ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૧/૧/૨૦૧૯ થી તા.૨૭/૧/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૨/૦૦ વાગે મોજે નેનાવા ચેક પોસ્ટ ખાતે ગામે આ કામના ત્હોમતદાર અશોક લેલન કંપીનની આઇસર ગાડી નંબર-GJ-06-AZ5278 ના ચાલક શહજાદ અબ્દુ લ રજાક જાતે વોરારહે. આણંદ જનતાનગર સોસાયટી તા.જી.આણંદવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની આઇસર ગાડી નં GJ06-AZ-5278 નીમાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂનીની પેટી નંગ- ૩૧૦ બોટલ નંગ-૩૭૨૦ કક.રૂ. ૧૪,૮૮,૦૦૦/- તથા આઇસર
કંપનીની ગાડી નં GJ-06-AZ-5278ની કકિં.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કકિં.રૂ. ૫૦૦/- ના એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૨૪,૮૮,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં. ૪૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ના

કલાક ૧૮/૩૦ વાગે માંજે વળાદર ગામના ચબુતરા નજીક આવેલ ખુલ્લી કોટડીમાં ગામે આ કામના તહોદાર મહેન્દ્રવસહ વવહજી

ચૌહાણ રહે વળાદર તા.થરાદ તથા હાજાભાઇ નાનજીભાઇ પટેલ રહે દાંતીયા તા.થરાદ વાળએ એબબીજાના મેળાપીપણાથી વળાદર ગામના ચબુતરા નજીક
આવેલ ખુલ્લી કોટડીમાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાંવતય દારૂની બોટલો નંગ ૨૭૫ કક.રૂ. ૨૭,૫00/-નો રાખી પોલીસ રે ડ
દરમ્યાન તહો મહેન્દ્રવસહ નાશી જઇ તથા તહો હાજાભાઇ હાજર ના મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુર નં- ૪૦/૨૦૧૯ પ્રોહી
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે મોજે ડીસા રાધનપુર નેશનલ હાઇવે ખેટવા ગામના પુલના ઉતરતા છે ડે ગામે આ કામના ચેતનજી બચુજી ઠાકોર
તથા ગમનસસિંહ પ્રતાપસસિંહ ઠાકોર બાંને રહે. ગાગલાસણ તા.સસધ્ધપુર જી.પાટણવાળાઓને પોતાની કબજા ભોગવટાની મારૂતી એસ્ટીમ ગાડી નાંબર GJ-01-HK9216 વાળીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારૂ બોટલ નાંગ-૨૮૮ કુ લ કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- નો રાખી તથા જહુભા બદસીંગ
વાઘેલા રહે. ઝેરડા તા.ડીસાવાળાએ પોતાની મારૂતી એસ્ટીમ ગાડી નાં- MH-02-BD-8395 વાળીથી પાયલોટીંગ કરી હેરાફેરી કરતા કુ લ મુદ્દામાલ દારૂ બોટલ
નાંગ-૨૮૮ કુ લ કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- તથા બે મારૂતી એસ્ટીમ ગાડી કુ લ કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કુ લ કકિં.રૂ.૩૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ
રૂ.૪,૩૧,૮૦૦/- પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભીલડી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૫/૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૬/૦૦ વાગે મોજે ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોદારે મંગલારામ S/O હીરકનરામ જાતે વવશ્નોઇ (માજુ ) રહે. વશવ
મંકદર નેડીનાડી ધોરીમન્ના તા.ધોરીમન્ના જી. બાડમેર (રાજ.)પોતાના કબજા હેઠળની ટ્રક નંબર RJ.19.GA.4171 ની માં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂ ની કુ લ બોટલ નંગ- ૩૬૦ કકમત રૂવપયા ૧,૪૪,૦૦૦/- નો તથા ટ્રક ગાડી કકમત રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા વમલ્ક પાવડના કટ્ટા નંગ-૬૪૦
કકમત કુ લ કકમત રૂવપયા ૩૧,૫૨,૦૦૦/-

મોબાઇલ નંગ-૧ કકમત રૂ.૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૪૨,૯૬,૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ગુજરાત

રાજયમાં લઇ આવતાં ગુદ
ં રી ચેક પો.સ્ટ ઉપર વાહન ચેકકિંગ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ પાાંથાવાડા પ્રોહી. ગુ.ર.નાં. ૧૩/૨૦૧૯ પ્રોહી.
કલમ- ૬૫AE, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
૨૭/૦૧/૨૦૧૯ કલાક- ૧૮/૧૫ વાગે મોજે ડીસા પોસ્ટ ઓફીસ થી આગળ સીન્દ્ધી કોલોની માં મોહનલાલ ઠકકર ની બંધ ઓરડીની આગળ આવેલ જાહેર
ખુલ્લી ગામે આ કામના ત્હોદારો (૧) કમલેશકુ માર કાન્દ્તીલાલ જાતે ઠક્કર ઉ.વ. ૪૪ ધંધો- વેપાર રહે- ડીસા ગાયત્રીનગર સોસાયટી રખેવાળપ્રેસ પાછળ
તા.ડીસા મો.નં. ૯૮૯૮૮૩૯૩૧૧ (૨) મનોજકુ માર લખુભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ. ૪૦ ધંધો મજુ રી રહે રાજપુર ચામુડં ા માતાના મંકદર પાસે ડીસાતા.ડીસા
મો.નં.૮૭૫૮૨૫૮૮૭૦ (૩) શૈલેષકુ માર હરીભાઇ જાતે રાઠોડ ઉ.વ.૩૫ ધંધો-મજુ રી રહે-ગાયત્રીનગર સોસાયટી રખેવાળપ્રેસ પાછળ તા.ડીસા મો.નં.
૮૪૦૧૬૧૫૭૫૯ (૪) મુકેશભાઇ લખુભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ. ૪૪ ધંધો વેપાર રહે રાજપુર ચામુડં ા માતાના મંકદર પાસે ડીસા તા.ડીસા મો.નં.૯૫૮૬૫૧૯૨૮૭ (૫)
હરે શકુ માર પીતામ્બરદાસ જાતે ઠકકર ઉ.વ. ૨૪ ધંધો પ્રા.નોકરી રહેરચના સોસાયટી ડીસા તા.ડીસા (૬) આશાબેન W/O સુરેશભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ. ૩૪
ધંધો મજુ રી રહે વસન્દ્ધીકોલોની ડીસા તા.ડીસા મો.નં.૮૨૩૮૭૭૦૦૬૫ એ મોજે ડીસા પોસ્ટ ઓફીસ થી આગળ સીન્દ્ધી કોલોની માં મોહનલાલ ઠકકર ની બંધ
ઓરડીની આગળ આવેલ જાહેર ખુલ્લી જગ્યામાં ગે.કા રીતે વગર પાસ પરમીટે ગાંજીપાનાથી તીનપતીનો જુગાર પૈસા વડે હારજીતનો કરી રમતા પકડાઇ જઇ
ઉપરોકત એક મહીલા તેમજ પાાંચ પુરુષો જુગારના સાહીત્ય તેમજ અંગ જડતી અને પટ પરથી મળી કુ લ રોકડ રકમ રૂ. ૧૨૨૬૦/ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ ૩
કી.રૂ ૨૫૦૦ મળી કુ લ કી.રૂ ૧૪,૧૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરૂધ્ધ ડીસા શહેર દક્ષિણ પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૩૦/૨૦૧૯ જુગાર
ધારા કલમ ૧૨ મુજબના ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

