નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ થી ૨૧/૦૩/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ચીખલી પોલીસ

પાટમ સી-૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૪૦૫ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫ એ.ઇ, ૮૧, ૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો કલમ

સ્ટે શનના અવિકારી/

૨૭૯ મુજબ જેણે ટાટા LPT રજીસ્રે શન નંબર MH-04-KF-2544 નીમાં ૨૧ પુઠાના બોક્ષમાં તેમજ

કમમચારીઓ

પ્લાસ્ટીકના વમણીયા થેલાઓમાં છુટી ભારતીય બનાિટની વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની
બાટલીઓ મળી કુ લ નંગ-૨૨૪૦ જેની કુ લ્લે કકિં.રૂ.૨,૬૫,૧૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આ
કામના પકડાયેલ આરોપી દશરથ S/O સોમીરન રામકદહલ પાલ તથા િોન્ટે ડ આરોપી યાદિ
મનોર જેનો મો.નં.૮૮૬૬૫ ૧૬૦૨૩ નો છે જેના પુરા નામ-સરનામાની ખબર નથી નાઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી પ્રોહી જથ્થો ગુજરાતની બોડમ ર પાસેથી ભરી અંકલેશ્વર પહોંચાડિા
જતાં પકડાયેલ આરોપીએ િગર પાસ પરમીટે દારૂના જથ્થા સકહતનો ટાટા LPT રજીસ્રે શન નંબર
MH-04-KF-2544 જેની કકિં.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ઇન્ડેક્ષ વસસ્ટમ ઇંડીયા પ્રા.લી કંપીનીના
લીફ્ટના સામાનના કુ લ બોક્ષ નંગ ૧૭૬ જેની કુ લ્લે કકિં.રૂ.૨૭,૨૭,૨૫૧/- તથા તેની
અંગઝડતીમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/-, તથા બબલ્ટી નંગ-૪
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ.૩૪,૯૭,૩૫૧/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નં.૧ સ્થળ ઉપર
પકડાઇ ગયેલ હોિાથી પકડાયેલ આરોપી તથા િોન્ટે ડ આરોપી નંબર ૨ નાઓ તથા તપાસમાં
નીકળે તેઓ વિરૂધ્િ મારી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એ.ઇ, ૮૧, ૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો કલમ ૨૭૯
મુજબ કાયદે સર થિા ફરીયાદ છે . મારા સાહેદો સાથેના પોલીસ તથા પંચોના માણસો વિગેરે છે .
તેમજ હાલમાં ચાલી રહેલ કોરોના-૧૯ િાયરસની િૈવશ્વક મહામારી અન્િયે ગુજરાત હાઇકોટમ
તરફથી સ્પેફ કિમીનલ એપ્લીકે શન ૪૦૨૩/૦૨૦ Date ૨૧/૦૯/૨૦૨૦ ના હુકમમાં આપેલ
સુચના અને માગમદશમન મુજબ અટકાયતમાં લેતા પહેલા આરોપીઓના કોવિડ-૧૯ ટે સ્ટ કરાિિા
જરૂરી હોય ત.અક.અમલ

ખેરગામ પોલીસ

ખેરગામ પો.સ્ટે . પાટમ -સી.નં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૧૫૦

તે એિી રીતે છે કે,આ કામના પકડાયેલ

સ્ટે શનના અવિકારી/

આરોપી કદવ્યેશભાઇ S/O રતીલાલ ગુલાબભાઇ કો.પટે લ ઉ.િ.૨૯ રહે. વનમખલ પટે લ ફબળયા

કમમચારીઓ

તા-િાપી જી.િલસાડનો તથા િોન્ટે ડ આરોપી કારનો ક્લીનર (૨) િસીમ જેના પુરા નામઠામની
ખબર નથી રહે-િાપી તા.િાપી જી. િલસાડ તથા િોન્ટે ડ આરોપી મુદ્દામાલ ભરાિનાર
(૩)સોકહલ ઉફે પપ્પુ મહેશભાઇ કામલી રહેિાસી નાનીદમણ તથા (૪) પુનીત ઉફે પીકોટ
નરે ન્રભાઇ પટે લ રહે.ભીમપોર પટે લ ફબળયા નાની દમણ તથા િોન્ટે ડ માલ મંગાિનાર (૫)
જીગ્નેશભાઇ રમેશભાઇ પટે લ રહે ગુણસિેલ તા.મહિ
ુ ા જી.સુરત કે મો.નંબરની ખબર નથી જેઓ
એક બીજાની મદદગારી કરી િલિાડા મોહન ફાટક પાસે એક ચોકલેટી કલરની મારૂતી સ્િીફટ
ડીઝયર કાર નંબર MH-01-BT-8101 માં ભારતીય બનાિટનો વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી
બાટલીઓ કુ લ નંગ-૬૩૬ જેની કકિં.રૂ.૧,૨૮,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િોન્ટે ડ આરોપી નં.૩,૪નાઓએ ચોકલેટી કલરની મારૂતી સ્િીફટ ડીઝયર કાર નંબર MH-01-BT-8101 ની
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-મા ભરી આપી જે િોન્ટે ડ આરોપી ૨ નાઓ સાથે લઇ આિી તેઓ િોન્ટે ડ
આરોપી નં.૫નાને ઉપરોક્ત પ્રોહી મુદ્દમાલ આપિા સારૂ લઈ જતા સદર કાર ખાડામાં ખાબકી
જતા આરોપી નં.૨નો કારમાંથી નાસી જઇ તથા આરોપી નં.૧નો સ્થળ ઉપર મોબાઇલ નંગ-૨
કક.રૂ. ૩,૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૪,૩૧,૯૦૦/-નો મુદામાલ િગર પાસ પરમીટે િહન કરી લઇ
આિતા મોજે- ઘોલાર હનુમાન ફળીયા િરમપુર થી રાનકુ િા જતા સ્ટે ટ રોડ ઉપર પરમીટે રાખી
પકડાઇ જઇ ગુનો

િાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

'પાટમ -સી FIR નંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૨૮૭/૨૦૨૧ ૬૫AE,૮૧, ૯૮(૨)કલમ મુજબ તે એિી

અવિકારી/ કમમચારીઓ

રીતેની છે કે, સદરહુ ં વસલ્િર કલરની હ્યુન્ડાઇ એસન્ટ ફોરવ્હીલ ગાડી નંબર-MH-02-MA-6340

નો ચાલક- વિિેકકુ માર પ્રભુભાઇ હળપવત ઉ.િ.૨૨ રહેિાસી-ઘર નંબર-૩૮/૧ ભામટી ફાયર
સ્ટે શનની બાજુ મા મોટી દમણ જી.દમણ નાઓએ પોતાના હિાલાની ઉપરોકત નંબરની ગાડીમા
પાછળની શીટ નીચે ચોરખાના બનાિી તેમા ભારતીય બનાિટની વિદે શી દારૂની મોટી છુટ્ટી
બાટલીઓ નંગ-૩૬ કક.રૂ-૨૮,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કક.રૂ-૫૦૦/- તથા રોકડા
રૂપીયા-૩૦૦/- તથા હ્યુન્ડાઇ એસન્ટ ફોરવ્હીલ ગાડી નંબર-MH-02-MA-6340 ની
કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે-૯૯,૬૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય અને ભારતીય
બનાિટનો વિદે શી દારૂનો જથ્થો ભરે લ એસન્ટ ગાડીનુ ં કાળા કલરની યુવનકોનમ મો.સા. થી
પાયલોટીંગ કરનાર રાહલ
ુ કામળી જેનો મોબાઇલ નંબર- ૯૩૨૮૯૪૮૫૬૪ નો છે , તથા ભારતીય
બનાિટની વિદે શી દારૂનો આપનાર તથા મંગાિનાર- જીગ્નેશભાઇ રહેિાસી-સુરત જેના પુરા
નામ-સરનામાની ખબર નથી, જેઓ બન્ને િોન્ટે ડ જાહેર કરે લ છે .વિગેરે બાબત.
એલ.સી.બી પોલીસ

િાસદા પોલીસ સ્ટે શન 'પાટમ સી-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૨૭૪/૨૧

અવિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ 'તે એિી રીતે આ કામના 'નાઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી પહોંચાડિા જતાં પકડાયેલ આરોપીઓ િગર પાસ પરમીટે ભારતીય
બનાિટની વિદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની–મોટી બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુ લ નંગ-૩૧૦૮
કક.રૂ.૨,૯૦,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ દારૂના જથ્થા સકહતનો આઇશર ટે મ્પો નંબર GJ-6-X-7523
કકિં.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા તેની અંગઝડતીમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦/-,
રોકડા રૂ.૪૫૦/-, તથા પ્લાસ્ટીરના જુ ના કે રેટ નંગ-૧૫ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૯૧,૩૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નં.૧ તથા નં.૨ નાઓ સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ
હોિાથી પકડાયેલ જઇ ગુનો કયામ વિગેરે બાબત.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નં ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૩૯૧/૨૦૨૧

અવિકારી/ કમમચારી

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એ.ઈ, ૮૧, ૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો કલમ-૨૭૯, ૩૩૭, ૪૨૭ મુજબ ઉપર
બતાિેલ તારીખ ટાઇમ તથા જગ્યાએ કોલમ નં-૬ માં બતાિેલ પકડાયેલ બન્ને આરોપી નાઓએ
એક મરૂન કલરની મકહન્રા XUV-500 કાર રજી. નંબર GJ-19-AA-7720 નીમાં ગેર કાયદે સર
િગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાિટના વિદે શીદારૂ વિશ્કીની નાની-મોટી બાટલીઓ નંગ૧૦૬ જેની કુ લ્લે કક.રૂ.૩૫,૭૫૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૨ જેની
કકિં.રૂ.૪,૦૦૦/- તથા મરૂન કલરની મકહન્રા XUV-500 કાર રજી. નંબર GJ-19-AA-7720 જેની
કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૪,૩૯,૭૫૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલનુ િહન કરતા આરોપી નંબર
(૧) નાએ પોતાના કબ્જજાની કાર પ ૂર ઝડપે અને ગફલતભરી રીતે હંકારતા કાર ચાલકે પોતાની
કારના સ્ટે રીંગ પરનો કાબ ૂ ગુમાિી દે તા સદર કાર રસ્તાની સાઇડમાં નીચે ઉતરી જતા ઝાડ
સાથે અથડાઇ જિાથી ઉપરોક્ત બન્ને આરોપીઓને શરીરે ઇજાઓ થયેલ અને સદર પ્રોકહ જથ્થો
િોન્ટે ડ આરોપી નં.૩ નાએ પ્રોકહ જથ્થો ભરાિી આપેલ અને સદર પ્રોહી મુદ્દામાલ આરોપી નંબર
(૧) પોતાના હાલના રહેણાંક સ્થળે છૂટક િેચાણ કરિા સારૂ લઇ જતા પોલીસની નાકાબંિી
દરમ્યાન આરોપી નંબર ૧ તથા ૨ પકડાઇ ગયેલ જેથી પકડાયેલ બન્ને આરોપીઓ તથા િોન્ટે ડ
આરોપી વિરૂધ્િમા મારી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-એ.ઈ, ૮૧, ૯૮(૨) તથા ઇ.પી.કો. કલમ ૨૭૯,
૩૩૭, ૪૨૭ મુજબ ગુનો કરે લ હોય ગુનો કયામ વિગેરે બાબત.

