નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૧ થી ૦૪/૦૪/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

વિજલપોર પોલીસ

વિજલપોર પો.સ્ટે . પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૨૨૨૧૦૨૨૩ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ મોજે

સ્ટે શન અવિકારી/

વિજલપોર િોરાજીયા પાકમ ની પાછળ આિેલ ખુલ્લા મેદાનમાાં તહોમતદારોએ ગોળ કુ ાંડાળુ િળી

કમમચારીઓ

ગાંજીપાના તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારનાાં શાશ્નો તથા દાિ ઉપરનાાં તથા
અંગઝડતીમાથી મળી આિેલ રોકડા રૂ.૧,૬૦૦/- નાાં મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમિાહી કરિામાાં આિેલ.

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા પો.સ્ટે . પાટમ બી.નાંબર-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૪૦ જુ ગારિારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ મોજે

અવિકારી/ કમમચારીઓ

બોરીયાછ નીચલુ ફળીયામાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં ઝાડ નીચે જાહેરમાાં આ કામના તહોનાઓએ િરલી
મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસા લઇ કાપલીઓ આપી હારજીતનો િરલી મટકાનો આંક
ફરકનો જુ ગાર રમી રમાડી કાગળની કાપલીઓ નાંગ-૪ તથા બોલપેન નાંગ-૧ તથા રોકડ રૂવપયા
૮૩૦/- મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરિામાાં આિેલ.

નિસારી ટાઉન પોલીસ

નિસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટમ બી- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૪૭૦ જુ ગાર િારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ

સ્ટે શન અવિકારી/

મોજે નિસારી રાયચાંદ રોડ, તાશ્કાંદનગર, શાળા નાંબર -૨ પાસે ખુલ્લામાાં પકડાયેલ આરોપી

કમમચારીઓ

બહારથી આિતા જતા રાહદારી ઇસમો પાસેથી કાચી ચીઠ્ઠીમાાં િરલી મટકાના મીલન બજાર
તથા કલ્યાણ બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા િતી લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો
જુ ગાર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ રાયચાંદ રોડ તાશ્કાંદ નગર શાળા નાંબર -૨ પાછળ આિેલ
ખુલ્લી જગ્યામાાં રમી રમાડતા જુ ગારનાાં સાિનો (૧) કાગળની કુ લ-૦૩ ચીઠ્ઠી કક.રૂ.૦૦/૦૦, (૨)
બોલપેન-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ (૩) રોકડા રૂવપયા ૭૨૦ /- મળી કુ લ્લે રૂવપયા ૭૨૦/- નો મુદામાલ
તથા જુ ગારના સાિનો સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરિામાાં આિેલ.

એસ.ઓ.જી. નિસારી

વિજલપોર પો.સ્ટે . પાટમ – એ - ૧૧૮૨૨૦૨૨૨૧૦૨૩૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૨૮૬ તથા આિશ્યક

પોલીસ સ્ટે શન

ચીજિસ્તુ અવિવનયમ ૧૯૫૫ની કલમ ૩,૭ મુજબ તે એિી રીતે કે, આ કામનાાં તહો.મચકુ રે કોઇ

અવિકારી/ કમમચારીઓ

સત્તાવિકારો પાસેથી લાયસન્સ મેળવ્યા િગર રાાંઘણ ગેસ વસલીન્ડરો સરકારશ્રીના વનયાંત્રણ હેઠળ
વનકદિ ષ્ટ કરિામાાં આિેલ આિશ્યક ચીજિસ્તુ રાાંિણગેસના વસલીન્ડર મેળિી સાંગ્રહ કરી સાંગ્રહ
કરે લ મોટા ગેસ વસલીન્ડરમાાંથી નાના મોટા ગેસ વસલીન્ડરમાાં રીફીલીંગ કરી ઉંચા ભાિે ગ્રાહકોને
િેચાણ કરી પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ અનઅવિકૃ ત રીતે ગેસ રીફીલીંગ કરતા ગેસના ભરે લ
બોટલ તથા નાનુ ાં વસલીન્ડર તથા િજનકાાંટો તથા ટી-પાનુ તથા ગેસ રીફીલીંગ પાઇપ અંગેના
સાિનો મળી કુ લ કકિંમત રૂપીયા ૮,૧૦૦/- ની મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખરે ગામ ગુ.૨.નાં પાટમ બી.ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૦૦૪૨૧૦૧૮૩ જુ ગાર િારા કલમ ૧૨ (અ) મુજબ મોજે

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ખેરગામ પટે લ ફળીયા કદપમાલા ટોકીઝની પાછળ આિેલ ખાડી કકનારે
ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોમતદારોએ એક્બીજાની મદદગારીથી િરલી મટકાના ટાઇમ ઓપન તથા
કલ્યાણ બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા િળે લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો જુ ગાર
પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ

િરલી મટકાના ટાઇમ ઓપન બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ

ઉપર પૈસા િળે લગાઇ લઇ લગાડી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ખેરગામ પટે લ ફળીયા
કદપમાલા ટોકીઝની પાછળ આિેલ ખાડી કકનારે ખુલ્લી જગ્યામાાં કુ લ્લે રોકડા રૂપીયા ૧,૮૯૦/તથા િરલી મટકાના ટાઇમ ઓપન બજારના આંક ફરકના આંકડાઓ લખેલ કાપલીઓ કુ લ્લે
નાંગ-૧૦ કક.રૂા ૦૦/- તથા કોરી કાપલીિાળી બુક નાંગ-૦૧ કક.રૂા ૦૦/૦૦ તથા બોલપેન નાંગ૦૧ કક.રૂા-૦૦/- ગણી કુ લ્લે કક.રૂા ૧,૮૯૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.
િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા 'પાટમ -B ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૩૧ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ) ડુ ગરી ફળીયા

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ખાતે ક્રીકે ટ ગાઉન્ડની બાજુ માાં આિેલ ખુલ્લા મેદાનમા આ કામના તહોનાઓએ જાહેરમાાં ગે.કા.

પાસ પરમીટ િગર પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ એક બીજાની મદદગારી કરી કાગળનુ ાં ચીત્ર
િાળુ પોષ્ટરનો ચપલી પપ્પપ્પલી નામનો પૈસાનો હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડી પૈસા મુકાિી હાર
જીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા સાકહત્ય (પોષ્ટર) ની કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા LED સ્ટે નડ િાળી બેટરીની
કક.રૂ.૧૦૦/-ની તથા દાિ પરના રોકડા રૂ.૧૩૫૦/- તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આિેલ રોકડા
રૂ.૨૪૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૬૯૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.
િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

' િાાંસદા પાટમ -B ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૩૪ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ) તળાિ ફળીયા

અવિકારી/ કમમચારીઓ

િડબારી પ્રાથવમક શાળાની બાજુ માાં ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોનાનો પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ ગે.કા.
પાસ પરમીટ િગર રસ્તે આિતાાં જતાાં માણસો પાસે મુબઇથી
ાં
વનકળતાાં િરલી મટકાના આંકો
ઉપર પૈસાની લેતી દે તી કરી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાહીત્ય કાપલી નાંગ-૦૨
તથા બોલપેન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા આરોપી પાસેથી મળી આિેલ રોકડા રૂવપયા૧૧૮૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા 'પાટમ -B ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૩૫ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ) સુરજ હોસ્પીટલની

અવિકારી/ કમમચારીઓ

પાછળ પીપળાના ઝાડ નીચે ખુલ્લી જગ્યામાાં, ગામ. હનુમાનબારી,
તા. િાાંસદા, તહોનાઓએ આિતા જતા માણસો પાસે િરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર
પૈસાિતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/- તથા
આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા પકડાયેલ આરોપીના હાથમાાંના
તથા અંગઝડતી માાંના કુ લ્લે રૂવપયા-૮૪૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૮૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન
કરિામાાં આિેલ.

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા 'પાટમ -B ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૩૬ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ) પડાિ ફળળયામા

અવિકારી/ કમમચારીઓ

રોડની બાજુ મા ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોનાઓએ જાહેરમાાં આિતા જતા માણસો પાસે િરલી
મટકાના બહાર પડતા આંક-ફરકના પૈસાિતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાિનો
બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા િરલી મટકાના આંક-ફરકના આંકડા લખેલ કાચી
કાપલીઓ નાંગ-૩ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતીના કુ લ્લે રૂવપયા-૮૩૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.

અ.હે.કો. ઋવિકુ માર

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . બી પાટમ ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૯૭૧ િી નાકોટીકસ ડ્રગ્સ એન્ડ

કાાંવતલાલ બ.નાં. ૯૭૯

સાઇકોટ્રોપીક સબસ્ટે ન્ન્સ ઝ એકટ ૧૯૮૫ ની કલમ ૮(સી), ૨૦(બી), ર૯ મુજબ તે એિી રીતે કે

નોકરી એસ.ઓ.જી

ઉપર બતાિેલ તારીખ ટાઇમ તથા જગ્યાએ આરોપીએ પોતાના કબ્જજામાાં છુટક િેચાણ માટે

નિસારી

િગર પાસ પરમીટે (૧) ૧૧૯ ગ્રામ ગાાંજો કકિંમત રૂ.૧૧૯૦/-(૨) કાળા કલરનુ ાં ઝભલુ,ાં તથા
સ્ટે પલર પીનો સહીતની ગાાંજા ભરે લ ખાલી પ્પલાસ્ટીકની કોથળીઓ નાંગ ૧૩ કક.રૂપીયા ૦૦/(૩) આઇટે લ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કકિંમત રૂ.૫૦૦/- કુ લ કકિંમત રૂ.૧૬૯૦/- નો મુદ્દામાલ
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમિાહી કરિામાાં આિેલ.

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા 'પાટમ બી નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૨૮ જુ ગારિારા કલમ-૧૨ (અ) િાાંસદા તળાિ

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ફળળયામા આિેલ તળાિના કકનારે ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોનઓએ આિતા જતા માણસો પાસે
િરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાિતી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાિનો
બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/- તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/તથા પકડાયેલ આરોપીના હાથમાાં તથા અંગઝડતી માાંના કુ લ્લે રૂવપયા-૫૫૦/- મળી કુ લ્લે
કક.રૂ.૫૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.

િાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

િાાંસદા 'પાટમ -B ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૦૩૩૧ જુ ગાર િારા કલમ-૧૨(અ) 'મોજે- ચારણિાડા

અવિકારી/ કમમચારીઓ

ગામ નીચલુ ફળીયુ ડગ
ાં રી પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોનઓએ આિતા જતા માણસો પાસે િરલી
મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસા િતી હારજીતનો િરલી મટકાનો જુ ગાર રમી રમાડી
જુ ગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૦૧ કે જેની કક.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી તથા આંકો લખેલ કાગળની

કાપલીઓ નાંગ-૦૩ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ગણી તથા આરોપીની અંગ ઝડતી માાંથી રોકડા
રૂવપયા.૬૮૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.
બીલીમોરા પોલીસ

બીલીમોરા પાટટમ બી ગુ.ર.નાં.11822006210431 જુ ગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ ચીમોડીયા નાકા

સ્ટે શન અવિકારી/

ઉટ િોલી કાંપનીમાાં ખુલ્લી જગ્યામા, માગોળ કુ ાંડાળુ કરી જમીન ઉપર પેપર પાથરી તેના ઉપર

કમમચારીઓ

બેસી ગાંજી પાના ઉપર તીન પત્તીનો પૈસાિતી હાર-જીતનો જુ ગાર રમી દાિ ઉપરના રોકડા
રૂપીયા ૨૫૦/- તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળે લ રોકડા રૂ.૯૧૫/- તથા ગાંજી પાના
કુ લ્લે નાંગ ૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ. ૧૧૬૫/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં
આિેલ.

નિસારી ટાઉન પોલીસ

નિસારી ટાઉન પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૦૪૩૪ જુ ગારિારા કલમ૧૨ મુજબ મોજે. વતઘરા નિી

સ્ટે શન અવિકારી/

િસાહત પાસે આિેલ ખુલ્લી જગ્યામાાં તહોએ નાઓ ગેરકાયદે સર રીતે ગાંજીપાનનો તીન પત્તી

કમમચારીઓ

હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તમામ આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આિેલ રોકડા
રૂપીયા ૭૩૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૦૯ કી.રુ.૦૦/- તથા દાિ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૬૦/તથા ગાંજીપાના નાંગ-૪૩ કી.રૂ.૦૦/- મળી કુ લે રૂ. ૮૯૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં
આિેલ.

ખેરાગમ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૧૭૩ જુ ગારિારા કલમ ૧૨ અ મુજબ ચરી ચાર રસ્તાની

અવિકારી/ કમમચારીઓ

બાજુ માાં આિેલ આબાિાડીમાાં ખુલ્લામાાં તહો.એ એકબીજાની મદદગારીથી મોજે ચરી ચાર
રસ્તાના બાજુ માાં આબાિાડીમાાં ખુલ્લામાાં ચકલી પપ્પપલીનો ચલળચત્રો ઉપર પૈસા ઉપર જુ ગાર
રમી રમાડતા તથા ચકલી પપ્પપલીના સાિનો તથા જુ ગારના કુ લ્લે રૂવપયા-૫,૫૭૦/- મુદ્દામાલ
સાથે ડીટે ઇન કરિામાાં આિેલ.

