નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ થી ૦૨/૦૫/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . અધિકારી/

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટે ીશન. પાટમ સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧

કમમચારીઓ

૧૩૨૫ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫(એ,ઇ),૧૧૬(બી),૯૮(૨), પ્રોહી એકટ કલમ૬૫(એ,ઇ),૧૧૬(બી),૯૮(૨),૮૧ મુજબ તે એવી રીતે કે, ઉપર બતાવેલ
તા.ટા તથા જગ્યાએ આ કામના તહો. એ પોતાના એકબીજાની
મદદગારીથી આથીક ફાયદો મેળવવા સારૂ પોતાના કબ્જજાની એક કાળા
કલરની મારૂતી એસ એક્સ ફોરવ્હહલ કાર રજી.નં.MH-01-AE-1958
કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-માં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ઓકફસર
ચોઇસ બ્જલુ હહીસ્કીની બાટલીઓ કુ લ્લે નંગ-૩૪ કકિંમત રૂપીયા-૧૭,૦૦૦/નો મુદ્દામાલ વહન કરી લઇ જતા તેઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળે લ
મોબાઇલ ફોન-૩ કકિં.રૂ ૧૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૨,૩૨,૦૦૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોય

એસ.ઓ.જી. પોલીસ અધિકારી/

નવસારી રુરલ પાટમ A ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૧૩૧૯

કમમચારીઓ

ઇ.પી.કો કલમ ૨૮૬ તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિધનયમ ૧૯૫૫ ની
કલમ ૩,૭ મુજબ મોજે કબબલપોર બજારમાં આવેલ સાંઈ સ્ટીલ નામની
દુ કાનમાં તા.જી.નવસારી તહો ગજેધસિંહ ભંવરધસિંહ રાઠોડ ઉ.વ ૫૦ રહે
હકરનગર સોસાયટી માિવધસિંહ ભાયલ ના મકાનમાં કબબલપોર બજાર તા.
જી.નવસારી મુળ રહે ૩૦.ગેલાવાસ તાલુની જી.જોિપુર રાજસ્થાનનાએ
પોતાની દુ કાનમાં કોઇ સત્તાધિકારો પાસેથી લાયસન્સ મેળહયા વગર રાંઘણ
ગેસ ધસલીન્ડરો સરકારશ્રીના ધનયંત્રણ હેઠળ ધનકદિ ષ્ટ કરવામાં આવેલ
આવશ્યક ચીજવસ્તુ રાંિણગેસના ધસલીન્ડર મેળવી સંગ્રહ કરી સંગ્રહ કરે લ
મોટા ગેસ ધસલીન્ડરમાંથી નાના મોટા ગેસ ધસલીન્ડરમાં રીફીલીંગ કરી ઉંચા
ભાવે ગ્રાહકોને વેચાણ કરી પોતાના આધથિક ફાયદા સારૂ અનઅધિકૃ ત રીતે
ગેસ રીફીલીંગ કરતા ગેસના ભરે લ બોટલ તથા ગેસ રીફીલીંગ પાઇપ
તથા વજનકાંટો તથા ટી પાનુ તથા પક્કડ તથા સ્ુ ડ્રાઈવર ધવગેરે
સાિનો મળી કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૧૪,૫૬૦/- ની મત્તાના મુદ્દામાલ
પંચનામાની ધવગતે તપાસ અથે કબજે કરી પકડાયેલ આરોપીને હાલમાં
કોધવડ- ૧૯ મહામારી ચાલતી હોય જેથી કોધવડ-૧૯ અંગેનો રીપોટમ કરાહયા
બાદ અટક કરવાનો હોય જેથી તેને ડીટે ન કરે લ છે . જેથી મારી તેઓના
ધવરૂધ્િ ઇ.પી.કો કલમ ૨૮૬ તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિધનયમ ૧૯૫૫
ની કલમ ૩,૭ મુજબ ગુનો કરે લ હોય

વાંસદા પાટમ બી –ગુ.ર.નં-

'તે એવી રીતે કે આ કામના તોહોનાએ વરલી મટકાના આંક ફરકના

૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૪૬૮/૨૦૨૧

આંકડાઓ લખાવતા હોય અને આ કામના વોન્ટે ડ આરોપી અધનલભાઇ

જુ ગારિારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ

ઉલુકભાઇ જાદવ રહે.-કણિા બોરીપાડા ફળીયુ ં તા.વાંસદાનાઓ પકડાયેલ

મોજે કણિા ગામે બોકરપાડા ફળીયામાં

આરોપીઓ પાસેથી પૈસા લઇ કાપલીઓ આપી પોતે નાશી ગયેલ હોય

ડુ ગ
ં રી ઉપર ખુલ્લી જગ્યામા જગલી
ં

જેથી પકડાયેલ આરોપી નં.૧ થી ૪ નાઓ પાસેથી તેમની અંગ

ઝાડ નીચે તા.વાંસદા

ઝડતીમાંથી મળી આવેલ રૂ,૧,૭૨૦/- તથા આંકો લખેલ કાગળની

જી.નવસારી

કાપલીઓ નંગ-૪ જેની કક,રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ,૧,૭૨૦/- સાથે પકડાઇ

દબિણે કી.મી.૧૬

જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત

