નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૧ થી ૦૪/૦૭/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

એલ.સી.બી. નવસારી અધિકારી/

નવસારી રુરલ પો. સ્ટે . પાટમ સી ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧ ૩૮૧૧ પ્રોહી

કમમચારીઓ

એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) પર મુજબ આ કામે પકડાયેલ
તહો.એ પોતાના કબ્જાની સફેદ કલરની એક્ષસેન્ટ કાર નંબર MH-04-HN3845 મા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂ ની
બાટલી નંગ-૧૯૨ કકરૂ.૨૮,૫૦૦/- નો મુદામાલ તથા બે મોબાઇલ ફોન
કકરૂ-૫૫૦૦/- તથા કાર કકરૂ-૫,૦૦,૦૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ તથા સદર
પ્રોહી મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ સી ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧

કમમચારીઓ.

૩૭૭૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એઇ,૮૧,૧૧૬(બી), ૯૮(૨) આરોપીએ
પોતાના સીલ્વર કલરની સ્કોડા લોરા જેનો રજી નં.MH-04-DB-7416 ની
માં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીસ દારૂની વ્હીસ્કી તથા બબયર કુ લે નંગ-૬૦
કકિંમત રૂપીયા- ૩૨૮૫૦/- નો તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળી
આવેલ વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૧ કક.રૂ.૧૦૦૦૦/- તથા એક
સીલ્વર કલરની સ્કોડા લોરા જેનો રજી નં.MH-04-DB-7416 જેની કકિંમત
રૂધપયા ૨,૦૦,૦૦૦/-ગણી કુ લ કક.રૂધપયા- ૨,૪૨,૮૫૦ /-નો પ્રોહી
મુદામાલ ડીટે ઇન રી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ .

ગણદે વી પો.સ્ટે . અધિકારી/

ગણદે વી પો.સ્ટે . પાટમ .સી.૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૧૮૯૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ

કમમચારીઓ

કલમ-૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મુજબ એક સીલ્વર કલરની મારૂતી
સુઝુકી કંપનીની વેગેનઆર કાર જેનો રજી નં.GJ-15-DD-0148 માં
ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ-૨૮૮ જેની
કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- નો પ્રોહી જથ્થો દમણ કોસ્ટલ હાઇવે વોમન કંપની
પાસેથી ધ્રુધવન સુરેશભાઇ પટે લ રહે.૨૪ ભમતીસીટી મોટી દમણ
મો.નં.૯૯૦૯૦૯૮૯૯૦ પાસેથી મેળવી સદર દારૂનો જથ્થો સુરત ખાતે
ભરતભાઇ મનુભાઇ પટે લ રહે.સીતાનગર ચોકડી વરાછા અંજની સોસાયટી
સુરત શહેરને આપવા માટે ગેરકાયદે સર રીતે વહન કરી લઇ જતા એક
સીલ્વર કલરની મારૂતી સુઝુકી કંપનીની વેગેનઆર કાર જેનો રજી નં.GJ15-DD-0148 જેની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટની
વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ ૨૮૮ જેની કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નં.૨ જેની કક.રૂ.૬,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૧,૮૪,૮૦૦/ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

