ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૧ ક ૧૭/૦૦

થી તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૧ ૦૪/૦૦ વાગે મોજે બનાસકાાંઠા જીલ્લા ના દાાંતીવાડા તાલુકાના પાાંથાવાડા પો.સ્ટે .

વવસ્તાર ના ઝાત ગામથી સાતસણ રોડ ઉપર આરખીવાળા કાચા રસ્તા આગળ ઝાત ગામની સીમમાાં રોડ ઉપર આ કામના તહોદાર (૧)
સીલ્વર ગ્રે જેવા કલરની મારૂવત સુઝુકી બલેનો નાંબર પ્લેટ વગરની ગાડીના ચાલક આરોપી ચેતનકુ માર વજેવસિંહ ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ રહે. શીલ્પા
ગેરેજની બાજુ માાં ઠાકોરવાસ આંબાવાડી મહેસાણા શહેર

તા.જી. મહેસાણા તથા (૨) સફેદ કલરની મારૂવત સ્સ્વફટ ડીઝાયર ગાડી ચાલક

(ગાડી મુકી નાશી જનાર) તથા (૩) સફેદ કલર ની સ્કરોપીઓ વાહન નો ચાલક જેના નામ ઠામ મળે લ નથી (સ્થળ ઉપર થી સ્કરોપીઓ
વાહન સાથે નાશી જનાર) (૪) દારૂનો જથ્થો માંગાવનાર જીતુજી શકરાજી ઠાકોર રહે.ટી.બી.રોડ બી.કે .સીનેમાની બાજુ માાં મહેસાણા
તા.જી.મહેસાણા (૫)રાજસ્થાન ખાતેથી દારૂનો જથ્થો ભરી આપનાર દારૂના ઠેકાના માલીક તથા ભરી આપનાર માણસો જેમના નામ ઠામ
જાણવા મળે લ નથી તે આરોપીઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની મારૂવત સુઝુકી બલેનો કાર સીલ્વર ગ્રે જેવા
કલરની ચેસીસ નાંબર–MBHEWB22SKG321147, એન્જજીન નાંબર K12MN461043 માાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂ તથા બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ- ૧૦૪૩ કુ લ કકમત રુ વપયા ૧,૪૬,૪૫૦/- તથા મારૂતી સુઝુકી કાંપની ની સ્સ્વફટ ડીઝાયર કાર
ચેસીસ નાંબર–MA3FJEB1S00717627, એન્જજીન નાંબર D13A2570045 માાં .કા. વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ તથા
બબયરની કુ લ બોટલ નાંગ- ૧૧૩૮ કુ લ કકમત રૂવપયા ૨,૪૫,૮૪૦/- એમ મળી ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ૨,૧૮૧ કક.રૂ.૩,૯૨,૨૯૦/- તથા મોબાઈલ ફોન-૦૧ કી.રૂ.૫,૦૦૦/-તથા વાહન નાંગ-૨ કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- RTO રજીસ્રે શન નાંબર વાળી
નાંબર પ્લેટ નાંગ-૦૪ જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ જે તમામ મળી કુ લ્લે રૂ,૧૧,૯૭,૨૯૦/- ના મુદામાલ સાથે ભેગા મળી પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ
એકબીજાની મદદગારી કરી ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂનો જથ્થો વાહનોમાાં પ્રવતબાંવિત ગુજરાત રાજ્યામા મોકલવા ગુનાકહત કાવતરૂ
રચી તેની વહન હેરાફેરી કરી ગુનો કરે લ હોઇ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે . ભાગ C ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૩૬૨૧૦૮૮૫/૨૦૨૧ ગુજરાત નશાબાંધી
અધધધનયમ ૧૯૪૯ તથા ગુજરાત નશાબાંધી (સુધારા) અધધધનયમ ૨૦૧૭ ની કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

