નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૧ થી ૨૨/૦૮/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે પાટમ બી - ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૫૭૫

અધિકારી/ કમમચારીઓ

જુ ગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ તહોમતદારોએ મોજે.નવસારી શાંતાદે વી રોડ સીતા
રે સીડન્સી સી-વીંગના પાકીંગમાં ખુલ્લામાં તીન પત્તી પૈસા પાનાનો હારજીતનો
જુ ગાર રમતા રે ડ દરમ્યાન અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા
૨૮,૭૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૨૧ કી.રૂ.૦૦/ તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા
૭૨૫૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૩૧ કી.રૂ.૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ.૩૫,૯૫૦/- તથા
અંગ ઝડતીમાં મળી આવેલ સાત મોબાઇલ ફોન કકિં રૂ. ૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં રૂ.
૪૫,૯૫૦/- નો મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો સાથે ડીટે ઇ કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પાટમ -સી ગુ.ર.નં ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૪૧૩/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ- ૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨), ૯૮(૨) આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી
ભારતીય બનાવટ નો પરપ્રાતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ વ્હીસ્કીની નાની-મોટી
બોટલો નંગ-૫૦૪ જેની કુ લ કી.રૂ.૧,૨૨,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે વહન કરી
લઇ આવતા મોજે કલીયારીગામ,આંબાવાડી ફળીયાં ત્રણ રસ્તા પાસે રૂમલા થી
રાનકુ વા તરફ જતા રોડ ઉપર, તા.ચીખલી, જજ.નવસારી ખાતે (૧) ભારતીય
બનાવટની ધવદે શીદારૂ વ્હીાસ્કી ની નાની-મોટી બોટલો નંગ-૫૦૪ જેની કુ લ
કી.રૂ.૧,૨૨,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ, (૨) ઇક્કોગાડી નંબર- GJ 19 AF 3949
કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/-, (૩) આરોપીની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૧
કક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા (૪) રોકડા રૂ.૧૧૪૦/- મળી કુ લ રૂ.૩,૭૮,૫૪૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પાટમ સી ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૧૧૭૭૪ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) આરોપી પોતાના કબજાની સફેદ કલરની મારૂતીસુઝુકી
કંપનીની વેગેનાર કાર નંબર-GJ 15 DD 1628ની વેગેનાર કારમાં મીણીયા
કોથળીઓમાં છુટી વ્હીસ્કીની બોટલ નંગ-૨૮૮ તથા બે પુઠાના બોક્ષમાં ટીન બીયર
નંગ-૪૮ મળી કુ લ નંગ-૩૩૬ જેની કુ લ કી.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી
મોજે બીલીમોરા ગાયકવાડ મીલચાલના ખાંચા પાસે કાર મુકી વેગેનાર ચાલક
રાકેશ નાઓ ભાગી જઇ તથા સંગીતાબેનનાઓ (૧) પ્રોહી જથ્થો કી.રૂ.૩૦,૦૦૦/-,
(૨) વેગેનાર કાર નંબર-GJ 15 DD 1628ની કક.રૂ.૧,૩૦,૦૦૦/- તથા (૩) અંગ
ઝડતીમાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ જેની કુ લ રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે
રૂ.૧,૬૦,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં અવોલ.

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે .

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૧૪૧૩૭ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ,ઇ

અધિકારી/કમમચારીઓ

૯૮(૨),૧૧૬(બ), આરોપીના કબ્જજાની હ્યુન્ડાઇ એસેન્ટ કાર રજી નં.MH-01-CA-9609
ની માં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીસ દારૂની બાટલીઓ તથા ટીન બબયર કુ લે નંગ૧૬૮ કકિંમત રૂપીયા-૩૪,૫૬૦/- નો તથા પકડાયેલ આરોપીની અંગઝડતી માંથી
મળી આવેલ realmi કંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા સફેદ કલરની
હ્યુન્ડાઇ એસેન્ટ કાર રજી નં.MH-01-CA-9609 કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા અસલ
આર.સી.બુક કક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા આિારકાડમ ની નકલ -૧ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ તથા
ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ની નકલ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી કુ લ કક.રૂધપયા-૧,૪૪,૫૬૦/-નો

પ્રોહી મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૧૪૧૩૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ,ઇ,૧૧૬(૨) ભારતીય

અધિકારી/કમમચારીઓ

બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નંગ-૧૧૮ કકિંમત રૂપીયા.૧૭,૭૦૦/તથા વોડકા બાટલી નંગ-૩૬ કકિંમત રૂપીયા.૫૪૦૦/- અને ટીન બીયર નંગ-૩૬
કકિંમત રૂપીયા.૩૬૦૦/- ની મળી કુ લ કકિંમત રૂપીયા.૨૬,૭૦૦/- નો મુદામાલ
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ચીખલી પો.સ્ટે . અધિકારી/

ચીખલી પો.સ્ટે . પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૪૨૬/૨૦૨૧ તારીખ:-૨૦/૦૮/૨૦૨૧

કમમચારીઓ

જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબમોજે-વંકાલ ગામ મધ્યા ફળીયા ખાતે આવેલ
કદનેશભાઇ પુનાભાઇ પટે લના મકાનના આગળના ભાગે આવેલ ધસમેન્ટના પતરાના
સેડમા ખુલ્લામા આરોપીઓએ જાહેરમા ગોળ કુ ંડાળુ વળી તીન પત્તીનો હારજીતનો
જુ ગાર રમી રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની અંગ ઝડતી
માથી તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂધપયા તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૫ તથા મોટર
સાયકલનંગ-૬મળી કુ લ્લેકી.રૂ.૧,૫૬,૭૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ચીખલી પો.સ્ટે . અધિકારી/

ચીખલી પો.સ્ટે . B ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૪ ૩૦/૨૦૨૧ કલમો:-જુ ગારિારા કલમ ૧૨

કમમચારીઓ

મુજબ પકડાયેલ આરોપીઓએ જાહેરમા ગોળ કુ ંડાળુ વળી તીન પત્તીનો હારજીતનો
જુ ગાર રમી રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની અંગ ઝડતી
માથી તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂધપયા તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૩ તથા મોટર
સાયકલનંગ-૩ મળી કુ લ્લેકી.રૂ.૬૭,૭૭૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

બીલીમોરા પો.સ્ટે . અધિકારી/

બીલીમોરા પો.સ્ટે . બી પાટમ 11822006211792 જુ ગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ

કમમચારીઓ

દે સરા ફાટક જમના નગરની બીજૂમાં ખુલ્લી જગ્યામા ગોળ કુ ંડાળુ કરી જમીન ઉપર
પેપર પાથરી તેના ઉપર બેસી ગંજી પાના ઉપર તીન પત્તીનો પૈસાવતી હાર-જીતનો
જુ ગાર રમી દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૧૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગ
ઝડતીમાંથી મળે લ રોકડા રૂ.૨૮૦૦/- તથા આરોપીઓ પાસેથી કબ્જજે કરે લ મો.સા.
તથા મોબાઇલ ની કુ લ્લે કકિંમત રૂ.૫૭,૫૦૦/- તથા ગંજી પાના કુ લ્લે નંગ ૫૨ કક.રૂ.
૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લે કકિંમત રૂ.૬૧,૪૦૦/- મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી
કરવામાં આવેલ.

