નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ થી ૧૧/૦૪/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ગણદે િી પોલીસ સ્ટે શન

ગણદે િી પો.સ્ટે . પાટમ સી ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૦૬૮૫ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-એઇ,

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ તે એિી રીતેની છે કે આ કામના આરોપી વિનયભાઇ
ઉર્ફે વિજયભાઇ રાકેશભાઇ રાઠોડ ઉ.િ. ૨૩ રહે.નિસારી, લક્ષ્મી ટોકીઝ પાછળ
તા.જી.નિસારી તથા િોંટે ડ આરોપી રાહલ
ુ જેના નામ સરનામાની ખબર નથી.જેઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી પોતાની કબ્જજાની મહીંદ્રા XUV કંપનીની સર્ફેદ રં ગની કાર
રજી. નંબર GJ-21-CB-4378 માં િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટની ઇંગ્લીશ
દારૂની વ્હીસ્કી, ટીન બીયર તથા િોડકાની બાટલી નંગ ૯૧૦ કક.રૂ. ૧,૧૬,૩૦૦/- ની
ભરી લાિી કારની કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૬,૧૬,૩૦૦/- ના પ્રોહી
જથ્થાનુ ં િહન કરી લઇ જતા પોલીસની રે ડ જોઇ કાર ચાલકે કાર ઉપર કાબુ ગુમાિી
કાર ડીિાઇડર ઉપર ચડાિી દઇ કાર ઉભી રાખી કાર ચાલક નાસી જઇ તથા ક્લીનર
વિનયભાઇ ભાગિા જતા ખાડામાં પડી જઇ પોતાના જમણા પગમાં ઇજા પહોચાડી
ગુનો કરે લ હોય વિગેરે બાબત.

નિસારી રુરલ

પોલીસ સ્ટે શન

અવિકારી/ કમમચારીઓ

નિસારી રુરલ

પાટમ C ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૯૯૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,

૯૮(૨), ૧૧૬(બી), ૮૧ મુજબ

જેથી પકડાયેલ તહો નં.(૧) મહેબ ૂબ આલમ મોહમદ

ુ ભાઇ શેખ ઉ.િ.૨૪ રહે.વિજલપોર ભક્ક્તનગર અખીલ મહીલા સ્કૂલ પાસે
યુનસ
તા.જલાલપોર જી.નિસારી તથા (૨) જય રમેશભાઇ સાકરીયા ઉ.િ.૧૯ રહે.વશિાજી
ચોક અલ્કાપુરી સત્યમ વશિમ એપાટમ મેન્ટ ઘર નં ૨૦૪ વિજલપોર તા.જલાલપોર
જી.નિસારી નાઓએ પોતાના કબ્જજાની ગ્રે કલરની DASTSUN REDI GO T (0) કાર રજી
નં.GJ-05-RE-7529માં પાછળના ભાગે તથા િગર પાસ પરમીટે શીટના ભાગે તથા
ડેસ્ક બોડમ મા ચોર ખાનુ બનાિી ભારતીય બનાિટની જેતે કંપનીના સીલબુચ તથા
લેબલિાળી વ્હીસ્કી દારુની કુ લ બાટલી નંગ-૪૪ કકિંમત રૂવપયા ૩૫,૨૦૦/-નો પ્રોહી
મુદામાલ િગર પાસ પરમીટે ગ્રે કલરની DASTSUN REDI GO T (0) કાર રજી નં.GJ05-RE-7529 ની કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ર્ફોન-૨ કકિં.રૂ.૧૨,૦૦૦/-મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૪૭,૨૦૦/-મા િહન કરી લઇ આિતા પકડાય ગયેલ તથા તહો.(૩) રાકેશ
રહે-દમણ દે િકા બીજ પાસે જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી નાઓ પ્રોહી
મુદ્દામાલ ભરાિી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોય
નિસારી રુરલ

પોલીસ સ્ટે શન

અવિકારી/ કમમચારીઓ

નિસારી રુરલ

પાટમ -બી- ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૧૦૨૦

જુ ગાર િારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ બનાિની જગ્યા : વિરાિળ, વમથીલાનગરી ગોહીલ
ુ બેન શીિસાગર વનસાદના
સ્કુ લની પાછળ કુ સમ
મકાનની બહાર આિેલ ઓટલા ઉપર તા-જી.નિસારી જેથી ઉપરોક્ત તમામ
આરોપીઓ એકબીજાની મદદગારી કરી વિરાિળ, વમથીલાનગરી ગોહીલ સ્કુ લની
ુ બેન શીિસાગર વનસાદના મકાનની બહાર આિેલ ઓટલા ઉપર ગોળ
પાછળ કુ સમ
કુ ંડાળુ િળી પૈસા પાનાથી તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા તેઓની પાસેથી
અંગ જડતીના રૂ.૨૪૧૦/- તથા દાિ ઉપરના રૂ.૪૧૦/- તથા ગંજીપાના-૫૨
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે રૂ.૨૮૨૦/- નાં મુદ્દામાલ સાથે ગુન્હો કરી પકડાઇ ગયેલ હોય

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શન

બીલીમોરા C પાટમ ગુ.ર.નં. 11822006210454/૨૦૨૧ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-

અવિકારી/ કમમચારીઓ

AE,મુજબ તે એિી રીતે કે,તહો.નં.(૧) િોન્ટેં ડ કકશન ઉર્ફે લાલુ નરે શભાઇ કો.પટે લ રહેિાઘરે ચ ઘોલ તા.ગણદે િી જી.નિસારી નાનીએ પ્રોહી પ્રવતબંિીત
વિસ્તારમાંપોતાનાઘરની ઓંસરીમાંિગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો વિદે શી
દારૂની બાટલીઓતથા ટીન બીયર કુ લ્લે નંગ ૩૦૦ કકિંમત રૂવપયા ૨૭,૧૨૦/-ની
મત્તાનો પ્રોહી મુદ્દામાલ રાખી ગુનો કરે લ વિગેરે બાબત

