ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૨ સઘ
(૧)
તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨.કલાક. ૧૧/૩૦ વાગે મોજે અસારા ગામની સીમમાાં કસ્ટમ રોડ પાસે સમલી રણમાાં આ કામના તહોદાર ગુલાબભાઇ
કાજાભાઇ જાતે ઠાકોર રહે. અસારા ગામની સીમ સમલી રણ તા.વાવ વાળા એ તેના કબ્જા ભોગવટાના ખેતરમાાં બનાવેલ રહેણાાંક ઘરની
વાડમાાં કાં તાન નીચે ગે .કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્ાાંતતય દારૂનો
કક.રૂ.૪૭૪૦૦/

નો

રાખી

પોલીસ

રે ઇડ

દરમ્યાન

ઘરે

હાજર

ના

મળી

આવી

ગુનો

જથ્થો બોટલ કુ લ નાંગ.- ૪૭૪ કુ લ
કરે લ

હોઇ

વાવ

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૦૨૨૦૦૭૬/૨૦૨૨ પ્ોકહ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૧/૪૫ થી ૧૭/૦૦ વાગ્યા સુધી મોજે બનાસકાાંઠા જજલ્લાના કાાંકરે જ તાલુકાના રાનેર ગામના ઝાાંપા પાસે,
તતરબાંધાવાસ પાસે, બોરડી તથા બાવળની ઝાડી વાળી જગ્યામા અક્ાાંશ-રે ખાાંશ જોતાાં ૨૪.૦૫૩૮૩૨,૭૨.૦૬૩૧૮૯) આ કામના તહોદારો (૧)
રામભા લાલતસિંહ જાદવ ઉવ.૨૫ રહે.ગામ.રાનેર, કાનાની પાટી, તા.કાાંકરે જ જજ.બનાસકાાંઠા (૨) તવષ્ણુકુમાર નાનજીભાઇ તતરગર ઉવ.૨૯
રહે.ગામ.રાનેર, હરીજન વાસ, તા.કાાંકરે જ,જજ.બનાસકાાંઠા (૩) અલ્પેશ ગાાંડાજી સોલાંકી

ઉવ.૨૨ રહે.ગામ.રાનેર, અર્ુ ટનતસિંહના ખેતરમાાં

તા.કાાંકરે જ,જજ.બનાસકાાંઠા મુળ રહે.ગામ.કાં બોઇ માઢીયા ભાટી, તા.તશહોરી જજ.બનાસકાાંઠા (૪) જોહાજી ચાંદુજી જાદવ ઉવ.૫૦ રહે.ગામ.રાનેર,
કાનાની પાટી, તા.કાાંકરે જ, જજ.બનાસકાાંઠા (૫) મેઘાજી ગલાબજી ઠકોર ઉવ.૪૦ રહે.ગામ.રખાવ, કુ વઠીયા વાસ, તા.સરસ્વતી, જજ.પાટણ (૬)
અમરતજી લક્ષ્મણજી પરમાર ઉવ.૪૫ રહે.ગામ.રાનેર જમણાપાદર, તા.કાાંકરે જ જજ.બનાસકાાંઠા (૭) ભાવતસિંહ

ર્ુજારતસિંહ જાદવઉવ.૭૦

રહે.ગામ.રાનેર, જાદવ વાસ, તા.કાાંકરે જ જજ.બનાસકાાંઠા (૮) કાાંતીભાઇ જીવાભાઇ પરમાર ઉવ.૫૩ રહે. ગામ. રાનેર, રૂપાની પાટી, તા.કાાંકરે જ
જજ.બનાસકાાંઠા (૯) ગોપાળભાઇ કુ બેરભાઇ ભાંગી ઉવ.૫૦ રહે. ગામ.ગણેશપુરા, ભાંગીવાસ, તા.સરસ્વતી, જજ.પાટણ (૧૦) અર્ુ ટનતસિંહ લાલતસિંહ
જાદવ રહે.ગામ.રાનેર, કાનાની પાટી, તા.કાાંકરે જ જજ.બનાસકાાંઠા જેઓનો મોબાઈલ નાં.૯૫૭૪૯૧૫૫૮૪ તથા રે ઇડ દરમ્યાન નાસી

જનાર

કે ટલક ઇસમો તથા પોલીસ તપાસમાાં તનકળે તે મોજે બનાસકાાંઠા જજલ્લાના કાાંકરે જ તાલુકાના રાનેર ગામના ઝાાંપા પાસે, તતરબાંધાવાસ પાસે,
બોરડી તથા બાવળની ઝાડી વાળી જગ્યામા ઉપરોકત રે ઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવેલ વરલી મટકાના આંકડાનો પૈસાની હારજીતનો ર્ુગાર
રમી રમતા પકડાયેલ નવ ઈસમો તથા નહી પકડાયેલ ર્ુગાર ચાલાવનાર મુખ્ય આરોપી અર્ુ ટનતસિંહ લાલતસિંહ જાદવ રહે.ગામ.રાનેર, કાનાની
પાટી, તા.કાાંકરે જ જજ.બનાસકાાંઠા તથા રે ઈડ દરમ્યાન કે ટલાક નાસી જનાર ઈસમો જેમના નામ ઠામ જાણવા મળે લ નથી તે બધા ભેગા મળી
પોતાના આતથિક ફાયદા સારૂ વરલી મટકાના આંક ફરકનો ર્ુગાર રમાડવા પોતાના મળતીયા માણસો રાયટર તરીકે રાખી દરમ્યાન આંક
ફરકના ર્ુગારના આંકડા લખનાર તથા આંકડા લખાવનાર મળી કુ લ ૦૯ ઇસમો વરલી મટકાના આંકનો નાણાાંની હારજીતનો ર્ુગાર રમતા
સ્થળ ઉપરથી મળી આવેલ જેઓની અંગ જડતીમાાંથી મળી આવેલ રૂતપયા કુ લ-૨૨,૬૫૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૮, કકિં.રૂ.૨૨,૦૦૦/- તથા
પાણીનો જગ નાંગ.૦૧ કક.રૂ.૧૦૦/-લખેલી સટ્ટા બુક નાંગ-૦૨ કકિં.રૂ.૦૦/- સટ્ટા લખેલ સટ્ટા સ્લીપ નાંગ.૦૪, કોરી સટ્ટા બુક ૧૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા પેન
નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા કાબટન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા નેટ નાંગ.૦૧ કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૪૪,૭૫૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઇ
તેમજ રે ઇડ દરમ્યાન સદર જગ્યા ઉપરથી નાસી જનાર ઇસમો તથા ર્ુગાર ચલાવનાર અર્ુ ટનતસિંહ લાલતસિંહ જાદવ નાઓ પોતાના આતથિક
ફાયદા સારૂ ભેગા થઇ, પકડાયેલ ઇસમોએ તથા નાસી જનાર ઇસમોએ માસ્ક નકહ પહેરી, પોતાની તેમજ અન્યની જજિંદગીને જોખમકારક રોગ
કોતવડ- ૧૯ નો ચેપ ફેલાવવાનો સાંભવ હોવાનુ જાણવા છતાાં બેદરકારી પુવટક નજીક નજીક બેસી તથા ટોળાાંમાાં ઉભા રહી, સોશીયલ ડીસ્ટન્સ
નકહ જાળવી ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ તશહોરી પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૨૦૧૪૬/૨૦૨૨ ર્ુગારધારા કલમ ૧૨(અ) ઇપીકો કલમ
૨૬૯, તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ૨૦૦૫ ની કલમ ૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ક.૧૯/૩૦ વાગે મોજે માાંજેઝેરડા ગામની સીમ આ કામના પ્કાશ ભગીરથ તવશ્નોઇ રહે.હાડેચા તા.ચીતલવાણા જી.જાલોર
(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની મહીન્રા કાં પનીની XUV કાર નાં.GJ-16-CN-9033 માાં વગર પાસ પરમીટનો ગે .કા.નો
ભારતીય બનાવટનો તવદે શી દારૂ/બબયરની પેટી નાંગ-૦૭ તથા છુટક બોટલ/ટીન નાંગ-૧૧૧ જે કુ લ બોટલ/ટીન નાંગ-૩૯૯ કક.રૂ.૫૮,૭૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા મહીન્રા કાં પનીની XUV કાર નાં.GJ-16-CN-9033 કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૬૮,૭૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ઉપરોકત આરોપી રાજસ્થાન રાજય તનતમિત ગે .કા.વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના તવદે શી
દારૂ તથા બબયર ગુજરાતમાાં ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૯૨૨૦૦૯૨/૨૦૨૨ પ્ોહી
એકટ કલમ ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬(બી), ૮૩, ૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક-૦૧/૩૦ વાગે મોજે શાાંતીનગર નવી ભીલડી આ કામના તહોદારો (૧) ભવાનજી સ્વરૂપજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૬૫
ધાંધો-ખેતી,રહે.મુડેઠા (ભલાણીપાટી),હાલ રહે-શાાંતીનગર ભીલડી,તા.ડીસા (૨) કપુરજી જલુજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૪૫ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા
(ખેતાણીપાટી) તા.ડીસા (૩) ભારમલજી સેધાજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૪૫ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા (ખેતાણીપાટી) તા.ડીસા (૪) રમેશજી બાસ્કુ જી જાતેરાઠોડ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા (ભલાણીણીપાટી) તા.ડીસા (૫) ઉદે તસિંહ ચમનજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા (ભલાણીપાટી)
તા.ડીસા (૬) પ્તવણજી અમરતજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૩ ધાંધો-ખેતી રહે.ર્ુની ભીલડી તા.ડીસા (૭) અજમલજી ચેનજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૪૦ ધાંધોખેતી રહે.સમલીપુરા મુડેઠા (ભલાણીપાટી) તા.ડીસા (૮) ભરતજી ભવાનજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.સમલીપુરા મુડેઠા (ભલાણીપાટી)
તા.ડીસા (૯) સવજીજી બબાજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા (ખેતાણીપાટી) તા.ડીસા (૧૦) શીવાજી બાબુજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૪૪
ધાંધો-ખેતી રહે.મુડેઠા (ખેતાણીપાટી) તા.ડીસા ગાંજીપાના વડે પૈસાની હારજીતનો ર્ુગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રકમ રૂપીયા રૂ.૧૦૯૭૦/- નો

મુદામાલ તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ ભીલડી પો.સ્ટે .પાટટ -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૮૨૨૦૧૪૧/૨૦૨૨

ર્ુગારઘારા

ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૫)
તાવાગે ૪૦/૧૩ ના કલાક ૨૦૨૨/૦૨/૦૫: મોજે ધાનેરા તત્રકોણીયા શોતપિંગ સેન્ટર ના પાછળના ભાગે ગાંજબજાર રોડ ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાાં
આ કામના તહોદાર આરીફખાન સોરમખાન જાતે સીપાઇ.ઉધાંધો ૩૫.વ..મર્ુરી રહેધાનેરા વાળાએ પોતાના આતથિક .ધાનેરા બેલીમવાસ તા.
૧૦ ફાયદા સારૂ વરલી મટકાનો આંક ફરકનો ર્ુગાર રમી રમાડતાાં કુ લ રોકડ રૂપીયા,૩૧૦તેમજ વરલી -/૭૦૦૦.રૂ.તથા મોબાઇલફોન કક /
તથા બોલપેન એક કક ૦૦/૦૦.રૂ.મટકાના આંકડા લખેલ ડાયરી એક કક.રૂ મળી કુ લ ૦૦/૦૦.કકના મુદામાલ સાથે મળી આવી -/૧૭૩૧૦.રૂ.
ધાનેરા .લાધાપુરા ધાનેરા તા.બેલીમ રહે.પકડાઇ જઇ તથા વરલી મટકાનો આંક ફરકના ર્ુગારનો વેપાર લેનાર સાકીરખાન હુસેનખાન જાતે
વાળો મળી ન આવી ગુનોકરે લ હોઇ ધાનેરા પો-પાટટ .સ્ટે .બી.નાં.ર.ગુ.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૦૫૬ (અ) ૧૨ ધી ર્ુગારધારા કલમ ૨૨/મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તાવાગે ૧૫/૧૭ ના કલાક ૨૦૨૨/૦૨/૦૬: મોજે ધાનેરા બેલીમવાસ તવસ્તારમા આ કામના તહોદારો આબીદખાન સોકતખાન
સદામખાન

(૧)

(૩)ધાનેરા.ધધાનેરા બેલીમવાસ તા.ઇમરાનખાન અકબરખાન પઠાણ રહે (૨)ધાનેરા.ધાનેરા લાધાપુરા તા.મોગલ રહે.જાતે

ુ ખાન જાતે
(૫)ધાનેરા.ધાનેરા બેલીમવાસ તા.બેલીમ રહે.ઇરફાનખાન યાસીનખાન જાતે (૪)ધાનેરા.ધાનેરા બેલીમવાસ તા.પઠાણ રહે.મહેબબ
જાવેદખાન દરીયાાખાન જાતેધાનેરા બેલીમ વાસ .બેલીમ રહે.ફરીદખાન હાજીખાન જાતે (૬)ધાનેરા.ધાનેરા લાધાપુરા તા.સીપાઇ રહે.
ધાનેરા.તાજાહેરમા ગે ૧૦ કા અને વગર પાસ પરમીટનો ગાંજી પાના વડે રૂપીયાની હાર જીતનો ર્ુગાર રમતા કુ લ રોકડ રૂપીયા.,૦૪૦તથા -/
ર.સાથે કુ લ કક -/૪૫૦૦.રૂ.મોબાઇલ ફોન ત્રણ કકા૧૪.,૫૪૦ ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો -/કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટે પાટટ .
૧૨ ધી ર્ુગારધારા કલમ ૨૦૨૨/૧૧૧૯૫૦૧૮૨૨૦૦૫૮-નાં.ર.બી ગુમુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૨ કલાક.૧૮/૦૦ વાગે મોજે સદરપુર ગામે આ કામના આરોપીઓ સદરપુર ગામે(૧) લાલાજી સેનજીભાઇ ઠાકોર રહે.સદરપુર
તા.પાલનપુર (૨) અશોકજી બાબુજી ઠાકોર રહે.પાલનપુર બેચરપુરા ફાટક પાસે ઝાંપડપટ્ટીમાાં મુળ રહે.કુ શ્કલ તા.પાલનપુર (૩) કદનકર
કૈ લાશપ્સાદ યાદવ રહે.પાલનપુર તાજપુરા, મનમાંકદર સ્કુ લ પાસે, પ્યાગરાજ સોસાયટી (૪)સોહેબ ઉફે કપુર

હનીફભાઇ નાગોરી

રહે.પાલનપુર નાની બજાર હસેની ચોક (૫)અજરૂદ્દીન ઇકબાલભાઇ સલાટ રહે.પાલનપુર ભકતોની લીમડી જમાદારવાસ (૬)શાહરૂખ
ઇકબાલભાઇ સલાટ રહે.પાલનપુર ભકતોની લીમડી જમાદારવાસ (૭)નઇમ નઝીરમહાંમદ પઠાણ રહે.પાલનપુર નાની બજાર, ખાસદારફળી
ઠાકોરવાસમાાં લાલાજી સેનજીભાઇ ઠાકોરના ઘર પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાનાથી પૈસાથી હાર જીતનો તીન પતિનો ર્ુગાર રમી રમાડતા
રોકડ રૂ.૧૧૩૬૫/- તથા ગાંજી પાના નાંગ.૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે પકડાઇ જઇ તથા લાલાજી સેનજીભાઇ ઠાકોર રહે.સદરપુર તા.પાલનપુરવાળો
પોલીસ રે ડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ પા..તા પો.સ્ટે બી પાટટ ગુ.ર.નાંબર-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૨૦૦૯૩/૨૦૨૨ ર્ુગાર ઘારા કલમ
૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

