પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૧/૦૩/૨૦૧૯ થી ૧૭/૦૩/૨૦૧૯
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

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
1

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ નાસતા ફરતા

એલ.સી.બી

આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી
પ્રમોદભાઇ સુભાષભાઇ સીંહ રહે. વાપી બલીઠા ભુત ફળીયા વલસાડ મુળ રહે. ગોનરપુરા,
ગુોરખપુર, યુ.પી. ને પકડી પાડવામાાં આવેલ

2

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ નાસતા ફરતા

એલ.સી.બી

આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે નવસારી
કોર્મ ના હદપારી હુકમ આિારે નવસારી, વલસાડ, તાપી ડાાંગ,સુરત શહેર, ગ્રામ્ય જીલ્લાના
હદપારી આરોપી આકાશ રધવન્દ્રભાઇ આમરે રહે. આદશમનગર , ધવજલપોરને નવસારીમાાં
હાજર મળી આવતા પકડી પાડવામાાં આવેલ

3

અ.પો.કો. ધનતીનભાઇ

તે એવી રીતે કે , પકડાયેલ આરોપી નાં.(૧) ધનકુાં જભાઇ અરધવિંદભાઇ િો.પર્ે લ રહે. વેલવાચ

કુ લ્લે દક.રૂ. ૨,૬૭,૫૦૦/- ના

સુમનભાઇ બ.નાં. ૯૨૭

ગામ કુાં ડી ફળીયા તા. જી. વલસાડ તથા વોન્દ્ર્ે ડ આરોપી - ૨,૩,૪,નાઓ એકબીજાની

મુદ્દામાલ

નોકરી- ખેરગામ પોલીસ

મદદગારીથી પ્રોહીનો જથ્થો આપી ધવકે શભાઇ ઉફે ખાલપો રહે. ઉદવાડા જૈન માંદદર સામે

સ્ર્ે શન જી. નવસારી

તા. પારડી જી. વલસાડ તથા પ્રોહી. જથ્થો માંગાવનાર ચેતનભાઇ રહે. ઉનાઇ સીણિઇ
તથા નાસી જનાર કલીનર રાકે શભાઇ નગીનભાઇ િો.પર્ે લ રહે. ચીંચાઇ ગામ તા. જી.
વલસાડ નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આ કામના પકડાયેલ આરોપીએ તેમના
કબ્જજાની ક્વોલીસ ગાડી મરૂન કલરની જેનો નાંબર- GJ-21-9910 ની માાં ભારતીય
બનાવર્ની વ્હીસ્કીની બોર્લો તથા ર્ીન બીયરોની બોર્લો કુ લ્લે નાંગ- ૧,૦૬૬ દક.રૂ.
૬૬,૫૦૦/- નો પ્રોહી. મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીર્ે ભરી લઇ જતી વખતે ઉપરોક્ત પ્રોહી.
મુદ્દામાલ ભરે લ ગાડી સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય, જે ક્વોલીસ ગાડી મરૂન કલરની જેનો
નાંબર- GJ-21-9910 ની દક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા એક જુનો ઓપો કાં પનીનો મોબાઇલ દક.રૂ.
૧,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ. ૨,૬૭,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયો
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અ.પો.કો.સુનીલભાઇ

તે એવી રીતે કે આવતા જતા માણસો પાસે વરલી મર્કાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી

ધવનોદભાઇ બ.નાં.બ.નાં.૩૮૩

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૧ દક.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી તથા

વાાંસદા પો.સ્ર્ે .

આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૩ દક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા એક સેલ્લો કાં પનીનુાં
જુન ુ કે લ્કયુલેર્ર નાંગ-૧ દક.રૂ.૦૦/- તથા આરોપીના હાથમાાંના રોકડા રૂધપયા.૧૫૦૦/- તથા
આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી રોકડા રૂધપયા દક.રૂ.૯,૧૯૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૧૦,૬૭૦/- સાથે
પકડાઇ ગયેલ

દક.રૂ.૧૦,૬૭૦/- નો મુદામાલ

5

દકશનભાઇ ગોધવિંદભાઇ

આ કામે પકડાયેલ ઈસમોએ એકબીજાનીમદદગારી કરી પોતાના કબ્જજાની મહીન્દ્રા સ્કોપીયો

કુ લ્લે કી.રૂ.૧૨,૭૧,૦૦૦/-

અ.પો.કો. બાં.નાં.૩૭૯ નોકરી

ગાડીમાાં ભારતીય બનાવર્નો ઇંગ્લીધ શદારૂ,તથા બબયરના ર્ીનનો કુ લ ૯૨ પુઠાના બોક્ષમાાં

ના પ્રોહી મુદામાલ

એલ.સી.બી નવસારી

બાર્લીઓ નાંગ ૩૯૩૬ દકિંમત રૂપીયા ૨,૬૪,૦૦૦/- તથા મહીન્દ્રા કાં પનીનો સ્કોપીયો
ગાડીની કી.રૂ.૫૦૦,૦૦૦/- તથા ર્ાર્ા કાં પનીનો ર્ાર્ા યોરા ગાડી રજી.નાંબર GJ-21-W-6492
ની કી.રૂ.૫૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ – ૫ કી.રૂ.૭,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કી.રૂ.૧૨,૭૧,૦૦૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકડાઈ

6

પીનલકુ માર અજુ મનભાઇ

આ કામે પકડાયેલ આરોપી વાળાએ આરોપીના કબ્જજાની કાળા તથા લાલ કલરની

કુ લ દકિં.રૂ.૫૮,૭૫૦/- ના

આ.પો.કો. બ.નાં.૦૬૭

સીબીઝેડ ગાડી નાં.GJ-16-AG-3540 માાં ગે .કા વગર પાસ પરમીર્નો ભારતીય બનાવર્નો

મુદ્દામાલ

નોકરી ચીખલી પોલીસ

ધવદે શીદારૂ ધવશ્કીના પુઠાના પાઉચ નાંગ-૨૧૦ જેની દક.રૂ.૨૬,૨૫૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા

સ્ર્ે શન જજ.નવસારી

મોબાઈલ ફોન નાંગ-૨ જેની દકિં.રૂ.૨,૫૦૦/- તથા કાળા તથા લાલ કલરની સીબીઝેડ ગાડી
નાં.GJ-16-AG-3540 જેની દક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દકિં.રૂ.૫૮,૭૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઈ જઈ ગુનો કયામ બાબત
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િવલભાઇ દે વદાનભાઇ,

એવી રીતે કે આ કામના તહોએ એકબીજાની મદદગારી કરી આ કામે પકડાયેલ

કુ લ્લે રૂધપયા ૨૧,૭૭૦/- ના

અ.પો.કો, બ.નાં. ૪૩૫,

આરોપીનાઓ બહારથી આવતા જતા રાહદારી ઇસમો પાસેથી કાચી ચીઠ્ઠીમાાં વરલી

મુદ્દામાલ

નોકરી આર.આર.સેલ સુરત

મર્કાના મીલન બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા વતી લગાઇ લઇ લગાડી

ધવભાગ સુરત.

હારજીતનો જુગાર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ કમીસનથી પોતાના ઘરની આગળ ખુલ્લી
જગ્યામાાં રમી રમાડતા જુગારનાાં સાિનો (૧) કાગળની કુ લ-૧૮ ચીઠ્ઠી દક.રૂ.૦૦/૦૦, (૨)
બોલપેન-૧ દક.રૂ.૦૦/૦૦ (૩) રોકડા રૂધપયા ૧૧,૭૭૦ /- (૪) એક મોબાઇલ ફોન
દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂધપયા ૨૧,૭૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે સ્થપળ ઉપર પકડાઇ જઇ
ગુનો કયો ધવગે રે બાબત. તપાસ કરનાર અધિકારી:-

હે.કો રાજેશભાઇ ગુલાબભાઇ

નવસારી ર્ાઉન પો.સ્ર્ે .
8

અ.હે.કો. ગુલાબભાઇ

એવી રીતે કે ઉપર બતાવેલ તા.ર્ા. અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓએ એક બીજાની

કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા

ગોપાળભાઇ બ.નાં.-૮૦૨

મદદગારી કરી આરોપી નાં.૧ નાએ પોતાના કબજાની મારૂધત સ્સ્વફ્ર્ કાર જેનો રજી નાંબર

૫,૭૯,૭૫૦/- નો મુદ્દામાલ

સ્ર્ે ર્ મોનીર્રીંગ સેલ

GJ-12-CG-4350 ર્ોલ નાકાની સ્લીપમાાં લખેલ નાંબર વાળી ગાડીમાાં વગર પાસ પરમીર્ે

ગુ.રા., ગાાંિીનગર

ભારતીય બનાવર્ના વીદે શી દારૂની નાની મોર્ી બોર્લ તથા ર્ીન નાંગ ૧૦૪૬ દકિંમત
રૂધપયા ૨,૪૪,૭૫૦/- ગાડીની દકિંમત રૂધપયા ૩,૨૫,૦૦૦/- તથા મો.ફોન એક જેની
દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા ર્ોલ પ્લાઝાની સ્લીપ દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા
૫,૭૯,૭૫૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાઇ જઇ અને બાકીના આરોપીઓએ એકબીજાની
મદદગારી કરી ન મળી આવી ગુનો

