નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી ૦૯/૦૨/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પાટમ . સી નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૨૦૦૦૭ના કામે સફેદ કલરની ઇકો ગાડી

અધિકારી/ કમમચારીઓ

નં.GJ15CD4059 માં વચ્ચેની સીટ પાસે અંદરના ભાગે ઇમ્પીરીયલ બ્લ્યુ વ્હીસકી
૭૫૦ મીલી વાળી બોટલ નંગ- ૪૬ તથા કકિંગફીશર સ્રોગ ધિમીયમ ટીન બીયર
નંગ- ૩૦ મળી કુ્લે બાટલી નંગ-૭૬ જેની કક.રૂ.૨૬,૦૦૦/-નો િોહી મુદામાલ
ઇકો ગાડીમા વહન કરી લઇ આવી જે ઇકો ગાડી નં. GJ15CD4059 ની
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મો.ફોન નંગ-૩ કક.રૂ.૫,૫૦૦/- મળી કુ્લે
રૂ.૩,૩૧,૫૦૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન
પોલીસ અધિકારી/
કમમચારી

ગણદે વી પો.સ્ટે પાટમ -સી FIR નં. ૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૦૨૮િોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબના સફેદ રં ગની મારૂતી સુઝુકી કંપનીની રીટસ
કાર નંબર GJ05JA6217માં ભરી લાવી પોતાના ઘરે છુટક વેચાણ સારૂ લઇ જતા
ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની બાટલીઓ નંગ ૧૦૮ કક.રૂ.૭૯,૨૦૦/- તથા
મારૂતી સુઝુકી કંપનીની રીટસ કાર નંબર GJ05JA6217 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ્લે કક.રૂ. ૨,૨૯,૫૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે
ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ .બીગુ.ં ર નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૨૦૦૦૩ના જુગારિારા

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ ૧૨(અ) મુજબ મોજે- ખેરગામ પટે લ ફળીયા મુકેશભાઇ ઉમેદભાઇ
રાઠોડના ઘરની સામે આવેલ આંબાના ઝાડની નીચે જાહેરમાં તા.ખેરગામ
આરોપી નં- (૧) સેફુદ્દીન ઇબ્રાહીમભાઇ રોશનઅલી વ્હોરા (૨) બદરૂદીન
અબીદભાઇ વ્હોરા (૩) માધુભાઇ રવલાભાઇ વાધઘયા (૪) કકશોરભાઇ
દયાળજીભાઇ હળપધત તથા વોન્ટે ડ રમાડનાર આરોપી- અકરમ આમીદ શેખ
એક્બીજાની મદદગારીથી વરલી મટકાના ટાઇમ ક્લોઝ તથા શ્રીદે વી બજારના
આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા વળે લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો જુગાર
પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ આરોપી નં-(૧) નોઓ વરલી મટકાના ટાઇમ કલોઝ
બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા વળે લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો
જુગાર રમી રમાડી જુગાર રમતા કુ્લે રોકડા રૂપીયા ૧,૬૧૦/- તથા વરલી
મટકાના ટાઇમ ઓપન બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ લખેલ કાપલીઓ કુ્લે
નંગ-૦૮ કક.રૂા ૦૦/- તથા બોલપેન નંગ-૦૧ કક.રૂા-૦૦/- ગણી કુ્લે કક.રૂા
૧,૬૧૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૦૦૬ િોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ અશોક લેલેન્ડ ટે મ્પો નંબર- GJ 26 T 7238
ુ ી આડમાં
અશોક લેલેન્ડ ટે મ્પોમાં પ્લાસ્ટીકના મીણીયા કોથળીઓમાં ઘંઉનુ ં ભુસન
એકબીજાની મદદગારીથી ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો ભરી આપી પોલીસ નાકાબંદી
દરમ્યાન (૧) ૨૦ પુઠાના બોક્ષમાં તથા છુટી ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની
વ્હીસ્કીની નાની-મોટી બોટલીઓ મળી કુલ-૧૦૬૮ નંગ કક.રૂ.૧,૯૨,૦૦૦/- તથા
(૨) અશોક લેલેન્ડ ટે મ્પો નંબર- GJ26T7238 કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩) એક
મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫૦૦/- તથા (૪) રોકડા રૂધપયા ૬૨૦/- તથા (૫) પકડાયેલ
ટે મ્પોની RC બુકની ઝેરોક્ષ નકલ કક.રૂ.૦૦/- તથા (૫) પકડાયેલ આરોપીનુ ં
ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સની ઝેરોક્ષ નકલ કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૫,૯૩,૧૨૦/મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારના વેપારી મંડળ તથા શાકભાજીના વેપારીઓ સાથે વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન
ખાતે સરકારશ્રીની કોરોના ગાઇડલાઇનનુ ં ચુસ્ત પાલન કરવા અને નાગકરકો પાસે કરાવવાના ભાગરૂપે
ધમટીંગનુ આયોજન કરી તકેદારી રાખવા અંગે સમજ કરવામાં આવેલ.

ુ રાત સવમટ – ૨૦૨૨ ના કાયયક્રમ દરમ્યાન VVIPશ્રીઓ તેમજ મહાનભ
ુ ાવશ્રીઓ ગાાંધીનગર ખાતે
વાયબ્રન્ટ ગજ
પધારનાર હોય તેઓની સરુ ક્ષાને ધ્યાને લઇ આકસ્મમક બનાવોને પ્હોચી વળવા માટે પોલીસ તથા અન્ય
એજન્સીઓની સતકય તા સારુ તા. ૦૫/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ બોરીયાચ ટોલનાકા ખાતે મોકડ્રીલન ુ આયોજન કરે લ.

ુ ો ઓફ પોલીસ રરસચય એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ તરફથી women safety and security
તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ બ્યર
ુ પ્રસારીત કરવામા આવેલ છે . જે બાબતે ગણદે વી, બીલીમોરા, ચીખલી, ખેરગામ, વાાંસદા અને મરીન
નામની હેન્ડબક
પોલીસ મટેશનના પોલીસ અવધકારી/ કમયચારીઓને સદર બ ૂક બાબતે ચીખલી પોલીસ મટેશન ખાતે ટ્રેવનિંગ આપવામાાં
આવેલ.

