોજે મુડેઠાસીમ તા-ડીસા ખાતે વીનાજી બાબુજી
ાં રાઠોડ નાઓના ખેતરમાાં આ
કામના તહોદારો નામે (૧) વીનાજી બાબુજી
ાં રાઠોડ રહે-મુડેઠા દુ દાણીપાટી તા-ડીસા તથા (૨) જયેશભાઇ નાનુભાઇ
ાં
મોદી રહેનવી ભીલડી ગાયત્રી બાંગ્લોજ તા-ડીસા તથા (૩) વસાંતભાઇ નાનચાંદભાઇ મોદી રહે-નવી ભીલડી ગાયત્રી બાંગ્લોજ તા-ડીસા
તથા (૪) મોહનભાઇ ધુડાભાઇ જોષી રહે-જુ નીભીલડી તા-ડીસા તથા (૫) જયેશભાઇ માદે વભાઇ મોદી રહે-ભીલડી ધરણીધર
સોસાયટી તા-ડીસા તથા (૬) પ્રવવણભાઇ નટવરભાઇ ગેલોતર (મોદી) રહે-જુ નીભીલડી તા-ડીસા તથા (૭) વવનુભા
ાં જલુજી
રાઠોડ રહે-મુડેઠા ખેતાણીપાટી તા-ડીસા તથા (૮) દીલીપભાઇ ચાંદુભાઇ મોદી રહે-ભીલડી ગાયત્રી સોસાયટી તા-ડીસા તથા (૯)
જ્યાંતીભાઇ પરમાભાઇ મોદી રહે-જુ નાડીસા ગામ તા-ડીસા તથા (૧૦) ભાવેશભાઇ ચાંદુલાલ પાંડયા રહે-ભીલડી દે રાસર તા-ડીસા
તથા (૧૧) ભરતકુ માર વત્રભોવનદાસ પાંડયા રહે-ભીલડી તા-ડીસા તથા (૧૨) ચાંન્દ્રકાાંત સેવત
ાં ીલાલ મોદી રહે-ભીલડી તા-ડીસા
તથા (૧૩) પરે શકુ માર પ્રવવણભાઇ મોદી રહે-જુ નીભીલડી તા-ડીસા નાઓ તા-ડીસાવાળો નાઓ તહો નાં-૦૧ ના ખેતરમાાં ખુલ્લી
જગ્યામાાં એલ.ઇ.ડી લાઇટના અજવાળે ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા વડે જુ ગાર રમી રમતા હોઇ જેથી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન
પોલીસ પાસે પકડાઇ જતા પટ ઉપર તથા પકડાયેલ ઇસમો પાસેથી અંગ ઝડતી દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ રૂ-૨,૩૦,૯૦૦/તથા અંગ ઝડતી દરમ્યાન મળી આવેલ મોબાઇલ નાંગ -૧૨ જે કુ લ કક.રૂ ૩૮,૦૦૦/-તથા ચાજીન એલ.ઇ.ડી લાઇટ કી.રૂ-૫૦/-

ની ગણી આપ સા શ્રી નાઓએ કબ્જજે કરે લ જે મળે લ કુ લ મુદ્દામાલ કીમત રૂ-૨,૬૮,૯૫૦/-તથા પટ ઉપર પડેલ ગાંજીપાના નાંગ૧૩ તથા અંગ ઝડતી દરમ્યાન મળે લ ગાંજીપાના નાંગ -૩૯ તથા બ્જલેક કલરના પ્લાસીકના બે બોક્ષ જેમાાં કુ લ ચાર ગાંજીપાનાની
બાજીઓ તથા નીચે પાથરે લ પ્લાસ્ટીકનુ ાં કાંતાન તથા ઉપરના ભાગે બનાવેલ છત રૂપી પ્લાસ્ટીકનુ ાં કાંતાન જે તમામ ચીજ
વસ્તુઓ
ાં કીમત રૂ-૦૦/૦૦ ની ગણી કબ્જજે કરે લ તથા મળી આવેલ જુ ગારના સાકહત્ય તથા તેને લગત ચીજ વસ્તુ ાં સાથે પકડાઇ
ગયેલ કુ લ તેર ઇસમો તથા તહો નાં-૧૪ નામે અભેસીહ ઉફે સીકો બાબુજી પરમાર (દરબાર) રહે-મુડેઠા તા-ડીસાવાળો જે ઇકો
ફોર વ્હીલ ગાડી દ્બારા આ જુ ગાર રમતા લોકોને લાવવા લઇ જવાનુ ાં તથા પોલીસ આવવાની તકેદારી રાખવાનુ ાં કામ કરતો હોઇ
જે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ભીલડી સેકન્ડ ગુ.ર.નાં-૭૨/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
તા ૧૭/૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે મોજે ડીસા પાલનપુર હાઇવે, બેંક ઓફ બરોડા ની પાસે રોડ ઉપર આ કામે બોલેરો DI
ટબો પ્લસ નાં GJ-17-N-5559 ના ચાલકે પોતાની ગાડી માાં ભારતીય બનાવટ ના વવદે શી દારૂ ની જુ દા જુ દા માકાા ની નાની
મોટી બોટલો તથા બીયર ટીન મળી કુ લ નાંગ ૨૬૭ કુ લ કી.રૂ ૩૮,૧૫૦/- તથા મોબાઇલ કી.રૂ ૨૦૦૦/- તથા ગાડી કી.રૂ.
૪,૦૦,૦૦૦ (ચાર લાખ) મળી કુ લ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૪,૪૦,૧૫૦/- (ચાર લાખ ચાલીસ હજાર એકસો પચાસ) નો રાખી પોલીસ
નાકાબાંધી માાં જોઇ ગાડી દુ ર મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા સીટી દબક્ષણ

પો.સ્ટે . પ્રોહી

ગુ.ર.નાં.૨૬૬/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એકટ ક,૬૫ એઇ,૧૧૬ (બી), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૨૦)
તા૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૯/૪૫ વાગે મોજે ડીસા બેકરી કુ વા વ્હોળા નાળાની પાસે આ કામના તહોદારોએ પોતાના ફાયદા
સારૂ હાર જીતનો પૈસા ગાંજી પાનાથી જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રૂપીયા ૧૪,૩૫૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા
પ્લાસ્ટીક નો ટુકડો કી.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી એમ કુ લ રૂપીયા ૧૪,૩૫૦/- ના સાથે રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્ટે શન સેગ.ુ ર.નાં.૨૦૮/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૧/૧૫ વાગે મોજે ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ ઉપર આ કામના તહોમતદાર (૧) શેતાનસીંગ

સવાઇસીંગ રાજપ ૂત (સીસોદીયા) રહે. વોડા નાં. ૪૦ બાડેમર તા.જી.બાડમેર (રાજ.) (ર) વત્રલોકવસિંહ જુ ગતવસિંહ જાતે રાઠોડ
(રાજપ ૂત) રહે. રે લ્વે કુ વા નાં.૩ કહિંગળાજ માંકદર ની પાસે ઇન્દ્રાનગર બાડમેર તા.જી.બાડમેર (રાજ.)વાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની ટાટા ટ્રક નાંબર GJ.12.AT.6175 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ- ૧૨૦૦ કુ લ કકમત રૂવપયા ૩,૬૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કકમત રૂવપયા ૧૦૦૦/- તથા
ટ્રક ગાડી કકમત રૂવપયા ૮,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૧૧,૬૧,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ
આવતાાં

પોલીસ નાકાબાંઘી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.

૨૬૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ,ઇ ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૨)
તા.૧૮/૦૮//૨૦૧૯ ના ક.૦૭/૦૦ વાગે મોજે દુ ધવા ગામના પાટીયા પાસે આ કામના તહોદાર ઇનોવા ગાડીનો નાંબર GJ07 AR - 9632ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો
નાંગ-૧૮૦ કુ લ કકિં.રૂ. ૭૨,૦૦૦નો તથા ઇનોવા ગાડીની કક.રૂ.૬૦૦૦૦૦ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૬૭૨૦૦૦ સાથે પ્રોકહ. પ્રવતબાંધક
વવસ્તાર માથી હેરાફરી કરી પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડી મુકી ચાલક નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરાદ
પો.સ્ટે . પ્રોહી.ગુ.ર.નાં-૩૮૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એતટ કલમ. ૬૫એ.ઇ.,૧૧૬ બી,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૩)
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯

ક.૧૭/૩૦ થી ક.૧૮/૩૦ વાગે

મોજે દાાંતા ટાઉનમાાં ચમનચોકની આગળની ગલીમાાં જાહેરમાાં આ

કામના ત્હોમતદારો(૧) મહેન્દ્રકુ માર ગણપતલાલ મોદી રહે.દાાંતા,રામનગર તા.દાાંતા (૨) વનરાજવસિંહ અમરવસિંહ ચાવડા
રહે.દાાંતા,રાજપુતવાસ તા.દાાંતા (૩) હરે શકુ માર કકશોરદાસ વૈષ્ણવ રહે.દાાંતા,સીવીલ હોસ્પીટલની બાજુ માાં તા.દાાંતા (૪)

વવજયકુ માર વસાંતલાલ દરજી રહે.દાાંતા,રામનગર તા.દાાંતા વાળાઓ દાાંતા ટાઉનમાાં ચમનચોકની આગળની ગલીમાાં જાહેરમાાં
તીનપત્તીનો રોકડ હારજીતનો જુ ગાર ગાંજીપાના પૈસા વડે જુ ગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ
રકમ રૂ.૧૩૫૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ.૩ ની કક.રૂ.૧૦૪૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૨૩૯૭૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ દાાંતા પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નાં-૧૧૮/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલમ.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૪)
તા.૧૮/૮/૧૯ ક.૧૮/૩૦ વાગે માાંજે તાાંતીયાણા ગામે આ કામના તહોદારો (૧) વેનાજી વેરસીજી ઠાકોર રહે.તાાંતીયાણા
તા.કાાંકરે જ તથા (૨) સુડાં ાજી બાજુ જી ઠાકોર (ચાંદ્રમણીયા) રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ તથા (૩) છગનજી જેતાજી ઠાકોર (ચાાંગેસા)
રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ તથા (૪) કરશનજી મેવાભાઇ ઠાકોર (લુદરીયા) રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ તથા (૫) જતસીજી મણાજી
ઠાકોર (રણાવાડીયા) રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ તથા (૬) માનસુગજી પ્રતાપજી ઠાકોર (રણાવાડીયા) રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ
તથા (૭) વવષ્ણુજી ગાાંડાજી

ઠાકોર (ધધાણીયા) રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ તથા (૮) રાધુજી ચમનજી ઠાકોર (ખાખલેચા)

રહે.તાાંતીયાણા તા.કાાંકરે જ વાળાઓ તાાંતીયાણા ગામમાાં પટે લ વાસ નજીક આવેલ તહોદાર નાં-૧ ના ઢોરોના વાડામાાં ખુલ્લી
જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીતનો તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રૂ.૧૧,૬૫૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ-૧૫૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૧૩,૧૫૦/- સાથે આઠેય
ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરા પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં-૮૧/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૫)
તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક- ૨૦/૦૦ વાગે મોજે ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના ત્હોદારો
(૧) કદપનારાયણ હરીસચાંન્દ્ર જાતે માળી (મોરીયા) ઉ.વ. ૨૭ ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા ગોવધાન સોસાયટી મકાન નાં. સી- ૧૯
તા- ડીસા મો- ૯૯૦૯૧૭૫૬૩૬(૨) નરે શભાઇ વસ્તાજી જાતે પરમાર ઉ.વ. ૩૩ ધાંધો-મજુ રી રહે- ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૮૧૨૮૦૧૦૦૫૦ (૩) ભરતભાઇ વસ્તાજી જાતે પરમાર ઉ.વ. ૩૫ ધાંધો-મજુ રી રહે- ડીસા
ટાાંકા પાસે વેલન
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૯૭૩૭૯૪૯૪૬ (૪) કમલેશભાઇ નટવરભાઇ જાતે વત્રવેદી ઉ.વ. ૫૫
કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે વેલન
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૯૪૨૯૩૦૦૬૯૯ (૫) પથુભાઇ જકસીભાઇ
ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે વેલન
જાતે નાઇ ઉ.વ. ૩૨ ધાંધો- મજુ રી રહે- કચ્છી કોલોની ઠક્કર સમાજની બાજુ મા તા- ડીસા મુળ રહે- વજાપુર જુ ના ભાભર જીલ્લો
બ.કાાં મો- ૯૭૨૬૪૭૧૦૮૩ (૬) જયાંતીભાઇ સવસીભાઇ જાતે માજીરાણા ઉ.વ. ૨૫ ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૭૩૮૩૦૯૮૨૦૭ (૭) કદપકભાઇ વાધજીભાઇ જાતે કાપડી ઉ.વ. ૨૦ ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા
ટાાંકા પાસે વેલન
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૯૯૭૪૦૯૯૩૯૮ (૮) સુરેશકુ માર મુળજીભાઇ જાતે મસાણીયા ઉ.વ.
કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે વેલન
ુ ગર તા- ડીસા મો- ૮૧૫૩૮૧૮૯૫૭ (૯)
૩૬ ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા સામે ફામા હાઉસમા વેલન
ુ ગર તા- ડીસા
કરમશીભાઇ માવજીભાઇ જાતે દે સાઇ ઉ.વ. ૩૫ ધાંધો- મજુ રી રહે- ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે વેલન
મો- ૯૯૭૪૯૫૫૧૬૫ વાળાઓ ડીસા કૈ લાશનગર પાાંણીના ટાાંકા પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગોળ કુ ાંડાળુ વાળી ગાંજીપાનાથી
તીનપતીનો જુ ગાર પૈસા વડે હારજીતનો કરી રમતા જુ ગારના સાહીત્ય ગાંજીપાના નાંગ ૧૦૪ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તેમજ અંગ જડતી
અને પટ્ટ પરથી મળી કુ લ કક.રૂ. ૧૨૪૬૦/- તથા અલગ- અલગ કાંપનીના મોબાઇલની કુ લ કક.રૂ. ૨૯૦૦૦/- ના ગણી કુ લ
મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૪૧૪૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા સીટી દબક્ષણ પો.સ્ટે સેકન્ડ
ગુ.ર.નાં.૧૪૭/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૬)
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે ફોરણા ગામના ચરે ડામાાં આ કામના તમામ તહોદારો (૧) સોનજી નરસાંગજી
વાઘેલા ઉ.વ.૨૯ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૨) વનાભાઇ વવરચાંદભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૩) શ્રવણજી સુરાજી
ઠાકોર ઉ.વ.૨૦ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૪) મુકેશભાઇ સેધાભાઇ રાવળ ઉ.વ.૨૬ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૫) રાજાભાઇ સુરાજી
ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૬) જયાંતીજી સુરાજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ રહે.ફોરણા તા.કદયોદર (૭) કદબલપભાઇ
બલવાંતભાઇ ઠાકોર રહે.ફોરણા તા.કદયોદર વાળાઓ ફોરણા ગામના ખુલ્લા ચરે ડામાાં તળાવની અંદરના ભાગે જાહેરમાાં ભેગામળી
તેઓના અંગત ફાયદા સારૂ પૈસા તથા ગાંજીપાના વડે હારજીતનો તીનપત્ત્તીનો જુ ગાર રમી રમાડતાાં રોકડ રૂ.૧૩,૨૬૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૭ કક.રૂ.૧૮,૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લે રૂ.૩૧,૭૬૦/- ના મુદામાલ સાથે છ ઇસમો
પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાંબર-૭ વાળો નાશી ગયેલ હોય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ કદયોદર પો.સ્ટે .
સે.ગુ.ર.નાં.૭૭/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૭)

તા ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ક.૧૫/૩૦ વાગે

મોજે પેપોળ ગામે આ કામના તહો.(૧) કદનેશવસિંહ પ્રતાપજી જાતે.સોલાંકી ઉ.વ.૪૨

ધાંધો.ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૨) સુરેશભાઇ ફલજીભાઇ જાતે.ડેલ (ચૌધરી) ઉ.વ.૩૫ ધાંધો ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૩)
ચાંદનવસિંહ જુ ઠાજી જાતે.વવહોલ ઉ.વ.૪૨ ધાંધો.ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૪) ભીખાજી પ્રતાપજી જાતે.વવહોલ ઉ.વ.૪૫
ધાંધો.ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૫) દલપતવસિંહ ખુમાજી જાતે.વવહોલ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૬)
ધરમાભાઇ પ્રતાપજી જાતે.વણઝારા ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.મજુ રી રહે.પેપોળ તા.વડગામ મુળ રહે.વાલોતરા તા.બાડમેર જી.બાડમેર
રાજસ્થાનવાળાઓ

જાહેરમાગે.કા. રીતેગજી
ાં પાનાથીહાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા કૂલ રોકડ રકમ રૂ.૧૨,૫૯૦/- તથા

મોબાઇલ નાંગ-૬

કક.રૂ.૪૫૦૦/- તથા ગાંજી પાના ૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા સફેદ હાથ રૂમાલની કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ એમ કૂલ

રૂા.૧૭,૦૯૦/-ના

મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ વડગામ પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૧૬/૨૦૧૯

જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૮)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૨૩/૪૫ વાગે મોજે પાદરડી ગામે આ કામના તહોદારો(૧) પરે શભાઇ સોમાભાઇ જૈન રહે.ભક્તતનગર
સોસાયટી,થરા

તા.કાાંકરે જ (૨) સુરેશભાઇ ભગવાનભાઇ ચૌધરી રહે.અધગામ તા.કાાંકરે જ (૩) બાબુભાઇ કરશનભાઇ ચૌધરી

રહે.ઝાલમોર તા.કાાંકરે જ (૪) સુબાજી લેરસીજી ઠાકોર રહે.પાદરડી તા.કાાંકરે જ (૫) હરજીભાઇ કાનજીભાઇ ચૌધરી રહે.અધગામ
તા.કાાંકરે જ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ રોકડ
રકમ રૂા.૧૪૮૪૦/- નો મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ વશહોરી પો.સ્ટે .II
ગુ.ર.નાં.૭૩/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૯)
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે ડુ ગ
ાં રાસણ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) ચીનુભા જેણુભા જાતે.ડાભી રહે.વશહોરી
(વજાણી પાટી) તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા(૨) શૈલેષભા વવનુભા જાતે.ડાભી રહે.વશહોરી (હેમાણી પાટી) તા.કાાંકરે જ(૩) અનુપજી
ધીરાજી જાતે.ડાભી રહે.વડા તા.કાાંકરે જ(૪) શોભાજી સેધાજી જાતેઠાકોર રહે.વડા તા.કાાંકરે જ (૫) શાંકુભા મફાજી જાતે.ડાભી
રહે.વશહોરી (વજાણી પાટી) તા.કાાંકરે જ વાળાઓ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગારના
સાકહત્ય સાથે કુ લ રોકડ રકમ રૂા.૧૮,૩૦૦/- નો તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ ની કક.રૂ.૩૫૦૦/- તેમજ મો.સા સ્પલેન્ડર પ્લસ નાંGJ-08-BG-4565 ની કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદામાલ રૂ.૫૧,૮૦૦/- નો સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ વશહોરી પો.સ્ટે .II ગુ.ર.નાં.૭૫/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

