ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૦૧:૦૦. વાગે મોજે આખોલ ગામની સીમ, હાઇવે રોડ પર આખોલ ચાર રસ્તા ખાતે આવેલ ઓવર બ્રિઝના ડીસા તરફના

છે ડાના ભાગે આ કામના આરોપીઓએ (૧) દિનેશકુ માર ચતરારામ વિશ્નોઇ, ઉ.િ. ૩૦, ધાંધો-ખેતી, રહે. સેસાિા, થાના ચીતરિાના, તા.ચચતરિાના, જિલ્લા –
ઝાલોર (રાિસ્થાન) (ર) મનોિ ઉર્ફે મુન્નો દહરારામ ઉર્ફે હદરરામ વિશ્નોઇ, રહે. કબ ૂલી, તા. ધોરીમન્ના, જિલ્લો – બાડમેર (રાિસ્થાન) મોબાઇલ નાંબર :
8875069143, 9642413429. (૩) કૈ લાશ વિશ્નોઇ (ધાયલ), રહે. કબ ૂલી, તા. ધોરીમન્ના, જિલ્લો – બાડમેર (રાિસ્થાન) મોબાઇલ નાંબર : 7877554117,
9351587473.પોતાના કબ્જા-ભોગિટાની MARUTI SUZUKI INDIA LTD કાં પનીની MARUTI VITARA BREZZA VDI મોડલની સર્ફેિ કલરની રજીસ્રેશન નાંબર
: GJ08BH0002, દકિં.રા. ૫,૦૦,૦૦૦/- િાળીમાાં ગેરકાયિે સર તથા િગર પાસપરમીટે ભારતીય બનાિટની પરપ્ાાંતીય વિિે શી િારની બોટલ નાંગ- ૩૯૩, દકિં.રા.
૧,૯૫,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ હેરાર્ફેરી કરી લઇ આિી ઉપરોક્ત િગ્યાએ પોતાની ગાડી ભયિનક રીતે ચલાિી એકસીડન્ટ કરી પોલીસ રે ઇડમાાં આરોપી નાંબર (૧)
િાળો ભારતીય બનાિટના વિિે શી િાર તથા ગાડી મોબાઇલ ર્ફો નાંગ-૨, દકિં.રા. ૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ દકિં.રા. ૭,૦૫,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ િઇ તેમિ
આરોપી નાંબર : (ર) તથા (૩) િાળાઓ નાસી િઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રરલ પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.11195019210890/2021, ધી ગુિરાત પ્ોહીચબશન
એક્ટની કલમ- ૬૫(A)(E), ૮૧, ૯૮(ર), ૧૧૬(બી) મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૩૦ િાગે મોજે િડાિળ ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોિાર નાં. (૧) ઉત્તમકુ માર શીિાજી ાતે.માળી (પરમાર)
રહે.િડાિળ સીમ તા.ડીસા (૨) શ્રીપાલ ધીરિભાઈ ાતે.માળી (ગેલોત) રહે.હનુમાનનગર ભીલડી હાઈિે તન્નુ મોટટ સ સામે માલગઢ તા.ડીસા (૩) અરવિિંિભાઈ
િયાંતીભાઈ ાતે.માળી (ગેલોત) રહે. હનુમાનનગર ભીલડી હાઈિે િોરાપુરા તા.ડીસા (૪) મહેશકુ માર ફુલચાંિભાઈ ાતે.માળી રહે.હનુમાનનગર ભીલડી હાઈિે
માલગઢ તા.ડીસા (૫) િયેશભાઈ પ્હલાિભાઈ ાતે.માળી રહે. શમશેરપુરા તા.ડીસા (૬) િસાંતભાઈ નેમાજી ાતે.માળી રહે.મોટીઢાણી માલગઢ તા.ડીસા (૭)
નવિનભાઈ શીિાજી ાતે.માળી (પરમાર) રહે.િડાિળ સીમ તા.ડીસા (૮) મહેશભાઈ બચુજી ાતે.માળી (પરમાર) રહે.િડાિળ સીમ તા.ડીસાિાળાઓએ
ગાંજીપાના િડે હારજીતનો પૈસા િડે જુગાર રમી રમાડી રોકડ રકમ રપીયા ૧૫૧૫૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૬ દક.ર.૨૦૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ મળી
કુ લ દક.ર.૩૫૧૫૦- સાથે પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૯૩૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુિબનો

ગુનો

િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૩)
તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૮/૩૦ િાગે માાંજે થરા તાણા રોડ દહમાની મોલની સામે ગોપાલ સ્ટુડીયો અંિર ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧) માધુભાઇ ઉર્ફટ
ગોપાલભાઇ હસમુખભાઇ ાતે ખત્રી રહે.થરા ગોકુ લનગર,તા.કાાંકરે િ. જી.બનાસકાાંઠા તથા (૨) વનરિકુ માર અમ્રુતલાલ ાતે ત્રીિેિી રહે-થરા તાણા રોડ,તા.
કાાંકરે િ,જી.બનાસકાાંઠા (૩) સૌરભ નટુભાઇ ાતે ઠક્કર રહે-થરા તક્ષશીલા સોસાયટી,તા.કાાંકરે િ, તથા (૪) દિનેશચાંદ્ર છનાલાલ ાતે ઠક્કર રહે-થરા મીરામ્બીકા
સોસાયટી,તા.કાાંકરે િ, (૫) હસમુખભાઇ કરશનભાઇ ાતે િોષી રહે-થરા ગોકુ લનગર,તા.કાાંકરે િ, (૬) ધિલકુ માર િયાંવતભાઇ ાતે િરજી (રાઠોડ) રહે-થરા
શાાંવતનગર,તા.કાાંકરે િ, (૭) ડાહ્યાભાઇ િાાંનાભાઇ ાતે ચૌધરી રહે-ચાાંગા,તા.કાાંકરે િ. થરા તાણા રોડ ઉપર આિેલ હીમાની મોલની સામે માધુભાઇ ઉર્ફટ
ગોપાલભાઇ હસમુખભાઇ ાતે ખત્રી િાળાના ગોપાલ સ્ટુડીયોમા ગે.કા અને િગર પાસ પરમીટે ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે હારજીત તીનપત્તીનો પૈસા પાનાનો
જુગાર રમી રમાડતા મળી આિી કુ લ્લે રોકડ રકમ ર. ૧૯,૨૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૧૦૪ દક.ર.૦૦/૦૦ મળી કુ લ મુિામાલ દક.ર.૧૯,૨૦૦/- સાથે સાતેય
ઇસમો પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૫૪/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૪,૫ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી
કરિામાાં આિેલ છે .
(૪)
તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૮/૩૦ િાગે

મોજે ધરણોધર ચાર રસ્તા પાસે આ કામના તહોિાર મોહન સ/ઓ હુકમારામજી ગોરધનજી વિશ્નોઇ(સારણ) રહે.

ગુન્ાં િાઉ સેિાડા રોડ તા. સાાંચોર જી.ાલોર(રાિસ્થાન) િાળાએ પોતાના કબાની બોલેરો ગાડી નાં. GJ-10-F-5724 ની માાં ગેર કાયિે સર ભારતીય બનાિટની
વિિે શી િારની બોટલો નાંગ-૬૦ દક.ર.૩૪,૯૮૦/- તથા બોલેરો ગાડી નાં. GJ-10-F-5724 ની દકિં.ર.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૧ દક.ર.૫,૦૦૦/- એમ
મળી કુ લ દકિં.ર.૧,૮૯,૯૮૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાર્ફેરી કરતાાં પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે. પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૪૬/૨૦૨૧ પ્ોહી
એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૫)
તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૯/૦૦ િાગે મોજે ભાિીસણા ગામની સીમમાાં આિેલ તળાિની પાળે ગામે આ કામના તહોિારો (૧) અશોકજી બાબુજી ઠાકોર રહે.કુ શકલ
તા.પાલનપુર (ર) ધમાટભાઇ કરશનભાઇ પરમાર રહે.સરીપડા તા.પાલનપુર (૩)પ્વિણભાઇ િશરામભાઇ પરમાર રહે.િગાણા ઉગમણી શેરી, િણકરિાસ
તા.પાલનપુર (૪)ભરતભાઇ ગોકળાભાઇ િાગડા (ચૌધરી) રહે.કોટડા (ધાખા) તા.ધાનેરા (૫)અજુ ટનભાઇ અશોકભાઇ ઠાકોર રહે.ઢુાંઢીયા િાડી, ઠાકોરિાસ પાલનપુર
તા.પાલનપુર(૬)રોહીતભાઇ શાંકરભાઇ ઠાકોર રહે.પાલનપુર ગઠામણ િરિાા, પેરોલપાંપની સામે, તા.પાલનપુર (૭) વિનોિ ઉર્ફે જીગો કનુભાઇ ઠાકોર
રહે.પાલનપુર અંબીકાનગર, ચામુડા િાસ તા.પાલનપુર િાળાઓ ભાિીસણા ગામની સીમમાાં આિેલ તળાિની પાળે ાહેરમાાં ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર
રમી રમાડતાાં જુગારના સાહીત્ય ગાંજીપાના મોબાઇલ ર્ફોન તથા ગ્રીનનેટ તથા અલ્ટો ગાડી તથા રોકડા રવપયા સાથે કુ લ દક.ર. ૨,૭૮,૪૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
મળી આિી પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે પાટટ -બી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૬૮૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી
કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

(૬)
તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦ ક.૦૨/૦૦ િાગે મોજે ઇન્દ્રમણા ગામે તેાભાઇ રાણાભાઇના ખેતરમા ખુલ્લી િગ્યામાાં

આ કામના તહોિારોએ (૧) બનુભા રાિતવસિંહ િાઘેલા

રહે.ઇન્દ્રમણા િાઘાણી પાટી તા.કાાંકરે િ (૨) જીતુભા શાાંત ુભા િાઘેલા રહે.ઇન્દ્રમણા િેલાણી પાટી તા.કાાંકરે િ (૩) મોતીભાઇ હીરાભાઇ રબારી રહે.ઇન્દ્રમણા સીમ
ુ ા િાઘેલા રહે.ઇન્દ્રમણા િેલાણી પાટી તા.કાાંકરે િ (૬) િાઘુભા
તા.કાાંકરે િ (૪) દકતીવસિંહ રતનવસિંહ િાઘેલા રહે.ઇન્દ્રમણા િેલાણી પાટી તા.કાાંકરે િ (૫) રાજુભા િે વભ
ુ ા િાઘેલા રહે.ઇન્દ્રમણા િેલાણી પાટી તા.કાાંકરે િ ઇન્દ્રમણા ગામે તેાભાઇ
સોમાજી િાઘેલા રહે.ઇન્દ્રમણા મેઘાણી પાટી તા.કાાંકરે િ (૭) ભાણુભા શાાંતભ
રાણાભાઇના ખેતરમા ખુલ્લી િગ્યામાાં ગે.કા અને િગર પાસ પરમીટે ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે હારજીત પૈસા પાનાથી જુગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ-૧૦૪
દક.રા.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રા.૧૦૩૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ િરમ્યાન સાત ઇસમો પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા પો.સ્ટે .પાટટ -બીગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૮૫૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૭)
તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૪૫ િાગે મોજે કુાં ભારખા ગામે આ કામના તહોિાર (૧) ગાંગારામભાઇ િલાભાઇ જેપાલ ઉ.િ.૩૭ રહે કુાંભારખા તા.સુઇગામ (૨)
ગીરીશભાઇ જીિરાિભાઇ પટેલ ઉ.િ.૨૮ ધાંધો.ખેતી રહે.કુાં ભારખા તા.સુઇગામ (૩) ભાણજીભાઇ રિજીભાઇ ઠાકોર ઉ.િ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે.શેડિ તા.સુઇગામ(૪)
ભલાભાઇ માિજીભાઇ િણોલ ઉ.િ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે.કુાં ભારખા તા.સુઇગામ (૫) તેાભાઇ િલાભાઇ જેપાલ ઉ.િ.૩૫ ધાંધો.ખેતી રહે.કુાં ભારખા તા.સુઇગામ (૬)
િધાભાઇ િેરશીભાઇ ચૌહાણ ઉ.િ.૩૮ ધાંધો.ખેતી રહે.શેડિ તા.સુઇગામ િાળા નાઓ કુાં ભારખા ગામે િચલત િાસમા રહેતા ગાંગારામભાઇ િલાભાઇ જેપાલ ના
ઘરની સામે ાહેરમા ગોળ કુાં ડાળુ િાળી ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે તીન પતીનો પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા િાિ પરના ગાંજી પાના નાંગ-૩૪
કી.ર.૦૦/૦૦ તથા િાિ પર ના રોકડ ર.૬૦૦/- તથા પકડાયેલ ઇસમોની અંગ ઝ્ડતી માાંથી ર.૧૩૦૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૧૮ કી.ર.૦૦/- એમ કુ લ દક
ર.૧૩૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ સુઈગામ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૩૨૧/૨૦૨૧ જુગાર ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ
કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૮)
તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૦૦ િાગે મોજે કાકરાળા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧) ભરતજી ગમાજી ાતે.ઠાકોર (૨) ચમનજી નિાજી
ાતે.ઠાકોર (૩) ભાિેશકુ માર મણીલાલ ાતે.બારોટ (૪) હષટિભાઇ પ્વિણભાઇ ાતે.બારોટ (૫) અજીતજી નાગજીજી ાતે.ઠાકોર (૬) સહિે િજી વિરમજી
ાતે.ઠાકોર (૭) િેરશીજી કપુરજી ાતે.ઠાકોર (૮)વિક્રમજી સાબાજી ાતે.ઠાકોર પૈકી તહો.નાં.૧,૩,૪,૭ રહે.મુલકપુર તા.િીયોિર તથા તહો.ન.૨,૫,૬ રહે.કાકરાળા
તા.કાાંકરે િ તથા તહો.નાં.૮ રહે.વશહોરી (ઉંિરીયાિાસ) તા.કાાંકરે િ પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના
સાદહત્ય સાથે કુ લ કીં.ર.૧૦,૨૦૦/-ના રોકડ મુિામાલ સાથે મળી પોલીસ રે ડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ તેમિ એક ઇસમ નાશી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી
પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૧૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૯)
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૩૦ િાગ્યે મોજે અબાસણા ગામની સીમ ગામે આ કામના ત્હોિારોએ (૧) િશરથભાઇ રામજીજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૩૨ ધાંધોુ હમીરજી ાતે.ઠાકોર
મજુરીકામ રહે-અબાસણા તા-ભાભર (૨) િયાંતીભાઇ ભુપતજી ાતે.ઠાકોર (રાઠોડ) ઉ.િ.૩૦ ધાંધો-મજુરીકામ રહે-મીઠા તા-ભાભર(૩) શાંભજી
ઉ.િ.૨૫ ધાંધો-મજુરીકામ રહે-િાપુરજુના તા-ભાભર (૪) મહેશગીરી કરસનગીરી ાતે.ગૌસ્િામી ઉ.િ.૩૩ ધાંધો-ખેતીકામ રહે-ખડોલ
જી.બનાસકાાંઠા(૫) િોયતાજી શાાંન્તીજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૩૨ ધાંધો-ખેતીકામ રહે-નેસડા તા-ભાભર(૬)

તા-સુઇગામ

અમરતજી ચેલાજી ઠાકોર રહે.અબાસણા તા.ભાભર

અબાસણા ગામની સીમમાાં આિેલ અમરતજી ચેલાજી ઠાકોર રહે.અબાસણા તા.ભાભરિાળાના કબ્જા ભોગિટાના ખેતરમાાં લીમડાના ઝાડ નીચે ખુલ્લામાાં
પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે તીનપતીનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રવપયા ૧૪,૨૫૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૪
દક.ર.૯૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ દક.ર.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લે દક.ર.૨૩૭૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહોિાર નાં-૦૧ થી નાં-૦૫ નાઓ પકડાઇ િઇ તથા ત્હો.(૬)
અમરતજી

ચેલાજી

ઠાકોર

રહે.અબાસણા

તા.ભાભરિાળો

હાિર

ના

મળી

આિી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

ભાભર

પોલીસ

સ્ટેશન

પાટટ

-બી

ગુ

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૯૫૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૦)
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૫:૦૦ િાગે મોજે ખરડોસણ ગામની સીમ, ડીસા-પાટણ હાઇવે રોડ પર લાકડાના બેન્સામાાંખલ્ુ લી જગ્યામાાં ગામે આ કામેના
(૧) ગોવિિંિભાઇ મશરુભાઇ રબારી, ઉ.િ. ૪૨, ધાંધો-મજુરી, રહે. શ્રીરામ ટોદકઝની પાસે, બનાસ એરીયા, એમ િાય પેડલ, ડીસા. તા.ડીસા, જિલ્લો –
બનાસકાાંઠા.(૨) નરસાંગજી પ્ભુિાન બારોટ, ઉ.િ. ૪૮, ધાંધો-ડ્રાઇિીંગ, રહે. પટેલ િાસ, કરબુણ, તા.થરાિહાલ રહે.મકાન નાં. ૩૯, આશાપુરા સોસાયટી, ભોયણ,
તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૩) મહેન્દ્રભાઇ રમેશભાઇ માજીરાણા (ભીલ), ઉ.િ. ૨૯, ધાંધો-મજુરી, રહે.સોનેળા, તા.રે િિર,જિલ્લો–વશરોહી (રાિસ્થાન).(૪)
િેરશીજી સ્િરપજી બાલેસડીયા (ઠાકોર), ઉ.િ. ૩૭, ધાંધો- મજુરી, રહે.આસેડા, તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(5) સરિારજી િે િજીજી સેમાણીયા (ઠાકોર), ઉ.િ.
૫૧, ધાંધો- મજુરી, રહે.આસેડા , તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(6) વિષ્ણુજી િલસાંગજી ઠાકોર, ઉ.િ. ૪૨, ધાંધો- મજુરી, રહે.અજુા, તા.સરસ્િતી, જિલ્લો –
પાટણ.કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે રૂપપયાની હારજીતનો જુ ગાર રમી-રમાડી
રોકડા રૂપપયા ૧૮,૨૭૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, કકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૬, કકિં.રૂા. ૧૩,૫૦૦/- એમ કુ લ્લે કકિં.રૂા. ૩૧,૭૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટટ B ગુ.ર.નાં. 11195019210905, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુિબનો

ગુનો િાખલ કરી સારી

કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૧)
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૮:૩૦ િાગે મોજે ઝેરડા ગામની સીમમાાં આરોપી નાંબર : ૦૧ િાળાના કબ્જા-ભોગિટા ખેતરમાાં લીમડાના ઝાડ નીચે ખુલ્લી
િગ્યામાાં ગામે આ કામેના (૧) િલભાસીગ રાિસીગ િાઘેલા,
િાઘેલા,

ુ ીગ િલભાસીગ
ઉ.િ.૬૦, ધાંધો- ખેતી, રહે.ઝેરડા, તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૨) કાાંતસ

ઉ.િ. ૪૨, ધાંધો- ખેતી, રહે.ઝેરડા , તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૩) અખીરાિસીગ િલભાસીગ િાઘેલા,

ઉ.િ. ૩૫, ધાંધો- ખેતી, રહે.ઝેરડા ,

તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૪) ગણપતસીગ િલભાસીગ િાઘેલા,

ઉ.િ. ૩૪, ધાંધો- ખેતી, રહે.ઝેરડા , તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૫) પ્કાશભાઇ

ખેતાભાઇ પટેલ, ઉ.િ. ૩૨, ધાંધો-ખેતી, રહે.પમરુ . તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૬) કાશીરામભાઇ અંબારામભાઇ પાંચાલ, ઉ.િ. ૩૯, ધાંધો-મજુરી, રહે.ટેટોડા, ,
તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૭) રણજીતસીહ નરપતસીહ િે િડા , ઉ.િ. ૩૭, ધાંધો- ખેતી, રહે.પાથાિાડા , તા.ડીસા, જિલ્લો – બનાસકાાંઠા..(૮) અશોકભાઇ
બાબુલાલ ધમાટિત, ઉ.િ. ૩૩, ધાંધો-ડ્રાઇવિિંગ, રહે.પાથાિાડા, તા.િાતીિાડા, જિલ્લો –બનાસકાઠા. (૯) વપિંટુભાઇ બાબુભાઇ ધમાટિત, ઉ.િ. ૨૯, ધાંધો-મજુરી,
રહે.પાથાિાડા, તા.િાતીિાડા, જિલ્લો –બનાસકાઠા..કોલમ નાંબર – ર માાં િણાિેલ આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં િણાિેલ િગ્યાએ ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે
રવપયાની હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડા રવપયા ૪૨,૨૫૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, દકિં.રા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૫, દકિં.રા. ૨૦,૫૦૦/- એમ કુ લ્લે
દકિં.રા. ૬૨,૭૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ િઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટટ B ગુ.ર.નાં. 11195019210912, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨
મુિબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧ ક.૦૧/૩૦ િાગે મોજે કુ ભલમેર ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોિાર (૧) રાજેશભાઇ શાાંતીભાઇ ઠાકોર રહે. કુાં ભલમેર તા.પાલનપુર તથા
(૨) દિનેશજી ઉર્ફે ટીનો પુનાજી ઠાકોર રહે. ગાાંજીસર તા.સાાંતલપુર જી.પાટણ હાલ રહે. પ્વિણભાઇ કાનજીભાઇ મણોિરા(પટેલ) રહે. કુાં ભલમેર તા.પાલનપુર
િાળાના ખેતરે તથા (૩) મણીભાઇ ગાંગારામ પ્ાપતી રહે. કુાંભાસણ

તા.પાલનપુર તથા (૪) રણજીતભાઇ લેબાજી ઠાકોર રહે.ઉબરી તા.શીહોરી હાલ રહે.

મુળાભાઇ વિરાભાઇ સાળિી રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર િાળા ખેતરે તથા (૫) કમલેશજી સેનજીજી ઠાકોર રહે. કુાં ભાસણ તા.પાલનપુર તથા (૬) માનસુગ
ાં ભાઇ
પ્તાપજી ઠાકોર રહે. અસાણા તા.ભાભર િાળો હાલ રહે. રાજુભાઇ રામસુગ
ાં ભાઇ ડાકા(પટેલ) રહે. કુાં ભલમેર તા.પાલનપુર િાળાના ખેતરે િાળા નાઓ ભેગા મળી
તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી તહોિાર નાં. ૧ થી ૫ રોકડ ર. ૧૧,૦૩૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ -૫૨ કી.ર. ૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ૫ દક.ર. ૨૨,૦૦૦/- તથા મો.સો. નાંગ- ૨ દક.ર. ૬૦,૦૦૦/- ના એમ મળી કૂલ મુિામાલ કી.ર. ૯૩,૦૩૦/- ના સાથે તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર
રમતા મળી આિી પકડાઇ િઇ તથા તહોિાર નાં. ૬ નાઓ નાશી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૭૦૦/૨૦૨૧ જુગાર ધારા
કલમ ૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૩)
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૩૦ િાગે મોજે રવિયાણા ગામ ની સીમ આ કામના તહોિારોએ (૧) રમેશભાઇ કાળુભાઇ ાતે.ચૌધરી ઉ.િ.૪૦(૨) િયાંવતભાઇ
કાળુભાઇ ાતે.ચૌધરી ઉ.િ.૩૮ (૩) પરથીભાઇ કાનજીભાઇ ાતે.ચૌધરી ઉિ.૩૨ (૪) બાબુભાઇ અણિાભાઇ ાતે.ચૌધરી ઉિ.૩૫(૫) મહેશભાઇ પિમાભાઇ
ાતે.ચૌધરી ઉ.િ ૩૦ (૬) િયાંવતભાઇ િાલાભાઇ ાતે.ચૌધરી ઉ.િ.૩૬ રહે તમામ-રવિયાણા તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના
િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ કીં.ર.૧૦૪૦૦/-ના રોકડ મુિામાલ સાથે મળી પોલીસ રે ડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ ગુનો
કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૨૯/૨૦૨૧ જુ.ધા.ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૪)
તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૨/૦૦ િાગે મોજે વશહોરી રતનપુરા હાઇિે રોડ બાજુમા ગુિરાત ઓટો કનસ્નટ નામની દુકાન પાછળ ગામે આ કામના તહોિારોએ
(૧) જીલુભા વિક્રમવસહ

ાતે.ડાભી રહે.વશહોરી (હેમાણીપાટી) ઉ.િ.૨૩ તા કાકરે િ (૨) ભરતજી િોગજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૨૮ રહે.સાવિયાણા તા.ડીસા (૩)

પરથીજી બનુજી ાતે.ઠાકોર ઉિ.૩૦ રહે.કુ િારા તા.વસધ્ધપુર જી.પાટણિાળો (૪) રાજુભા વિષ્ણુભા ાતે.ડાભી ઉ.િ૨૦ રહે. વશહોરી (હેમાણીપાટી)તા.કાાંકરે િ. (૫)
મુકેશકુ માર ચમનભાઇ ાતે.મકિાણા ઉ.િ.૩૧રહે. વશહોરી (હેમાણીપાટી) તા.કાાંકરે િ (૬) સોનુવસહ પોપટવસહ ાતે.ડાભી ઉ.િ.૨૫ રહે. વશહોરી (હેમાણીપાટી)
તા.કાાંકરે િ (૭)

ુ ા ાતે ડાભી રહે વશહોરી હેમાણીપાટી તા કાકરે િ પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી
ભીખુભા હેમભ

રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ કીં.ર.૨૬૩૫૦/-ના રોકડ મુિામાલ સાથે મળી પોલીસ રે ડ િરમ્યાન તહો.નાં-૧ થી ૬ પકડાઇ િઇ તથા તહો નાં-૭ નાઓ નાશી
િઈ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૩૦/૨૦૨૧ જુ.ધા.ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૫)
તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧ કલાક ૨૨/૩૦ િાગે મોજે માહી ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોિારોએ(૧) કેશરભાઇ નરસાંગભાઇ લોહ રહે.માહી તા.િડગામ તથા (૨)
સૌરિકુ માર મુકેશભાઇ પાંચાલ રહે.માહી તા.િડગામ (૩) રમેશભાઇ ધુળાભાઇ પ્ાપવત રહે.માહી તા.િડગામ તથા (૪) દિનેશભાઇ સોમાભાઇ રાિળ રહે.માહી
તા.િડગામ તથા (૫) ભરતભાઇ હરીભાઇ ચૌધરી રહે. માહી તા.િડગામ પોતાના આવથિક ર્ફાયિા સાર ાહેરમાાં ખુલ્લામાાં બેસી ગે.કા.રીતે તીનપત્તીનો ગાંજીપાના
િડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ દક.ર.૦૦/- તથા રોકડ રકમ ર.૧૦,૯૩૦/- સાથે મળી આિી પકડાઇ િઇ ગુનો
કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે.પાટટ -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૭૫૪/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૬)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૯/૩૦ િાગે મોજે ખુણીયા ત્રણ રસ્તા થી આગળ કોરોના હોટલની પાસે ગામે આ કામે ઇનોિા કાર નાંબર- GJ18AZ2540 નો ચાલક
પોતાના કબાના ભોગિટાની સર્ફેિ કલરની ઇનોિા કાર નાંબર- GJ18AZ2540 માાં ગે.કા. િગર પાસ પરમીટનો વિિે શી િારની છુટી બોટલ નાંગ-૧૪૫
દક.ર.૨,૭૩,૫૦૦/- તથા બે નાંબર પ્લેટ RJ18UA6190 ની.કી.ર.૦૦/૦૦ તથા SBI કીસન ર્ફલીંગ સેન્ટર વશરોહી રાિસ્થાન તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ક.૦૩:૩૨:૧૭ ની
રાન્જેકશન પાિતી કી.ર.-૦૦/૦૦ તથા ઇનોિા કાર નાંબર- GJ18AZ2540 ની કી.ર.૬,૦૦,૦૦૦/- એમ કુલ મળી દક.રા-૮,૭૩,૫૦૦/- નો મુિામાલ રાખી ભારવતય
બનાિટનો વિિે શી િાર ગુિરાતમાાં ઘુસાડિાનુ શડયાંત્ર રચી નાકા બાંધી િરમ્યાન ચાલક ગાડી મુકી નાશી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૬૪૮/૨૧ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨),૮૩,૯૮(૨) મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૭)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૪૫ િાગે મોજે સુરાણા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોિારો-(૧) વિષ્ણુભાઇ રામેશ્વરભાઇ ાતે િોષી રહે.સુરાણા તા.દિયોિર
(૨) નરે શભાઇ ત્રીભોિનભાઇ ાતે િોષી રહે.સુરાણા તા.દિયોિર િાળાઓ પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી
જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ રકમ ર.૧૭,૮૦૦/- ના મુિામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ તથા (૧) મગનભાઇ રામેશ્વરભાઇ િોષી રહે.સુરાણા
તા.દિયોિર (૨) િગાભાઇ િાલાભાઇ ાતે િોષી રહે.સુરાણા તા.દિયોિર (૩) શાન્તીભાઇ હરગોિનભાઇ ાતે િોષી રહે.સુરાણા તા.દિયોિર િાળાઓ નાસી િઇ

ગુનો કરે લ હોઇ દિયોિર પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૧૭૨૧૧૧૦૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ
છે .
(૧૮)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૨/૪૫ િાગે મોજે બુકોલી ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧) િે સળાજી રતાજી ાતે.સોલાંકી (૨) ચાંદુજી અગરાજી
ાતે.સોલાંકી

(૩ દિનેશજી િોગાજી ાતે.સોલાંકી (૪) ગેનજી માનસુગ
ાં જી ાતે.રાઠોડ (૫) અવશ્વનજી અગરાજી ાતે.સોલાંકી તમામ રહે.બુકોલી તા.કાાંકરે િ પોતાના

અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુલ રકમ ર.૧૦૫૪૦/- ના મુિામાલ સાથે પોલીસ રે અડ
િરમ્યાન પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૩૭/૨૦૨૧

જુગાર ધારા ક.૧૨

મુિબનો

ગુનો િાખલ કરી સારી

કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૧૯)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૧૬/૩૦

િાગે

મોજે ડુાંગરાસણ

ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧) વિષ્ણુભાઈ નારણભાઈ ાતે.રાિળ

(૨) િયાંવતજી વશિાજી

ાતે.ઠાકોર (૩) કડિાજી શાંકરજી ાતે.ઠાકોર તમામ રહે.ડુાંગરાસણ તા.કાાંકરે િ પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ રકમ ર.૧૦,૧૪૦/- ના મુિામાલ સાથે પોલીસ રે અડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં
૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૪૨/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૦)
તા-૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૧૫ િાગ્યે મોજે ચાંડીસર ગામે આ કામના આરોપી (૧) ચેતનભાઇ િયાંતીભાઇ ાતે.પટેલ રહે. રામચોક ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૨)
ભુપેન્દ્રભાઇ રમેશભાઇ ઠક્કર રહે. ઢેઢુડી ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૩) રમેશભાઇ પરમાભાઇ સાળિી રહે. એસ.બી.આઇ. બેન્ક ભિાની શેરી ગઢ તા.પાલનપુર
તથા (૪) ભરતભાઇ રે િાભાઇ કોટડીયા રહે. સલ્લા તા.પાલનપુર તથા (૫) મુકેશભાઇ વિરાભાઇ લુટયા રહે. ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૬) દિનેશભાઇ ભીખાભાઇ
ગોઠી રહે. ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૭) પ્કાશભાઇ ચેલાભાઇ ગોઠી રહે. ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૮) દિનેશભાઇ કાનજીભાઇ સાળિી રહે. ગઢ તા.પાલનપુર તથા
(૯) નરે શભાઇ શીિાભાઇ માતમડા રહે. મેસર તા.સરસ્િતી તથા (૧૦) પ્વિણભાઇ જેઠાભાઇ કોટડીયા રહે. સલ્લા તા.પાલનપુર તથા (૧૧) િયાંતીભાઇ
ગોવિિંિભાઇ મલ્લી રહે. ગઢ તા.પાલનપુર તથા (૧૨) સુનીલભાઇ ચેલાભાઇ કોટડીયા રહે. સલ્લા તા.પાલનપુર િાળાઓ ગાંજીપાના િડે તેનપત્તીનો હારજીતનો
જુગાર રમતા રોકડ ર. ૨,૪૦,૩૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૦ દક.ર. ૪૫૫૦૦/- સાથે કુ લ દક.ર. ૨,૮૫,૮૦૦/- સાથે આરોપી નાં. ૧ થી ૧૧ પકડાઇ િઇ તથા
આરોપી નાં ૧૨ ને સારિાર સાર મોકલી આપી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.- ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૭૦૯/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૪,પ મુિબનો
ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૧)
તા.૨૮/૮/૨૦૨૧ કલાક. ૦૦/૩૦ િાગ્યે મોજે પાલનપુર પાલનપુર ચબહારી બાગ પાસે આિેલ લક્ષ્મી વસમેન્ટ ગોડાઉન આગળ ખુલ્લી જ્ગગ્યામાાં આ કામના
તહોિારોએ (૧) હરેં દ્રવસહ ભોલારામ વસસોિીયા ઉિ. ૨૮ હાલ રહે.પાલનપુર આિશટનગર મકાના નાં.૬૦ મન માંિીર સ્કુ લ પાસે તાિપુરા મુળ રહે-રોરીયાપુરા
પોસ્ટ-િગ્ગા તા-અંબા થાના-ધીમની જી-મોરે ન (એમ.પી.) (૨) સુખિીરભાઇ રોશનભાઇ રાિપુત ઉ.િ.૩૨ રહે.પાલનપુર ચબહારીબાગ લક્ષ્મી વસમેન્ટ ગોડાઉનમાાં
તા-પાલનપુર મુળ રહે-પહાડપોર તા-ર્ફીરોાિાલા થાના-િસોઇ મહમાંિપુર (યુ.પી.)પાલનપુર ચબહારી બાગ પાસે આિેલ લક્ષ્મી વસમેન્ટ ગોડાઉન આગળ ખુલ્લી
જ્ગગ્યામાાં ગે.કા. રીતે ગાંજીપાનાથી પૈસાથી હારજીતનો તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતાાં ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨ તથા રોકડ રકમ ર.૧૧૨૦૦/-સાથે મળી આિી
પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પવશ્વમ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.- 11195010210818/2021 જુગાર ધારા ક.૧ર મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી
કરિામાાં આિેલ છે .

(૨૨)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ કલાક.૦૦/૨૦ િાગે મોજે િગાણા ગામની સીમ બનાસડેરી સામે ગામે આ કામના તહોિારોએ િગાણા ગામની સીમમાાં આિેલ બનાસડેરી
સામે

આિેલ ખુલ્લા ખેતરના પાકીગમાાં ખુલ્લી િગ્યામાાં ાહેરમાાં મોઢા ઉપર માસ્ક બાધ્યા િગર જીલ્લા

મેજી.સા.બ.કાાંપાલનપુર નાઓના

નાં.ડી/એમએજી/૧/માસ્ક/ા.ના-૮૮/૨૦૨૧/િશી.૬૩૧૭-૬૩૯૨ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ના ાહેરનામાનો ભાંગ કરી બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીનપવત્તનો જુગાર રમી
રમાડતા કુ લ રોકડ રકમ ર.૧૦,૦૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ દક.ર.૬૦૦૦/-તથા મોટર સાઇકલ નાં- GJ-08-AM-1550 દક.ર.૧૫,૦૦૦/નુ તથા ગાંજી પાના નાંગ
૫૨ કી.ર ૦૦/૦૦ ના મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.ર ૩૧૦૬૦/-સાથે

પોલીસ રે ઇડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે.પાટટ -

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૭૯૭/૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ.૧ર તથા ઇ.પી,કો કલમ ૧૮૮ તથા દડઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ એકટ કલમ ૫૧ બી મુિબનો ગુનો
િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

(૨૩)
તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ કલાક.૦૪/૩૦ િાગે મોજે આંત્રોલી ગામે આ કામના તહોિારોએ

આંત્રોલી ગામમાાં (૧) ઇશ્વરવસિંહ ગીરધનવસિંહ ાતે.ચૌહાણ રહે.આંત્રોલી

તા.પાલનપુર (૨) રમેશવસિંહ મગનવસિંહ ચૌહાણ રહે.આંત્રોલી તા.પાલનપુર (૩) લસુવસિંહ લેબવસિંહ ાતેચૌહાણ (૪)
િસાંતવસિંહ ાતે.ચૌહાણ (૬) અિયવસિંહ ભરતવસિંહ ાતે.સોલાંકી રહે.સામઢી (રાણાજીિાસ)

વનિટણવસિંહ ભુરવસિંહ ચૌહાણ (૫) નરે શવસિંહ

તા.પાલનપુર (૭) કમલેશવસિંહ ભિાનવસિંહ ાતે.ચૌહાણ (૮) હેિવસિંહ

ગીરધનવસિંહ ાતે.ચૌહાણ (૯) વસધ્ધરાિવસિંહ કાં ચનવસિંહ (૧૦) નરે ન્દ્રવસિંહ ામતવસિંહ ાતે.ચૌહાણ (૧૧) હમીરવસિંહ રામવસિંહ ચૌહાણ તમામ રહે.આંત્રોલી
તા.પાલનપુર કમલેશવસિંહ ભિાનવસિંહ ચૌહાણ ના ઘર આગળ ખુલ્લા આંગણામાાં લાઇટના અિિાળે ખુલ્લી િગ્યામાાં ાહેરમાાં મોઢા ઉપર માસ્ક બાધ્યા િગર

જીલ્લા મેજી.સા.બ.કાાં પાલનપુર નાઓના નાં.ડી/એમએજી/૧/માસ્ક/ા.ના-૮૮/૨૦૨૧/િશી.૬૩૧૭-૬૩૯૨ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ાહેરનામાનો ભાંગ કરી બેસી પૈસાથી
હાર જીતનો તીનપવત્તનો જુગાર રમી રમાડતા કુ લ રોકડ રકમ ર.૧૭૮૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ દક.ર.૧૦૦૦/- ના મળી કૂલ મુદ્દામાલ કી.ર ૧૮૮૦૦/-સાથે
પોલીસ રે ઇડ િરમ્યાન પકડાઇ િઇ તથા ૭ થી ૧૧ નાઓ નાસી િઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૭૯૯/૨૧ ધી જુગાર ધારા
કલમ.૧ર તથા ઇ.પી,કો કલમ ૧૮૮ તથા દડઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ એકટ કલમ ૫૧ બી મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૪)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૩૦ િાગ્યે મોજે અબાસણા ગામની સીમ ગામે આ કામના ત્હોિારો (૧) અરિણભાઇ ઇશ્વરભાઇ ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૩૫ ધાંધો-ખેતી
રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૨) લીલાભાઇ હેમજીભાઇ ાતે-ઠાકોર ઉ.િ.૨૫ ધાંધો-ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૩) સુડ
ાં ાજી મસાજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૨૧ ધાંધો-ખેતી
રહે.અબાસાણા તા.ભાભર(૪) જેણાભાઇ િે હળાજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૫) વિક્રમભાઇ પોપટભાઇ ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૨૪ ધાંધોખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૬) ભરતભાઇ સગથાજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૩૨ ધાંધો-ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર (૭) બળિાંતજી રમેશજી ાતે.ઠકોર ઉ.િ.૧૯
ધાંધો.ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૮) િશિાંતભાઇ પોપટભાઇ ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૨૭ ધાંધો.ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૯) શ્રિણભાઇ અરિણભાઇ ાતે.ઠાકોર
ઉ.િ.૩૦ ધાંધો.ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર(૧૦) મુકેશભાઇ ઉર્ફે દિનેશભાઇ ભુરાજી ાતે.ઠાકોર ઉ.િ.૨૬ ધાંધો.ખેતી રહે.અબાસણા તા.ભાભર

અરિણભાઇ

ઇશ્વરભાઇ ઠાકોરના કબ્જા ભોગિટાના રહેણાાંક ઘરે ઢાળીયાની આગળ લીમડાના ઝાડ નીચે ઇલેકરોનીક બલ્બના અિિાળે ખુલ્લામાાં પોતાના અંગત ર્ફાયિા
સાર ગાંજીપાના િડે તીનપતીનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રોકડ રકમ રવપયા.૧૪૧૭૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૦૩ દકિંર,૨૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ૫૨ દક.ર.૦૦/૦૦ એમ મળી કુલે દક.ર.૧૬૧૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૦૯૭૧/૨૦૨૧
જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૫)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૧૨/૩૦ િાગ્યે મોજે ડીસા ટી.સી.ડી.ગ્રાઉન્ડ માાં ખુલ્લી િગ્યામા ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) વિિયકુ માર અમરતભાઇ ાતે રાિલ
ુ ગર તા.ડીસા મુળ રહે.ગામ ઉિનિાડા તા ભાભર જી.બ.કાાં મો.૭૪૮૬૯૯૯૦૯૯(૨) વમતેશકુ માર
ઉ.િ.૨૩ ધાંધો.પ્ા.નોકરી હાલ રહે. ડીસા સાાંઇ રો હાઉસ િેલન
હરખાભાઇ ાતે.પ્ાપતી ઉ.િ.૨૦ ધાંધો.કદડયાકામ હાલ રહે.ડીસા કચ્છી કોલોની બ્રહ્માણીનગર તા.ડીસા જી.બ.કાાં મુળ રહે ગામ ાટાિાડા તા રાપર જી કચ્છ
મો.નાં

૯૫૫૮૫૨૭૪૧૭ (૩) પરે શભાઇ િયરામભાઇ ાતે પ્ાપતી ઉ.િ.૨૧ ધાંધો. કડીયાકામ રહે.કચ્છી કોલોની શાંકરભગિાન માંદિર પાછળ તા ડીસા જી.બ.કાાં

મુળ રહે નાની હમીરપાર રાપર જી કચ્છ મો.૯૬૩૮૧૭૪૯૮૩૩ (૪) દિલીપભાઇ િશુભાઇ ાતે.પ્ાપતી ઉ.િ.૨૦ ધાંધો.કદડયાકામ હાલ રહે.ડીસા કચ્છી કોલોની
િસુધ
ાં રા સોસાયટી શ્રી નાથ સોસાયટી ભાગ-૧ તા.ડીસા જી.બ.કાાં મુળ રહે ગામ ાટાિાડા તા

રાપર જી કચ્છ મો.નાં ૯૯૯૮૧૪૪૯૪૩ (૫) વિપુલકુ માર

રમેશભાઇ ાતે.પ્ાપતી ઉ.િ.૨૦ ધાંધો.કદડયાકામ હાલ રહે.ડીસા કચ્છી કોલોની ટાાંકા શ્રી નાથ સોસા તા.ડીસા જી.બ.કાાં મુળ રહે ગામ હમીરપર તા રાપર જી
કચ્છ મો.નાં ૭૨૨૮૯૧૭૭૦૫ ડીસા ટી.સી.ડી.ગ્રાઉન્ડ માાં ખુલ્ુ્ લી િગ્યામાાં ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ
ગયેલ પાાંચ ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રપીયા- ૯૩૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા ર.૧૭૫૦/- મળી કુ લ રોકડા ર.૧૧૦૫૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨
દક.ર.૦૦/૦૦ મળી એમ કુલ દક.ર.-૧૧૦૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના ાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી
અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ર્ફેલાય તેવ ુ બેિરકારી પુિટક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ
૧૪૪ ના ાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર િચક્ષણ પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૭૧/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧ર તથા ઈ.પી.કો.
ક-૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની ક ૫૧(બી) મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૬)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક.૦૧/૫૦ િાગ્યે મોજે સરિારપુરા(૨) ગામની સીમ ગામે આ કામના આરોપીઓ-(૧) રમેશભાઇ ખેમાભાઇ ાતે ઠાકોર ઉ.િ.૩૫ ધાંધોખેત મજુરી રહે.-સરિારપુરા (ર) તા.દિયોિર (૨) અશોકજી ચેલાજી ાતે ઠાકોર ઉ.િ.૩૩ ધાંધો- ખેત મજુરી રહે.-સરિારપુરા (ર) તા.દિયોિર (૩) અશોકજી
િોયતાજી ાતે ઠાકોર ઉ.િ.૩૦ ધાંધો- ખેત મજુરી રહે.-સરિારપુરા (ર) તા.દિયોિર (૪) વિનોિભાઇ િાહતાભાઇ ાતે ઠાકોર ઉ.િ.૩૭ ધાંધો- ખેત મજુરી રહે.રિેલ જુના તા.દિયોિર િાળા ઇસમો ાહેરમાાં ગાંજીપાના તેમિ રોકડા રવપયા સાથે તેઓના અંગત ર્ફાયિા સાર ાહેરમાાં સરિારપુરા(ર) ગામની સીમમાાં ખુલ્લા
ખેતરમાાં હેમચાંિજી ડાયાજી ાતે ઠાકોર િાળાના ખુલ્લા ખેતરમાાં જુગાર રમતા ચારે ય ઇસમોની અંગ ઝડતીમાાંથી રોકડ રકમ ૮૮૬૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા
ર.૨૪૩૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ દક.ર.૦૦/૦૦ એમ કુ લે રોકડ રકમ ર.૧૧,૨૯૦/- મુિામાલ સાથે ઉપરોક્ત ચાર ઇસમો જુગાર રમતા પકડાઇ ગુનો કરે લ
હોઇ દિયોિર પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195017211107/2021 જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મ ૃિબ તેમિ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી
કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૭)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૭/૧૫ થી ૧૮/૧૫ િાગે મોજે કરાધણી સમશાન પાછળ તળાિમાાં ખુલ્લી િગ્યામાાં ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧) અનીલભાઇ
ભિાનભાઇ ઠાકોર રહે. કરાધણી તા. ધાનેરા તથા (૨) ભુરાભાઇ કરશનભાઇ ઠાકોર રહે. કરાધણી તા. ધાનેરા તથા (૩) શ્રિણભાઇ શીિાભાઇ કોળી ઠાકોર રહે.
કરાધણી તા. ધાનેરા િાળાઓ કરાધણી સમશાન પાછળ તળાિમાાં ખુલ્લી િગ્યામાાં ાહેરમાાં ભેગા મળી ગોળ કુાં ડાળુ િાળી ાહેરમાાં ગાંજીપાના િડે પૈસાથી
હારજીતનો જુગાર રમી રમતા િાિ પરના ગાંજી પાના નાંગ-૪૦ કી.ર.૦૦/૦૦ તથા િાિ પર ના રોકડ ર.૩૧૫૦/- તથા પકડાયેલ ત્રણ ઇસમોની અંગ ઝ્ડતી
માાંથી ર.૯૫૧૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ-૦૯ કી.ર.૦૦/- એમ કુલ દક ર.૧૨,૬૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ િઇ તથા (૪) પરે શભાઇ બાજુજી ઠાકોર તથા (૫)
મુકેશજી કાં થળજી ઠાકોર બન્ને રહે. કરાધાણી તા.ધાનેરા િાળાઓ નાસી િઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૭૪ જુગારધારા
કલમ –૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

(૨૮)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૦૦ િાગે મોજે ચખમાણા(રામપુરા) સીમ ગામે આ કામના તહોિારોએ (૧)લાડજીજી મકનજી ાતે.પરમાર રહે.ચખમાણા તા.કાાંકરે િ
જી.બનાસકાાંઠા (૨) ભિાનજી િિનજી ાતે. ઠાકોર રહે.ચેખલા તા.કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા (૩) ઇન્દ્રજી ગોિડજી ાતે.પરમાર રહે.ચખમાણા તા.કાાંકરે િ
જી.બનાસકાાંઠા (૪) ઓધારજી પોપટજી ાતે.રાઠોડ રહે.મુડેઠ(ગોગાપુરા) તા.દડસા જી.બનાસકાાંઠા (૫) કપુરજી લક્ષ્મણજી ાતે.પરમાર રહે-ચખમાણાતા.કાાંકરે િ (૬)
ુ ાલ ાતે-ઠક્કર (૧૦) નારશુગ
િાઘાજી કેશાજી ાતે-ઠાકોર (૭) મનુજી ગોિડજી ાતે-પરમાર (૮) ઉિાજી બળિાંતજી ાતે-ઠાકોર (૯) દકશોરકુ માર શાંભલ
ાં જી શાંકુજી
ાતે-ઠાકોર (૧૧) ટીનાજી ભોપાજી ાતે-પરમાર (૧૨) િે િસાંગજી અિમલજી ાતે-પરમાર (૧૩) મધાજી ખેતાજી ાતે-પરમાર રહે નાં-૧,૩,૫ થી ૧૩ રહે-ચખમાણા
તા-કાાંકરે િ જી.બનાસકાાંઠા તથા નાં-૨ ચેખલા તા-કાાંકરે િ તથા નાં-૪ મુડેઠા(ગોગાપુરા) તા-દડસા પોતાના અંગત ર્ફાયિા સાર ગાંજીપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો
જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ કીં.ર.૧૦,૮૦૦/-ના રોકડ મુિામાલ તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ દક.ર-૧૫,૫૦૦/- તથા ટેબલ પાંખો નાંગ-૦૧ જેની દક.ર૮૦૦/- એમ મળી કુ લ મુદ્દામાલ ર.૨૭,૧૦૦/- સાથે મળી પોલીસ રે ડ િરમ્યાન તહો-નાં-૧ થી ૫ પકડાઇ ગયેલ હોઇ તેમિ તહો નાં-૬ થી ૧૩ નાશી િઇ ગુનો
કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૪૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .
(૨૯)
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૦૦ િાગે મોજે થરાિ ટાઉન સેિલાઈ વિસ્તાર ગામે આ કામના તહોિારો(૧) ગણપતભાઈ રપાભાઈ ઓડ (૨) લાલાભાઈ નેમાભાઈ
ઓડ (૩) ભરતભાઈ રાણાભાઈ ઓડ (૪) હીરાભાઈ િધાટભાઈ ઓડ (૫) અશોકકુ માર પોપટભાઈ ઓડ (૬) પ્વિણભાઈ રગનાથભાઈ ઓડ (૭) જીિણભાઈ
લાખાભાઈ ઓડ નાં.૧ થી ૬ રહે.થરાિ, સેિલાઈ વિસ્તાર તા.થરાિ નાં.૭ રહે.થરાિ, સેિલાઈ વિસ્તાર તા.થરાિ મ ૂળ રહે.ઉચોસણ તા.સુઈગામ નાં.૧ થી ૭
નાઓએ થરાિ ટાઉનમાાં સેિલાઈ વિસ્તારમાાં આ કામના તહોિાર નાં.૧ ના ઘરની આગળ લાઈટના અિિાળે ખુલ્લી િગ્યામાાં ગોળ કુાં ડાળુાં િાળી પૈસા પાનાથી
હારજીતનો જુગાર રમી રમતના કૂલ રોકડ રા.૧૭,૬૨૦/- તથા મોબાઈલ ર્ફોન નાંગ-૧ દક.રા.૫૦૦૦/- તથા ગાંજી પાના-પતા નાંગ-૫૨ દક.ર.૦૦/૦૦ તથા પટ નીચે
પાથરે લ ભ ૂખરા કલરનો રમાલ નાંગ-૧ દકિં.ર.૦૦/૦૦ ની મળી કુ લ દકિંમત રા.૨૨,૬૨૦/- ના મુદ્દામાલ તથા જુગારના સાદહત્ય સાથે પકડાઈ િઈ ગુનો કરે લ હોઇ
થરાિ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૦૪૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુિબનો ગુનો િાખલ કરી સારી કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

