નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૨૯/૦૮/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન 'પાટમ -સી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૧૦૦૬/૨૦૨૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫AE,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(૨) મુજબ સુઝુકી ઇક્કો ફોરવ્હીલ ગાડી
નાંબર-GJ-05-JQ-8553 માાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂના બોક્ષ નાંગ -૯ જેમા
કુ લ્લે બાટલી તથા ટીનબીયર નાંગ-૩૩૬ કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- તથા અંગઝડતીમાાંથી
મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કક.રૂ.-૧,૫૦૦/- તથા મારૂધત સુઝુકી ઇક્કો
ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર-GJ-05-JQ-8553 ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે૨,૨૬,૭૦૦/- નો મુદામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન પાટમ -C-૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૪૪૧

પ્રોહી એકટ કલમ-

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨),૧૧૬(૨)મુજબ પ્રકદપકુ માર વીપતરામ યાદવ ઉં.વ.૩૦
િાંિો.ડ્રાઇવર રહેવાસી રતુપરુ તા.પટ્ટી જી.પ્રતાપગઢ (યુ.પી.) નાએ પોતાના
કબજાની બ્રિક રે ડ કલરનો ટાટા કાંપનીનો આઇસર ટે મ્પો-જેના રજી. નાંબર MH-04JU-9404 ની માાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારધતય બનાવટનો ધવદે શીદારૂની
ધવશ્કી તથા ટીન બીયરની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ-૭,૩૫૬/- જેની
કક.રૂ.૯,૩૨,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૧ જેની કકિં.રૂ.૫૦૦/તથા ટાટા કાંપનીનો આઇસર ટે મ્પો-જેના રજી. નાંબર MH-04-JU-9404 નો જેની
કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા આઇસર ટે મ્પોના સાિનીક કાગળો તેમજ સદર વાહનના
ચાલકનુ ડ્રાઇધવિંગ લાયસન્સ કકિં.રૂ.૦૦/- તથા ટે મ્પો માથી મળી આવેલ ૨૫૦ નાંગ
સફેદ કલરની પાવડર ભરે લી ભુસાની પ્લાસ્ટીકની મીણીયા થેલીઓ તેમજ સદર
ભુસાનુ શ્રી ગણેશ કે રીયર નાઓના નામનુ જેનો GSTIN:26DWTPS1615B2ZE નુ
બીલ કી.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૧૯,૩૨,૯૦૦/-નો મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શન

નવસારી રૂરલપો.સ્ટે પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૧૪૧૬૩ પ્રોહી એક્ટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એ.ઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ આરોપીએ તથા વોન્ટે ડ આરોપીએ
એકબીજાની મદદગારી કરી પકડાયેલ એક ગોલ્ડન િાઉન કલરનો આઇસર ટે મ્પો
જેનો રજી નાં.GA-07-F-6902 જેનો એન્જીંન નાંબર E424CDHM180711 તથા ચેચીસ
નાં. MC2H3JRC0JA137341 તથા ફાસ્ટટે ગ સ્ટીકર લગાવેલ ટે મ્પો જેની કકિંમત
રૂધપયા આશરે ૧૦,૦૦,૦૦૦/- (૨) ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂની નાની મોટી
વ્હીસ્કીની કુ લ્લે નાંગ-૭૭૦૪ નો પ્રોહી મુદ્દામાલ કુ લ્લે કક.રૂ. ૧૦,૮૦૦૦૦/- (૩) એક
આઇટે લ કાંપનીનો બ્લલ્યુ તથા બ્લલેક કલરનો ડયુઅલ ધસમ વાળો મોબાઇલ જેની
કક.રૂ.૫૦૦/- (૪) એ.એસ. ટ્રે ડસમ કાંપનીની બીલ્ટી તથા ઇ વે બીલ ની નકલ પાના
નાંગ-૦૪ કક.રૂ ૦૦/૦૦ (૫) અસલ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી કુ લ
કક.રૂધપયા- ૨૦,૮૦,૫૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી
કરવામાાં આવેલ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન પાટમ સી ગુ.ર.નાં- ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૫૦૦/૨૦૨૧ પ્રોહી

અધિકારી/ કમમચારીઓ

એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ

આઇ- ૨૦ કાર જેનો રજી

નાંબર- GJ-05-RG- 9787 નો ચાલક જીજ્ઞેશભાઇ અશોકભાઇ વરીયા ઉ.વ ૩૦ રહે
૪૦૦ નાંદનવન સોસાયટી બાપા સીતારામ ચોક કતારગામ સુરત શહેર તથા પ્રોહી
મુદ્દામાલ ભરી આપનાર વોન્ટે ડ આરોપી તુષાર ઉફે રાજુ રહે દમણ મો.નાં 70694

31051 નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી તહો નાં ૧ નાઓએ પોતાના કબ્લજાની
આઇ- ૨૦ કારમાાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ નાંગ - ૨૪૦ કક.રૂા.૩૦,૦૦૦/- તથા આઇ- ૨૦ કાર નાંબર- GJ-05-RG- 9787 કક.રૂા ૪,૦૦,૦૦૦/તથા રીયલમી કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂા- ૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂા
૪,૪૦,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં
આવેલ.
જલાલપોર પોલીસ સ્ટે શન

જલાલપોર પો.સ્ટે . પાટમ -બી ૧૧૮૨૨૦૧૫૨૧૧૬૫૦ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મોજે નગીનજીવનની ચાલ, મનોજભાઇ બાબુભાઇ બાદલ નાઓના ઘરની સામેની
ખુલ્લી જગ્યામા તા.જલાલપોર જી.નવસારી જેથી ઉપરોક્ત તહોમતદારો એકબીજાની
મદદગારી કરી જલાલપોર નગીનજીવનની ચાલ ખાતે મનોજભાઇ બાબુભાઇ બાદલ
નાઓના ઘરની સામે ખુલ્લી જગ્યામા ભેગા મળી તીન પત્તીનો રોકડા રૂધપયાનો
હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની
અંગ ઝડતી માથી તથા જુ ગાર દાવ ઉપરના કુ લ્લે રૂધપયા ૧૧,૧૮૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૦૩ કુ લ કકિંમત રૂપીયા-૧૮,૦૦૦/- નો મળી કુ લ્લે રૂધપયા
૨૯,૧૮૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન 'પાટમ -સી FIR નાંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૧૦૧૨/૨૦૨૧

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫AE,૮૧,૯૮(૨), ૧૧૬(૨) મુજબ તે એવી રીતે કે, આ કામનાાં તહો. નાઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી તહો.નાં. ૧ નાઓની તેમની પોતાના કબ્લજાની ઓમ્ની વાન
નાંબર-GJ-06-EH-2720 માાં વગર પાસ પરમીટે ૧૩ પુઠાના બોક્ષમાાં ભારતીય
બનાવટનો દે શી દારૂ ટેં ગો પાંચ કુ લ્લે બાટલી નાંગ-૬૨૪ જેની કુ લ્લે કક.રૂ.૩૭,૪૪૦/નો મુદ્દામાલ તથા આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની
કક.રૂ.૪,૦૦૦/- તથા ઓમ્ની કાર નાંબર-GJ-06-EH-2720 જેની કક.રૂ.૮૦,૦૦૦/તથા બીજી ઓમ્ની વાન નાંબર-GJ-21-M-9489 જેની કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કક.રૂ.૧,૯૧,૪૪૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં
આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી અધિકારી/

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૧૬૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ

કમમચારીઓ

૬૫.એ,ઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) આ કામે તહોમદાર (૧) અલીમુકદન ઉફે સલીમુકદન
તાજુ કદન શેખ તથા વોન્ટે ડ આરોપી (૨) મોબીન જેનુ ાં પુરુ નામઠામ જણાયેલ નથી
તેણે અશોક લેલન દોસ્ત ટે મ્પો રજીસ્ટ્રે શન નાંબર- GJ-31-T-1905 માાં વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બોટલો મળી
કુ લ-૧૬૨ નાંગ કક.રૂ.૮૧,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આપતા કોબીજના વેસ્ટજ
કટ્ટાની આડમાાં વહન કરી સુરત-કડોદરા લઇ જતા અશોક લેલન દોસ્ત ટે મ્પો નાંબરGJ-31-T-1905 કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ
ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/-, રોકડા રૂધપયા.૧૫૦૦/- તથા કોબીજના વેસ્ટજ કટ્ટા
નાંગ-૧૦ કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૪,૩૮,૧૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટશન

ખેરગામ પાટમ -A પો.સ્ટે .ગુ.ર. નાં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૭૮૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) તથા ઈ.પી.કો.કલમ ૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧ મુજબ
મો.સા. ઉપર પાયલોટીગ કરનાર પકડાયેલ આરોપી(૧) કે યરુ કુ માર બીપીનભાઇ
ુ ાઇ કોળી પટે લ ઉ.વ.૨૪ રહેવાસી કલસર ભુલકુ ાં ફળીયા જેકશન કાંપનીની
માંગભ
બાજુ માાં ઉદવાડા તા.પારડી જી.વલસાડ તથા પાયલોટીંગ કરનાર તથા મુદ્દામાલ
ભરાવનાર વોન્ટે ડ આરોપીીઃ- (૨) ગૌત્તમ રામપાલ વમામ (પટે લ) રહેવાસી કલસર

આકહર ફળીયા ઉદવાડા તા.પારડી જી.વલસાડ કાર ચાલકવોન્ટે ડ આરોપી -(૩)
જેના નામ સરનામાની ખબર નથી મુદ્દામાલ માંગાવનાર વોન્ટે ડ આરોપીીઃ-(૪) નૈનેશ
ઉફે ધનતેષ મોહનભાઇ પટે લ રહેવાસી વાંકાલ મોખા ફળીયા તા.ચીખલી જી.નવસારી
જેઓ એક બીજાની મદદગારી કરી આરોપી નાં-૩નાઓએ દમણથી હુડાય કાંપનીની
એસન્ટ કાર નાં.- GJ-15-AD-3109 માાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની
નાની મોટી બાટલીઓ તથા ટીન બીયર કુ લ નાંગ-૫૧૪ જેની કકિં.રૂ.૪૧,૦૦૦/-નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી લાવી જે પકડાયેલ આરોપી સાથે કહરો હોન્ડા પેસન મો.સા. નાં.
GJ 15 BJ 6579 ઉપર પાયલોટીંગ કરી જે વોન્ટે ડ આરોપી નાં.-૪ નાઓને આપવા
લઈ જતા આરોપી નાંબર-૧નાઓ ઉપરોક્ત કાર કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-ની સાથે તથા
ઉપરોકત મો.સા.કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૨,૧૬,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.
ગણદે વી પોલીસ સ્ટશન

ગણદે વી પો.સ્ટે પાટમ -બી ગુ.ર.નાં.-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૫૧૪/૨૦૨૧ જુ ગાર િારા કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૧૨ મુજબ તે એવી રીતે છે કે આ કામના તહો નાઓ મોજે વડસાાંગડ, આઝાદ
ફળીયા, ભાવેશ અરૂણભાઇ પટે લના મકાન આગળ ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં
ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો જુ ગાર રમતા અંગઝડતીના
રૂ.૧૩૪૩૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૬૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨
ની કક.રૂ. ૦૦/- તથા પાાંચ મોબાઇલ કક.રૂ.૨૦૫૦૦/- ગણી કુ લ્લે કક.રૂ. ૩૫૫૩૦/ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટશન

જલાલપોર પો.સ્ટે . પાટમ -બી ૧૧૮૨૨૦૧૫૨૧૧૬૫૭ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

તહોમતદારો જાહેરમા ગોળ કુ ાંડાળુ વળી તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુ ગાર રમી
રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની અંગ ઝડતી માથી તથા
દાવ ઉપરના કુ લ્લે રૂધપયા ૮૦,૧૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૮ કુ લ કકિંમત રૂપીયા૩૪,૦૦૦/- તથા મો.સા નાંગ-૦૫ જેની કકિં.રૂ. ૧,૭૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કકિં.રૂ.૨,૮૪,૧૧૦/- મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ

