નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ થી ૨૪/૦૧/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પો.સ્ટે . પાટમ . સી નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૦૫૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) મુજબ તે એિી રીતે કે, આ કામના તહો.એ એકબીજાની
મદદગારીથી સફેદ કલરની હ્યુડાઈ કંપનીની આસ્થા કાર નંબર GJ-15-CH-2456 ની માં
ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂ વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બાટલીઓ કુ લ નંગ-૭૮૦ જેની
કકિં.રૂ.૬૬,૦૦૦/- તથા સફેદ કલરની હ્યુડાઈ કંપનીની આસ્થા કાર નંબર GJ-15-CH-2456 ની
કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ- ૧ કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૪,૬૬,૫૦૦/- નો
મુદ્દમાલ સાથે આરોપી નં.૧ તથા ૨ નાઓ પકડાય જઇ તથા આરોપી નં.૩ અને ૪ નાઓ નાશી
જઇ ગુનો કયામ વિગેરે બાબત.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પો.સ્ટે . બી-પાટમ -ગુ.ર. નં ૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૦૪૮ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ અ મુજબ તે

અવિકારી/ કમમચારીઓ

એિી રીતે કે આ કામ ના નિસારીિોન્ટે ડ આરોપી-(૮) સીદ્દીક S/O મહમ્મદ શેખ રહેખેરગામ,કાછીયા ફળળયા તા-ખેરગામ જી-નિસારીનાઓ એકબીજાની મદદગારીથી મોજે ખેરગામ
પટે લ ફળીયા કમરીબેન બુવિયાભાઇ રાઠોડના ઘરની સામે ખુલ્લામાં િોન્ટે ડ આરોપીએ આરોપી
નં.૧ થી ૩ નાઓને આિતા જતા લોકો પાસેથી ટાઈમ બજારનો િરલી મટકાના આંક ફરકના
જુ ગાર રમી રમાડતા આરોપી નં.૪ થી ૭ નાઓ િરલી મટકાનો જુ ગાર રમિા આિતા આરોપી
નં.૧ થી ૭ નાઓ પકડાઈ જઇ તેઓના પાસેથી ટાઈમ બજારના િરલી મટકા જુ ગારની
કાપલીઓ તથા જુ ગારના સાિનો કક.રૂ.૫૦/-તથા રોકડા રૂવપયા-૧૮,૨૪૫/-તથા બે મોબાઈલ
ફોન કક.રૂ.૧૦૦૦/-મળી કુ લ્લે રૂવપયા-૧૯,૨૯૫/-મુદ્દામાલ સાથે ગુનો કરી પકડાઈ જઇ તથા
િોન્ટે ડ આરોપી ગુનો કરી નહી પકડાયેલ હોય

નિસારી રુરલ પોલીસ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૩૨૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ.ઇ, ૯૮(૨), ૮૧,

સ્ટે શન અવિકારી/

૧૧૬(૨) મુજબ જેથી ઉપરોક્ત ઇનોિા કાર નં GJ-15-CF-1296ના ચાલક તથા તેની બાજુ મા

કમમચારીઓ

બેસેલ ઇસમ જેનુ ં પુરૂ નામ સરનામુ ં જણાયેલ નથી તેણે પોતાના કબ્જજાની ઇનોિા કાર િગર
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો ઈગ્લીશ દારૂનો જથ્થો કંપનીના સીલબુચ લેબલિાળો બાટલી
નંગ ૧૬૮ કક.રૂ. ૬૯,૬૦૦/- નો ઇનોિા કાર નં GJ-15-CF-1296 એન્જીંન નંબર 2KD9459247
તથા ચેચીસ નં.KUN4407016260 જેની કકિંમત રૂવપયા આશરે ૩,૫૦,૦૦૦/- ગણી કુ લ્લે
રૂ.૪,૧૯,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ િાહતુક કરિા લઈ
આિતા દુ રથી પોલીસ પંચોના માણસો જોઇ પ્રોહી મુદામાલ ભરે લ ઇનોિા કાર બીનિારસી
હાલતમા મુકી અંિારાનો લાભ લઇ નજીકના ખેતરોમા નાસી ગયેલ તથા તહો નં (૨)
ભાિેશભાઇ ભગુભાઇ હળપતી રહે- AP ૩૫૮-૮ બરમેડા મોટા પોંઢા તા.કપરાડા જી.િલસાડ
નાઓએ પોતાની ગાડી પ્રોહી મુદ્દમાલના િહન માટે આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો
કરે લ હોય જઇ ગુનો કરે લ હોય મારી તેના વિરૂધ્િ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એ.ઈ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(૨) મુજબ કાયદે સર થિા ફરીયાદ છે

િાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

'િાંસદા પો.સ્ટે . પાટમ -સી FIR નંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૧૦૨/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫AE,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨)મુજબ તે એિી રીતેની છે કે , સદરહુ ં પકડાયેલ આરોપી નં-(૧) જીતેન
પ્રેમાભાઇ પટે લ રહેિાસી-મોટીિાકડગામ સ્કુ લ ફળીયા દમણ તથા (૨) કહરે નભાઇ સુમનભાઇ
પટે લ રહેિાસી- મોટીિાકડગામ સ્કુ લ ફળીયા દમણ નાઓ કાળા કલર હોન્ડાઇ સેન્રો કાર
રજીસ્રે શન નંબર. GJ-15-AD-5975 માં કારની પાછળની સીટ માં બેસેલ નાશી જનાર િોન્ટે ડ
આરોપી (૩) િમેશભાઇ પટે લ રહે. કચીગામ દમણ જેના પુરાનામ સરનામુ ખબર નથી. જેનો
મોબાઇલ નંબર-૬૩૫૯૩૫૪૬૩૧ નાઓએ ભારતીય બનાિટનો વિદે શી વ્હીસ્કી જથ્થો ભરી

એકબીજાની મદદગારી કરી િગર પાસ પરમીટે િહન કરી લઇ જતાં મોજે. સુથારિાડ ફળીયા
ઝરીગામ ની હદ માં િાંદરિેલાગામ થીપ્રતાપનગર તરફ જતાં રોડ ઉપર આરોપી નં.(૧)(૨)
નાઓ સ્થળ ઉપર ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂની બાટલીઓ કુ લ નંગ-૩૬૮ ની
કકિં.રૂ.૨૯,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા હોન્ડાઇ સેન્રો કાર કી.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા પકડાયેલ
આરોપીઓની અંગઝડતીમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન-૨ જેની કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- નો મળી
કુ લ્લે- ૧,૩૯,૨૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ અને િોન્ટે ડ આરોપી નં.(૩)
નાઓ સ્થળ ઉપર થી નાશી જઇ તમામ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કયામ
વિગેરે બાબત.
નિસારી રુરલ પોલીસ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ –સી- ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૨૧૬

સ્ટે શન અવિકારી/

(A),(E), ૮૧, ૧૧૬(બી) મુજબ આરોપી બહેનોએ કાપડની બગલ થેલામાં ભારતીય બનાિટનો

કમમચારીઓ

જુ દી કંપનીની નાની મોટી વ્હીસ્કી/ટીન ળબયર ની બાટલીઓ નંગ-૨૭૨ નો પ્રોહી મુદ્દામાલ કુ લ્લે

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કક.રૂ. ૨૮,૪૪૦/- નો શીલ બુચ લેબલ િાળો િગર પાસ પરમીટે િાહતુક કરી લઇ આિતા
પકડાઇ જઈ ગુનો
િાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાંસદા પો.સ્ટે . 'પાટમ -સી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૦૯૪

અવિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫AE,૮૧,૯૮(૨) મુજબ 'તે એિી રીતે કે આ કામના તહોએ એક બીજાની
મદદગારીથી મહેન્ર પીકઅપના બોડીના પાછળના ભાગે ૫૦ નંગ નમકીનના પુઠાના બોક્ષમા
આશરે ૧૮૦૦ નંગ નમકીન પેકેટ જેમાં સેિ-મમરા, તથા સીંગ, તથા પાપડી, ગાંઠીયા વિગેરે
ખાિાની ચીજ િસ્તુ ભરે લ છે જે એક પેકેટની કક.રૂ.૫ રૂવપયા લેખે ૧૮૦૦ નંગ નમકીનની
પેકેટની આશરે કક.રૂ.૯,૦૦૦/-ની ઓથમાં ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા
ટીનબીયરની કુ લ બાટલીઓ નંગ- ૧૨૭૨ જેની કક.રૂ.૧,૧૦,૪૦૦/- તથા નંબર િગરનો મહેન્ર
પીકઅપ ની કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતી માંથી મળી આિેલ મોબાઇલ
ફોન નંગ-૧ જેની કક.રૂ.૫૦૦/- તથા અંગઝડતીમાંથી મળી આિેલ રોકડા રૂવપયા ૧૭૦૦/- ગણી
તમામ મુદામાલની કક.રૂ.૪,૭૧,૬૦૦/- નો મુદામાલ પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ વિગેરે છે .

