ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૧ કલાક-૧૪/૦૦ વાગે મોજે રાજપુર પીપળાગેટ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામા ગામે આ કામના આરોપીઓ રાજપુર પીપળાગેટ પાસે આવેલ બાવળોની
ઝાડીઓમાાં આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ ગયેલ ચારે ય ઈસમોની અંગ ઝડતી
માથી રોકડા રૂપીયા-૧૦,૬૮૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૧૫૨૦/- મળી કુલ રોકડા રૂ.૧૨,૨૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ -૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ
૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ કક.રૂ.-૧૭,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી
અધિકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવવક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ
૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દક્ષિણ પો.સ્ટ્ટે. પાટવ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૭૩૦/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯,૧૮૮ તથા
ડીઝાસ્ટ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ ૫૧(બી) મુજબ તેમજ જુગાર િારા કલમ ૧ર મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૫/૦૦ વાગ્યે. મોજે ગદ
ું રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદાર રેન્કર નાંબર GJ.02.ZZ.7527 ના ચાલક (૧) માાંગીલાલ
હરચાંદરામ જાતે ધવશ્નોઇ (બાગોડા) રહે. ખારા તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજ.) તથા (ર) દારૂ ભરી ટેન્કર આપનાર બાબુલાલ આશુરામ ધવશ્નોઇ રહે. િમાણા
તા.સાાંચોર જી.જાલોર (રાજ.) તથા દારૂ ભરે લ ટેન્કર અપાવનાર (૩) રમેશકુ માર આશુરામ ધવશ્નોઇ રહે. ક્ષચતલવાના તા.ક્ષચતલવાના જી. જાલોર (રાજ.) તથા (૪)
જામનગર માળીયા ગામ પાસે દારૂ માંગાવનાર ઇસમોએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગુજરાત રાજયમાાં દારૂ ઘુસાડવાનુાં ષડયાંત્ર રચી પોતાના કબજા હેઠળના
ટેન્કરમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ-૪૮૦૦ કુ લ કકમત રૂધપયા ૨૪,૮૬,૪૦૦/- તથા રેન્કર ગાડી કકમત
રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કકમત રૂધપયા ૨૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂધપયા ૩૪,૮૮,૪૦૦/- નો રાખી તહો નાં. ૧ ના ઓ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ
હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટ્ટે . ભાગ C ગુ.ર.નાં ૧૯૫૦૩૬૨૧૦૬૨૨ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૧૧૬(ર),૮૧, ૮૩, ૯૮(ર),૯૯ મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧ કલાક- ૦૧/૧૫ વાગે મોજે ભોપાનગર બાવાવાસ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામા ગામે આ કામના આરોપીઓ (૧) રમેશગીરી ચેતનગીરી જાતે ગૌસ્ટ્વામી
ઉવ ૪૦ િાંિો ડ્રાઇધવિંગ રહે. ડીસા ભોપાનગર ગૌસ્ટ્વામીવાસ ડીસા.તા ડીસા મો.નાં ૯૮૨૫૨૮૮૮૬૮ (૨) ગણેશગીરી મહેશગીરી જાતે ગૌસ્ટ્વામી ઉવ ૨૧.િાંિો
પ્રા.નોકરી રહે. ડીસા ભોપાનગર ગૌસ્ટ્વામીવાસ ડીસા તા ડીસા મો.નાં ૬૩૫૨૩૪૩૫૬૩ (૩) અમરતજી મણાજી જાતે ઠાકોર ઉવ ૪૦ િાંિો મજુરી રહે. ગામ કુ પટ
તા ડીસા મો.નાં ૯૯૯૮૬૯૭૦૧૧ (૪) સતીષજી લાડજીજી જાતે ઠાકોર ઉવ ૪૨ િાંિો મજુરી રહે.ડીસા ભોપાનગર મો.નાં ૬૩૫૩૧૯૮૦૪૮ (૫) ) રમેશભાઇ
છગનભાઇ જાતે લુહાર ઉવ ૪૫ િાંિો મજુરી રહે.ડીસા ભોપાનગર (૬) મથુરજી સોમાજી જાતે ઠાકોર ઉવ ૩૫ િાંિો મજુરી રહે.ડીસા રે જીમેંટ રોડ મો.નાં
૭૦૪૬૩૯૯૪૧૭ ભોપાનગર બાવાવાસ પાસે આવેલ ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પકડાઈ
ગયેલ છ ઈસમોની અંગ ઝડતી માથી રોકડા રૂપીયા-,૧૨૦૦૦/- તથા પટમાાંથી રોકડા રૂ.૧૦૨૦/- મળી કુ લ રોકડા રૂ.૧૩,૦૨૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ -૦૨
કક.રૂ.૫૫૦૦/-તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી એમ કુ લ કક.રૂ.-૧૮,૫૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તથા મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી બનાસકાાંઠા
પાલનપુરના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અધિકારીના હુકમનુાં પાલન ના કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ુ બેદરકારી પુવવક કૃત્ય કરી મહે.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ સા.શ્રી
બનાસકાાંઠા પાલનપુરના સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪ ના જાહેરનામાનો ભાંગ કરી ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર દક્ષિણ પો.સ્ટ્ટે .પાટવ -બી.ગુ.ર.નાં
૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૭૪૪/૨૧ ઈ.પી.કો. કલમ-૨૬૯, ૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટ્ટર મેનેઝમેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૫ની કલમ ૫૧(બી) મુજબ તેમજ જુગાર િારા કલમ ૧ર મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૧ ક.૦૦/૫૦ વાગે માાંજે થરા,માંગલમુતી સોસાયટી ગામે આ કામના તહોદારે રણજીતધસિંહ મહેન્રધસિંહ વાઘેલા રહે.થરા,માંગલમુતી સોસાયટી
તા.કાાંકરે જ પોતાના કબજાના રહેણાક ઘરના હોલમાાં કાગળના પુઠ્ઠાવાળી પેટીઓમાાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની નાની તથા મોટી બોટલો અલગ-અલગ
બ્રાન્ડની કુ લ બોટલ નાંગ-૩૭૨ કુ લ કક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- નો મુદામાલ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરા
પો.સ્ટ્ટે .પાટવ -સી-ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૧૨૧૦૭૬૮/૨૦૨૧ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૧૫ વાગે મોજે જુના નેસડા ગામની સીમમાાં ખુલ્લી જગ્યાએ ગામે આ કામના તહોદારો (૧) વાઘુજી શીવાજી જાતે.રાઠોડ તથા
(૨) હીરાજી અમરાજી જાતે.રાઠોડ તથા (૩) જેણાજી કુાં વરજી જાતે-રાઠોડ તથા (૪) પ્રકાશજી શાંકરજી જાતે-રાઠોડ તથા (૫) ટીનાજી ભાલુજી જાતે-રાઠોડ તથા (૬)
રાજુજી ભોપાજી જાતે-રાઠોડ તમામ રહે.જુના નેસડા તા.ડીસા ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા વડે જુગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રકમ રૂપીયા રૂ.૧૧,૬૦૦/- નો
મુદામાલ તથા જુગાર સાહીત્ય ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ સાથે મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટ્ટે.ભાગ B ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૦૮૨૧૦૮૬૭/૨૦૨૧ જુગાર િારા
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

