ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે મોજે થરાદ શેણલનગર આ કામના તહોદાર ભરતભાઇ જગાભાઇ રાજપુત રહે. થરાદ શેણલનગર તા. થરાદ
વાળાઓએ બબાભાઇ ચાાંદાજી ચૌહાણ રહે. થરાદ શેણલનગર તા. થરાદ વાળાઓના ઘરના બાથરૂમમાાં એકબીજાના મેણાપીપણાથી ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂ/બીયર બોટલ નાંગ ૫૦૪ કક. રૂ. ૪૯,૬૫૦/-નો ગેકા વગર પાસ પરમીટનો રાખી ઘરે હાજર મળી ના આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે પાટટ -સી ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૦૬૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક

૧૫/૦૦ થી તા-૧૦/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૨/૦૦ દરમ્યાન વાગે મોજે ભાભરનવા,લુદરીયાવાસ સામે મેમણવાસની પાછળના ભાગે

આવેલ ઝાડી ઝાાંખરાવાળી ખુલ્લી જગ્યામાાં (અક્ાાંશ-રે ખાાંશ ૨૪.૦૭૦૧૨૨, ૭૧.૩૫૩૯૦)આ કામના તહોદારો (૧) સલીમ ઉર્ફે ગલામ ગર્ફારભાઇ મલેક ઉ.વ.૪૮
ધાંધો-વેપાર રહે-પાાંચ હાટડી મરીદા ભાગોળ,સૈયદ વાડો અલાદવગાનો બીજો ખાાંચો,નડીયાદ તા-નડીયાદ જી-ખેડા (૨)અહેમદભાઇ સસદ્દીકભાઇ જાતે-છીપા
ઉ.વ.૫૦ ધાંધો-મજુરી રહે-હાજી છીપાની ચાલી ચેપીરોગ હોસ્પપટલ સામે બહેરામપુરા,અમદાવાદ (૩)જેશીંગભાઇ માવજીભાઇ દે વીપુજક ઉ.વ.૩૨ ધાંધો-ખેતી રહેખત્રીકુ વા,પાણીના બોર પાસે,નવો વાસ ભાભર તા-ભાભર જી-બનાસકાાંઠા (૪)અશોકભાઇ ભલાજી મારવાડી ઉ.વ.૫૪ ધાંધો-મજુરી રહે-રાજુનગર માયમાંદદર રોડ
સાવલલયા પાંપીંગની આગળ,નડીયાદ તા-નડીયાદ જી-ખેડા (૫)રમણીકલાલ મણીલાલ ખત્રી ઉ.વ.૬૭ ધાંધો-સનવ ૃત રહે-મોચીશેરી રામાપીરના માંદદર પાસે,ભાભર
તા-ભાભર જી-બનાસકાાંઠા (૬)કલ્પેશકુ માર કાન્તીલાલ સોની ઉ.વ.૩૮, વેપાર, રહે. માધવ સીટી સોસાયટી, બગીચા પાસે, વાવ રોડ, ભાભર, તા.ભાભર, જી.
બનાસકાઠા (૭)સવષ્ણુભાઇ બલુભા રાઠોડ, ઉ.વ.૩૦, ખેતી, રહે. પ્રમુખબાની પાટી, જુના બસ પટેન્ડ પાસે, ભાભર, તા.ભાભર, જી. બનાસકાઠા (૮)સદાજી દે વસસિંહજી
ઠાકોર, ઉ.વ.૫૦, ખેતી, રહે. સરપાંચનો માઠ, શાંકર ભગવાનના માાંદદર સામે, નેસડા ગામ, તા.ભાભર, જી. બનાસકાઠા (૯)રઘનાથભાઇ ધારશીભાઇ ઠાકોર,
ઉ.વ.૪૨, ખેતી, રહે. કમાલપુરા, જુના ભાભર, તા.ભાભર, જી. બનાસકાઠા (૧૦)બલુજી ભુદરજી ઠાકોર, ઉ.વ.૬૬, ખેતી, રહે. બસ પટેન્ડની પાસે, પાદરડી ગામ,
તા.કાાંકરે જ, જી. બનાસકાઠા(૧૧)સશવાભાઇ ધરમસસિંહ ઠાકોર, ઉ.વ.૬૦, ખેતી, રહે. કપટમ રોડ, માધપુરા રોડ, તા.વાવ, જી.બનાસકાઠા(૧૨)મણાજી છગનજી ઠાકોર
ઉ.વ.૪૮ ધાંધો-ખેતી રહે-નવાવાસ,મીઠાગામ તા-ભાભર જી-બનાસકાાંઠા (૧૩) ચીનુભા લાલસસહ રાઠોડ રહે-ભાભરનવા તા-ભાભર જી-બનાસકાાંઠા (૧૪) સમદ ઉર્ફે
અબ્દુલસમદ અબ્દુલમજીદ અંસારી રહે-ડાયમાંડ હોટલ પાસે,ગોમતીપુર અમદાવાદ મો.નાં. ૭૬૯૮૬૨૭૦૦૯(૧૫) મોટર સાયકલ નાંબર GJ 08 CF 4759 ના
ધારક(૧૬) મોટર સાયકલ નાંબર GJ 08 BG 7931 ના ધારક (૧૭) મોટર સાયકલ નાંબર GJ 08 AD 2751 ના ધારક (૧૮) મોટર સાયકલ નાંબર GJ 08 BM
2852 ના ધારક (૧૯) મોટર સાયકલ નાંબર GJ 08 AK 6942 ના ધારક (૨૦) મોપેડ જ્યુસપટર નાંબર GJ 08 BE 2512 ના ધારક (૨૧) વીવો કાં પનીના વાદળી
કલરના એન્રોઇડ ર્ફોનના ધારક (૨૨) લાવા કાં પનીના સાદા ર્ફોન IMEI NO-૩૫૬૯૯૯૨૫૩૩૮૩૨૧૩ તથા ૩૫૬૯૯૯૨૫૩૩૮૩૨૨૧ ના ધારક(૨૩) આઇટેલ
કાં પનીના સાદા ર્ફોન IMEI નાંબર ૯૧૧૬૬૧૬૫૧૨૭૭૬૮૦ તથા ૯૧૧૬૬૧૬૫૧૨૭૭૬૯૮ ના ધારક અંગઝડતીમાાંથી તથા દાવ ઉપરના તથા થેલા તેમજ બે
અલગ અલગ નાની પેટીઓમાાંથી મળે લ કુ લ રોકડ નાણાાં-૯૨,૨૯૦/-૨મોબાઈલ ર્ફોન નાંગ- ૧૪ ૨૯,૫૦૦/- ૩વાહન નાંગ-૦૭ ૧,૯૫,૦૦૦/-૪પ્લાસ્પટકની ખુરશી
નાંગ-૦૪

૪૦૦/-૫ પ્લાસ્પટકના ટેબલ નાંગ-૦૨

ફ્રેમવાળી લાકડાની પાટલી નાંગ-૦૧

૧૦૦/-૬ લોખાંડની ફ્રેમવાળુ લાકડાનુ ટેબલ નાંગ-૦૧

૫૦૦/-૯ કેલ્યુલેટર નાંગ-૦૧

૧૦૦૦/-૭ પાણીના જગ નાંગ-૦૭

૫૦/-૧૦ એલ્યુસમનીયમની નાની પેટીઓ નાંગ-૦૨

૭૦૦/-૮લોખાંડની

૧૦૦/-૧૧ પાથરણુ,ચટાઇ તથા

કપડાની ગાદી નાંગ-૦૩ તથા લાઇટબીલ તેમજ જુગારના સાદહત્ય ગાંજીપાના પાના નાંગ-૫૨ તથા બીજા ગાંજીપાના નાંગ-૪૦ તથા કેટ નાંગ-૧૭ તથા ર્ફલેક્બેનર
નાંગ-૦૨ તથા વરલી મટકાના આંક લખવાની પલીપ બુક નાંગ-૦૮ તથા ડાયરી નાંગ-૦૨ તથા બે અલગ અલગ રબર સવિંટાળે લ વરલી મટકાના આંક લખેલ
પલીપો તથા પટેપ્લરથી ર્ફીટ કરે લ વરલી મટકાના આંક લખેલ પલીપો તથા લાકડાના પેડ નાંગ-૦૨ ૦૦/-મુદ્દામાલની કુ લ દક.રૂ. ૩,૧૯,૬૪૦/- ગુનો કરે લ હોઇ
ભાભર પો.પટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૧૦૨૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ તથા ઇપીકો કલમ ૨૬૯, તથા ડીઝાપટર મેનેજમેન્ટ એકટ ૨૦૦૫ ની કલમ
૫૧(બી) મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૧/૧૫ થી

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૪૫ વાગે મોજે સરભવાની પકુ લના નજીક ગામે આ કામના ત્હોમતદારોએ(૧) સુરેશજી

જેણાજી જાતે.ઠાકોર રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૨) ધરમસસહ અમ ૃતજી જાતે.ઠાકોર રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૩) સવનોદકુ માર ઇશ્વરદાસ
જાતે.પટેલ રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૪) અતુલભાઇ મહેન્રભાઇ જાતે.પટેલ રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૫) દદનેશભાઇ અંબાલાલ
જાતે.પટેલ રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૬) રોહીતભાઇ કનુભાઇ જાતે.પટેલ રહે.કશલપુરા તા.જોટાણા જી.મહેસાણા સરભવાની પકુલના કમ્પાઉન્ડમાાં
ખુલ્લી જગ્યામાાં લાઇટ ના અજવાળે જાહેરમાાં તીન પત્તીનો રોકડ હારજીતનો જુગાર ગાંજીપાના પૈસાથી તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨
દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ.૨૬,૭૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૫ દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૫૬,૭૪૦/- ના મુદામાલ સાથે છ માણસો ભેગા મળી જુગાર
રમતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતા પો.પટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૫૨૧૦૬૪૫/૨૦૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તાના ક ૨૦૨૧/૦૯/૧૧..૧૬ વાગે ૧૫/મોજે ડીસા, નવા બસપટેન્ડ આ કામના) ૧રહે ૨૭.વ.અરજણ છગનભાઇ ઓડેદરા ઉ (, હાલ પાલનપુર હનુમાન ટેકરી
નક્ત્ર સોસાયટી તાપાલનપુર મુળ રહે., રાણારહે ૨૧.વ.અનાંત પરબતભાઇ મકવાણા ઉ (૨) પોરબાંદર.રાણાવાવ જી.કાં ડોરણા તા-, હાલ પાલનપુર હનુમાન ટેકરી
નક્ત્ર સોસાયટી તાપાલનપુર મુળ રહે., જલારામ કોલોની, આનાંદનગર, પોરબાંદર તારહે ૩૭.વ.અશોકજી બાજુજી ઠાકોર ઉ (૩) પોરબાંદર.જી., રે જીમેન્ટ
સોસાયટી ડીસા તારહે ૪૮.વ.રાજુભાઇ જગરામભાઇ લોધા ઉ (૪) ડીસા., મહાલક્ષ્મીપાકટ સોસાયટી પાટણરોડ ડીસા તાપ્રકાશભાઇ મનુભાઇ સોલાંકી

(૫) ડીસા.

રહે ૩૨.વ.ઉ, જુની પોલીસ લાઇન રામાપીરના માંદીર પાછળ વાલ્મીકી વાસ ડીસા તારહે ૨૫.વ.સુરેશભાઇ બાબુભાઇ નાઇ ઉ (૬) ડીસા..અનાજ માકે ટની પાછળ
દહમાલયા સોસાયટી ડીસા તારહે ૨૬.વ.જાકીરભાઇ સુલેમાનભાઇ સુમરા ઉ (૭) ડીસા., ગઢ મડાણા રામનગર તાનાગજીભાઇ રામજીભાઇ દે સાઇ

(૮) પાલનપુર.

રહે ૫૦.વ.ઉ, હાલ જૈન માંદીર પાછળ જગાણા ગામ તાપાલનપુર. મુળ ૨૮.વ.મુકેશજી હજુરજી માજીરાણા ઉ (૯) ઝાલોલ રાજપથાન.ચીતલવાણા જી.જાનવી તારહે, રે જીમેન્ટ શાંકરના માંદીર બાજુમા ડીસા તારહે ૨૪.વ.અજય લલીતભાઇ પુરબીયા ઉ (૧૦) ડીસા., ભોપાનગર જોગણીમાતાના માંદીર પાસે ડીસા તા ડીસા.
કૈ લાસ તારાચાંદ સોલાંકી રહે (૧૧), જુની પોલીસ લાઇન પાછળ વાલ્મીકી વાસ ડીસા તારહે ૫૦.વ.રમેશભાઇ ખેમાભાઇ પ્રજાપસત ઉ (૧૨) ડીસા., સોમનાથ
ટાઉનસીપ કચ્છીકોલોની ડીસા તાડીસા મુળ રહે.,ભાટવર તારહે ૨૯.વ.ભરતભાઇ તલાભાઇ ઠાકોર ઉ (૧૩) સુઇગામ., રાણપુર રોડ સત્યમ સશવમ સુન્દરમ કોલ્ડ
પટોરે જની સામે ડીસા તામહેશકુ માર નારણભ (૧૪) ડીસા.ાાઇ સોલાંકી રહે ૨૭.વ.ઉ (વાલ્મીકી), જુની પોલીસ લાઇન પાછળ વાલ્મીકી વાસ ડીસા તા (૧૫) ડીસા.
રહે ૨૧.વ.સવપુલકુ માર માધાભાઇ લુહાર ઉ.ડીસા,નવજીવન સોસાયટી ડીસા તા(૧૬) ડીસા. દદપેનભાઇ રહે ૯૧૦૬૮૧૧૧૪૭ -જામનગર જેમનો મોબાઇલ નાંબર.
તથા તહો ન ૧.જામનગર તહો નાં.સાંજયભાઇ આદહર રહે (૧૭)ાાંનાઓને તહો નાં ૨..૧૬ તથા તહો નાં તેઓને સશવઅંશ એજન્સી નામની દુકાનમાાં ૧૭.H.S Online
Marketing નામની ઓનલાઇન યાંત્ર લક્કીરો ની આડમાાં વરલી મટકાનો જુગાર રમી રમાડતાાં આજરોજ પોલીસ રે ઇડ -રો ની ઓર્ફીસ બનાવી આપી લક્કીદરમ્યાન ડીસા નવા બસપટેન્ડમાાં આવેલ દુકાનમાાં આરોપી નાાંપાસેથી રોકડ રકમ રૂ ૧૫ થી ૧..૧૯૭૯૪દકિં ૧૦-તથા મોબાઇલ નાંગ -/.રૂ૨૨.,૫૦૦તથા

-/

કોમ્પ્યુટર સેટ, એલ.ડી.ઇ., સપ્રન્ટર, બારકોડ સવગેરે જુગાર સાદહત્ય સારૂાં રાખેલ ઇલેક્ટ્રોસનક સાધનો કુ લ દકિં૨૫.રૂ.,૪૦૦૬૭.એમ કુ લ રૂ -/,૬૯૪ના મુદ્દામાલ -/
પકડાઇ જઇ તેમ ૧૫ થી ૧.સાથે આરોપી નાંજ આરોપી નાં૧૬.,૧૭ મળી ન આવી તેમજ હાલમાાં કોરોના વાઇરસ નામની મહામારી ચાલી રહેલ હોય તે અંગેના
જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર ઉત્તર પો-પાટટ .પટે .બી.ગુ૨૦૨૧/૧૧૧૯૫૦૧૬૨૧૦૫૩૪.નાં.ર. જુગાર ધારા ક૪.,૫ તથા ઇ૧૮૮.ક.કો.પી., ૨૬૯
તથા નેશનલ દડઝાપટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ્ટ સનેની ક ૨૦૦૫-.૫૧ની કલમ ૧૯૮૭-સને.બી તથા એપેડેમીક દડસીઝ એક્ટ્ટ (૧).૩ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

