ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ ક.૨૨/૦૦ વાગે મોજે આપેશ્વર મહાદે વ મંદીર સામે રસ્તા ઉપર ગામે આ કામના આરોપીઓએ (૧)વીકાસકુ માર મોહનલાલ ક્રીષ્નારામ
ખીલેરી (બીસ્નોઈ) ઉવ.૨૦ ધાંધો.મજુરી હાલ રહે.આઠનાંબર અંબાજી તા.દાાંતા જી.બનાસકાાંઠા મુળ રહે.ભીલોકી ઢાણી પુનાસા તા.ભીનમાલ જી.જાલોર રાજસ્થાન
(૨)બીપીન ઉર્ફે ટીનીયો સોમાજી ઠાકોર રહે.આઠનાંબર અંબાજી તા.દાાંતા જી.બનાસકાાંઠા પોતાના કબ્જજાના

મોસામાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય

બનાવટની અલગ અલગ બ્ાાંડની વીદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૦૩ કી.રૂ.૩૪,૯૫૦/- તથા હોન્ડા સાઈન મોસા કી.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા એક ઓપો કાં પનીનો
એન્રોઈડ મો. કી.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા બે કાળા કલર થેલા કી.રૂ.૦૦ એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૬૯,૯૫૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ નાં(૨)વાળા આરોપીને આપવા જતા
એકબીજાને

મદદગારી

કરી

વીદે શી

દારૂની

હેરાર્ફેરી

કરી

આરોપી

નાં(૧)

વાળો

પક્ડાઈ

જઈ

ગુનો

સી.ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૫૮૬/૨૧ ૬૫(એ)(ઇ) ૮૧,૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબનો

કરે લ

હોઇ

અંબાજી

પો.સ્ટે .પાટટ -

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે મોજે જુના સણથ ગામની સીમમાાં ખુલ્લી જગ્યાએ આ કામના તહોદારો (૧) જયાંતતભાઈ ખીમાજી જાતે.સોલાંકી(માળી)
તથા (૨) સાંજયકુ માર દદનેશભાઈ જાતે.પરમાર (માળી) તથા (૩) કલ્પેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ જાતે-સોલાંકી(માળી) તમામ રહે.વાસણા ગોળીયા તા.ડીસા તથા (૪)
તવક્રમજી સોરાબજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ-૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડવાડા તા.તસધ્ધપુર જી.પાટણ હાલ રહે.વાસણા ગોળીયા તા.ડીસા ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા વડે
જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતી તથા પટ ઉપરથી મળી કુ લ રોકડ રકમ રૂપીયારૂ.૨૧,૩૯૦/-તથા મો.સા-૦૨ દક.રૂ.૪૦,૦૦૦/-નો મુદામાલ તથા જુગાર સાહીત્ય
ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૬૧,૩૯૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૮૬૯/૨૦૨૧
જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા-૨૭/૦૭/૨૦૨૧

કલાક – ૦૭/૩૦ વાગે મોજે ચડોતર ગામ આરોગ્ય કેન્ર આગળ રોડ ઉપર

ગામે આ કામ ના

મારૂતી સ્વીર્ફટ VDI ગાડી

નાં.GJ.01.KM.3750 નો ચાલક જેનુ નામ-સરનામુ જાણવા મળે લ નથી તે ઇસમ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય
બનાવટનો તવદે શી દારૂની બોટલ તથા બીયર નાંગ-૧૬૮ દક.રૂ. ૪૮,૫૪૦/- નો ભરી તથા ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૪૮,૫૪૦/- ની હેરાર્ફેરી કરી પોલીસ
નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી મુકી ભાગી ગઇ ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા પો.સ્ટે પાટટ “સી”

પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૬૯૩/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટક.૬૫એઇ,

૧૧૬(બી), ૯૮(ર) મુજબ તેમજ જુગાર ધારા કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧

ક.૦૫/૦૦ વાગે મોજે પોલીસ સ્ટેશન આગળ ગામે આ કામના આરોપીઓએ પ્રકાશ જેઠાભાઈ જુહારમલ ગોપવાણી (સીંન્ધી) ઉવ.૪૧

ધાંધો.વેપાર રહે.કમલા આશીષટાવર મહાવીરનગર કાાંન્દીવલી વેસ્ટ ૬૭ મુબઈ મહારાષ્ટ પોતાના કબ્જજાની મારૂતી સીયાઝ ગાડીમાાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટની અલગ અલગ બ્ાાંડની વીદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૪ કી.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મારુતી સીયાઝ ગાડી નાં.MH-47 A-3050 કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/તથા એક બ્જલેકબેરી કાં પનીનો એન્રોઈડ મો.કી.રૂ.૩,૦૦૦/- એમ મળી કૂલ કી.રૂ.૧,૮૩,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ હેરાર્ફેરી દરમ્યાન પક્ડાઈ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ
અંબાજી પોસ્ટે પાટટ સી ગુરનં.૧૧૧૯૫૦૦૨૨૧૦૫૯૧/૨૦૨૧ ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે મોજે ધરણોધર ગામના ચાર રસ્તા પાસે ગામે આ કામના તહોદાર (૧) પારસારામ સ/ઓ ભગારામ માળી રહે.
ચચતલવાણા તા. ચીતલવાણા જી.જાલોર(રાજસ્થાન) તથા (૨) શાાંવલારામ સ/ઓ ભારમલરામ માળી રહે. પરાવા કાાંવોકી ઢાણી તા. ચીતલવાણા જી.જાલોર
(રાજસ્થાન) વાળાઓએ એકબીજાને મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જજાના પીકઅપ મેક્સી ડાલા નાં. GJ-19-Y-0248 ની માાં ગેર કાયદે સર ભારતીય બનાવટની
તવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલો/ટીન નાંગ-૪૩૧ દક.રૂ.૫૮૯૦૬/- તથા પીકઅપ મેક્સી ડાલા નાં. GJ-19-Y-0248 ની દકિં.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૩
દક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- એમ મળી કુ લ દકિં.રૂ. ૫,૬૯,૪૦૬/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાર્ફેરી કરતાાં એકબીજાની મદદગારી કરી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે
પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૧૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨),૮૧,૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૬)
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૧ કલાક.૧૬/૩૦ થી ક.૧૭/૩૦ વાગે મોજે આંબાઘાાંટા ત્રી માંદીર પાસે રોડ ગામે આ કામના તહોદારોએ પ્રતવણભાઇ વેરસીભાઇ ઓડ
રહે.માથાસુર તા.ઇડર જી.સાબરકાાંઠા મો.નાં. ૯૬૦૧૪૦૯૧૪૫ પોતાની ક્રેટા કાર નાં- નાં.જી જે-૯-બી.ઇ.૭૩૦૭

માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય

બનાવટનો તવદે શી દારૂ બોટલ કુ લ નાંગ-૧૦૩ કીરૂ.૪૯૬૧૭/- નો તથા સર્ફેદ રાં ગની હુન્ડાઇ કાં પનીની ક્રેટા 1.6 CRDI 5X+ કાર કીરૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
નાંગ-૦૧ કીરૂ.૫૦૦૦/-નો એમ કૂલ મુદામાલ દક.રૂ-૫,૫૪,૬૧૭/- નો રાખી પકડાઇ જઇ ગુનો ગુનો

કરે લ હોઇ દાાંતા પો.સ્ટે.પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-

૧૧૧૯૫૦૧૫૨૧૦૫૮૪/૨૧ ધી પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એ.ઇ,૧૧૬ (બી)૯૮,(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે મોજે મોજે ધરણોધરથી ગોલા ગામ જતા રસ્તામાાં ગામે આ કામના તહોદાર કમાભાઇ જેમલભાઇ રબારી(ઘાઘર) રહે.
રબારીવાસ, જવાહરનગર પડાણા તા.ગાાંધીધામ જી.ભુજ મુળ રહે. ખાાંડેક તા.રાપર જી.ભુજ વાળાએ પોતાના કબ્જજાના પીકઅપ ડાલા નાં. GJ-12-CD-2519 ની માાં

ગેર કાયદે સર ભારતીય બનાવટની તવદે શી દારૂની બોટલો નાંગ-૩૪૮ દક.રૂ. ૧૦૧૬૧૬/- તથા પીકઅપ ડાલા નાં. GJ-12-CD-2519 ની દકિં.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૧ દક.રૂ. ૨૦૦૦/- એમ મળી કુલ દકિં.રૂ. ૩,૦૩,૬૧૬/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાર્ફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટટ -સી
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૮૧૩/૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૧ ના ક.૧૬/૧૦ વાગે મોજે દુદાસણ ગામે ગામે આ કામના તહોદારો (૧) સાબાજી સ્વરૂપજી ઠાકોર (૨) હલુજી અરજણજી ઠાકોર (૩) ભવાનજી
અરજણજી ઠાકોર (૪) જોરાજી પાાંચાજી ઠાકોર (૫) જયરામજી જોરાજી ઠાકોર તમામ રહે. લક્ષ્મીપુરા તા.કાાંકરે જવાળા પકડાઇ ગયેલ તથા (૬) તવષ્્ુજી
ાં બાલાજી
ઠાકોર રહે.દુદાસણ તા.કાાંકરે જ (૭) તવનાજી નાઢાજી ઠાકોર (૮) અલ્પેશજી પરબતજી ઠાકોર (૯) સાંજયજી અભુજી
ાં ઠાકોર (૧૦) દાઉજી બાબુજી ઠાકોર (૧૧)
કમલેશજી શાાંમજીજી ઠાકોર (૧૨) મુકેશજી પબાજી ઠાકોર રહે. તમામ લક્ષ્મીપુરા તા.કાાંકરે જ પોતાના અંગત ર્ફાયદા સારૂ ગાંજીપાના વડે પૈસાથી હારજીતનો
જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાદહત્ય સાથે કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૦૯૩૦/-ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ડ દરમ્યાન તહો નાંબર ૧ થી ૫ પકડાઇ ગયેલ તેમજ
તહોદાર નાં. ૬ થી ૧૨ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તશહોરી પો.સ્ટે.પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૦૮૪/૨૧ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૨૦:૦૦ વાગે મોજે મહાદે વીયા ગામની સીમ, તા.ડીસા ગામે આ કામેના(૧) શાન્તીભાઇ અમરાજી માળી, ઉ.વ. ૫૧, ધંધો-

વેપાર, રહે. મ.નં. ૧૩૩, વેદાંત બંગ્લોઝ, ડીસા.(ર) નવવનભાઇ તલકાજી પરમાર (માળી), ઉ.વ. ૩૩, ધંધો- ખેતી, રહે. ગોગાઢાણી, માલગઢ, તા.ડીસા. (૩)
ઓધારસીંગ ઉર્ફે ભરતસીંગ સુરજસીંગ ઠાકોર, ઉ.વ. ૩૩, ધંધો- ખેતી, રહે. ઠાકોરવાસ, મહાદે વીયા, તા.ડીસા. (૪) જયંતીજી મદારજી પરમાર (ઠાકોર), ઉ.વ.
૪૮, ધંધો- મજુ રી, રહે. નાની આખોલ, તા.ડીસા. (૫) દદલીપભાઇ સંગ્રામજી સુદેં શા (માળી), ઉ.વ. ૨૯ ધંધો-ખેતી, રહે. કુ ડાવાળી ઢાણી, માલગઢ, તા.ડીસા.
કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ જગ્યાએ જાહેરમાાં ખુલ્લા છાપરા નીચે ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે રૂતપયાની
હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડા રૂતપયા ૬૭,૮૫૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, દકિં.રૂા. ૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૪, દકિં.રૂા. ૧૧,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂતપયા
૭૮,૮૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.11195019210849, જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

ગુનો

