નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૦ થી ૨૭/૧૨/૨૦૨૦
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ગણદે િી પાર્ટ -સીનં-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૦૩૨૨૨ પ્રોહી એક્ર્ કલમ ૬૫એઇ,
૯૮(૨),૧૧૬(બી),૮૧ મુજબ આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી
આરોપી (૧) દદવ્યેશભાઇ અશ્વીનભાઇ પર્ે લ તા.ઓલપાડ જી.સુરત

(૨) જયરામભાઇ

િાલજીભાઇ મકિાણા િરાછા તા.જી.સુરત મો.નં.૭૬૨૧૮૦૦૨૯૧ નાઓએ પોતાના
કબ્જજાની એક સીલ્િર કલરની ફોડટ ફીગો કાર જેનો રજી નં.GJ-05-CE-2295 માં
ભારતીય બનાિર્ની વ્હીસ્કીની બાર્લી નંગ ૨૨૨ જેની દક.રૂ.૫૭,૦૦૦/- નો પ્રોહી
જથ્થો િોન્ર્ે ડ આરોપીઓ (૩) જીમીભાઇ રમેશભાઇ િાધેલા રહે. અમરોલી સુરત
મો.નં-૮૧૪૦૨૩૨૦૫૩ તથા (૪) આઝાદ વસિંગ રહે.સાયન રોડ કોસાડ સુરત (૫)
કલ્પો રહે.અમરોલી તારિાડી સુરત એક સીલ્િર કલરની ફોડટ ફીગો કાર જેનો રજી
નં.GJ-05-CE-2295 ની દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાિર્ની વ્હીસ્કીની
બાર્લી નંગ ૨૨૨ જેની દક.રૂ.૫૭,૦૦૦/- મોબાઇલ નંગ-૨ ની દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી
કુ લ્લે દક.રૂ.૨,૧૭,૦૦૦/- મુદામાલ સાથે ડીર્ે ઇન કરિામાં આિેલ.
નિસારી ર્ાઉન પો.સ્ર્ે . પાર્ટ બી ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૦૬૨૪૦ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ તહોમતદારોએ મોજે નિસારી
જુ નાથાણા મતીયા પાર્ીદાર િાડી સામે વિપુલભાઇ દે સાઇના મકાનના આગળ ખુલ્લામાં તીન પત્તી પૈસા પાનાનો
હારજીતનો જુ ગાર રમતા રે ડ દરમ્યાન અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂપીયા ૭૭૩૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૧૮ કી.રુ.૦૦/- તથા
દાિ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૨૭૨૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૩૪ કી.રૂ.૦૦/- તથા ત્રણ મોબાઇલ ફોનો દકિં રૂ.૮૦૦૦/- કૂલ
કી.રૂ. ૧૮,૪૫૦/-નો મુદામાલ સાથે ડીર્ે ઇન કરિામા આિેલ.
િાંસદા પો.સ્ર્ે . 'પાર્ટ -સી નંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૦૧૭૨૪ ૬૫AE,૮૧,૯૮(૨) કલમ મુજબ આ કામે ઇકો ગાડીનો ચાલક વપન્ટુ ખુમારામ મેધિાલ ઉ.િ.૨૪ રહેિાસી-રૂપાિાસ દે િાવસિંહ ધાણી તા.સોજત જી.પાલી (રાજસ્થાન) નાઓએ પોતાની સફેદ
કલરની મારૂતી સુઝુકી ઇકો ગાડીમાં ભારતીય બનાિર્ની વિદે શી દારૂની મોર્ી છુટ્ટી બાર્લીઓ નંગ-૪૮ દક.રૂ-૪૮,૦૦૦/તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ દક.રૂ-૫,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂપીયા-૫૦૦/- મળી કુ લ્લે-૫૩,૫૦૦/- તથા ઇકો ગાડી
દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૨,૦૩,૫૦૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીર્ે ઇન કરિામાં આિેલ.
નિસારી ર્ાઉન પો.સ્ર્ે . પાર્ટ - બી- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૦૬૨૨૩ જુ ગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ આ કામનાં તહોમતદારોએ પોતાના
અંગત ફાયદા સારૂ હારજીતનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર રમી રમાડતા મળી આિેલ હોય અને તેઓની અંગ ઝડતી માંથી
રોકડા રૂપીયા ૫૦૮૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૧૫કી.રુ.૦૦/- તથા દાિ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૫૨૨૦/- તથા ગંજીપાના
નંગ-૩૭ કી.રૂ.૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૦૨ કી.રૂવપયા ૧૦૦૦/- મળીકૂલ કી.રૂ.૧૧,૩૦૦/-નો મુદામાલ તથા
જુ ગારના સાધનો સાથે ડીર્ે ઇન કરિામા આિેલ.
ચીખલી પો સ્ર્ે પાર્ટ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૦૨૬૯૦ પ્રોહી એકર્ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ તથા ઇ.પી.કો
કલમ ૨૭૯, તથા એમ.િી.એકર્ ૧૭૭, ૧૮૪ મુજબ આ કામના આરોપીઓ નં-(૧) તથા (૨) િોન્ર્ે ડ આરોપી એકબીજાની
મદદગારી થી દમણથી પરપ્રાંતીય બનાિર્ની ૭૫૦ તથા ૧૮૦ મીલીિાળી વ્હીસ્કીની બાર્લીઓ તથા ૫૦૦ મીલીિાળી
ર્ીન બબયરની મળી કુ લ્લે નંગ ૧૧૩૪ જની દક.રૂ ૧,૪૨,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િગર પાસ પરમીર્ે ગેર કાયદે સર રીતે
હોન્ડાસીર્ી કાર નંબર GJ- 15-CB-5782 ની દકિં. રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- માં ભરી લઇ િહન કરી લઇ પોતાની કાર પુરઝડપે અને
ગફલત ભરી રીતે હંકારી પોતાની કારનો સ્ર્ે રીંગ પરનો કાબુ ગુમાિી રોડની સાઇડ પરના ઝાડ સાથે અથડાિી કારમાં
નુકશાન પહોંચાડી પકડાયેલ આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી તેમજ કારમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન મળી નંગ-૦૪ દકિં.
રૂ. ૯,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂપીયા ૬,૫૧,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપરથી ડીર્ે ઇન કરિામાં આિેલ.

