પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
ભારત સરકારશ્રી દ્રારા રદ કરવામાાં આવેલ રુ. ૩,૫૦,૮૨,૦૦૦/- ની ચલણી નોટો પકડી પાડતી નવસારી એલ.સી.બી. ટીમ
(૧) મહમદ મોબીન મહમદ યાકુ બ શેખ (ર) અલતાફ ઐયુબ શેખ (૩) ફકીરભાઇ ગુલામભાઇ મોટરવાલા (૪) જીતેન્દ્દ્ર રાં કનીિી પાણીગ્રહી

નવસારી જીલ્લાના વાાંસદા પોલીસ સ્ટેશનની હદ ધવસ્તારમાાં આવેલ એસ.ટી. ડેપોની બહારથી દે શી હાથ બનાવટની ગેરકાયદે સર રીવોલ્વર નાંગ-૧
કી.રુ. ૫,૦૦૦/- સાથે આરોપી રાવણ ઉત્તમ ભાલેરાવ મુળ રહે. ગાંગાપુરી પષ્ટાને જી. જલગાાંવ (મહારાષ્ર) ને એસ.ઓ.જી. નવસારી દ્રારા પકડી
પાડવામાાં આવેલ.

માહે ૦૨-૨૦૧૯ના માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી(સાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં.

સારી કામગીરી કરનાર પોલીસ

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

શક્તતધસિંહ મહેન્દ્દ્રધસિંહ, બ.નાં.૦૬પ,

એવી રીતેની છે . કે , ઉપર બતાવેલ તા.ટા તથા જગ્યાએ આ કામના તહોએ

જેની કક.રૂ.૨૫,૨૮૦/- નો મુદ્દામાલ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે.

એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જજાના પ્લાસ્ટીકના થેલાઓમાાં ધવદે શી દારૂ તથા

અધિકારી/કમમચારીઓના નામો
૧

બીયરની કુ લ બાટલીઓ નાંગ-૩૬૨ જેની કક.રૂ.૨૫,૨૮૦/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ
પરમીટે રાખી લઇ વોન્દ્ટેડ આરોપી મુકેશ ઉફે લાંગડો રહે.સયૈદપુરા માકે ટ ગોલવાડ
ગલી નાં.૦૩ સુરત નાને આપવા જતા રોડ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ છે .
૨

અ.પો.કો કકશનભાઇ ગોધવિંદભાઇ બ.નાં

તે એવી રીતે કે આ કામના તહોએ ગાંજીપાનાનો તીન પતી હારજીતનો જુગાર રમી

૩૭૯ એલ.સી.બીનવસારી

રમાડી આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા ૧૯૮૪૦/- તથા

કુ લ રૂધપયા ૨૪,૬૪૦/- નો મુદ્દામાલ

ગાંજીપાના નાંગ ૧૨ કક.રૂ. ૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂધપયા ૪૮૦૦/- તથા
ગાંજીપાના નાંગ ૪૦ કક.રૂ ૦૦/- મળી કુલ રૂધપયા ૨૪,૬૪૦/- નો મુદ્દામાલ તથા
જુગારના સાિનો સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયો ધવગેરે બાબત
૩

ધનલેશભાઇ અરધવિંદભાઇ અ.હે.કો

તે એવી રીતે કે આ કામના તહો. નાની-મોટી બાટલીઓ નાંગ ૭૨૦ કકિંમત રૂપીયા

કુ લ્લે રૂપીયા-૧,૯૬,૧૦૦/-ના પ્રોહી

બ.નાં.૮૮૦ નોકરી એલ.સી.બી નવસારી

૪૫,૬૦૦/-નો મુદામાલ તેમજ મારૂતી વાનની કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તેમજ મોબાઇલ

મુદામાલ

ફોન નાંગ-૦૧ કી.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂપીયા-૧,૯૬,૧૦૦/-ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત

