નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧ થી ૧૧/૦૭/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

એલ.સી.બી. નવસારીના પોલીસ

નવસારી રુરલ પો. સ્ટે . પાટમ સી ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૮૧૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) આ કામે પકડાયેલ તહો.એ પોતાના કબ્જાની સફેદ
કલરની એક્ષસેન્ટ કાર નંબર MH-04-HN-3845 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 ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૩૭૮ જુ ગારિારા કલમ ૧૨

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ મોજે. ચારપુલ ઝારાવાડ પાસે આવેલ ગલીમાં તા.જી.નવસારી તહોએ
ગેરકાયદે સર રીતે ગંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તમામ
આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૬૦૦૦/- તથા
ગંજીપાના નંગ-૧૮ કી.રુ.૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૪૫૦/- તથા
ગંજીપાના નંગ-૩૪ કી.રૂ.૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨ જેની કક.રૂ. ૬૦૦૦/મળી કુ લ્લે રૂ. ૧૨૪૫૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ

વાંસદા પો.સ્ટે . અધિકારી/

વાંસદા પાટમ -B ગુ.ર.નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૮૪૪/૨૦૨૧ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ)

કમમચારીઓ

મોજે- ચારણવાડા ગામે બરડા ફળીયામા ડુ ગ
ં ર પાસે ખુલ્લી જગ્યામા તા.વાંસદા
જી.નવસારી આ કામના તહોનાએ નાઓએ આવતા જતા રાહદારી માણસો પાસે
વરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસા વતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી
જુ ગારના સાિનો બોલપેન નંગ-૦૧ કે જેની કક.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી તથા વરલી
મટકાના આંકો લખેલ કાગળની કાપલીઓ નંગ-૦૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતી
માંથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા.૬૨૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ગણદે વી પો.સ્ટે .

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

અધિકારી/કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) આરોપીઓ શરથ વેંકડેશન ઇઝાવા ચેતન મનુભાઇ
લેઉવા પટે લ નાઓએ એકબીાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જાની એક સીલ્વર
કલરની મારૂતી સુઝુકી કંપનીની વેગેનઆર કાર નં.GJ-15-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 કરે લ

વાંસદા પો.સ્ટે . અધિકારી/

'વાંસદા પો.સ્ટે . પાટમ -સી FIR નંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૮૭૯/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ

કમમચારીઓ

૬૫AE,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(૨)મુજબ 'તે એવી રીતે કે આ કામના તહોનાઓએ ખાલી
કેરેટ નંગ-૫૦ કક.રૂ.૨,૫૦૦/- ની ઓથમાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની
બાટલીઓ તથા ટીનબીયરની કુ લ બોક્ષ નંગ-૧૯ જેમા કુ લ્લે બાટલીઓ નંગ-૭૯૨
જેની કક.રૂ.૭૮,૦૦૦/- તથા મહેન્ર પીકઅપ નંબર-MH-48-AY-0995 ની
કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતી માંથી મળી આવેલ મોબાઇલ
ફોન નંગ-૨ જેની કક.રૂ.૮,૦૦૦/- તથા અંગઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા
૨૦૦/- ગણી તમામ મુદામાલની કક.રૂ.૩,૩૮,૭૦૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન
કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એસ.ઓ.જી. નવસારી પોલીસ

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ એ ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૯૫૪ ઇ.પી.કો.કલમ-૨૮૬

અધિકારી/ કમમચારીઓ

તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિધનયમ ૧૯૫૫ ની કલમ ૩,૭ મુજબગુનાની જગ્યા - .
મોજે િોળાપીપળા ઓવરબ્રીજની નીચે નવદુ ગામ કીરાણા સ્ટોરનામ વાળી દુ કાનમાં
નવસારી આરોપી અજુ મનકુ માર માંગીલાલ સુદેં શા ઉ.વ. ૩૨ રહે. હાલ વેસ્મા ભુરીયા
ફળીયા મહાવીરભાઇ જૈનના ભાડાના મકાનમાં તા.જલાલપોર જી.નવસારી મુળ રહે.
ગામ િોરાઢાલ તા. ભીનમાલ જી.ઝાલોર રાજસ્થાન નાએ પોતાની િોળાપીપળા
ઓવરબ્રીજની નીચે આવેલ નવદુ ગામ કીરાણા સ્ટોર નામવાળી દુ કાનમાં કોઇ
સત્તાધિકારો પાસેથી લાયસન્સ મેળવ્યા વગર રાંઘણ ગેસ ધસલીન્ડરો સરકારશ્રીના
ધનયંત્રણ હેઠળ ધનકદિ ષ્ટ કરવામાં આવેલ આવશ્યક ચીજવસ્તુ રાંિણગેસના ધસલીન્ડર
મેળવી સંગ્રહ કરી સંગ્રહ કરે લ મોટા ગેસ ધસલીન્ડરમાંથી નાના મોટા ગેસ
ધસલીન્ડરમાં રીફીલીંગ કરી ઉંચા ભાવે ગ્રાહકોને વેચાણ કરી પોતાના આધથિક ફાયદા
સારૂ અનઅધિકત રીતે ગેસ રીફીલીંગ કરતા ગેસના ભરે લ બોટલ તથા ગેસ
રીફીલીંગ પાઇપ તથા વજનકાંટો તથા ૫ કીલોનો નાનો બાટલો ધવગેરે સાિનો
મળી કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૭૪૦૦/- ની મત્તાના મુદ્દામાલ પંચનામાની ધવગતે તપાસ
અથે કબજે કરી હાલમાં કોધવડ- ૧૯ મહામારી ચાલતી હોય જેથી કોધવડ-૧૯ અંગેનો
રીપોટમ કરાવ્યા બાદ અટક કરવાની કાયમવાહી કરે લ.

એસ.ઓ.જી. નવસારી પોલીસ

નવસારી રુરલ પોસ્ટે . પાટમ એ ગુ.ર.ન. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૯૫૫ ઇ.પી.કો.કલમ-૨૮૬

અધિકારી/ કમમચારીઓ

તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિધનયમ ૧૯૫૫ ની કલમ ૩,૭ મુજબ મોજે
િોળાપીપળા ઓવરબ્રીજની નીચે જ્યોતી કીરાણા સ્ટોરનામ વાળી દુ કાનમાં
નવસારી

જેથી પકડાયેલ આરોપી અમુલગીરી કાંતીગીરી ગોસ્વામી રહે. બી/૯૦ ,

આનંદપાકમ સોસાયટી જી.ઈ.બી. ની પાછળ ગ્રીડ નવસારી તા.જી.નવસારી મુળ રહે.
ગામ મથલ તા.નખત્રાણા જી.ભુજ-કચ્છ

નાએ પોતાની િોળાપીપળા ઓવરબ્રીજની

નીચે આવેલ જ્યોતી કીરાણા સ્ટોર નામવાળી દુ કાનમાં કોઇ સત્તાધિકારો પાસેથી
લાયસન્સ મેળવ્યા વગર રાંઘણ ગેસ ધસલીન્ડરો સરકારશ્રીના ધનયંત્રણ હેઠળ ધનકદિ ષ્ટ
કરવામાં આવેલ આવશ્યક ચીજવસ્તુ રાંિણગેસના ધસલીન્ડર મેળવી સંગ્રહ કરી
સંગ્રહ કરે લ મોટા ગેસ ધસલીન્ડરમાંથી નાના મોટા ગેસ ધસલીન્ડરમાં રીફીલીંગ કરી
ઉંચા ભાવે ગ્રાહકોને વેચાણ કરી પોતાના આધથિક ફાયદા સારૂ અનઅધિકત રીતે ગેસ
રીફીલીંગ કરતા ગેસના ભરે લ બોટલ તથા ગેસ રીફીલીંગ પાઇપ તથા વજનકાંટો
તથા ૫ કીલોનો ભારત ફ્લેમનો નાનો બાટલો ધવગેરે સાિનો મળી કુ લ કકિંમત
રૂપીયા ૭૪૦૦/- ની મત્તાના મુદ્દામાલ પંચનામાની ધવગતે તપાસ અથે કબજે કરી
પકડાયેલ આરોપીને હાલમાં કોધવડ- ૧૯ મહામારી ચાલતી હોય જેથી કોધવડ-૧૯
અંગેનો રીપોટમ કરાવ્યા બાદ અટક કરવામાં આવશે.
નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ એ ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૯૨૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૨૮૫, ૧૧૪

કમમચારીઓ

તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુ િારાની કલમ ૩,૭,૧૧ મુજબ ગુનાની જગ્યા - મોજે. (૧)
ઘર નં.૪૨૫ સાંઇગાડમ ન સોસાયટી તથા તેની સામે ખુલ્લી જગ્યામાં, કબીલપોર
જી.આઇ.ડી.સી. નવસારી તા.જી.નવસારી તથા (૨) પ્રભાકુ ંજ સોસાયટીમાં આવેલ
માલધસિંગ પુરોકહતના ખાલી મકાનમાં, પદ્માવતી પૌવા મીલની સામે, કબીલપોર
જી.આઇ.ડી.સી. નવસારી તા.જી.નવસારી.

પકડાયેલ આરોપી (૧) સાગરમલ

લછારામ ાટ ઉ.વ.૪૬ રહે-ઘર નં.૪૨૫, પ્રભાકુ ંજ સોસાયટી, કબીલપોર
જી.આઇ.ડી.સી. નવસારી તા.જી.નવસારી મુળ રહે-નાયકાવાલી, ભોરડોકાવાસ ગામ,
તા.દાતારામ ગઢ, જી.સીખર રાજસ્થાન નાઓએ પોતાના કબ્જાના ટે ન્કર રજી.નં. RJ14-GL-8919 માં આશરે કુ લ ૬૫૦૦ લીટર ડીઝલની કકિં.રૂ.૬,૨૪,૦૦૦/- નો પોતાના

કબ્જામાંના ટે ન્કરમાંથી ગેર કાયદે સર રીતે પોતાનો આધથિક લાભ મેળવવા સારૂ
સરકારશ્રી દ્વારા ધનયંત્રીત કરે લ પ્રવાહી ગેરકાયદે સર રીતે અને કોઇપણ પ્રકારના
ફાયર સેફ્ટીના સાિનો વગર જ્વલનશીલ પ્રવાહી એવુ ડીઝલ કે જે અધત
જોખમકારક હોવાનુ ાણવા છતા બેદરકારી રીતે ટે ન્કરમાંથી ઘર નં.૪૨૫ માં રાખેલ
લોખંડના પીપળામાં આશરે ૩૫ લીટર જેટલા ડીઝલ કુ લ કકિં.રૂ.૩,૩૬૦/- નુ ં નોઝલ
મશીન વડે હેરફેર કરી પીપળુ ભરી તેમજ આરોપી નં.(૨) જેશારામ માંગીલાલ નાઇ
ઉ.વ.૪૫ રહે-પ્રભાકુ ંજ સોસાયટી, પદ્માવતી પૌવા મીલની સામે, કબીલપોર
જી.આઇ.ડી.સી. નવસારી તા.જી.નવસારી મુળ રહે-વીડોકા વાસ, સીણલી ાગીર
બાડમેર રાજસ્થાન નાને અગાઉ અવાર-નવાર ટે ન્કરમાંથી આશરે ૨૦૫ લીટર જેટલુ
ડીઝલ આશરે કકિં.રૂ.૧૯,૬૮૦/- નો જથ્થો વેચી તેમજ આરોપી નં.(૨) નાઓએ
પોતાના કબ્જામાં કોઇપણ પ્રકારના સત્તા અધિકારીની મંજુરી લીિા વગર
ગેરકાયદે સર રીતે રાખી એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ.
નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ સી ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૩૯૨૮ પ્રોહી એકટ કલમ

કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧ મુજબ આ કામના તહો. એ પોતાના ઘરમાં વગર પાસ
પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નંગ -૨૫ કકિંમત
રૂપીયા. ૩૧,૮૦૦/- અને ટીન બીયર નંગ–૨૪ કકિંમત રૂપીયા.૩,૬૦૦/- ની મળી
કુ લ્લે વ્હીસ્કી તથા બીયરની બાટલી નંગ-૪૯ જેની કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૩૫,૪૦૦/તથા પકડાયેલ તહો.નાં કબ્જામાંથી સેમસન્ગ કંપનીનો એન્રોઇડ એક ફોન મોડલ
નં-SM-G610F નો મોબાઇ કક,રૂ- ૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ-૪૦,૪૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

જલાલપોર પો.સ્ટે . અધિકારી/

જલાલપોર પો.સ્ટે .પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૧૫૨૧૧૩૦૫ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ આ

કમમચારી

કામના આરોપીઓએ ાહેરમા ગોળ કુ ંડાળુ વળી તીન પત્તીનો રન પોલીસ નામનો
જુ ગાર રમી રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની અંગ ઝડતી
માથી તથા દાવ ઉપરના કુ લ્લે રૂધપયા ૪૮,૧૬૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ કુ લ
કકિંમત રૂપીયા-૧૩,૦૦૦/- તથા મો.સા નંગ-૦૩ જેની કકિં.રૂ. ૬૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કકિં.રૂ.૧,૨૬,૧૬૦/- મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ

