ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૨૨:૦૦ વાગે મોજે બોરીયા તળાવ પાસે, મોટી આખોલ ગામની સીમ આ કામના આરોપી ડાલા નાંબર : GJ-08-P-8440

વાળાનો ચાલકે પોતાના કબ્જા-ભોગવટાના ડાલા રજીસ્ટ્રેશન નાંબર : GJ-08-P-8440, કકિં.રા. ૧,૦૦,૦૦૦/- વાળામાાં ભારતીય બનાવટની પરપ્ાાંતીય વવદે શી
દારની બોટલ તથા બબયર ટીન મળી કુ લ નાંગ- ૨૭૪, કકિં.રા. ૩૮,૫૨૦/- એમ કુ લ્લે રવપયા – ૧,૩૮,૫૨૦/- નો મુદ્દામાલ હેરાફેરી કરી લઇ આવી પોલીસ રે ઇડ
જોઇ પોતાના કબ્જાનુાં ડાલુાં મુકી નાસી જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નં.11195019210400/2021, ધી ગુજરાત પ્રોહીબિશન એક્ટની
કલમ- ૬૫(A)(E), ૧૧૬(િી), ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ કલાક.-૨૨/૫૦ વાગ્યે મોજે

પાલનપુર ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા આ કામના આરોપીઓ (૧) મહેશજી પરબતજી ાતે-ઠાકોર રહે-

ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા ઠાકોર વાસ પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૨) ગોવવિંદગીરી વસરામગીરી ાતે-ગૌસ્ટ્વામી રહે-સુખબાગ રોડ અલીગાંજ ટેકરા
પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૩) પ્કાશકુ માર નાગજીભાઇ ાતે-કાપડી રહે- ઢુાંઢીયાવાડી રબારી વાસ પાલનપુર તા-પાલનપુર (૪) સરફુદ્દીન મયુદ્દીન ાતેઅબ્જબાસી રહે- સુખબાર રોડ અલીગાંજ ટેકરા ઢુાંઢીયાવાડી પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૫) કકશોરભાઇ રાજુભાઇ ાતે-રાજપુત રહે- સુખબાગ રોડ રબારી વાસ
ઢુાંઢીયાવાડી પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૬) કફરોજભાઇ મહમાંદભાઇ ાતે-વસપાહી રહે- ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૭) મનુજી
અમરાજી ાતે-ઠાકોર રહે- ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા તા-પાલનપુર તથા (૮) વવશાલ સોમાજી ાતે-ઠાકોર રહે- રબારી વાસ ઢુાંઢીયાવાડી પાલનપુર તાપાલનપુર તથા (૯) વવનોદ મદનભાઇ ાતે-ખત્રી રહે- ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા તા-પાલનપુર તથા (૧૦) રાજેન્ર પન્નાલાલ ાતે-ખટીક રહે- સુખબાગ રોડ
રબારી વાસ ઢુાંઢીયાવાડી પાલનપુર તા-પાલનપુર તથા (૧૧) ઇરીશ બાબુખાન ાતે-પઠાણ રહે- ઢુાંઢીયાવાડી અલીગાંજ ટેકરા પાલનપુર તા-પાલનપુર (૧૨)
સુરેશભાઇ ધનજીભાઇ ાતે-ઠાક્કર રહે- ામપુરા વવધ્યુત બોડડ ની સામે પાલનપુર તા-પાલનપુર વાળાઓ હાલમા કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલુ હોય જે
અન્વયે સરકારશ્રીએ ાહેર કરે લ લોકડાઉન હુકમ અન્વયે તથા જીલ્લા મેજી સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના ાહેરનામા ક્રમાક નાં ડી/એમ.એ.જી/૧/કોવવડ૧૯/ાના-૫૦/વશી/૨૬૮૦-૨૭૫૫ તા-૨૭/૦૪/૨૦૨૧ ના ાહેરનામાનો ભાંગ કરી કલાક ૨૦/૦૦ થી કલાક ૦૬/૦૦ સુધી નાઇટ કફ્ુડ હોવા છતા સોસીયલ
કડસ્ટ્ટન્સનુ પાલન કયાડ વગર ગાંજીપાના ત્રણ પત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા હોય જેઓના કબામાાંથી મોબાઇલ નાંગ.૭ કક.ર.૮,૯૦૦/- તથા રોકડ રકમ કક.ર
૧૩,૮૧૦/- એમ કૂલ ર.૨૨,૭૧૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર સીટી પવિમ પો.સ્ટ્ટે .પાટડ -બી.ગુ.ર.નાં.11195010210275/21 જુગાર
ધારા કલમ, ૧૨ ઇ.પી.કો કલમ-૧૮૮,૨૬૯ તથા ડીાસ્ટ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ૫૧(બી) તથા જી.પી એક્ટ કલમ -૧૩૭ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૩૦ વાગે મોજે ઝેરડા બસ સ્ટ્ટેશનથી વીઠોદર સીમ આ કામના આરોપીઓ સફેદ કલરની સ્ટ્વીફટ ગાડી નાં. જીજે ૦૩ એચ.કે. ૨૮૧૫
ગાડીનો ચાલક તથા એક બીજો ઇસમએ એકબીાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જાની સ્ટ્વીફટ ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો
વવદે શી દારનીબોટલ/ટીન કુલ નાંગ- ૧૦૮૦ કક.ર. ૧,૪૭,૨૦૦/-નો રાખી એક બીાના મેળાપીપણાથી હેરાફેરી કરી સદર ગાડી.ની કક.ર. ૩,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ
મુદામાલ કક.ર. ૪,૯૭,૨૦૦/- નોરાખી પોલીસ વોચ/નાકાબાંધી દરમ્યાન ગાડી ભગાડતા બન્ને ઇસમો ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસારૂરલ પો.સ્ટે . પાટટ ’’સી’’
ગુ.ર.નં ૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૦૪૦૭/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(િી) ૯૮(૨) ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે મોજે ભાાંજણા ગામે તહોદાર બાલારામ સ/ઓ લાલારામજી ચીમારામજી ાતે.ાટ (ચૌધરી) રહે. ભાડીયાવાસ (કુ ડી)
તા.પચપદરા જી.બાડમેર (રાજસ્ટ્થાન) વાળાએ પોતાના કબ્જાની ડસ્ટ્ટર ગાડી આર.ટી.ઓ રજી નાંબર.GJ-01-RF-6686 ની માાં ગેર કાયદે સર ભારતીય બનાવટની
વવદે શી દારની બટલો નાંગ-૭૨ કક.ર.૪૩,૨૦૦/- તથા ડસ્ટ્ટર ગાડી આર.ટી.ઓ રજી નાંબર.GJ-01-RF-6686 ની કકિં.ર.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧
કક.ર.૧૦,૦૦૦/- એમ મળી કુલ કકિં.ર.૪,૫૩,૨૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ તથા સદરે પ્ોહી મુદ્દામાલ ભરાવનાર રમેશ ાટ (ચૌધરી)
રહે.જજર હરીયાણા વાળો જેનુાં પુર નામ સરનામુાં જણાવેલ નથી. તથા પ્ોહી મુદ્દામાલ માંગાવનાર રાજદીપ રાજપુત રહે.અમદાવાદ જેનુાં પુર નામ સરનામુાં
જણાવેલ નથી. તેઓએ એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પોસ્ટ્ટે પાટડ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૩૭૬/૨૦૨૧ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,
૧૧૬ (૨),૮૧,૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૧ ના કલાક ૮/૦૦ વાગે મોજે ધરણોધર ચાર રસ્ટ્તા આ કામના સ્ટ્વીફટ ગાડી નાં GJ-02-BH-4020 ના ચાલક ભાનુભાઇ કરશનભાઇ આહીર રહે.
ભરવાડના મુવાડા ભાથલા તા. બાલાશીનોર જજ. મહીસાગર વાળાએ પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારની
બોટલ નાંગ-૬૯૬ કક.ર. ૬૭૯૪૪/- તથા સ્ટ્વીફટ ગાડી નાં GJ-02-BH-4020 ની કકિં.ર. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.ર. ૫૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.ર.
૨,૭૨,૯૪૪/- નો મુદ્દામાલ ગાડીમાાં રાખી પકડાઇ જઇ તથા ખોડાભાઇ ધેલાભાઇ ભરવાડ રહે. ભરવાડના મુવાડા ભાથલા તા. બાલાશીનોર જજ. મહીસાગર
વાળાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટ્ટે પાટડ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૩૮૭/૨૦૨૧ પ્ોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬ (૨),૯૮(૨),૮૧, મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૧ ના

કલાક – ૧૭:૦૦ વાગે મોજે શેરગાંજ વાડી વવસ્ટ્તાર આ કામના આરોપીઓ આ કામેના કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ આરોપીઓએ

કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ (૧) રોકહતભાઇ જગકદશભાઇ ઠક્કર, ઉ.વ. ૩૪, ધાંધો-વેપાર, રહે. આમ્રપાલી સોસાયટી, કચ્છી કોલોની, ડીસા (ર) ભરતજી

ચમનજી ઠક્કર (લાલવાણી), ઉ.વ. ૨૯, ધાંધોઅ વેપાર, રહે. ડાયમાંડ સોસાયટી, ગાયત્રી માંકદર હાઇવે રોડ, ડીસા(૩) શ્રેબણક કાન્તીલાલ શાહ, ઉ.વ. ૨૬, ધાંધોવેપાર, રહે. નેમીનાથનગર, ડીસા(૪) કહરલકુ માર સુરેશભાઇ કોઠારી, ઉ.વ. ૨૭, ધાંધો- વેપાર, રહે. નેમીનાથનગર, ડીસા(૫) સાગરભાઇ ભરતભાઇ પઢીયાર
(માળી), ઉ.વ. ૮, ધાંધો- વેપાર, રહે. એમ.કે. પાકડ , ત્રણ હનુમાન રોડ, ડીસા(૬)યશકુ માર શૈલેષભાઇ વત્રવેદી, ઉ.વ. ૨૬, ધાંધો- વેપાર, રહે. મ.નાં. ૨૧, રરા ગેલેક્ષી
સોસાયટી, કાાંટ રોડ, ડીસા(૭)સાંજયકુ માર જયનારાયણ દવે, ઉ.વ. ૩૧, ધાંધો- વેપાર, રહે. ઉવમયાનગર – ર, કચ્છી કોલોની રોડ, ડીસા જગ્યાએ ાહેરમાાં ખુલ્લા
ખેતરમાાં લીમડાના ઝાડ નીચે ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે રવપયાની હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડા રવપયા ૩૫,૧૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, કકિં.રા.
૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૫, કકિં.રા. ૨૫,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રવપયા ૬૦,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રરલ પો.સ્ટ્ટે .પાટડ
બી.ગુ.ર.નાં.11195019210426, જુગાર ધારા કલમ -૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

