ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા-૧૬/૦૮/૨૦૨૧

કલાક – ૧૧/૦૦ વાગે મોજે જશપુરીયા ગામ તરફ બહાર ના ભાગે આ કામ ના તહોદાર કમલેશભાઇ રૂપચંદભાઇ પ્રજાપતત

(કુ માવત)રહે.સાતપુર, આબુરોડ તા.આબુરોડ પોતાની કબજા ભોગવટાની વોલ્સ વેગન કાર નં.RJ-38-CA-0178મા તહો.નં ૦૨ ચાલક તવજયકુ માર મોહનલાલ
પ્રજાપતત રહે.પ્રજાપતત કોલોની, આબુરોડ વાળા પાસેથી ઉપરોકત કારમાં દારૂ ભરાવી અમદાવાદ
ખબર નથી તેનો મોનં.૮૧૬૦૨૮૬૭૩૮ ને આપવા જતા

સાબરમતી રહેતા રાજુ ભાઇ જેના પુરા નામ સરનામાની

ઉપરોકત ઇસમો એકબીજાના મેળાપણામાં

વોલ્સ વેગન કાર નં.RJ-38-CA-0178ભારતીય

બનાવટના તવદે શી દારૂ તથા બબયરની બોટલો તથા ટીન કુ લ નંગ-૫૧૩ કીરૂ.૯૧,૪૬૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૨ કીરૂ.૧૦,૫૦૦/- તથા વોલ્સ વેગન કાર
નં.RJ-38-CA-0 178 કીરૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૫,૦૧,૯૬૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો.નં ૦૧ નાઓ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે પાટટ
“સી”.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૭૬૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે મોરવાડા ગામે સીમમા આ કામના તહોદારો (૧) રાજુભા મોડજી વાઘેલા રહે મોરવાડા તા સુઇગામ તથા (૨)
વશરામભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર રહે મેઘાણી વાસ મોરવાડા તા સુઇગામ તથા (૩) સથાભાઇ વીરાભાઇ ઠાકોર રહે-મોરવાડા તા.સુઇગામ તથા (૪) અમીચાંદભાઇ
ભારમલભાઇ ઠાકોર રહે.મેઘાણીવાસ મોરવાડા તા.સુઇગામ તથા (૫) બાબુભાઇ મઘાભાઇ ઠાકોર રહે.મેઘાણી વાસ મોરવાડા તા.સુઇગામ વાળાઓ ગાંગારામભાઇ
હરચનદભાઇ ઠાકોર ના ખુલ્લા પ્લોટમા જગ્યામાાં જાહેરમાાં ભેગા મળી ગોળ કુાં ડાળુ વાળી જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા ગાંજી
પાના નાંગ-૫૨ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રૂ.૧૨૪૭૦/- તથા તથા

મોબાઇલ નાંગ ૩ કુ લ કીમત રૂ ૭૫૦૦/- તેમજ હીરો સ્પપ્લેંડર મો.સા. કકમત રૂ ૧૫૦૦૦/- એમ

કુ લ કકમત રૂ ૩૪૯૭૦/- મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તેમજ (૧) માનસુગ
ાં જી ચમનજી ઠાકોર (૨) અંબારામભાઇ ભારાભાઇ ઠાકોર (૩) વીભાભાઇ હરીજન (૪)
શ્રવણભાઇ

(જમાઇ)

ઠાકોર

તમામ

રહે

મોરવાડા

તા

સુઇગામ

વાળાઓ

નાસી

જઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

સુઈગામ

પો.સ્પટે.પાટટ .બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૩૦૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ.૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૦/૦૦ વાગે મોજે થરાદ ખોડા ચેકપોસ્પટ ખાતે ગામે આ કામે પકડાયેલ ટેન્કર નાંબર- RJ-19-GA-4558ના ચાલક તહોદાર રાજુરામ
સ/ઓ હરીકકશન પોલારામ બીશ્નોઇ (ભાદુ) રહે.કરડા, સાાંચોર ભભનમાલ રોડ, તા.રાણીવાડા, જી.જાલોર, રાજસ્પથાનવાળાએ ટેન્કરમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુલ પેટી નાંગ-૨૦૨ જે પેટીઓની કુ લ બોટલ નાંગ-૨૪૨૪ જેની કુ લ કક.રૂા.૮,૬૭,૦૦૦/- નો તથા
ટેન્કર ગાડીની કક.રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂા.૧૦૦૦/- તથા અસલ આરસી બુક કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અસલ ડ્રાઇવીગ લાયસન્સ
કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ગાડીના સાધનીક કાગળોની ફાઇલ કક.રૂા.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ કક.રૂ.૧૮,૬૮,૦૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ તેમજ સદરહુ દારૂ રમેશ સ/ઓ
ચેનારામ ભબશ્નોઇ(ભાદુ) રહે.હેમાગુડા તા.સાાંચોર જજ.જાલોર મો.નાં.૮૮૯૦૧૫૯૯૨૯, ૬૩૭૭૪૬૪૪૩૪ વાળાએ ભરી આપી એકબીજાના મેળાપીપણાાંથી પ્રવતબાંવધત
ગુજરાત રાજયમાાં ધુસાડતા ચાલક મળી આવી ગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્પટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૦૨૦
પ્રોહી કલમ ૬૫એઈ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના ક-૧૨/૪૦ વાગે મોજે ઢીમા ગામના પાકટયા પાસે આ કામના તહોદાર ચાંપાલાલ રામલાલ જાતે-મીરાશી રહે-સારલા તા-સેડવા જીલ્લોબાડમેર (રાજસ્પથાન) વાળાએ પોતાના કબ્જજાના ટ્રેકટરમાાં ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો દારૂ બોટલ નાંગ-૫૭૭૧ કુ લ કકિંમત રૂવપયા ૫,૦૦,૩૦૦/-નો રાખી
ટ્રેકટર ટ્રોલી તથા મોબાઇલ તથા બાજરીના કટ્ટા નાંગ ૩૪ કુ લ મુદ્દામાલ રૂવપયા ૧૦,૭૨,૩૦૦/-ના સાથે પકડાઇ જઇ તથા મોટર સાયકલ ઉપર પાયલોકટિંગવાળા
પ્રવવણ વવશ્નોઇ રહે-સીતલવાણા વાળો

તથા પ્રકાશભાઇ ભેમારામ મીરાશી રહે- સારલા તા-સેડવા જીલ્લો-બાડમેર (રાજસ્પથાન) તથા માલ ભરાવનાર વવકાસ

કહડમલરામ ગોદારા રહે-સીતલવાણાવાળાઓ મળી ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ વાવ પો.સ્પટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૩૦૩/૨૦૨૧પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫
એઇ,૧૧૬(૨), ૮૧,૯૮,૯૯, મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના ક-૧૭/૨૦ વાગે મોજે અસારા ગામે આ કામના તહોદાર દાદુભા પ્રભાતવસિંહ ચૈાહાણ રહે-અસારાગામ તા-વાવવાળાએ પોતાના કબ્જજાના
ભોગવટાના ખેતરમાાં ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો દારૂ બોટલ નાંગ-૪૦૩ કુ લ કકિંમત રૂવપયા ૪૦,૩૦૦/-નો રાખી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ વાવ
પો.સ્પટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૩૦૭/૨૦૨૧પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એઇ,૧૧૬ (૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૦૧:૪૫ વાગ્યે ઠાકોરવાસ, વેળાવાપુરા, ગામે આ કામેના કોલમ નંબર – ર માં જણાવેલ આરોપીઓએ (૧) પ્રવવણવસિંહ ધ ૂડાજી
જાદવ, ઉ.વ. ૩૭, ધાંધો- વેપાર, રહે. ઠાકોરવાસ, વેળાવાપુરા, તા.ડીસા,જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 9727034191.(ર) ગુલાબવસિંહ જેતુજી જાદવ,
ઉ.વ.૪૦, ધાંધો-ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ, વેળાવાપુરા, તા.ડીસા,

જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર: 7621039355. (૩) મોઘવસિંહ વશવુજી જાદવ, ઉ.વ. ૨૭,

ધાંધો- ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ,વેળાવાપુરા, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 7433096677. (૪) આમીનભાઇ જમાલભાઇ સુમરા, ઉ.વ. ૨૭, ધાંધોવેપાર, રહે. સુમરાવાસ, સમૌ, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 9714485870. (૫) સવસીંગ ડુાંગરજી જાદવ, ઉ.વ. ૫૦, ધાંધો- ખેતી, રહે.
ઠાકોરવાસ, વેળાવાપુરા, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 6353055296. (૬) વવજયસીંગ સોનસીંગ જાદવ, ઉ.વ. ૩૫, ધાંધો-ખેતી, રહે.
મોટાવાસ, સમૌ, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 9898005166. (૭) સુઝુવસિંહ ધ ૂડાજી જાદવ, ઉ.વ. ૪૦, ધાંધો- ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ,
વેળાવાપુરા, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : નથી. (૮) જગતવસિંહ પ ૂનમવસિંહ જાદવ, ઉ.વ. ૨૦, ધાંધો- ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ, વેળાવાપુરા,

તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 7622988998.કોલમ નંબર : ૬ માં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાં સ્રીટ લાઇટના અજવાળામાં ભેગા મળી
ગંજીપાના વડે રૂતપયાની હારજીતનો જુ ગાર રમી-રમાડી રોકડા રૂતપયા ૧૬,૯૨૦/- તથા ગંજીપાના નંગ- ૫૨, કકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૭, કકિં.રૂા.
૧૨,૫૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂતપયા ૨૯,૪૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્પટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195019210877, જુગાર ધારા
કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૦૧/૧૫ વાગ્યે મોજે ડીસા હુસેનીચોક પાસે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામા થાાંભલાના અજવાળે આ કામના આરોપીઓ (૧)

રાહુલભાઇ

રણજીતભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૧ ધાંધો.મજુરી રહે.ડીસા રે લ્વે સ્પટેશન ચાર રસ્પતા પાસે ગોપાલનગર ડીસા તા.ડીસા (૨) પરે શભાઇ મેરુજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૩
ધાંધો.છુટક મજુરી

રહે.ડીસા રે લ્વેસ્પટેશન પાણીના બોર પાસે ભોપાનગર તા ડીસા મો.નાં.૭૯૮૪૩૬૬૮૪૬ (૩) પોપટજી પ્રધાનજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૧ ધાંધો.

ુ ાઇ જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૨૯ ધાંધો.ડ્રાઇવવિંગ
મજુરી રહે. ડીસા રે લ્વે સ્પટેશન ચાર રસ્પતા પાસે ગોપાલનગર ડીસા તા.ડીસા મો.૭૯૯૦૩૩૪૪૭૮ (૪) રાજુભાઇ શાંભભ
રહે. ભોપાનગર બાવાવાસ તા ડીસા મો.નાં ૯૦૨૩૧૪૦૮૭૧ (૫) પરબતભાઇ અનુપજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૫૫ ધાંધો. મજુરી રહે.ડીસા રે લ્વેસ્પટેશન ચાર રસ્પતા
પાસે ભોપાનગર તા ડીસા મો.નાં ૮૧૯૯૫૫૧૪૧૨ હુસેનીચોક પાસે 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- ૧૦૨૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૧૩૯૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૧૫૯૦/- તથા
મોબાઈલ ફોન નાંગ -૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુલ કક.રૂ.-૧૨૦૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્પટ્રેટ સા.શ્રી
બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવટક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા
મેજીસ્પટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દભિણ પો.સ્પટે.પાટટ બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૨૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબ તેમજ ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯,૧૮૮ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૮)
તા ૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૬/૪૦ વાગે મોજે મજાતપુર ગામની પ્રાથમીક શાળાની અંદર ખુલ્લા પતરાના શેડની નીચે ખુલ્લામાાં ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧)
હરીજી ભેમાજી ઠાકોર (૨) રામાભાઇ મણાભાઇ રાઠોડ(૩) કાળુભાઇ તેજાભાઇ ઠાકોર (૪) ભીખાભાઇ હીરાભાઇ પરમાર(૫) બાબુભાઇ સદાભાઇ ઠાકોર (૬)
અશોકભાઇ બાબુભાઇ જોષી તમામ રહે.મજાતપુર તા.વડગામ જાહેરમા ગે.કા. રીતે પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડી જુગારના ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સદરે ઇસમોની અંગઝડતી તથા પટ ઉપર મળી કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૧૨૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન
નાંગ-૦૬ કક.રૂ.૩૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧૪૨૮૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વડગામ પો.સ્પટે.પાટટ -બી
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૧૦૫૪૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ક.-૦૨/૧૫ વાગે મોજે ડીસા ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ પાસે ગામે આ કામના આઠેય તહોદારો (૧)હરજીભાઇ અણદાભાઇ જાતે.માળી
રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા (૨) ભુરાભાઇ કરમશીભાઇ જાતે.માળી રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા (૩) વવક્રમભાઇ હેમજીભાઇ
જાતે.માળી રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા (૪) પ્રકાશભાઇ હરજીભાઇ જાતે.માળી રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા (૫) રાણાભાઇ
રૂપશીભાઇ જાતે.માળી રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા (૬) રૂડાભાઇ શીવાભાઇ જાતે.માળી રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા(૭)
મોતીભાઇ રત્નાભાઈ જાતે.માળી રહે. ભાભર શ્રીનાથ સોસાયટી વાવરોડ તા.ભાભર(૮)રાજુભાઇ ભગવાનભાઇ જાતે.માળી મુળ રહે. ભાભર ચાંન્રલોક સોસાયટી
વાવરોડ હેપી મોલની પાછળ તા.ભાભર હાલ રહે.ડીસા ઇન્દીરાનગર ધુળીયા કોટ તા.ડીસા ડીસા હરજીભાઇ અણદાભાઇ માળીના રહેણાાંક ઘરના ખુલ્લા વરાં ડામાાં
લાઇટના અંજવાળે ગાંજીપાના વડે પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમતા હોય સદરે જગ્યાએથી પટ ઉપરથી મળી આવેલ રોકડ રકમ ૨૨,૪૧૦/- તથા મોબાઇલ
ફોન.નાંગ.૦૬ કી.રૂ.૩૫૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૫૭,૪૧૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે આઠેય ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્પટે શન પાટટ બી
ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૬૨૧૦૪૯૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧ ક.-૧૯/૦૦ વાગે મોજે ડીસા વશવનગર કાં કાવટી સોસાયટી સામે ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) મનુભાઇ સરતાનભાઇ જાતે દે સાઇ ઉવ.૩૦
ધાંધો વેપાર રહે ડીસા શીવનગર કાં કાવટીનગર સોસાયટી ગળીની સામે ડીસા તા.ડીસા તથા (૨) પ્રભાતસીગ ભરતસીગ વાધેલા (દરબાર) ઉવ ૨૪ ધાંધો મજુરી
રહે શીવનગર કાં કાવટીનગર સોસાયટી ડીસા તા.ડીસા તથા (૩) નટુભાઇ નરસીહભાઇ જાતે ઠકકર ઉવ ૬૬ ધાંધો વેપાર રહે ખોડીયાર પાલટરની સામે ચાંન્ર લોક
સોસાયટી ડીસા

તા.ડીસાતથા (૪) કદપકકુ માર જયાંતીભાઇ જાતે પરમાર ઉવ ૩૮ ધાંધો મજુરી રહે ડીસા કાં કાવટીનગર સોસાયટી

પ્રેમજી જાતે રાવ (બારોટ) ઉવ ૨૮ ધાંધો મજુરી રહે ડીસા કાં કાવટીનગર સોસાયટી

ગેરેજની પાસે

તા.ડીસા (૫) અશોકભાઇ

તા.ડીસા (૬) મહેશભાઇ રમણભાઇ શ્રીમાળી રહે.ડીસા

વશવનગર તા.ડીસા નાસી ગયેલ છે મોજે ડીસા વશવનગર કાં કાવટી સોસાયટી સામે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા
જુગારના પટ પરથી રૂ. ૧૧૭૦૦/- તથા પકડાયેલ પાાંચ ઇસમો અંગ ઝડતીના રૂ.૬૦૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ જેની કુ લ કક.રૂ.૧૬૦૦૦/-તથા ગાંજીપાના-૫૨
જેની કક.રૂ.૦૦/- એમ કુ લ મળી રૂ. ૩૩૭૮૦/- ના જુગારના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન આરોપી નાંબર-૦૬ નાસી જઈ ગુનો
કરે લ હોઇ ડીસા શહેર ઉત્તર પો.સ્પટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૧૦૪૯૭/૨૧ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે ગોલવીજુના ગામે સ્પકુ લની પાછળ તળાવની પાળે ગામે આ કામના તહોદારો-(૧) મફતસીહ મોહબતસીહ વાઘેલા
રહે.ગોલવીજુના સીમ તા.કદયોદર (૨) ઉમાજી માધાજી ઠાકોર રહે.ગોલવીજુના તા.કદયોદર (૩) ભુપતજી ધારસીજી ઠાકોર રહે.ગોલવીજુના તા.કદયોદર (૪)
અમરતજી તરસાંગજી ઠાકોર રહે.ધનકવાડા તા.કદયોદર (૫) પ્રકાશજી ભાવાજી ઠાકોર રહે.કોતરવાડા તા.કદયોદર વાળાઓ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના
વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના પટ પરથી રૂ. ૧૦૯૨૦/- તથા પકડાયેલ જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ રકમ રૂ.૮૨,૪૨૦/- ના મુદામાલ સાથે

પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ કદયોદર પો.સ્પટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૭૨૧૧૦૬૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક-૧૯/૩૦ વાગ્યે મોજે ચાાંદરવા ગામે કામનો તહોદાર મહેન્રભાઇ ભુરાભાઇ આંબાભાઇ રાજપુત રહે-ચાાંદરવા તા-વાવ વાળો પોતાના
કબજા ભોગવટાના ભેંસો બાાંધવાના વાડા માાં ગમાણમાાં ચારા નીચે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બીયર ટીન એમ કુલ નાંગ-૬૬૯ કકરૂ-૬૭,૫૦૦/- નો
રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ વાવ પો.સ્પટે.પાટટ સી ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૩૧૧/૨૦૨૧ પ્રોહી. કલમ-૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬ (૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૧

ક.૦૨/૦૦

વાગે મોજે અંબાજી શક્ક્ત ભુવન નામની ધમટશાળાના રૂમ નાં.૧૨૨ ની અંદર ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) સૈલેશભાઇ

સાાંકળચાંદ પટેલ ઉ.વ.૫૦ ધાંધો.ખેતી રહે.મેલાણીયા વાસ હરે શ્વર મહાદે વની પોળ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૨) રાકેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ ઉ.વ.૪૭
ધાંધો.વેપાર રહે.કડા દરવાજા દરબાર રોડ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૩) પ્રવવણભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ ઉ.વ.૫૦ ધાંધો.ગેરેજ રહે.ગોવવિંદ ચકલા સ્પટે શન રોડ
વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૪) ગોવવિંદભાઇ શાંકરલાલ પટેલ

ઉ.વ.૫૫ ધાંધો.વનવ ૃત્ત રહે.દીપડા દરવાજા કડા રોડ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૫) કીરીટભાઇ

બાબુલાલ પટેલ ઉ.વ.૪૪ ધાંધો.હોટલ રહે. કડા દરવાજા દરબાર રોડ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૬) રાજેન્રકુ માર કાાંન્તીલાલ પટેલ ઉ.વ.૫૨ ધાંધો.નોકરી રહે.
દીપડા દરવાજા કડા રોડ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૭) આશીષકુ માર બાબુલાલ પટેલ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે. ફતેહ દરવાજા વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા(૮)
નીતીનભાઇ ગોપાલભાઇ પટેલ ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.ખેતી રહે. દીપડા દરવાજા કડા રોડ વવસનગર જીલ્લો.મહેસાણા અંબાજી ટાઉનમાાં આવેલ શક્ક્ત ભુવન નામની
ધમટશાળાના રૂમ નાં.૧૨૨ ની અંદર આવેલ રૂમમાાં ગાંજી પાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ તથા કુ લ રોકડ
રકમ રૂ.૮૬,૬૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ કક.રૂ.૫૧,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૧,૩૭,૬૪૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોક્ત ઇસમો પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી
પો.સ્પટેશન પાટટ -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૬૩૬/ ૨૦૨૧ જુગારધારા ક. ૪,૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૧૮/૩૦ વાગે મોજે અનુપમ સોસાયટી જીતેન્રકુ માર હરીલાલ માળીના મકાનમાાં ગામે આ કામેના આરોપીઓએ(૧) જીતેન્રકુ માર
હરીલાલ સોલાંકી (માળી) ઉવ ૪૫ ધાંધો.વેપાર રહે. અનુપમ સોસાયટી,ડીસા તા ડીસા

મો.૯૮૨૪૬૬૪૧૩૪ (૨) શાાંતીલાલ નારણજી સોલાંકી (માળી) ઉવ.૫૦

ધાંધો.ખેતી રહે.કદપક હોટલ પાછળ ડીસા તા ડીસા મો. ૯૮૨૫૦૫૧૧૦૩ (૩) મવનશભાઇ શાાંતીલાલ માળી ઉવ ૩૨ ધાંધો.ખેતી રહે ડીસા કદપક હોટલ પાછળ
જુવાર ફોમટની સામે તા ડીસા મો.૯૯૦૪૧૧ ૭૭૯૯(૪) મુકેશ ઓમપ્રકાશ પઢીયાર (માળી) ઉવ ૩૮ ધાંધો.ખેતી રહે.ખોડીયાર પાકટ ત્રણ હનુમાન રોડ ડીસા તા
ડીસા મો.નાં.૯૮૯૮૧૫૪૫૦૮ (૫) પરે શભાઇ વસાંતભાઇ ઠક્કર ઉવ ૪૬ ધાંધો.વેપાર રહે.પાટણ હાઇવે શ્રીવનવાસ સોસાયટી તા ડીસા મો.૮૧૪૧૪૦૫૫૪૧ (૬)
કલપેશભાઇ પનાજી સોલાંકી (માળી) ઉવ.૩૬ ધાંધો.ખેતી રહે.માલગઢ મોટી ઢાણી તા ડીસા

મો.૯૭૧૪૧૦૯૫૩૦ (૭) લક્ષ્મણભાઇ વવરાજી માળી ઉવ ૪૫

ધાંધો.ખેતી રહે.શાંભવનગર,રાણપુર રોડ ડીસા તા ડીસા મો.નાં-૯૮૨૫૨૦૦૦૦૮ (૮) મનોજકુ માર કસ્પતુરજી દે વડા (માળી) ઉવ ૩૬ ધાંધો.ખેતી રહે. માલગઢ
જોધપુરીયા ઢાણી તા ડીસામો.નાં-૯૯૯૮૫૫૩૮૮૮ (૯) મગનભાઇ રૂપાજી માળી ઉવ ૪૦ ધાંધો. ખેતી રહે. માલગઢ મોટીઢાણી તા ડીસા મો.નાં-૯૯૯૮૨૯૧૬૩૦
સાથે મળી આરોપી જીતેન્રકુ માર હરીલાલ માળીના રહેણાક મકાનમાાં પોતાના અંગત લાભ સારૂ તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ
રે ઇડ દરમ્યાન અંગઝડતી તેમજ પટ ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ.૨,૧૧,૪૯૦/- તથા ગાંજીપાના કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા લાઇટ બીલ કક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા ધાબળો કક.રૂ
૦૦/૦૦ આમ કુ લ કક.રૂ -૨,૧૧,૪૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તેમજ ચહેરા ઉપર માસ્પક ન પહેરી તેમજ સોશીયલ ડીસ્પટન્સ ન જાળવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
ડીસા શહેર દભિણ પો.સ્પટે. પાટટ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૪૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૪,૫ તથા ઇ.પી.કો કલમ ૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝા.મેનેજમેન્ટ એક્ટ
કલમ ૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૧ ક.-૧૭/૩૦ વાગે મોજે ડીસા ડીસા ધુળીયાકોટ પાણીના ટાાંકા પાસે ખુલ્લી જગ્યામા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) કદલીપગીરી ભાવગીરી
જાતે ગૌસ્પવામી ઉવ.૨૬ ધાંધો ડ્રાઇવીંગ રહે ડીસા ધુળીયા કોટ સ્પકુલવાળી ગલીમા તા.ડીસા તા.ડીસા તથા (૨) જીગરભાઇ ઉફટ કાળુ કમલેશભાઇ જાતે.ઠાકોર
ઉ.વ.૨૧ ધાંધો.મજુરી રહે.ડીસા ધુળીયાકોટ પાણીના ટાાંકા પાસે તા.ડીસા તથા (૩) વવનોદભાઇ મગનભાઇ માજીરાણા ઉ.વ.૨૪ ધાંધો.મજુરી રહે ડીસા ધુળીયાકોટ
રામાપીરના માંકદરવાળી ગળી તા.ડીસા

તા.ડીસા તથા (૪)પ્રહલાજી ઇશ્વરજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ ધાંધો-મજુરી રહે.ડીસા રીજમેન્ટ સરકારી કોલ્ડ સ્પટોરે જસામે

હનુમાન માંકદર પાસે તા.ડીસા મોજે ડીસા ધુળીયાકોટ પાણીના ટાાંકા પાસે ખુલ્લી જગ્યામા જાહેરમાાં પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા હોય સદરે
જગ્યાએથી પટના રૂ. ૧૨૦૫૦ /- તથા સદરે ચારે ય ઇસમોની અંગ ઝડતીના રૂ.૩૯૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ જેની કુ લ કક.રૂ.૩૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના -૫૨
જેની કક.રૂ.૦૦/- એમ કુ લ મળી રૂવપયા ૧૯૪૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ચારે ય ઇસમો પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ

ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર ઉત્તર

પોલીસ સ્પટે શન પાટટ બી. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૧૦૫૦૦/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્પટે શન ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૧૦૫૦૦/૨૦૨૧
જુગાર ધારા ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧ ક.૨૩/૫૫ વાગે માાંજે વડા કહરે ચા ગામડી ગામે આ કામના તહોદારો (૧) મુકેશજી ચાંદુજી ઠાકોર (કહરે ચા) ઉં.વ.૨૮ ધાંધો.ખેતી રહે.વડા
કહરે ચા વાસ તા.કાાંકરે જ (૨) રાજાજી પબાજી ઠાકોર (કહરે ચા)

ુ જોરાજી ઠાકોર (કહરે ચા)
ઉં.વ.૨૬ ધાંધો.મજુરી રહે.વડા કહરે ચા વાસ તા.કાાંકરે જ (૩) શાંભજી

ઉં.વ.૨૪ ધાંધો.ખેતી રહે.વડા કહરે ચા વાસ તા.કાાંકરે જ (૪) બચુજી મણાજી ઠાકોર (તારોરીયા)

ઉં.વ.૪૫ ધાંધો.ખેતી રહે.વડા કહરે ચા વાસ તા.કાાંકરે જ (૫)

કલ્યાણજી ઉફે કલો સોમાજી ઠાકોર (કહરે ચા) ઉં.વ.૨૮ ધાંધો.ખેતી રહે.વડા કહરે ચા વાસ તા.કાાંકરે જ (૬) દે વાજી ઉફે રાધુજી પ્રતાપજી ઠાકોર (ઇસરવા) ઉં.વ.૨૮
ધાંધો.મજુરી રહે.વડા ઇસરવાવાસ તા.કાાંકરે જવાળાઓને તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૨૩/૫૫ વાગે વડા તા.કાાંકરે જ મુકામે અટક કરે લ છે .વડા કહરે ચા ગામડીમાાં
પ્રધાનજી ગાંભીરજી ઠાકોર રહે.વડા તા.કાાંકરે જવાળાના ખેતરમાાં બનાવેલ ઢાળીયાની આગળ ખુલ્લા ચોકમાાં લાઇટના અજવાળે જાહેરમાાં ગે.કા અને વગર પાસ

પરમીટે જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે પૈસાથી

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૧૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે

પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્પટે .પાટટ -બી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૪૪/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબ તેમજ જુગાર ધારા
કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા:૨૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક- ૦૯/૧૫ વાગે મોજે ગોલા ગામે સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ ડીઝાયર ગાડી નાં. GJ-23-BD-1909 ના ચાલક રમેશકુ માર
પુરખારામ જાટ ચૌધરી રહે. ખારા તા. સાચોર જી. જાલોર વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની
બોટલ નાંગ-૧૨૨ કક.રૂ. ૩૬૪૯૪/- તથા મોબાઇલ નાંગ -૨ કક.રૂ. ૫૫૦૦/- તથા ડીઝાયર ગાડી નાં. GJ-23-BD-1909 ની કકિં.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુલ કકિં.રૂ.
૩,૪૧,૯૯૪/- નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા વવરાજ ઉફે અમરતભાઇ મગારામ જાટ રહે. ખારા તા. સાચોર જી. જાલોર વાળાએ માલ ભરાવી તથા
મો.નાં. ૯૦૯૯૭૧૮૨૮૫ નો છે તેણે માલ માંગાવી ગુજરાતમાાં દારૂ ધુષાડવાનુ સડયાંત્ર રચી ગુનો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા
પો.સ્પટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૩૩/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી કલમ ૬૫ એ,(ઇ),૧૧૬ (૨),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૧૯/૦૦ વાગ્યે માાંજે વાવ ભાખરી રોડ પર વાવની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) દીનેશભાઇ ભુરાભાઇ સોલાંકી (રાજપુત) રહે
સોલાંકી વાસ વાવ તા.વાવ (૨) વવક્રમભાઇ મઘાભાઇ જાતે રાજપુત (સોલાંકી) રહે.ગોલપનેસડા તા.સુઇગામ (૩) બીપીનભાઇ જાતે રાજપુત (ભબજલાણી) રહે
બીજલાણીવાસ વાવ તા.વાવ (૪) વવપુલભાઇ નાગજીભાઇ જાતે રાજપુત રહે સોલાંકીવાસ વાવ તા.વાવ
વાવ

(૫) છગાભાઇ ઇશ્વરભાઇ જાતે વજીર રહે.વજીરવાસ

તા.વાવ વાવ ભાખરી રોડ પર વાવની સીમ આવેલમાાં છગાભાઇ ઇશ્વરભાઇ જાતે વજીર રહે.વજીરવાસ વાવ તા.વાવવાળાના કોઢીયાવાળા નામથી

ઓળખાતા ખેતરમાાં ગાંજીપાનાનો તીનપતીનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રોકડ રકમ રૂ.૨૬૪૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કકમત રૂવપયા ૧૦૦૦૦/- તથા એક
મો.સા કકમત રૂવપયા ૩૦,૦૦૦/-તથા પટ પરથી રોકડ રકમ રૂ.૧૬,૦૦૦/- મળી આવેલ ગાંજીપાના ૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કૂલ રૂ.૬૬૪૬૦/- ના જુગારના સાહીત્ય
સાથે ઉપરોકત બે ઇસમો મળી આવી તથા (૧) બીપીનભાઇ જાતે રાજપુત (ભબજલાણી) રહે બીજલાણીવાસ વાવ તા.વાવ (૨) વવપુલભાઇ નાગજીભાઇ જાતે
રાજપુત રહે સોલાંકીવાસ વાવ તા.વાવ (૩) છગાભાઇ ઇશ્વરભાઇ જાતે વજીર રહે.વજીરવાસ વાવ તા.વાવવાળાઓ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વાવ પો.સ્પટે.પાટટ બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૩૧૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૦૧:૪૫ વાગે મોજે નવા ગામની સીમ, ખુલ્લા ખેતરમાં ગામે આ કામેના (૧) દશરથજી અનારજી રાઠોડ, ઉ.વ. ૩૦, ધાંધોખેતી, રહે. આસેડા ગામની સીમ, તા.ડીસા,જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 9727034191.. (૨) સરતાનજી મફાજી જેહાતર, ઉ.વ.૩૨, ધાંધો-ખેતી, રહે.
આસેડા ગામની સીમ, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : નથી.. (૩) વવનોદજી અનારજી રાઠોડ, ઉ.વ. ૨૮, ધાંધો-ખેતી, રહે. આસેડા ગામની
સીમ,તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : 9714102645.(૪) બદાજી રાધુજી ઠાકોર,ઉ.વ. ૪૦, ધાંધો- ખેતી, રહે. કણઝરા, તા.ડીસા, જજલ્લો –
બનાસકાાંઠા. મોબાઇલ નાંબર : નથી કોલમ નંબર – ર માં જણાવેલ આરોપીઓએ કોલમ નંબર : ૬ માં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાં મોબાઇલની લાઇટોના
અજવાળામાં ભેગા મળી ગંજીપાના વડે રૂતપયાની હારજીતનો જુ ગાર રમી-રમાડી રોકડા રૂતપયા ૧૩,૪૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ- ૫૨, કકિં.રૂા. ૦૦/- તથા
મોબાઇલ નંગ-૨, કકિં.રૂા. ૧૦,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂતપયા ૨૩,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્પટે.પાટટ બી.ગુ.ર.નાં.11195019210885, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૦)
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક. ૦૦/૩૦ વાગ્યે મોજે જાડા ગામની સીમ ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) જયાંવતજી રઘુજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૪૫ ધાંધો- ખેતી (૨)
પ્રકાશજી પીરાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૧ ધાંધો- ખેતી (૩) કકતીજી વેલાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધાંધો- ખેતી (૪) ખોડાજી ભુરાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધાંધો- ખેતી
ુ ાઇ બળવાંતભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી તમામ રહે.-જાડા તા.કદયોદર જી.બનાસકાાંઠા
(૫) જીવણજી વેલાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૨ ધાંધો- ખેતી (૬) શાંભભ
જાહેરમાાં ગાંજીપાના તેમજ રોકડા રૂવપયા સાથે તેઓના અંગત ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં જાડા ગામની સીમમાાં જયાંવતજી રઘુજી જાતે ઠાકોર વાળાના ખુલ્લા ખેતરમાાં
જુગાર રમતા રોકડા રૂ.૧૩,૦૩૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લ રૂ,૧૩,૦૩૦/- ના મુદામાલ સાથે છ ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
કદયોદર પો.સ્પટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195017211071/2021 જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૧ ક.૦૯/૦૦ વાગે મોજે અંબાજી મેઈન બજાર જુના મહેલ પાસે આવેલ રાધે પેલેસ હોટલના રૂમ નાં.-૨૦૧ ની અંદર આ કામના તહોદારોએ
(૧) હીતેન્રકુ માર વસાંતલાલ જોષી રહે.માણસા જુની પોસ્પટ ઓફીસની બાજુમાાં જીલ્લો.ગાાંધીનગર (ર) વવજયભાઇ દવજીભાઇ પટેલ રહે.ગામ.પરબતપુરા, પાણીની
ટાાંકી પાસે તા.માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર (૩) સાંજયકુ માર જીવણભાઇ પટેલ રહે.ગામ.પરબતપુરા, માઢીયાવાસ તા.માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર (૪) બાબુભાઇ
કચરાભાઇ પટેલ રહે.ગામ.રાજપુરા, પટેલ વાસ તા.માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર (૫) પરે શભાઇ જીવણભાઇ પટેલ ઉ.વ.૪૩ ધાંધો.ખેતી રહે. મ.નાં.બી/૧/૩૦૩
સીતારામ એવન્યુ ન્યુ રાણીપ અમદાવાદ (૬) રાજુભાઇ બાબુલાલ નાઇ રહે.નાઇ વાસ મણીયાર શેરી માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર (૭) રામાભાઇ કરશનભાઇ પટેલ
રહે.ગામ.રાજપુરા, પટેલ વાસ તા.માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર (૮) રમેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ રહે.મ.નાં.૧૩ નરનારાયણ સોસાયટી માણસા જીલ્લો.ગાાંધીનગર
અંબાજી ટાઉનમાાં આવેલ મેઈન બજાર જુના મહેલ પાસે આવેલ રાધે પેલેસ હોટલના રૂમ નાં.-૨૦૧ ની અંદર આવેલ રૂમમાાં ગાંજી પાના વડે તીન પત્તીનો
પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ તથા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૬૨,૦૪૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૮ કક.રૂ.૬૯,૦૦૦/- મળી કુ લ
રૂ.૧,૩૧,૦૪૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોક્ત ઇસમો પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્પટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૦૦૬૩૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.
૪.૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૨૨)
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૩/૪૫ વાગે મોજે રણાવાડ(જા) ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) સાંજુભા વવજુભા જાતે.વાઘેલા રહે.ઉબરી તા.કાાંકરે જ (૨)
કદનેશભાઇ દાનસુગભાઇ જાતે.જોષી (૩) લાલાભાઇ શીવાભાઇ જાતે.જોષી બન્ને રહે.રણાવાડા(જા) તા.કાાંકરે જ (૪) પાચાભાઇ અમથાભાઇ જાતે.ઠાકોર
રહે.માણેકપુરા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ
કીં.રૂ.૧૦,૧૮૦/-ના રોકડ રકમ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્પટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૧૯૮/૨૦૨૧ જુગારધારા
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૨૩)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૨/૩૦ વાગે મોજે ઉણ ગામની કાલોર સીમમાાં ગામે આ કામના તહોદારો (૧) ધનેશ્વર ઉફે ધનો માનાભાઇ જાતે.જોશી ઉ.વ.૨૮
ધાંધો.ખેતી રહે.ઉણ બ્રાહ્મણવાસ તા.કાાંકરે જ (૨) લાલભા ભોપુભા જાતે.વાઘેલા ઉ.વ.૨૫ ધાંધો.નોકરી રહે.ઉણ અમરાપુર તા.કાાંકરે જ (૩) અરજણભાઇ નાનજીભાઇ
જાતે.પ્રજાપવત ઉ.વ.૩૬ ધાંધો.ખેતી રહે.ઉણ સોલાંકીવાસ તા.કાાંકરે જ (૪) અમરતજી સદાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.મજુરી રહે.ઉણ અમરાપુરા તા.કાાંકરે જ (૫)
વવનાજી સવસીજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૭ ધાંધો.વેપાર રહે.વડા નકદ વવસ્પતાર તા.કાાંકરે જ ઉણ ગામની કાલોર સીમમાાં સુરેશજી બલાજી ઠાકોર રહે.ઉણ સીમ
તા.કાાંકરે જવાળાના રહેણાાંક છાપરાની બાજુમાાં આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં લાઇટના અજવાળે જાહેરમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે
પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૦,૯૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્પટે .પાટટ -બી-ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૫૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૨૪)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૧/૦૫ વાગે મોજે મુડેઠા ગામ ગોગાપુરા ખુલ્લી જગ્યાએ ગામે આ કામના તહોદાર નાં. (૧) ટીકાજી જેણાજી જાતે.રાઠોડ (૨)
યશવાંતવસિંહ ઉફે યશો કહળાજી જાતે.રાઠોડ (૩) સોનવસિંહ પ્રહલાદજી જાતે-રાઠોડ (૪) રામવસિંહ અજમલજી જાતે-રાઠોડ (૫) બાલસીંગ સતુજી જાતે-રાઠોડ (ઠાકોર)
તમામ રહે.મુડેઠા દુદાણી પાટી (ગોગાપુરા) તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા વાળાઓએ ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા વડે જુગાર રમી રમાડી અંગ જડતી માાંથી કુ લ
રોકડ રકમ રૂપીયા ૮૯૧૦/- તથા પટ ઉપરથી રૂ.૧૨૪૦/- એમ કુલ રોકડ રકમ રૂ.૧૦,૧૫૦/- તથા બેટરી નાંગ ૦૧ કક.રૂ.૧૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ મળી
કુ લ કક.રૂ.૧૦૨૫૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્પટે ભાગ બી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૯૨૭/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મ ૃજબ તેમજ
જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૫)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગ્યે મોજે ભાભરનવા ગામે આ કામના ત્હોદારોએ (૧) ઇન્દુભા ભુરૂભા જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૩૯ ધાંધો-મજુરીકામ
રહે.ભાભરનવા બ્રાહ્મણ બોડીંગ પાસે તા.ભાભર(૨) દાદુભા કદલુભા રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરનવા મારૂવતનાંદન હોટલની બાજુમાાં તા.ભાભર(૩)
કાળુભા અભેવસિંહ જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૨૨ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર(૪) રણવધરવસિંહ વનરાજવસિંહ જાતે.રાઠોડ ઉ.વ.૧૯ ધાંધો-મજુરીકામ
રહે.ભાભરનવા દરબારમાઢ તા.ભાભર(૫) કદનેશભાઇ ઉફે દાણી મહેન્રભાઇ દરજી ઉ.વ.૪૦ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરનવા ખત્રીકુ વા

તા.ભાભર(૬) લાલુભા

ુ ા રાઠોડ ઉ.વ.૨૮ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ(૭) રમેશભા બાબુભા રાઠોડ ઉ.વ.૨૮ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ભાભરનવા ચારણમાતાના માંકદરપાસે
હાંસભ
તા.ભાભર(૮) અંદરવસિંહ શાંકરસીંહ વાઘેલા ઉ.વ.૧૯ ધાંધો-મજુરીકામ રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ (૯) રમુભા અભેસીંહ રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર જી.બનાસકાાંઠા
ભાભરનવા ગામે આવેલ આનાંદ પ્રકાશ સ્પકુ લની પાછળ આવેલ ચોકમાાં પીંપળીના ઝાડ નીચે ખુલ્લા ચોકમાાં પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે
તીનપતીનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રૂવપયા ૨૪૨૨૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૮ કક.રૂ.૧૧૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા મો.સા ૦૩ કક.રૂ.૮૦૦૦૦/-એમ મળી કુ લે કક.રૂ.૧,૧૫,૭૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહોદાર નાં-૦૧ થી નાં-૦૮ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા ત્હો.(૯) રમુભા અભેસીંહ
રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભરવાળો નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પોલીસ સ્પટેશન પાટટ -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૯૨૭/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૧૨
મ ૃજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૬)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૪૦ મોજે- ભાભરજુના ગામે ભાગવત શેરીમાાં આ કામના તહોદારો (૧) પીન્ટુ અબ્જબાસભાઇ મીર ઉ.વ.૩૫ રહેભાભરજુના,ભાગવત શેરી તા.ભાભર(૨) આશીષભાઇ કકરીટભાઇ ઠક્કર ઉ.વ.૨૬ રહે-ભાભરજુના,સ્પટેટ બેંક પાસે તા-ભાભર (૩) કદનેશભાઇ ઉફે લાલાભાઇ
ભરતભાઇ ઠક્કર ઉ.વ.૨૫ રહે-ભાભર અંબેશ્વર સોસાયટી તા-ભાભર(૫) સમીરભાઇ વસ્પતાભાઇ જાતે-મીર ઉ.વ.૨૬ રહે-કદયોદર શ્રીનાથ બાંગ્લોઝ તા-કદયોદર(૬)
રફીકભાઇ હબીબભાઇ જાતે-મીર ઉ.વ.૩૪ રહે-ભાભરજુના તા-ભાભર તહો.નાં.૧ ના ભાગવતશેરી ,ભાભરજુના ખાતે આવેલ રહેણાાંક મકાનમાાં તેઓના અંગત
ફાયદા સારૂ ધાણીપાસા વડે પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમતાાં તેઓની અંગઝડતી તેમજ પટ ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ.૧૮૪૨૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૦૨
જેની કક.રૂ.૧૦૫૦૦/- તથા ધાણીપાસા નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ.૨૮૯૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્પટે . પાટટ બીગુ.ર.નાંબર.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૯૩૨/૨૦૨૧ જુગારધારા કલમ ૪ તથા ૫ મ ૃજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

(૨૭)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૧૯/૪૦ વાગે મોજે પાલનપુર હરીપુરા બોર પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) રમેશભાઈ છગનજી જાતે ઠાકોર
રહે.પાલનપુર હરીપુરા બ્રાહ્મણવાસ,(૨)ગણપતભાઈ છગનભાઈ જાતે.ઠાકોર રહે.પાલનપુર હરીપુરા પટણીવાસ, ખેતાજીની દુકાનની સામે, પાલનપુર મુળ રહેધ્રાન્ડવડા તા-કદયોદર જી-બનાસકાાંઠા(૩)દશરથભાઈ છગનભાઈ જાતે- ઠાકોર રહે. પાલનપુર હરીપુરા પટણીવાસ,ખેતાજીની દુકાનની સામે, પાલનપુર મુળ રહેધ્રાન્ડવડા તા-કદયોદર (૪) સુરેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ જાતે-ઓડ રહે.હરીપુરા ઈશ્વરભાઈ ઠાકોરના ગલ્લાની બાજુમાાં તા.પાલનપુર (૫) પ્રવવણભાઇ અમીચાંદ જાતેઠાકોર

રહે.હરીપુરા વણજારા વાસ, પાલનપુર(૬) ભુપતજી ઘેમરજી જાતે-ઠાકોર

રહે.એગ્રો કોલ્ડ સ્પટોરજની સામે,ડીસા રીજમેંટ તા-ડીસા (૭) સાંજયભાઈ

દલજીભાઈ જાતે-ઠાકોર રહે.હમીરબાગ સાંપની બાજુમાાં તા-પાલનપુર જાહેરમાાં ગે.કા રીતે ગાંજીપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ
રૂપીયા.૧૦,૧૨૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવટ પો.સ્પટે પાટટ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૬૭૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૮)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૦૦ વાગે મોજે વશહોરી ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) તખુજી જ્યાંતીજી જાતે.ઠાકોર રહે.વશહોરી(કોતરવાડીયાવાસ) તા.કાાંકરે જ
જી.બનાસકાાંઠા

(૨)

કરણજી

સ્પવરૂપજી

જાતે.ઠાકોર

રહે.વશહોરી(કોતરવાડીયાવાસ)

તા.કાાંકરે જ

જી.બનાસકાાંઠા

(૩)

વવહુભા

રઘુભા

જાતે.ડાભી

રહે.વશહોરી(ભાવાણીપાટી) તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૪) બળદે વજી લીલાજી જાતે.ઠાકોર રહે.વશહોરી(કોતરવાડીયાવાસ) તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત
ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ કીં.રૂ.૧૦૧૨૦/-ના રોકડ મુદામાલ સાથે મળી પોલીસ રે ડ
દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્પટે. પાટટ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૦૩/૨૦૨૧ જુ.ધા.ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૯)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૫/૩૦ વાગે મોજે અરણીવાડા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) જલુભા બળવાંતવસિંહ જાતે.સોલાંકી (૨) અજયવસિંહ ભેમજીભા
ુ જાતે.સોલાંકી (૪)ભુરાભાઇ વશવાભાઇ જાતે,પરમાર રહે તમામ -અરણીવાડા તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ
જાતે.સોલાંકી (૩) બલુભા કેશજી
ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાકહત્ય સાથે કુ લ કીં.રૂ.૧૦૦૯૦/-ના રોકડ મુદામાલ સાથે મળી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્પટે. પાટટ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૦૪/૨૦૨૧ જુ.ધા.ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૦)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૧૫/૦૦

વાગે

મોજે

પાદરડી ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોદારોએ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ રૂપીયા ૧૦૯૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪ ની કક.રૂ.૬૫૦૦/- તથા મો.સા નાંગ-૦૧ ની કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ રૂપીયા
૪૭,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્પટે.પાટટ બી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૦૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા
ક.૧૨ મુજબ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૧)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ કલાક-૧૬/૩૦ વાગે મોજે ડીસા વવરે નપાકટ ભાગ-૨ ખુલ્લા પ્લોટ માાં ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) રાજેશભાઇ વાલજીભાઇ જાતે.પ્રજાપવત
ઉ.વ.૨૩ ધાંધો.કડીયાકામ (૨) આનાંદભાઇ ડાયાભાઇ પ્રજાપવતજાતે.પ્રજાપવતઉ.વ.૨૨ ધાંધો. કડીયાકામ (૩) કુાં દનભાઇ વાલજીભાઇ જાતે-પ્રજાપવત ઉ.વ.૧૯ ધાંધો.
કડીયા કામ (૪) વવશાલભાઇ બાબુભાઇ જાતે-પ્રજાપવત ઉ.વ.૨૪ધાંધો. કડીયા કામ (૫) અવનલભાઇ બાબુભાઇ જાતે-પ્રજાપવત ઉ.વ.૧૯ ધાંધો. કડીયા કામ તમામ
રહે.ડીસા વીરે ન પાકટ ભાગ-૨ સોસાયટી તા.ડીસા ડીસા વવરે નપાકટ ભાગ-૨ ખુલ્લા પ્લોટમાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર
રમી રમાડી પકડાઈ ગયેલ પાાંચેય ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા-૯૩૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૯૦૦/- મળી કુલ રોકડા રૂ.૧૦૨૦૦/- તથા ગાંજી
પાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ કક.રૂ.-૧૦૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્પટ્રેટસા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુર ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી
સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપીરોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવટક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્પટ્રેટસા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી.
કલમ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દભિણ પો.સ્પટે.પાટટ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૪૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧ર તથા
ઈ.પી.કો. તથા કલમ-૨૬૯,૧૮૮તથા ડીઝાસ્પટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ ની કલમ ૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૨)
તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૦૦/૩૦ વાગે મોજે કૃષ્ણનગર, ઝેરડા ગામે તે એવી રીતે કે , આ કામેના કોલમ નંબર – ર માં ૧) મુકેશભાઇ વેરશીભાઇ
રાવલ, ઉ.વ. ૨૪, ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ, રહે. રાવલ વાસ, ઝેરડા,તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૨) માવજીભાઇ પોપટભાઇ થરાદરા (કોળી), ઉ.વ. ૨૧, ધાંધો-મજુરી,
રહે. કૃષ્ણનગર, ઝેરડા, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૩) કહતેષભાઇ પોપટભાઇ થરાદરા (કોળી), ઉ.વ. ૧૯, ધાંધો-મજુરી, રહે. કૃષ્ણનગર, ઝેરડા, તા.ડીસા,
જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૪) નરે શભાઇ લક્ષ્મણભાઇ રાવળ, ઉ.વ. ૨૯, ધાંધો- મજુરી, રહે. મ.નાં. ૩૨, કહમાલયા સોસાયટી, ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૫) મુકેશજી
લેરાજી ઠાકોર, ઉ.વ. ૩૪, ધાંધો- મજુરી, રહે. મ.નાં. ૨૭, કહમાલયા સોસાયટી, ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૬) વવનોદભાઇ વતુજી પરમાર, ઉ.વ. ૨૭, ધાંધો-મજુરી,
રહે. ભોપાનગર, ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૭) હાંસાજી સોમાજી ઠાકોર, ઉ.વ. ૪૪, ધાંધો-મજુરી, રહે. પ્રજાપવત નગર, કાં સારી, તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૮)
નવવનભાઇ સવાઇભાઇ ઠાકોર, ઉ.વ.૨૮, ધાંધો- ડ્રાઇવીંગ, રહે. મ ૂળ સપરે ડા, તા.વાવ, હાલે રહે. એદરાણા, તા.વડગામ, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.જણાવેલ
આરોપીઓએ કોલમ નંબર : ૬ માં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાં મોબાઇલની લાઇટોના અજવાળામાં ભેગા મળી ગંજીપાના વડે રૂતપયાની હારજીતનો જુ ગાર રમીરમાડી રોકડા રૂતપયા ૧૦,૯૧૦/- તથા ગંજીપાના નંગ- ૫૨, કકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૮, કકિં.રૂા. ૨૨,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂતપયા ૩૨,૯૧૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્પટેશન પાટટ B ગુ.ર.નાં.11195019210887, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

