નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી ૧૨/૧૨/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /
બીલીમોરા પોલીસ

કરે લ સારી કામગીરી
બીલીમોરા પો. સ્ટે. પાટમ - C- ગુ. ર. નં. 11822006212304/2021 પ્રોહી એક્ટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫-AE, ૧૧૬(૨), મુજબ પોતાના ઘર કબજાના પાછળના ભાગે ખેતરમા

પ્રોહી

કમમચારીઓ

પ્રધતબંિીત ધિસ્તારમાં િગર પાસપરમીટે અને ગેરકાયદે સર રીતે ભારતીય
બનાિટનો ધિદે શી િહીસ્કીની બાટલીઓ તેમજ ટીન બીયર નંગ- ૨૩૯ જેની કકિં. રૂ.
૨૬,૬૭૫/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી આગળની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ

ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન

ચીખલી પો.સ્ટે.પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૮૧૧ /2021 પકડાયેલ આરોપી શોયેબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

હાજીમીયા શેખ ઉ.િ.૩૦ રહે,ઊનગામ તિક્કલનગર કબ્રસ્તાનની પાછળ પ્લોટ નં.૭
તા.ચોયામસી જી.સુરત તથા નઇમુદ્દીન રફીકઉદ્દીન શેખ ઉ.િ.૩૫
રહે,સત્યનારાયણનગર પ્લોટ નં.૨૭ ભીંડી બઝાર ઊન તા.ચોયામસી જી.સુરત નાએ
પોતાના કબજાની હ્ુડં ાઇ કંપનીની એસન્ટ ફોરવ્હહલ ગાડી મા ગે.કા.િગર પાસ
પરમીટનો ભારધતય બનાિટનો ધિદે શીદારૂની ધિશ્કીની તથા રમની બાટલીઓ નંગ૧૧૬ જેની કક.રૂ.૨૫,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૨ જેની
કકિં.રૂ.૪૫૦૦/- તથા મોબાઇલ સીમ કાડમ નં.૨ કકિં.રૂ.૦૦/- તથા હ્ુડં ાઇ કંપનીની
એસન્ટ ફોરવ્હહલ ગાડી જેના રજીસ્રેશન નંબર MH-04-BN-3552 ની કકિં.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/મળી કુલ્લે કક.રૂ.૨,૩૦,૧૦૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટેઇન કરી કાયમિાહી કરે લ.

આગામી ગ્રામ પંચાયતની ચ ંટણી અનુસિ
ં ાનમાં રોજે- રોજ ધિધિિ ગ્રામ પંચાયત હેઠળના સરપંચો સાથે
થાણા અમલદારશ્રીઓ તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીનાઓએ દ્રારા ગામના સરપંચના ઉમેદિારો સાથે
ગ્રામ પંચાયત ચુટણી
ં
દરમ્યાન સાિચેતીના પગલારૂપે ધમટીંગનુ આયોજન કરિામાં આિેલ.

ગણદે િી પોલીસ સ્ટેશનના િાસણ માધછયાિાસણ માસા મોિાસા તેમજ િાડીગામની ધિઝીટ કરિામાં આિી તેમજ
,

,

,

ગ્રામ પંચાયત ચટં ણી લગત જરૂરી સુચના આપિામાં આિેલ...

,

આગામી તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ધિસ્તારોમાં ગ્રામ પંચાયતોની ચુટં ણી અનુસિ
ં ાને
સરપંચોના ઉમેદિારો તેમજ ગામના સરપંચો તથા તેઓની પેનલના િોડમ ના સભ્યોની મીટીંગ લેિામાં આિેલ
હતી. હાજર રહેલ તમામને આદશમ આચાર સહીતાનુ ં ચુસ્ત પણે પાલન કરી અને ન્યાયીક રીતે ચુટં ણીની કાયમ પુણમ
,

કરિા અગાઉનુ ં કોઇ િૈમનસ્ય રાખવુ ં નહી અને એખલાસ ભયામ િાતાિરણમાં ચુટં ણી યોજાય તેમજ કાયદો અને
હયિસ્થાની પરીસ્થીતીને ખાસ ધ્યાને રાખી કોઇ બનાિ બને તો તાત્કાલીક ચુટં ણી અધિકારીશ્રી નજીકના પોલીસ
સ્ટેશનમાં જાણ કરિા સમજ આપી ધમટીંગોની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ.

