પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૨૫/૦૩/૨૦૧૯ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં.

સારી કામગીરી

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

કરનાર પોલીસ
અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
1

નવસારી જીલ્લા

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

એલ.સી.બી. પોલીસ

આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે
આરોપી અધનલભાઇ માહયાભાઇ ભાવર રહે. વાાંસોણાગામ , બોબાપાડા ફળીયા
દાદરાનગર હવેલીને પકડી પાડી નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં
આવેલ

2

એલ.સી.બી., નવસારી.

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯
અંગે ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા
પેટ્રોલીંગમાાં હતા. દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી સ્ટે લીન ઉફે ગુડ્ડુ
રાજુભાઇ થશ રહે. ૯/૨૩૬ /૧ શાતાદે વી રોડ, નવસારીને પકડી પાડી જલાલપોર
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

3

એસ.ઓ.જી.નવસારી

જીલ્લા એસ.ઓ.જી.નવસારી પોલીસ આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯ અંગે
ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં
હતા. તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી શાંકરભાઇ લહેરુભાઇ કુ માવત રહે.
ગણદે વીને પકડી પાડી બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવે લ

4

અધનલભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના તહો નાઓએ એક બીજાના મેળાપણામાાં ખુલ્લી જાહેર

લક્ષ્મણભાઇ

જગ્યામાાં આવતા જતા લોકો પાસેથી પૈસા લઇ ચકલી પોપલીનુ પશુ પાંખીના ચચત્રો

અ.હે.કો.બાં.નાં.૭૮૪

ઉપર હાર-જીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડા રૂપીયા ૧૫,૫૦૦/- તથા જુગારના

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

સાિનો રરચાજ ેબલ બેટરી નાંગ-૧ રક,રૂ,૧૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની

સ્ટે શન જી.નવસારી.

રક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂપીયા ૧૬,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ

કુ લ્લે રૂપીયા ૧૬,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ

ધવગે રે બાબત.
5

િવલભાઇ

એવી રીતે કે પકડાયેલ તથા વોંટે ડ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના

દે વદાનભાઇ, અ.પો.કો.

કબ્જજાનો આઇસર ટે મ્પો નાંબર- GJ 15 UU 0009 ની રક.રૂ. ૮,૦૦,૦૦૦/- માાં પાસ

બ.નાં.૪૩૫,

પરમીટ વગરનો ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની મોટી બોટલો

નોકરી.આર.આર.સેલ.

નાંગ-૧૪૬૦, રક.રૂ.૨,૨૩,૦૦૦/- નો જથ્થો ભરી આપી આ કામે પકડાયેલ બન્ને

સુરત ધવભાગ, સુરત

આરોપીઓ સદર વાહનમાાં ઉપરોકત પ્રોહી જથ્થો લઇ વોંટે ડ આરોપીના કહેવા મુજબ
સુરત હજીરા સકમ લ સુિી આપવા સારૂ વહન કરી લઇ આવતા મોજે વેસ્મા ચોકડી,
ને.હા.નાં-૪૮ ઓવરબ્રીજના ઉત્તર છે ડે મુબ
ાં ઇ થી અમદાવાદ જતા ટ્રે ક ઉપર ઉપરોકત
પ્રોહી જથ્થો, ટે મ્પો, બે મોબાઇલ ફોન રક.રૂ.૧,૦૦૦/- તથા એક આર.સી.બુક

રૂધપયા ૧૦,૨૪,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ

રક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ રૂધપયા ૧૦,૨૪,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાય ગયેલ હોય
પાંચનામાની ધવગતે મુદ્દામાલ કબજે કરી પકડાયેલ બન્ને આરોપીઓ ધવરૂધ્િ
કાયદે સરની કાયમવાહી કલાક ૦૨/૩૦ વાગે અટક કરે લ હોય મારી પકડાયેલ તથા
વોંટે ડ આરોપીઓ ધવરૂધ્િા પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (a),(e), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ
કાયદે સર થવા ફરીયાદ છે . મારા સાહેદો સાથેના પોલીસ તથા પાંચોના માણસો
ધવગે રે છે
6

અ.પો.કો તેજપાલધસિંહ

એવી રીતે છે કે પકડાયેલ આરોપીએ પોતાના કબજાની ટાટા આઇશર ટે મ્પો મા

મહેંદ્રધસિંહ બ.નાં.૫૬૨

ભારતીય બનાવટનો વીદે શી દારુ બોટલ નાંગ ૬૯ પુઠાના બોક્ષમા ભારતીય

આર.આર.સેલ. સુરત

બનાવટનો ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કી કાાંચની કુ લ બાટલીઓ નાંગ ૩૩૧૨ જેની કુ લ રક.રૂ.

વીભાગ સુરત

૧,૬૫,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવેલ હોય અને સદર ધવદે શી દારુ નો

કુ લ રક.રૂ. ૧,૬૫,૬૦૦/- ના મુદામાલ

જથ્થો આરોપી નાં (૩) નાએ ભરાવી આપી તથા આરોપી નાં (૪) નાઓએ સદર
મુદ્દામાલ માંગાવી ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
યુવરાજધસિંહ

એવી રીતે કે પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) બીપીનભાઇ ભગવાનભાઇ ખુટ
ાં તથા (૨)

જુવાનધસિંહ અ.હે.કો.

મૌલીક ગોરિનભાઇ વેકરીયા તથા (૩) રોહીતભાઇ વ્રજલાલ નાકરાણી તથા વોંટે ડ

બ.નાં.૮૬૫, નોકરી

આરોપીઓ (૪) રાજેશભાઇ ઉફે રાજેશ હાાંડો બરવાડીયા જેનો મોબાઇલ નાંબર-

આર.આર.સેલ. સુરત

9265326873, 9978313588 (૫) પ્રફુલ ઉફે પીન્ટુ રહેવાસી.રાજકોટ જેનો મોબાઇલ

ધવભાગ સુરત

નાંબર-7383463067 નાઓ પાસેથી ઓન લાઇન જુગાર રમાડવાની ચલિંક (૬)
www.fun365exch.com નો સાંચાલક પાસેથી મેળવી તે પેટે તેઓને કમીશન આપી
આરોપી મૌલીક ગોરિનભાઇ વેકરીયાની ધવરભદ્ર, એપાટમ મેન્ટના પહેલા માળે આવેલ
દુકાન નાં-૧૧ માાં પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ગ્રાહકોને ઓન લાઇન જુગાર રમાડવા
ચલિંક તથા આઇડી પાસવડમ બનાવી આપી ગ્રાહકોને પોતાની આઇડી તથા પાસવડમ
ઉપયોગ કરી ઓન લાઇન જુગાર રમાડવા ડીપોઝીટ પેટે પૈસા મેળવી આઇ.પી.એલ.
ટુનામમેન્ટમાાં ચાલતા મેચ ઉપર રનફેરનો જુગાર રમી રમાડી પકડાયેલ ત્રણેય
આરોપીઓની અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ રોકડ રૂપીયા ૨૦,૫૩૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નાંગ ૩ રકમાંત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- તેમજ સદર દુકાનમાાં ફીટ કરે લ
ચાઇના કાં પનીનુાં ૩૨ ઇચનુાં એલ.સી.ડી.ટીવી જેની રક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
રકમત રૂ.૬૦,૫૩૦/- નો મુદામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ હોય મળી આવેલ
મુદ્દામાલ આપે પાંચનામાની ધવગતે કબજે કરી પકડાયેલ તથા વોંટે ડ આરોપીઓએ
જુગાર િારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો કયામ ધવ.બાબત

કુ લ્લે રકમત રૂ.૬૦,૫૩૦/- નો મુદામાલ

