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

અ.હે.કો. રાકે શભાઈ

આ કામના આરોપી નાં ૧ નાઓ પોતાની સ્કોપીઓ ગાડી નાંબર GJ -15- BB- 1501 કક.રૂ.

કુ લ્લે પ્રોહી મુદ્દામાલ

શ્રીરામભાઈ એલ.સી.બી.

૩,૦૦,૦૦૦/- માાં અલગ અલગ બ્ાાંડની જે તે કાં પનીના શીલબુચ લેબલાવાળી બાટલીઓ નાંગ

કક.રૂ. ૧૨,૦૩૬૦૦/-

નવસારી

૩૬૦૦ કક.રૂ.૨.૦૮૮૦૦/- ની તથા આરોપી (૨)નાએ પોતાની કબ્જાની ગ્રે કલરની નાંબર

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૧

વગરની અટીગા ગાડી કક.રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/-માાં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની અલગ
અલગ બ્ાાંડની નાની મોટી વ્હીસ્કી તથા ટીનબીયરની બાટલીઓ નાંગ ૨૧૯૬ કક.રૂ.
૨,૪૪,૮૦૦/- ભરી લાવી તેમજ સદરહુ બન્ને દારૂ ભરે લ ગાડીઓનુ આરોપી (૩) નાએ પોતાની
સફેદ કલરની એસ્ટે ન સ્કોપીઓ ગાડીથી તથા આરોપી (૫) નાએ પોતાની સફેદ કલરની
સ્કોપીઓ ગાડીથી પાઈલોટીંગ કરી તેમજ આરોપી (૫) થી (૮)નાઓએ સદરહુ પ્રોહી જથ્થો
માંગાવી કુ લ્લે બાટલીઓ નાંગ ૫૭૯૬ કક.રૂ. ૪,૫૩,૬૦૦/- તથા ગુનામાાં પકડાયેલ બે ગાડીઓ
કક.રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે પ્રોહી મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૧૨,૦૩૬૦૦/- ની સાથે આરોપી (૧) તથા
(૨)નાઓ વહન કરી લાવી પોલીસની રે ડ જોઇ વાહન મુકી નાસી જઈ તથા પાયલોકટગ
કરનાર આરોપી નાં.૩ તથા ૪ તેના વાહનો લઈ નાસી જઈ ગુનો કયો બાબત
૨

ઘુઘાભાઇ ઘુઘાભાઇ
કદનેશભાઇ નવસારી

રૂરલ

પો.સ્ટે .

આ કામના તહો જેથી સદરહુાં પકડાયેલ આરોપીઓ તથા વોંટે ડ આરોપીએ એકબીાની

મળી કુ લ્લે

ુ GEM થ્રીવ્હીલ ટે મ્પા નાંમદદગારીથી વગર પાસ પરમીટે આરોપી નાં-૧ ના કબાનો અતલ

કી.રૂ.૨,૫૨,૦૦૦/- ના

GJ-05-AV-4595 ના કે બીનના ભાગે તથા આરોપી નાં-૨-૩ ના કબાની હોન્ડા સાઇન મો.સા નાં-

મુદ્દામાલ

GJ-05-PN-9854 ના સીટ તથા પેટ્રોલ ટાાંકીના નીચેના ભાગે ગે રકાયદે સર રીતે ભારતીય
બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂના વ્હીસ્કીના પાઉચ નાંગ- ૭૬૮ કક.રૂ. ૯૬,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
ુ GEM થ્રીવ્હીલ ટે મ્પા નાં- GJ-05-AV-4595 ની કી.રૂ. ૧,૧૦,૦૦૦/- તથા હોન્ડા
તથા અતલ
સાઇન મો.સા નાં- GJ-05-PN-9854 ની કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કક.રૂ.૬૦૦૦/મળી કુ લ્લે કી.રૂ.૨,૫૨,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાં-૧,૨,૩ નાઓ પકડાય જઇ ગુનો
કયામ ધવગે રે બાબત
૩

અ.પો.કો. તાહીરઅલી

આ કામના સદર તહો. (૧) જીગરભાઇ રાજેશભાઇ કો.પટે લ (૨) િમેશભાઇ ભાણાભાઇ રાઠોડ

કુ લ્લે નાંગ ૪૭૯ કકિંમત

શાહબુદ્દીનભાઇ બીલીમોરા

બન્ને રહે- દે સરા નાના કોળીવાડ તા-ગણદે વી જી-નવસારી નાઓએ એકબીાની મદદગારીથી

રૂધપયા ૩૬,૨૦૫/-

પો.સ્ટે .

ઉપરોકત તહો.નાં-૨ ના ઘરમાાંભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા ટીનબીયર

નીમત્તાનોપ્રોહીમુદ્દામાલ

મળી કુ લ્લે નાંગ ૪૭૯ કકિંમત રૂધપયા ૩૬,૨૦૫/-નીમત્તાનોપ્રોહીમુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટથી
રાખી રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કયો ધવ.બાબત
૪

અ.હે.કો જગતધસિંહ મનુભા

એવી રીતની છે કે તહો (૧) અલ્પેશભાઇ મહેન્રભાઇ મહેતા હાલ રહે.રૂમ નાં.૧૭, બ્જલોક-સી,

કક.રૂ ૫૦૦/- ની મળી

ગણદે વી પો.સ્ટે .

સરકારી આવાસ, ભેસ્તાન સુરત મુળ રહે.મહેતા ફળીયુ, ઉમીયા માતાના માંકદરપાસે ઉંઝા

કુુ્ લ્લે કક.રૂ.૧,૯૧,૫૦૦/-

તા.ઉંઝા જી.મહેસાણાનાઓએ પોતાના કબાની લાલ કલરની સેવરોલેટ કાં પનીની બીટ કાર

ના મુદ્દામાલ

રજી.નાંબર GJ-05-CE-3104 ની માાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બાટલીઓ નાંગ ૮૨૦
જેની કક.રૂ.૪૧,૦૦૦/- ની તથા કાર ની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એક સેમસાંગ મોબાઇલ ફોનની
કક.રૂ ૫૦૦/- ની મળી કુુ્ લ્લે કક.રૂ.૧,૯૧,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તથા વોન્ટે ડ
આરોપી મુકેશભાઇએ એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કયામ બાબત

૫

જયાંતીભાઇ દે વજીભાઇ.

તે એવી રીતેની છે કે , આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓએ એકબીાની મદદગારીથી વરલી

વાાંસદા પોસ્ટે જી. નવસારી

મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો તથા

'

આંકો લખેલ કાપલીઓ નાંગ- ૧૪ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા
રોકડા રૂપીયા ૧૪,૫૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૫ જેની કક.રૂ ૧૫,૫૦૦/- તથા મોટર
સાયકલ નાંગ-૪ જેની કી.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦./-મળી કુ લ કક.રૂ ૨,૦૦,૦૩૦/-નાાં મુદામાલ સાથે પકડાઇ
જઇ ગુનો કયામ ધવ.બાબત.

૬

અ.પો.કો. િવલભાઇ

તે એવી રીતે છે કે ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના પકડાયેલ તથા વોંટે ડ

કુ લ રૂધપયા

દે વદાનભાઇ,

આરોપીઓએ એકબીાની મદદગારીથી આ કામના વોંટે ડ આરોપી માંગલારામ બીશનોઇ,

૧૩,૨૦,૧૦૦/- ના

રહેવાસી ભાટીપ, તા.સાચોર, જજ.ઝાલોર, રાજસ્થાન, મો.નાં-7304030249નાએ પકડાયેલ

મુદ્દામાલ

આરોપીના કબાના આઇસર કાં પનીનો પ્રો.૧૦૪૯ નાંબર- MH 46 BB 6318 ની કક.રૂ.
૫,૦૦,૦૦૦/- માાં પાસ પરમીટ વગરનો ૧૪૮ પુઠાના બોક્ષમાાં ભારતીય બનાવટનો
ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની મોટી તથા ટીન બીયરની બોટલો નાંગ-૩૪૪૪, કક.રૂ.૮,૧૯,૬૦૦/નો જથ્થો ભરી આપી આ કામે પકડાયેલ આરોપી સદર વાહનમાાં ઉપરોકત પ્રોહી જથ્થો લઇ
વોંટે ડ આરોપી ભગવાનારામ બીશનોઇ, રહે. અમદાવાદ નારોલ ચોકડીનાને આપવા સારૂ વહન
કરી લઇ આવતા ઉપરોકત પ્રોહી જથ્થો, ટે મ્પો તથા એક મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ
રૂધપયા ૧૩,૨૦,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાય ગયેલ હોય પાંચનામાની ધવગતે મુદ્દામાલ
કબજે કરી પકડાયેલ આરોપી ધવરૂધ્િ કાયદે સરની કાયમવાહી કલાક ૧૯/૧૫ વાગે અટક કરે લ
હોય મારી પકડાયેલ તથા વોંટે ડ આરોપીઓ ધવરૂધ્િહ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (a),(e), ૮૧,
૯૮(૨) મુજબ કાયદે સર થવા ફરીયાદ છે ..

