પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ થી ૧૪/૦૪/૨૦૧૯
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 એસ.ઓ.જી.

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

નવસારી

અંગે ધમલ્કત સબાંિી ગુના- પ્રોહીબીશન ગુના- શોિી કાઢવા અને જીલ્લા તથા જીલ્લા
બહારના નાસતા ફરતા / વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે
દરમ્યાન તેઓને મળે લ બાતમી આિારે ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનના ગુનામાાં નાસતો
ફરતો આરોપી પ્રતાપભાઇ છગનભાઇ ચૌહાણ રહે. હાલ ધશકતધવજય સોસાયટી
નાના વરાછા સુરત મુળ રહેલ િનપુર અલીરાજપુર એમ.પી પકડી પાડવામાાં
આવેલ

૨
આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી – ૨૦૧૯ મુકત અને ન્યાયી રીતે યોજાય અને લોકો ભયમુકત રીતે મતદાન કરે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા સારુ
નવસારી જીલ્લાના ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારમાાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯

એલ.સી.બી. પોલીસ

પ્રોહીબીશનની પ્રવ ૃધત સાથે સાંકળાયેલા આરોપીને પાસા હેઠળ િકે લવામાાં આવ્યા
વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શનની હદમાાં દારુની પ્રવ ૃધતના ગુનામાાં સાંડોવાયેલ આરોપી
િમેશભાઇ રાજુ ઉફે ભુપેન્દ્રભાઇ ખત્રી રહે. ઉનાઇ હાઉસીંગ સોસાયટી ને પાસા હેઠળ
મધ્યસ્થ જેલ જામનગર જેલમાાં મોકલી આપ્યા.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા દરખાસ્ત કરતાાં જીલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટરશ્રી નવસારી દ્વારા
પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯

એલ.સી.બી. પોલીસ

અંગે ધમલ્કત સબાંિી, પ્રોહીબીશન ગુના શોિી કાઢવા તેમજ જીલ્લા તથા જીલ્લા બહારના
નાસતા ફરતા/વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ
બાતમી આિારે નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી મુન્ના
ઉફે સેંદુલ મશીયર રહેમાન શેખ રહે. ૨૪૬- સ્વામીનગર સોસાયટી સુરત હાલ રહે.
ગોકુ ળિામ સોસાયટી નાની દમણને પકડી પાડવામાાં આવેલ

બીલીમોરા પોલીસ

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શનના પોલીસ અધિકારી/કમમચારીઓ આગામી લોકસભા સામાન્ય

સ્ટે શનના પોલીસ

ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯ અંગે ધમલ્કત સબાંિી, પ્રોહીબીશન ગુના શોિી કાઢવા તેમજ જીલ્લા તથા

અધિકારી/કમમચારીઓ

જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા/વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે
દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો
આરોપી પાંકજ ઉફે મનુભાઇ કોળી પટે લ રહે. વણગામ પટે લ ફળીયા તા. ગણદે વીને
પકડી પાડવામાાં આવેલ.

આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી – ૨૦૧૯ મુકત અને ન્યાયી રીતે યોજાય અને લોકો ભયમુકત રીતે મતદાન કરે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા
સારુ નવસારી જીલ્લાના નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . હદ ધવસ્તરના ઇટાળવા, વાડા અડદા, પરતાપોર ધવસ્તારમાાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ

અ.હે.કો.જગતધસિંહ મનુભા

એવી રીતે કે પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) મુબારખ મુસ્તુફા ખલીફા રહે.અમલસાડ

કુ લ્લે કક.રૂ.૫૮૬૧૫/- ના

બ.નાં.૯૦૦ ગણદે વી

િાાંચીવાાંડ તા.ગણદે વી જી.નવસારી તથા (૨) જીગરભાઇ પ્રમોદભાઇ વશી રહે.કછોલી

મુદ્દામાલ

પોલીસ સ્ટે શન

બસ સ્ટોપ પાસે તા.ગણદે વી જી.નવસારી તથા (૩) જુનેદ અકબર ખલીફા રહે.
અમલસાડ િાાંચીવાાંડ તા.ગણદે વી જી.નવસારી તથા (૪) અલારખુ અબુબકર તાઇ
રહે.કછોલી તાઇવાડ તા.ગણદે વી જી.નવસારી તથા (૫) ઇમરાન લીયાકત ઘાાંચી રહે.
કછોલી તાઇવાડ તા.ગણદે વી જી.નવસારી નાઓ મોજે.કછોલી ઠાકોરભાઇ હળપતીની
વાડીમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમતા
અંગઝડતીના ૧૪,૯૭૫/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૬૪૦/- તથા ગાંજીપાના
નાંગ ૫૨ ની કક.રૂ. ૦૦/- તથા કબ્જજે કરે લ ત્રણ મો.સા.ની કક.રૂ.૨૮,૦૦૦/- તથા કબ્જજે
કરે લ પાાંચ મોબાઇલની કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/ ગણી કુ લ્લે કક.રૂ.૫૮૬૧૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઈ જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.

અ.પો.કો પ્રશાાંતકુ માર

એવી રીતની છે કે , આ કામના તમામ આરોપીઓ મોજે સીમળગામની સીમમાાં ખુલ્લી

મળી કુ લ્લે રૂ. ૧,૨૦,૬૧૦/- ના

બહાદુરધસિંહ બાં.નાં-૬૪૨

જ્ગગ્યામાાં જાહેરમાાં તીન પત્તીનો હરજીતનો જુગાર રમતા જુગારના ગાંજીપાના નાંગ-૫૨

મુદ્દામાલ

નોકરી-મરોલી પોલીસ

તથા જુગારના રોકડા રૂધપયા કુ લ્લે ૩૫૦૦/- તથા અંગ ઝડતી કરતા મળે લ રકમ

સ્ટે શન તા.જલાલપોર

રૂ.૧૨,૬૧૦/- તથા કબ્જજે મોબાઇલ નાંગ-૪ જેની કકિંમત રૂ. ૪૫૦૦/- તથા ચાર મો.સાની

જી.નવસારી

કુ લ કકિં.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ. ૧,૨૦,૬૧૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો
કયામ ધવગે રે બાબત

િવલભાઇ દે વદાનભાઇ

એવી રીતે છે કે આ કામના તહોમતદારો પાસેથી નાલ પેટે પૈસા લઇ પૈસા વતી લગાઇ

કુ લ રૂધપયા.૩,૧૨,૨૩૦/- નો

અ.પો.કો. બ.નાં.૪૩૫,

લઇ લગાડી હારજીતનો તીન પત્તીનો ગાંજીપાનાનો જુગાર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ

મુદ્દામાલ

નોકરી

જુગારના સાિનો પુરા પાડી કમીસનથી રમી રમાડી જુગારનો અખાડો ચાલવતા

આર.આર.સેલ.સુરત

પકડાયેલ હોય પકડાયેલ સાતેય ઇસમોની અંગ ઝડતીમાાંથી તથા નાલના મળી આવેલ

ધવભાગ સુરત.

રોકડા રૂધપયા.૬૯,૭૭૦/-, તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂધપયા.૫૪૬૦/- તથા દાવ ઉપરના
ગાંજીપાના નાંગ ૩૪ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ચટાઇની કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૮
કક.રૂ.૪૭,૦૦૦/-, તથા ચાર મોટર સાયકલ કક.રૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
રૂધપયા.૩,૧૨,૨૩૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ

