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પ્રેસનોટ

જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધતી જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ

મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સાહેબ અમદાવાદ શહેર તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેક્ટર-૨

સાહેબ નાઓ તરફથી પ્રોહી જુગારની બદી ને્તોનાબુદ કરવા મળે લ સુચના અનુસિ
ં ાને તેમજ નાયબ પોલીસ

કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ‘જે’ ડીવીઝન નાઓના માગગદશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા
પો.્ટે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી ડી.આર.ગોહીલ નાઓની સુચના અનુસાર પો.સ.ઈ એમ.સી.જાડેજા તથા અહેકો

મગનભાઇ નરશીભાઇ બ.નં ૩૫૬૯ તથા અ.હેડ.કોન્સસ. બળવંતમસિંહ મંગળમસિંહ બ.નં.-૯૩૧૬ તથા અપોકો

જ્યંમતભાઈ નાગરભાઈ બ.નં ૬૧૬૯ તથા અપોકો બળદે વમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.નં ૧૧૮૧૩ તથા અપોકો મવજયમસિંહ
ભુપતમસિંહ બ.નં ૧૩૧૮૮ તથા અપોકો ભરતમસિંહ ભુપતમસિંહ બ.નં ૧૦૧૪૩ તથા અપોકો મવક્રમમસિંહ રણજીતમસિંહ

બ.નં ૩૩૯૫ તથા અપોકો ફીરોજશા મરદાનશા બ.નં ૯૦૦૧ તથા એલ.આર હરદીપમસિંહ ભુપતમસિંહ બ.નં ૪૮૫

તથા એલ.આર દદવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.નં ૧૯૦ નાઓ એલ.આર સચચન અમનલભાઈ બ.નં ૧૨૭૨૨ તથા
એલ.આર. દદપકકુમાર ઇશ્વરભાઇ બ.નં ૧૦૧૧ નાઓની બાતમી હકીકત આિારે જીઆઇડીસી વટવા પ્લોટ નં ૨૫૦૮
ફેઝ-૪ નીલકંઠ ઇન્સડ્ટ્રીઝની આગળ ખુલ્લી જગ્યામાં જાહેરમાં રે ઈડ કરતા : (૧) મવજય મવનોદગીરી ગૌ્વામી

ઉવ-૪૨ રહે-સી/૨૨ ઇલાકોલોની ઇન્સડીયાકોલોની પાસે ઠક્કરનગર અમદાવાદ શહેર (૨) મનોજ નરે શભાઇ શાહ

ઉ.વ ૩૨ રહે-મ.નં ડી/૫૫,લાભાથગ સોસા.ઠક્કરબાપા નગર અમદાવાદ શહેર.(૩) રાજુભાઇ હેમાજી મારવાડી ઉ.વ૩૨ રહે- મ.નં ૧૫૦, નવી વસાહત જશોદાનગર અમદાવાદ શહેર (૪) મેહલ
ુ ભાઇ અરમવિંદભાઇ શેઠ ઉ.વ ૪૨ રહે-

મ.નં ૩૦૩,યશ ફ્લેટ હીરાભાઇ ટાવર સામે ઇસનપુર અમદાવાદ (૫) મવપુલભાઇ િનજીભાઇ શાહ ઉ.વ ૪૯ રહેમ.નં ૯/૨૬૫,પંચરત્ન ઔડા રીલાયન્સસ પેટ્રોલપંપની પાછળ વસ્ત્રાલ રામોલ અમદાવાદ શહેર(૬) હીરે નભાઇ
ચંન્સરકાંત પટેલ ઉ.વ ૩૨ રહે-મ.નં સી/૧૯, મવજયપાકગ સોસા ગોરના કુવા પાસે ખોખરા અમદાવાદ શહેર (૭)

તેજસભાઇ બીપીનભાઇ પટેલ ઉ.વ ૨૯ રહે- મ.નં ૪, સતસંગમવલા બંગલોઝ વસ્ત્રાલ ઓઢવ અમદાવાદ શહેર (૮)

દદપ્પ્લ નરોતમભાઇ ભાલારા ઉ.વ ૩૨ રહે- મ.નં સી/૮ મવજયપાકગ સોસા સેવન્સથ ડે ્કુલની પાછળ ખોખરા
અમદાવાદ શહેર(૯) ધ્વનીત અજયભાઇ પટેલ ઉવ ૩૫ રહે-મ.નં બી/૨ મધુરમ ફ્લેટ કેડીલાબ્રીજ પાએ ઘોડાસર
અમદાવાદ શહેર (૧૦) પીયુષ ગોમવિંદભાઇ નાગર ઉવ ૩૫ રહે-મ.નં સી/૧૨ મવજયપાકગ સોસા િીરજ હાઉસીંગ

પાછળ હરીપુરા ખોખરા અમદાવાદ શહેર (૧૧) મુકેશ અંબાલાલ પટેલ ઉવ ૪૦ રહે-મ.નં ૯/૧ પ્રમવણ કોલોની
ઇસનપુર ક્રોસ રોડ પાસે ઇસનપુર અમદાવાદ શહેર(૧૨) પરે શભાઇ મવષ્ણુપ્રસાદ નાયક ઉવ ૪૮ રહે-મ.નં સી/૪
મવજયપાકગ સોસા. સેવન્સથ ડે ્કુલની પાછળ હરીપુરા ખોખરા અમદાવાદ શહેર(૧૩) કીતી પ્રમવણભાઇ ચૌહાણ ઉવ

૩૯ રહે-મ.નં ૧૫૩૫ રોકડીયા હનુમાન ચાલી કુરેશીહોલ બાજુમાં મીરઝાપુર અમદાવાદ શહેર (૧૪) દદપકભાઇ
ગોમવિંદલાલ નાગર ઉવ ૩૧ રહે-મ.નં સી/૧૨ મવજયપાકગ સોસા. સેવન્સથ ડે ્કુલની પાછળ હરીપુરા ખોખરા
અમદાવાદ શહેર (૧૫નીકેશભાઇ મવષ્ણુપ્રસાદ નાયક ઉ.વ ૪૦ રહે-મ.નં સી/૪, મવજયપાકગ સોસા ગોરના કુવા પાસે

ખોખરા અમદાવાદ શહેર (૧૬) રોહીત બળવંતભાઇ ઠાકોર ઉવ ૪૭ રહે-મ.નં ૭/૫૮ જનતાનગર સીંિવેમાતા
મંદીર પાસે રામોલ રોડ રામોલ અમદાવાદ શહેર

(૧૭) મનકુંજ ભરતભાઇ ગજ્જર ઉવ ૪૬ રહે-મ.નં સી/૭

મવજયપાકગ સોસા િીરજ હાઉસીંગ પાછળ હરીપુરા ખોખરા અમદાવાદ શહેર નાઓને તા-૨૪/૦૮/૧૯ ના કલાક૨૦/૩૦ વાગે જુગારિારા કલમ-૧૨ મુજબ અટક કરે લ છે .અને તેમની પાસેથી (૧) રોકડ રક્મ રૂ ૨૧૩૮૦/- (૨)

ગંજીપાના નંગ-૧૫૬ દકિં રૂ ૦૦/૦૦ (૩) અલગ અલગ કંપનીના કુલ-૧૯ મોબાઈલ ફોન જેની કુલ્લે દકિંમત રૂ

૭૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે દકિંમત રૂ ૯૫૩૮૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જજે કરી જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ શોિી કાઢવામાં
આવેલ છે .

