ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ના્ ક.૨૧/૦૦્ વાગે્ મોજે્ થરાદ્ ટાઉન્ એસ.ટી.સ્ટેન્ડ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ દશરથસસિંહ્ મનુભા્ જાડેજા્ રહે-્ સશવલખા્ તા-ભચાઉ્જીલલોકચ્છ્વાળા્એ્બાડમેર્થી્ભુજ્જતી્બસ્માાં્પોતા્ના્કબ્જજા્હવાલા્વાળા્થેલાઓ્માાં્ગે.કા્નો્વગર્પાસ્પરમીટનો્્ભારતીય્બનાવટના્સવદે શી્દારૂ્ની્
અલગ્ અલગ્ કાં પની્ ની્ બોટલ્ નાંગ-્ ૪૫્ કુ લ્ કકમત્ રૂસપયા-્ ૨૬૫૦૦/-્ નો્ રાખી્ પકડાઇ્ ્ જઈ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ થરાદ્ પો.સ્્ટે .્ પાટટ ્ સી્ ગુ.ર.નાં.્
૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૪૯્પ્રોહી્એક્ટ્કલમ્૬૫એઇ્૧૧૬(બી)્્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા:-૨૨/૦૧/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ્ ૧૮/૫૦્ વાગે ્ મોજે્ ભાભર જુના્ સમીર્ પી.સી.ઓ.ની્ પાછળની્ ખુલલી્ જગ્યામાાં્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદારો્ (૧)્ અજુ ટનસસિંહ્્
બલુભા્ ભીખુભા્ વાઘેલા્ રહે.્ ભાભર્ નવા્ તા.ભાભર્ (ર)્ પ્રસવણસસિંહ્ નટવરસસિંહ્ રાઠોડ્ રહે.્ ભાભર્ જુના્ તા.ભાભર(૩)્ રમેશજી્ શાંકરજી્ ઠાકોર્ રહે.્ મીઠા્
તા.ભાભર્ (૪)્ ભગાજી્ હીરાજી્ ઠાકોર્ રહે.્ નેસડા્ તા.ભાભર્ (૫)્ સુબાજી્ ્ વર્ાટજી્ ્ ઠાકોર્ રહે.્ મીઠા્ તા.ભાભર(૬)્ ગણપતજી્ ઇશ્વરજી્ ઠાકોર્ રહે.્ રવેલ્
તા.કદયોદર્ (૭)્ ભરતભાઇ્ અરજણભાઇ્ ઠાકોર્રહે.્ વાવડી્ તા.વાવ્ (૮)્ રમેશજી્ પોરસીજી્ ઠાકોર્ રહે.્ ખડોસણ્્ તા.ભાભર્ (૯)્આશુજી્ હમીરજી્ ઠાકોર્ રહે.્
બલોર્ન્તા.ભાભર્તથા્નકહ્પકડાયેલ્(૧૦)્પ્રતાપસસિંહ્મગનસસિંહ્રાઠોડ્રહે-ભાભર્જુના્તા-ભાભર્જાહેરમાાં્વરલી્મટકાના્આંક્ફરકના્જુગાર્રમી્રમાડી્
વરલીના્આંક્લખી્લખાવી્કુ લ્રોકડ્રકમ્રૂ.૩૨૭૯૦/-્તથા્્મોબાઇલ્ફોન્નાંગ-૦૬્કક.રૂ.્૫૦૦૦/-તથા્જુગારના્સાર્ન્સાહીત્યો્સાથે્કુ લ્કક.રૂ.્૩૭૭૯૦/-્
સાથે્ તહો.નાં.૧્ થી્ ૯્ નાઓ્ પકડાઇ્ ગયેલ્ હોઇ્ તથા્ તહો.નાં.૧૦્ નાઓ્ હાજર્ ન્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્્ટે ભાગ-બી
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૦૨૨/૨૦૨૦ જુગાર્ર્ારા્કલમ. ૧૨.અ્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦્્ના્ક.૧૮/૩૦્વાગે્ માાંજે્સશહોરીથી્ઉદરીયાાંવાસ્જવાના્રસ્તા્ઉપર્ગામે્ આ્કામના્તહોદારે ્ રાજુભા્મોહનસીંહ્જાતે.ડાભી્રહે.ભાવાણી્
પાટી,સશહોરી્ તા.કાાંકરે જ્ પોતાના્ કબજા્ ભોગવટાના્ સશહોરીથી્ ઉદરીયાાંવાસ્ જવાના્ રસ્તા્ ઉપર્ આવેલ્ ખેતરમાાં્ બનાવેલ્ રહેણાાંક્ ઘરની્ બાજુમાાં્ આવેલ્
ઢાાંળીયામાાં્ ભારતીય્ બનાવટનો્ ઇગ્લીશ્ દારૂની્ નાની-મોટી્ બોટલ્ નાંગ-૨૫૪્ કક.રૂ.૩૫૦૦૦/-્ નો્ મુદામાલ્ ગે.કા્ અને્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ રાખી્ હાજર્ ન્
મળી્આવી્ગુનો્કરે લ હોઇ સશહોરી.્પો.સ્ટે ્ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૦૪૨્પ્રોહી્કલમ્૬૫એઇ,૧૧૬(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૪)
તા.્ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૬/૦૦્ વાગે ્ મોજે્ પાલનપુર્ નવા્ ગાંજ્ માકે ટમાાં્ ગામે્ કે આકામના

તહોદાર પાંકજભાઇ દે વાભાઇ જાતે પ્રજાપતી રહે.

ગાદલવાડા તા.પાલનપુર તથા સનતીનભાઇ કેશરભાઇ ચૌઘરી રહે. ગાદલવાડા તા.પાલનપુર તથા દશટનભાઇ ઉફે પીન્ટુ કદનેશભાઇ પટેલ રહે. ચાાંગા તા.
વડગામ તથા હરીભાઇ રતુભાઇ ચૌઘરી રહે. ગાદલવાડા તા.પાલનપુર તથા હરે શકુ માર જીવરામભાઇ પ્રજાપતી રહે.ગાદલવાડા તા.પાલનપુર તથા

રોહીતકુ માર રણછોડભાઇ જાતે પટેલ રહે. ચાંગવાડા તા. વડગામ તથા ગણેશભાઇ મ ૂળજીભાઇ ચૌઘરી રહે. ગાદલવાડા તા.પાલનપુર તથા નરે શ કુ માર
શામળભાઇ જાતે ચૌઘરી રહે. પટોસણ તા.પાલનપુર

વાળાઓ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પાલનપુર નવા ગાંજ માકે ટ ખાતે આવેલ નવીનભાઇ રામાભાઇ

પટેલની ભાડાની દુકાનમાાં પાંકજભાઇ તથા નીતીનભાઇ નાઓએ તેમના મો.ફોનમાાં ROYAL SPORT.COM નામની લીંક દ્વારા NITIN NEW નામનુ
આઇ.ડી બનાવી બીગ બેસ લીગ તથા શ્રીલાંકા અને જીમ્બામ્બે વચ્ચે ચાલતી ક્રીકેટ ટેસ્ટ સીરીઝ મેચ નો સસ્ટો મેચ અંગે ચાલી રહેલ

જે પોતાની પાસેના

ફોનમાાં બનાવેલ જુદાજુદા આઇડી દ્વારા ક્રીકેટસટા બેટીંગની હારજીતની કરી ક્રીકેટ સટાબેટીંગમાાં થયેલ હારજીતના નફાનુ કમીશન કરતા હોઇ જેથી આ
આઠેય આરોપીઓ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ક્રીકેટ સટાબેટીંગની પ્રવ ૃસત કરતા હોય તે જેથી આઠેય આરોપીઓ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૯ કકિં.રૂ.૪૭,૦૦૦/-

તથા ગુનાના કામે વપરાયે સાઘનો નાંગ -૫ કક.રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ. ૧,૦૪,૭૦૦ /- મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૩,૨૬,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર શહેર પ ૂવટ પો.સ્ટે .ગુ.ર.નાંબર ૧૧૯૫૦૩૪૨૦૦૦૪૦/૨૦૨૦ જુગાર

ર્ારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગે્ મોજે મુડેઠા ગામના પુલ નીચે ગામે્ આ કામના તહોદાર સ્વરૂપારામ સવાઇરામ સુથાર (મમસ્ત્રી) રહે. વેરડી તા.
સેડવા રાજસ્થાન તથા લાલમસિંગ જેનો મો.નં. ૯૫૫૮૨૧૧૨૫૧ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજાની હોન્ડા સીટી ગાડી નંબર જી.જે.-૧
એચ.એફ-૮૪૬૮ ની ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો મવદે શી દારૂ જુ દા જુ દા માકાાની કુ લ બોટલો નંગ-૨૦૯ કક.રૂા.૨,૦૯,૦૦૦/તથા હોન્ડા સીટી ગાડી કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન કક.રૂા.૫૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂા.૪,૦૯,૫૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતાં ત્હો.નં.-૧ પકડાઇ ગયેલ
ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નં.11195008200035/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૯૮(ર), ૮૧, ૧૧૬બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૦૬/૩૦ થી.ક.૦૮/૦૦ વાગે મોજે ડીસા ગોકુ લ હોસ્સ્પટલની બાજુ માં આવેલ જાહેર શોચાલય પાસે રસ્તો પુરો થતા ગામે્આ કામના
તહોદાર લીલારામ ઉફે લલીત હીરારામ દે વાસી રહે.સરનાઉ તા.સાંચોર જી.જાલોર (રાજ) વાળો તથા ભાગી ગયેલ ગાડીનો ચાલક જગો ઉફે જગદીશભાઈ
ભાણાભાઈ રબારી રહે.પઠામડા તા.થરાદ તથા સદરે ભારતીય બનાવટનો મવદે શી દારૂ ભરાવનાર મવક્રમભાઈ બેચરાજી દે વાશીરહે.નાગોલડી તા.સાંચોર
જી.જાલોર તથા સદરે ભારતીય બનાવટનો મવદે શી દારૂ જેને આપવાનો હતો તે ૮૯૦૫૩૬૫૭૬૩ મો.નંબર વાળો ઈસમ નાઓએ એક બીજાના મેળાપીપણાથી
સદરે મહેન્રા પીકઅપ ડાલા નંબર GJ 12 Y 1786 ના માં ગે.કા.વગર પાસ પમીટનીમવદે શી દારૂનીબોટલ નંગ-૨૬૩૨ જે કક.રૂ.૨૬૩૨૦૦/-તથા મહેન્રા પીકઅપ
ડાલુ નંબર GJ 12 Y 1786

જે કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા પ્લાયવુડ સીટ નંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ની તથા મોબાઈલ નંગ-૨ કક.રૂ.૨૫૦૦/- એમ કુ લ

કક.રૂ.૪,૬૫,૭૦૦/- નો મુદામાલ રાખી લીલલરામ ઉફે લલીત હીરારામ દે વાસી રહે.સરનાઉ તા.સાંચોર જી.જાલોર (રાજ)વાળો પકડાઈ જઈ તથા જગો ઉફે
જગદીશભાઈ ભાણાભાઈ રબારી રહે.પઠામડા તા.થરાદ વાળો નાસી જઈ તથા મવક્રમભાઈ બેચરાજી દે વાશી રહે. નાગોલડી તા.સાંચોર જી.જાલોર તથા
મો.નં.૮૯૦૫૩૬૫૭૬૩વાળાઓ

મવરૂધ્ધ

મારી

મધ.પ્રોહી

ક.૬૫

એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨)

ગુનો્ કરે લ

હોઇ

ડીસા

શહેર

ઉત્તર

પો.સ્ટે.પાટા -સી.

ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૦૦૦૨૪/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી એકટ કલમ ક.૬૫ એઈ, ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૦૫/૦૦ વાગે્ મોજે સોનાલીકા ટ્રેકટરની સામે કુ ળદે વી ઓટો કન્સલન્ટ તથા ચામુડં ા ઓટો ગેસની બાજુ માં જતાં રોડની ખાલી સાઇડ્
ગામે્ આ કામના તહોદાર શ્રીપાલ સુરેશકુ માર જૈન રહે- ગાંધીધામ સતવારા કોલોની સેકટર-5 ગાંધીધામ (કચ્છ) મુળ રહે- પાદરૂ તા- સીવાણા જી- બાડમેર

વાળાએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની વોકસવેગન જેટા ગાડી નંબર- GJ-12-BF-9971 ઉપર ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના મવદે શી
દારૂનો બોટલો નંગ- ૧૧૯ કક.રૂા. ૪૦,૪૦૦/-નો રાખી ગે.કા. રીતે હેરાફેરી કરતા મળી આવી સદરે ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા કુ લ મુદામાલ કક.રૂા.
૨,૪૦,૪૦૦/- ના સાથે પકડાઇ ગયેલ અને ડાયારામ ગાંધવ ઠેકા વાળો હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પોલીસ સ્ટેશન .પાટા -સી
ગુ.ર.નં.૨૦૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૬૭ પ્રોહી. એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી),૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૦૫૫૦/ વાગે્ મોજે થરાદ ડીસા રોડ ખોરડા ગામ-ગામે્ આ કામના તહોદાર મહાવીર હનુમાનરામ જાટ રહે ૨૧-વ.ઉ (ચારણ)ચારણો ની ઢાણી,સરલી કલાન તા-બાડમેરવાળા એ પોતાના કબજા વાળી હવાલા વાળી સ્કોડા ગાડી નંબર -જી-R.J-04 –CA – 1118 માં ગેકા નો વગર પાસ .
પરમીટનો ભારતીય બનાવટના મવદે શી દાારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલ નંગ તથા બીયર ના ટીન ૪૩૧ --૦૫ કુ લ કકમત રૂાનો ભરી -/૭૨૨૦૦ .
-તથા સ્કોડા ગાડી નંબર -/૧૫૦૦ કીમત રૂમપયા ૧-હેરાફેરી કરી તથા મોબાઇલ નંગR.J-04 –CA – 1118 કકિંમત૧-,૦૦,૦૦૦ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ -/
ગુનોકરે લ થરાદ પોલીસ સ્ટેશન .પાટા સી ગુ-.ર.નં.૨૦૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૬૮ પ્રોહી. એક્ટ ક. ૬૫(એ)(ઈ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

