ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા: ૧૭/૦૫/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગે મોજે ધાનેરા લાધાપુરા વવસ્તારમા આ કામના પાાંચેયે ઇસમો (૧) પ્રહલાદભાઇ છોગાભાઇ જાતે. પરમાર
રહે.લાધાપુરા તા.ધાનેરા (૨) ઇર્ાાદર્ાાં ઇસુબર્ાાં જાતે.ર્ાાંઇ રહે લાધાપુરા તા. ધાનેરા (૩) હુસેનભાઇ કાળુભાઇ સીંન્ધી રહે લાધાપુરા તા.ધાનેરા (૪) લાલાભાઇ
મોહનભાઇ સોલાંકી રહે. ધાનેરા લાધાપુરા તા.ધાનેરા ૫) મુકેર્ભાઇ ઇશ્વરભાઇ ભીલ રહે.ભીલવાસ ધાનેરા તા.ધાનેરા જાહેરમા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો
ગાંજી પાના વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમતા પોલીસ રે ડ દરમ્યાન જુગારના સાહીત્ય સાધનો તેમજ ભારતીય ચલણની અલગ અલગ દરની નોટો કુ લ કકિં.રૂ૧૨૦૫૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ.૨ કુ લ કક.રૂ.૪૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂ.૧૬૦૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .
પાટા .બી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૪૫૧/૨૦૨૧ ધી જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા:૧૮/૦૫/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૯/૧૫ વાગે મોજે રૂણી ગામની નદીના પટમાાં આ કામના બોલેરો ગાડી રજી નાં- GJ-08-BN-5240 ના ચાલક પોતાની ગાડીમાાં
ગે.કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે ર્ી દારૂ/બીયર બોટલ નાંગ ૩૪૬ કક.રૂ. ૪૫.૯૧૦/- તથા બોલેરો ગાડી કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ
કકિં.રૂ-૩,૪૫,૯૧૦/- નો મુદામાલ રાખી હાજર મળી નહી આવી

ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે .પાટા -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૪૫૨/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ

કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૧ ક.૧૮/૩૦ વાગે મોજે ખેમાણા ટોલપ્લાઝા ઉપર આ કામના આરોપી રીક્ષા નાં.GJ-27-TA-1671 ના ચાલક સાજીદમહમાંદ સલીમભાઇ
મહમાંદભાઇ

ર્ેખ રહે.મકાન નાં.૫૧, ગુલાબ પાકા -૧-૨, વેજલપુર, અમદાવાદ તથા રીક્ષા નાં.GJ-27-TA-1485 ના ચાલક અલ્લારખાાં ઉફે બાબા ગુલામનબી

નાથુમીયા કુ રેર્ી રહે.ગેલેક્ષી ફલેટ, બીજો માળ, અંબર ટાવર, સવેરા હોટલની સામે, સરખેજ, અમદાવાદ વાળાઓ પોતાના કબજાની રીક્ષામાાં ગે.કા. વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે ર્ી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૩૭ કીરૂ.૪૫,૪૮૯/- તથા એક મોબાઇલ ફોન કીરૂ.૫૦૦/- તથા કાપડના થેલા નાંગ-૦૪ કીરૂ.૦૦/૦૦
તથા રીક્ષા નાંગ-૦૨ કીરૂ.૧,૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂ.૧,૮૫,૯૮૯/- નો મુદામાલ રાખી સદર દારૂ અમીરગઢ નજીક અજાણ્યા ઇસમ જેના મોનાં.૭૫૯૭૦૨૧૩૪૬,
૮૮૨૪૧૭૦૨૫૭ પાસે થી મેળવી અમદાવાદ લઇ જતા હેરાફેરી કરી કરતા વાહન ચેકીંગ દરમ્યાન પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે.પાટા સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૪૧૬/૨૦૨૧ પ્રોહી ક.૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(ર),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૧ ક.૧૪/૪૫ વાગે મોજે મડાણા(ગઢ) આ કામના તહોદાર (૧) પ્રભાતજી મણાજી ઇટોલીયા (ઠાકોર) રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૨)
પ્રકાર્ભાઇ ભીખાભાઇ મડાણીયા(ઠાકોર) રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૩) રાધુજી ગલજી સોલાંકી રહે. મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર તથા (૪) સાંજયકુ માર
ઉફે લાલજી પરબતજી સોલાંકી રહે.મડાણા(ગઢ) તા.પાલનપુર વાળા નાઓ ભેગા મળી તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રોકડ રૂ. ૧૦૨૦૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ -૫૨ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ એમ મળી કૂલ મુદામાલ કી.રૂ. ૧૦૨૦૦/- ના સાથે તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આવી કોરના
મહામારી ચાલતી હોઇ સોસીયલ ડીસ્ટન્સ જળવાઇ ન રહે તે રીતી માસ્ક પહેયાા વગર એક બીજાની રોગચાળોનો ચેપ ફેલાય તે રીતી ભેગાથઇ જુગાર રમતા
મળી આવી મે.જીલ્લા.મી.જી. સા. શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુર નાઓ દ્વારા પ્રસીધ્ધ કરે લ જાહેરનામા ક્રમાાંક ડી./એ.એ.જી./૧/કોવીડ-૧૯/જા.ના.-૫૯/૨૦૨૧ વર્ી૩૭૦૦-૩૭૭૫ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૨૧ નો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે.પાટા -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૩૪૩/૨૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ તથા ઇ.પી.કો.
કલમ ૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ કલમ ૫૧-બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ કલાક.૧૪/૦૦ વાગે મોજે ભાખર નાની ગામે આ કામે આરોપીઓએ (૧) મમન્દુ ભા ગગુભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ (૨) દરીયામ િંહ
આયદનમ િંહ વાઘેલા રહે.ભાખર નાની તા.દાાંતીવાડા (૩) મહેન્રમ િંહ વજુ ભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ (૪) નારણમ િંહ જોરભા વાઘેલા રહે.ઉંબરી તા.કાાંકરે જ
(૫) કકસ્મતમ િંહ મવનુમ િંહ વાઘેલા રહે.ભાખર નાની તા.દાાંતીવાડા (૬) મહેન્રમ િંહ પ ૃથ્વીરાજમ િંહ વાઘેલા રહે.ભાખર નાની તા.દાાંતીવાડા પોતાના ફાયદા

ારૂ

તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા રોકડ રકમ રૂ.૧૨,૫૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૬ કક.રૂ.૯૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા બ્લેક તથા
ફેદ લીટીવાળી લુગ
ાં ી કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ કક.રૂ.૨૧,૫૭૦/- ના મુદ્દામાલ

ાથે પકડાઇ જઇ મહે.જીલ્લા મેજી. ા.શ્રી બ.કાાં. પાલનપુર નાઓના

નાં.ડી/એમએજી/૧ કોવીડ-૧૯/જાના-૫૯/વશી.૩૭૦૦-૩૭૭૫ તા.૧૮/૫/૨૦૨૧ મુજબના જાહેરનામા નો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે . પાટટ -બી
ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૬૧૨૧૦૩૬૦/૨૦૨૧ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ તથા ઇ.પી.કો. ક.૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ક.૫૧(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ ક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે

ામઢી મોટાવા

હનુમાનપુરા દરગાણી પાટી તા.પાલનપુર તથા (૨) બચુમ િંગ
રવુમ િંગ પથુમ િંગ

ોલાંકી રહે.

ામઢી મોટાવા

હનુમાનપુરા આ કામના તહોદારો (૧) ગણપતમ િંગ માલમ િંગ
ોમાજી

ોલાંકી રહે.

ામઢી મોટાવા

ોલાંકી રહે.

ામઢી મોટાવા

હનુમાનપુરા દરગાણી પાટી તા.પાલનપુર તથા (૩)

હનુમાનપુરા દરગાણી પાટી તા.પાલનપુર તથા (૪) કદનમ િંગ પરબતમ િંગ

ોલાંકી રહે.

ામઢી મોટાવા

હનુમાનપુરા દરગાણી પાટી તા.પાલનપુર ભેગા મળી તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રોકડ રૂ. ૧૪૬૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ -૫૨ કી.રૂ.
૦૦/૦૦ એમ મળી કૂલ મુદામાલ કી.રૂ. ૧૪૬૦૦/- ના
ો ીયલ ડીસ્ટન્
મી.જી.

ાથે તીનપત્તીનો ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા મળી આવી કોરોના મહામારી ચાલતી હોઇ

જળવાઇ ન રહે તે રીતે માસ્ક પહેયાટ વગર એક બીજાને રોગચાળો ચેપ ફેલાય તે રીતી ભેગા થઇ જુ ગાર રમતા મળી આવી મે.જીલ્લા.

ા. શ્રી બના કાાંઠા પાલનપુર નાઓ દ્વારા પ્ર ીધ્ધ કરે લ જાહેરનામા ક્રમાાંક ડી./એ.એ. જી./૧/કોવીડ-૧૯/જા.ના.-૫૯/૨૦૨૧ વશી-૩૭૦૦-૩૭૭૫ તા.

૧૮/૦૫/૨૦૨૧ નો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે પાટટ -બી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૩૪૪/૨૦૨૧ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ તથા ઇ.પી.કો.કલમ ૧૮૮
તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ કલમ ૫૧-બી મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ કલાક ૦૭/૪૦ વાગે મોજે તેનીવાડા ગામની સીમમાાં આ કામના આરોપી સ્વીફ્ટ ડીઝાયર VDI કાર નાંબર GJ-05-CP-7811 ના ચાલકે
પોતાની સ્વીફ્ટ કારમાાં પરપ્રાાંતીય દારૂની નાની મોટી બોટલ નાંગ ૫૫૧ તથા બીયરના ટીન નાંગ ૧૨૦ મળી કુલ નાંગ ૬૭૧ કક.રૂ.૯૮,૮૦૩/- નો ગે.કા.તેમજ
વગર પાસ પરમીટનો ભરી સદરે નો રોકવા સારૂ પીછો કરતાાં સદરે સ્વીફ્ટ કાર કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ કક.રૂ.૩,૪૮,૮૦૩/- નો મુદ્દામાલ મુકી નાસી જઇ
ગુનો કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે.પાટા -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૪૩૭/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ કલાક ૧૫/૦૦ વાગે મોજે તેનીવાડા ગામના પાટીયા પાસે આ કામના આરોપી મારૂતી સુજુકી કાં પનીની વેગનઆર VXI મોડલ ની કાર નાંબર
GJ-01-KZ-2825 ના ચાલકે વવનોદભાઇ દે વીલાલ જાતે ડાાંગી ઉ.વ.૨૨ ધાંધો ડ્રાઇવીંગ રહે.વરદાનો કી ભાગલ,રામા ઉર્ાન તા.ગીરવા (બડગાાંવ)
ુ (રાજસ્થાન) પોતાની વેગનઆર કારમાાં પરપ્રાાંતીય દારૂની અલગ અલગ માકાાની બોટલો નાંગ ૨૮૧ કક.રૂ.૧,૧૨,૪૦૦/- નો ગે.કા.તેમજ વગર પાસ
જી.ઉદે પર
પરમીટનો ભરી તેનીવાડા ગામના પાટીયા પાસે મોટર સાઇકલ ચાલકનો અકસ્માત કરી વેગનઆર કારમાાં ભરે લ ભારતીય બનાવટના વવદે ર્ી દારૂના ઉપરોકત
જથ્થો તથા વેગનઆર કાર કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા એક ઓપો કાં પનીનો એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ કક.રૂ.૨,૦૦૦/- એમ કુલ કક.રૂ.૩,૧૪,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી
આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ છાપી પો.સ્ટે.પાટા -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૯૨૧૦૪૩૮/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ કલાક. ૨૩/૦૦ વાગે મોજે ગોઢ ગામની સીમ આ કામના તહોદાર અનવરસીંહ બળવાંતસીહ ડાભી રહે ગોઢ તા-પાલનપુર વાળાએ વાદળસીહ
ઉફે બાદલસીહ રામસીહ વાઘેલા રહે.રામનગર તા.દાાંતીવાડાવાળા પાસેથી એકબીજાના મેળાપીપણાથી ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે ર્ી
દારૂનો જથ્થો માંગાવી પોતાના ખેતરમાાં આવેલ રહેણાાંક મકાન તેમજ મકાનની આજુ બાજુમાાં આવેલ પોતાના ખેતરની જગ્યામાાં કટીંગ કરી આજુબાજુના ગામમાાં
વેચાણ કરવા સારૂ ગોઢ ગામની સીમમાાં

પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતર માાં બનાવેલ રહેણાાંક ઘરમાાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનો

વવદે ર્ીદારુની બોટલો કુ લ નાંગ-૫૬૭ તથા બીયરના ટીન નાંગ-૨૪ મળી કુલ બોટલો/ટીન નાંગ ૫૯૧ કુલ કી.રુ- ૧૪૬૭૨૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમીયાન
ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ પાલનપુર તાલુકા પો.સ્ટે.પાટા -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૪૨૨/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨) ૮૧
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

