નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ થી ૧૪/૦૩/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

જલાલપોર પો.સ્ટે .ના

જલાલપોર પો.સ્ટે . પાટમ -સી ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૧૫૨૧૦૧૮૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(૨),

અવિકારી/ કમમચારીઓ .

૮૧, આ કામનાં તહો. મજકુ રે પોતાના કબ્જાના ઘરિાળા મકાનમાં ભારતીય બનાિટની વિદે શી
દારૂ વ્હીસ્કી િોડકા તથા ટીન બીયરો ની નાની મોટી કુ લ્લે બાટલીઓ નંગ ૨૫૯ જેની કુ લ્લે
કક.રૂ.૨૭,૦૭૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ.

નિસારી ટાઉન

પાટમ B ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૨૭૫ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ આ કામના તહોએ

પો.સ્ટે .ના અવિકારી/

એકબીાની મદદગારીથી કુ ંડાળામાં બેસી ગેરકાયદે સર રીતે ગંજીપાનાનો તીન પત્તીનો

કમમચારીઓ

હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીમાંથી મળી આિેલ રોકડા રૂપીયા ૧૪,૧૫૦/- દાિ
ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૨૧૭૦/- તથા પકડાયેલ તેમજ િોન્ટે ડ આરોપીઓના ગંજીપાના નંગ -૧૨
જેની કી.રૂ.૦૦/૦૦/- તથા દાિ પરના ગંજીપાના નંગ-૪૦ જેની કી.રૂ.૦૦/૦૦/- તથા મોબાઇલ
નંગ-૨ કી.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા મળી કૂલ કી.રૂ.૩૬,૩૨૦/-નો મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો
સાથે ડીટે ઇન કરી કાયમિાહી કરિામાં આિેલ.

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

પાટમ –એ

ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૮૪૦

અવિકારી/ કમમચારીઓ

IPC કલમ ૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪ તથા પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ
એકબીાની મદદગારી કરી પકડાયેલ સફેદ કલરની િોકસિેગન િેન્ટો કાર રજીસ્ટર નં MH-15EB-1193 ની ખોટી નંબર પ્લેટ ઠગાઇ કરિાના હેત ુ થી બનાિી જેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી જે
કારનો એન્જીન નંબર 1ND1267269 તથા ચેચીસ નં. MBJ53NEE004012191 ના આિારે ચેક
કરતા સાચો રજી.નંબર GJ-18-BE-0746 નો જણાય આિે છે અને સદર કારમા લગાડેલ નં MH15-EB-1193 ખોટો હોિા છતા તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ભારતીય બનાિટની અલગ અલગ
કંપનીના સીલબુચ તથા લેબલિાળી વ્હીસ્કીની તથા ટીન બીયરની જુ દી-જુ દી બાટલીઓ નંગ૧૧૪૦ કકિંમત રૂપીયા ૧,૯૬,૮૦૦/-નો તથા િોકસિેગ્ન િેન્ટો કાર રજીસ્ટર નં MH-15-EB-1193
ની કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-ગણી તથા ખોટી નંબર પ્લેટ નંગ-૨ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૯૬,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િગર પાસ પરમીટે પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ િહન
કરી લઇ આિતાં પોલીસે આગળની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ

નિસારી ટાઉન

પાટમ – C- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૨૭૪પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫AE,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ આ કામના

પો.સ્ટે .ના અવિકારી/

આરોપી (૧) શત્રુધ્નકુ માર વિજયકુ માર પટે લ ઉ.િ. ઉ.િ. ૪૫ રહે. નિસારી બાપુનગર નાએ

કમમચારીઓ

તથા િોન્ટે ડ આરોપી (૨) રામાનંદ રામક્રીપાલ િમામ રહે.આમડપોર તા.જી.નિસારી (૩) અજય
ઉફે અજ્જુ મો.નં. ૯૭૧૨૫૪૭૫૫૩ જેના પુરા નામ સરનામા જણાઇ આિેલ ન હોય તેઓએ
એકબીાની મદદગારી કરી આરોપી નં (૧) નાએ પોતાની દુ કાનમાં િગર પાસ પરમીટે
કાઉન્ટરમાં ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની કુ લ બાટલીઓ નંગ ૮૧ કુ લ કકિં રૂ.
૨૬,૦૭૫/- તથા એક સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કકિં રૂ. ૩૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂપીયા
૨૯,૦૭૫/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ વિગેરે બાબત.

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

પાટમ A ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૨૬૧ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૧૨૦(બી),૩૪ મુજબ.

અવિકારી/કમમચારીઓ..

મોજે- નિસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન દશેરા ટે કરી નિસારી તા.જી.નિસારી તે એિી રીતે કે આ
કામનાઆરોપી (૧) ભરતભાઇ પરમાનંદ પરીખ રહે.પરમાનંદ ૩૦૨-એ અજુ મનરત્ન એપાટમ મેન્ટ
િિમમાનનગર નજીક ઘાટલોડીયા અમદાિાદ સીટી અમદાિાદ નાઓએ તથા (૨) હીતેશકુ માર
ચચમનલાલ પરીખ રહે. રહે.૩૩૨ બાકરયાિગો, શેરખી મોટો ભાગ, શેરખી િડોદરા નાઓએ તથા
(૩) પોલીસ તપાસમા વનકળે તેઓ વિગેરે નાઓએ એકબીાની મદદગારીથી આરોપી
નં.(૧)નાઓની કબ્જજે કરે લ ટ્રક તથા બાટલા પરત મેળિિા સારૂ નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમ

અમદાિાદમાં અરજી કરતા નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમ અમદાિાદ નાઓએ કબ્જજે કરે લ ટ્રક
રજી.નં.GJ-06-W-9450 કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- તથા હાઇડ્રોજનના લોખંડના ખાલી બાટલા નંગ ૧૫૦
કકે.રૂ.૩,૦૪,૦૦૦/- બાબતે સોલિન્ટ સીકયુરીટી અને તેટલીજ રકમના બોન્ડ રજુ કયેથી
મુદ્દામાલનુ ં િાહન તથા હાઇડ્રોજનના લોખંડના ખાલી બાટલા અરજદાર/આરોપી નં.(૧) ને
પરત સોપિા હુકમ કરતા આરોપીએ આરોપી નં (૨) નાઓનો સંપકમ કરી જેઓએ પોલીસ
તપાસમા વનકળે તે આરોપીઓ સાથે મળી એકબીાની મદદગારીથી આયોજન પુિમક
મામલતદાર કચેરી િડોદરા ગ્રામ્યના દારપણાના દાખલા રજી.નં.૪૪/૨૦૨૧
તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ નો કક.રૂ.૧૪,૯૩,૯૭૦/-નો દારપણાનો દાખલો ખોટી રીતે તૈયાર કરી તે
દારપણાનો દાખલો ખોટો હોિાનુ ં ાણિા છતા તેને સાચા તરીકે અત્રેના પો.સ્ટે મા રજુ કરી ગુનો
કરે લ આગળની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ.
ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પો.સ્ટે . ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૩૬૩/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫-એ.ઈ, ૯૮(૨) મુજબ

અવિકારી/ કમમચારીઓ

કામના પકડાયેલ આરોપી વમશાલગીરી ઉમેશગીરી ગોસ્િામી ઉં.િ.૨૨ િંિો-ડ્રાઇિીંગ રહેિાસીએચ-૪, ચબલ્ડીંગ-બી-૯, અમરોલી ગણેશપુરાની બાજુ માં સુરત શહેર મ ૂળ રહેિાસી- લાલિની
ગામ થાના-કંચનપુર તા.બાડી જી.િોલપુર રાજસ્થાન િાળાએ પોતાના 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 કુ લ કકિં.રૂ.૧,૦૮,૧૦૦/- ના
પ્રોહી મુદ્દામાલની ફેરા ફેરી કરતા પોલીસની નાકાબંિી દરમ્યાન પકડાઈ જઇ ગુનો કયામ વિગેરે
બાબત.

