ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા૦૭/૦૨/૨૦૨૨ કલાક.૧૬/૪૫ વાગે મોજે ચડોતર ગામે ઠાકોર સમાજના સ્મસાનમાાં ચરાડામાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના આરોપીઓ (૧)
મનુભાઇ દલાભાઇ જેસાતર (ઠાકોર) રહે.ચડોતર તા.પાલનપુર (૨) વવનોદભાઇ ડાયાજી જેસાતર (ઠાકોર) રહે.ચડોતર તા.પાલનપુર (૩)
ભરતજી માંગાજી જેસાતર રહે.ચડોતર તા.પાલનપુર (૪) શૈલેશજી ભગવાનજી જેસાતર રહે.ચડોતર તા.પાલનપુર (૫) વવકાસભાઇ સવજીભાઇ
જેસાતર રહે.ચડોતર તા.પાલનપુર (૬) મફાભાઇ મગનભાઇ પરમાર (અ.જા.) રહે.માલણ તા.પાલનપુર (૭) જગદીશભાઇ પશોતમભાઇ સોલાંકી
(દરજી) રહે.માલણ તા.પાલનપુર (૮) જક્શીજી નાથુજી પાળા (ઠાકોર) રહે.માલણ તા.પાલનપુર (૯) રમેશજી સદાજી પાળા (ઠાકોર) રહે.માલણ
તા.પાલનપુર (૧૦) ધનાજી હરીજી મકવાણા (ઠાકોર) રહે.માલણ તા.પાલનપુર(૧૧) અમરતભાઇ હરચાંદભાઇ જોણાતર (ઠાકોર) રહે.માલણ
તા.પાલનપુર (૧૨) શૈલેશજી શાંકરજી માલુણા (ઠાકોર) રહે.માલણ તા.પાલનપુર (૧૩) મહેશભાઇ હરીભાઇ રાવળ રહે.બેચરપુરા પ્રા.સ્કુ લની
બાજુમાાં પાલનપુર પોતાના ફાયદા સારૂ પૈસાથી હારજીતનો તીનપવિનો જુગાર રમી રમાડતા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૨૨૭૦/-તથા ગાંજી પાના
નાંગ ૫૨ કી.રૂ૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કી.રૂ.૧૨૨૭૦/-સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા.પો.સ્ટે .પાટટ બી
ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૦૯૬/૨૦૨૨ જુગાર ઘારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૮/૦૨/૨૦૨૨ કલાક ૧૭/૩૦ વાગ્યે મોજે પાાંથાવાડા ટાઉન

આ કામેના તહોદારો (૧) પીન્ટુભાઇ મસરાજી જાતે,કોળી ઉ.વ.૨૫ ધાંધો,ખેતી

રહે,પાંચાયત ઓફીસ પાસે પાાંથાવાડા તા:દાાંતીવાડા તથા (ર) ભુપેન્રવસહ કાનવસગ જાતે,રાજપુત ઉ.વ.૪૭ ધાંધો,ડ્રાઇવીગ રહે.દોલતનગર
ુ રા તા:દાાંતીવાડા તથા (૪) રાજુભાઇ હેમાભાઇ
પાથાવાડા તા:દાાંતીવાડા તથા (૩) ગણેશભાઇ મણાજી જાતે,કોળી ઉ.વ.૨૨ ધાંધો,ખેતી રહે.ગાાંગદ
જાતે,પરમાર ઉ.વ.૨૩ ધાંધો,મજુરી રહે,પાાંથાવાડા પોલીસ લાઇન પાછળ પાાંથાવાડા તા:દાાંતીવાડા તથા (૫) જયાંતીભાઇ મફાજી જાતે,કોળી
ુ રા તા:દાાંતીવાડા પાાંથાવાડા વાલ્મીકીવાસ પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં ભેગા મળી ગોળ કુાં ડાળાં વળી નીચે બેસી ગાંજી
ઉ.વ.૩૨ ધાંધો,મજુરી રહે.ગાાંગદ
પાનાથી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગાર સાહહત્ય ગાંજી પાના નાંગ-. ૫૨ હકમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા દાવના નાણા તથા અંગ જડતીમાાંથી
મળી આવેલ રોકડ રકમ રૂવપયા ૧૩૨૫૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૦૩ કુ લ હકમત રૂવપયા ૬૫૦૦/- એમ મળી કુ લ રૂવપયા ૧૯૭૫૦/- ના મુદામાલ
સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૬૨૨૦૦૫૦/૨૨૨

જુગારધારા કલમ- ૧૨

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૨ કલાક ૦૧/૦૦ વાગે મોજે

છાપી ગામની સીમમાાં આ કામના તહોદારોએ (૧) ઓધારજી કચરાજી ઠાકોર રહે.કોટડી

તા.વડગામ (૨) ઇમ્તીયાઝ્ભાઇ યાસીનભાઇ શેખ રહે.છાપી તા.વડગામ (૩) ઇમરાનભાઇ અબ્બાસભાઇ ફકીર રહે. છાપી તા.વડગામ (૪)
ુ ભાઇ ગુલામનબી મન્સુરી રહે. છાપી તા.વડગામ (૫) મહેબબ
ુ ભાઇ કરીમભાઇ મેમણ રહે. છાપી તા.વડગામ (૬) રમેશભાઇ ઉફે જોબુ
યુનસ
ખેંગારભાઇ વાલ્લ્મકી રહે. છાપી તા.વડગામ (૭) નજીરભાઇ સભુભાઇ સુમરા રહે. છાપી તા.વડગામ (૮) મનોજ કુ માર શાંકરજી ઠાકોર રહે. છાપી
તા.વડગામ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ખુલ્લામાાં બેસી ગે .કા.રીતે તીનપિીનો ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડી ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૧,૦૯૦/- તથા જુગારના સાહીત્ય સાધન સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ છાપી પો.સ્ટે ગુ.ર.નાંબર. પાટટ બી ૧૧૧૯૫૦૦૯૨૨૦૦૮૩/૨૦૨૨ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૬/૦૦ વાગે

મોજે થાવર ત્રણ રસ્તા આ કામના સફેદ કલરની વનશાન ટે રાટનો ગાડી નાં.GJ-01-RK-1553ના

ચાલકે પોતાના કબજાની ગાડીમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ તથા ટીન બબયરની બોટલ/ટીન નાંગ૨૭૬ હક.રૂ.૯૦,૧૨૦/- તથા વનશાન ટે રેનો ગાડી નાં.GJ-01-RK-1553ની હકિં.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી એમ કુ લ હકિં.રૂ.૫,૯૦,૧૨૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી
ગાડી રોડની સાઇડમાાં ઉતારી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ ધાનેરા પોસ્ટે પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૦૫૯/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એઇ, ૧૧૬ (૨), ૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૧/૩૦ થી તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ ના ક.૧૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે બનાસકાાંઠા જજલ્લાના ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .
વવસ્તારમા ડીસાથી ધાનેરા જતા રસ્તા ઉપર આવેલ કાં સારી ટોલનાકા ખાતે જાહેર માાં અક્ાાંશ તથા રે ખાાંશ ૨૪.૩૧૪૧૭, ૭૨.૧૪૬૬૨ તેમજ
ડીસાથી ધાનેરા જતા રસ્તા ઉપર આવેલ વવશામો હોટલના આગળના ખુલ્લા પાકીગ માાં જાહેરમાાં અક્ાાંશ તથા રે ખાાંશ ૨૪.૩૫૦૮૭,
૭૨.૧૩૦૫૮ તે એવી રીતે કે પક્ડાયેલ મહહપાલ કાલારામ જાતે જાટ ઉ.વ.૩૧ રહે.શ્રી રામવાલા તા.ધનૌઉ, જજ.બાડમેર રાજસ્થાન નાનો
પોતાના કબ્જા ભોગવટા આયશર GJ-06-AZ-1026 માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુની બોટલો/બબયર પેટી નાંગ-૬૦૦
કુ લ બોટલ નાંગ.૧૪,૪૨૪ હક.રૂ.૨૮,૭૫,૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારુની બોટલો/બબયર
ટીન પેટી નાંગ.૪૦૫ મળી કુ લ બોટલ નાંગ.૫૫૨૦ બોટલો હક.રુ.૧૮,૧૨,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડ નાણા રૂ.૫,૫૧૦/- તથા મોબાઈલ
ફોન નાંગ- ૦૨ હક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા આયશર વાહન -૦૨ હકિંમત રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકના મીણીયા નાંગ.૦૨ ની હક.રૂ.૨૦૦/- ફાઇલ

૦૨ કાગળો સાથેની તથા બબલ્ટીના કવર ૦૨ કાગળો સાથેની જેની હક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ હક. રૂ.૫૯,૦૧,૯૧૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાયેલ
તથા નહહ પકડાયેલ મુદામાલ ભરે લ ગાડી નાં. GJ-16-AU-4282

ની મુકી ભાગી ગયેલ. તથા ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુની

બોટલો/બબયર નો જથ્થો મોકલનાર સાાંચોરના જુજારવસિંહ તથા શાંકરભાઇ તથા રમેશ તથા વવનોદ વસિંધી તેમજ તેના સાગરીતો તેમજ બાંન્ને
ટ્રકાના માલીકોએ એકબીજાઓએ ગુનામાાં મદદગારી કરી ગુનાહીત કાવત્રુ રચી તેઓ તથા પોલીસ તપાસમાાં વનકળે તેઓએ ગુનો કરે લ હોઇ
તેના વવરૂધ્ધ ડીસા રૂરલ પોસ્ટે .. પાટટ C ગુર.નાં..૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨0૧૦૧ ૨૦૨૨/ગુજરાત પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૮૧, ૮૩, ૮૬, ૯૮(ર),
૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ ના ક.૨૩/૫૦ વાગે મોજે ઇકબાલગઢ પુલ ચડતા છે ડા ઉપર અમીરગઢ-પાલનપુર હાઇવે આ કામના તહોમતદાર કમલેશ
રૂપજીભાઇ પ્રજાપવત રહે.સાતપુર કુાં ભાર મહોલ્લા તા.આબુરોડ જી.વશરોહી રાજસ્થાનવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની એક્યુવી ગાડી નાંબર
GJ27K8234માાં ગે .કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારવતય બનાવટના વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ-૨૯, કુ લ બોટલ નાંગ-૯૯૬ હક.રૂ.૧,૬૬,૦૮૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૧ કી.રૂ.૫૦૦૦ તથા એક્યુવી ગાડીહક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-એમ કુ લ મળી હક.રૂ.૫,૭૧,૦૮૦/- નો મુદામાલ રાખી હેરાફેરી કરી પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ પા અમીરગઢ પો.સ્ટે . પાટટ -સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૦૫૩/૨૦૨૨ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫
એઇ,૧૧૬(બી),૮૩,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ કલાક ૨૧/૩૫ થી તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગ્યે મોજે કાણોદર ગામે દે શી ઢાબા હોટલના સામેના ભાગે હાઇવે
ઉપર આ કામના આરોપીઓ ટાટા ૪૦૭ પીકપ નાંબર જી.જે. ૦૧ ડી.વાય ૪૩૪૭ નીમાાં સાંજીવ નામના માણસે ઉપરોકત વવદે શી દારુ/બીયરનો
જથ્થો ભરી ચાલક શેરસીંગ સ/ઓ ચેનસીંગ જાતે રાજપુત રહે.ગામ અબ્દાલ પો.સ્ટ આર.એસ.પુરા થાના આર.એસ.પુરા તા.આર.એસ.પુરા
જજ.જમ્મુ (જમ્મુ એન્ડ કશ્મીર) તથા પવનકુ માર સ/ઓ પુરણચાંદ નાનકચાંદ જાતે ભગત રહે.ગામ રામબાગ પો.સ્ટ સતવારી થાના સતવારી
તા.જજ.જમ્મુ (જમ્મુ એન્ડ કશ્મીર) વાળાને આપી સ્વીફટ કાર નાંબર જી.જે. ૦૧ ક્યુ ૩૧૩૧ માાં મોબાઇલ નાંબર ૯૩૭૬૫૫૬૪૨૯ વાળા ઇસમે
પાયલોટીંગ કરી એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બીયર પ્રવતબાંવધત ગુજરાત રાજ્યમાાં ઘુસાડવાનુ ષડયાંત્ર રચી
શેરસીંગ સ/ઓ ચેનસીંગ જાતે રાજપુત તથા પવનકુ માર સ/ઓ પુરણચાંદ નાનકચાંદ જાતે ભગત નાઓ પોતાના કબજા ભોગવટાની ટાટા ૪૦૭
પીકપ નાંબર જી.જે. ૦૧ ડી.વાય ૪૩૪૭ ની માાં ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલો/ટીન/પાઉચ તથા બીયર બોટલો મળી કુ લ નાંગ –
૮,૬૭૬ કુ લ હકિંમત રૂપીયા ૮,૧૭,૩૫૬/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો ભરી હેરાફેરી કરી ટાટા ૪૦૭ પીકપ નાંબર જી.જે. ૦૧
ડી.વાય ૪૩૪૭ નુ હક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા બે મોબાઈલ કી. રૂ.૬,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુ લ હક.રૂ.૧૧,૨૮,૩૫૬/-ના મુદામાલ
સાથે નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઈ જઈ ગુનો કરવામાાં એક્બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ પા.તા. પાટટ સી ગુ.ર.નાંબર
૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૧૦૨/૨૦૨૨ ધી પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧, ૮૩ મુજબનો
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આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ ક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર કોઠારી સ્કુ લ આ કામના તહોદારો (૧) હકીમખાન ઇબ્રાહીમખાન જાતે.પઠાણ રહે કોઠારી
સ્કુ લ પાસે ઘેમરપુરા પાલનપુર તથા તહો નાં (૨) આમીરખાન હમીદખાન જાતે પઠાણ રહે. પાલનપુર ઢુઢીયાવાડી તાજપુરા વાળોઓ વરલી
મટકાના આંક ફરકના આંકડા મેળવી પૈસાની હારજીતનો આંક ફરકનો જુગાર રમી રમાડતા રોકડ રોકડ રકમ ૧૩૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ
હક.રૂ.૫૦૦/- તથા એક લીટીઓ વાળ કાગળ જેની હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક બોલપેન હક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મુદ્દામાલ હક.રૂ.૧૩૫૦૦/-ની સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પા.શહેર પવિમ પો.સ્ટે . પાટટ બી ગુ.ર.નાં.11195010220109/૨૦૨૨ જુગારધારા કલમ ૧૨(અ)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૨ ના ક.૧૦/૦૦ વાગે મોજે અમીરગઢ હાઇવે પુલના છે ડે આકામના તહોદાર રઘુવીરસીંહ સ/ઓ ખીમસીંગ પાબુદાનસીંગ ભાટી
રહે. લુણેખા તા.છતરગઢ જી.બીકાનેર વાળાએ ફોર્ુન
ટ ર ગાડી RJ-23-UB-7729માાં ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂ ની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ બોટલ નાંગ-૧૫૮૧ હક.રૂ. ૩,૫૭,૧૪૦/- નો ગાડીની કી.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૨
હક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-એમ મળી કુ લ મુદ્દામાલ ૧૦,૮૭,૧૪૦/- ની હેરાફેરી કરી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ અમીરગઢ
સ્ટે .પાટટ .સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૦૫૫/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ. ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબનો
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
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