ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧ ના કલાક – ૧૬:૩૦ વાગે ભેમાભાઇ ઓડના બાંધ મકાનની બાજુમાાં આવેલ ખુલ્લા વાડામાાં, રાવળવાસ, જુના ડીસા તે એવી રીતે કે, આ
કામેના કોલમ નાંબર – ર માાં જણાવેલ (૧) રાજુ જી અભેસીંગ ઠાકોર, ઉ.વ. ૩૪, ધંધો- મજુ રી, રહે. જીવનધારા સોસાયટી, જુ ના ડીસા, તા.ડીસા. (ર) મહમદ
ઇલિયાસ સસકન્દરખાન પરમાર, ઉ.વ. ૪૨, ધંધો- મજુ રી, રહે. ઠાકોરવાસ પાસે, ઇસ્િામપુરા, જુ ના ડીસા, તા.ડીસા. (૩) દિપતભાઇ નથાભાઇ પુનડીયા, ઉ.વ.
૪૦, ધંધો-મજુ રી, રહે. નવાપુરા, તા.ડીસા. (૪) મોસીનભાઇ અકબરભાઇ શેખ, ઉ.વ. ૩૫, ધંધો-મજુ રી, રહે. પટણી વાસ, ભોપાનગર, ડીસા. (૫) સવજયભાઇ
મનુભાઇ છત્રાલિયા, ઉ.વ. ૩૦, ધંધો- મજુ રી, રહે. પાટણ રોડ, પશુ દવાખાનાની પાછળ, જુ ના ડીસા, તા.ડીસા આરોપીઓએ કોલમ નાંબર : ૬ માાં જણાવેલ
જગ્યાએ જાહેરમાાં ખુલ્લા વાડામાાં ભેગા મળી ગાંજીપાના વડે રૂપપયાની હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી રોકડા રૂપપયા ૧૬,૧૮૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨, કકિં.રૂા.
૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩, કકિં.રૂા. ૩,૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂપપયા ૧૯,૧૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટટ B
ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૯૨૧૦૧૬૩/૨૦૨૧ જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૮/0૨/૨૦૨૧ ના કલાક.૦૪/૩૦ વાગે મોજે જામપુર ગામની સીમ પાસે આ કામના ગાડીના ચાલક

સુરેશકુ માર ચતુરાં જી ઝાખડીયા (ઠાકોર) રહે.ગોધ

તા.દાાંતીવાડા જી બનાસકાાંઠાવાળા (૨) મોધુભ
ાં ા ઇશ્વરપસહ વાઘેલા રહે ભડથ તા.ડીસાવાળા વાળાઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાના પીઇકપડાલા નાંબર GJ 08-Y8658 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરપમટ નો ભારતીય બનાવટનો અલગ –અલગ બ્રાન્ડનો દારૂ બોટલો કુ લ નાંગ- ૬૭૮ કી રૂ.૧,૮૮,૧૦૦/- નોરાખી તેમજ આ
કામના તહોદાર નાં. (૩) પ્રકાશ પવશ્નોઇ રહે. સાાંચોર (રાજસ્થાન)વાળાએ જેનો મો.નાં.૯૫૮૮૨ ૬૮૦૨૯ દારૂ મોકલાવી તેમજ તહો.નાં. (૪) રાકેશભાઇ દસરથભાઇ
ઠાકોર રહે. પાટડી (સુરેન્રનગર)વાળાએ માંગાવી એક બબજાના મેળાપીપણા થી ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાન્તીય દારૂ અલગ અલગ બ્રાન્ડનો તમામે ગે.કા.વગર
પાસ પરમીટનો અલગ બ્રાન્ડનો દારૂ ની બોટલો નાંગ- ૬૭૮ કી રૂ.૧,૮૮,૧૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા પીઇકપડાલા નાંબર GJ 08-Y-8658
ની મળી કુ લ રૂપીયા ૪,૯૪,૧૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી દરમ્યાન તહો. નાં-૧ અને ૨ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ તહો. નાં.૩,૪ નાઓ હાજર ન મળી આવી ગુનો
કરે લ હોઇ પશહોરી પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૧૦૧૫૭/૨૦૨૧ પ્રોહી.કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬બી ,૯૮ (૨),૯૯,૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .

