નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૧ થી ૨૮/૧૧/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી ગુ.ર. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૬૦૩ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ મીરા ટ્રાવેલ્સ નં RJ-15-PA-2781 ની ડીક્કી
ફાઉન્ટેન્ડ હોટલ ઘોડ બંદર ચાર રસ્તા મુબ
ં ઇ ખાતેથી પ્લાસ્ટીકના પાસમલમા
ભારતીય બનાવટની જેતે કંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી વ્હીસ્કીની તથા
ટીન બીયરની બાટલીઓ કુલ નંગ-૩૩૬ કકિંમત રૂપીયા- ૨,૧૨,૪૦૦/-નો પ્રોહી
મુદામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ખેરગામ પો.સ્ટે.

ખેરગામ પો.સ્ટે . ગુ.ર. નંબર પાટમ -સી:- ૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૧૦૪૯ પ્રોકહ.એકટ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧ ૯૮(૨), આ કામના તહો. આરોપીઓ-(૧) બજાજ
ઓટો કરક્ષા નં.GJ05TT2839 ચાલક રાજકુમાર ઉફે મોન્ટુ S/O સુરજભાઇ જુલ ુ
પાલ રહેવાસી હાલ શીવપાકમ મ ૂળ રહે.ચીલધવલા થાણા.બડાગાંવ તા.પુડી
જી.વરાણસી યુ.પી તથા મો.સા. ઉપર પાયલોટીંગ કરનાર આરોપીઓ જીતેન્ર
કબજાની બજાજ ઓટો કરક્ષા નં. GJ 05 TT 2839 માં દમણથી ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ છુટી કુલ નંગ-૨૧૬ જેની
કકિં.રૂ.૨૭,૦૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ વોન્ટે ડ આરોપી સોનુસીંગ
ં
ઠાકુર તથા
વોન્ટેડ આરોપી જેકી મારવાડીનાઓએ ઇગ્લીશ દારૂ મંગાવી

આરોપીઓ

જીતેન્ર S/O અમરનાથ સોમનાથ જયસ્વાલ.તથા પ્રમોદકુમાર S/O રામદે વ
શીતલાબક્ષ રાજપુત નાઓ હોન્ડા સાઇન મો.સા. GJ 05 HW 4528 ની
કક.રૂ.૨૭,૦૦૦/-ના ઉપર પાયલોટીંગ કરી તથા કરક્ષાની કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા
તથા મો.ફોન ત્રણ કક.રૂ.૧૫૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૮૦,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરે લ.
વાંસદા પો.સ્ટે . પોલીસ

વાંસદા પો.સ્ટે . 'પાટમ -સી FIR નંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૧૨૩૪/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ-૬૫AE, ૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(૨)મુજબ સફેદ કલરની મહેન્ર પીકઅપ
નંબર-MH-15-GV-1587 નો ચાલક, ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો
આપનાર તથા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો લેનાર નાઓએ
એકબીજાની મદદગારી કરી મહેન્ર પીકઅપ નંબર-MH-15-GV-1587 માં
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ તથા ટીન બીયરના
બોક્ષો નંગ-૧૮ જેમાં કુલ્લે બાટલીઓ તથા ટીન બીયર નંગ-૨૫૨ જેની કુલ
કકિં.રૂા.૧,૭૫,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ તથા સફેદ કલરની મહેન્ર પીકઅપ
નંબર-MH-15-GV-1587 ની કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ કક.રૂ.૪,૨૫,૨૦૦/ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ છે .

ગણદે વી પો.સ્ટે . પોલીસ

ગણદે વી પાટે સી FIR નં. ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૩૩૪૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫-એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ આ કામના પકડાયેલ આરોપી
પ્રમેશકુમાર ગુલાબચંદ શમામ ઉ.વ. ૩૪ હાલ રહે. સેલવાસ, કલેક્ટર બંગ્લાની
નજીક આવેલ ફલેટમાં, સેલવાસ મુળ રહે. બુઢહાર, વોડમ નં.-૧૪, કટ્ટી ટોલા
ધવસ્તાર, પોસ્ટ-બુઢહાર, થાના-બુઢહાર તા.બુઢહાર જી.શહડોલ (મધ્યપ્રદે શ)
તથા વોંટે ડ આરોપી શાહરૂખ ઉફે વેદપ્રકાશ જગદીશપ્રસાદ શમામ રહે.
રહે.ચલાગામ, અપનાઘર સોસાયટી, બબલ્ડીંગ નં- ઇ ફલેટનં.૩૦૩ વાપી,
તા.વાપી, જી.વલસાડ મુળ રહે.જેતહરી તા.સોહાગપુર જી.સેહડોલ (એમ.પી)
તથા દારૂ ભરે લ આઇ-૨૦ કાર નંબર GJ-05-RG-4026 ની આપનાર
શાહરૂખ ઉફે વેદપ્રકાશ જગદીશપ્રસાદ શમામ આરોપી પ્રમેશકુમાર ગુલાબચંદ
શમામ નાએ આ કામના વોંટે ડ આરોપી શાહરૂખ ઉફે વેદપ્રકાશ જગદીશપ્રસાદ
શમામ ના કહેવાથી સેલવાસ –નરોલી ખાતે શાહરૂખ ઉફે વેદપ્રકાશ
જગદીશપ્રસાદ શમામ નો એક માણસ હયુદાઇ
ં
કંપનીની આઇ-૨૦ કાર રજી.
નંબર GJ-05-RG-4026 માં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની
ઇંગ્લીશ દારૂની વ્હીસ્કી, તથા વોડકાની બાટલી નંગ નંગ ૭૧૩ કક.રૂ.
૧,૭૮,૦૦૦/- તથા હયુદાઇ
ં
કંપનીની આઇ-૨૦ કાર રજી. નંબર GJ-05-RG4026 ની કક.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- મળી
કુલ્લે મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૫,૮૩,૦૦૦/- ના પ્રોહી જથ્થા સાથે ડીટે ઇન કરે લ.

એલ.સી.બી. નવસારી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી- ગુ.ર.નંબર ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૫૭૧ પ્રોહી

પોલીસ

એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ જેથી, સદરહુ ં પકડાયેલ

અધિકારી/કમમચારીઓ

ટાટા ટેમ્પો નંબર- MH 04 CA 4589 ના ચાલક આરોપી નરે ન્ર બભલાભાઇ
કોલી નાને વોન્ટે ડ આરોપી પરમેશ્વર જેનુ પુરુ નામ-સરનામુ જણાયેલ નથી
જેનો મોબાઇલ નંબર-૮૩૨૯૫-૧૫૨૦૦ નાએ ટાટા ટે મ્પો નંબર- MH 04 CA
4589 માં ખાલી પુઠાના બોક્ષોની આડમાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂ
જથ્થો ભરી આપી જે દારૂના જથ્થા સકહતનો ટે મ્પો મજકુર પકડાયેલ આરોપીને
વાપી ઓવરબ્રીજ નીચે આપી જે દારૂના જથ્થા સકહતનો ઉપરોકત ટેમ્પો
પકડાયેલ આરોપી વગર પાસ-પરમીટે કડોદરા ઓવરબ્રીજ નીચે પહોંચાડવા
ટ્રે ક ઉપર (૧) ૧૫૨ પુઠાના બોક્ષમાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી
તથા વોડકાની નાની-મોટી બોટલો નંગ- ૬૦૩૬ જેની કક.રૂ.૯,૦૧,૨૦૦/- તથા
(૨) ટાટા ટે મ્પો નંબર- MH 04 CA 4589 કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩)
આરોપીની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨
કક.રૂ.૨,૫૦૦/-, તથા (૪) રોકડા રૂ.૭૦૦/- તથા (૫) ખાલી પુઠાના બોક્ષો
નંગ-૫૦ કક.રૂ.૦૦/- તથા (૬) ટેમ્પો નંબર- MH 04 CA 4589 ના કાગળોફ્રોમ ૩૮, ટે ક્ષ રીસીપ્ટ, આર.સી.બુક, ફોમમ-૬, પરમીટ તથા પીયુસી ની ઝેરોક્ષ
નકલ તમામની કક.રૂ.૦૦/- તથા (૭) પકડાયેલ આરોપીનો આિારકાડમ ,

ચુટણીકાડમ
ં
, પાનકાડમ તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ તમામની કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે
રૂ.૧૪,૦૪,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ.
એલ.સી.બી. નવસારી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી- ગુ.ર.નંબર ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૫૬૫ પ્રોહી

પોલીસ

એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ ટાટા નેનો કાર નંબર- GJ-15-AD8477 ના ચાલક આરોપી ઉમેશભાઇ ભરતભાઇ ઝાપડીયાનાને વોન્ટે ડ આરોપી
મનીષ નાયક (૧) ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂની બોટલો નંગ-૭૬ કક.રૂ.
૬૦,૮૦૦/-, (૨) ટાટા નેનો કાર નંબર- GJ-15-AD-8477 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/, (૩) આરોપીની અંગઝડતી માથી મળી આવેલ એક મોબાઇલ ફોન જેની
કક.રૂ.૫,૦૦૦/-, (૪) રોકડા રૂ.૭૦૦/- તથા (૫) પકડાયેલ નેનો કારની
આર.સી.બુક,પોલીસી, પીયુસી તથા પકડાયેલ આરોપી ઉમેશના નામનો
આિાર કાડમ નંબર-8991 9162 3499 ની ઝેરોક્ષ નકલ કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે
રૂ.૨,૧૬,૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ.

આગામી કદવસોમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોલીસ ભરતી કરવામાં આવનાર છે , જે ભરતીમાં ભાગ લેનાર મકહલા
તથા પુરુષ ઉમેદવારોને દરે ક પો.સ્ટે. ધવસ્તારમાં પોલીસ ભરતી અંગે પોલીસ કમમચારીઓ રારા ભરતી અંગેની
સમજ - તાલીમ આપવામાં આવે છે .

