નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૧ થી ૨૫/૦૭/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

વાાંસદા પો.સ્ટે . અધિકારી/

વાાંસદા પો.સ્ટે . 'પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૯૩૯/૨૦૨૧ ૬૫AE,૮૧, ૯૮(૨),

કમમચારીઓ

૧૧૬(૨) મુજબ સફેદ કલરની મહિદ્રા પીકઅપ નાંબર-MH-48-AG-8848 ચાલક
ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારૂનો જથ્થો ભરી આપનાર તથા લેનાર વોન્ટે ડ
આરોપી :- નાઓએ એક બીજાની મદદગારી કરી મિેન્દ્ર પીકઅપના બોડીના
પાછળના ભાગે જુ ના વપરાયેલ ખાલી કેરેટની ઓથમાાં ધવદે શી દારૂની બાટલી તથા
ટીન બીયર કુ લ બોક્ષ નાંગ-૩૫ જેમા કુ લ્લે નાંગ-૧,૧૮૮ જેની હક.રૂ.૧,૫૭,૨૦૦/તથા વાિનની હક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા તિો અંગઝડતી ના રોકડા રૂધપયા ૨૦૦/તથા ખાલી કેરેટ નાંગ-૫૫ જેની કી.રૂ.૨૭૫૦/-ગણી તમામ મુદામાલની
હક.રૂ.૪,૬૦,૧૫૦/- નો મુદામાલસાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાિી કરવામાાં
આવેલ.

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૪૬૯

અધિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોિી એકટ કલમ ૬૫AE,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુજબ આ કામના તિો નાએ વગર
પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ઘરમાાં બેડરૂમમા તથા બાથરૂમમાાં
ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ પોતાની એકટીવા મોપેડ નાં. GJ-21AG-9726 ઉપર વિન કરી લાવી તથા વોન્ટે ડ આરોપી (૨) અજુ મન ગાાંિી
રિે.નવસારી જેના પુરા નામ સરનામા જણાઇ આવેલ ન િોય તેણે અમુક પ્રોિી
જથ્થો લાવી પુરો પાડી એકબીજાની મદદગારી કરી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી
દારૂની વ્િીસ્કીની કુ લ બાટલીઓ નાંગ ૩૨ કુ લ હકિં રૂ. ૨૬,૦૦૦/- તથા એક નોકીયા
કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન હકિં રૂ. ૩૦૦૦/- તથા એકટીવા મોપેડ નાં. GJ-21-AG-9726
હકિં રૂ. ૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે હક.રૂપીયા ૩૯,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાિી કરવામાાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

નવ.રૂરલ પાટમ સી ગુ.ર.ન ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૦૨૨ પ્રોિી એકટ કલમ ૬૫એઈ,

કમમચારીઓ

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ પોતાના કબજાની મારૂતીવાન નાંબર GJ-21-2650 કી.રૂ.
૧,૦૦,૦૦૦/- માાં ગેર કાયદે સરનો ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂ વ્િીસ્કી,
બાટલીઓ નાંગ કુ લ નાંગ-૯૧૨ તથા ટીન બીયર નાંગ- ૭૨ મળી કુ લ નાંગ-૯૮૪
જેની હકિં.રૂ.૬૦,૦૦૦/- નો પ્રોિી મુદ્દામાલ મળી કુ લ કીં. રૂ. ૧,૬૦,૦૦૦/- નો
મુદામાલ વિન કરી લઇ આવી પોલીસને જોઇ થોડે દુ ર તેના કબજાની
મારૂતીવાનમાાં ભરે લ પ્રોિી મુદામાલ સાથેની સ્થળ ઉપર મુકી નાશી ગયેલ િોય

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

પાટમ સી ગુ.ર.ન ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૦૧૪ પ્રોિી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),

કમમચારીઓ

૯૮(૨), મુજબ ગ્રે કલરની મારૂતી સુઝુકી બલેનો કાર રજી નાં.GJ-16-CN-4476માાં
પાછળની ડીક્કીમા થેલાઓમા જેતે કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી છુટી
વ્િીસ્કી/ટીન બીયરોની કુ લ બાટલી નાંગ-૯૧ હકિંમત રૂધપયા ૩૪,૨૦૦/- નો પ્રોિી
મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે પોતાના આધથિક ફાયદા સારૂ વિન કરી લઇ આવી
મારૂતી સુઝુકી બલેનો કાર રજી નાં.GJ-16-CN-4476 હક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન-૧ હકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા આિારકાડે ની નકલ હક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી
મળી કુ લ હક.રૂ.૫,૪૪,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાિી
કરવામાાં આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી

બીલીમોરાપો.સ્ટે . પાટમ -C-ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૦૬૨૧૧૫૪૪ પ્રોિી એકટ કલમ

અિીકારી/કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧ ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂની વ્િીસ્કીની નાની મોટી
બાટલીઓ નાંગ ૩૩૬જેની હક.રૂ. ૩૮,૪૦૦/- નો વગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદે સર
રીતે રાખી તથા એક મોબાઇલ ફોન જેની હકમાંત રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૩૮,૯૦૦
પ્રોિી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇ નકરી આગળની કાયમવાિી કરવામાાં આવેલ.

