ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા:-૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૩/૩૦ થી ૦૦/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે ભાભરજુ ના ગામે આ કામના તહોદાર(૧) ચિરાગભાઇ રમણીકલાલ જાતે પટેલ
ઉ.વ. ૪૧ રહે શ્રુવત સોસાયટી દદયોદર ત્રણ રસ્તા પાસે ભાભર તા.ભાભર મુળ રહે રાજગઢી રાધનપુર તા.રાધનપુર જી.પાટણ (૨) સુરેશભાઇ ધીરજલાલ જાતે
કટારીયા ઉ.વ.૫૨ રહે રાજકોટ રૈ યા રોડ તતરૂપતતનગર -૩ તા.જી.રાજકોટ (૩) દહતેશભાઇ જાદવભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૬ રહે ધ્ાાંગધા રે લ્વે સ્ટેશન રોડ
તા.ધ્ાાંગ્રધા જી.સુરેન્દ્રનગર (૪) પ્રતાપસીંહ મગનસીંહ રાઠોડ રહે. ભાભર જુ ના તા.ભાભર (૫) દદનેશ ઉર્ફે દાની દરજી રહે. મેલડી માતાના માંદીરની પાછળ
ભાભર નવા તા.ભાભર (૬) જીતુભાઇ ઉર્ફે ઘાઇટો ઇશ્વરભાઇ માળી રહે. ભાભર નવા તા.ભાભર (૭) િતુરદાસ (૮) પ્રેમજી રાજાજી ઠાકોર રહે. બલોધણ તા.ભાભર
નાં. ૪ પ્રતાપતસિંહ મગનતસિંહ રઠોડ રહે ભાભરજુ ના તા.ભાભરવાળાએ પોતાના ડેલાની બહાર ખુલ્લી જાહેર જગ્યામાાં માણસો ભેગા કરી ઘાણી પાસા (ઘોડી) તથા
પૈસા વડે હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ઘાણીપાસા નાંગ-૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦

તથા રોકડ રૂ. ૪૫૬૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ દક.રૂ.૧૦૦૦/- એમ કુ લે

રૂ.૪૬૬૨૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો.નાં. ૧,૨,૩ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં. ૪,૫,૬,૭,૮ નાઓ નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના તવરુ ધ્ધ ભાભર પો.સ્ટે
સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાંબર.૪૯/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક-

૨૨/૪૫ વાગે મોજે નારોલી હગામી િેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોદાર રાણપુરી ભીખપુરી ગૌસ્વામી તથા જેમલભાઇ

રામિાંદભાઇ ઠાકોર બન્નેરહે.પાતીયાસરા તા- થરાદ વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જજાની ટવેરા ગાડી નાં. જીજે-૧૯-એ-૭૮૮૧માાં ગે.કા અને
વગર પાસ પરતમટનો ભારતીય બનાવટના પરપ્રાતીય દારૂ બોટલ નાંગ ૨૮૮ દક.રૂ.૨૮,૮૦૦/-નો મુદ્દામાલ રાખી વાહન તથા મોબાઇલ સાથે કુ લ કી.રૂ
૨,૨૯,૩૦૦/- ના મુદામાલ સાથે વાહન િેકીગ દરમ્યાન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદપો.સ્ટે. પ્રોહીગુ.ર.નાં-૧૬૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,
૯૮(૨),૯૯, ૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા ૦૪/૦૪/૨૦૧૯ ક.૧૯/૧૫ વાગે મોજે નારોલી હગામી િેક પોસ્ટ ગામે આ કામના ગીરધારીરામ ગોમારામ જાટ રહે.ડાબલી પોસ્ટ. પીપરાલી
તા.ગુડામાલાણી જી.બાડમેર રાજસ્થાન વાળાએ પોતાની કબ્જજાની મારુ તી ઇકો ગાડી જેના િીિીસ નાંબર MA3ERLF1S00662574 માાં ગે.કા અને વગર પાસ
પરતમટનો ભારતીય બનાવટના પરપ્રાતીય દારૂ તથા બીયર બોટલ નાંગ ૧૨૦ દક.રૂ.૨૭૦૦૦/- તથા મોબાઇલ દકિં.રુ ઉ. ૫૦૦/- તથા મારુ તી ઇકો ગાડી દકિં રુ ઉ.
૪૦૦૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે કુ લ કી.રૂ ૪,૨૭,૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે વાહન િેકીગ દરમ્યાન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ
પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૧૬૭/૨૦૧૯ પ્રોહીએકટ.કલમ ૬૫એઇ, ૯૮(૨),૯૯, ૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૨/૨૦ વાગે મોજે પાલનપુર ગોલનદાજ વાસ કાસમભાઇ અબ્જદુ લરહેમાન જાતે શેખના મકાનની આગળ જાહેરમાાં આ કામના
આરોપી નાં. ૧ થી ૩ (૧) કાસમભાઇ અબ્જદુ લરહેમાન જાતે શેખ, રહે. પાલનપુર, ગોલનદાજ વાસ, તા. પાલનપુર તથા (૨) આસીર્ફભાઇ સબ્જબીરભાઇ જાતે
મન્દ્સુરી રહે. પાલનપુર રબારીવાસ સલેમપુરા તા. પાલનપુર તથા (૩) નાસીરભાઇ અહેમદભાઇ જાતે મેવાતી રહે. પાલનપુર, ગોલનદાજ વાસ, તા. પાલનપુર
તથા (૪) નઇમ ઇબ્રાહીમભાઇ બેલીમ રહે. પાલનપુર સાતસાંિા તા,પાલનપુર તથા (૫) જાવીદભાઇ કાસમભાઇ જાતે શેખ રહે. પાલનપુર, ગોલનદાજ વાસ, તા.
પાલનપુર તથા (૬) સાહીદભાઇ ગફ્ર્ફારભાઇ મેમણ રહે. પાલનપુર આંબલી પાસે નાનીબજાર તા.પાલનપુર નાઓ જાહેરમાાં તીનપત્તીનો પૈસા વડે ગાંજીપાનાનો
હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા જુ ગારના સાદહત્ય સાથે મો.ર્ફોન નાંગ-૧ દકિં.રૂ. ૫૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂ. ૧૦,૬૮૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલ દકિં.રૂ. ૧૧,૧૮૦/સાથે પકડાઇ જઇ તથા આ.નાં. ૪ થી ૬ નાઓ પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન નાસી જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ તેઓના તવરૂધ્ધ પા.શહેર પુવવ પો.સ્ટે . સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં.

૧૧૧/૨૦૧૯ જુ ગારઘારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

