નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ થી ૦૪/૧૦/૨૦૨૦
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

એલ.સી.બી.

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે .ના ગુનામાાં છે લ્લા પાાંચ વર્ષથી નાસતો ફરતો

નિસારી

આરોપીની ધરપકડ કરતી એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ
ઇ.ચા.પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, નવસારીનાઓની સુચના મુજબ નાસતા ફરતા
આરોપીઓ પકડી પાડવા એલ.સી.બી. પોલીસ પેટ્રોલીગમાાં હતા તે
દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . ફ. ગુ.ર.નાં.
૨૦૮/૨૦૧૬ મુજબના ગુનામા છે લ્લા પાાંચ વર્ષથી નાસતો આરોપી (૧)
પાપસીંગ ઉફે પપ્પુસીંગ સ/ઓ રાજસીંગ (સીકલીગર ) રહે. તેસ્તાન સુરત
નુ પકડી પાડી વધુ તપાસ અથે નવસારી રુરલ પો.સ્ટે .માાં સોપવામાાં
આવેલ.

અ.પો.કો.કનકભાઇ

મરોલી પો.સ્ટે . B.ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૩૨૦૧૮૨૧ જુગારધારા કલમ-૧૨ મુ

કુ લ્લે કકિં.રૂ. ૧૧,૨૩૦/-

અમુજીભાઇ

એવી રીતની છે કે , આ કામના આરોપીઓ નાઓ મોજે.કાળાકાછા માંદદર

ના મુદ્દામાલ

બ.નાં.૬૫૩ મરોલી

ફળીયા પાસે ખોડીયરમાતાનાાં માંદદરની સામે ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાનાનો

પોલીસ સ્ટે શન

તીન પત્તીના હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી દાવ ઉપર મુકેલ જુદા જુદા
દરની ચલણી નોટો રોકડા રૂવપયા રૂ.૧,૨૩૦/- તથા અંગ ઝડતી કરતા
મળે લ રોકડા રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ જેની
દકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે દકિં.રૂ. ૧૧,૨૩૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઇ
ગુનો કયાષ વવગે રે બાબત.

PC ભરતભાઇ

વવજલપોર પો.સ્ટે . Part- B ૧૧૮૨૨૦૨૨૨૦૨૦૪૬ જુગારધારા કલમ ૧૨

દહરામણભાઇ

મુજબ એવી રીતે કે , આ કામનાાં તહો.મચકુ રો ગાંજીપાનાનો તીનપવત્તનો

બ.નાં.૨૭૮

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન જુગારનાાં મુદ્દામાલ

વવજલપોર પો.સ્ટે .

તથા રોકડા રૂ.૧૦,૩૯૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયાષ વવગેરે બાબત.

આ.પો.કો.

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટષ સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૩૪૪૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ

કુ લ કક.રૂ.૯,૦૯,૭૦૦/-

હીરે નભાઇ

૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ ટાટા ૪૦૭ ટે મ્પા રજી નાં.GJ-05-BT-

નો પ્રોહી મુદ્દામાલ

હર્ષદભાઇ

1988 માાં પાછળના ડાલામાાં ભારતીય બનાવટની અલગ અલગ કાં પનીના

બ.નાં.૩૮૫ નોકરી-

સીલબુચ તથા લેબલવાળી વ્હીસ્કીની જુદી-જુદી બાટલીઓ નાંગ- ૨૧૦૦

નવસારી રૂરલ

દકિંમત રૂપીયા ૪,૦૯,૨૦૦/-નો તથા અંગઝડતીમાાંથી પકડાયેલ મોબાઇલ

પો.સ્ટે .

ફોન-૧ દકિં.રૂ.૫૦૦/- તથા ડ્રાયવીંગ લાયસન્સની સ્માટષ નકલ દક.રૂ.૦૦/૦૦

તા.જી.નવસારી.

તથા ટાટા ૪૦૭ ટે મ્પો રજી.નાં. GJ-05-BT-1988 ની દક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-

રૂ.૧૦,૩૯૦/- મુદામાલ

ગણી કુ લ દક.રૂ.૯,૦૯,૭૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
શ્રી કે.એચ.પુવાર

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે પાટષ સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૩૪૯૮

પ્રોહી એક્ટ

પોલીસ સબ

કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ આરોપીનાઓએ એકબીજાની

કક.રૂ.૦૨,૪૭,૩૦૦/- ના

ઇન્સ્પેકટર નોકરી

મદદગારી હોન્ડા સીટી કાર નાંબર MH-02-PA-6084 માાં ભારતીય

મુદ્દામાલ

એલ.સી.બી.

બનાવટનો વવદે શી દારૂનો જથ્થો ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂની

નવસારી

વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૮૭ દક.રૂ.૪૨,૩૦૦/- નો વવદે શી દારૂનો જથ્થો વગર
પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ જતા હોન્ડા સીટી કાર MH-02-PA-6084
દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા પકડાયેલ આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મળી
આવેલ મોબાઇલ ફોન-૧ દક.રૂ.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૦૨,૪૭,૩૦૦/-

મળી કુ લ

