નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૨૮/૦૩/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

િાસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

અવિકારી/ કમમચારીઓ

'૬૫AE,૮૧,૯૮(૨) મુજબ આ કામના તહોનાઓએ એક બીજા મદદગારીથી ટાટા સુપર

'પાટમ -સી-િાાંસદા ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૨૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ-

એસમીન્ટ છોટા હાથી ટે મ્પો નાંબર-DN-09-R-9840 માાં ચોરખાના બનાિી તેમા ભારતીય
બનાિટની વિદે શી દારૂની નાની છુટ્ટી બાટલીઓ નાંગ -૨૫૨ જેની કક.રૂ.૩૧,૫૦૦/- તથા ટાટા
સુપર એસમીન્ટ છોટા હાથી ટે મ્પો નાંબર-DN-09-R-9840 ની કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- તથા
આરોપીઓની અંગઝડતીમાથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન નાંબર-૪ જેની કુ લ કક.રૂ. ૯,૦૦૦/તથા રોકડા રૂવપયા-૪,૭૫૦/- ટાટા સુપર એસમીન્ટ છોટા હાથી ટે મ્પો નાંબર-DN-09-R-9840
માાંથી મળી આિેલ છોટા હાથી ટે મ્પો નાંબર-DN-09-R-9840 ના ઝેરોક્ષ કાગળો કક.રૂ.૦૦/૦૦
મળી કુ લ કક.રૂ.૩,૯૫,૨૫૦/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરે લ.
ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પો.સ્ટે . ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૪૫ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.ઇ, ૮૧ મુજબ પોતાના ઘર

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ક્બ્જજામાાં િગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાિટના ટીન બીયર કુ લ નાંગ-૨૯૭ જેની કુ લ્લે
કક.રૂ.૨૯,૭૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ રાખી પોલીસની રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ ગયેલ તથા આરોપી
નાંબર (૨) પકડાયેલ નકહ જે બન્ને આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરે લ હોય અને આરોપી
નાંબર (૧) સ્થળ ઉપર મળી આિેલ હોય તેમજ હાલ સમગ્ર દે શમાાં કોરોના િાયરસના કારણે
તેઓમાાં COVID-19 અંગેના લક્ષણો છે કે કે મ ? તેની તપાસણી કરિી જરૂરી હોય જેથી પ્રીન્સીપાલ
ડીસ્રીકટ જજ નિસારી કોટમ ની કચેરીના પત્રક N0-Adm/15/378 fo 2020 Date20/04/2020ના હુકમ અનુસિ
ાં ાને હાલ મળી આિેલ આરોપીને COVID-19 ના લક્ષણો અંગેનો
ટે સ્ટ મેડીકલ ઓકફસરશ્રી નાઓ દ્રારા કરાિી જે રીપોટમ આિે તયાાં સુિી સદર આરોપીને પોલીસ
વનગરાની કોરનટાઇન હેઠળ રાખિા સારૂ તજિીજ કરી વિગેરે બાબત.

નિસારી રુરલ પોલીસ

નિસારી રુરલ પાટમ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૯૪૭ તે એિી રીતે કે ઉપર બતાિેલ

સ્ટે શન અવિકારી/

તા.ટા.તથા જ્ગ્યા એ આ કામના પકડાયેલ તહો નાં.(૧) હેતનકુ માર ઇશ્વરભાઇ સોલાંકી

કમમચારીઓ

રહે.મ ૂળ.આસોપાલિ ફળીયા કુ રેલ તા.જી.નિસારી હાલ.રહે.સીસોદ્રા ગામ લુહાર ફળીયા.
તા.જી.નિસારી તથા (૨) હમજા અનિરભાઇ ખલીફા રહે.સાતેમ સડક ફળીયુ તા.જી.નિસારી
તથા (૩) સુભાષ મોહનભાઇ રાઠોડ રહે.નિસારી દસેરા ટે કરી બાલાપીર દરગાહની સામે
તા.જી.નિસારીનાઓએ પોતાના કજજાની સફેદ કલરની ટાટા કાંપનીની ઇન્ડીગો કાર રજી નાં.GJ21-AA-8465માાં પાછળના ભાગે તથા ડીક્કીના િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટની જેતે
કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલિાળી વ્હીસ્કીની તથા દે શી દારુની કુ લ બાટલી નાંગ-૨૫૨ કકિંમત
રૂવપયા ૨૯,૭૫૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ િગર પાસ પરમીટે ટાટા ઇંડીગો કાર રજી નાં.GJ-21-AA8465 કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન-૨ કકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/-મળી કુ લ કક.રૂ.૮૯,૭૦૦/-ના નો
મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરે લ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પાટમ .એ નાં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૧૬૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨)

અવિકારી/ કમમચારીઓ

તથા ઇ.પી.કો કલમ ૨૭૯,૩૩૭,૩૩૮ તથા એમ.િી.એકટ કલમ ૧૭૭,૧૮૪ મુજબ તે એિી રીતે
કે, આ કામના તહો.એ એક બીજાની મદદગારી કરી આરોપીનાઓને દમણમાાં એક સફેદ કલરની
મારૂતી અકટિકા કાર નાંબર Gj-15 CD 1288 માાં ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની મોટી
બાટલીઓ તથા ટીન બીયર કુ લ નાંગ-૪૨૦ જેની કકિં.રૂ.૬૬,૦૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િોન્ટે ડ
આરોપી નાં.-૩,નાઓએ સફેદ કલરની મારૂતી અકટિકા કાર નાંબર Gj-15 CD 1288 ની
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-મા ભરી આપી જે પકડાયેલ આરોપીઓ સાથે લઇ આિી ઉપરોક્બ્ત પ્રોહી
મુદ્દમાલ આપિા સારૂ લઈ જતા સદર કાર ચાલકે દારૂ ભરે લ કાર પાટી ગામે દુ કાનના સેડ તથા

કદિાલમાાં અથડાિી એકસીડન્ટ કરતા કારને આશરે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-નુ નુકશાન તથા દુ કાનોને
સેડના પતરા તથા કદિાલ તોડી આશરે રૂ.૨૫,૦૦૦/- જેટલાનુ નુકશાન કરી આરોપી
નાં.૧,૨નાઓ સ્થળ ઉપર કુ લ કક.રૂ.૩,૬૬,૦૦૦/-નો મુદામાલ િગર પાસ પરમીટે િહન કરી લઇ
આિતા મોજે- પાટી હનુમાન ફળીયા પાંચાયતની બાજુ માાં રોડ ઉપર મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમિાહી કરે લ.
નિસારી રુરલ પોલીસ

નિસારી રુરલ પાટમ સી ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૯૩૪ પ્રોહી એક્બ્ટ કલમ ૬૫ એ.ઇ, ૧૧૬(બી),

સ્ટે શન અવિકારી/

૯૮(૨), ૮૧મુજબ નિાપુર (મહારાષ્ટ્ર) થી મહીન્દ્રા પીકઅપ નાં MH-18-BG-7976 મા પ્રોહી

કમમચારીઓ

મુદ્દામાલ ભરાિી પોતાના કજજાની સફેદ કલરની ઇનોિા કાર રજી નાં GJ-21-BC-0150 મા
પાયલોટીંગ કરી તથા આરોપી નાં (૨)મા જણાિેલ ચાલક તથા કલીનર નાઓએ પ્રોહી મુદ્દામાલ
ભરે લ મહીન્દ્રા પીકઅપ હાંકારી લાિી તથા આરોપી નાં (૩) રાકેશ સુિાકર મહાજન રહે.િારૂડ
તા.વશિંદખેડા જી.ધુલે (મહારાષ્ટ્ર) નાઓએ પોતાનો ટે મ્પો પ્રોહી મુદ્દામાલના િહન માટે આપી
એકબીજાની મદદગારી કરી પોલીસે પીછો કરતા તહો.નાં (૧) નાઓ પોતાની ઇનોિા કાર લઇ
ભાગી ગયેલ તથા તહો નાં (૨) મા જણાિેલ ચાલક તથા કલીનર નાઓ પોતાના કજજાની
મહીન્દ્રા પીકઅપ મા ભરે લ પ્રોહી મુદ્દામાલની નાની મોટી વ્હીસ્કીની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર
મળી કુ લ નાંગ-૨૩૩૬ કકિંમત રૂપીયા ૨,૭૮,૬૪૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મહીંદ્રા પીકઅપ રજી
નાં.MH-18-BG-7976ની કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-તથા (૧) ટામેટા ૧૫ કેરેટ આ.કક.ગ્રા-૩૦૦ (૨) ૨૨
પ્લાસ્ટીકની થેલીઓમા ભરે લ કોબીજ આ.કક.ગ્રા-૪૪૦ (૩) ૧૨ પ્લાસ્ટીકની થેલીઓમા ભરે લ
રીંગણા આ.કક.ગ્રા-૧૨૦ જેની કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ તથા (૪) WARRANTY INFORMATION &
MAINTENANCE GUIDE બ ૂક નાંગ ૧ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ.૭,૭૮,૬૪૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
િગર પાસ પરમીટે પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ િહન કરી લઇ આિતાાં પોલીસે પીછો કરતા
પોતાના કજજાની મહીન્દ્રા પીકઅપ મુકી નાસી જઇ ગુનો કયામ વિ બાબત

નિસારી રુરલ પોલીસ

નિસારી રુરલ પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૯૩૩

સ્ટે શન અવિકારી/

૯૮(૨), ૮૧ મુજબ પોતાના કજજાની સફેદ કલરની મારૂતી સુઝુકી કાંપનીની િેગેનાર કાર રજી

કમમચારીઓ

નાં.GJ-19-AA-4737માાં ડેશબોડમ મા ચોર ખાના બનાિી ભારતીય બનાિટની જેતે કાંપનીના

પ્રોહી એક્બ્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),

સીલબુચ તથા લેબલિાળી છુટી વ્હીસ્કીની કુ લ બાટલી નાંગ-૧૫૮ કકિંમત રૂવપયા ૩૨,૮૭૫/-નો
પ્રોહી મુદામાલ િગર પાસ પરમીટે પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ િહન કરી લઇ આિી િેગેનાર
કાર રજી નાં.GJ-19-AA-4737 કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન-૧ કકિં.રૂ.૫,૦૦૦/-મળી કુ લ
કક.રૂ.૨,૩૭,૮૭૫/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં-(૨) અજયભાઇ પટે લ રહે.કોસાંબા
સુરત જેઓના પુરાનામ સરનામાની ખબર નથી મો.નાં. ૯૦૨૩૭ ૪૦૭૮૧ નાઓએ પ્રોહી
મુદ્દામાલ નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરે લ.
િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

'િાાંસદા પો.સ્ટે પાટમ સી- ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૦૫/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫ (A)(E), ૮૧,

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૯૮(૨) મુજબ આરોપી ફીલીપભાઇ માંગળભાઇ માહલા રહેિાસી-ખાાંભલા પટે લ ફળળયા
ુ ાઇ જીરિાડ રહેિાસી-િાાંગણા ગાાંગોડા ફળળયા
તા.િાાંસદા જી.નિસારી તથા સાંજયભાઇ દે વભ
તા.િાાંસદા જી.નિસારી નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી મારૂતી સુઝુકી કાંપની સ્િીફટ
ડીઝાયર ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર-GJ-21-CA-5886 માાં િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો
વિદે શી દારૂ તથા ટીન બીયરના બોક્ષો નાંગ-૧૧ જેમાાં કુ લ્લે બાટલીઓ તથા ટીન બીયર નાંગ૪૦૮ જેની કુ લ કકિં.રૂા.૨૮,૮૦૦/- નો મુદામાલ તથા સફેદ કલરની મારૂવત સુઝુકી કાંપનીની
સ્િીફટ ડીઝાયર ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર-GJ-21-CA-5886 ની કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ફોરવ્હીલ
ગાડી માાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૫,૩૩,૮૦૦/- નો
મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરે લ.

