ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તારીખ્ ્ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦્ કલાક્ ૨૨/૦૦્ વાગે્ મોજે્ પાલનપુર્ સદરપુર્ ચાકડી્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર ૧)્ સહદે વભાઇ્ શીવાજી્ નેમાજી્ જાતે્ ઠાકોર્
(કોળી)્ઉવ.૨૧્ધાંધો્મજુરી્રહે.મેથીપુરા્તા.્રે વદર્જી.શશરોહી્(રાજસ્્થાન)્(૨)્મુકેશભાઇ્મલાજી્જાતે્ઠાકોર્(કોળી)્ઉવ્૨૫્ધાંધો્મજુરી્રહે.વાવધરા્(ડેરી)્
તા.દાાંતીવાડા્જી.બનાસકાાંઠા્વાળાઓએ્પોતાના્જાત્કબજાની્મોસાનાં્ RJ.24.SM.2778 ઉપર્ગે.કા્અને્ વગર્પાસ્પરમીટનો્દારુ્ ભારતીય્બનાવટ્ની્
પરપ્ાાંતીય્શવદે શીદારુની્અલગ્અલગ્માકાાની્બોટલો્નાંગ્૯૫/-્કક.રૂ.૨૬૨૫૦્/૦૦્તથા્મોસાનાં્ RJ.24.SM.2778્કકરૂ.૫૦૦૦૦/૦૦્એમ્મળી્કુ લરૂ.૭૬૨૫૦્
ના્્્મુદ્દામાલ્સાથે્એક્બીજાના્મેળાપીપણા્લઇ્આવી્પકડાઇ્જઇ્મળી્આવી્ગુનો્કરે લ હોઇ પા.સીટી્પુવા્પો.સ્ટે.્પ્ોહી્ગુ.ર.નાં.11195034200૦10/2020્
પ્ોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ)્૧૧૬(૨)્૮૧,૯૮્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તારીખ્ ૦૮/૦૧/૨૦૨૦્ કલાક્ ૧૮/૦૦્ વાગે ્ મોજે્ પાલનપુર્ પાસે્ ગામે્ આ્ કામના્ આરોપીઓ્ (૧)્અબ્દુલસત્તાર્ ઉમરભાઈ્ જાતે.શેખ્ ઉ,વ્ ૫૯્ ધાંધો્ મજુરી્
રહે.સાતસાંચા્પાસે્કમાલપુરા્્પાલનપુર તા.પાલનપુર્(૨)્મહમદયુસફુ ્નથ્થુભાઈ્કુ રેશી્ઉ,વ્૬૪્ધાંધો્મજુરી્્રહે્જુની્પાણીની્ટાાંકીની્સામે્કન્યાશાળાની્
બાજુમા્ ત્રણબતી્ પાસે્ પાલનપુર્ ્ તા.પાલનપુર(૩)્ મુખ્્તીયારભાઇ્ ઈબાહીમભાઈ્ બેલીમ્ ઉ,વ્ ૩૫્ ધાંધો્ મજુરી્ રહે.જુનાડાયરા્ ફોફળીયાકુ વા્ પાલનપુર્
તા.પાલનપુર્ (૪)્ રફીકભાઈ્બશીરભાઈ્ નાગોરી્ ઉ,વ્ ૪૫્ ્ ધાંધો્ મજુરી્ રહે.આંબલીની્ સામે્ નાનીબજાર્ પાલનપુર.તા.પાલનપુર્ જાહેરમાાં્ ગે.કા્ અને્ વગર્
પાસ્પરમીટે્નો્ખુલલી્જાહેર્જગ્યામાાં્હારજીતનો્ગાંજીપાના્વડે્જુગાર્રમી્રમાડી્ગાંજીપાના્તથા્્રોકડ્રકમ્્રૂ.૧૦૨૮૦/-્્ના્મુદ્દામાલ્સાથે્પકડાઇ્જઇ્
ગુનો્કરે લ હોઇ પા.સીટી્પુવા્પો.સ્ટે.્સે.ગુ.ર.નાં.11195034200012/2020્જુગાર્ધારા્કલમ્૧૨્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦્ ના્ ક.૧૮/૩૦્ વાગે્ મોજે્ કુ શ્કલ્ ્ ગામે્ આ્ કામના્ તહોદાર્ સુરેશભાઇ્ મેરૂજી્ ઠાકોર્ રહે્ કુશ્કલ્ તા્ પાલનપુર્ વાળાએ્ પોતાના્ રહેણાાંક્
મકાનમા્ ગે.કા.્ વગર્ પાસ્ પરમીટનો્ ભારતીય્ બનાવટનો્ શવદે શી્ દારૂની્ ૭૫૦્ મીલી્ ની્ માકાા્ વગરની્ એક્ બોટલની્ કક.રૂા.૩૦૦/-્ લેખે્ કુલ્ ૧૦્ ખાખી્
કલરની્કાગળના્પુઠ્ઠા્વાળી્પેટીઓમાની્૧૨૦્પ્લાસ્ટીક્બોટલની્કુલ્કક.રૂા.્૩૬૦૦૦/-્નો્પોતાના્કબજા્ભોગવટાના્મકાનમા્રાખી્પોલીસ્રે ઇડ્દરમ્યાન્
તેના્ ઘરે ્ હાજર્ મળી્ આવી્ તથા્ જામતશસિંહ્ માલશસિંહ્ વાઘેલા્ (દરબાર)્ રહે્ રામનગર્ તા્ દાતીવાડા્જી્બ.કા્વાળાએ્ભારતીય્ બનાવટની્ માકાા્ વગરની્
શવદે શી્દારૂ્ની્પેટીઓ્આપી્મદદગારી્કરી્તહો.નાં.૧્પકડાઇ્જઇ ગુનો્કરે લ હોઇ ગઢ્પો.સ્ટે .પોહી્.ગુ.ર.નાં.્૧૦/૨૦૨૦્પ્ોહી્એકટ્કલમ.૬પ્એઇ,૧૧૬(૨)્
૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૧૯/૩૦્વાગે ્ મોજે ડીસા રાજમાંકદર થી પાટણ રોડ પુર ગ્રસ્ત કોલોની પાસે ગામે્ આ કામના (૧) ઇશ્વરશસિંહ કાનશસિંહ જાતેસાાંકલા(રાવણા રાજપુત) રહે-અરણાઇ તા.સાાંચોર જી.ઝાલોર (રાજ્સસ્થાન) (૨) ભરત મેઘવાળ ગાડીનો ચાલાક તેના બાપનુ નામ જાણાવેલ નથી
રહે.વાડાભાડવી (રાજસ્થાન)

(૩) મહેન્ર મેઘવાળ રહે. વાડાભાડવી (રાજસ્થાન)

(૪) મહીપાલશસિંહ છે લશસિંહ જાતે-રાજપુત

રહે- ઇન્દીરાકોલોની

સાાંચોર(રાજસ્થાન)્ ત્હો.નાં.૧ નાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની બોલેરો ગાડી નાંબર જી.જે.૦૮.એઇ.૬૭૮૬ માાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય
બનાવટનો શવદે શી દારૂની

બોટલો નાંગ- ૩૩૦ કુ લ કક.રૂ.૧,૩૨,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન -૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- નો એમ

કુ લ મુદ્દામાલ કી.રૂ.૩,૩૨,૫૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા ગાડીનો ચાલક ભરત મેઘવાળ તથા બાજુની સીટ ઉપર બેસેલ ઇસમ મહેન્ર મેઘવાળ

તથા સદરે ભારતીય બનાવટ નો શવદે શી દારૂ ભરાવનાર મહીપાલશસિંહ છે લશસિંહ જાતે-રાજપુત રહે- ઇન્દીરાકોલોની સાાંચોર વાળાઓએ એકબીજાના
મેળાપીપણાથી ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા સીટી દક્ષિણ પો.સ્્ટે પાટા .C ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૦૦૦૦૭/૨૦૨૦ ધી પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫ એઇ,૯૮(૨),૧૧૬ (૨)
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦્ના્ક.૦૦/૧૦્વાગે્મોજે્વાતમજુના્ગામની્સીમ્ગામે્ આ્કામના્તહોદાર-્સીધ્્ધરાજસીંહ્રાણજી્વાઘેલા્રહે.વાતમજુનાસીમ્તા.કદયોદર્્
વાળાએ્ પોતાના્ કબ્જા્ ભોગવટાના્ ખેતરમાાં્ બનાવેલ્ રહેણાાંક્ ઘરમાાં્ તેમજ્ પોતાના્ ઘર્ આગળ્ ઉભી્ રાખેલ્ કડ.આઇ.જીપમાાં્ ગે.કા.્ વગર્ પાસ્ પરમીટે્
ભારતીય્ બનાવટનો્ શવદે શી્ દારૂના્ બોકિો્ નાંગ-૧૮્ નાની-મોટી્ કુ લ્ બોટલ્ નાંગ-૩૯૬્ કક.રૂ.૧,૦૨૦૦૦/-્ તથા્ કડ.આઇ.જીપ્ ની્ કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-્ સાથે્ કુલ્
કક.રૂ.૨,૦,૨૦૦૦/-્ નો્ મુદામાલ્ રાખી્ રે ઇડ્ દરમયાન્ પોતાના્ ઘરે ્ હાજર્ ન્ મળી્ આવી્ ગુનો્ કરે લ હોઇ કદયોદર્ ્ પાટા ્ સી. 11195017200011/2020્
પ્ોહી.કલમ.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨)્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦્ ના્ કલાક્ ૨૪/૦૦્ વાગે ્ મોજે્ ધાનેરા્ તાલુકા્ પાંચાયત્ આગળ્ રોડ્ ઉપર્ ગામે્ આ્ કામના્ મહેન્રા્ થાર્ ગાડી્ નાંબર-્ GJ-08-R-8508 ના્
ચાલક્બેચરાભાઇ્આયદાનભાઇ્રબારી્રહે.્રામપુરા્છોટા્તા.ધાનેરાવાળાએ્પોતાના્કબજા્ભોગવટાની્મહેન્રા્થાર્ગાડીમાાં્ વગર્પાસ્પરમીટે્ ભારતીય્
બનાવટની્ શવદે શી્ દારૂની્ પેટી્ નાંગ-૨૯્ કુ લ્ બોટલ્ નાંગ-૧૩૯૨્ કક.રૂ.૧૩૯૨૦૦/-્ તથા્ મહેન્રા્ થાર્ ગાડી્ કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-્ મળી્ કુલ્કક.રૂ્ ૨,૩૯,૨૦૦/-્ ના્
મુદામાલ્સાથે્ પકડાઇ્જઇ્તથા્ડ્રાઇવર્શીટની્બાજુમાાં્ બેઠેલ્ગણેશાભાઇ્નાનજીભાઇ્રબારી્રહે.મગરાવા્તા.ધાનેરાવાળો્નાશી્જઇ્તથા્શવક્રમસીહ્ઉફે્
શવકાજી્ કાનાજી્ ઝાલા્ રહે.સુણસર્ તા.ચાણસ્મા્ જી.્ પાટણવાળા્ એ્ દારુ્ માંગાવી્ એક્ બીજાની્ મદદગારી્ કરી્ ગુનો્ કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે પાટા ્ –્ સી્
ગુ.ર.નાં11195018200020/2020 પ્ોહી્એકટ્કલમ્૬૫્એ,ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯,૮૧્મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦્ના્કલાક્૨૩/૧૫્વાગે્ મોજે્સણાવીયા્ગામે્ આ કામના તહોદાર અટીકા્ગાડી્નાંબર્જી.જે-૦૯-બીબી-૧૦૬૨્ના્ચાલક્ગે.કા્અને્ વગર્
પાસ્પરમીટનો્પરપ્ાન્તીય્દારૂની્બોટલો્નાંગ.૮૬૪્કુ લ્કક.રૂ.૮૬,૪૦૦/-તથા્ગાડી્ની્કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-ની્એમ્કૂલ્મુદામાલ્કક.રૂ.૪,૮૬,૪૦૦/-નો્મુદામાલ્
હેરાફરી્ કરી્ ગાડી્ મુકી્ નાસી્ જઇ્ ગુનો્ કરે લ હોઇ થરાદ્ પો.સ્્ટે .્ પાટા ્ સી્ ગુ.ર.ન.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૩૨્ પ્ોહી્ એક્ટ્ કલમ્ ૬૫એ.ઇ,૯૮(૨),૯૯,્ ૧૧૬(૨)્્
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૧૫ વાગે્મોજે ડીસા ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડ ની આગળ છાપરામાાં ખુલલી જગ્યામાાં્ગામે્આ કામના તહોદારોએ) ૧ (બાંળવતજી ચેલાજી
ઠાકોર રહે.ડીસા શ્રેયાાંસ સોસાયટી નગરપાલીકા પાસ તા.ડીસા)૨ (બાબુભાઇ હરચાંદભાઇ જાતે.વાલમીકી
ડીસા)૩(રમેશભાઇ રાયાભાઇ જાતે.વાલમીકી

રહે .ડીસા નગરપાલીકા પાછળ તા .

રહે.ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડ ની આગળ છાપરામાાં તા.ડીસા)૪ (બાબુભાઇ જેસાંગભાઇ જાતે.વાલમીકી

નવા બસ સ્ટેન્ડ ની આગળ છાપરામાાં તા.ડીસા)૫(શાાંન્તીભાઇ ગલબાભાઇ જાતે.વાલમીકી રહે.રીજમેન્ટ માજીસા મદીર

રહે.ડીસા

રોડ તા.ડીસા)૬(ટીનાભાઇ

અમરતભાઇ

જાતે.વાલમીકી રહે .ડીસા નવા બસ સ્ટેન્ડ ની આગળ છાપરામાાંતા.ડીસા્પોતાના ફાયદા સારૂ હાર જીતનો પૈસા ગાંજી પાનાથી જુગાર રમી

રમાડી રોકડ રૂપીયા ૧૭,૦૧૦ તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કી.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી એમ કુ લ રૂપીયા ૧૭,૦૧૦ -/ના સાથે રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ

હોઇ ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશન પાટા -બી.ગુ. ર.ન.૧૧૧૯૫૦૧૬૨૦૦૦૧૩/ ૨૦૨૦ જુગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .

