પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત

વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં.

સારી કામગીરી કરનાર

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

'પો.કો. હેમત
ાં ભાઇ

તે એવી રીતે આ કામના તહોએ એક બીજાની મદદગારી કરી કાગળનુાં ચીત્ર વાળુ

રોકડા રૂ.૧૧,૮૪૦/-

રમણભાઇ બ.નાં.૩૯૨

પોષ્ટરનો ચકલી પપ્પપ્પલી નામનો પૈસાનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પૈસા

મળી કુ લ રૂ.૧૬,૧૩૦/-

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

મુકાવી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા સાહહત્ય (પોષ્ટર)ની હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા LED

ના મુદ્દામાલ

સ્ટે શન જીલ્લા-નવસારી

સ્ટે નડ વાળી બેટરીની હક.રૂ.૧૦૦/-ની તથા દાવ પરના તથા પટમાાંના રોકડા

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો

1

રૂ.૪૧૯૦/- તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂ.૧૧,૮૪૦/- મળી કુ લ
રૂ.૧૬,૧૩૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબતે
.પો.કો. પીનલભાઇ

આ કામના આરોપીનાઓએ એક બીજાની મદદગારીથી તેઓના કબ્જજાની સેન્ટ્રો

કુ લ્લે રૂ.૧,૨૭,૫૦૦/-

અજુ મનભાઇ બ.નાં.૦૬૭

ગાડીનાં GJ-5-AR-7772 જેની હકિંમત રૂ.૮૦,૦૦૦/- નીમા વગર પાસ પરમીટે ઇંગ્લીશ

નો મુદ્દામાલ

નોકરી ચીખલી પોલીસ

દારૂની નાની મોટી નાંગ ૧૩૨ નાંગ હકિંમત રૂ.૪૨,૦૦૦/-સાથે તથા બે મોબાઈલ ફોન

સ્ટે શન

કી.રૂ.૫,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૧,૨૭,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે વહન કરતા પકડાઈ જઈ
ગુનો કયામ બાબત

અ.હે.કો નરે ન્ટ્રધસિંહ

તે એવી રીતે છે કે આ કામના આરોપી (૧) નાએ પોતાના કબ્જજાની એક હોન્ટ્ડા

કુ લ્લે ૫,૬૯,૨૦૦/- નો

લાખુભા બ.નાં.૭૨૫

કાં પનીની હોન્ટ્ડાસીટી કાર ગ્રીનબાઉન કલરની રજી નાં.GJ-03-JL-1906 માાં ભારતીય

મુદામાલ

નોકરી-નવસારી રૂરલ

બનાવટના ધવદે શી ટીનબીયરના ૨૮ પુઠ્ઠાના બોક્ષમાાં તથા છુટ્ટી બાટલીઓ નાંગ ૨૦

પોલીસ સ્ટે શન.

મળી કુ લ નાંગ-૬૯૨ જેની હક.રૂ.૬૯,૨૦૦/- નો જથ્થો તથા ગાડીની હક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/મળી કુ લ્લે ૫,૬૯,૨૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કયો ધવગેરે બાબત.

ધવજયભાઇ બચુભાઇ,

તે એવી રીતે કે આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આ કામના વોંટે ડ આરોપી

કુ લ

અ.હે.કો. બ.નાં.૮૭૯,

દશરથભાઇ જેના પુરાનામ ઠામની ખબર નથી. જેનો મો.નાં-7600596128 નાએ

રૂધપયા.૧૫,૯૩,૪૦૦/-

નોકરી. આર.આર.સેલ.

પકડાયેલ આરોપીના કબજાના આઇસર ટે મ્પો નાંબર- MH 46 BF 0962 હક.રૂ.

ના મુદ્દામાલ

સુરત ધવભાગ, સુરત

૮,૦૦,૦૦૦/- માાં પાસ પરમીટ વગરનો ૧૨૫ પુઠાના બોક્ષમાાં તથા છુટી ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા વોડકાની નાની મોટી તથા ટીન બીયરની
બોટલો નાંગ-૩૧૨૦, હક.રૂ.૭,૮૮,૪૦૦/- નો જથ્થો ભરી આપી આ કામે પકડાયેલ
આરોપી સદર વાહનમાાં ઉપરોકત ધવદે શીદારૂનો જથ્થો લઇ વોંટે ડ આરોપી કાદરભાઇ
જેના પુરાનામ ઠામની ખબર નથી નાને કડોદરા ને.હા.નાં-૪૮ ઉપર આવેલ રામદે વ
હોટલ પાસે આપવા સારૂ વહન કરી લઇ આવતા ઉપરોકત ભારતીય બનાવટનો
ધવદે શીદારૂનો જથ્થો, ટે મ્પો, એક મોબાઇલ ફોનની હકિં.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુ લ
રૂધપયા.૧૫,૯૩,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત

અ.પો.કો.િવલભાઇ

એકબીજાની મદદગારી કરી વોંટે ડ આરોપી સાજીદ અબ્જબાસ શેખ, રહેવાસી. ગણદે વી

કુ લ પાાંચ મોટર

દે વદાનભાઇ બ.નાં.૪૩૫

તાઇવાડ, તા.ગણદે વી, જજ.નવસારીનાએ આ કામે પકડાયેલ આરોપી નાંબર-૧ મોઇન

સાયકલોની કુ લ

આર.આર.સેલ સેલ સુરત

ખાલીક શેખ, ઉ.વ.૨૬, રહેવાસી. ગણદે વી-તાઇવાડ, તા.ગણદે વી, જજ.નવસારીનાને

હક.રૂ.૧,૦૫,૦૦૦/-

બહારથી આવતા જતા રાહદારી ઇસમો પાસેથી કાચી ચીઠ્ઠીમાાં વરલી મટકાના

મળી કુ લ્લે રૂધપયા

ધમલનબજારના, આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા વતી લગાઇ લઇ લગાડી

૧,૪૩,૫૩૫/- ના

હારજીતનો જુગાર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ કમીસનથી મોજે ગણદે વી દમણીયા

મુદ્દામાલ

હોસ્સ્પટલની પાછળ આવેલ તળાવના હકનારા ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાાં રમી રમાડતા
આરોપી નાંબર-૧ મોઇન ખાલીક શેખ તથા આરોપી નાંબર (૨) મોહનભાઇ મીઠ્ઠલભાઇ
નાયકા, ઉ.વ.૪૦, રહેવાસી. આલીપોરગામ, ખાભીયા ફળીયાાં, તા.ચીખલી,જજ.નવસારી,
(૩) નરબહાદુર લાલબહાદુર શાહ, ઉ.વ.૪૦, રહેવાસી. બીલીમોરા સ્ટે શનરોડ,

નવજીવન સોસાયટી,ઘર નાંબર-૮,તા.ગણદે વી, જજ.નવસારી- મુળ
રહેવાસી,કોઇરાલાકોટ, તા.જી.કૈ લાલી,નેપાળ, (૪) લક્ષ્મણભાઇ નારાયણભાઇ ગજમ,
ઉ.વ.૬૮, રહેવાસી. ઓડનગર, દાાંડેકરચાલ ની પાસે, બીલ્લીનાકા, અમલસાડરોડ,
તા.ગણદે વી, જજ.નવસારી, (૫) નટવરભાઇ ગાાંડાભાઇ નાયકા, ઉ.વ.૫૩, રહેવાસી
ગણેશસીસોરા, નાયકીવાડ, તા.જી.નવસારી, (૬) પુનાભાઇ ઢેડીયાભાઇ નાયકા,
ઉ.વ.૫૩, રહેવાસી.ગણેશ સીસોરા, નાયકીવાડ, તા.જી.નવસારી, (૭) જોગીભાઇ
શુક્કરભાઇ નાયકા, ઉ.વ.૭૦, રહેવાસી. દે સાડગામ, વાવ ફળીયાાં, તા.ગણદે વી,
જજ.નવસારી,(૮) સતીષભાઇ રમેશભાઇ નાયકા, ઉ.વ.૨૮, રહેવાસી, આલીપોરગામ,
ભેસાડીયા ફળીયાાં, તા.ચીખલી,જજ.નવસારી, (૯) રાજુભાઇ દે વદતભાઇ પટે લ, ઉ.વ.૩૮,
ુ ાઇ લલ્લુભાઇ
રહેવાસી. દે ગામ, ખડકીયા ફળીયાાં, તા.ચીખલી, જજ.નવસારી,(૧૦) માંગભ
તલાવીયા, ઉ.વ.૬૭, રહેવાસી. કછોલીગામ, ડુાંગરી ફળીયાાં, તા.ગણદે વી, જજ.નવસારી,
(૧૧) સુરેશભાઇ રમણભાઇ હળપધત, ઉ.વ.૩૯, રહેવાસી. વાાંઝણાગામ, નવા ફળીયાાં,
તા.ચીખલી, જજ.નવસારી, (૧૨) હદપકભાઇ મણીભાઇ હળપધત, ઉ.વ.૩૫, રહેવાસી.
માયાતલાવડીગામ, ટાાંકી ફળીયા, તા.ગણદે વી, જજ.નવસારી, (૧૩) જયેશભાઇ
ભાણાભાઇ નાયકા, ઉ.વ.૩૨,રહેવાસી.આલીપોરગામ, ભેસાડીયા ફળીયાાં, તા.ચીખલી,
જજ.નવસારી, (૧૪) દે વજીભાઇ રામભાઇ હળપધત, ઉ.વ.૭૦, રહેવાસી. બુટલાવગામ,
તળાવ ફળીયાાં, તા.જી.નવસારી, (૧૫) બાબુભાઇ ઝીણાભાઇ હળપધત, ઉ.વ.૭૨,
રહેવાસી.ઉડાચગામ, તરી ફળીયુ,ાં તા.ગણદે વી,જજ.નવસારીનાઓ જુગારનાાં સાિનો
કાગળની કુ લ-૧૮ ચીઠ્ઠી હક.રૂ.૦૦/૦૦, રોકડા રૂધપયા ૧૭,૦૩૫/- તથા અલગ અલગ
કાં પનીના કુ લ-૧૦ મોબાઇલ ફોન હક.રૂધપયા.૨૧,૫૦૦/- તથા જુદાજુદા કાં પનીની કુ લ
પાાંચ મોટર સાયકલોની કુ લ હક.રૂ.૧,૦૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂધપયા ૧,૪૩,૫૩૫/- ના
મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ વીગે રે બાબત.
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HC જગતધસિંહ મનુભા

તે એવી રીતે કે , આ કામનાાં તહો.નાઓએએ એકબીજાની મદદગારીથી તહો.નાં.(૧)

મળી કુ લ્લે

ગણદે વી પો.સ્ટે .

નાએ પોતાના કબજાની મારૂતી સ્વીફટ કાર નાં.GJ-15-CB-7988 હક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- માાં

હક.રૂ.૨,૭૮,૬૦૦/- નો

ગેરકાયદે સર રીતે ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની બાટલી નાંગ- ૩૨૯

મુદ્દામાલ

હક.રૂ.૨૮૧૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન હક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે હક.રૂ.૨,૭૮,૬૦૦/- નો
મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ જઈ
3

અ.પો.કો. તાહીરઅલી

તે એવી રીતે કે (૧) વોન્ટ્ટે ડ ભુમીનભાઇ છનુભાઇ કો.પટે લ (૨) વોન્ટ્ટે ડ તરૂનભાઇ

હકિંમત રૂધપયા

શાહબુદ્દીનભાઇ

ભરતભાઇ કો.પટે લ બન્ને રહે- પોંસરી ભુલીયાફળીયા તા-ગણદે વી જી-નવસારી

૪૭,૩૦૦/-ની મત્તાનો

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પ્રોહી પ્રધતબાંિીત ધવસ્તારમાાં પોતાના ઘરમાાં

પ્રોહી મુદ્દામાલ

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુ લ્લે નાંગ
૪૮૦ હકિંમત રૂધપયા ૪૭,૩૦૦/-ની મત્તાનો પ્રોહી મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન
તહો.નાં-૧ નાશી જઇ તથા તહો.નાં-૨ હાજર ન મળીગુનો કરે લ કયામ ધવગેરે બાબત
4
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અ.હે.કો સુરેશભાઇ

તે એવી રીતેની છે કે આ કામે પકડાયેલ ત્રણેય નાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી

૩૨૪ હક.રૂ.૩૪,૯૨૫

ધવષ્ણુભાઇ બ.નાં.૮૩૪

પોતાના કબજામાાં છ કાપડના થેલાઓમાાં વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના

નો પ્રોહી જથ્થો

નોકરી ચીખલી પોલીસ

ધવદે શી દારૂ ધવશ્કી તથા ટીન બીયરની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ.૩૨૪

સ્ટે શન જજ.નવસારી

હક.રૂ.૩૪,૯૨૫ નો પ્રોહી જથ્થો સાથે રાખી પકડાઈ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.

સુધનલભાઇ ધવનોદભાઇ

આ કામે પકડાયેલ સફેદ કલરની ઇન્ટ્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19 M-4427 ના ચાલક

કુ લ હક.રૂ.

અ.પો.કો.બ.નાં.૮૩૩

જેના નામ સરનામાની ખબર નથી તેણે પોતાના કબજાની ઇન્ટ્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19

૨,૨૬,૪૦૦/- નેા

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

M-4427માાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનેા જથ્થો ટીનબીયર તથા વ્હીસ્કીની

મુદામાલ

સ્ટે શન જી.નવસારી

બાટલીઓ નાંગ- ૩૮૪ જેની હક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા ઇન્ટ્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19 M-4427
ની હક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા કારમાાંથી મળી આવેલ ઇન્ટ્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19 M4427 કારની આર.સી.બુકની ની ઝેરોક્ષ નકલ જેની હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ હક.રૂ.
૨,૨૬,૪૦૦/- નેા મુદામાલ રાખી પોલીસની નાકાબાંિી જોઇ પોતાના કબજાની કારને
થોડે આગળ હાંકારી લઇ જઇ કારમાાંથી ઉતરી જ ાંગલ થઇ નાશી જઇ ગુનો કયામ

