બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૭/૦૫/૨૦૧૮ થી તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૮ સુઘી)
(૧)
તા.૭/૫/૧૮ના ક.રર/૧૫ વાગે મોજે ખોડા ચેકપોસ્ટ ખાતે આ કામના આરોપી ટ્રકનં નં.RJ-46-GA-0197 ના ચાલક કકશનલાલ ભીયારામ વવશ્નોઇ રહે. જાખલ
તા.સાચોર જી.જાલોર રાજસ્થાન વાળાને ફરસારામ ઉફે પપ્પુ માલારામ વવશ્નોઇ રહે. જાખલ તા.સાચોર જી.જાલોર રાજસ્થાન વાળાએ હરીયાણાથી ટ્રકમાં
પરપ્રાવતય દારૂનો જથથો ભરી સાચોર સુધી ટ્રકમાં સાથે આવી સાચોર ઉતરી જઇ ચાલક કકશનલાલને ટ્રક સાથે ગુજરાતમાં રવાના કરતાં નાકાબંધી દરમ્યાન
ચાલક કકશનલાલ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંવતય દારૂનો જથ્થો બોટલ કુ લ નંગ.૧૫૩૩૬ કુ લ કક.રૂ.ર૧,૮૧,૬૦૦ તથા ટ્રક કી.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ તથા
મોબાઇલ-૧ કક.રૂ.૫૦૦ તથા રોકડ રૂ.૩૩૦૦/- મળી કુ લ મુદામાલ રૂ.૩૧,૮૫,૪૦૦ ના સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૧૯૩/૧૮
પ્રોહી ક.૬૫એઇ ૮૧ ૯૮(ર) ૯૯ મુજબનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૦૯/૦૫/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૭/૩૦ માજે વેળાવાપુરા ભાટસણ થી સમો જતા રોડ ઉપર આ કામ ના તહોદારો (૧) છોગાજી કાંનાજી માળી રહે.ભોપાનગર
માળીવાસ ડીસા તા.ડીસાવાળો તથા (૨) ચતરાજી મફાજી માળી તથા (૩) રમેશભાઇ નારણજી માળી બંન્ને રહે.ભોપાનગર માળીવાસ ડીસા તા.ડીસાવાળાઓ એક
બીજાના મેળાપીપણાથી રાજસ્થાન રાજયમાંથી ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય અંગ્રેજી દારૂ/બીયરની બોટલો નંગ-૧૭૨૯ કી.રૂ.૧,૯૫,૩૦૦/- નો
તથા સફેદ કલરનુ ં પીકઅપ ડાલું તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ તથા રોકડ રકમ તથા મંડપનો સરસામાન મળી કૂલ કક.રૂ. ૭,૧૫,૫૩૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ

ડીસા રૂરલ પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.ન.૨૧૨/૨૦૧૮ ધી.પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(ર), ૮૧, ૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા ૧૦/૦૫/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૯/૪૫ મોજે ડીસા બનાસનદીના ડીસા સીટી તરફના પુલના છે ડે રોડ ઉપર આ કામ ના તહોદારે પોતાનુ મહેન્દ્ર પીક અપ
ડાલામાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય અંગ્રેજી દારૂ બોટલ નંગ-૩૧૨૦ કી.રૂ.૩,૧૨,૦૦૦/- નો ભરી જે સફેદ કલરનુ ં પીકઅપ ડાલું કક.રૂ
ુ ી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ
૫,૦૦,૦૦૦/- તથા વવદે શી દારૂ મળી કૂલ કક.રૂ. ૮,૧૨,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન ડાલુમક
પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.ન.૨૧૩/૨૦૧૮ ધી.પ્રોહી એકટ ક .૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૮ ક. ૨૧/૦૦ વાગે મોજે આજાવાડા નમમદા મુખ્ય કેનાલ ઉપર આ કામના તેના કબજા આઇસર ટ્રક નાંબર GJ 09 Z 3872 માાં ગે .કા અને
વગર પાસપરમીટનો પરપ્ાાંતીય દારુ તથા બીયરની કૂલ બોટલ/ટીન મળી નાંગ ૧૦૫૬૦ નાંગ. કક.રૂ. ૧૦૫૬૦૦૦/-નો ગાડીમાાં ભરી ગાડી સાથે કુ લ કી.રૂ
૧૭,૫૬,૦૦૦/ ના મુદામાલ ની હેરાફેરી કરી ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પ્રોહી. ગુ.ર.ન. ૧૯૬/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ. કલમ ૬૫એઇ, ૯૮(૨), ૯૯
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૮ ના ક.૧૮/૩૫ વાગે માંજે બલોચપુર ગામની સીમ બનાસ નહેરના કાચા પટમાં આ કામના ટાટા ડંપર નંબર જી.જે.૧૨.એક્ષ.૨૨૯૯ ના
ચાલકે તથા તેને મદદગારી કરનાર ઇસમોએ ડંપરમાં ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો પરપ્રાન્દ્તીય દારૂ ની કુ લ પેટી નંગ – ૪૪૯ જેમાં બોટલ/ટીન નંગ
૧૩૭૮૮ કક.રૂ. ૨૭૨૧૬૦૦/- નો તથા ટાટા ડંપર સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૩૭૨૧૬૦૦/-ની હેરાફેરી કરી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ડંપરનો ચાલક તથા અન્દ્ય એક
ઇસમ ડંપર મુકી ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ વશહોરી પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં.૧૯૦/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
૧૨/૦૫/૨૦૧૮ કલાક- ૧૪/૪૦ વાગે મોજે ડીસા પોસ્ટ ઓફીસની બાજુ માં આવેલ હીરાઘસવાના કારખાનાનીચેની ગલીમાં જાહેર માં આ કામના ત્હો નં (૧)
યાસીન અબ્બાસભાઇ શેખ રહે. ડીસા સાહીલ સોસાયટી પાવર હાઉસ પાછળ તા.ડીસા વાળો જાહેર માં ગે.કા રીતે વગર પાસ પરમીટે વરલી મટકા ના જુ ગાર
ના આંકડાઓ લખી લખાવી પૈસાથી હારજીત નો જુ ગાર રમી રમાડી વરલી મટકા ના આંકડાઓ નો જુ ગાર રમવા ના સાધન સાકહત્ય સાથે તથા રોકડ રકમ
રૂ.૧૦,૨૨૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૦,૨૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પડકાઇ ગયેલ હોઇ અને તેઓના મળતીયા નટવર ઉફે ચકો દઝુજી ઠાકોર રહે ડીસા નવાવાસ તા.ડીસા
વાળાઓ પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા સીટી દક્ષક્ષણ પો.સ્ટે સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નં. ૧૨૩/૨૦૧૮ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ અ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૨/૫/૧૮ ક.૧૮/૪૦ વાગે મોજે કદયોદર દે લવાડા ફાટક પાસે આ કામે

સ્વીફટ ગાડી નં. GJ-05-JE-4851 ના ચાલક ગણપતભાઇ ઇશ્વરભાઇ ઠાકોર

રહે.ગોસણ ઠાકોરવાસ તા.ભાભર પોતાની ઉપરોક્ત ગાડીમાં ગે.કા. રીતે પરપ્રાન્દ્તીય ઇગ્લીશ દારુ પેટી નંગ-૬ જેમાં બોટલ નંગ-૨૮૮ કક.રૂ.૨૮૮૦૦/- ગે.કા.રીતે
ભરી હેરાફેરી કરતા પોલીસ નાકાબંધી દરમ્યાન સ્વીફટ ગાડી કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- સાથે કૂલ કક.રૂ.૩,૨૮,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
કદયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૫૯/૧૮ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

