નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ થી ૧૫/૦૮/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ગણદે વી પો.સ્ટે . ગુ.ર.નં- C ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૨૯૯/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ આરોપી નીતીનકુ માર રધતલાલ ટે લર ઉ.વ.
૪૯ રહે. એ/૩. હરીનગર સોસાયટી, જામપીર દરગાહની બાજુ માં, કબીલપોર,
નવસારી તા.જી.નવસારી તથા વોન્ટે ડ આરોપી મનોહરભાઇ ઉર્ફે મનુભાઇ
સાવલદાસ કંજાણી રહે. સીંિીકેમ્પ, નવસારી મો.નં. ૯૦૧૬૧૪૭૪૯૦ નાઓ
એકબીજાની મદદગારીથી આ કામના આરોપી નીતીનકુ માર રધતલાલ ટે લર નાએ
પોતાના કબ્જજાની ઇનોવા કાર નંબર GJ-15-BB-1910 માં ભારતીય બનાવટની
ઇંગ્લીશ દારૂની બાટલીઓ વહન કરી લઇ જતા બાટલી નંગ -૩૨ કક.રૂ.૨૫,૬૦૦/તથા ઇનોવા કાર નંબર GJ-15-BB-1910 કક.રૂા ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા વીવો કંપનીનો
મોબાઇલ ર્ફોન કક.રૂ- ૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂા ૫,૩૦,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ચીખલી પો.સ્ટે . સી.પાટમ -૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૪૦૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫(a)(e), ૮૧, ૧૧૬(૨) મુજબ પકડાયેલ તથા વોંટે ડ આરોપીઓએ એકબીજાની
મદદગારી કરી ભારતીય બનાવટ નો પરપ્રાતીય દારૂ કુ લ ૧૬૨ પુઠાના બોક્ષમાં
ભારતીય બનાવટ નો પરપ્રાતીય વ્હીસ્કીની નાની-મોટી તથા ટીન બીયરની બોટલો
નંગ- ૫૬૮૮ કુ લ કક.રૂ. ૫,૦૫,૯૨૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટે શન

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૫૬૩ પ્રોહી એકટ કલમ

પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫AA,૧૧૬(૨) મુજબ આ કામના તહો મુકેશભાઇ િનસુખભાઇ ટે લર ઉ.વ. ૪૮
રહે. નવસારી સ્ટે શન રોડ રૂક્ષમણી એપાટમ મેન્ટ પહેલા માળે મકાન નં ૧૦૨
તા.જી.નવસારી નાએ વગર પાસ પરમીટે પોતાના પાસે ભુરા કલરના બેગમાં
ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની નાની મોટી બાટલીઓ કુ લ નંગ ૧૮ કુ લ કકિં રૂ.
૩૧,૫૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ર્ફોન કકિં રૂ.
૩૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં રૂ. ૩૪,૫૦૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એલ.સી.બી. પોલીસ અધિકારી/

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . બી-પાટમ ગુ.ર.નં- બી ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૫૬૧ જુ ગારિારા

કમમચારીઓ

કલમ ૪,૫ મુજબ મોજે નવસારી-શાંતાદે વી રોડ ઉપર આવેલ િરતીિન
એપાટમ મેન્ટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ કહરાના કારખાનામાં આ કામના
તહોઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી આરોપી નં-૧ નાએ પોતાના ર્ફાયદા સારૂ
મોજે નવસારી-શાંતાદે વી રોડ ઉપર આવેલ િરતીિન એપાટમ મેન્ટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર
ઉપર આવેલ કહરાના કારખાનામાં કામ કરતા આરોપી નંબર-૨ થી ૭ નાઓ સાથે
પાસ પરવાના વગર ગંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી નાલ
પેટે પૈસા કાઢી જુ ગારનો અખાડો ચલાવી આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળી
આવેલ રોકડા રૂ.૧૦,૮૨૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૩૩૦/- તથા નાલના
રૂ.૨૬૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ.૧૨,૪૧૦/- નો
મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં
આવેલ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન પાટમ –બી ૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૭૦૦ જુ ગાર િારા એકટ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ- ૧૨ મુજબ તે એવી રીતે કે , આ કામના તહો.એ એક બીજાની મદદગારી થી
પૈસાની લેતી દે તી કરી ગંજી પાના વડે તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુ ગાર રમી
રમાડી અને આરોપીઓના અંગ ઝડતીમાંથી રૂ.૧૦૬૯૦/- તથા દાવ ઉપર જુ ગારના
રોકડા રૂ.૧૫૮૦/- મળી તથા ગંજી પાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે
કક.રૂ.૧૨,૨૭૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

એલ.સી.બી. પોલીસ અધિકારી/

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૧૪૧૨૨પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,

કમમચારીઓ

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ તહો.

ધનશાંતકુ માર નધવનભાઇ િો.પટે લ. ઉ.વ-

૩૦, રહેવાસી-ઘર નંબર-૩૪/૪/૫૭૫૮, અંબાનગર, શનીદે વ મંકદરની ગલ્લીમાં,
ઉિના-મગદલ્લા રોડ, સુરતનાઓ પોતાના કબજાની સર્ફેદ કલરની મારૂતી સુઝુકી
કંપનીની ઇક્કોગાડી નંબર- GJ 05 JR 2966 ની લઇ દમણ ખાતે જઇ દમણ ખાતેના
અલગ અલગ બાર ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ વ્હીસ્કી તથા વોડકાની બોટલો
મળી કુ લ નંગ-૬૬ જેની કુ લ કી.રૂ.૫૧,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ વેચાતો લઇ
પોતાની ઇક્કોગાડીમાં વચ્ચેની સીટમાં બનાવેલ ખાનામાં ભરી વગર પાસ પરમીટે
દારૂના જથ્થા સહીતની ઇક્કોગાડી વહન કરી લઇ આવતા ઇક્કો ગાડી નંબર- GJ 05
JR 2966 કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા એક ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ર્ફોન
કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા ઇક્કો ગાડીની આર.સી.બુકની કોપી તથા ધનશાંતકુ મારના
નામનુ ં લનીંગ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સની કોપી જે બન્ને કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે
રૂ.૩,૧૧,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

