નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ થી ૨૪/૦૪/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી ટાઉન પોલીસ

નવ.ટાઉન પોસ્ટે. પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૨૦૮૩૮ પ્રોહી એકટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫AE,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ મુજબ ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો નાની મોટી

કમમચારીઓ

બાટલીઓ તથા પાઉચ કુલ નંગ ૧૭૭ કકિં રૂ.૨૯,૪૦૦/- નો ઓટો રીક્ષા ચાલક આરોપી
(૪) સુધનલભાઇ ગોવિમનભાઇ કાધવઠીયા ઉ.વ.૨૫ રહે.ધવજલપોર સંભાજીનગર ભાડાના
મકાનમાં તા.જલાલપોર જી.નવસારી નાની ઓટો રીક્ષા નં. GJ-21-X-2308 કકિં
રૂ.૭૫,૦૦૦/- માં વહન કરી લાવી આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી અલગ અલગ
કંપનીના મોબાઇલ નંગ ૦૩ કકિં રૂ.૬,૫૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧,૧૦,૯૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન

ચીખલી પો.સ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નં- ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૩૧૮ /૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

અધિકારી/ કમમચારીઓ

(a)(e),૧૧૬(b),૮૧,૯૮(૨) મુજબ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧ મુજબ અશોક લેલન

તેમજ નાયબ પોલીસ

કંપનીનુ કંટેનર નં MH-46-AF-7409 મા ભીમપોર થી ઇગ્લીશ દારુનો જથ્થો ભરી

અધિક્ષકશ્રી, નવસારી

કંટેનરમા ઇંગલીશ દારુ ભરે લ હોવાની હકીકત છુપાવવા અને ઠગાઇ કરવાના ઇરાદે થી

ધવભાગ.

કંટેનરમા પ્લાસ્ટીકના દાણાની બેગો ભરે લ હોવા અંગેની ખોટી બીલ્ટી બનાવી ખરા તરીકે
ઉપયોગ કરવા સારૂ પકડાયેલ આરોપી રામકુમાર પ્રેમનાથ યાદવને દારુના જથ્થા
સહીતનુ કંટેનર ગુજરાત રાજ્યના સુરત બારડોલી ખાતે પહોચાડવા સારુ આપતા
પકડાયેલ આરોપી દારુના જથ્થા સહીતનુ કંટેનર વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ
આવતા ચીખલી ચાર રસ્તા ઓવર બ્રીજ પાસે સેફરોન હોટલ સામે ને.હા.નં.૪૮ ઉપર
મુબ
ં ઇથી અમદાવાદ તરફ જતા રોડ પર તા.ચીખલી જી.નવસારી ખાતે પોલીસ
નાકાબંિી દરમ્યાન પકડાયેલ જેમા (૧) ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા
વોડકાની નાની મોટી બોટલો, તથા ટીનબીયર મળી કુલ્લે ૬૦૨ પુઠ્ઠાના બોક્ષમાં કુલ્લે
બોટલો નંગ- ૨૩,૧૬૦ જેની કુલ્લે કી.રૂ. ૨૧,૮૮,૩૨૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા (૨)
અશોક લેલન કંપનીનુ કંટેનર નં MH-46-AF-7409 કક.રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩)
બીલ/બીલ્ટી પાના ૮ કી રૂ ૦૦/- તથા (૪) કંટેનર નં MH-46-AF-7409 લગત ના
કાગળો ની ઝેરોક્ષ નકલ ૬ કીમત રૂ ૦૦/- (૫) એક ICICI BANK તથા એક IDFC FIRST
BANK ના ફાસ્ટેગ કી રૂ ૦૦/- (૬) રોકડા રુપીયા ૧૮૩૦/- તથા (૭) બે મોબાઇલ ફોન
કી રૂ ૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ કી રૂ ૩૭,૦૦,૧૫૦/- ના મુદામાલ સાથે ડીટેઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી

ગણદે વી ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૮૧૨ /૨૦૨૨પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(બી),

પોલીસ અધિકારી/

૮૧, ૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બાટલીઓ

કમમચારીઓ

તથા ટીન બીયરો મળી ૫૯૮ નંગ જેની કક.રૂ. ૫૦,૩૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ (૨) સ્વીફટ
કાર નંબર- GJ 15 CA 5858 કકિં.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-, (૩) આરોપીની અંગઝડતીમાંથી મળે લ
મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫૦૦/-, (૪) સ્વીફટ કાર નંબર- GJ 15 CA 5858 ની આર.સી.બુકની
ઝેરોક્ષ નકલ તથા બીજા કાગળો કક.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ.૩,૫૦,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ
સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ગણદે વી પોલીસ

ગણદે વી ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૮૧૩/૨૦૨૨પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(બી),

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૮૧, ૯૮(૨) મુજબ વેગેનાર કાર જેનો રજી નંબર- GJ-05-CD-7744 કક.રૂા૧,૦૦,૦૦૦/- માં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કી બાટલીઓ નંગ- ૮૪ જેની કુલ્લે કક.રૂા
૬૩,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ- ૧ કક.રૂા ૫૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂા ૧,૬૪,૧૦૦/ના મુદ્દુ્ ામાલ સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂલર પાટમ - સી ગુ.ર. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૬૭૫ પ્રોહી એકટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ વેગેનર ગાડીની આગળ પાછળ રજી નં. GJ-05-

કમમચારીઓ

CB-4484 પાછળની સીટની નીચે ચોરખાનામાં છુટ્ટી બાટલીઓ ગોઠવેલ હોય જેમાં
ભારતીય બનાવટની જે તે કંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી વ્હીસ્કીની મોટી છુટી
બાટલીઓ નંગ-૩૮૪ કકિંમત રૂપીયા ૩૫,૫૨૦/-નો તથા અંગ ઝડતી માંથી પકડાયેલ
મોબાઇલ ફોન-૦૧ કકિં.રૂ.૫૦૦/- તથા વેગેનર ગાડી રજી.નં. GJ-05-CB-4484ની
કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- ગણી કુલ કક.રૂ. ૮૬,૦૨૦ /- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટેઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમાં આવેલ મોવાસા ગામે સાયબર વોલંટીયરને સાથે રાખી સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેશ
કાયમક્રમ તથા કફશરમેન અવરનેશ કાયમક્રમ કરવામાં આવેલ .

આગામી બબનસાચીવાલય ક્લાકમ અને ઓકફસ આધસસ્ટન્ટની પરીક્ષા માટે પોલીસ કમમચારીઓ , HG, GRD માટે પરીક્ષા
બંદોબસ્ત દરમ્યાન શુ ં કરવુ ં અને શુ ં ન કરવુ ં તે અંગે બ્રીકફિંગ કરવામાં આવેલ.

