ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૭/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૬/૯/૨૦૨૧ ના ક.૨૩/૦૦ થી તા.૨૭/૯/૨૦૨૧ ના ક.૪/૦૦ સુધી વાગ્યે મોજે

પાલનપુર એરોમા સકક લ આ કામના ત્હોદાર ગોરખારામ S/0 ખેંગારરામ

ફુલારામ જાતે જાટ રહે.બાસડાઉ તા.ચૌહટન જી.બાડમેર મો.નાં. ૭૩૪૦૧૭૬૪૯૪ તથા ૭૭૩૭૫૦૬૪૯૪ નાઓએ પોતાના જાત કબ્જજામાાં મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ૨૬૦ ગ્રામ
કક.રૂ.૨૬,૦૦,૦૦૦/-તથા અન્ય મળી કુલ રૂ. ૨૬,૧૧,૨૨૦/ ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા જોગારામ S/0 ગુમનારામ વવરધારામ જાતે જાટ રહે.ઇસરોલ
તા.ચૌહટન જી.બાડમેર મો.નાં. ૯૬૭૨૩૭૭૪૩૫ વાળાઓ પાસે રૂ.૫૦૦/ ના દરની નોટ નાંગ ૨૩ રૂ.૧૧,૫૦૦/ તથા રૂ.૨૦૦/ ના દરની નોટ નાંગ ૩ રૂ.૬૦૦/ મળી
કુ લ રૂ.૧૨,૧૦૦/ તથા એક મોબાઇલ કક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/નો મળી કુ લ રૂ. ૨૨,૧૦૦/ મળી બાંને પાસે થી કુ લ્લે રૂ. ૨૬,૩૩,૩૨૦/ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ અને
ગોરખારામ S/0 ખેંગારરામ ફુલારામ જાટ નાઓને આ મેફેડ્રોન નો જથ્થો જોગારામ S/0 ગુમનારામ નાઓએ હેરાફેરી કરવા સારૂ આપી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનો જથ્થો
જોગારામ ગુમનારામ જાટ નાઓેએ બાડમેર ખાતે થી કદનેશ વવશ્નોઇ મો.નાં.૭૪૨૬૦૭૪૬૨૯ નાઓ પાસેથી લાવી ગોરખારામને આપી ગુન્હો કરવામાાં
એકબીજાની મદદગારી કરી ગોરખારામ S/0 ખેંગારરામ ફુલારામ જાતે જાટ તથા જોગારામ S/0 ગુમનારામ વવરધારામ જાતે જાટ નાઓ પકડાઇ જઇ ગુન્હો
કરે લ હોઇ પાલનપુર સીટી પવિમ પો.સ્ટે.પાટક -બી.ગુ.ર.નાં.11195010210889/21

એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ ની કલમ ૮(સી),૨૧(સી),૨૨(સી)તથા કલમ ૨૯

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ કલાક.૨૩/૩૦ થી તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૧ કલાક.૦૦/૩૦ વાગે મોજે ભેમાળ ગામની સીમમાાં આવેલ ખુલ્લા ખેતરમાાં આ કામના
ત્હોમતદારોએ(૧)દાઉદભાઇ રહીમભાઇ આગલોડીયા રહે.ભેમાળ તા.દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા (૨)આમીનભાઇ જીવાભાઇ ગોરણીયા રહે.ભેમાળ તા.દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા
(૩)અલાઉદ્દીનભાઇ નસીરભાઇ મલપરા રહે.નવાવાસ તા.દાાંતા જી.બનાસકાાંઠા (૪) ઇમરાનભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ પરસાણી રહે.ભેમાળ તા. દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા
(૫)યાસીનભાઇ નુરમહમદભાઇ નાંદાસણીયા રહે.ભેમાળ તા.દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા (૬) ઉમરભાઇ દાઉદભાઇ રાજપરા રહે.ભેમાળ તા.દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા
(૭)હસનભાઇ અબ્જદુલભાઇ કુ રેશી રહે.ભેમાળ તા.દાાંતા જી-બનાસકાાંઠા ભેમાળ ગામની સીમમાાં આવેલ ખુલ્લા ખેતરમાાં જાહેરમાાં તીન પત્તીનો રોકડ હારજીતનો
જુગાર ગાંજીપાના પૈસાથી તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૪૬૪૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬
કક.રૂ.૨૪૦૦૦/- મળી કુલ કક.રૂ.૭૦૪૮૦/- ના મુદામાલ સાથે સાત માણસો ભેગા મળી જુગાર રમતા પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ દાાંતા પો.સ્ટે.પાટક -બી.ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૧૫૨૧૦૬૮૦/૨૦૨૧ ધી જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ ના ક.૨૪/૦૦ વાગે મોજે ધનેરા ગામે ચબુતરા વાળા ખેતરે આ કામના(૧) ઠક્કર ચચરાગકુ માર હસમુખલાલ રહે.હારીજ અંચબકાનગર સોસા.
તા.હારીજ જજ.પાટણ(ર) અંબાલાલ સવજીભાઇ કલાલ રહે.૨૦૫, વાંદન એપાટક મેન્ટ અંકુ ર ત્રણ રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ(૩) કાળુભાઇ મોધજીભાઇ પટેલ
રહે.પુનાલી તા.આસપુર જજ.ડુાંગરપુર (રાજસ્થાન)(૪) ગજુભા બાબુજી વાધેલા રહે.ભડથ તા.ડીસા(૫) રતુભા નાથુભા ડાભી રહે.વશહોરી, ભવાણી પાટી તા.કાાંકરે જ
(૬)જીતેન્ર અજુ કનવસહ રાજપુત રહે.રમેશ પુરોહીત ચોક,ડીસા તા.ડીસા(૭) શૈલેષભાઇ બાબુભાઇ પટેલ રહે.૨૦૫, રાજનગર, શાાંતીનીકેતન સ્કુલની બાજુમાાં
પાટણ(૮) ધમેશકુ માર ભુદરલાલ ઠક્કર રહે. જલારામ પાકક નાંબર – ૩ હારીજ તા.હારીજ જજ.પાટણ(૯) કદનેશકુમાર હરીલાલ ઠક્કર રહે. વીરે ન પાકક ડીસા
તા.ડીસા(૧૦) હરજીભાઇ કાનજીભાઇ પટેલ રહે.અદગામ તા.કાાંકરે જ(૧૧) જયેશ નાનુભાઇ મોદી રહે.ભીલડી ગાયત્રી સોસા. તા.ડીસા(૧૨) કુ વરવસહ રાજેવસહ જાદવ
રહે. સાવીયાણા (રામપુરા) તા.ડીસા(૧૩) નાથુભાઇ કેવલજી પટેલ રહે.ખેડા તા.જજ.ડુાંગરપુર (રાજસ્થાન)(૧૪) વલભભાઇ મેધજીભાઇ પટેલ રહે.ટાાંટીયા પોસ્ટ
ગણેશપુર તા.આછપુર જજ.ડુાંગરપુર(૧૫) ભગવતીલાલ દયાલજી કલાલ રહે.ટોકર તા.સેમરી જજ.ઉદયપુર (રાજસ્થાન)(૧૬) વવજયકુ માર બાબુજી રાજપુત રહે.
ચરાવતી તા.વસધ્ધપુર જજ.પાટણ(૧૭) હૈદરભાઇ ફતેભાઇ વસિંધી રહે.વસધ્ધપુર ટેકરાવાસ પોલીસ લાઇન પાસે તા.વસધ્ધપુર જજ.પાટણ(૧૮)સુલતાનજી બબાજી
ઠાકોર રહે.વનાસણ તા.વસધ્ધપુર જજ.પાટણ(૧૯)અશોકવસહ શાંકરવસહ રાઠોડ રહે.ખડાત તા.માણસા જજ.ગાાંધીનગર(૨૦) વવરચાંદભાઇ નાગજીભાઇ પ્રજાપતી
રહે.વશહોરી બનાસબેંકની બાજુમાાં તા.કાાંકરે જ(૨૧)રમેશકુ માર મોહનલાલ ઠક્કર રહે.પ્રાથના રે સીડેન્ટ, વાળીનાથ ચોક, પાટણ તા.જજ.પાટણ(૨૨) લક્ષ્મીલાલ રૂપાજી
ુ (૨૩) રૂપેન્ગભાઇ લાલજીભાઇ પટેલ રહે.ટાાંટીયા તા.આશપુર જજ.ડુાંગરપુર (રાજસ્થાન)(૨૪)પ્રેમજીભાઇ ધુળજીભાઇ પટેલ
કલાલ રહે.ટોકર તા.શેમારી જજ.ઉદે પર
ુ (૨૫)રમણલાલ કુ રાજી પટેલ રહે.ઉનાલી તા.જજ.ડુાંગરપુર(૨૬)ધમેન્ર સુરેશભાઇ મહેતા રહે.જલારામ કોમ્પલેક્ષ ફ્લેટ નાંબર
રહે.જેતાળા તા.સ્વરૂપગાંજ જજ.ઉદે પર
૩૦૫, પાટણ

તા.જજ.પાટણ(૨૭) ગોવવિંદભાઇ હઠીજી ઠાકોર રહે.ચાંરાવતી તા.વસધ્ધપુર જજ.પાટણ(૨૮)ધનશ્યામભાઇ મહેશચાંર જાની રહે.માલગઢ

તા.ડીસા(૨૯)હશમુખભાઇ હરગોવનદાસ રાવલ રહે.શ્રીરામ એપાટક મેન્ટ, ગાયત્રી માંકદર રોડ, પાટણ તા.જજ.પાટણ(૩૦)ધીરે ન્રકુ માર સુરેશભાઇ મહેતા રહે.કપુર
મહેતાનો પાડો, બજાર રોડ, બહુચરમા માંકદરપાસે પાટણ તા.જજ.પાટણ(૩૧)બલાભાઇ કલ્યાણભાઇ દે સાઇ રહે.વશહોરી તા.કાાંકરે જ (૩૨)

રાજુભાઇ અમરતભાઇ

રામી રહે.છઠીયારડા તા.જજ. મહેસાણા કીરણભાઇ પટેલ રહે.કરણપુરા તા.બેચરાજી મો.નાં.૬૩૫૩૨૨૪૦૧૫ તથા રાજાભાઇ વેરશીભાઇ દે સાઇ રહે.ધનેરા તા.કાાંકરે જ
વાળાઓએ ધનેરા ગામે રાજાભાઇના ચબુતરા વાળા નામથી ઓળખાતા ખેતરે પાકા હોલમાાં ઉપર જણાવેલ ૩૨ ઇસમોને ગાંજીપાના વડે જુગાર રમાડી જુગારના
સાકહત્ય સાથે રોકડ રૂવપયા ૩૦૮૨૦, તથા મોબાઇલ નાંગ – ૨૭ કક.રૂ.૮૭,૦૦૦/ તથા પ્લાસ્ટીકના ટેબલ ખુરશી પાણીના જગ કક.રૂ. ૧૩,૭૦૦/- તથા કેલક્યુલેટર
કક.રૂ.૧૦૦ તથા પ્લાસ્ટીકના કોઇન સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૧,૩૧,૬૨૦/- સાથે પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે.પાટક -બી.ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૧૩૮૭/૨૦૨૧ જુગાર ધારા ક.૪,૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ના ક-૦૨/૨૦ વાગે મોજે અસારાગામ (સમલીરણ) કસ્ટમ રોડ કેઆ કામેના આરોપી ભરતવસિંહ સ/ઓ કહરવસિંહ જાતે.રાઠોડ(રાજપુત) રહે.સુરાચાંદ
તા.ચચતલવાણા જી.જાલોર(રાજસ્થાન) વાળાએ પોતાના બોલેરો કેમ્પર ગાડી નાં GJ-08-AP-7188 માાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ તથા દારૂના
પાઉચ મળી કુ લ નાંગ-૭૬૮ ની કુ લ કક.રૂ.૭૨,૯૬૦/- ભરી હેરાફેરી કરી તથા બોલેરો ગાડી નાં-GJ-08-CC-5490 ના ચાલક મહમદહુસેન અલીમહમદ
જાતે.વસન્ધી(મુસલમાન)

રહે.સુરાાંચદ તા.ચચતલવાણા જી.જાલોર વાળો તથા સોનારામ સ/ઓ પુરખારામ જાતે-જાટ(ચૌધરી) રહે.સુરાાંચદ તા.ચચતલવાણા

જી.જાલોર વાળાએ ભારતીય બનાવટી વવદે શી દારૂ ભરે લ કેમ્પર ગાડીનુ પાયલોટીંગ કરી બોલેરો કેમ્પર ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-તથા પાયલોટીંગ બોલેરો ગાડી
કક.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/-તથા ત્રણ મોબાઇલ કક.રૂ.૬,૦૦૦/- તથા પીપડા નાંગ-૩ કક.રૂ.૧૫૦૦/-એમ કુલ કક.રૂ.૬,૮૦,૪૬૦/-નો મુદામાલ પ્રવતબાંવધત ગુજરાત રાજ્યમાાં
ગે.કા અને વગરપાસ પરમીટે હેરાફેરી કરી ઉપરોકત ત્રણેય ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા ભારતીય બનાવટી વવદે શ દારૂ માંગાવનાર સુરેશભાઇ કાજાભાઇ ઠાકોર
રહે.અસારાવાસ (સમલીરણ) તા-વાવ વાળો કેમ્પર ગાડીમાાંથી નાસી જઇ ચારે ય આરોપીઓએ ગુના કરવામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ વાવ
પો.સ્ટે. પાટક સી ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૦૩૭૩/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ ક.૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(ર),૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો
આવેલ છે .

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

(૫)
તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧

કલાક-૧૮/૩૦ વાગે મોજે ડીસા થી પાલનપુર જતા ઓવર બ્રીજના છે ડે આ કામના કામના તહોદાર- સુરેશકુ માર લાલારામ

જાતે.ચબશ્નોઇ(કાવા) ઉ.વ.૨૭ રહે.સાતરૂ તા.રાનીવાડા જી.જાલોર રાજેસ્થાન વાળો પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની સ્વીફટ ગાડી નાં.GJ21AQ6116 માાં ગે.કા.અને વગર
પાસ પરમીટની ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની બોટલ તેમજ ચબયર ટીન ની કુ લ બોટલ નાંગ ૮૯૬ કક.રૂ.૧,૧૩,૮૫૬/- નો તથા ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૨૫૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૪,૧૬,૩૫૬/- નો રાખી મળી આવી તેમજ સદરે દારૂની ગાડી કરડાથી મહાદે વ દે વાસી જેનો
મા.નાં.૮૭૭૮૯૯૦૫૯૪

નાએ

આપેલ

બાંને

મળી

એક

બીજાની

મદદગારી

કરી

ગુનો

કરે લ

હોઇ

ડીસા

સીટી

દચક્ષણ

પો.સ્ટે

પાટક

સી

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૯૭૫/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે પાલનપુર ગુરૂનાનક ચોક વસન્ધી કોલોની આ કામના તહોદાર કહતેશકુ માર છનાજી જાતે.ઠાકોર રહે.પાલનપુર
ગુરૂનાનકચોક વસન્ધી કોલોની તા.પાલનપુર વાળાએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની ખુલ્લી જગ્યામાાં ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો
પરપ્રાાંતીય વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ.૫૭ કક.રૂ.૩૫,૧૦૦/- નો

મુદ્દામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ

પાલનપુર શહેર પ ૂવક પોલીસ સ્ટેશન પાટક -સી. ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૭૮૭/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ- ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા-૦૩/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક- ૦૮/૧૫ વાગે મોજે વીંછીવાડી ગામના પાટીયાથી કોટડા ચાર રસ્તા બાજુ હાઈવે રોડ ખાલી સાઈડ આ કામના સ્વીફટ ડીઝાયર
નાંબર વગરની ગાડી જેનો ચેચીસ નાંબર MA3FJEB1S00574095 તથા એન્જીન નાં. D13A2414348 નો લખેલ છે . તેના ચાલક પોતાની ગાડીમાાં ગે.કા વગર
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ/બીયર બોટલ નાંગ ૧૭૮૭ કક.રૂ. ૧,૬૮,૫૫૦/-નો તથા સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી કકિં.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
મુદ્દામાલ કકિં.રૂ- ૪,૬૮,૫૫૦ /- નો મુદામાલ રાખી ગાડી ચાલક હાજર મળી નહી મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ધાનેરા પો.સ્ટે.પાટક -સી.ગુ.ર.નાં૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૨૫/૨૦૨૧ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે સનરાઇઝ હોટલ આગળ આબુરોડ-પાલનપુર હાઇવે આ કામના ત્હોમતદાર

ઉત્તમવસિંહ અણદાજી વાઘેલા

રહે.વાતમનવા દરબાર વાસ તા.કદયોદરવાળાઓ પોતાના કબ્જજા ભોગવટાની આઇ 10 ગાડી GJ.01.KU.3966 માાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટની ભારતીય
બનાવટનો વવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો તથા બીયરના ટીન નાંગ-૧૨૦૦ કક.રૂ.૧,૭૬,૦૨૦/- નો ભરી ગાડી સાથે કુ લ મુદ્દામાલ રૂ.૪,૭૬,૦૨૦/ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ અમીરગઢ પો.સ્ટે .પાટક -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૦૩૨૧૦૭૫૯/૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ
૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૧ કલાક

૧૪/૩૦ વાગે. મોજે પાલનપુર જનતાનગર મેદાનમાાં કોટ પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના (૧) અજયભાઇ રમણભાઇ જાતે-પટણી

રહે.પાલનપુર ગણેશપુરા આંબાવાડી પટણી વાસ તા-પાલનપુર(૨) અલફઝલ આસીફભાઇ જાતે.પઠાણ રહે.પાલનપુર ઝનતાનગર ટેકરાઉપર તા-પાલનપુર(૩)
માકહર ચબસ્સ્મલ્લાખાન જાતે નાગોરી હાલ રહે.પાલનપુર ત્રણબત્તી નાગોરી વાસ તા-પાલનપુર મુળ રહે. બસુ તા. વડગામ (૪) મહેન્રભાઇ નરોત્તમભાઇ જાતે
શ્રીમાળી રહે.પાલનપુર જનતાનગર રબારી વાસ બોર પાસે તા.પાલનપુર(૫) સન્નાન ચબસ્સ્મલ્લાખાન જાતે નાગોરી રહે-પાલનપુર ત્રણબત્તી નાગોરીવાસ તાપાલનપુર, ઉપરોક્ત આરોપી નાં ૧ થી ૫ નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારુ જાહેરમાાં ગાંજીપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ રૂપીયા.
૧૦૪૮૦/-તથા જુગાર સાહીત્ય સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો ગુનો કરે લ હોઇ પા.શહેર પુવક પો.સ્ટે.પાટક -બી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૩૪૨૧૦૭૯૧ જુગાર ધારા કલમ ૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

