નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦
કચેરી/ શાખા

િાાંસદા પો.સ્ટે . 'પાટટ બી નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૦૧૬૨૪

કચેરી કામગીરીની વિગત

જુ ગારધારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ તહોએ આિતા જતા માણસો પાસે

િરલી મટકાના બહાર પડતા િરલી મટકાના આંક-ફરકના પૈસાિતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાધનો
બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા િરલી મટકાના આંક-ફરકના આંકડા લખેલ કાચી કાપલીઓ નાંગ-૪ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા
અંગઝડતીના કુ લ્લે રૂવપયા-૧૨,૭૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયટિાહી કરિામાાં આિેલ.

નિસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૦૬૧૪૬ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (a)(e),૧૧૬(b),૮૧મુજબ આ કામનાાં
(૧) કલીબેન િા/ઓ રાજુ ભાઇ સોમાભાઇ રાઠોડ ઉ.િ.૪૭ રહે. મરોલી ગામ, ખાડી ફળીયુ તા.જલાલપોર જી.નિસારી (૨)
હેમાબેન િા/ઓ હરીશભાઇ મોહનભાઇ ટાંડેલ ઉ.િ.૪૦ રહે. મીથીલાનગરી ઘર નાં.૩૪ આંગણિાડી પાસે તા. જી.નિસારી
મુળ રહે. બોરસી માછીિાડ હનુમાન ફળીયા તા.જલાલપોર જી.નિસારી (૩) સાંગીતાબેન િા/ઓ વિરે ન્દ્રભાઇ નાંદલાલ
યાદિ ઉ.િ.૪૦ રહે. સચીન સ્લમ બોડટ સચીન ચોકડીની બાજુ માાં સુરત (૪) તારાબેન િા/ઓ કાાંતીભાઇ ધીરૂભાઇ કટારીયા
ઉ.િ.૫૪ રહે. ઘર નાં.૭૭૫ સ્નેહ વમલન સોસાયટી તા. ચોયાટ સી જી.સુરત (૫) સાવિત્રીબેન િા/ઓ ઉમેશભાઇ ગણેશભાઇ
ટાંડન ઉ.િ.૫૦ રહે. A-121 રૂમ નાં. ૧૩, કોસાડ આિાસ અમરોલી સુરત (૬) િાસાંતીબેન Wd/o લાલજીભાઇ દુ લટભભાઇ ટાંડેલ
ઉ.િ.૬૪ રહે. મીથીલા નગરી ગોહીલ સ્કુ લની બાજુ માાં મીનાક્ષી બેનના ભાડાના મકાનમાાં તા.જી.નિસારી મુળ રહે. બોરસી
માછીિાડ માંદીર ફળીયુ તા.જલાલપોર જી.નિસારી બહેનોએ એકબીજાની મદદગારી કરી પોતાના કબ્જજામાાં ભારતીય
બનાિટની વિદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ તથા ટીન બીયરો કુ લ નાંગ ૩૦૬ કુ લ કકિં રૂ.૨૬,૧૦૦/- નો પ્રોહી
જથ્થો િગર પાસ પરમીટે રાખી પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયટિાહી કરિામાાં આિેલ.
નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટટ સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૪૪૦૮, પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ (૧) અંકુ શ
S/O કદપકભાઇ રમણભાઇ હળપવત ઉ.િ.૨૩ રહે.પહાડ ફળીયુ, મટિાડ ગામ તા.ગણદે િી જી.નિસારીનાઓ પોતાના કબ્જજાની
સફેદ કલરના મકહન્દ્રા કાંપનીના બોલેરો પીકઅપ ગાડી રજી.નાં.MH-48-T-8397 માાં પાછળના ભાગની બોડીના ઉપરના ભાગે
મોટુ ચોર ખાનુ ાં બનાિી જેમાાં ભારતીય બનાિટની અલગ અલગ કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલિાળી વ્હીસ્કીની તથા
બીયરની જુ દી-જુ દી બ્ાાંડની કુ લ બાટલીઓ નાંગ- ૧૧૧૮ કકિંમત રૂપીયા ૧,૩૮,૦૦૦/-નો તથા અંગઝડતીમાાંથી મળે લ
મોબાઇલ ફોન-૧ કકિં.રૂ.૫૦૦/- તથા મકહન્દ્રા કાંપનીના બોલેરો પીકઅપ ગાડી રજી.નાં. MH-48-T-8397 ની કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/ગણી કુ લ કક.રૂ.૫,૩૮,૫૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િગર પાસ પરમીટે પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ િહન કરી લઇ આિી
તથા આ પ્રોહી મુદ્દામાલ હેરાફેરીમાાં મદદગારી કરનાર જેઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ તેઓ વિરુધ્ધ
વિરૂધ્ધમાાં પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ કાયદે સર કરી ડીટે ઇન કરી આગળની કાયટિાહી કરિામાાં
આિેલ.
ચીખલી પો.સ્ટે . પાટટ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૨૬૨૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ આ કામના
આરોપી નાં-(૧) દત્તાત્રેય S/O ગરબડ જકરૂ પિાર ઉ.િ.૩૯ રહે. નાની દમણ સકટ લની સામે, ચાલમાાં ભાડાના રૂમમાાં મુળરહે.
શીરપુર બસ સ્ટોપની પાસે, િરિાડે મહોલ્લો, મહાદે િ માંકદરની બાજુ માાં તા.વશરપુર જી.ધુલીયા મહારાષ્ટ્ર નાઓને િોન્દ્ટેડ નાં(૨) નરે શ ચાંરશેખર યાદિ રહે. દમણ જેનો મો.નાં.૯૯૧૩૬૭૭૩૨૮ નાએ ટાટા ટે મ્પોમાાં બનાિેલ ચોરખાનામાાં ૨૬ પુઠાના
બોક્ષમાાં તથા છુટ્ટી પ્લાસ્ટીકની મીણીયા થેલીઓમાાં ભારતીય બનાિટની વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બાટલીઓ તથા
ટીન બીયર મળી કુ લ નાંગ-૨૦૬૪ જેની કકિં.રૂ.૩,૧૨,૦૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આપેલ તથા બન્ને આરોપી એકબીજાની
મદદગારીથી પહોંચાડિા જતાાં િગર પાસ પરમીટે દારૂના જથ્થા સકહતનો ટાટા ટે મ્પો-૪૦૭ કકિં.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા તેની
અંગઝડતીમાાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦/-, રોકડા રૂપીયા ૫૦૦/-, તથા આર.સી. બુકની નકલ, દમણ
પકરિહન વિભાગની રસીદ, પી.યુ.સી.ની નકલ તથા ટે મ્પોના રજીસ્રે શનના કાગળો કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ
કક.રૂ.૭,૧૩,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયટિાહી કરિામાાં આિેલ.

