ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૩૦/૦૮/૨૧ ના ક.૦૧/૪૦ વાગે મોજે રણાવાસ ગામની સીમમાાં આ કામનાાં તહોદારો (૧) શ્રવણસસહ બાદરસસહ ડાભી રહે-કીડોતર

તા- અમીરગઢ (૨)

દે વેન્દ્ર સ/ઓ રમેશભાઇ ઠક્કર રહે- રણાવાસ તા- અમીરગઢ (૩) અતુલભાઇ નરસસહભાઇ જાતે- ઠક્કર રહે- પાલનપુર લક્ષ્મીપુરા (૪) દે વસુ સહ લક્ષ્મણસસહ
ચૌહાણ

રહે-રણાવાસ

તા-અમીરગઢ (૫)

સવક્રમસસહ

લેખસસહ ચૌહાણ રહે-રણાવાસ તા- પાલનપુર (૬) ભુપતસસહ મણીસસહ ચૌહાણ

રહે-રણાવાસ તા-

પાલનપુર (૭) મસનષકુ માર મફતલાલ ઠક્કર રહે-પાલનપુર નવજીવન સોસાયટી તા- પાલનપુર મોજે રણાવાસ ગામની સીમમાાં મુળસસહ હીરસસહ ચૌહાણ ના
રહેણાાંક ધરની આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં ગુજરાત સરકારી કોવીડ ગાઇડ લાઇનનો તેમજ હાલમાાં ચાલી રહેલ જાહેરનામાનો ભાંગ કરી તીનપત્તી જુ ગાર રમતા
રોકડ રકમ તેમજ પકડાઈ ગયેલ આરોપીઓની અંગઝડતી દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૨૮૦૦/- તથા મોબાઇલ કક- ૭૫૦૦/- એમ કુ લ મળી રૂ ૨૦૩૦૦/નો મુદ્દામાલ

તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ સાથે પકડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૬૫૩/૨૦૨૧ આઇ.પી.સી

૧૮૮,૨૬૯ .તથા જુ .ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે મોજે ભીલડી માકે ટયાડડ ની દુકાન નાં.૧૯ ની પાછળ પાણીની ટાાંકી પાસે રોડ ઉપર ખુલ્લામાાં આ કામના તહોદારો (૧)
ુ
લેબજી
ઇશ્ર્વરજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૫,ધાંધો-મજુરી રહે.જુની ભીલડી,તા.ડીસા (ર) દશરથ ભાઇ કચરાભાઇ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૩૫,ધાંધો-મજુરી,રહે.જુની
ભીલડી,તા.ડીસા (૩) આરીફખાન નથ્થેખાન જાતે સીન્ધી ઉ.વ.૩૭,ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ,રહે.જુની ભીલડી,તા.ડીસા (૪) સાદુળજી મણાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૫,ધાંધોડ્રાઇવીંગ,રહે.જુની ભીલડી,તા.ડીસા (૫) રફીકભાઇઇસ્માઇલ ભાઇ જાતે સીન્ધી,ઉ.વ.૪૦,ધાંધો-મજુરી,રહે.ભીલડી,તા.ડીસા (૬) વવક્રમજી રામાજી જાતે.ઠાકોર
ઉ.વ.૨૭,ધાંધો-મજુરી,રહે.જુની ભીલડી,તા.ડીસા (૭) તલાભાઇ ભીખાભાઇ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૩૧,ધાંધો-મજુરી,રહે.ભીલડી,તા.ડીસા (૮) અમરતભાઇ વાલાભાઇ
જાતે.દે વીપુજક,ઉ.વ. ૩૫,ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ,રહે.મુડેઠા(ભલાણીપાટી),તા.ડીસા(૯)સુરસાંગભાઇ વાલાભાઇ જાતે.દે વીપુજક,ઉ.વ.૩૭,ધાંધોડ્રાઇવીંગ,રહે.મુડેઠા(ભલાણીપાટી
તા.ડીસા

(૧૦)રમેશભાઇ

વાલાભાઇ

જાતે.દે વીપુજક,ઉ.વ.૩૧,ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ,રહે.મુડેઠા

(ભલાણીપાટી),તા.ડીસા(૧૧)

રઘુભાઇ

કાનાભાઇ

જાતે.વાલ્મીકી,ઉ.વ.૪૩,ધાંધો-ડ્રાઇવીંગ,રહે.પાલડી,તા.ડીસા (૧૨) ભરતજી ચમનજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૦,ધાંધો-મજુરી,રહે.જુની ભીલડી,તા.ડીસા ગાંજીપાના વડે
હારજીતનો પૈસાથી જુગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રકમ રૂપીયા રૂ.૩૦,૭૯૦/- ના મુદામાલ તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી
પો.સ્ટે .પાટડ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૯૮૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૦૧/૦૫ વાગે મોજે ડીસા શુભમ પાટી પ્લોટ પાસે પેવર બ્લોકની ફેક્ટરી આગળ ખુલ્લી જગ્યામા ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧)
ઇશ્વરભાઇ બબજલભાઇ જાતે પ્રજાપતી ઉ.વ.૩૭ ધાંધો.કડીયાકામ રહે. ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધ
ાં રા સોસાયટી જી.બ.કાાં (૨) પરે શભાઇ રામજીભાઇ જાતે.પ્રજાપતી
ઉ.વ.૩૭ ધાંધો.કડડયાકામ રહે. ડીસા કચ્છી કોલોની વસુધ
ાં રા સોસાયટી

જી.બ.કાાં

(૩) કરશનભાઇ અમરતલાલ જાતે પ્રજાપતી ઉ.વ.૩૯ ધાંધો. કડીયાકામ

રહે.કચ્છી કોલોની શ્રી નાથ સોસાયટી તા ડીસા જી.બ.કાાં (૪) ખેંગારભાઇ પરસોત્તમભાઇ જાતે.પ્રજાપતી ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.કડડયાકામ રહે.ડીસા કચ્છી કોલોની
પ્રજાપતી વાડીમાાં તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૫) પ્રભુભાઇ હરીભાઇ જાતે.પ્રજાપતી ઉ.વ.૪૧ ધાંધો.કડડયાકામ રહે.ડીસા કચ્છી કોલોની નાકોડાચોકની પાસે તા.ડીસા
જી.બ.કાાં ડીસા શુભમ પાટીપ્લોટ પાસે પેવર બ્લોકની ફેક્ટરી આગળ ખુલ્લી જગ્યામા જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી
રમાડી પકડાઈ ગયેલ પાાંચ ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા- ૩૫૧૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૪૦૯૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૩૯૧૯૦/- તથા ગાંજી
પાના નાંગ ૫૨ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ ડક.રૂ.-૩૯૧૯૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી
સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવડક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના
સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ નાજાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબિણ પો.સ્ટે.પાટડ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૭૬/૨૦૨૧ જુગાર ધારા
કલમ ૧ર તથાઈ.પી.કો. ક-૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ૨૦૦૫ની ક ૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧

ના ક.૦૦/૪૫

વાગે મોજે આકોલી ગામની સીમ

આ કામના તહોદારોએ (૧)નરે શજી સાંજયજી જાતે.ઠાકોર (૨) નારખાનજી અનુપજી

ુ જાતે.ઠાકોર (૫) ઉમેદજી પ્રતાપજી જાતે.ઠાકોર તમામ રહે.આકોલી તા.કાાંકરે જ પોતાના અંગત
જાતે.ઠાકોર (૩)લાલાજી બદાજી જાતે.ઠાકોર (૪) જયાંવતજી લેબજી
ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાડહત્ય સાથે કુ લ રકમ રૂ.૧૨,૩૨૦/- ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટડ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૫૪/૨૦૨૧

જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૦

ના ક.૦૨/૩૦ વાગે મોજે વશહોરી આ કામના તહોદારોએ (૧) ધારવસિંગ પ્રભાતવસિંહ ડાભી રહે-હેમાણીપાટી વશહોરી તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા

ુ ા જાતે.ડાભી રહે.વશહોરી હેમાણીપાટી તા.કાાંકરે જ
(૨) અમરતભાઇ મણીલાલ જાતે.જોષી રહે.વશહોરી બ્રાહ્મણવાસ તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) રતનવસિંહ રે વભ
ુ ા પ્રવવણવસિંહ જાતે.ઝાલા રહે.ડઢાણા તા.માાંડલ જી.અમદાવાદ (૫) વકીલવસિંહ હરીવસિંહ જાતે.વાઘેલા રહે.આકોલી તા.કાાંકરે જ
જી.બનાસકાાંઠા (૪) પુનભ
જી.બનાસકાાંઠાવાળા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાડહત્ય સાથે કુ લ કીં.રૂ.૧૧,૧૯૦/-ના રોકડ
રકમ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટડ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૫૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૬)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૧/૦૦ વાગે મોજે વશહોરી રે ફરલની બાજુમા આ કામના તહોદારોએ (૧) સાંદીપકુ માર પ્રતાપભાઇ જાતે. બારોટ રહે. ઝાડા તા.દીયોદર
જી.બનાસકાાંઠા (૨) જયાંતીજી તરસાંગજી જાતે. ઠાકોર રહે.વશહોરી (ભાવાણીપાટી) તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા (૩) જીગરકુ માર નવીનભાઇ જાતે, પાંડયા રહે. વશહોરી
(આનાંદનગર સોસાયટી) તા.કાાંકરે જ જી.બનાસકાાંઠા પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાડહત્ય સાથે
કુ લ કીં.રૂ.૧૩૬૦૦/-ના રોકડ સાથે મળી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે. પાટડ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૨૫૬/૨૦૨૧ જુગાર
ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૫૦ વાગે મોજે સુઈગામ ટાઉન ગામે આ કામના તહોદાર (૧) મેહલ
ૂ ભાઇ ગાાંગાભાઇ નાઇ રહે.સુઇગામ તા.સુઇગામ (૨) રમેશભાઇ
કરસનભાઇ પટેલ રહે.સુઇગામ તા.સુઇગામ (૩)રૂડાભાઇ જીવાભાઇ નાઇ રહે.સુઇગામ તા.સુઇગામ (૪) રમણભાઇ કાન્તીલાલ વજીર રહે.સુઇગામ તા.સુઇગામ(૫)
હરે શભાઇ મગનભાઇ વજીર રહે.સુઇગામ તા.સુઇગામ(૬) રમેશભાઇ શાાંમાભાઇ લુહાર રહે.દે વપુરા,તા.સુઇગામ(૭) કરસનભાઇ દુદાભાઇ નાઇ રહે.સુઇગામ
તા.સુઇગામ (૮) ગજાભાઇ હેમાભાઇ નાઇ રહે.સુઇગામ,તા.સુઇગામ મેહલ
ૂ ભાઇ ગાાંગાભાઇ નાઇ પોતાના લાભ ખાટવા સારૂ આ કામના મળતીયા સાતેય
આરોપીઓને એકઠા કરી તીનપતીનો હારજીતનો ગાંજીપાનાથી રૂપીયા વડે પોતાના કબજાના ભોગવટાના રહેણાાંક મકાનમાાં જૂગાર રમી રમાડતા હોઇ પોલીસ
રે ડ દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ ૧૬૫૧૦/- તથા કુ લ મોબાઇલ ફોન-૦૫ જેની આશરે ગણેલ ડક.રૂ.૧૪,૮૦૦/-એમ કુ લ મતા મળી રૂવપયા ૩૧,૩૧૦/-તથા ગાંજીપાના
તથા પાથરણા તથા જુગારના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ સુઈગામ પો.સ્ટે.પાટડ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૫૨૧૦૩૨૬/૨૦૨૧ જુગાર ક.૪,૫
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ કલાક- ૦૩/૦૦ વાગે મોજે ડીસા ડીસા ચાંન્રલોક સોસાયટી ભાગ-૧ ના જીતેન્રભાઇ મેવાભાઇ ના મકાન આગળ આવેલ ઇલેકરીક લાઇટના
થાભલા પાસે લાઇટ ના અજવાળે
ચાંન્રલોક

ખુલ્લી જગ્યામાાં ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) જીતેન્રકુ માર મેવાભાઇ જાતે નાઇ ઉ.વ.૩૯ ધાંધો.વાળકટીંગ રહે. ડીસા

સોસાયટી ભાગ- ૧ તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૨) સુરેશભાઇ ચમનલાલ જાતે. પઢીયાર(દરજી) ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.દરજીકામ રહે. ડીસા ચાંન્રલોક સોસાયટી

ભાગ-૧ તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૩) ડકશોરકુમાર લાખતવસિંહ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ ધાંધો. મજુરી રહે.ડીસા રત્નાકર સોસાયટી
રમેશભાઇ જાતે.રાઠોડ(નાઇ) ઉ.વ.૨૯ ધાંધો.વાળકટીંગ

રહે.ડીસા

જાતે.ધોબી ઉ.વ.૪૧ ધાંધો. ધોબીકામ રહે. ડીસા ચાંન્રલોક
ડીસા અંબીકાનગર

અંબીકાનગર

ડીમ્પલ ટોકીઝ પાછળ તા.ડીસા

તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૪)સુનીલકુ માર
જી.બ.કાાં (૫) ડદપકકુ માર અમરતલાલ

સોસાયટી ભાગ-૧ તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૬) સુરજ ભરતભાઇ જાતે.ટાાંક (માળી) ઉ.વ.૨૯ નોકરી રહે.

ડીમ્પલ ટોકીઝ પાછળ તા.ડીસા જી.બ.કાાં ડીસા ચાંન્રલોક સોસાયટી ભાગ-૧ ના જીતેન્રભાઇ મેવાભાઇ ના મકાન આગળ આવેલ

ઇલેકરીક લાઇટના થાભલા પાસે લાઇટ ના અજવાળે

ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ

ગયેલ છ ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા- ૯૨૨૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૨૦૩૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૧૨૫૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ -૦૪
ડક.રૂ.૧૩૦૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ ડક.રૂ.-૨૪૨૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા
પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવડક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી
બનાસકાાંઠા

પાલનપુરના

સી.આર.પી.સી.

કલમ

૧૪૪

બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૮૨/૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧ર

ના

જાહેરનામાનો

ભાંગ

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

ડીસા

શહેર

દબિણ

પો.સ્ટે .પાટડ -

તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની ક ૫૧(બી)

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ કલાક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે જગાણા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) નાનજીભાઇ તળશાભાઇ જાતે-પરમાર ઉ.વ.૨૬ ધાંધો.મજુરી
રહે.ખીમાણાવાસ તા.વાવ જી.બ.કાાં (૨) બબાભાઇ હરજીભાઇ જાતે.-પરમાર

ઉવ.૩૪ ધાંધો-મજુરી રહે.રડોસણ તા.સુઇગામ

હાલ (૩) મુકેશભાઇ નારણભાઇ

જાતે.-પરમાર ઉવ.૧૯ ધાંધો-મજુરી રહે.વાછરડા તા.વાવ (૪) ડકરણભાઇ નાગજીભાઇ જાતે.-પરમાર ઉવ.૨૨ ધાંધો-મજુરી રહે.વાછરડા તા.વાવ ચારે ય હાલ
રહે.બીલેશ્વર સોસાયટી જગાણા તા.પાલનપુર જગાણા ગામની સીમમાાં આવેલ બીલેશ્વર સોસાયટી પાસે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં મોઢા ઉપર માસ્ક
બાધ્યા વગર જીલ્લા મેજી.સા.બ.કાાં પાલનપુર નાઓના નાં.ડી/એમએજી/૧/માસ્ક/જા.ના-૮૮/૨૦૨૧/વશી.૬૩૧૭-૬૩૯૨ તા. ૦૪/૦૮/૨૧ ના જાહેરનામાનો

ભાંગ

કરી બેસી પૈસાથી હાર જીતનો તીનપવત્તનો જુગાર રમી રમાડતા કુલ રોકડ રકમ રૂ.૧૨૫૭૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ ના મળી કૂલ મુદ્દામાલ
કી.રૂ ૧૨૫૭૦/-સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે.પાટડ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૮૧૩/૨૧ ધી જુગાર ધારા
ક. ૧ર તથા ઇ.પી,કો કલમ ૧૮૮ તથા ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ કલમ ૫૧ બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ ક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે ઇકબાલગઢ ગામની સીમમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં ગામે

આ કામના આરોપીઓ (૧) પ્રેમજીભાઇ મેધરાજભાઇ ચૌધરી

ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.ખેતી રહે.ભલગામ તા.વડગામ જી.બ.કાાં.(૨) નરસાંગભાઇ રઘનાથભાઇ ચૌધરી ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.ખેતી રહે.પેપોળ તા.વડગામ (૩) જસવાંતજી રતુજી
ઠાકોર ઉ.વ.૩૩ ધાંધો.મજુરી રહે.મેગાળ તા.વડગામ જી.બ.કાાંઠા તથા (૪) નાસી જનાર ઇસમ ગોવવિંદજી સેધાજી ઠાકોર રહે.કોદરામ તા.વડગામ જાહેરમા ગે.કા.
રીતે ગાંજીપાનાથી તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા રોકડ રકમ રૂ.૧૧૫૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ ડક.રૂ.૮૦૦૦/- ગાંજીપાના ગણી જોતા નાંગ-૫૨
ડક.રૂા-૦૦/૦૦ એમ કૂલ મુદામાલ રૂપીયા ૧૯૫૦૦/-સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વડગામ પો.સ્ટે.પાટડ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૫૨૧૦૫૮૭/૨૧ જુગાર ધારા
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ કલાક ૨૨/૦૦ વાગે મોજે બસુ લેબલાપુરા ગામની સીમમાાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) કાન્દ્તીજી ચતુરજી જાતે ઠાકોર રહે.લવારા
તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણ

તથા (૨) સોનજીજી વેલાજી જાતે ઠાકોર રહે.લવારા તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણ તથા (૩) ગોસવિંદજી સમરાજી જાતે ઠાકોર રહે.લવારા

તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણ તથા (૪) લાલજી વશાજી જાતે બોકરવાડીયા (ઠાકોર) રહે.સાસમ તા.પાલનપુર તથા (૫) કરણજી સહદે વજી જાતે ઠાકોર રહે.લવારા
ુ જાતે ઠાકોર રહે.લવારા તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણ તથા (૭) રામજીભાઇ જેઠાભાઇ જાતે વડગામા (પ્રજાપતી)
તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણ તથા (૬) હરે શજી લેબજી
રહે.સાસમ તા.પાલનપુર તથા (૮) પ્રકાશજી મફાજી જાતે બોકરવડીયા (ઠાકોર) રહે.સાસમ તા.પાલનપુર પોતાના આસથિક ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ખુલ્લામાાં બેસી
ગે.કા.રીતે તીનપત્તીનો ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- રોકડ રકમ રૂ.૧૩,૭૯૦/- તથા અલગ
અલગ મોબાઇલ નાંગ ૦૮ કક.રૂ.૧૨૫૦૦/- એમ કુ લ મળી રૂ.૨૬૨૯૦/- ના મુદામાલ તથા જુ ગારના સાહીત્ય સાધન સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ છાપી પો.સ્ટે.પાટટ –બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૭૬૭/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ કલાક- ૦૦/૩૦ વાગે મોજે ડીસા હુસેનીચોકની ગવાડી રોડ જતા રસ્તા પાસે સ્રીટલાઇટના અજવાળે ખુલ્લી જગ્યામા ગામે આ કામના
આરોપીઓ (૧) જાગ્રુતવસિંહ ફતેવસિંહ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૧૮ ધાંધો.અભ્યાસ રહે. ગામ જુના ડીસા સતરા સડહયદ દરગાહ પાસે તા ડીસા જી.બ.કાાં (૨) રાજેશભાઇ
સોમાભાઇ જાતે.દે વીપુજક ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.વેપાર રહે. ડીસા હુસેનીચોક પાસે તા ડીસા

જી.બ.કાાં(૩) અબ્બાસભાઇ ગુલાબભાઇ જાતે વસિંધી ઉ.વ.૪૬ ધાંધો. મજુરી

રહે.હુસેનીચોક પાસે તા ડીસા જી.બ.કાાં (૪) અબ્દુલ અજીજ અબ્દુલ કાદર જાતે.કુ રેશી ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.મજુરી રહે.ડીસા હુસેનીચોક પાસે તા.ડીસા જી.બ.કાાં (૫)
સાંજયભાઇ મશરૂભાઇ જાતે.દે વીપુજક(વાઘરી) ઉ.વ.૨૬ ધાંધો.મજુરી રહે.ડીસા હુસેનીચોકની પાસે તા.ડીસા જી.બ.કાાં ડીસા હુસેનીચોકની ગવાડી રોડ જતા રસ્તા
પાસે સ્રીટલાઇટના અજવાળે ખુલ્લી જગ્યામા જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ ગયેલ પાાંચ ઈસમોની અંગ
ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા- ૯૫૧૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૨૧૬૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૧૬૭૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુલ ડક.રૂ.૧૧૬૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી
ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવડક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્રે ટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી
ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દબિણ પો.સ્ટે.પાટડ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૮૯૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧ર તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯,૧૮૮ તથા
ડીઝાસ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ ૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૧ ક.૨૨/૩૦ વાગે મોજે અંબાજી અજન્તાગલીમાાં સપના ગેસ્ટ હાઉસમાાં ત્રીજા માળે ખુલ્લી ઓસરીમાાં આ કામના તહોદારોએ (૧) નીતીનભાઈ
ભારતવસહ જાતે.સોલાંકી ઉ.વ.૪૦ ધાંધો.ડ્રાઈવવગ હાલ રહે. ડી-૧ ભવ્યપાકડ પરીક્રમા સોસાયટી બોપલ તા.દસક્રોઈજી.અમદાવાદ મુળ રહે. જહાાંગીરપુર કલમસર
તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૨) રાજુભાઈ પ્રતાપવસિંગ જાતે.પરમાર

ઉ.વ.૩૩ ધાંધો.ખેતી રહે. કાલુ તા.બોરસદ જી.આણાંદ(૩) અરવવિંદભાઈ રઈજીભાઈ જાતે.સોલાંકી

ઉ.વ.૩૮ ધાંધો.ખેતી રહે. કઠાણા તા.બોરસદ જી.આણાંદ(૪) મનુભાઈ અણદવસિંહ જાતે.વસિંધા

ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.મજુરી રહે. કલમસર તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૫)

રોહતાાંસકુ માર ભોલુરામ જાતે.પ્રજાપવત ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.મજુરી રહે. ખુમાનપુરા કઠાણા તા.બોરસદ જી.આણાંદ(૬)મુકેશભાઈ મહોબતવસહ જાતે.વસિંધા

ઉ.વ.૩૮

ધાંધો.ખેતી રહે. કલમસર તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૭) રાજભા રણજીતવસહ જાતે.ગોહીલ ઉ.વ.૩૪ ધાંધો.ખેતી રહે. કલમસર તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૮) ભારતવસહ
ભીમવસહ જાતે.વસિંધા ઉ.વ.૬૫ ધાંધો.મજુરી રહે. કલમસર તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૯) સુખદે વભાઈ ધીરુભાઈ જાતે.વસિંધા ઉ.વ.૩૨ ધાંધો.ખેતી રહે. કલમસર તા.ખાંભાત
જી.આણાંદ(૧૦) રમેશભાઈ મહીપતભાઈ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૩૮ ધાંધો.ખેતી રહે. કનકપુરા તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૧૧) ભગીરથભાઈ રણજીતવસહ જાતે.વસિંધા
ઉ.વ.૩૦ ધાંધો.ડ્રાઈવવગ રહે. કલમસર તા.ખાંભાત જી.આણાંદ(૧૨) સાંજયભાઈ પ્રતાપવસહ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૨૫ ધાંધો.ખેતી રહે. બદલપુર તા.બોરસદ જી.આણાંદ
અંબાજી ટાઉનમાાં આવેલ અજન્તા ગલીમાાં આવેલ સપના ગેસ્ટ હાઉસમાાં ત્રીજા માળે ખુલ્લી ઓસરીમાાં ગાંજી પાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર
રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૩૬ તથા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૨૩,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૦ ડક.રૂ. ૨૬,૫૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૫૦,૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે
ઉપરોક્ત ઇસમો પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટેશન પાટડ -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૦૦૬૭૩/૨૦૨૧ જુગારધારા ક. ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૧

ક.૧૩/૧૫

વાગે મોજે અંબાજી ટાઉનમાાં દે ના બેંક ની પાસે આવેલ દરજીવાળી

ધમડશાળા મા રૂમ નાં-૩૪ વાળા હોલ મા આ કામના

તહોદારોએ (૧) નરેં રસીહ હીંમતસીહ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૩૪ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહેવાસી. દહેવાણ તા.બોરસદ જી.આણાંદ (૨) રાજ ેંરસીહ અમરસીહ જાતે.પરમાર
ઉ.વ.૪૫ ધાંધો.મજુરી રહે. દહેવાણ તા.બોરસદ જી.આણાંદ (૩) રણજીતસીહ દોલતસીહ જાતે.પરમાર ઉ.વ.૫૧ ધાંધો.ખેતી રહે. દહેવાણ તા.બોરસદ જી.આણાંદ (૪)
અજુ ડનસીહ જીતસીહ

જાતે.પરમાર ઉ.વ.૪૭ ધાંધો.ખેતી રહે. દહેવાણ તા.બોરસદ જી.આણાંદ અંબાજી ટાઉનમાાં દે ના બેંક ની પાસે આવેલ દરજીવાળી ધમડશાળા

મા રૂમ નાં-૩૪ વાળા હોલ માાં ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કી.રૂ-૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ.૨૪,૬૫૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કી. રૂ-૪૦૦૦/- એક કૂલ કી રૂ-૨૮૬૫૦/ના મુદામાલ સાથે ઉપરોક્ત ઇસમો પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અંબાજી પો.સ્ટેશન પાટડ -બી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૬૭૪/ ૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૪-૫
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૫)
તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક – ૨૦:૩૦. વાગે મોજે ઢુવા ગામની સીમમાાં રાજુભાઇ અંબાલાલ લોધાના કબ્જા-ભોગવટા ખેતરમાાં આંબાના ઝાડ નીચે ખુલ્લી
જગ્યામાાં, ગામે તે એવી રીતે કે, આ કામેના(૧) પ્રવવણભાઇ દે વશાંકરભાઇ લોધા (રાજપ ૂત), ઉ.વ. ૩૨,ધાંધો-મજુરી, રહે. લોધાવાસ, રાજપુર, ડીસા તા.ડીસા,
જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૨) વવશાલભાઇ દે વીસીંગ લોધા (રાજપ ૂત), ઉ.વ. ૨૩, ધાંધો- મજુરી, રહે. ૯- બાણેશ્વરી એપાટડ મેન્ટ, સરદાર ચોક, ઇશનપુર, અમદાવાદ
જજલ્લો – અમદાવાદ.(૩) કમલેશભાઇ મુળચાંદભાઇ લોધા (રાજપ ૂત),

ઉ.વ. ૨૮, ધાંધો- મજુરી, રહે. પુરગ્રસ્ત કોલોની, રે લ્વે સ્ટેશન પાસે, ભોપાનગર, ડીસા,

તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા.(૪) રવવકુ માર બાંશીલાલ લોધા (રાજપ ૂત),

ઉ.વ. ૨૬, ધાંધો- મજુરી, રહે. રે લ્વે સ્ટેશનનીપાછળ, ઢુવા રોડ, ડીસા,

તા.ડીસા,

જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૫) મુકેશભાઇ મુળચાંદભાઇ લોધા (રાજપ ૂત), ઉ.વ. ૪૩, ધાંધો- મજુરી, રહે. પુરગ્રસ્ત કોલોની, રે લ્વે સ્ટેશન પાસે, ભોપાનગર, ડીસા,
તા.ડીસા, જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. (૬) મયુરભાઇ હરે શભાઇ લોધા (રાજપ ૂત), ઉ.વ.૨૩, ધાંધો- પ્રા.નોકરી, રહે. લોધાવાસ, રાજપુર, ડીસા, તા.ડીસા, જજલ્લો –
બનાસકાાંઠા.(૭) ડહતેશભાઇ પોપટલાલ લોધા (રાજપ ૂત), ઉ.વ. ૩૪, ધાંધો-મજુરી, રહે. બ્રામણવાસ, દશામાતાના માંડદર પાસે, રે લ્વે સ્ટેશન રોડ, ડીસા, તા.ડીસા,
જજલ્લો – બનાસકાાંઠા. કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે રૂવપયાની હારજીતનો જુગાર
રમી-રમાડી રોકડા રૂવપયા ૧૩,૬૩૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, ડકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪, ડકિં.રૂા. ૨૦,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે ડકિં.રૂા. ૩૩,૬૩૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટડ B ગુ.ર.નાં. 11195019210944, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

