ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા. ૦૯/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૧૫/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર દીલ્લીગેટ સીલ્વર આકે ડ કોમ્પલેક્ષમાાં કે, મજકુ ર નરસસિંહભાઇ ઉર્ફે નરે શ કાન્તતભાઇ જાતેધુવેસતયા(ઠાકોર) રહે.કુ શ્કલ તા.પાલનપુર વાળાએ પોતાના આસથિક ર્ફાયદા સારૂ ramaexch.com નામની માસ્ટર આઇ.ડી લીંક દ્રારા પોતાની નીચે અલગ અલગ
ગ્રાહકો બનાવી ગ્રાહકો સાથે વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન ક્રીકેટમેચ ઉપર સટ્ટાબેટીંગનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રૂા. ૧૦,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ
ર્ફોન નાંગ-૧ કક.રૂા. ૧૦,૦૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ તથા સહ આરોપી કલ્પેશ ઉર્ફે પોતટીંગ જાતે.જુ ડાલ(ચૌધરી) રહે. ખોડલા તા.પાલનપુર વાળાએ સદરે આઇ.ડી
મોબાઇલ ર્ફોન દ્રારા પકડાયેલ આરોપીને આપી ક્રીકેટમેચના સટ્ટાબેટીંગમાાં થયેલ હારજીતના નર્ફાનુ કમીશન મેળવી બન્ને આરોપીઓ એકબીજાના મેળાપીપણાથી
આથીક ર્ફાયદા સારૂ ક્રીકેટમેચ સટ્ટાબેટીંગની પ્રવ ૃસત કરી ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર શહેર પ ૂવવ પો.સ્ટે.પાટવ -બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૬૬૭/૨૧ જુ ગારધારા
કલમ ૧૨ (અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૯/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૧૮/૦૦ વાગે મોજે વકતાપુરા ગામની સીમ

આ કામના તહોમતદારો (૧) ભરતભાઇ લવજીભાઇ જાતે પુરોહહત રહે. ગુદ
ાં રી

તા.દાાંતીવાડા તથા (ર) લવજીભાઇ શાંકરાજી જાતે વાગડા રહે. બાપલા તા.ધાનેરા તથા (૩) અમરતભાઇ ખુમાજી જાતે પુરોહહત રહે. કુાં ડી તા.ધાનેરા તથા (૪)
સવસીભાઇ જવાજી જાતે પટેલ રહે. વકતાપુરા તા.ધાનેરા તથા (૫) બગદાભાઇ હાંજારીભાઇ જાતે ગોહહલ રહે. બાપલા તા.ધાનેરા તથા (૬) ડુાંગરાભાઇ ચોપાજી
જાતે પટેલ રહે. વકતાપુરા તા.ધાનેરા તથા (૭) શાંકરભાઇ ઉર્ફ ભાવેશભાઇ શાાંન્તીલાલ જાતે બારોટ રહે. ભાટરામ તા.ધાનેરા તથા (૮) રમેશભાઇ દે વાજી જાતે
માજીરાણા રહે. બાપલા તા.ધાનેરા તથા (૯) લવજીભાઇ સવાજી જાતે બારોટ રહે. ભાટરામ તા.ધાનેરા ભેગા મળી ગોળ કુાં ડાળાં વળી નીચે બેસી ગાંજી પાનાથી
હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગાર સાહહત્ય ગાંજી પાના નાંગ-. ૫૨ હકમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા દાવના નાણા તથા અંગ જડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડ રકમ
રૂપપયા ૩૫,૧૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૭ કુ લ હકમત રૂપપયા ૧૦,૦૫૦/- એમ મળી કુ લ રૂપપયા ૪૫૬૪૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૬૫૮/૨૦૨૧ જુગારધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૩)
તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૦૨/૩૦

વાગે

મોજે કાં બોઇ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) પવઠ્ઠલપસિંહ રમણપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કુાં પાણીપટી કાં બોઇ તા.કાાંકરે જ

જી.બનાસકાાંઠા (૨) ભરતપસિંહ નટાજી જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ કુ પાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) પવક્રમપસિંહ અહદતપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ
કુ પાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૪) રાજુભા પવજુભા જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ હઠાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૫) પવરમપસિંહ અહદતપસિંહ જાતે.સોલાંકી
રહે.કાં બોઇ નોઘાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૬) ગોપવિંદપસિંહ અમરપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ કુ પાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૭) ભરતપસિંહ
ગેમરપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ નોઘાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૮) રાજેશભાઇ શાાંતીભાઇ જાતે.નાઇ રહે.કાં બોઇ માહિયાપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા
(૯) તેજમાલપસિંહ ભારતપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ હઠાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૦) અનુભાઇ બચુભાઇ જાતે.મીર રહે.કાં બોઇ હઠાણીપાટી તા.કાાંકરે જ
જી.બનાસકાાંઠા (૧૧) ભગુભા ધારુપસિંહ જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ અદાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૨) ફુલપસિંહ ચમનપસિંહ

જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ

અદાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૩) રતનપસિંહ બચુજી જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ અદાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૪) રુપપસિંહ નાથુજી જાતે.સોલાંકી
રહે.કાં બોઇ કુ પાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૫) રણુભા હમીરપસિંહ જાતે.ઝાલા રહે.રામપુરા તા.જી.મહેસાણા (૧૬) લાલપસિંહ હકતીપસિંહ જાતે.સોલાંકી
રહે.કાં બોઇ નોઘાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૭) ભુપતપસિંહ ભાથીજી જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ માહિપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૮) મનુભાઇ બચુભાઇ
જાતે.મીર રહે.કાં બોઇ હઠાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૧૯) જોગાજી પવરસાંગજી જાતે.સોલાંકી રહે.કાં બોઇ કુ પાણીપાટી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના
અંગત ર્ાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહહત્ય સાથે કુ લ રકમ રૂ.૩૬,૧૬૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ
દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પશહોરી પો.સ્ટે.પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૧૨૯/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર તહોદાર (૧) તોપનદાસ ઉર્ે દશફન સ/ઓ ચુહડમલ સીન્ધી હાલ
ુ ાલાની વોડફ , મેહાંડ દરબારની પાસે મુરવારા,કટની
રહે.ચાાંદખેડા,સુભાષનગર પહેલી ગળી મકાન નાં. ૩૪૩ અમદાવાદ, મુળ રહે. શાન્તીનગર,હેમક
તા.જી.કટની(મધ્યપ્રદે શ) તથા (૨) મેઘારામ સ/ઓ ગાાંધીરામ કશ્યપ હાલ રહે. ૨૮૨-એ, ગાયત્રી સદાપશવ આશ્રમની પાસે મોટેરા, અમદાવાદ મુળ રહે. સોનેસરા
તા.જી.દુગફ(છત્તીસગિ) વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જજાની હુન્ડાઇ કાં પનીની એસન્ટ ગાડી નાં. GJ-01-FT-0360 ની માાં ગે.કા અને વગર
પાસ પરમીટનો પરપ્રાાંતીય ભારતીય બનાવટની પવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૩૬ હક.રૂ.૨૫૯૨૦/- તથા હુન્ડાઇ કાં પનીની એસન્ટ ગાડી નાં. GJ-01-FT-0360 ની
હકિં.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ોન નાંગ-૨ હક.રૂ.૭,૦૦૦/- મળી કુ લ હકિં.રૂ.૨,૩૨,૯૨૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પાટફ -સી
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૨૩/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગ્યે મોજે રૂની ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના ત્હોદારોએ (૧) શીવાભાઇ સવસીભાઇ જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ ધાંધોખેતીકામ રહે.રૂની તા.ભાભર(૨) ભરતભાઇ ભાવાભાઇ જાતે-દરજી ઉ.વ.૩૩ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.રૂની તા.ભાભર(૩) ધનાભાઇ લક્ષ્મણભાઇ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૪૩
ધાંધો-ખેતી રહે.જોરાવરગિ તા.સુઇગામ(૪) ઇશ્વરભાઇ

વધાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.ઉચોસણ તા.સુઇગામ(૫) રાવતજી હેમતજી જાતે.ઠાકોર

ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.ઇન્દરવા નવા તા.ભાભર(૬) પવરમભાઇ મોતીભાઇ જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૪૬ ધાંધો-ખેતી રહે.જોરાવરગિ તા.સુઇગામ(૭) ભલાભાઇ વાલજીભાઇ
જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ ધાંધો-ખેતી રહે.ઉચોસણ તા.સુઇગામ(૮) જેસુગ
ાં જી પેથાજી ઠાકોર હાલ રહે.રૂની તા.ભાભર મુળ રહે.વડપગ તા.ભાભર(૯) બેચરજી ખેમાજી
ઠાકોર રહે.રૂની તા.ભાભર જી.બનાસકાાંઠા રૂની ગામની સીમમાાં રહેતા જેસુગ
ાં જી પેથાજી ઠાકોર હાલ રહે.રૂની તા.ભાભર મુળ રહે.વડપગ તા.ભાભરવાળાએ તેણે
ભાગથી વાવેતર કરે લ ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાાંક છાપરાના આગળના ભાગે ખુલ્લામાાં લાઇટના અજવાળે પોતાના અંગત ર્ાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે

તીનપતીનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રૂપપયા ૧૦૬૧૦/- તથા મોબાઇલ ર્ોન નાંગ-૦૫ હકિંરૂ,૨૫૦૦/- ગાંજીપાના નાંગ-૪૬ હક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ
મળી કુ લે હક.રૂ.૧૩૧૧૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાં ૦૧ થી ૦૭ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં-૦૮ તથા નાં-૦૯ નાઓ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
ભાભર પોલીસ સ્ટેશન પાટફ -બી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૮૮૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગ્યે મોજે ભાભરજુના ગામે આ કામના ત્હોદારોએ (૧) હકુ ભા જીન્તુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૪ ધાંધો-મજુરીકામ
રહે.ભાભરજુના તા.ભાભર (૨) બલુભા બાબુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના મોકાજી પાટી તા.ભાભર (૩) મેઘરાજસીંહ દશુભા રાઠોડ
ઉ.વ.૨૮ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના

મોકાજી પાટી તા.ભાભર(૪) રજુભા બબુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૬ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના

તા.ભાભર (૫) સુજ
ાં ુ ભા કાાંન્તુભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૫ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના
મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના

મોકાજી પાટી

ધનાજી પાટી તા.ભાભર(૬) સતરસીંહ હદલુભા રાઠોડ ઉ.વ.૪૨ ધાંધો-

મોકાજી પાટી તા.ભાભર(૭) પવક્રમસીંહ ભરતપસિંહ રાઠોડ ઉ.વ.૨૪ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરજુના

મોકાજી પાટી તા.ભાભર

ભાભરજુના ગામે આવેલ મોકાજી પાટી માિની આગળના ભાગે આવેલ ખુલ્લા ચોકમાાં પોતાના અંગત ર્ાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે તીનપતીનો પૈસાનો
હારજીતનો જુગાર રમી રમતા રોકડ રકમ રૂપપયા ૧૧૧૨૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લે હક.રૂ.૧૧૧૨૦/- ના મુદામાલ સાથે સાતેય
આરોપીઓ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે .પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૮૮૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક. ૧૬/૩૦ વાગ્યે મોજે રૈ યા ગામની સીમ ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧)માલાભાઇ રાણાભાઇ જાતે પટેલ ઉ.વ.૪૦ ધાંધો- ખેતી રહે.રૈ યા તા.હદયોદર જી.બનાસકાાંઠા (૨)સુબાજી વેરસીજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૪૪ ધાંધો- ખેતી રહે.-પાદરડી,તેરવાડીયાવાસ તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩)બલાભાઇ
નાગજીભાઇ જાતે રાવળ ઉ.વ.૩૬ ધાંધો- મજુરી રહે.-રૈ યા તા.હદયોદર જી.બનાસકાાંઠા (૪)જ્યાંપતજી સાદુજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ ધાંધો- મજુરી રહે.-રૈ યા તા.હદયોદર
જી.બનાસકાાંઠા જાહેરમાાં ગાંજીપાના તેમજ રોકડા રૂપપયા સાથે તેઓના અંગત ર્ાયદા સારૂ રૈ યા ગામની સીમમાાં આવેલ ખુલ્લા ચરે ડામાાં જુગાર રમતાાં રોકડા
રૂ,૧૨,૫૧૦/- તથા મોબાઇલ ર્ોન નાંગ-૩ હક.રૂ.૧૩,૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લે રૂ,૨૫,૫૧૦/- ના મુદામાલ સાથે બે ઇસમો પકડાઇ જઇ
તથા બે ઇસમો અંઘારામાાં દોડી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ હદયોદર પો.સ્ટે.પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.11195017211039/2021 જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૧ ક.૦૦/૧૫ વાગે માાંજે થરા ટાઉન ઇન્ન્દરાનગર ગામે આ કામના તહોદારોએ

(૧) કનુભાઇ ગાાંડાભાઇ રાવળ ઉં.વ.૩૫ ધાંધો.મજુરી રહે.થરા

ઇન્ન્દરાનગર તા.કાાંકરે જ તથા (૨) હદનેશજી ભુપતાજી ઠાકોર ઉં.વ.૨૮ ધાંધો.મજુરી રહે.થરા ઇન્ન્દરાનગર તા.કાાંકરે જ (૩) શ્રવણજી ઉર્ે ચકો ચાંદુજી ઠાકોર ઉં.વ.૨૧
ધાંધો.મજુરી રહે. થરા ઇન્ન્દરાનગર તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા તથા (૪) શ્રવણપસિંહ ઉર્ે ભોલો પ્રપવણપસિંહ વાઘેલા ઉં.વ.૨૬ ધાંધો.મજુરી રહે.વડા ભાવાણી પાટી
તા.કાાંકરે જ થરા ઇન્ન્દરાનગરમાાં મુકેશભાઇ જયાંતીભાઇ રાવળના ઘર આગળ આવેલ આર.સી.સી. રોડ ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાાં સ્રીટ લાઇટના અજવાળે ગે.કા અને
વગર પાસ પરમીટે જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીત તીનપત્તીનો પૈસા પાનાનો જુગાર રમી રોકડ રકમ રૂ.૧૦૬૬૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦
મળી કુ લ મુદામાલ હક.રૂ.૧૦૬૬૦/- સાથે ચાર ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે.પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૨૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૦૯:૩૦ વાગે મોજે ઢુવા ગામની સીમ ગામે આ કામના આરોપીએ પોતાના કબ્જજા-ભોગવટાના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાાંક

મકાનમાાં ગેરકાયદે સર તેમજ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની પરપ્રાાંતીય પવદે શી દારૂની કાં પની શીલબાંધ નાની-મોટી બોટલ નાંગ-૪૩૦, હકિં.રૂા.
૬૪,૭૦૦/- તથા બબયરના ટીન નાંગ-૬૦, હકિં.રૂા. ૭,૨૦૦/- એમ કુ લ હકિં.રૂા. ૭૧,૯૦૦/- નો પ્રોહી. મુદ્દામાલ વેચાણ અથે સાંતાડી રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન હાજર
નહહ મળી આવી ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટવ -સી.ગુ.ર.નાં.11195019210872/2021, ધી ગુજરાત પ્રોહીબબશન એક્ટની કલમ- ૬૫(A), ૬૫(E),
૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૪/૦૦ વાગ્યે મોજે

ખીંમત ગામે આ કામના તહોતદારો (૧) પરાગસીંગ અનોપસીંગ જાતે સોલાંકી (દરબાર) રહે. બુરાલ

તા.ડીસા તથા (ર) પ્રપવણસીંગ પવજુસીંગ જાતે સોલાંકી (દરબાર) રહે. બુરાલ તા.ડીસા તથા (૩) સહદે વસીંગ સતુજી જાતે સોલાંકી (દરબાર) રહે. બુરાલ તા.ડીસા
તથા (૪) હકસ્મતસીંગ હેમસીંગ જાતે વાઘેલા (દરબાર) રહે. ભડથ તા.ડીસા ભેગા મળી ગોળ કુાં ડાળાં વળી નીચે બેસી ગાંજી પાનાથી હાર જીતનો જુગાર રમી
રમાડી જુગાર સાહહત્ય ગાંજી પાના નાંગ-. ૫૨ હકમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા દાવના નાણા તથા અંગ જડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડ રકમ રૂપપયા ૧૧૮૨૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ- ૩ કુ લ હકમત રૂપપયા ૪,૦૦૦/- એમ મળી કુલ રૂપપયા ૧૫,૮૨૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા
પો.સ્ટે.પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૬૬૫ જુગારધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૨૧ ક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે મડાણા(ગિ) ગામે આ કામના તહોદારો (૧) પ્રભાતજી મણાજી ઇટોલીયા (ઠાકોર) રહે. મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા
(૨) પ્રકાશભાઇ ભીખાભાઇ મડાણીયા(ઠાકોર) રહે. મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા (૩) મુકેશજી બનુજી સોલાંકી રહે. મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા (૪)
અશોકજી બચુજી સોલાંકી મુળ રહે. અઘાર તા. સરસ્વતી જી.પાટણ હાલ રહે.મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા (૫) હદલુસીંહ પ્રતાપસીંહ સોલાંકી(ઠાકોર)

રહે.મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા (૬) મદારજી સોવનજી ઠાકોર (ઇટોલીયા) રહે. મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર તથા (૭) શૈલેષસીંહ રૂપસીંહ સોલાંકી

રહે.

મડાણા(ગિ) તા.પાલનપુર વાળા નાઓ ભેગા મળી તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રોકડ રૂ. ૧૨૨૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૫ હક.રૂ ૧૬૦૦૦/ના તથા ટી.વી.એસ. જ્યુપીટર હક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તથા

ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ એમ મળી કૂલ મુદામાલ કી.રૂ. ૫૮૨૪૦/- ના સાથે તીનપત્તીનો

ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગિ પો.સ્ટે .પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૬૪૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ
૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ કલાક.૧૬/૨૦ વાગે મોજે કાણોદર ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) શૈલેષજી પ્રભાતજી જાતે. ઠાકોર (૨) ભરતજી કનુજી જાતેઠાકોર (૩)

રોહીતકુ માર ગણેશભાઇ જાતે-ચાવડા ત્રણેય રહે.કાણોદર તા.પાલનપુર (૪)

અમ ૃતલાલ અમથાલાલ જાતે-જોષી રહે.ટીંબાચુડી તા.વડગામ (૫)

ુ ઠાકોર (૮) પવપુલજી આબુજી ઠાકોર તથા (૯) પવષ્ણુજી ઉર્ે ઇશાજી ગાાંડાજી ઠાકોર
શૈલેષજી કાં ચનજી ઠાકોર (૬) દશરથજી અદાજી ઠાકોર (૭) પવષ્ણુજી શાંભજી
પાાંચેય રહે.કાણોદર તા.પાલનપુર કાણોદર ગામની સીમમાાં આવેલ મહાકાળી માતાના માંદીર પાછળ આવેલ શૈલેષજી પ્રભાતજી ઠાકોરના ખેતરમાાં બનાવેલ
ઘરની આગળ ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં મોિા ઉપર માસ્ક બાધ્યા વગર જીલ્લા મેજી.સા.બ.કાાં પાલનપુર નાઓના નાં.ડી/એમએજી/૧/માસ્ક/જા.ના૮૮/૨૦૨૧/વશી.૬૩૧૭-૬૩૯૨ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીનપપત્તનો જુગાર રમી રમાડતા ૧ થી ૪ નાઓ કુ લ
રોકડ રકમ રૂ.૧૦૭૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪ હક.રૂ.૭૫૦૦/-તથા ઓટો રીક્ષા નાં- GJ-08-AV-2827 હક.રૂ.૪૫,૦૦૦/ની તથા ગાંજી પાના નાંગ ૩૭ કી.રૂ ૦૦/૦૦ ના
મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ ૬૩૨૧૦/-સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા ૫ થી ૯ નાઓ નાસી જઇ

ગુન્હો કરે લ હોઇ પા..તા પો.સ્ટે .પાટફ -

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૭૫૪/૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ.૧ર તથા ઇ.પી,કો કલમ ૧૮૮ તથા હડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ કલમ ૫૧ બી મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૦૦/૪૫

વાગે મોજે શાંકરપુરા ગામડી પશહોરી ટાઉન ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) રાજુજી ઉર્ે ટીનાજી વેનાજી જાતે.ઠાકોર

રહે.શાંકરપુરા ગામડી પશહોરી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૨) સાંજયકુ માર લીલાજી જાતે.ઠાકોર રહે.શાંકરપુરા ગામડી પશહોરી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) ઉમાજી
રે વાજી જાતે.ઠાકોર રહે.વડા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ર્ાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહહત્ય સાથે
કુ લ રકમ રૂ.૧૦૮૧૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે અડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પશહોરી પો.સ્ટે.પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૧૫૩/૨૦૨૧
જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૧૪/૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે કુ ાંભારીયા ભોલેનાથ માબફલ ની સામે રોડ ની સાઇડમા ગામે આ કામના તહોદારો ટાટા કાં પનીની ૪૦૭ ગોલ્ડ
ટેમ્પો ગાડી ના ચાલકે પોતાની કબજાની ગાડીમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારુ ની પેટીઓ નાંગ-૩૦૦ બોટલ નાંગ-૭૪૮૮ જેની
કી.રૂ.૧૬,૭૦,૪૦૦/ તથા ટાટા કાં પનીની ૪૦૭ ગોલ્ડ ટેમ્પો ગાડી કીંમત રૂપીયા ૫,૦૦,૦૦૦/ એમ કૂલ કીંમત રૂપીયા ૨૧,૭૦,૪૦૦/ નો રાખી ટેમ્પો ગાડી
બીનવારશી હાલમતા મુકી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૬૨૭/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એઈ, ૧૧૬
(૨), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા. ૧૪/૦૮/૨૦૨૧

ક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે જાકોલ ગામની સીમમાાં પશવનગર પ્રા.શાળા નજીક

ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) હદનેશજી ગાંભીરજી જાતે-

ઠાકોર(મકવાણા) ઉ.વ.૩૨ રહે. જુનીભીલડી પરા પવસ્તાર ભીલડી તા.ડીસા (૨) બળવતજી ગાંભીરજી જાતે-ઠાકોર(મકવાણા)ઉ.વ.૩૫ રહે.જુનીભીલડી પરા પવસ્તાર
ભીલડી તા.ડીસા (૩) પાડજી સોમાજી જાતે-ઠાકોર(પરમાર) ઉ.વ.૪૮ રહે. જુનીભીલડી ખાડડીયાવાસ ભીલડી તા.ડીસા (૪) મદારજી મર્ાજી જાતે-ઠાકોર(પરમાર)
ઉ.વ.૪૨ રહે. જુનીભીલડી ખાડડીયાવાસ ભીલડી તા.ડીસા હાલ રહે રીજમેન્ટ અપના બજાર પાસે ડીસા તા ડીસા (૫)પ્રહલાદજીચુનાજીજાતેઠાકોર(મકવાણા)ઉ.વ.૪૫ રહે.જુનીભીલડીરામાપીરમાંહદરની સામેભીલડીતા.ડીસા (૬) મર્ાજી રામસુગજી જાતે-ઠાકોર(મકવાણા) ઉ.વ.૫૦ રહે. જુનીભીલડી પરા
પવસ્તાર ભીલડી તા.ડીસા

(૭)સતાજી ઉર્ે સતલો જવાનજી જાતે-ઠાકોર (પરમાર) ઉ.વ.૩૧ રહે .જુનીભીલડી રામાપીરમાંહદર ની સામે ભીલડી તા.ડીસા (૮)

ધુખાજી લાલજી ઠાકોર રહે .જોકોલ તા લાખણી પોતાના અંગત ર્ાયદા સારૂ પૈસાથી ગાંજીપાનાનો તીન પતીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા જુગારના
સાહીત્ય સાધનો હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના તથા રોકડ રકમ કુ લ રૂ. ૧૨૧૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૨૧૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ અને આરોપી નાં ૮
ધુખાજી લાલજી ઠાકોર રહે –જાકોલ તા લાખણી વાળો રે ઇડ દરમ્યાન ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ આગથળા પાટફ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૧૨૧૦૬૪૧ જુગાર
ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૪/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૧૪/૩૦ વાગે મોજે ડીસા વી.જે.પટેલ શાક્માકે ટ

ગામે આ કામના આરોપીઓ ૧) મુકેશકુ માર અમથાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૦

ધાંધો.મજુરી હાલ રહે.ડીસા અનાજમાકે ટ ની પાછળ તા.ડીસા મુળ રહે.ડીસા ડોલીવાસ તા.ડીસા મો.૯૦૨૩૩૦૮૮૦૨ (૨) હદનેશજી બબાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૩
ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ હાલ રહે.ઘાઘોવાસ દરબાર ગિ ની પાછળથરા તા.પશહોરી જી.બ.કાાં મો.નાં.૯૬૨૪૨૬૦૬૦૭ (૩) દશરથજી નેમાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૦ ધાંધો.
મજુરી રહે.નાના કાપરા બનાસ ડેરી ના પલાાંટ ની બાજુમા તા.લાખણી જી.બ.કાાં મો.૬૩૫૧૭૧૭૨૭૦લાઠીબજાર હાથીખાના પાછળ આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં
જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ ગયેલ ચારે ય ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા- ૮૨૩૦/- તથા
પટમાાંથી રોકડા રૂ.૩૧૭૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૧૪૦૦/- તથા મોબાઈલ ર્ોન નાંગ -૦૨ હક.રૂ.૫૫૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ
હક.રૂ.-૧૬૯૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અપધકારીના હુકમનુાં પાલન ના
કરી ચેપી રોગ ર્ેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવફક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ

કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબક્ષણ પો.સ્ટે. પાટફ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૧૯/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ
૨૦૦૫ની કલમ ૫૧(બી) મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક.૨૨/૦૦ વાગે મોજે રૈ યા ગામે આ કામના તહોદાર-પવજુભા ઉર્ે પવજયકુ માર પુનમાજી પરમાર(દરબાર) ઉ.વ.૨૫ રહે.રૈ યા
તા.હદયોદર વાળાએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના રહેણાાંક મકાનમાાં ગે.કા
બોટલ નાંગ-૪૧૯

વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પવદે શી દારૂની અલગ-અલગ માકાફની

હક.રૂ.૪૧,૯૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ઘરે હાજર મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ હદયોદર પો.સ્ટે .પાટફ -સી.ગુ.ર.નાં-11195017211057/2021

પ્રોહી.કલમ-૬૫ એ,ઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૧/૧૫ વાગે મોજે મુડેઠા ગામની સીમ ખુલ્લી જગ્યાએ ગામે આ કામના તહોદાર નાં. (૧) મેલસીંગ અજમલજી જાતે.રાઠોડ
ુ ીંગ ભેમજી જાતે-રાઠોડ
રહે.મુડેઠા સીમ ભલાણી પાટી તા.ડીસા તથા (૨) નટવરજી કાનાજી જાતે.રાઠોડ રહે.મુડેઠા સીમ ભલાણી પાટી તા.ડીસા તથા (૩) દે વસ
ુ પવહાજી જાતે-રાઠોડ રહે.મુડેઠા સીમ ભલાણી પાટી તા.ડીસા (૫) હદનેશજી સુરસાંગજી જાતે-ઠાકોર
રહે.મુડેઠા સીમ ભલાણી પાટી તા.ડીસા તથા (૪) લેબજી
રહે.ખોડલા પરા પવસ્તાર તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૬) ભાવુજી પોપટજી જાતે-રાઠોડ રહે.મુડેઠા સીમ ભલાણી પાટી તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા વાળાઓએ ગાંજીપાના
વડે હારજીતનો પૈસા વડે જુગાર રમી રમાડી અંગ જડતી માાંથી કુ લ રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૦૦૭૦/- તથા પટ ઉપરથી રૂ.૧૬૫૦/- એમ કુ લ રોકડ રકમ
રૂ.૧૧,૭૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૪ હક.રૂ.૪,૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ મળી કુ લ હક.રૂ.૧૬૨૨૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે .પાટફ બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૯૧૦/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૨૨/૧૦ વાગે મોજે પાલનપુર તાલુકા પાંચાયત સામે પવક્રમ કોમશીયલ સેન્ટરની પાછળની ગલીમાાં ખુલ્લી ગામે આ કામના તહોદારો
(૧)કમલેશભાઇ નરપસિંહભાઇ પરમાર રહે.સાતસાંચા ડાભી વણકરવાસ પાલનપુર (૨)હહતેષભાઇ નટવરલાલ પરમાર રહે.હદલ્લીગેટ કોટવાળી શેરી બળાત્રાવાસ
પાલનપુર (૩)હરે શભાઇ કરશનભાઇ પરમાર રહે.ગણેશપુરા રત્નપાકફ સોસાયટી પાલનપુર (૪)ભાવેશકુ માર ગમાનભાઇ જાતે.વૈષ્ણવ રહે.વીરપુર સ્વમાનનગર
પાલનપુર પાલનપુર તાલુકા પાંચાયત સામે પવક્રમ કોમશીયલ સેન્ટરની પાછળની ગલીમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં બેસી ગાંજીપાના વડે તીનપત્તીનો રૂપીયાની
હારજીતનો

જુગાર

રમી

રમાડી

રોકડ

રૂપીયા.૨૫૮૩૦/-ના

મુદામાલ

સાથે

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

પાલનપુર

શહેર

પ ૂવફ

પો.સ્ટે .પાટફ -

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૬૭૨/૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૦)
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૧૬/૩૦

વાગે મોજે

ઉંબરી ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) પવક્રમપસિંહ પુજા
ાં જી ડાભી રહે.પશહોરી ભવાણી પાટી

તા.કાાંકરે જ (૨) વદનજી સાંગ્રામજી ઠાકોર (ઉદરીયા) રહે.દુદાસણ તા.કાાંકરે જ (૩) અરજણભાઇ શાંકરભાઇ પ્રજાપતી રહે.સોની તા.હદયોદર (૪) ભરતભાઇ
દે વરામભાઇ બ્રામણ રહે.રણાવાડા તા.પશહોરી (૫) હીતેશકુ માર ચમનભાઇ સોલાંકી (દરજી) રહે.પશહોરી તા.કાકરે જ (૬) બલુભા ભારતપસિંહ રાઠોડ રહે.ભાભર જુના
તા.ભાભર જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ર્ાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહહત્ય સાથે કુ લ રકમ રૂ.૧૬૧૩૦/- ના
મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પશહોરી પો.સ્ટે .પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૧૬૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
ુ ગર ખાતે શાંકર ભગવાનના માંદીરની સામે આવેલ ખુલ્લા કોમન પલોટમા ગામે આ કામના
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ આશરે કલાક ૧૭/૦૦ વાગે ડીસા વેલન
ુ ગર ડીસા તા.ડીસા (૨) મેહુલપુરી મુકેશપુરી જાતે.ગૌસ્વામી
આરોપીઓ (૧) દીનેશભાઇ હરખાભાઇ જાતે.પ્રજાપતી ઉ.વ.૨૨ ધાંધો.મજુરી રહે.કલાપીનગર વેલન
ુ ગર ડીસા તા.ડીસા (૩) સાંજયભાઇ પોપટભાઇ જાતે.રાવળ ઉ.વ.૨૧ ધાંધો.મજુરી રહે.પ્રજાપતી સોસાયટી વેલન
ુ ગર
ઉ.વ.૧૮ ધાંધો.મજુરી રહે.કલાપીનગર વેલન
ડીસા તા.ડીસા પોતાના અંગત લાભ સારૂ તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન અંગ જડતી તેમજ પટ પરથી કબ્જજે કરે લ રોકડ
રકમ રૂપીયા ૧૧૧૩૦/- તથા એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ની હકિંમત રૂપીયા ૧૫૦૦૦/- એમ મળી કુ લ રૂ.૨૬૧૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ મહે.જીલ્લા મેજી.
બનાસકાાંઠા પાલનપુર ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી

ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબક્ષણ પો.સ્ટે .પાટફ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૨૨/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો કલમ

૨૬૯, ૧૮૮ તથા ડીજાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ૨૦૦૫ ની કલમ ૫૧(બી) મ ૃજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

