નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૧ થી ૧૨/૦૯/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ . સી નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૮૩૯ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) આ કામના તહો.એ એક બીજાની મદદગારી કરી
આરોપી નં-૨નાઓએ સેલવાસથી મારૂધત સુઝુકી કંપનીની ઇકો કાર નં.- GJ-15-CF6416 માં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ તથા
ટીન બીયર કુ લ નંગ-૧૨૬૦ જેની કકિં.રૂ.૮૭,૬૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી લાવી
જે પકડાયેલ આરોપી જે વોન્ટે ડ આરોપી નં.-૩ નાઓને આપવા લઈ જતા આરોપી
નંબર-૧નાઓ ઉપરોક્ત કાર કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-ની સાથે મળી કુ લ્લે રૂ.૩,૮૭,૬૦૦/નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ –સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૪૨૪૨ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઈ,

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨) મુજબ આ કામે પકડાયેલ તહો.આરોપી-૧ આલમ તોકહત
શેખનાનો પોતાનો કબજાનો સફેદ કલરનો અશોક લેલન્ડ ટે મ્પો નંબર- GJ 12 AV
6842 લઇ ભભવંડી વાડા રોડ ઉપર લઇ જઇ વોન્ટે ડ આરોપી-૩ સોહેલ જેનો
મોબાઇલ નંબર- ૯૨૨૬૬૬૦૯૧૯ રહે- મહારાષ્ટ્રનો જેનુ ં પુરૂનામ ઠામ જણાયેલ
નથી તેણે ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી,વોડકાની છુટી બાટલીઓ મળી
કુ લ-૨૪૦ નંગ કક.રૂ. ૧,૭૪,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ આપતા ટે મ્પોમાં બનાવેલ
ચોરખાનામાં ભરી આરોપી-૨ અધનલ રાજારામ ભાકરે નાઓ સાથે એકબીજાની
મદદગારીથી પાસ-પરમીટ વગરનો પ્રોહી દારૂનો જથ્થો વેસ્ટે જ ડુ ગ
ં ળીની આડમાં
વહન કરી લઇ જતા ઉપરોકત પ્રોહી જથ્થો તથા અશોક લેલન્ડ ટે મ્પો નંબર- GJ 12
AV 6842 કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/-, અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂ.૧૧૦૦/-,
મોબાઇલ ફોન નંગ-૪ કક.રૂ.૧૧,૦૦૦/-, ટે મ્પોની આર.સી.બુક્ની કોપી-૧ કક.રૂ.૦૦/-,
આિારકાડમ ની કોપી-૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા વેસ્ટે જ ડુ ગ
ં ળી ભરે લ બે કંતાનના કોથાળા
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ રૂ. ૫,૩૬,૧૦૦/- નો મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરે લ.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ .સી નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૮૨૭ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ હડ
ુ ાય કંપનીની આઇ-૧૦ કાર નં.- GJ 15CL 0216
માં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ તથા ટીન
બીયર કુ લ નંગ- ૨૯૪ જેની કકિં.રૂ.૨૫,૫૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી લાવી જે
વોન્ટે ડ કાર ચાલક આરોપી પોલીસે કાર ઉભી રાખવા ઇશારો કરતા જે આરોપીએ
કાર કરવસમ લેતા રોડની ગટરમાં ઉતરી જતા જે ચાલક કારનો દરવાજો ખોલી
નાસવા લાગતા તેનો પીછો કરતા સાથેના પો.કો કમલેશભાઇ રમેશભાઇએતેના
નામથી બુમો પાડી ઉભો રહેવા જણાવવા છતા તે ઉભો રહેલ નકહ ઝાડી જગલમાં
ં
નાસી જઇ જે કાર કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-ની સાથે મળી કુ લ્લે રૂ.૫,૨૫,૫૦૦/-નો
મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન

ગણદે વી પો.સ્ટે . પાટમ C નંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૬૨૬/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ પોતાના કબ્જજાની એક સીલ્વર કલરની
ઇનોવા કાર નં. MH-02-BY-8280 માં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નંગ
૬૦ કકિં.રૂા.૩૦,૦૦૦/- નો પ્રોહી જથ્થો ભરી લાવી વહન કરી લઇ જતા પકડાઇ જઇ
એક ઇનોવા કાર નં. MH-02-BY-8280 કક.રૂા ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય

બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નંગ ૬૦ કકિં.રૂા.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ૨ જેની કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂા ૫,૪૦,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરે લ.

