નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ થી ૨૭/૦૩/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી એલ.સી.બી.

ધવજલપોર પો.સ્ટે . Part- C ૧૧૮૨૨૦૨૨૨૨૦૨૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,

પોલીસ અધિકારી/

૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨) મુજબ

કમમચારીઓ

7697માં ૦૯ પુઠાના બોક્ષમાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કી તથા

આરોપીના કબજાની સેલેરીયો કાર નં. GJ 15 CL

ટીન બીયરની બોટલો નંગ- ૩૮૪ જેની કક.રૂ.૩૬,૦૦૦/- નો પ્રોહી જથ્થો ભરાવી
આપતા પકડાયેલ આરોપી સદરહુ ં પ્રોહી જથ્થો વગર પાસ-પરમીટે વોન્ટે ડ
આરોપી ઇમરાન રહે.પલસાણા જેનું પુરૂનામ સરનામુ ખબર નથી મો.નં7046936113 ને આપવા સારૂ વહન કરી લઇ આવતા મોજે AB સ્કુલની સામે
છાપરાથી વેડછા તરફ જતા જાહેર રોડ ઉપર (૧) ૦૯ પુઠાના બોક્ષમાં ભારતીય
બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બોટલો નંગ-૩૮૪ જેની
કક.રૂ.૩૬,૦૦૦/-, (૨) સેલેરીયો કાર નં. GJ 15 CL 7697 કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- (૩)
રોકડા રૂ.૮૫૦/- તથા (૫) એક વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/તથા (૬) સેલેરીયો કાર નં. GJ-15-CL-7697 ની આર.સી.બુકની ઝેરોક્ષ નકલ
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૩,૬૧,૮૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.
ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશન

ખેરગામ પો.સ્ટે પાટમ -એ ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૨0૧૮૬ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો.કલમ ૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧ મુજબ મારૂતી
સ્વીફટ VDI નં.GJ 15 CF 2593માં ખોટી નંબર પ્લેટ લગાડી જે ખરા તરીકે
ઉપયોગ કરી જેમાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની બાટલીઓ
કુલ નંગ- ૫૦૪ જેની કકિં.રૂ.૨૬,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ

મારૂતી સ્વીફટ VDI નં.

GJ 15 CF 2593 જેનો ખરો રજીસ્રે શન નં.GJ 15 CL 2521 કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-ની
તથા મો.ફોન નં.૧ કક.રૂ.૫૦૦/- સાથે મળી કુલ્લે રૂ.૨,૨૬,૯૦૦/-નો મુદ્દામાલ
સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.
બીલીમોરા પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૨૦૪૦૩

પ્રોહી એકટ કલમ-

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨) મુજબ વોન્ટે ડ આરોપીીઃ- જીજ્ઞેશકુમાર નીછાભાઇ કોળી પટેલ
રહે. ઉંડાચ વાણીયા ફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારીનાએ પોતાના મકાનમાં
ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નંગ-૩૪૦ જેની કુલ
કક.રૂ.૨૫,૪૦૫/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

નવસારી એલ.સી.બી.

ચીખલી પો.સ્ટે . CRPC કલમ-૪૧ (૧) ડી બનાવનુ સ્થળ- બલવાડા ઓવરબ્રિજની

પોલીસ અધિકારી/

બાજુમાં અમદાવાદથી મુબ
ં ઇ જતા રે કની સામે આવેલ ધશવમ ઢાબાનીપાછળના

કમમચારીઓ

ભાગે લોખંડના સળીયા તથા કડઝલ કયાંકથી ચોરી કરી અગર તો છળકપટ થી
મેળવેલ હોવાનુ જણાઇ આવતા નાની મોટી સાઇઝના સબ્રળયાઓ નંગ -૭૪ જેનુ ં
કુલ વજન ૨૨૫૫ કકલોગ્રામની અંદાજીત કકિંમત રૂ.૧,૮૦,૪૦૦/- તથા બે બેરલ
તથા બે કેરબામાં કુલ ૪૯૦ બ્રલટર કડઝલ ભરે લ હોય જે એક બ્રલટરની કકિંમત રૂ.
૯૦/- પ્રમાણે (૪૯૦ X ૯૦ ) રૂ. ૪૪,૧૦૦/- તેમજ બે મોટી પ્લાસ્ટીકની
ગળણીઓ પાઇપ ફીટ કરે લ તથા એક લોખંડની મોટી ગળણી મળી આવેલ જેની
કકિંમત રૂ.૦૦/-તેમજ ખાલી બેરલ નંગ -૦૩ એક બેરલની કકિંમત રૂ.૫૦૦/- લેખે
કકિંમત રૂ.૧૫૦૦/- તથા ખાલી કેરબા નંગ- ૧૮ જેની એક કેરબાની કકિંમત રૂ.
૨૦૦/- લેખે કકિંમત રૂ.૩૬૦૦/- તથા બેરલ ખોલવા માટે સબ્રળયાના પાના નંગ ૦૨ કકિંમત રૂ.૦૦/- ગણી તેમજ મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુલ
રૂ.૨,૩૪,૬૦૦/- ની મતાનો મુદ્દામાલ CRPC કલમ ૧૦૨ મુજબ પંચનામાની
ધવગતે કબ્જજે કરી સદર ઇસમને આજરોજ તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક
૨૨/૩૦ વાગે સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧ (૧) ડી મુજબ ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી એલ.સી.બી.

નવસારી રૂરલ પાટમ -સી.- ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૫૮૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ,

પોલીસ અધિકારી/

૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂ જથ્થો મુબ
ં ઇથી

કમમચારીઓ

સુરત જતી રેક ઉપર (૧) ૨૦૦ પુઠાના બોક્ષમાં ભારતીય બનાવટની
ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા વોડકાની નાની-મોટી બોટલો નંગ-૨૯૨૪
કક.રૂ.૧૩,૧૧,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા (૨) EICHER ટેમ્પો નંબર- GJ 06 Z
5646 કક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩) આરોપીની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ
મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/-, તથા (૪) રોકડા રૂ.૫,૦૦૦/- તથા (૫)
EICHER ટે મ્પો નંબર- GJ 06 Z 5646 ના કાગળો- આર.સી.બુક, ફ્રોમમ- ૫૯
પરમીટની નકલ, પોલીસીની નકલ ધવગેરે કાગળોની ઝેરોક્ષ નકલ તમામની
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૨૦,૧૭,૧૦૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂરલ

પાટમ -સી.- ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૫૮૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ

કમમચારીઓ

સીલબુચ તથા લેબલવાળી વ્હીસ્કીની નાની-મોટી છુટ્ટી બાટલીઓ નંગ-૫૪ કકિંમત

ભારતીય બનાવટની જે તે કંપનીના

રૂપીયા ૩૭,૦૦૦/-નો તથા અંગઝડતીમાંથી પકડાયેલ ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ
ફોન-૦૧ કકિં.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા મારૂતી સુઝુકી સ્વીફ્ટ VDI ગાડી જેનો રજી નં. GJ15-CD-4485 ની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-ગણી કુલ કક.રૂ. ૩,૪૨,૦૦૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારોમાં ગામના સરપંચશ્રીઓ તેમજ તાલુકા જજલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ
તેમજ આગેવાનો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત સાથે પોલીસને લગતા પ્રશ્નો/રજુઆતો સાંભળી તેના ધનરાકરણ
માટે આશ્વાસન આપવામાં આવેલ

