પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૫/૦૪/૨૦૧૯ થી ૨૧/૦૪/૨૦૧૯
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
1

પો.ઇન્સ. જલાલપોર

આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-૨૦૧૯ અંગે જીલ્લામાાં પ્રોહી તથા જુગાર

પોલીસ

પ્રવ ૃધત નેસ્ત નાબુદ કરવા ગુનાઓ શોિી કાઢવા જલાલપોર પોલીસ પેટ્રોલીંગમાાં
હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે ઉપરોકત આરોપીઓને અબ્રામા ગામેથી
જુગાર રમતા પકડી પાડવામાાં આવેલ

2

અ.પો.કો. સતીષભાઇ

એવી રીતની છે કે આરોપીઓ (૧) િમેશભાઇ દોલતરાય કો.પટે લ રહે.લુસવાડા

અમ્રતભાઇ બ.ન.૮૬૩

કોળીવાડ તા.ગણદે વી જી.નવસારી (૨) મહેશભાઇ બાલુભાઇ કો.પટે લ રહે.લુસવાડા

નોકરી અમલસાડ

કોળીવાડ ગણદે વી જી.નવસારી (૩) સુિીરભાઇ બાબુભાઇ કો.પટે લ રહે.ભાઠા

આ.પો. ગણદે વી પોલીસ

લાલીફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારી(૪) છીબુભાઇ ડાહ્યાભાઇ હળપતી

સ્ટે શન

રહે.લુસવાડા સુથારફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારી (૫) િીરુભાઇ ડાહ્યાભાઇ

કુ લ્લે કક.રૂ.૧૯૧૭૦/-ના મુદ્દામાલ

હળપતી રહે.ઇટાળવા ડોજીફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારી(૬) ધવનોદભાઇ
ઘેલાભાઇ િો.પટે લ રહે. અમલસાડ ડીપીફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારી (૭)
રાકે શભાઇ સુરેશભાઇ હળપતી રહે. ઉિના મગદલ્લા રોડ પાંચસીલ નગર
૧/ઘ.નાં.૧૦૨ સુરત (૮) સોમાભાઇ બુિાભાઇ હળપતી રહે.લુસવાડા જલારામ
ફળીયા તા.ગણદે વી જી.નવસારી.નાઓ મોજે વાસનીયા સીમમાાં િમેશભાઇ
દોલતરાય કો.પટે લ નાઓના ખેતરમાાં ખુલ્લી જગ્યામા ગાંજીપાનાનો તીન પત્તીનો
હારજીતનો જુગાર રમતા જુગારના ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કકિં રૂ.૦૦/- તથા જુગારના
દાવના રોકડા રૂ.૪૬૦૦/- અને અંગઝડતીના રૂ.૫૫૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૭
જેની કકિં રૂ.૯૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૧૯૧૭૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઇ
ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
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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 ફલેગમાર્ચ સાથે એરીયા ડોમીનેશન

કરિામાાં આિેલ છે

4

કીશનભાઈ ગોધવિંદભાઈ

એવી રીતે કે આ કામે

પકડાયેલ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી પોતાના

અ.પો.કો. બ.નાં. ૩૭૯

અંગત ફાયદા સારૂ જુગારના સાિનો પુરા પાડી PAPPU PLAYING PICTURESના ચાટમ

નોકરી એલ.સી.બી

પેપરમાાં અલગ અલગ ચચત્ર ઉપર જુગાર રમવા આવતા ઇસમોને એક રૂધપયાના દશ

નવસારી

ુ ાઈ કાાંતભ
ુ ાઈ પાડવી
રૂધપયા લેખે આપી જુગાર રમી રમાડી જુગાર રમાડતા સેતભ
નાઓએ જુગાર રમવા આવતા પકડાયેલ છયે ઇસમોની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી

કુ લ રૂધપયા. ૩,૦૦,૦૬૦/- નો
મુદ્દામાલ

આવેલ રોકડા રૂધપયા.૮૭૪૦/-, ચાટમ ઉપરના ચીત્રો ઉપર દાવ ઉપર મુકેલા રૂ.૧૩૨૦/-,
ુ ાઈ કાાંતભ
ુ ાઈ પાડવી ના કબજાની પ્લાસ્ટીકની થેલીમાાંથી રૂ.૩૫૦૦/-, મોબાઇલ
સેતભ
નાંગ- ૪ કક.રૂ.૨૧,૦૦૦/-, એક ટોચમ બેટરી કક.રૂ.૫૦૦/- ચકલી પોપલીનો ચાટમ
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ૯ મો.સા.ની કી.રૂ. ૨,૬૫,૦૦૦ મળી કુ લ રૂધપયા. ૩,૦૦,૦૬૦/- નો
મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ જતા પાંચનામાની ધવગતે કબજે કરી પકડાયેલ
આરોપીઓએ તથા મો.સા. મુકી નાસી જનાર આરોપીઓને વોન્ટે ડ જાહેર કરી જુગાર
િારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો કરે લ હોય ધવગે રે બાબત.
5

પેરોલ ફલો સ્કોડમ ,

પેરોલ ફલો સ્કોડમ , એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ આગામી લોકસભા સામાન્ય ચુટ
ાં ણી-

એલ.સી.બી. નવસારી

૨૦૧૯ 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 વલસાડ જીલ્લાના વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહીબીશનના
ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી અજયભાઇ ચાંદ્રકાાંત હળપતી રહે. ગણદે વી કસ્બાવાડી
રે લ્વે ફાટક પાસેને પકડી પાડવામાાં આવેલ

6

HC કહરે નભાઇ મનુભાઇ

તે એવી રીતે કે તહોમતદારોએ નાઓ મોજે આતલીયા આઇ.ટી.આઇ ગે ટ નાંબર ૨ ની

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

દીવાલની આડમા જાહેરમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજી પાનાનો હારજીતનો જુગાર
રમી પોતાના કબ્જજામાાં અંગ ઝડતીમા ૧૦૦/- તથા દાવ ઉપરના ૨૦૦/- ની જુદા જુદા
દરની ચલણી નોટો મળી કુ લ્લે રૂા-૩૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ નો
મળી કુ લ રુધપયા ૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ પોતાના કબજામાાં રાખી પોલીસની રે ઈડમાાં
પકડાય જઈ ગુનો કરે લ ધવગે રે બાબત

કુ લ રુધપયા ૩૦૦/- નો મુદ્દામાલ

