નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી ૦૭/૦૩/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નં ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૩૬૩

અવિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એ,ઈ, ૯૮(૨) મુજબ કબ્જાની કાળા કલરની બાજ રી ઓટો
રીક્ષા નંબર GJ-15-TT-2082 માં ગે.કા િગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાિટનો
વિદે શીદારૂ વિશ્કીની બાટલીઓ નંગ-૩૨૪ જેની કક.રૂ. ૫૭,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
તથા પકડાયેલ આરોપીના મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ જેની કકિં.રૂ. ૫૦૦/- તથા કાળા
કલરની બાજ રી ઓટો રીક્ષા નંબર GJ-15-TT-2082 જેની કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ
કકિં.રૂ.૧,૦૮,૧૦૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલની ફેરા ફેરી કરતા પોલીસની નાકાબંિી દરમ્યાન
પકડાઈ જઇ ગુનો કરે લ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પો.સ્ટે . સી પાટમ ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૩૬૦/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫એઈ, ૮૧,

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૯૮(૨), મુજબ આ કામના પકડાયેલ આરોપી (૧) રાહલ
ુ ભાઈ યગ્નનારાયણ મોયામ ઉ.િ.૩૦
િંિો-ડ્રાઇવિિંગ રહે-૨૮૯,લક્ષ્મીનારાયણ નગર-૧ જય અંમ્બેમાતા નગરની પાસે ડીંડોલી, સુરત૩૯૪૨૧૦ (૨) વિનયભાઇ િમેશભાઇ દે સાઇ ઉ.િ.૨૩ િંિો-મંજુરી રહે- લક્ષ્મીનગર,
મારૂતીનગરની પાસે વિજલપોર તા-જલાલપોર જી-નિસારી (૩) કદલલપભાઇ અકબાલશંકર િમામ
ઉ.િ-૨૯ િંિો-મંજુરી રહે-રે િાનગર વિઠ્ઠલમંકદરની આગળ વિજલપોર તા-જલાલપોર જીનિસારી નાઓ એકબીાની મદદગારી કરી ગ્રે કલરની મારૂતી સુજુકી ઇક્કો ગાડી નં.GJ-05-JS3755 માં ગે.કા િગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાિટનો વિદે શીદારૂ વિશ્કીની બાટલીઓ
નંગ-૨૪૦ જેની કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા ગ્રે કલરની મારૂતી સુજુકી ઇક્કો ગાડી
નં. GJ-05-JS-3755 જેની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૨,૨૫,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ હેરા ફેરી
કરી કરતા પકડાઈ જઇ ગુનો કયામ વિગેરે બાબત.

િાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

'પાટમ બી નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૨૩૯ જુ ગારિારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ ખંભાલીયા ગામીત

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ફલળયામાં રમેશભાઇ કરશનભાઇ પટે લના ઘરની નજીકમા આિેલ આંબાના ઝાડ
નીચે ખુલ્લી જગ્યામાં :- પુિે કી.મી.૧૩ ઉનાઇ ઓપી 'તે એિી રીતે કે આ કામના તહોનાઓએ
િરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાિતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાિનો
બોલપેન નંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નંગ -૨
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પકડાયેલ આરોપીના હાથમાંના તથા અંગઝડતીમાંના કુ લ્લે રૂવપયા.૪,૫૦/ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ વિ.બાબત

નિસારી ટાઉન પોલીસ

પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૨૫૫ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫AE,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ તે એિી રીતે કે

સ્ટે શન અવિકારી/

આ કામના આરોપીઓ પોતાના કબ્જામાં પ્લાસ્ટીકના બે મીણીયા કોથળાઓમાં ભારતીય

કમમચારીઓ

બનાિટની વિદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની નાની બાટલીઓ તથા વ્હીસ્કીના પાઉચ કુ લ નંગ ૨૦૪ કુ લ
કકિં રૂ. ૨૬,૫૩૫/- નો પ્રોહી જથ્થો િગર પાસ પરમીટે રાખી પકડાઇ ગુનો કરે લ.

