ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ સઘ
(૧)
તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦્્ના્ક.૨૩/૩૦્વાગે્ મોજે્ખીમાણા્ગામે્ વાલમીકી્વાસમાાં્ ગામે્ આ્કામના્તહોદારોએ્(૧)્રમેશભાઇ્પુમાભાઇ્જાતે.વાલ્લમકી્રહે.ખીમાણા્
(પબાપુરા)્ તા.કાાંકરે જ્ (૨)્ ભયાજી્ સોનાજી્ જાતે.પરમાર્ રહે.નીચોડાવાસ્ ખીમાણા્ તા.કાાંકરે જ્ (૩)્ ચેહાજી્ જીવણજી્ જાતે.પરમાર્ રહે.નવાવાસ્ ખીમાણા્
તા.કાાંકરે જ્(૪)્ભગવાનસીંહ્મણાજી્જાતે.રાઠોડ્રહે.નીચોડાવાસ્ખીમાણા્તા.કાાંકરે જ્(૫)્પ્રહલાદભાઇ્સોમાભાઇ્જાતે.ભાંગી્રહે.પબાપુરા્ખીમાણા્્તા.કાાંકરે જ્
(૬)્ ડાયાભાઇ્ ભાઇચાંદભાઇ્ જાતે.વાલમીકી્ રહે.પબાપુરા્ ખીમાણા્ તા.કાાંકરે જ્ (૭)્ શૈલેષજી્ મગનજી્ જાતે.પરમાર્ રહે.નવાડેરી્ ખીમાણા્ તા.કાાંકરે જ્ પોતાના્
અંગત્ફાયદા્સારૂ્ગાંજીપાના્વડે્ પૈસાથી્રોકડ્રકમ.૧૧૬૦૦/-નો્હારજીતનો્જુગાર્રમી્રમાડી્જુગારના્સાહહત્ય્તથા્મોબાઇલ્નાંગ-૩્તથા્મો.સા્નાંગ-૩્
સાથે્કુ લ્રકમ્રૂ.૫૨૧૦૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્પોલીસ્રે ડ્દરમ્યાન્સાત્તહોદારો્પ

કડાઇ્

જઇ્

ગુનો્

કરે લ્

હોઇ્

શશહોરી્

પો.સ્ટે.્

ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૪૪૨૦૦૦૯૫્જુગાર્ધારા્ક.૧૨્મુજબ્નો્ગુનો્દાખલ્કરી્સારી્કામગીરી્કરવામાાં્આવેલ્છે .્
(૨)
તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૦ કલાક-૨૩/૩૦ વાગે મોજે ભાભર નવા,લુદરીયાવાસ ગામે આ કામના (૧)જીવરાજભાઇ શોભાભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૧૯ ધંધો-મજુ રી

(૨)

ધીરાજી સામતાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૫ ધંધો-મજુ રી (૩)તલાજી બાવાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૫ ધંધો-મજુ રી (૪)રામાજી અરજણજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધંધો-મજુ રી (૫)ટીનાજી
અરજણજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૦ ધંધો-ખેતી (૬)આશારામ શીવાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૯ ધંધો-ખેતી
ભાભરનવા,લુદરીયાવાસ

(૭) દદનેશભાઇ ઉમાજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૬ ધંધો-મજુ રી રહે તમામ-

તા-ભાભરતહોદારોએ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ભાભરનવા,લુદરીયાવાસમાં સવોદય સ્કુ લ વાળી સાઇડમાં સ્કુ લથી આગળની

શેરીમાં બલાજી રાભાજી ઠાકોરના ઘરની આગળ ખુલ્લામાં લાઇટના અજવાળે ભેગા મળી ઘાણી પાસા (ઘોડી) તથા પૈસા વડે હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી
ઘાણીપાસા નંગ-૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ રૂ.૧૨૨૪૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ દક.રૂ.૧૩૦૦૦/- એમ કુ લ્લે રૂ.૨૫૨૪૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે . ભાગ-બી ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૦૭૨૦૦૧૦૪/૨૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦્કલાક્૦૧/૦૦ વાગ્યે મોજે્્પાાંથાવાડા્હાઇવે્એસ.એસ્સ્કુ લ્પાસે્ગામે આ્કામની્તહોમતદાર્ગાડીના્ચાલક્સુરેશકુ માર્ગાંગારામ્બબશ્નોઇ્
રહે્ ડુાંગરવા્ તા.બાગોડા્ જી.જાલોર્ (રાજ)્ તથા્ ગાડીના્ ચાલકની્ બાજુની્ શીટે્ બેઠેલ્ ઇસમ્ નામે્ પ્રશવણકુ માર્ દુગાારામજી્ બબશ્નોઇ્ રહે્ ડુાંગરવા્ તા.બાગોડા્
જી.જાલોર(રાજ)્તથા્દારૂ્ભરાવનાર્ઠેકાનો્માલીક્નામે્ શ્રવણ્સારણ્(બબશ્નોઇ)્રહે્ સાચોર્વાળાઓએ્એકબીજાના્મેળાપીપણામાાં્ પોતાના્કબજા્હેઠળની્
મારૂતી્સુઝુકી્સ્સ્વફટ્ઝેઙ્ડી.આઇ્ગાડી્નાંબર્GJ.08.AJ.5353 માાં્ગે.કા.વગર્પાસ્પરમીટે્ભારતીય્બનાવટના્શવદે શી્દારૂ/બીયરની્કુ લ્બોટલ્નાંગ-્૯૨૮્
કુ લ્ હકમત્ રૂશપયા્ ૧,૮૮,૯૫૦/-્ તથા્ સ્વીફટ્ ઝેઙ.ડી.આઇ્ ગાડી્ હકમત્ રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-્ તથા્ મોબાઇલ્ નાંગ-૩્ હકમત્ રૂશપયા્ ૮,૦૦૦/-્ એમ્ મળી્ કુ લ્ હકમત્
રૂશપયા્૬,૯૬,૯૫૦/-્ના્મુદામાલ્સાથે્્હેરા્ફેરી્કરી્લઇ્આવતાાં્પોલીસ્નાકાબાંધી્દરમ્્યાન્ચાલક્નાસી્જઇ્તથા્સાથેનો્ઇસમ્પકડાઇ્જઇ્ગુ કરે લ હોઇ
પાંથાવાડા પો.સ્ટે . ગુ.ર.નં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૦૦૦૫૭ પ્રોહી કલમ. ૬૫AE,૮૧,૯૮(ર), મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે મોજે આસોદર ગામમા ગામે આ કામના તહોદાર બારોટ જયંતીભાઇ ભેરજી રહે.આસોદર તા.થરાદ વાળાએ
પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાંક મકાનમાથી ગે.કા. અને વગર પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની બોટલ નંગ-૩૩૬ દકિં.રૂા.૩૩,૬૦૦/-નો
રાખી પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાન હાજર મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૫૦૫૦૨૦૦૦૧૪૪ પ્રોહી કલમ૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(બી) મુજબ નો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ના ક.૨૨/૫૦ વાગે મોજે જુ નાડીસા ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) જાકીર હુસેન કાળુમીયા ખોખર (૨) પરવેઝખાન સત્તારખાન ઘોરી
(૩) રાજાભાઇ માધાભાઇ પુનડીયા (૪) મનોજકુ માર વાશીભાઇ પ્રજાપતી (૫) તેજમલવસિંહ ઉફે બકાજી ભુપતજી ઠાકોર રહે બધા જુ નાડીસા તા-ડીસા પોતાના
ફાયદા સારૂ ગંજી પાનાનો પૈસાથી હાર જીતનો જુ ગાર રમતા રે ડ દરમ્યાન ગંજી પાના નંગ -૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડ રૂ.૧૬૯૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૫
દક.રૂ-૪૫૦૦/- તથા હાથ બત્તી દકરૂ ૫૦ તેમજ કંતાનનો કોથળો દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે રૂ.૨૧૪૫૦ ના મુદામાલ સાથે પોલીસ રે ઈડ દરમ્યાન પકડાઇ જઈ
ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા રૂરલ પાટટ - બી. ગુ.ર.નં- ૧૧૧૯૫૦૧૯૨૦૦૧૬૩/ર૦૨૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .
.

