નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦ થી ૩૦/૦૮/૨૦૨૦
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

નિસારી

નવસારી જીલ્લા પોલીસ અવિક્ષકશ્રી, તથા નાયબ પોલીસ અવિક્ષકશ્રી,

એલ.સી.બી.

નવસારીનાઓની સુચના મુજબ એલ.સી.બી. પોલીસ પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃતી
અટકાવવા પેટ્રોલલિંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી હકીકત આિારે
આરોપી (૧) રાહુલ બળવાંતભાઇ કામલી રહે. ખેતલવાડા ઉમરગામને
ભારતીય બનાવટની દારુની બોટલ નાંગ ૨૧૮ કકમાંત રુવપયા
૧,૭૫,૦૦૦/- તથા મારુતી કાર કી.રુ. ૨,૦૦,૦૦૦/- પ્રોહી મુદામાલ સાથે
પકડી પાડવામાાં આવેલ.

ગણદે િી
પોલીસના
કમમચારીઓ

ગણદે િી પો.સ્ટે. પાટમ સી. ગુ.ર.નાં. 11822012202084 પ્રોહી એક્ટ

મુદ્દામાલ કક.રૂ.

ક65(a),65(e),116-B,98(2),81 મુજબ આ કામના આરોપી (૧)

૩,૧૬,૯૦૦/- ના

ધમેશભાઇ ઉમેશભાઇ વમશ્રા ઉ.િ.૪૧ રહે. હાલ સરીગામ, માાંડા

પ્રોહી મ ૂદામાલ

કોલોની, પ્લોટ નાંબર ૧૧૮, જી.આઇ.ડી.સી. સરીગામ, તા.ઉમરગામ
જી.િલસાડનાઓએ િોંટેડ આરોપી (૨) નરોલી, સેલિાસ ખાતે
આિેલ સાંજય િાઇન શોપમાાંથી ભારતીય બનાિટની ઇંગ્લીશ
દારૂની નાની મોટી વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ ૩૪૮ કક.રૂ.૫૬,૪૦૦/ની પોતાની કબ્જાની મારૂતી સુઝીકી કાંપનીની સેલેરીયો કાર નાંDN-09-Q-6837માાં ભરી માલ માંગાિનાર િોંટેડ આરોપી હેમાાંશ ુ
શુકલા રહે. કડોદરા સુરત જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી.
મો.નાં. ૬૩૫૪૫૪૧૭૬૭, ૭૫૭૪૯૨૦૮૭૪ને આપિા જતા દારુ
ભરે લ સેલેરીયો કાર સેલિાસથી ભરી િહન કરી લઇ આિી
ભારતીય બનાિટની વ્હીસ્કીની બાટલી નાંગ ૩૪૮ કક.રૂ. ૫૬,૪૦૦/તથા સેલેરીયો કાર નાં- DN-09-Q-6837 કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા
બે મોબાઇલ કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- મળી કુલ્લે મુદ્દામાલ કક.રૂ.
૩,૧૬,૯૦૦/- ના પ્રોહી મ ૂદામાલ સાથે પકડી પાડિામાાં આિેલ.
જયેશભાઇ
ગોવિિંદભાઇ
અ.હે.કો. બ.નાં-

ખેરગામ પો.સ્ટે. પાટમ -સી-ગુ.ર.નાં ૧૧૮૨૨૦૦૪૨૦૦૭૩૯ પ્રોહી

કુલ ૩,૫૯,૦૦૦/-

એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨) ૮૧, ૯૮(૨)

ના પ્રોહી મુદ્દામાલ

ભારતીય બનાિટની

વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કી િોડકાની છુટ્ટી બાટલીઓ તથા છુટ્ટી ટીન બીયર

૭૭૬ નોકરીએલ.સી.બી.નિ
સારી

મળી કુલ નાંગ-૨૧૯ કક.રૂ.૧,૫૭,૦૦૦/-તેમજ મજકુર આરોપી
રાહલ
ુ બળિાંતભાઇ કામલી રહે. ખેતલિાડા ગામ રોડ કોટલાિ
ફળીયા તા. ઉમરિામ જી.િલસાડની પાંચો રૂબરૂ અંગઝડતી કરતા
તેની પાસેથી પેન્ટાના ખખસ્સામાાંથી રૂપીયા ૧૦૦/- ના દરની
ભારતી બનાિટની ચલણી નોટો મળી રોકડા રૂપીયા ૨૦૦૦/મળી આિેલ છે તેમજ મારૂતી SX-4 કારના આગળ પાછળ રજી.
નાંબર જોતા આગળના ભાગે નાંબર પ્લેદટ દબાઇ ગયેલ છે . અને
પાછળના ભાગે જોતા રજી. નાંબર GJ-19-M-7054નો લખેલ છે
સદર કાર સદર કારની આશરે કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ
૩,૫૯,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ પકડી પાડિામાાં આિેલ.

ચીખલી પો

ચીખલી પો.સ્ટે. પાટમ -સી-ગુ.ર.નાં. ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૮૩૮ પ્રોહી

કુલ

એકટ કલમ ૬૫ (a)(e),૧૧૬(b),૯૮(૨) મુજબ ગેરકાયદે સરનો

રૂ.૨,૨૮,૮૦૦૦/-

કુલ-૦૯ ખાખી પુઠાના બોક્ષોમાાં ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂની

નો મુદ્દામાલ

વ્હીસ્કીની નાની-મોટી તથા ટીન બીયરની કુલ બોટલો નાંગ-૩૧૨
જેની કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- ભરી િહન કરી પોતાના કબાની ગાડી તથા
તેમાાં ભરે લ પ્રોહી જથ્થો મળી કુલ રૂ.૨,૨૮,૮૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ
તથા Hyundai કાંપનીની VERNA ગાડી નાંબર- GJ 15 PP 7229
આશરે કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ િાહન સાથે
યોગેશભાઇ
પરસોતમભાઇ
પટે લ
અ.હે.કો.બ.નાં૯૦૫ નોકરી
િાાંસદા પોલીસ
સ્ટે શન
જી.નિસારી
શ્રી
પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ
પોલીસ
ઈન્સપેક્ટર
નિસારી રૂરલ
પો.સ્ટે .

'િાાંસદા પોસ્ટે પાટમ સી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૦૧૧૭૩ પ્રોહી એકટ કલમ-

કુલ

૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨) મુજબ

કક.રૂ.૧,૫૨,૯૦૦/-

ભારતીય બનાિટની બાટલીઓ નાંગ-

૫૨૮ જેની કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/-તથા અલ્ટો ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર-GJ-21 નો મુદામાલ
AA-8913 ની કક.રૂ.૭૫,૦૦૦/-તથા પલ્સર મોટર સાયકલ નાંબરGJ-19 AQ-6823 ની કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંબર-૫
જેની કુલ કક.રૂ. ૧૬,૦૦૦/- તથા અલ્ટો ગાડીના ડેશ બોડમ માાંથી
અલ્ટો ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર-GJ-21 AA-8913 ની કક.રૂ.૦૦/૦૦
મળી કુલ કક.રૂ.૧,૫૨,૯૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ
નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૬૧૬

પ્રોહી

એક્ટ કલમ ૬૫ એ ઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ હન્ુ ડાઇ
કાંપનીની EON કારમાાં ભારતીય બનાિટની વ્વ્હસ્કીની ઇગ્લીશ
દારૂની બાટલી તથા િોડકા તથા ટીન મળી કુલ નાંગ ૯૦૦
કક.રૂ.૯૧,૨૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઇલ ફોન-૧
કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા કાર કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- સાથે તથા આરોપી
ઇગ્લીશ દારૂની બાટલી તથા ટીન મળી કુલ નાંગ ૧૪૪
કક.રૂ.૧૬,૮૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મારૂતી િાન
કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન-૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- સાથે તથા
મારૂતી ઓમની િાન રજી નાં.GJ-19-N-817 માાં ભારતીય બનાિટની
વ્વ્હસ્કીની ઇગ્લીશ દારૂની બાટલી કુલ નાંગ ૨૧૬ કક.રૂ.૩૨,૪૦૦/-નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ મારૂતી િાન કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-

કુલ રૂ.૫,૫૮,૨૦૦/નો પ્રોહી મુદ્દામાલ

૨ કક.રૂ.૧,૦૦૦/- સાથે તથા આરોપી નાં.(૫) સુરેશવસિંઘ
શાંકરિખતવસિંઘ વસિંઘનાઓના હોન્ડા કાંપનીની સાઇન મોટર સાયકલ
નાં.GJ-05-GN-7370 નીમાાં ભારતીય બનાિટની વ્વ્હસ્કીની ઇગ્લીશ
દારૂની બાટલી કુલ નાંગ ૪૮ કક.રૂ.૨,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
સાથે મો.સા.કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન-૧ કક.રૂ.૨,૦૦૦/- સાથે
તથા આરોપી નાં.(૬) ઉમરાિવસિંહ છીતરવસિંહ ચુડાં ાિતનાએ પોતાની
મોપેડ એક્ટીિા રજી.નાં.GJ-19-AS-2050 માાં ભારતીય બનાિટની
વ્વ્હસ્કીની ઇગ્લીશ દારૂની બાટલી કુલ નાંગ ૪૮ કક.રૂ.૨,૪૦૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોપેડ કક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- નાંગ-૧૩૫૬
કક.રૂ.૧,૪૫,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા ફોર વ્વ્હલ કાર-૩ તથા
મોટર સાયકલ-૧, એક્ટીિા મોપેડ-૧ મળી કુલ િાહન ૫ ની કુલ
કક.રૂ.૩,૯૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૭ કક.રૂ.૧૮,૦૦૦/મળી કુલ રૂ.૫,૫૮,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
શ્રી
આર.જે.ઠુ મ્મર
પોલીસ સબ
ઇન્સ્પેક્ટર
ચીખલી પોલીસ
સ્ટે શન

ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નાં -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૧૮૨૭

કકિં.રૂ.૨,૩૧,૫૦૦/-

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨), ભારતીય બનાિટનો

ના મુદ્દામાલ

વિદે શીદારૂ વિશ્કીની બાટલીઓ નાંગ-૧૯૮ જેની કક.રૂ.૨૭,૦૦૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા ગોલ્ડન કલરની હડ
ુ ાં ાઇ િેનામ ગાડી નાં.MH-06AS-6992 જેની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩
જેની કકિં.રૂ.૪,૫૦૦/- મળી કુલ કકિં.રૂ.૨,૩૧,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે પકડી પાડિામાાં આિેલ.

શ્રી કે.કે.સુરતી
પોલીસ સબ
ઇન્સ્પેક્ટર
ગણદે િી પો.સ્ટે .

ગણદે િી પો.સ્ટે. PART-A 11822012202053 ઇ.પી.કો.કલમ

કક.રૂ. ૧,૪૪,૭૫૦/-

૨૭૯,૪૨૭,૪૨૯ તથા પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),

નો પ્રોહી મ ૂદામાલ

૯૮(૨),૮૧ મુજબ ભારતીય બનાિટની નાની-મોટી બાટલી તેમજ
પાઉચ નાંગ ૨૬૧ કક.રૂ. ૧,૦૪,૨૫૦/-નો પ્રોકહ મુદામાલ તથા
મારૂતીિાન રજી નાં.જી.જે.-૦૫-સી.જી-૦૮૬૮ ની કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/તથા એક સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલ્લે
મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૧,૪૪,૭૫૦/-નો પ્રોહી મ ૂદામાલ

શ્રી
પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ
પોલીસ
ઈન્સપેક્ટર
નિસારી રૂરલ
પો.સ્ટે .

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ C ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૬૦૪

કુલ

પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ બાટલીઓ

કક.રૂ.૩,૯૪,૯૦૦/-

તથા ટીન બીયર મળી કુલે નાંગ-૧૮૪૮ કકિંમત રૂપીયા-

નો પ્રોહી મુદામાલ

૧,૯૪,૪૦૦/-નો તથા મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ ૫૦૦/- તથા ટાટા ૪૦૭

તથા િાહન

ટેમ્પો રજી.નાં. GJ-05-V-8117 નો જેનો એન્જીંન નાંબર GQQ746874
તથા ચેચીસ નાં.357010GQQ815093 નો કકિંમત રૂવપયા આશરે
૨,૦૦,૦૦૦/- કુલ કક.રૂ.૩,૯૪,૯૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ

શ્રી

ચીખલી પો.સ્ટે . પાટમ - C - ગુ.ર.નાં. ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૧૮૧૫

એચ.પી.ગરાસી

કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ ભારતીય બનાિટની

યા પોલીસ સબ
ઇન્સ્પેક્ટર

પ્રોહી એકટ

વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કસની ૦૬ પુઠાના બોક્ષમાાં તથા છુટ્ટી નાની મોટી
વ્હીસ્કીની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુલ નાંગ- ૨૯૪

કુલ રૂ.
૧,૦૩,૧૦૦/- ના
પ્રોહીમુદામાલ તથા
િાહન

બીલીમોરા
પોલીસ સ્ટે શન

કક.રૂ.૩૯,૬૦૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ ઉપયોગમાાં લીધેલ ઉપરોકત
નેનો કાર કીં.રૂ. ૬૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૧,૦૩,૧૦૦/- ના
મુદામાલ

વમલન

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ -સી-ગુ.ર.નાં. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૫૭૭ પ્રોહી

રૂ. ૧૪,૩૬,૫૦૦/- નો

મનસુખભાઇ

એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) ભારતીય બનાિટની વિદે શી

મુદામાલ તથા િાહન

અ.હે.કો

દારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ તથા ટીન ખબયર મળી કુ લ નાંગ

બ.નાં.૮૩૪

૮૨૮૦ જેની કકિં.રૂ.૦૭,૩૨,૦૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા પ્રોહી મુદામાલ

નોકરી

િહન કરિા માટે ઉપયોગમાાં લીધેલ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો આઇશર

એલ.સી.બી

ટે મ્પો રજીસ્રે નશન નાંબર GJ-15-AV-1040 કકિં. રૂ. ૦૭,૦૦,૦૦૦/- મળી

નિસારી

કુ લ મુદામાલ રૂ. ૧૪,૩૬,૫૦૦/- નો મુદામાલ

વમલન

ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નાં -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૧૭૯૨

મુદ્દામાલની કકિંમત

મનસુખભાઇ

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એ.ઈ, ૮૧, ૯૮ (૨) મુજબ ભારતીય બનાિટની

રૂ.૩,૯૧,૬૦૦/- નો

અ.હે.કો

વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરો મળી કુ લ્લે બાટલીઓ નાંગ-૯૪૪ જેની કકિંમત

મુદ્દામાલ તથા િાહન

બ.નાં.૮૩૪

રૂ.૯૧,૬૦૦/- તથા કારની કકિં.રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- ગણી કુ લ્લે મુદ્દામાલની

નોકરી

કકિંમત રૂ.૩,૯૧,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ

એલ.સી.બી
નિસારી
કે.એચ.પુિાર

નિસારી એલ.સી.બી. પોલીસને મળે લ બાતમી આધારે ચીખલી પોસ્ટે

કુ લ

પોલીસ સબ

પાટમ -સી ગુ.ર.નાં -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૧૭૯3 પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫

કક.રૂ.૧,૮૨,૦૦૦/-ના

ઈન્સ્પેક્ટર

એ.ઈ,૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮ (૨) મુજબ ભારતીય બનાિટની વિદે શી દારૂ

મુદામાલ

નોકરી

વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ મળી કુ લ નાંગ-૬૧૩ તથા ૦૯ પાઉચ

એલ.સી.બી

છુટા જેની કકિં.રૂ.૮૧,૫૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-

નિસારી

૦૧ કકિં.રૂ.૫૦૦/- અને ગેસ્ટ કાર નાંબર GJ-15-PP-4832
કકિં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૮૨,૦૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડી
પાડિામાાં આિેલ.

શ્રી એમ.બી

ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નાં -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૧૭૯૪

કક.રૂ.૩૧,૯૦૦/- નો

કોકણી પોલીસ

પ્રોહી પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ, ૮૧ મુજબ ભારતીય બનાિટનો વિદે શી

પ્રોહી મુદ્દામાલ

સબ ઇન્સ્પેક્ટર

દારૂ વ્હીસ્કી તથા ટીન ખબયરોની બાટલીઓ કુ લ્લે નાંગ-૨૩૧ જેની

ચીખલી પોલીસ

કક.રૂ.૩૧,૯૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડિામાાં આિેલ

સ્ટે શન
શ્રી.પી.પી.બ્રહ્મભ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે ગુ.ર.નાં પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૫૭૪ પ્રોહી

કુ લ

ટ્ટ પોલીસ

એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૯૮(૨) ૮૧ મુજબ ભારતીય બનાિટની

કક.રૂ.૧૨,૫૬,૫૦૦/-

ઇન્પેક્ટર

જેતે કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલિાળી વ્હીસ્કીની તથા ટીન બીયરની

નો પ્રોહી મુદામાલ

નિસારી રૂરલ

બાટલીઓ કુ લ નાંગ-૨૫૨૦ કકિંમત રૂપીયા- ૭,૫૬,૦૦૦/-નો તથા

પો.સ્ટે

મોબાઇલ ફોન-૧ કકિં.રૂ.૫૦૦/- તથા અશોક લેલન કાંપનીના ટે મ્પો રજી
.નાં.MH-04-JK-0943 ની કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-ગણી તથા ડ્રાઇિીંગ
લાયસન્સની નકલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુ લ કક.રૂ.૧૨,૫૬,૫૦૦/- નો પ્રોહી
મુદામાલ

શ્રી

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે ગુ.ર.નાં પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૫૭૩ પ્રોહી

કુ લ કક.રૂ.૮૫,૦૦૦/-

પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ

એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાિટની

નો પ્રોહી મુદામાલ

પોલીસ

જેતે કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલિાળી વ્હીસ્કીની બાટલીઓ કુ લ નાંગ-

ઈન્સપેક્ટર

૯૬ કકિંમત રૂપીયા-૩૦,૦૦૦/-નો તથા મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા

નિસારી રૂરલ

મારૂતી ઓમની િાન રજી.નાં. .GJ-05-CB-9853 ની કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-ગણી

પો.સ્ટે .

તથા આધારકાડમ ની નકલ તથા ચુટણી
ાં
કાડમ ની નકલ તથા ડ્રાઇિીંગ
લાયસન્સની નકલ તથા પાનકાડમ ની નકલોની કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુ લ
કક.રૂ.૮૫,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ

PC ભક્તેશભાઇ

વિજલપોર પો.સ્ટે . પાટમ - બી ૧૧૮૨૨૦૨૨૨૦૧૮૪૪ જુ ગારધારા કલમ ૧૨

કુ લ્લે રૂ.૫૩,૪૫૦/-

વનવ ૃવતભાઇ

મુજબ એિી રીતે કે , આ કામનાાં તહો.મચકુ રો ગોળ કુ ાંડાળુ િળી જીપાના

મુદ્દામાલ

બ.નાં.૦૪૯૧

તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તમામ તહો.દારોની

વિજલપોર

અંગઝડતીમાાંથી મળી આિેલ રોકડા તથા દાિ ઉપરનાાં રોકડા મળી

પો.સ્ટે .

રૂ.૧૮,૪૫૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૭ કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા જુ ગારના
સાધનો મળી કુ લ્લે રૂ.૫૩,૪૫૦/- મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ.

નિસારી

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૫૬૮

પ્રોહી એકટ કલમ

પોલીસ

૬૫ (a)(e),૧૧૬(b),૮૧,૯૮(૨) મુજબ ૨૮૦ ખાખી પુઠાના બોક્ષોમાાં

૨૭,૮૬,૨૩૦/- ના

કમમચારીઓ

ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂની વ્હીસ્કી, િોડકા તથા ટીન બીયરની

મુદ્દામાલ

બોટલો કુ લ નાંગ-૫૫૯૨, કક.રૂ.૧૭,૮૦,૮૦૦/- નો જથ્થો તથા ટાટા ટે મ્પો
નાંબર- MH 04 JU 6540 કક.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા એક Xiaomi કાંપનીનો
મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૪૩૦/- તથા બીલ/બીલ્ટી
તથા Tax Invoice ના કાગળો નાંગ-૪ જેની કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ રૂવપયા.
૨૭,૮૬,૨૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાય ગયેલ

કુ લ રૂવપયા.

