પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી ૦૭/૦૪/૨૦૧૯
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

રીકવર કરે લ મુદામાલ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૨

જીલ્લા

જીલ્લા એસ.ઓ.જી.નવસારી પોલીસ આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯ અંગે

એસ.ઓ.જી.નવસારી

ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ પ્રોહીગુનાઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતા. તે
દરમ્યાન ને.હા.નાં. ૮ પર પરથી બાતમી આિારે આરોપી અલ્પેશભાઇ મહેન્રભાઇ
મહેતા રહે તેસ્તાન સુરતને ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારુ પ્રોહીમુદામાલ સાથે પકડી
પાડવામાાં આવેલ.

૨

નવસારી જીલ્લા પેરોલ

નવસારી જીલ્લા પેરોલ ફલો પોલીસ, આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯ અંગે

ફલો પોલીસ

ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ તેમજ પ્રોહીબીશન ગુનાઓ શોિી કાઢવા અને જીલ્લા તથા
જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા / વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે
દરમ્યાન તેઓને મળે લ બાતમી આિારે આરોપી ધનમેષ ઉફે માયો િનસુખ રાઠોડ રહે.
વેરાઇ ફળીયુ ગણેસ સીસોરા નવસારીને પકડી પાડવામાાં આવેલ

આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી – ૨૦૧૯ મુકત અને ન્યાયી રીતે યોજાય અને લોકો ભયમુકત રીતે મતદાન કરી શકે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા
સારુ નવસારી જીલ્લાના પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારમાાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ

હસમુખ સુરેન્ર અ.હે.કો.

આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી ટાટા ઇન્ડીકા કાર નાં. GJ-15-AD-4199

કુ લ્લે કક.રૂા.૧,૭૬,૬૬૦/- ના

બ.નાં.૮૪૮ નોકરી

માાં દમણ ખાતેથી મુકેશબાર માાંથી ઇગ્લીનશદારૂનો જથ્થો વગર પાસ પરમીટે ભરી લઇ

મુદમાલ

એલ.સી.બી. નવસારી

આવી વહન કરી લઇ જતા ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીમશદારૂ બાટલી નાંગ- ૩૭૪ કકિંમત
રૂપીયા ૧૪,૯૬૦/- તથા છુટી પ્લા.ની કોથળી નાંગ- ૩૫ ની કક.રૂા.૧૧૨૦૦/- મળી કુ લ્લે
રૂા.૨૬,૧૬૦/- તથા ટાટા ઇન્ડીકાની કક.રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાં.૧ કક.રૂા.૫૦૦/મળી કુ લ્લે કક.રૂા.૧,૭૬,૬૬૦/- ના મુદમાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ બાબત

અ.પો.કો કકરણકુ માર

એવી રીતે કે આ કામે પકડાયેલ તોહ. પોતાના કબ્જજા ભોગવટાના ઘરમાાં બેડ રૂમના પલાંગ

કુ લ્લે કક.રૂપીયા

કદનેશભાઇ બ.નાં-૫૪૬

નીચે તેમજ રસોડાના ખાંડમા ઉભા રસોડા નીચે ફ્લોરીંગમા ભોયરા બનાવી તેમજ પોતાની

૨,૩૮,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ

નોકરી નવસારી ટાઉન

માલીકીની ઇકો કાર નાં. GJ-21-AA-4082 માાં વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો

પો.સ્ટે .

ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બોટલો તથા ટીન બીયર મળી કુ લ બાટલીઓ નાંગ ૮૧ કુ લ કકિં રૂ.
૩૪,૫૦૦/- નો રાખી તથા મારૂતી ઇકો કારની કક.રૂપીયા ૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોનની
કક.રૂપીયા ૩,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂપીયા ૨,૩૮,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો
કયો ધવગે રે બાબત

