નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ૨૨/૦૫/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ગણદે વી પો.સ્ટે.

ગણદે વી પો.સ્ટે.

પાટમ C નંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૯૧૯/૨૦૨૨

પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ તે એવી રીતે કે, કામના પકડાયેલ તથા વોન્ટેડ
આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આરોપી(૧)રામકેશ રણવીર(મહેશ) યાદવ ઉ.વ
૩૬ હાલરહે-ઉતનનગર ઝુપડપટ્ટી શૈલેષ પાંડે ના મકાનમા ધમરા વાહેંદર તા.જી.થાણે
મુળરહે: નાઇ બસ્તી નવાડા મખ્ખનપુર તા:િબરી જી:ફિરોઝાબાદ ઉતરપ્રદે શ મો.નં
૯૦૮૨૨૭૯૮૧૧, ૮૩૯૪૦૪૫૫૭૨. નાઓએ વોંન્ટેડ આરોપી (૨) એક અજાણ્યો ઇસમ
જેનુ નામ સરનામુ ખબર નથી ની પાસેથી મુદામાલ ભરાવી વોંન્ટેડ આરોપી (૩)
કોમલભાભી જેનુ સરનામુ ખબર નથી રહે સુરત જેના પુરાનામ સરનામાની ખબર નથી
મો.ન- ૮૫૯૧૨૮૨૪૭૯,૭૪૦૦૩૭૦૦૭૧. નાઓને પોતાના કબ્જજાની એક સિેદ કલરની
હન્ુ ડાઇ વનામ કાર નં. GJ-01-HX-8238 માં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નંગ
૩૩૬ ફકિં.રા. ૪૨૦૦૦/- નો પ્રોહી જથ્થો મગાવી વહન કરી લઇ જતા પકડાઇ જઇ તથા
વોન્ટેડ આરોપી કોમલભાભી જેનુ સરનામુ ખબર નથી રહે સુરત જેના પુરાનામ
સરનામાની ખબર નથી મો.ન- ૮૫૯૧૨૮૨૪૭૯,૭૪૦૦૩૭૦૦૭૧ નાઓને પ્રોહી મુદ્દામાલ
મંગાવી એક સિેદ કલરની વનામ કાર નં. GJ-01-HX-8238 ફક.રા ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા
ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નંગ ૩૩૬ ફકિં.રા. ૪૨૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
િોન નંગ-૨ જેની ફક.ર.૭૦૦૦/- મળી કુલ્લે ફક.રા ૩,૪૯,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો
નં- ૧ પકડાઇ ગયેલ હોઇ તથા તહો નં-૨ નાઓ તથા તહો નં- ૩ નાઓ નહી પકડાઇ
જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.

એલ.સી.બી. નવસારી

ચીખલી.-C-૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૩૮૫/૨૦૨૨

સદરહુ ં પકડાયેલ BHARAT BENZ હાઇવા

પોલીસ અધિકારી/

ડમ્પર નંબર-GJ-01-CZ-4716 ના ચાલક આરોપી સુબોિકુમાર હરીભાઇ યાદવને વોન્ટેડ

કમમચારીઓ

આરોપી જયેશભાઇ જેના પુરા નામની ખબર નથી રહે.ભીમપોર દમણ મો.નં.
૯૬૨૪૧૨૧૪૪૪ નાએ પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી દમણ ભીમપોર કોસ્ટલ હાઇવે ઉપર આપી
ધવદે શી દારના જથ્થા સફહતનો ઉપરોકત હાઇવા ડમ્પર વગર પાસ-પરમીટે વહન કરી
ઝંખવાવ ખાતે પહોચતો કરવા જતા ડમ્પરમાં ભરે લ (૧) ૧૫૯ પુઠાના બોક્ષમાં ભારતીય
બનાવટની ધવદે શી દારની વ્હીસ્કી,ટીન બબયર તથા વોડકાની નાની-મોટી બોટલો નંગ૫૪૮૪ જેની ફક.ર.૮,૮૩,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા (૨) BHARAT BENZ હાઇવા
ડમ્પર નંબર GJ-01-CZ-4716 ફક.ર.૨૫,૦૦,૦૦૦/- તથા (૩) આરોપીની અંગઝડતીમાંથી
મળી આવેલ મોબાઇલ િોન નંગ-૦૧ ફક.ર.૧૦,૦૦૦/-, તથા (૪) રોકડા ર.૫૦૦/- મળી
કુલ ર.૩૩,૯૩,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી સુબોિકુમાર હરીભાઇ યાદવનાનો
મોજે સરૈ યા ગામ પટેલ િબળયા, ઇમરાન ચીકન સેન્ટર સામે રોડ ઉપર પકડાઇ જઇ
તેમજ પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરાવનાર વોન્ટેડ આરોપી જયેશભાઇ જેના પુરા નામની ખબર
નથી રહે.ભીમપોર દમણ મો.નં. ૯૬૨૪૧૨૧૪૪૪ નહી પકડાઇ તમામ આરોપીઓએ
એકબીજાની મદદગારી કરી ગુન્હો કરે લ હોય અને હાલમાં ચાલી રહેલ કોવીડ ૧૯
વાયરસની વૈધિક મહામારી અંગે ગુજરાત હાઈકોટમ ના હક
ુ મમાં આપેલ સુચના અને
માગમદશમન મુજબ અટકાયતમાં લેતા પહેલા આરોપીના કોવીડ ૧૯ ટેસ્ટ કરાવવા જરરી

હોય જેથી આરોપીનો કોવીડ ૧૯ ટેસ્ટ કરાવી આગળની વધુ કાયમવાહી માટે ચીખલી
પો.સ્ટે. માં સોંપવા તજવીજ કરે લ છે .જેથી પકડાયેલ આરોપી તથા વોન્ટેડ આરોપી તથા
તપાસમાં ધનકળે તેઓ ધવરધ્િ મારી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨)
મુજબ કાયદે સર થવા િરીયાદ
એલ.સી.બી. નવસારી

બીલીમોરા પો.સ્ટે પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૨૦૫૭૭ તારીખ :- ૧૬/૦૫/૨૦૨૨ પ્રોહી

પોલીસ અધિકારી/

એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,

કમમચારીઓ

૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ તેવી રીતે કે, સદરહુ ં પકડાયેલ SX4 ગાડી નંબર GJ-21AA-7345 ના ચાલક (૧) માલવ નરે શભાઇ પટેલ તથા (૨) રક્ષય ચીમનભાઇ
પટેલનાને ઉદવાડા ચોકડી પાસે મોહનભાઇ જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી જેનો
મોબાઇલ નંબર 9173908975નાએ પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરાવી આપી તથા વીર જેના પુરા
નામની ખબર નથી રહે. કલમઠા ગામ,તા.ગણદે વી, જી.નવસારી નાઓએ એકબીજાની
મદદગારી કરી મજકુર આરોપીઓ દારના જથ્થા સફહતની SX4 ગાડી નંબર GJ-21-AA7345 વગર પાસ-પરમીટે વહન કરી કલમઠા ખાતે પહોંચાડવા જતા મોજે ગોયંદી
વાઘરે ચ કાવેરી નદીના પુલ ઉપર (૧) ૧૨ પુઠાના બોક્ષમાં તથા ૮ કાળા કલરની
પ્લાસ્ટીકની કોથળીઓમાં ભરે લ ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારની વ્હીસ્કી તથા ટીન
બબયર તથા વોડકાની બોટલો નંગ-૭૬૦ જેની ફક.ર.૬૫,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા
(૨) SX4 ગાડી નંબર GJ-21-AA-7345 ફક.ર.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા (૩) આરોપીઓની અંગ
ઝડતીમાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ િોન નંગ-૦૨ ફક.ર.૩૨,૦૦૦/- મળી કુલ્લે
ર.૩,૪૭,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓ (૧) માલવ નરે શભાઇ પટેલ તથા (૨)
રક્ષય ચીમનભાઇ પટેલ નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ મોહનભાઇ જેના પુરા નામ
સરનામાની ખબર નથી જેનો મોબાઇલ નંબર 9173908975નાએ પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરાવી
આપી તથા વીર જેના પુરા નામની ખબર નથી રહે. કલમઠા ગામ,તા.ગણદે વી,
જી.નવસારીનાઓએ પ્રોહી મુદ્દામાલ મંગાવી તમામ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી
કરી ગુન્હો કયામ ધવગેરે બાબત.

મરોલી પોલીસ સ્ટેશન દ્રારા ફદપલા ગામે િીસરમેન વોચ ગૃપ સાથે ધમટીંગનુ આયોજન તેમજ ગામની ધવઝીટ
કરવામાં આવેલ.

આજરોજ મેંિર ગામે ધવલેજ ધવબઝટ દરમ્યાન આવનાર તહેવાર દરમ્યાન આવનાર ચોમાસા સીઝન દરધમયાન
તકેદારી તેમજ દફરયાઈ સુરક્ષા બાબતે ચચામ કરવામાં આવેલ, ગામમાં એકંદર શાંધત છે

tfતા . ૨૧/૦૫/૨૦૨૨ થી ૨૬/૦૬/૨૦૨૨ સુિી શફરવાર/રધવવાર કલાક ૦૭/૦૦ થી ૧૧/૦૦ સુિી પોલીસ
કમમચારી/ મફહલા પોલીસ કમમચારીઓ માટે સ્વરક્ષણ તાલીમનુ આયોજન કરવામા આવેલ.

