નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ થી ૦૮/૦૮/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ગણદે વી પો.સ્ટે . પાટમ C નંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૨૩૩/૨૦૨૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મુજબ

પ્રોહી એકટ કલમ-

આ કામના આરોપી હારૂન અબ્દુ લ્લા પટે લ

ઉ.વ ૫૬ રહે ઓલપાડ પટે લ મહોલ્લો તા.ઓલપાડ જી.સુરત નાએ પોતાના કબ્ાની
એક મરૂન કલરની મારૂતી રીટઝ કાર જેનો રજી નંબર- GJ-05-CE-3891 માં
ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ ૧૨ જેની કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- નો
પ્રોહી જથ્થો દમણ ખાતેથી અલગ અલગ વાઇનશોપમાંથી ખરીદી ઉપરોકત કારમાં
દારૂનો જથ્થો ભરી લઇ પોતાના ઘરે છુટક વેચાણ કરવા માટે ગેરકાયદે સર રીતે
વહન કરી લઇ જતા મારૂતી રીટઝ કાર જેનો રજી નંબર- GJ-05-CE-3891 જેની
કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની શીલબંિ બાટલી નંગ ૧૨
જેની કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નં.૨ જેની કક.રૂ.૧૧,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કક.રૂ.૧,૮૭,૪૦૦/- ના મુદામાલ ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરે લ.
વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

વાંસદા પો.સ્ટે . 'પાટમ બી નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૯૫૫/૨૦૨૧ જુ ગારિારા કલમ-૧૨

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ તહોનાઓએ એકબીાની મદદગારી થી મોબાઇલની બેટરીના અજવાળે
ગંજીપાના વડે પૈસા ઉપર તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા દાવ પરના રોકડા
રૂધપયા-૩,૫૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા૩૮,૭૩૦/- તથા અંગઝડતી માંથી મળી આવેલ મોબાઇલ નંગ-૫ જેની કકિંમત
રૂધપયા-૨૫,૦૦૦/- જુ ગારના સાિનો ગંજી પાના નંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મલી
કુ લ્લે કકિંમત રૂધપયા-૬૭,૨૩૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરે લ.

વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

વાંસદા પો.સ્ટે પાટમ -સી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૯૫૬/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫AE,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(૨) મુજબ તહોનાઓએ એકબીાની મદદગારીથી મોજેઉનાઇ ધનાનંદ રોડ પર તથા જર્જરીત બંિ મકાનમાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી
દારૂના બોક્ષો નંગ-૦૪ જેમા કુ લ્લે બાટલીઓ નંગ-૯૬ તથા પ્લાસ્સ્ટકના થેલામા છુટ્ટી
બાટલીઓ નંગ-૨૦૨ મળી કુ લ્લે બાટલીઓ નંગ-૨૯૮ જેની કુ લ કકિં.રૂા.૨૯,૮૦૦/નો પ્રોહી મુદામાલ તથા સીલ્વર કલરની સ્કોડા નંબર-GJ-05-CR-6414 ની
કક.રૂ.૨,૦૦૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૨,૨૯,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન
કરી કાયમવાહી કરે લ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી સી.પાટમ -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૩૮૧/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એઇ, ૮૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ 'એકબીાની મદદગારી '(૧) ખુશ્બુબેન W/O પ્રમોદધસિંગ માનધસિંગ ચૌહાણ
ઉ.વ.૪૦ િંિો.ઘરકામ રહે.પાંડેસરા હાઉધસિંગ સંતોષનગર જી-સુરત મુળ રહે.
સરોખનપુર ગામ તા-મુગરાબાસીપુરા જી-જોનપુર U.P મો.નં.૬૩૫૫૦૧૩૫૬૮ (૨)
કધવતાબેન W/O સુનીલભાઇ રામદાસભાઇ સોનવણે ઉ.વ.૩૫ િંિો.મંજુરી
રહે.પાંડેસરા ઘર નં-૨૦૬ સંતોષનગર જી-સુરત મુળ રહે. સુનોદા ગામ તા-રાવેર
જી-જલગાંવ મહારાષ્ટ્ર મો.નં.૮૫૫૪૦૨૫૨૩૬ (૩) શીતલબેન W/O સુનીલભાઇ
કિષ્ટ્નાભાઇ રાઇગોડે ઉ.વ.૨૩ િંિો.ઘરકામ રહે.નવાગામ ઉિના શીવીરાનગર
ઝંપડપટ્ટી મુળ રહે.અવિાન, માલેગાંવ ભીલીયા મહારાષ્ટ્ર મો.નં-૮૮૬૬૩૭૭૪૦૬
(૪) સંગીતાબેન W/O સુખાભાઇ હરજીભાઇ રબારી ઉ.વ.૩૦ િંિો.મજુ રી રહે.શ્રી રામ
નગર ઝંપડપટ્ટી કાપોદરા પોલીસ સ્ટે શનની પાછળ જી-સુરત મો.નં૭૫૬૭૧૯૩૦૩૩ પોતાના કબ્ામાં ગેર કાયદે સર વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય

બનાવટનો ધવદે શીદારૂ સ્વ્હસ્કીની બાટલીઓ તથા પાઉચો મળી કુ લ્લે નંગ-૪૨૩ જેની
કુ લ કક.રૂ.૩૧,૨૫૫/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરે લ
ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી સી પાટમ ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૩૮૦ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ,૧૧૬(૨) મુજબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

પોતાના કબાના રહેણાક મકાનમાં બેડરૂમમાં આવેલ પલંગ નીચે ગે.કા વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂ વ્હીસકીની બાટલીઓ તથા વોડ્કાની
બાટલીઓ તથા ટીનબીયર નંગ-૩૧૬ જેની કક.રૂ.૪૩,૦૯૫/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર નહી મળી આવી ગુનો કરે લ હોય.
આગળની કાયમવાહી કરે લ.

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન

નવસારી રૂરલ પાટમ સી૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૦૯૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૧૧૬(૨),૯૮(૨), ૮૧ મુજબ

આરોપી નં.(૧) ધનખખલભાઇ નટુભાઇ માવાણી

ઉ.વ.૩૩ રહે.પ્લોટ નં.૦૫ વ્રજિામ સોસાયટી સુદામા ચોકની પાસે મોટા વરાછા
તા.જી. સુરત નાએ પોતાના કબ્ાની કાળા કલરની સેવેરોલેટ કંપનીની ક્રુઝ કાર
રજી નં.GJ-05-CR-9097 માં ભારતીય બનાવટની જેતે કંપનીના સીલબુચ તથા
લેબલવાળી છુટી વ્હીસ્કીની કુ લ બાટલી નંગ-૬૮ કકિંમત રૂધપયા ૮૪,૮૦૦/-નો પ્રોહી
મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ વહન કરી લઇ આવી
સેવેરોલેટ ક્રુઝ કાર રજી નં.GJ-05-CR-9097 કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ
ફોન-૧ કકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૯૪,૮૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
કાયમવાહી કરે લ
વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

'વાંસદા 'પાટમ બી નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૯૫૨/૨૦૨૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

જુ ગારિારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ આ કામના તહોનાઓએ આવતા જતા માણસો
પાસે વરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી
જુ ગારના સાિનો બોલપેન નંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી
કાપલીઓ નંગ-૫ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા આરોપીઓના હાથમાંના તથા અંગઝડતીમાંના
રોકડા રૂધપયા.૧૧,૪૨૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતી માંથી મળી આવેલ
મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ કક.રૂ.૯,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૨૦,૪૨૦/- મુદ્દામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરે લ

