નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ થી ૦૧/૦૮/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ચીખલી પો.સ્ટે . અધિકારી

ચીખલી પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૩૬૫/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫-

/કમમચારીઓ

એ.ઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ ૩૯ પુઠાના બોક્ષમાાં ભારતીય બનાવટની
ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બોટલો મળી કુ લ-૧૩૬૮ નાંગ
કક.રૂ.૨,૧૯,૬૦૦/-ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
નવસારી રુરલ પાટમ સી-ગુ.ર.નાં.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ
અધિકારી/ કમમચારીઓ

૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૦૭૩ પ્રોકહ એક્ટ કલમ
૬૫એઈ,૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબતે કાળા
કલરની મારૂતી સુઝુકી કાંપનીની વેગેનાર કાર
રજી નાં-MH-02-AY-3355ની લઇ દમણ ખાતે
જઇ દમણ ખાતેના અલગ અલગ બાર ઉપરથી
વેચાતો લઇ જે પોતાના કબ્જાની કારમાાં
પ્લાસ્ટીક ના મીણીયા થેલાઓમાાં છુટી વ્હીસ્કીની
કુ લ બોટલો નાંગ-૩૩૬ જેની કુ લ કી.રૂ.
૩૪,૮૦૦/-નો પ્રોહી જથ્થો ભરી વગર પાસ પરમીટે દારૂના જથ્થા સહીતની કાર
વહન કરી લઇ આવતા (૨) મારૂતી સુઝુકક કાર ની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩)
અંગ ઝડતી માાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની કુ લ રૂ.૫,૦૦૦/- તથા
(૪) રોકડા રૂપીયા,-૨,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૧,૪૧,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન
કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી-ગુ.ર.નાં.ગુ.ર.નાંબર ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૪૦૪૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એ.ઇ.૮૧,૧૧૬,(૨) ૯૮,(૨) મુજબ આરોપીઓ (૧)
ચેતન નારાયણ ાદવ તથા (૨) ધનતુ ઉફે ધનશાબેન D/O રામસ ૂયમ રામેશ્વરપ્રસાદ
સીંગ નાઓ પોતાના કબાની ઇક્કો સ્પોટમ કાર નાંબર- GJ 15 CD 8787 ની લઇ
દમણ ખાતે જતા વોંટે ડ આરોપી નાં-(૩) ગુડ્ડુ રહે- દમણ જેનુ પુરૂનામ ઠામ જણાયેલ
નથી જેનો મો.નાં.૯૭૧૨૦૫૨૫૮૭ નો છે તેણે ઇક્કો સ્પોટમ કારમાાં છુટી વ્હીસ્કીની
બોટલ નાંગ-૩૪ તથા વ્હીસ્કીના પાઉચ નાંગ-૬૦ મળી કુ લ નાંગ-૯૪ જેની કુ લ કી.રૂ.
૩૭,૧૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આપી ત્રણેય આરોપીઓએ એકબીાની
મદદગારી કરી પકડાયેલ આરોપીઓ પ્રોહી જથ્થો વગર પાસ પરમીટે વહન કરી
લઇ જતા (૧) પ્રોહી જથ્થો કી.રૂ. ૩૭,૧૦૦/-, (૨) ઇક્કો સ્પોટમ કાર ની
કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩) અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨
જેની કુ લ રૂ.૧૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૫,૫૨,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરે લ.

વાાંસદા પો.સ્ટે . અધિકારી /

'પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૯૩૯/૨૦૨૧ ૬૫AE,૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(૨) મુજબ 'તે

કમમચારીઓ

એવી રીતે કે, સદર હ.ુ ાં સફેદ કલરની મહેન્દ્ર પીકઅપ નાંબર-MH-48-AG-8848
ચાલક - નાઓએ ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારૂનો જથ્થો ભરી આપનાર તથા
લેનાર વોન્દ્ટે ડ આરોપી :- નાઓએ એક બીાની મદદગારી કરી મહેન્દ્ર પીકઅપના
બોડીના પાછળના ભાગે જુ ના વપરાયેલ ખાલી કેરેટની ઓથમાાં ધવદે શી દારૂની
બાટલી તથા ટીન બીયર કુ લ બોક્ષ નાંગ-૩૫ જેમા કુ લ્લે નાંગ-૧,૧૮૮ જેની

કક.રૂ.૧,૫૭,૨૦૦/- તથા વાહનની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા તહો અંગઝડતી ના
રોકડા રૂધપયા ૨૦૦/- તથા ખાલી કેરેટ નાંગ-૫૫ જેની કી.રૂ.૨૭૫૦/-ગણી તમામ
મુદામાલની કક.રૂ.૪,૬૦,૧૫૦/- નો મુદામાલસાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે
બાબત.

સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી અંતગમત નવસારી જજલ્લા પોલીસ રારા મકહલા સુરક્ષા સધમતીની બહેનો સાથે
બેઠકનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ.

આજરોજ તા. ૧૭.૦૭.૨૦૨૧ નવસારી પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી ખાતે ગહ રાજ્ય માંત્રી શ્રી પ્રકદપધસિંહ
ાડેાના અધ્યક્ષસ્થાને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરસ્સ્થધતની સમીક્ષા બેઠક યોાઇ હતી. આ બેઠકમાાં
ઍડીશનલ ડી.જી.પી.શ્રી રાજકુમાર પાાંકડયન,(સુરત રે ન્દ્જ આઇ.જી.પી.) જજલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ઋધિકેશ
ઉપાધ્યાય તેમજ અધિકારીઓ ઉપસ્સ્થત રહયાાં હતા.

