નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૨૭/૦૬/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

એલ.સી.બી. નવસારીના અધિકારી/

ચીખલી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૧૨૪

કમમચારીઓ

વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઈ જતા ટાટા ૪૦૭ નો ટે મ્પો ચાલક

તારીખ:-૨૭/૦૬/૨૦૨૧ આરોપીએ

મેહલ
ુ ઉર્ફે પપ્પુ છગનભાઈ મેપાભાઈ ડાાંભલા (ભરવાડ) નાઓ ભારતીય
બનાવટની ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કી તથા વોડકાની બાટલીઓ કુ લ નાંગ-૫૫૨
જેની કકિંમત રૂપીયા.૧,૩૫,૬૦૦/-ના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા ૪૦૭
ટે મ્પા નાંબર GJ-15-X-0102 કકિં.રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/- તથા પકડાયેલ
આરોપીની અંગ ઝડતીમાાંથી મળે લ મોબાઈલ ર્ફોન નાંગ-૨ કકિંરૂ. ૧૦૦૦/મળી કુ લ રૂ. ૫,૮૬,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓને ડીટે નઇ કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.
એલ.સી.બી. નવસારીના અધિકારી/

વાાંસદા પો.સ્ટે . પાટમ બી ગુ.ર.નાં ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૭૮૯/૨૦૨૧

કમમચારીઓ

જુ ગારિારા કલમ ૧૨ અ મુજબ મોજે. વાાંસદા નવા ર્ફળીયા રોડ ઉપર
આવેલ જાહેર સૌચાલયની બાજુ માાં તા.વાાંસદા જી.નવસારી
દક્ષીણ આશરે ૧ કી.મી. 'તે એવી રીતે કે આ કામના તહોનાઓએ રસ્તે
આવતા જતાાં માણસો પાસેથી ગે.કા.રીતે શ્રીદે વી બજારના આંક ર્ફરકના
આંકડાઓ ઉપર પૈસા વતી લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો જુ ગાર રમી
રમાડતા આરોપી નાં-(૧) આંક ર્ફરકના આંકડાઓ લખેલ ચીઠ્ઠી નાંગ-૧૬,
કાચી ચીઠ્ઠી નાંગ-૬૯ તથા મજકુ રની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા
રૂધપયા ૧૬,૨૬૦/- તથા બે મોબાઈલ ર્ફોન કકિંરૂ. ૬૦૦૦/- તથા પકડાયેલ
આરોપી નાં-(૨) નાઓ જગ્યા ઉપર પૈસા લગાડી હારજીતનો જુ ગાર રમવા
આવી તેની પાસે આંક ર્ફરકના આંકડાઓ લખેલ ચીઠ્ઠી નાંગ-૩, અને તેની
અંગ ઝડતી માાંથી રોકડા રૂધપયા ૪૯૦/- મળી આવી કુ લ રોકડા રૂપીયા૧૬૭૫૦/- તથા બે મો.ર્ફોન કુ લે રૂપીયા-૬૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂપીયા૨૨,૭૫૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં
આવેલ.

ખરે ગામ પો.સ્ટે . અધિકારી/ કમમચારી

ખેરગામ પો.સ્ટે .

પાટમ . સી નાં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૫૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ

૬૫એઈ,૧૧૬(ર), ૯૮(૨) મુજબ તહો.એ અતુલ શકકત થ્રી ટે મ્પો નાં.- GJ15-Z-7433 નીમાાં ભાંગારના આડમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ
વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ કુ લ નાંગ-૫૫૨ જેની કકિં.રૂ.૪૩,૨૦૦/-નો
મળી તથા ટે મ્પો ની કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૮૩,૨૦૦/-નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.
ચીખલી પો.સ્ટે . અધિકારી/ કમમચારી

ચીખલી પો.સ્ટે પાટમ -સી-૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૦૮૪/૨૦૨૧ આરોપી ધવરલ
ઉર્ફે ધવરુ મોહનભાઇ કો.પટે લ ઉ.વ.૩૬ િાંિો.ખેતી રહે. સોલિરા ગામ
વાંકાલીયા ર્ફળીયા તા.ચીખલી જી.નવસારી વાળાએ પોતાના ઘરના
કબ્જજામાાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો
ધવદે શીદારૂ ધવશ્કીની બાટલીઓ નાંગ-૨૯૯ જેની કક.રૂ.૩૧,૭૫૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરવામાાં આવેલ.

વાાંસદા પો.સ્ટે . અધિકારી/ કમમચારીઓ

વાાંસદા

પો.સ્ટે . 'પાટમ બી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૭૭૫/૨૦૨૧ જુ ગાર િારા

કલમ-૧૨ મુજબ આ કામના તહોનાએ એક બીજાના મેળાપણાથી
પોતાના ર્ફાયદાસારૂ વોન્ટે ડ આરોપી રમણભાઇ નગીનભાઇ િો.પટે લ ના
ઘરના ઓટલા ઉ૫ર પૈસા પાનાનો હાજર જીતનો જુ ગાર રમતા અંગ
ઝડતીના રૂા.૧૨,૨૨૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૩ કક.રૂા.૮૫૦૦/- તથા બે
મો.સા. જે કક.રૂા.૫૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂા.૭૬૭૨૦/- તથા ગાંજી
પાનાનાંગ-૫૨ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

