ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
ુ ા વાધેલા
તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે ઉંબરી ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) સહદે વજી જીતુભા જાતે.વાઘેલા (૨) ગજુભા ચાંપભ
(૩) બુધાભાઇ વવઠલભાઇ જાતે મકવાણા ( કોળી પટેલ ) મુળ રહે બરવાળા તા બરવાળા જીલ્લો સુરેન્દ્રનગર હાલ રહે સુરેદ્ન્રનગર (૪) ભરતસીંહ રામભા જાતે
વાધેલા રહે ઉંબરી તા કાાંકરે જ તથા (૫) લાલાભાઇ રામાભાઇ જોષી રહે રણાવાડા તા કાાંકરે જ (૬) વાધુભા અગરસીંહ જાતે વાધેલા રહે ઉંબરી તા કાાંકરે જ (૭)
વવષ્ણુભા પનુભા વાઘ.લા રહે.ઉંબરી (૮) પ્રવવણસીંહ હરીસીંહ વાઘેલા રહે.ઉંબરી (૯) દલપતસીંહ વવષ્નુભા વાઘેલા (૧૦) વનરાજસીંહ બચુભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી
(૧૧) ગોવવિંદસીંહ હાથીભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી (૧૨) વવક્રમસીંહ કીતુભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ઘોડી પાસા વડે પૈસાથી
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતી તેમજ પટ ઉપરથી રોકડ રકમ ૧૭૫૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કીં.રૂ.૫૫૦૦/- તથા મો.સા નાંગ-૨ કીં.રૂ.૫૦,૦૦૦/તથા ઘોડીપાસા નાંગ-૨ કીં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મુદામાલ રૂ.૭૩૦૨૦/- ના સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન તહો.નાં-૧ થી ૩ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં-૪ થી તહો નાં.૧૨
નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૦૨૭૦

જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ ક.૦૮/૦૦ સુમારે વાગે મોજે ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા ઉપર ગામે આ કામના ઇનોવા કાર નાં.GJ18-X-1070 ના ચાલકે પોતાની ઇનોવા કારમાાં
ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બબયરના કાગળના પુઠ
ાં ાના બોક્ષમાાં તથા છુટક નાંગ મળી કુ લ બોટલ તથા બબયરના નાંગ૫૫૩ કીરૂ.૨,૩૮,૩૨૦/- તથા

ઇનોવા કાર નાં.GJ18-X-1070 કીરૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી કકરૂ.૫,૮૮,૩૨૦/- નો મુદામાલ રાખી ઇનોવા ગાડીના ચાલકે

હરીયાણા રાજયમાાંથી સદર ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા બબયરની ગે.કા. હેરાફેરી કરી રાજસ્થાન રાજયમાાં થઇ ગુજરાતમાાં ઘુસાડી ઇનોવા કારને
અકસ્માત થતા ચાલકે પોતાના કબજાની ઇનોવા કાર મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુના નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૨૩૯/૨૦૨૧
પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૧ કલાક- ૧૮/૩૦ વાગે મોજે ભોપાનગર સ્મશાનમાાં પાણીના ટાાંકા પાસે આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) રાહુલ
ચીકુ જી જાતે ઠાકોર ઉવ-૨૬ ધાંધો.મજુરી રહે.ડીસા ભોપાનગર રે લ્વે સ્ટેશન પાસે તા ડીસા જી. બનાસકાાંઠા (૨) મુકેશભાઇ ભીખાભાઇ જાતે રાવળ

ઉવ ૨૮

ધાંધો.મજુરી રહે. ડીસા જી.આઇ.ડી.સી

તા ડીસા

તા ડીસા

જી.બનાસકાાંઠા

(૩) મોવશન અકબરભાઇ જાતે શેખ ઉવ-૩૬ ધાંધો.મજુરી રહે. ડીસા અમનપાકટ

જી.બનાસકાાંઠા ભોપાનગર સ્મશાનમાાં પાણીના ટાાંકા પાસે આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી
રમાડતા હોય જે પકડાઈ ગયેલ ત્રણ ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા ૮૭૭૦/- તથા દાવપટ માાંથી રોકડા રૂ.૩૭૦૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૨૪૭૦/તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ -૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ કક.રૂ.૧૭૪૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ
ડીસા શહેર દબક્ષણ પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૧૪૫/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

