ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ ના ક. ક.૧૧/૦૫ થી ક.૧૮/૩૬ દરમ્યાન મોજે“”બનાકાઠા જીલ્લાના “ધાનેરા ખાતે આવેલ બસ સ્ટે ન્ડ આગળ

આવેલ

ગલ્લાની બાજુમાાં આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં અંક્ાાંશ ૨૪.૫૦૭૨૫૬ તથા રે ખાાંશ.૭૨.૦૨૫૫૦૧ના છે . આ કામે પકડાયેલ પાાંચ ઇસમો (૧)
ુ શા જાતે સાાંઇ રહે.ઉમીયાનગર સોસાયટી ધાનેરા તા.ધાનજી.બનાસકાઠા(૨) રસુલશા ગુલાબશા જાતે ફકીર રહે. કૈ લાસનગર
અલ્તાફશા મહેબબ
સોસાયટી ધાનેરા તા.ધાનેરા .બનાસકાઠા(૩)રત્નાભાઇ ચુનાભાઇ જાતેગળચર રહે.અંબાજી માંદીર ઝવેરચોક ધાનેરા તા.ધાનેરાજી.બનાસકાઠા(૪)
જાનમાંહમદ હસનભાઇ જાતે મેમણ રહે.રાજાપુરા ભુયપુરાનો મહોલ્લો આસીયા રોડ ધાનેરા તા.ધાનેરા જી.બનાસકાઠા (૫) વજાભાઇ ભુરાભાઇ
જાતે મેગવાળરહે.રાધાપુરા આંબેડકચોક ધાનેરા તા.ધાનેરા જી.બનાસકાઠા(૬) ઇરશાદભાઇ ઇશાભાઇ બેલીમ રહે.બેલીંગવાસ ધાનેરા તા.ધાનેરા
જી.બનાસકાઠા પાસેથી અંગ ઝડતી દરમમયાન પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ આંક ફરક વરલી મટકાનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી,રોકડ
રૂમપયા કુ લ-૧૪,૨૬૫/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૦૫, કકિં.રૂ.૧૧,૫૦૦/- તથા નોટબુકનુાં પાનુાં નાંગ-૧ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦,તથા બોલપેન નાંગ.૦૧
કકિં.રૂ.૦૨/૦૦ તથા દૈ મનક ભાસ્કર સમાચાર પત્ર કક.રૂ.૦૦/૦૦તથા પતરાની ખુરશી નાંગ-૧ કક.રૂ.૨૦૦/- તથા લોખાંડની પાટલી નાંગ-૧
કક.રૂ.૫૦૦/- તથા એક પ્લાસ્ટીકનો લીલા ડાકણવાળો ડબ્બો કક.રૂ.૦૫/- તથા એક મોટર સાયકલ જેનો ર.જી.નાંબર GJ-08-AR-4245
કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-તથા ગુલાબી,સફેદકલરની કોરી કાપલીઓ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે મુદામાલ કકિંમત રૂમપયા.૪૧,૪૭૨/-નોમુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ
ગયેલહોય તથા આ જુગાર રમાડારનાર મુખ્ય આરોપી નાં-૬ ઇરશાદભાઇ ઇશાભાઇ બેલીમરે ઇડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી, હાલના
સમયમાાં કોવીડ-૧૯ની વૈમિક મહામારી હોવા છતા વધુ માણસો ભેગા થઇ અને માસ્ક નહી પહેરી કોવીડ-૧૯ના નીયમોનુાં ઉલધાંન કરે લ હોય
ગુનો કરે લ હોઇ ઘાનેરા પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૦૦૫ જુગારધારા ક.૧૨(અ) મુજબ તથા ઇ.પી.કો કલમ.૨૬૯ તથા ડીઝારસ્ટર
મેનેજમેન્ટ એક્ટની ક.૨૦૦૫ ની કલમ.૫૧(બી) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી ૨૨/૧૦ વાગ્યા સુધી વાગે મોજે બનાસકાાંઠા જજલ્લાના થરા, એસ.ટી.ડેપો આગળ ગલ્લાઓની પાછળ
ખુલ્લી જગ્યામાાં થરા ટાઉન આ કામના તહોદારોએ (૧) ગણપતભાઈ અમુભાઈ ચૌહાણ, રહે.તેલવાડીયા વાસ, જૈન શેરી, થરા, તા.કાાંકરે જ
જજ.બનાસકાાંઠા (૨) સાંજયભાઈ ગણપતભાઈ ચૌહાણ, રહે. જૈનશેરી, તેરવાડીયા વાસ, થરા, તા.કાાંકરે જ (૩) નીરાજી વાલાજી ઠાકોર,રહે.મસવીલ
હોસ્સ્પટલ બાજુમાાં, નગર પાલલકા રોડ, થરા, તા.કાાંકરે જ (૪) હાકદિ કકુ માર જયાંતીલાલ પરમાર રહે. મોરીયાવાડી, શાળા નાં.-૩ ની બાજુમાાં,
ભાભર, તા.ભાભર (૫) શ્રવણજી વાલાજી જગાણી રહે.મસવીલ હોસ્સ્પટલ બાજુમાાં, નગર પાલલકા રોડ, થરા, તા.કાાંકરે જ (૬) રમેશભાઈ જેઠાભાઈ
રાઠોડ રહેવાસી ગામ વડા, દોલાણી પાટી, તા.કાાંકરે જ (૭) ઉપેન્રમસિંહ કદતુભા વાઘેલા રહેવાસી ગામ વડા, દોલાણી પાટી, તા.કાાંકરે જ (૮)
રામાજી ભુદરજી ઠાકોર રહેવાસી ગામ ચાાંગા,તા.કાાંકરે જ (૯) દાનાજી ગે મરજી ઠાકોર રહેવાસી ગામ વડા, બનાસ નદી બાજુમાાં, તા.કાાંકરે જ (૧૦)
મો.સા. નાંબર – GJ-08-BG-7213 નો ચાલક કહતેશભાઇ ચૌહાણ, રહે. જૈનશેરી, થરા, તા.કાાંકરે જ પોતાના પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ
ગે રકાયદે સર રીતે ગાંજીપાનાથી હાજરનો નાણાાંની હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી રોકડ રૂમપયા રૂ.૮૮,૨૪૦ /- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૧૦
કક.રૂ.૩૬,૫૦૦ /- તથા ચાવી સાથેના ટુ વ્હીલર વાહન-૩ કકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- તથા કે ક્યલ
ુ ેટર-૧ કક.રૂ.૫૦/-તથા ગાંજીપાના નાંગ-૪૦, ગાંજીપાનાના
બોક્માાં પડેલ કે ટ નાંગ-૨, લોખાંડના વજનીયા -૧૦, ચાદર -૧ , પ્લાસ્ટીકનુાં બેનર -૧ જે તમામની કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૧,૯૯,૭૯૦/- નો
મુદ્દામાલ તથા જુગાર રમવાના સાધનો સાથે તહો નાં ૧ થી ૯ ના ઓ પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં ૧૦ નાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરા
પો.સ્ટે . પાટટ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૫૧૨૨૦૦૩૬/૨૦૨૨ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.૧૪/૩૦ વાગે મોજે મશહોરીથી રતનપુર તરફ જતા રોડ ઉપર મશહોરી સીમ આ કામના તહોદારે ટીનુભા પોપટમસિંહ
જાતે.ડાભી રહે.મશહોરી રતનપુરા રોડ તા.કાાંકરે જ પોતાના કબ્જા ભોગવટાના રાયડાના વાવેતર કરે લ ખેતરમાાં ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટની મવદે શી દારૂની નાની-મોટી બોટલો તથા ટીન બીયર તથા કાચના બીયર બોટલ નાંગ -૬૪૭ કક.રૂા.૬૯,૨૫૦/-નો મુદ્દામાલ
રાખી હાજર ન મળી આવી ગુનો

કરે લ હોઇ મશહોરી પો.સ્ટે . પાટટ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૨૦૦૬૪/૨૦૨૨ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,

૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૪)
તાવાગે

૧૦/૧૨ ના કલાક ૨૦૨૨/૦૧/૧૪. મોજે થરાદ ખોડા ચેકપોસ્ટ ખાતે આ કામે પકડાયેલ ગાડી નાં.GJ-01-KB-1839 ના તહોદાર

ચાલક નારાયણરામ સરહે ૨૮.સુથાર ઉવ.ઓ ધુડારામ જાતે/.પાયલા કલ્લા તા(રાજસ્થાન) બાડમેર.ગુડામાલાણી જજ.વાળાએ પોતાના
કબજાની ગાડીમાાં ગે જેની કુ લ ૮૮-વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના મવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ બોટલ નાંગ .કા.
કક.રૂા૨૯.,૩૪૫૧.રૂા.નો તથા ગાડીની કક -/,૫૦,૦૦૦કક ૧-તથા મોબાઇલ નાંગ -/.રૂા૫.,૦૦૦બુકની તથા વીમા

.સી.તથા ગાડીની આર -/

પોલીસીની તથા ગાડીના સાધનીક કાગળોની નકલો કકતથા આધારકાડટ ૦૦/૦૦.રૂા.-૧ કકચુટણીકાડટ ૦૦/૦૦.રૂા.-૦૧ કકતથા

૦૦/૦૦.રૂા.

પાનકાડટ -૧ કકતથા ડ્રાઇવીંગ લાયસાંસ ૦૦/૦૦.રૂા.-૦૧ કકતથા એ ૦૦/૦૦.રૂા..ટીકક ૦૧-કાડટ .એમ..રૂાતથા રોકડા રૂા ૦૦/૦૦..૫૨૦મળી કુ લ -/
૧.રૂ.કક,૮૪,૮૬૫,ના મુદ્દામાલ -/ ભરી પ્રમતબાંમધત ગુજરાત રાજયમાાં ધુસાડી પકડાઇ જઇ તથા બાલુલાલ સનબેનીવાલ .ઓફ ઇસરારામ જાતે/
(રાજસ્થાન) બાડમેર.વાળાએ સદરે દારૂનો જથ્થો ભરાવી તથા જસુભાઇ મારાજ રહે (રાજસ્થાન) બાડમેર.ગુડામાલાણી જી.આડેલ તા.રહે

વાળાએ સદરે દારૂનો જથ્થો માંગાવીગુનો કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ થરાદ પો .નાં.ર.પાટટ સી ગુ .સ્ટે .
પ્રોહી ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૨૦૦૪૮. કલમ ૬૫(ઈ)(એ), ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯, ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા ૩૦/૧૬ કલાક ૨૦૨૨/૦૧/૧૫.વાગે મોજે માહી મહેકદપુરા આ કામના તહોદારોએ છત્રાભાઇ લાલજીભાઇ (૧) જાતે મીર રહેમહેકદપુરા માહી .
સીદ્દીકભાઇ ફકીરમહમદ જાતે મીર

(૩) વડગામ તથા.છાપી જ્યોતીનગર તા .સીદ્દીકભાઇ ભુરાભાઇ જાતે મીર રહે (૨) વડગામ તથા.તા

બનાસકાાંઠા હાલ રહે.કડસા જી.જુના ડીસા તા.રહે, મહેકદપુરા તાવ.છાપી પીરોજપુરા રોડ તા.અજીમ વક્તાજી જાતે મીર રહે (૪) વડગામ.ડગામ
જી બનાસકાાંઠા.પોતાના આમથિક ફાયદા સારૂ જાહેરમાાં ખુલ્લામાાં બેસી ગે રીતે તીનપત્તીનો ગાંજીપાના વડે પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર .કા.
ના મુદામાલ તથા જુગારના સાહીત્ય સાધન સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ -/૧૦૬૦૦.રોકડ રકમ રૂ -/૦૦.રૂ.કક ૫૨ રમી રમાડી ગાંજીપાના નાંગ
ગુનો કરે લ છાપી પો-પાટટ .સ્ટે .બી.ગુ ૧૨ જુગાર ધારા કલમ ૨૦૨૦/૧૧૧૯૫૦૦૯૨૨૦૦૩૨.નાં.ર.મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તાક ૨૦૨૨/૦૧/૧૬..૧૯વાગે ૫૦/. મોજે ઇકબાલગઢ બ્રીજ ચડતા આ કામના તહોમતદાર નીશાન ઇવાલીયા ગાડી નં.GJ01RK6859 ના
ચાલક પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમાં ડ્રાઇવર સીટની પાછળના ભાગે સીટો કાઢી લઇ ખુલ્લુ બોક્ષ બનાવી તેમાં ગેકા અને વગર .
કક ૩૯૬-પાસપરમીટની ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની નાની મોટી બોટલો નંગ.રૂ.૭૨૦૦૦ -/તથા નીશાન
ઇવાલીયા ગાડી કક૨.રૂ.,૦૦,૦૦૦૨.કુ લ મુદ્દામાલ રૂ -/,૭૨૦૦૦ની હેરા -/ફેરી કરી પોલીસ નાકાબંધી જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ
અમીરગઢ પોસ્ટે પાટટ ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૦૩૨૨૦૦૨૩.નં.ર.ગુ.સી-ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬)બી(,૯૮)ર(,૮૩ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

