પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ થી ૨૪/૦૩/૨૦૧૯
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

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
1

નવસારી જીલ્લા પોલીસ

નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃધત સાથે સાંકળાયેલા પાાંચ

એલ.સી.બી. નવસારી

આરોપીને પાસા હેઠળ િકે લવામાાં આવ્યાઆગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી – ૨૦૧૯
અન્વયે પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃધત સાથે સાંકળાયેલ આરોપી (૧) ચાંદુભાઈ ઉફે ચાાંદમલ
ુ ાઈ િો.પટે લને અટક કરી મધ્યસ્થ
પ્યારચાંદ કુ માવત તથા (ર) જગદીશભાઈ માંગભ
જેલ, રાજકોટ ખાતે (૩) પરે શભાઈ કાાંતીભાઈ નાયકાને અટક કરી મધ્યસ્થ જેલ
ભાવનગર ખાતે (૪) કાાંતીભાઈ રવજીભાઈ નાયકાને અટક કરી મધ્યસ્થ જેલ જામનગર
ખાતે તથા (પ) અમીતભાઈ રાજનભાઈ પ્રતાપગઢવાલાને અટક કરી મધ્યસ્થ જેલ
કચ્છ-ભુજ ખાતે મોકલી આપવામાાં આવ્યા નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા
દરખાસ્ત કરતાાં જીલ્લા મેજીસ્રે ટરશ્રી નવસારી દ્વારા પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો

2

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ લોકસભા ચુટ
ાં ણી સબાંિી ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ

એસ.ઓ.જી. પોલીસ દ્રારા

તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેરોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ
બાતમી આિારે (૧) આરોપી પુરનધસિંહ શ્રી લલ્લુ યાદવ રહે. િારાગીરી તા. જી.
નવસારી મુળ રહે. કનીયારી જી. જાલોન યુ.પી. તથા (ર) રાજુ પરરતોષ દાસ બાંગાળી
રહે. વાપી માચ્છીમાકે ટ તા. પારડી જી. નવસારીને પકડી પાડવામાાં આવેલ

3

નવસારી જીલ્લા

નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ શોિી કાઢવા પેરોલીંગ માાં હતી

એલ.સી.બી. પોલીસ .

તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપીઓ (૧) અસ્લમ હુસેન ધશકારી રહે કે પસુલ
ઇબાદત ઘા, ગોિરા પાંચમહાલ (ર) મહેન્દ્ર નટવરલાલ ગાાંિી મુળ રહે. નરોડા
જીઆઇડીસી અમદાવાદ હાલ રહે. બહારપુરા ગોિરા ૧૦ ટન ખેરના લાકડા તથા રક,
મોબાઇલ મળી કુ લ રુ. ૦૯,૨૩૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ

રીકવર કરે લ મુદામાલ

4

પો.કો મનોજભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના પકડાયેલ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આ

બળવાંતભાઇ બ.નાં ૭૯૮

કામના તહો (૧) રાજુભાઇ વશરામભાઇ કુાં ભાણી રહે.હાલ. કામરે જ ૧૦૦ શુભ રે સીડેન્સી

ગણદે વી

વાવ ચોક કામરે જ તા.જી.સુરત મુળ રહે. મોટા આંકડીયા ગામ તા.જી.અમરે લી તથા (૨)

પોસ્ટે .જી.નવસારી

રદલીપભાઇ રદનેશભાઇ પેથાણી રહે. બી-૫-૨૦૧ ઓમ રે સીડેન્સી ખડસડ કામરે જ

કુુ્ લ્લે રક.રૂ ૩,૩૨,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ

તા.જી.સુરત મુળરહે. બાબાપુર વાાંકીયા ગામ તા.જીઅમરે લી તથા (૩) કૈ લાસભાઇ
રૂપારામ ચૌિરી રહે. કામરે જ સુયમદશમન સો.સા તા.જી.કામરે જ મુળ રહે. રૂપારામ ચૌિરી
ચરમાન મહોલ્લો બીંજરવાડા ભોગારહત અજમેર (રાજસ્થાન) નાઓએ એક બીજાની
મદદગારી થી પોતાના કબજાની એક ગ્રે કલરની સેવરોલેટ બીટ કાર નાંબર GJ-05-JA0095 નીમાાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ નાંગ ૨૭૦ જેની રક.રૂ
૨૭,૦૦૦/- તથા સદર મુદ્દામાલની હેરાફેરીમાાં વપરાયેલ કારની રક.રૂ ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા
એક મોબાઇલ ફોન ની રક.રૂ ૫૦૦૦/- મળી કુુ્ લ્લે રક.રૂ ૩,૩૨,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત
5

આ.પો.કો શક્તતધસિંહ

એવી રીતે કે પકડાયેલ આરોપીઓ આરક ધસસોદ્રા સીમમાાં આવેલ આંબાવાડીના

મહેન્દ્રધસિંહ બ.નાં-૦૬૫

ફામમહાઉસમાાં પતરાનો શેડ બનાવી ચારે ય તરફ ગ્રીન નેટ તથા નાળીયેરી/ખજુરીના

નોકરી- નવસારી રૂરલ

ઝાાંખરાની રદવાલ ઉભી કરી બાંિ શેડમાાં પાણી લાઇટ ધવગે રેની આવશ્યક વસ્તુઓ

પો.સ્ટે

ઉપલબ્િ કરાવી ગાંજી પાનાનો પૈસાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ

કુ લ્લે ૯,૯૧,૧૮૦/- ના મુદ્દામાલ

દરમ્યાન આરોપીઓ પાસેથી અંગ જડતી તથા દાવ ઉપરના કુ લ્લે રૂ.૩૫,૨૮૦/- તેમજ
પકડાયેલ આરોપીઓ પાસેથી કબજે લીિેલ મોબાઇલ નાંગ-૧૩ ની કુ લ્લે
રક.રૂ.૨૧,૯૦૦/- તથા સદર જગ્યાએથી કબજે લીિેલ મો.સા તથા કાર ની
રક.રૂ.૯,૩૪,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે ૯,૯૧,૧૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય
તેમજ આરોપી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન પોતાના વાહન મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોય
6

ધવજયભાઇ રામજભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના પકડાયેલ તહોમતદારો કાવડેજ ગામે બરડા ફળીયામાાં

અ.પો.કો.- બ.નાં-૫૧૧

મહુડાના ઝાડ નીચે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાનાનો ત્રણપત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

રમાડી ૯ ઇસમોની અંગ ઝડતીના કુ લ્લે રૂધપયા ૭,૦૪૦/- તથા દાવ ઉપરના કુ લ્લે

સ્ટે શન જી.નવસારી

રૂધપયા ૩,૮૬૦/-એમ કુ લ રોકડ રૂધપયા ૧૦,૯૦૦/- તથા ગાંજી પાનાાં નાંગ-૫૨ સાથે મળી
આવી પકડાય જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.

રોકડ રૂધપયા ૧૦,૯૦૦/-

