ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૫:૦૦ વાગે માનપુરા (ભડથ) પ્રાથમમક શાળાના ખુલ્લા મેદાનમાાં, ભડથ ગામની સીમ, ગામે તે એવી રીતે કે , આ કામેના
(૧) શક્તતસસિંહ સોનસસિંહ ભટેસરીયા (દરબાર), ઉ.વ. ૨૧, ધાંધો- ખેતી, રહે. ભાવાણી પાટી, હોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 7041315918 (૨)
ુ ા મેત ુભા
તુભા નાથુભા ડાભી(દરબાર), ઉ.વ. ૨૬, ધાંધો- ખેતી, રહે. ભાવાણી પાટી, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 7228933910 (૩) ઝેણભ
ભટેસરીયા (દરબાર), ઉ.વ. ૩૫, ધાંધો-ખેતી, રહે. ભાવાણી પાટી, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં.9624739883 (૪) તેજુભા ગમનસીંગ ડાભી
ુ ા ભાથીજી ડાભી (દરબાર),
(દરબાર), ઉ.વ. ૩૦, ધાંધો-કડીયાકામ, રહે. હેમાણી પાટી, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 9998037766 (૫) ઝેણભ
ઉ.વ. ૨૬, ધાંધો-મજુરી, રહે. ભાવાણી પાટી સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 9924028818 (૬) દે વરામભાઇ ઉર્ફે દે વેન્દ્ર સપતામ્બરભાઇ જોષી,
ઉ.વ. ૩૫, ધાંધો-મજુરી, રહે. બહુચર માતાના માંદદરની બાજુમાાં, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 9157580203 (૭) અસિનસીંગ સનુભા ડાભી
(દરબાર), ઉ.વ. ૨૮, ધાંધો-મજુરી, રહે. ગાય માતાના માંદદરની બાજુમાાં, વજાણી પાટી, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં. 9316168982 (૮)
ુ ા ડાભી (દરબાર), ઉ.વ. ૨૬, ધાંધો-મજુરી, રહે. બોર નાં.૨, પાટણ રોડ, ભાવાણી પાટી, સશહોરી, તા.કાાંકરે જ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મો.નાં.
સુરેશભા ઝેણભ
8140004130 (૯) અજુભા પરથીરાજ વાઘેલા (કુાં ભાણી પાટી), ઉ.વ. ૨૮, ધાંધો-ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ, ભડથ, તા.ડીસા,જજલ્લો –બનાસકાાંઠા. મો.નાં.
7016841468કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાાં ખુલ્લા મેદાનમાાં લીમડાના ઝાડ નીચે ભેગા મળી
ગાંજીપાના વડે રૂસપયાની હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડા રૂસપયા ૯૨,૨૮૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, દકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૭, દકિં.રૂા.
૨૧,૫૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂસપયા ૧,૧૩,૭૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્દ્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટટ B ગુ.ર.નાં. 11195019210850,
જુ ગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧

કલાક.૦૦/૩૦ વાગે મોજે

ગોળા ગામની

સીમમાથી

આ કામના આરોપીઓ (૧) જસવાંતભાઇ ગલબાભાઇ ઠાકોર (સોલાંકી) રહે.ગોળા

તા.પાલનપુર તથા (૨) કાન્દ્તીભાઇ ગોવીંદભાઇ કટારીયા રહે.જુની સેંધણી તા.વડગામ તથા (૩) લાલજીભાઇ હેમરાજભાઇ પટેલ રહે.ઢેલાણા તા.પાલનપુર તથા
(૪) અભેરાજભાઇ નરસાંગભાઇ ચૌધરી રહે.મજાતપુર

તા.વડગામ તથા (૫) દોલાજી તખાજી ચૌહાણ (રાજપુત) રહે.ઢેલાણા તા.પાલનપુર તથા (૬) રમેશકુ માર

પનાભાઇ ડાભી (વણકર) હાલ રહે. પાલનપુર સોનબાગ પરખડીયાવાસ મુળ રહે.છનીયાણા તા.વડગામ તથા (૭) વનરાજભાઇ પોપટભાઇ રાવલ હાલ રહે.
ગોવીંદા ગ્રીનસીટી સોસાયટી લાલાવડા તા.પાલનપુર મુળ રહે.ગોળા તા.પાલનપુર ગોળા ગામની સીમમા જસવાંતભાઇ ગલબાભાઇ ઠાકોર (સોલાંકી)ના ખેતરમા
આવેલ ઢાળીયા આગળ ખુલ્લા ચોકમાાં લાઈટના ગોળાના અજવાળામાાં બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીન પસિનો જુગાર રમી રમાડતા કુ લ રોકડ રકમ
રૂ.૬૨૭૨૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ નાંગ-૭ કી.રૂ ૧૮૦૦૦/- તથા મેણીયાનુ પાથરણુ દક.રૂ.૦૦/- તથા એક ઇકો ગાડી દકિં.રૂ
૨,૦૦,૦૦૦/-મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૨,૮૦,૭૨૦/- સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ પા..તા પો.સ્ટે બી પાટટ ગુ.ર.નાંબર૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૭૨૧/૨૦૨૧ જુગાર ઘારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૧/૩૦ વાગે મોજે ખખમાણા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧)મનુજી સાદુળજી જાતે.વાઘેલા રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૨)
રામાજી તખાજી જાતે.વાઘેલા રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) ભગવાનસસિંહ મનાજી જાતે.રાઠોડ રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૪) લખમણજી
મકનજી જાતે.પરમાર રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૫) પ્રવીણભાઇ મણાભાઇ જાતે.વાલ્મીકી રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૬) સવનુભાઇ
સોમાભાઇ જાતે.વાલ્મીકી રહે.ખખમાણા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ર્ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના
સાદહત્ય

સાથે

કુ લ

રકમ

રૂ.૧૦,૮૫૦/-

ના

મુદામાલ

સાથે

પોલીસ

રે ડ

દરમ્યાન

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

સશહોરી

પો.સ્ટે.પાટટ

બી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૧૦૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે કુાં ભાસણ ગામે આ કામના તહોદાર (૧) મણાજી મગનજી ઠાકોર(બાલોસણીયા) રહે. સામઢી મોટાવાસ તા.પાલનપુર તથા
(૨) દદનેશજી ઉર્ફે લાલો ચેનજીજી ઠાકોર(ભડીયાતર) રહે. સુઠ
ાં ા તા.પાલનપુર તથા (૩) ભરતજી ગલબાજી ઠાકોર(કુાં ભાસણા) રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા (૪)
રાજેશકુ માર જોયતારામ ગેલોતર રહે.કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા (૫) મહેશભાઇ કાન્દ્તીજી દે વીપુજક રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા (૬) પ્રસવણજી વરસાંગજી
ઠાકોર રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા (૭)

ડાયાજી અજમલજી ઠાકોર રહે. ચાંડીસર માળવાપુરા તા.પાલનપુર વાળા નાઓ ભેગા મળી તીનપિીનો

ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી તહોદાર નાં. ૧ થી ૪ રોકડ રૂ. ૧૦૭૫૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ -૪૩ કી.રૂ. ૦૦ /૦૦ તથા મો.સો. નાંગ- ૧ દક.રૂ. ૪૦૦૦૦/- ના
એમ મળી કૂલ મુદામાલ કી.રૂ. ૫૦૭૫૦/- ના સાથે તીનપિીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા તહોદાર નાં. ૫ થી ૭
નાઓ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે પાટટ બી

ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૬૨૭/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગ્યે મોજે પાલનપુર ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા ઉપર ખુલ્લા ચોકમા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) કૈ લાશપુરી
અમરતપુરી જાતે-ગૌસ્વામી ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ડ્રાયસવિંગ મુળ રહે,પારપડા તા,પાલનપુર હાલ રહે, પાલનપુર અલીગાંજ ટેકરા ઢુાંઢીયાવાડી તા-પાલનપુર

(૨)

સવજય કપુરજી જાતે-ઠાકોર (ઝાલા) ઉ.વ.૩૩ ધાંધો-મજુરી રહે,પાલનપુર મહાકાલેિર માંદદર ની બાજુમા ઠાકોરવાસ ઢુાંઢીયાવાડી તા-પાલનપુર મોજે પાલનપુર
ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા ઉપર ખુલ્લા ચોકમા જાહેરમા ત્રણિીનો ગાંજીપાનાનો હાર-જીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૧૨૭૫ -/તથા ગાંજીપાના
દક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર સીટી પસિમ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195010210762/21 જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૧૬/૫૦ વાગે મોજે અધગામ કૃષ્ણનગરની ગૌચરની ખુલ્લી જગ્યામાાં ગામે આ કામના તહોદારો (૧) ગાાંડાભાઇ અમથાભાઇ જાતે.ચૌધરી
ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.ખેતી તથા (૨) કૌશલકુ માર કરશનભાઇ જાતે.પાંચાલ ઉ.વ.૨૫ ધાંધો.ખેતી તથા (૩) નરે શભાઇ જવાભાઇ જાતે.ચૌધરી ઉ.વ.૨૮ ધાંધો.ખેતી તથા (૪)
રમેશભાઇ જગમાલભાઇ જાતે.ચૌધરી ઉ.વ.૩૨ ધાંધો.ખેતી તથા (૫) મુકેશભાઇ વેલાભાઇ જાતે.ચૌધરી ઉ.વ.૩૨ ધાંધો.ખેતી તથા (૬) મહેશભાઇ નાગજીભાઇ
જાતે.ચૌધરી ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ખેતી તથા (૭) પ્રહલાદભાઇ વજાભાઇ જાતે.પાંચાલ ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.ખેતી તમામ રહે.અદગામ તા.કાાંકરે જ અદગામ કૃષ્ણનગરની ગૌચર
ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા પાનાથી જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ દક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૩,૬૦૦/- મળી કુ લ
મુદામાલ દક.રૂા.૧૩,૬૦૦/- સાથે તમામ ઇસમો પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે .પાટટ -બી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૧૯/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

