નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૧ થી ૧૩/૦૬/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન અધિકારી/

ચીખલી પો.સ્ટે . પટમ - C ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૯૨૩/૨૦૨૧

કમમચારીઓ

એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૯૮(૨) ના કામે કાળા કલરની પીયાગો રીક્ષામાં પંચો

પ્રોહી

રુબરું ઝડતી તપાસ કરતા અલગ અલગ ભારતીય બનાવટનો દે શી
દારૂની તથા ટીન બીયર કુ લ નંગ-૭૭૭ જેની કુ લ્લે કકિંમત રૂ.૫૧,૩૫૦/નો ગેરકાયદે સર વગર પાસ પરમીટે પ્રોહી મુદ્દામાલ રાખી ડીટે ઇન કરી
આગળની કાર્યવામ હી કવરામાં આવેલ.
નવસારી રૂરલ પોલીસ અવિકારી/

નવસારી રુરલ પાટમ સી ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૦૪૩ પ્રોહી એકટ

કમમચારીઓ

કલમ ૬૫ (A),(E), ૮૧, ૯૮(૨),૧૧૬(બી) મુજબજેથી ઉપરોક્ત પકડાયેલ
આરોપીએ પોતાના કબ્જાની ગ્રે કલરની મારૂતી સુઝુકી બ્રિા કાર જેનો
રજી નં.GJ-05-RK-3599 ની માં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીસ દારૂની ટીન
બ્રબયર કુ લે નંગ-૨૪૦ કકિંમત રૂપીયા- ૩૦,૨૪૦/- નો તથા આરોપીઓની
અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૧
કક.રૂ.૧૦૦૦૦/- તથા ગ્રે કલરની મારૂતી સુઝુકી બ્રિા કાર જેનો રજી
નં.GJ-05-RK-3599 કક.રૂ.૫,૦૦૦૦૦/-ગણી કુ લ કક.રૂધપયા- ૫,૪૦,૨૪૦ /નો પ્રોહી મુદામાલ સાથે અટક કરે લ છે .

ગણદે વી પોલીસ અધિકારી/

ગણદે વી પાટમ C .ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૧૬૦૦ પ્રોહી એકટ કલમ-

કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મુજબ તે એવી રીતેની છે કે આ કામના
તહો(૧) રણજીતભાઇ ઉફે અરૂણભાઇ કદલીપભાઇ ઉફે મકહપતભાઇ ડેર
ઉ.વ.૨૫ રહે.િમમનદ
ં ન સોસાયટી ફલેટ નં.૪૦૨ સાયણ સુરત મુળ
રહે.ગંજીવાડા સોસા ગોંડલ તા.ગોંડલ જી.રાજકોટ તથા (૨) કૈ લાશગીરી
મોહનગીરી ગોસ્વામી ઉ.વ.૨૪ રહે. રહે.િમમનદ
ં ન સોસાયટી ફલેટ નં.૪૦૨
સાયણ સુરત મુળ રહે.ઢીચડાગામ એરફોસમ રોડ ધશવશક્ક્ત સોસાયટીની
બાજુ માં તા.જી.ામનગર નાઓએ એકબીાની મદદગારીથી પોતાના
કબ્જાની એક સફેદ કલરની હોન્ડા કંપનીની અમેઝ કાર જેનો રજી નં.GJ05-JP-6176 માં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ
૩૩ જેની કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- નો પ્રોહી જથ્થો સેલવાસ ખાતેથી જુ દા જુ દા
બાર માંથી ભરી લઇ પોતાના ઘરે છુટક વેચાણ કરવા માટે ગેરકાયદે સર
રીતે વહન કરી લઇ જતા એ એક સફેદ કલરની હોન્ડા કંપનીની અમેઝ
કાર જેનો રજી નં.GJ-05-JP-6176 જેની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય
બનાવટની વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ ૩૩ જેની કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નં.૨ જેની કક.રૂ.૭,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કક.રૂ.૧,૮૩,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે અટક કરી આગળની કાયમવાહી
કરે લ છે .

