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.પો.કો. િવલભાઇ

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

કુ લ રૂધપયા

દે વદાનભાઇ,

વોંટે ડ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આ કામના વોંટે ડ આરોપી માંગલારામ

૧૩,૨૦,૧૦૦/- ના

બીશનોઇ, રહેવાસી ભાટીપ, તા.સાચોર, જજ.ઝાલોર, રાજસ્થાન, મો.નાં-

મુદ્દામાલ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો

1

7304030249નાએ પકડાયેલ આરોપીના કબજાના 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 ..

2

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 કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- માાં

કક.રૂ.૨,૭૮,૬૦૦/- નો

ગેરકાયદે સર રીતે ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની બાટલી નાંગ- ૩૨૯

મુદ્દામાલ

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

અ.પો.કો. તાહીરઅલી

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

કકિંમત 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 કકિંમત 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 કક.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

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

સુધનલભાઇ ધવનોદભાઇ

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

કુ લ કક.રૂ.

અ.પો.કો.બ.નાં.૮૩૩

જેના નામ સરનામાની ખબર નથી તેણે પોતાના કબજાની ઇન્ડીગો 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 કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા ઇન્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19 M-4427
ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા કારમાાંથી મળી આવેલ ઇન્ડીગો કાર નાંબર- GJ-19 M4427 કારની આર.સી.બુકની ની ઝેરોક્ષ નકલ જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.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

