નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ થી ૧૬/૦૧/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે
પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓ

કરે લ સારી કામગીરી
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે. પાટમ -સી ગુ.ર.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૦૪૬ પ્રોહી એકટ કલમ
૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ સેરવોલેટ બીટ ગાડીની આગળ પાછળ રજી
નં. GJ-05-JK-9593 જેમાં આગળ ગાડીની પાછળની સીટની નીચે તથા તથા
આગળ ચાલકની બાજુની સીટના નીચે છુટ્ટી બાટલીઓ ગોઠવેલ હોય જેમાં
ભારતીય બનાવટની જે તે કંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી વ્હીસ્કીની મોટી
છુટી બાટલીઓ નંગ-૩૦ કકિંમત રૂપીયા ૨૫,૨૦૦/-નો તથા અંગઝડતીમાંથી
પકડાયેલ મોબાઇલ ફોન-૦૧ કકિં.રૂ.૦૫,૦૦૦/- તથા સેરવોલેટ બીટ રજી.નં. GJ05-JK-9593 ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-ગણી કુલ કક.રૂ. ૨,૩૦,૨૦૦ /- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે
પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓ

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટમ -સી ગુ.ર.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૦૪૦ પ્રોહી એકટ
કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ કથ્થાઇ કલરના બંિ બોડીવાળો
ટાટા ટેમ્પો નં.MH-04-FD-9752 માં ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીટીન બીયરની નાની-મોટી બાટલીઓ નંગ-૧૩,૮૯૬ જેની કક.રૂ.૧૩,૩૪,૪૦૦/તથા ટાટા ટે મ્પો નંબર-MH-04-FD-9752 કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીની
અંગઝડતીમાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૧ કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલ
રૂ.૧૮,૩૪,૯૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જતાં હાલમાં ચાલી રહેલ કોવીડ ૧૯
વાયરસની વૈધિક માહામારી અંગે ગુજરાત હાઈકોટમ ના હુકમમાં આપેલ સુચના
અને માગમદશમન મુજબ અટકાયતમાં લેતા પહેલા આરોપીના કોવીડ ૧૯ ટે સ્ટ
કરાવવા જરૂરી હોય જેથી આરોપીનો કોવીડ ૧૯ ટેસ્ટ કરાવી આગળની વધુ
કાયમવાહી માટે નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .માં સોંપવામાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે
પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓ

પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૦૩૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨)
મુજબ

હ્ુડં ાય આઇ-૨૦ ગાડી રજી નં. DD-03-E-2431ના ચાલક જેનુ ં નામ

સરનામું જણાય આવેલ નથી તેણે પોતાના કબ્જાની ગાડીમાં વગર પાસ પરમીટે
ભારતીય બનાવટનો ઈગ્લીશ દારૂની કંપનીના શીલબુચ લેબલવાળો બાટલીઓ
નંગ ૨૬૪ કક.રૂ.૩૩,૬૦૦/- નો હ્ુડં ાય આઇ-૨૦ ગાડી રજી નં. DD-03-E-2431
કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- માં ચોર ખાનુ ં બનાવી એક રે ડમી કંપનીનો મોબાઇલ ફોન
કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૩,૪૩,૬૦૦/- સાથે ગેર કાયદે સર પ્રોહી.મુદ્દામાલ
ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ુ ી નવસારી જજલ્લા પોલીસ દ્રારા અલગ અલગ ધવસ્તારોમાં
કોરોના મહામારીના સંક્રમણને રોકવાના હેતથ
ાહેર જનતામાં #માસ્ક ધવતરણ કરવામાં આવેલ અને લોકોમાં #માસ્ક પહેરવા અંગે ાગૃધત લવવવાનો
પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ.

તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ જજલ્લાના ધવધવિ ધવસ્તારોમાં બાર/શાકભાજી ધવસ્તાર – બસ ડેપો, ાહેર
જગ્યા ઉપર પબ્બ્જલક એડ્રેસ ધસસ્ટમ દ્વારા લોકોને કોરોના મહામાકર માટે સાવચેત રહેવા સરકારશ્રીની
guideline નું પાલન કરવા તેમજ તકેદારી રાખવા અંગે સમજ કરવામાં આવેલ....

મરોલી પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારના વેપારી મંડળ તથા શાકભાજીના વેપારીઓ સાથે સરકારશ્રીની કોરોના
ગાઇડલાઇનનું ચુસ્ત પાલન કરવા અને નાગકરકો પાસે કરાવવાના ભાગરૂપે ધમટીંગનુ આયોજન કરી
તકેદારી રાખવા અંગે સમજ કરવામાં આવેલ.

જજલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારોમાં આગામી ઉતરાયણ તહેવાર ધનધમતે શાંધત સધમતીની
ધમકટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ. સદર ધમટીંગમાં તહેવાર દરમ્યાન કોવીડ ગાઇડલાઇનનુ ં પાલન કરવા
જરૂરી સમજ કરી.

