ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
ુ ગામના પાટીયા પાસે આ કામના આરોપીઓ નં.૧ ગણેશારામ સ/ઓ હેમારામ જાટ(ચૌધરી)
તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૪/૫૦ વાગે મોજે મોજે મલુપર
રહે.બાટાડુ , તા.બાયતુ જિ.બાડમેર(રાિસ્થાન) તથા નં.૨ જેઠારામ સ/ઓ આદુ રામ જાતે.જાટ(ચૌધરી) રહે.ખીપર, ગોદારો કી ઢાણી, તા.બાયતુ
જિ.બાડમેર(રાિસ્થાન) વાળાઓએ પોતાના કબ્જજાની રે નોલ્ટ કંપનીની લોજી ગાડી નં.RJ-14-TE-6850 માં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો નંગ-૩૭૨ કક.રૂા.૬૬,૦૦૦/-નો રાખી ગે.કા.રીતે હેરાફેરી કરતા ગાડીની કક.રૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નંગ-૦૨
કક.રૂા.૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૩૨૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂા.૪,૭૯,૨૦૦/- ના સાથે પકડાઈ િઈ તથા આરોપી નં.૩ વસતારામ રહે.સંતરા તા.ગીડા
જિ.બાડમેર(રાિસ્થાન) હાલ રહે.અમદાવાદ મો.નં. ૯૬૬૪૩૮૨૧૯૨ વાળાએ દારૂનો િથ્થો મંગાવી ગુનો કરવામાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ
થરાદ પો.સ્ટે. પાટટ સી ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૦૭૯ પ્રોકહ કલમ ૬૫એઈ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં

આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક ૨૦/૪૫ વાગે મોજે થરાદ ટાઉન થરાદ-સાાંચોર હાઇવે રોડની પશ્ચિમે ગુરુકૃપા હોટલની સામે આ કામે પકડાયેલ મારૂતી સુઝૂકી
અસ્ટીમ ગાડી નાં.GJ-04-D-2383 ના ચાલકે પોતાના કબજાની ગાડીમાાં ભારતીય બનાવટનો શ્ચવદે શી દારૂની બોટલો/બીયર ટીનની પેટી નાંગ-8 તથા છુટક બોટલ
નાંગ-18 મળી કુ લ બોટલ/બીયર ટીન–222 જેની કુ લ કક.રૂા.31,140/- નો તથા ગાડીની કક.રૂા.1,00,000/- મળી કુ લ મુદામાલ રૂા.1,31,140/-નો મુદામાલ
ગેરકાયદે સર વગર પાસ પરમીટે હેરાફેરી કરતો બબનવારસી રીતે મુકી નાશી જઇ ગુનો ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે. પાટટ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૧૦૮૦
પ્રોકહ કલમ ૬૫એઈ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ ના ક.૨૨/૩૦ વાગે મોજે અરણીવાડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારોએ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી

જુગારના સાકહત્ય સાથે કુલ રોકડ રકમ રૂા.૧૧,૬૧૦/- તથા મો.બા. નાંગ-૦૩ કક.રૂ.૮,૦૦૦/- તથા મો.સા.નાંગ-૨ કુલ

કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- એમ મળી કક.રૂ.૫૪,૬૧૦ ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ શ્ચશહોરી પો.સ્ટે. પાટટ

બી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૩૧૮/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તાના ક ૨૦૨૧/૦૯/૧૫.-૧૮વાગ ૪૦/ેે મોજે ઇશ્વરીયા ગામે, આ કામના તહોદાર જયાંતીભાઇ રાજાભાઇ જાતેવાવ વાળાએ પોતાના -ઇશ્વરીયા તા-ઠાકોર રહે વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના શ્ચવદે શી દારૂની તથા .કા.કબ્જજા ભોગવટાના ખેતરમાાં ગે બબયરની અલગ અલગ બ્રાન્ડની કુ લ બોટલ નાંગ ૫૭૮ કુ લ
કકિંમત રૂશ્ચપયા ૫૮,૭૬૦ નો રાખી પોલીસ રે ડ દરશ્ચમયાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો -/કરે લ હોઇ વાવ પો ૨૦૨૧/૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૩૩૮-નાં.ર.પ્રોહી ગુ.સ્ટે .
એઇ ૬૫ પ્રોહી એક્ટ કલમ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા વાગે ૦૦/૧૮ ના કલાક ૨૦૨૧/૦૯/૧૬.મોજે જુની ભીલડી જૈન દે રાસરની પાછળના ભાગે ગામે, આ કામના તહોદાર સદામભાઈ માંઠારભાઈ જાતેસીંધી .
ધાંધો ૨૬.વ.ઉ.મજુરી રહેબનાસકાાંઠાવાળાએ ભીલડી ગામમાાં જૈન દે રાસરની પાછળના ભાગે ખુલ્લી જગ્યામાાં દુકાન આગળ .ડીસા જી.જુની ભીલડી તા.
લીંબડાનેા ઝાડ નીચે પોતાની પાસેના ફોનમાાં શ્ચનતીનભાઈની બનાવેલ આઇ ડી તથા શ્ચનતીનભાઈ સાથે મોબાઇલથી હીસાબ કીતાબનો વ્યવહાર કરી પોતાના
તથા શ્ચનતીનભાઈના આથીક ફાયદા સારૂ મોબાઈલ આઈપ્રો એનડ્રોઇડ
મોબાઈલ જેની આશરે કકમત રૂસદામભાઈ

૧૧ ડી પર ઓનલાઈન જુગાર રમી રમાડવાની પ્રવ ૃશ્ચત કરી જે ઓપો કાં પનીનો એફ.

(૧).ના મુદામાલ સાથે અરોપી નાં -/૦૦૦,૩૭.રૂ.મળી એમ કુ લ મુદ્દામાલ કી

-/૦૦૦,૩૨.તથા રોકડ રૂ -/૫૦૦૦.

ધાંધો ૨૬.વ.સીંધી ઉ.માંઠારભાઈ જાતે.મજુરી રહેડીસા પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.જુની ભીલડી તા.-ડીસા .ભીલડી તા.દવે રહે.શ્ચનતીનભાઈ બાબુભાઈ જાતે (૨)
વાળો હાજર ન મળી આવી ગુનોકરે લ હોઇ ભીલડી પોસ્ટે .. પાટટ બી ગુ૨૦૨૧/૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૧૦૫૧.નાં.ર. જુગાર કલમ ૧૨ અ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ કલાક ૧૪/૦૦ વાગે મોજે મેરા-દે વકાપડી રોડ ઉપર આવેલ મેરા જી.ઇ.બી બોડટ ના પાછળના ભાગે બાવળની ઝાડીમાાં ખુલ્લામાાં ગામે, આ
કામના તહોદારો (૧) કદનેશભાઇ ઇશ્વરજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ. ૩૪ રહે મેરા તા-ભાભર જી.બનાસકાાંઠા (૨) અમરતભાઇ ગેમરજી ઠાકોર ઉ.વ. ૨૩ રહે મેરા તાભાભર જી.બનાસકાાંઠા (૩) દશરથભાઇ તલાજી ઠાકોર ઉ.વ. ૩૧ રહે મેરા તા-ભાભર જી.બનાસકાાંઠા (૪) શ્રવણજી પ્રતાપજી ઠાકોર ઉ.વ. ૩૧ રહે મેરા તા. ભાભર
જી.બનાસકાાંઠા (૫) ઉદે શીભાઇ સુબાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૮ રહે મેરા તા.ભાભર

જી.બનાસકાાંઠા મેરાગામથી દે વકાપડી જતા રોડ ઉપર આવેલ જી.ઇ.બી. બોડટ ની

પાછળના ભાગે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં ભેગા મળી પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગાંજીપાનાથી તીનપત્તીનો પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતાાં તેઓની
અંગજડતી તેમજ પટ ઉપરથી રોકડ રકમ રૂ.૧૧૨૩૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ રૂ.૧૧૨૩૦ /-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ ભાભર પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૧૧૦૬૪/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

