નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ થી ૦૫/૦૯/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

વાાંસદા પો.સ્ટે .પાટમ બી નાં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૧૧૦૨૦/૨૦૨૧ જુ ગારિારા કલમ-૧૨

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ તહોમતદારોએ એકબીજાની મદદગારી કરી રીચાજ ેબલ બેટરી (ટોચમ) ના
અજવાળે ગાંજીપાના વડે પૈસા ઉપર તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા દાવ
પરના રોકડા રૂધપયા-૨૫૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ
રોકડા રૂધપયા-૧૧,૩૭૦/- તથા રીચાજ ેબલ બેટરી (ટોચમ) કક.રૂ.૧૦૦/- તથા
જુ ગારના સાિનો ગાંજી પાના નાંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ્લે કકિંમત રૂધપયા૧૧,૭૨૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે રે ઇડ દરમ્યાન ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી
કરે લ.

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પોલીસ

નવસારી ટાઊન પો.સ્ટે .પાટમ બી - ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૬૬૫ જુ ગાર િારા

અધિકારી/કમમચારીઓ

કલમ ૧૨ મુજબ આ કામના તહોમતદારોએ મોજે. નવસારી શાાંતાદે વી રોડ
ધશવશક્તત સોસાયટી ૩ કોમન પ્લોટમાાં ખુલ્લામાાં તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો
હારજીતનો જુ ગાર રમતા રે ડ દરમ્યાન પકડાઈ જઈ તેઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી
આવેલ રોકડા રૂપીયા ૮૮૭૫/- તથા તેમના પાસે મળી આવેલ ગાંજીપાના કુ લ
નાંગ-૧૨ કી.રૂ.૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૪૦૦/- તથા ગાંજીપાના
નાંગ-૪૦ કી.રૂ.૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ.૧૦,૨૭૫/- નો મુદામાલ તથા જુ ગારના
સાિનો સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પોલીસ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ -બી ૧૧૮૨૨૦૨૧૪૧૯૬ જુ ગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

આ કામે તહોમતદારોએ મોજે.નવસારી ધમથીલા નગરી ગોધવિંદભાઇના મકાનના
ઓટલા ઉપર થાાંભલા નાં-૦૨ સ્રીટ લાઇટનાઅજવાળે ખુલ્લામાાં તીન પત્તી પૈસા
પાનાનો હારજીતનો જુ ગાર રમતા રે ડ દરમ્યાન અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ
રોકડા રૂપીયા ૧૭,૮૦૦/- તથા તેમના પાસે મળી આવેલ ગાંજીપાના કુ લ નાંગ-૧૫
કી.રૂ.૦૦/ તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૭૨૫૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૩૭
કી.રૂ.૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ.૨૫૦૫૦/- નો મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો સાથે
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે .પાટટમ. બી..ગુ.ર.નાંબર 11822006211829જુ ગાર િારા કલમ ૧૨

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ અંબબકા નદીના કકનારે ખુલ્લી જગ્યામા ગોળ કુ ાંડાળુ કરી જમીન ઉપર પેપર
પાથરી તેના ઉપર બેસી ગાંજી પાના ઉપર તીન પત્તીનો પૈસાવતી હાર-જીતનો
જુ ગાર રમી દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા રૂા.૭૬૨૦/- તથા તહોમતદારોની
અંગઝડતી માથી રૂધપયા ૧૧૬૭૦/- મળી કુ લ રોકડ કક.રૂ. ૧૯,૨૯૦/- નો મુદ્દામાલ
તથા આરોપીઓ પાસેથી કબ્જજે કરે લ સાત મોબાઇલ કક.રૂ. ૨૭,૦૦૦/- તથા કબજે
કરે લ ત્રણ મો.સા. કક.રૂ. ૬૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કકિંમત રૂ.૧,૦૬,૨૯૦/- મુદ્દામાલ
સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ચીખલી પો.સ્ટે . પોલીસ

ચીખલી પો.સ્ટે પાટમ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૫૦૧ જુ ગારિારા કલમ ૪,૫ મુજબ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

પોતાના આથીક ફાયદા અને લાભ સારુ પાસ પરવાના વગર આરોપી નાં.૨ થી ૮
નાઓને બહારથી ગાંજીપાનાનો પૈસાની હારજીતનો તીન પત્તીનો જુ ગાર રમવા માટે
ભેગા કરી તેઓને જુ ગાર રમવાના સાિનો તથા સગવડો પુરી પાડી તેઓ સાથે ગાંજી
પાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી નાળ પેટે પૈસા ઉઘરાવી જુ ગારનો
અખાડો ચલાવી તમામ આરોપીઓમોજે-ખુિ
ાં વાાંસદા જતા રોડ ઉપર આવેલ

આઇશાબાગની પાછ્ળ આવેલ વાડીના મકાનના બીજા માળે તા.ચીખલી
જી.નવસારીખાતે રે ઇડ દરમ્યાન જુ ગાર ના સાિનો ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ તથા રોકડ
રુધપયા ૧,૩૨,૫૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૬ કક.રૂ.૨૫,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે મુદામાલ૧,૫૮,૦૧૦/-ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
એલ.સી.બી. પોલીસ અિીકારી/

મરોલી પો.સ્ટે . C.ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૨૩૨૧૧૬૮૮ પ્રોહી.એકટ કલમ- ૬૫એ.ઇ.,

કમમચારીઓ

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ આ કામના મહેન્દ્રા કાંપનીનો મેક્ષીમો ટે મ્પો રજી.નાંબર-GJ 15
YY 3523 નો ચાલક જેનુ ાં નામ ઠામ જણાયેલ નથી તેણે ટે મ્પોમાાં ચાર ટાયરો ભરી
તે પૈકીના બે ટાયરોમાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ
વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૮૮ જેની કુ લ કી.રૂ.૭૦,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ મુકી
ટાયરોને નટ બોલ્ટથી રીંગ ફીટ કરી સાંતાડી લાવી ટે મ્પો ડાભેલથી મરોલી જતા રોડ
ઉપર ડાભેલ મરેસાથી થોડે આગળ કોઇ કારણસર મુકી જઇ રે ઇડ દરધમયાન
ઉપરોકત ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો, ટે મ્પો રજી.નાંબર-GJ 15 YY 3523
કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-, ચાર ટાયરો કક.રૂ.૦૦/- તથા ટે મ્પોમાાંથી મળી આવેલ કાગળોની
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૨,૨૦,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની
કાયમવાહી કરે લ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ગણદે વી પો.સ્ટે .પાટમ C નાંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૧૨૫૬૨/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ .

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ આ કામના પકડાયેલ તથા વોન્દ્ટે ડ
આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી આરોપી (૧) અશોકભાઇ બાબુભાઇ પટે લ
ઉ.વ ૫૫ રહે વાપી બલીઠા ભાંડારવાડ તા.વાપી જી.વલસાડ તથા (૨) યોગેશભાઇ
હરકકશનભાઇ પટે લ ઉ.વ ૪૩ રહે ખડકી ભાંડારવાડ ઉદવાડા તા.પારડી જી.વલસાડ
નાઓએ પોતાના કબ્જજાની એક સફેદ કલરની હન્દ્ુ ડાઇ કિએટા કાર નાં. GJ-15-CG8007 માાં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નાંગ ૯૪ કકિં.રૂા. ૬૫,૬૦૦/- નો
પ્રોહી જથ્થો ભરી લાવી વહન કરી લઇ જતા પકડાઇ જઇ તથા વોન્દ્ટે ડ આરોપી
રધવભાઇ રહે સુરત જેના પુરાનામ સરનામાની ખબર નથી મો.ન- 99130 63038
નાઓને પ્રોહી મુદ્દામાલ માંગાવી એક સફેદ કલરની હુન્દ્ડાઇ કિએટા કાર નાં. GJ-15CG-8007 કક.રૂા ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની બાટલી નાંગ
૯૪ કકિં.રૂા. ૬૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ જેની કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- મળી
કુ લ્લે કક.રૂા ૫,૮૦,૬૦૦/- ના મુદામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે .પાટટમ. બી..ગુ.ર.નાંબર 11822006211850જુ ગાર િારા કલમ ૧૨

અધિારી/ કમમચારીઓ

મુજબ મોજેબીલીમોરા બાાંગીયા ફળીયા રોહે ગુલાબમેંન્દ્સનની સામે ઇલીયાસ યાશીન
શેખનામકાનની

સામે ખુલ્લીજગ્યામા તા.ગણદે વી જજ.નવસારી ઉપરોકત પકડાયેલ

તહો.નાં- ૧ થી ૪નાઓ મોજે.મોજે બીલીમોરા બાાંગીયા ફળીયા રોહે ગુલાબમેંન્દ્સનની
સામે ઇલીયાસ યાશીન શેખના મકાનની સામે ખુલ્લી ગ્યામા ગોળ કુ ાંડાળુ કરી જમીન
ઉપર પેપર પાથરી તેના ઉપર બેસી ગાંજી પાના ઉપર તીન પત્તીનો પૈસાવતી હારજીતનો જુ ગાર રમી દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા રૂા.૪૦૦૦/- તથા તહોમતદારોની
અંગઝડતી માથી રૂધપયા ૭૦૦૦/- મળી કુ લ રોકડ કક.રૂ.૧૧.૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ
તથા આરોપીઓ પાસેથી કબ્જજે કરે લ ત્રણમોબાઇલ કક.રૂ. ૧૨,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
કકિંમત રૂ.૨૩,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ચીખલી પાટમ B ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૫૧૫ જુ ગારિારા કલમ ૧ર-અ મુજબ

આરોપી

અધિકારી/ કમમચારીઓ

અબ્જદુ લ કરીમ મહમ્મદ લાકડાવાલા રહે. દભાડ મોહલ્લો ચીખલી તા.ચીખલી જી.
નવસારી તથા વોન્દ્ટે ડ આરોપી બશીરભાઇ મહોમ્મદ લાકડાવાલા રહે.ડભાડ ફળીયા
તા.ચીખલી જી.નવસારી નાઓએ આવતા જતા ઇસમો પાસેથી ગેરકાયદે સર રીતે

ધમલન તથા કલ્યાણ તથા ટાઇમ ઓપન તથા મેન બજારના વરલી મટકાના આંક
ફરકના આંકડાઓ ઉપર પૈસા વતી લગાઇ લઇ લગાડી હાર જીતનો જુ ગાર રમી
રમાડતા વરલી મટકાના ધમલન તથા કલ્યાણ તથા ટાઇમ ઓપન તથા મેન
બજારના આંકડાઓ લખેલ કાચી બચઠ્ઠીઓ તથા રોકડા રૂધપયા ૩૫,૩૨૦/- નો
મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
એલ.સી.બી. ના પોલીસ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન બી-પાટમ ગુ.ર.નાં ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૫૦૩ મુજબના કામે

અધિકારી/ કમમચારીઓ

ગાંજીપાનાનો પૈસાથી હારજીતનો તીનપત્તીનો જુ ગાર રમવા ભેગા કરી તેઓને જુ ગાર
રમવાના સાિનો તથા સગવડો પુરી પાડી તેઓ સાથે ગાંજીપાના વડે પૈસાથી
હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી નાળ પેટે પૈસા ઉઘરાવી જુ ગારનો અખાડો ચલાવી
તમામ આરોપીઓ રે ઇડ દરધમયાન ચીખલી હોન્દ્ડગામે, મુબઇ
ાં
થી અમદાવાદ તરફ
જતા રોડ ઉપર આવેલ સતનામ િાબાની પાછળ આવેલ રૂમમાાં પકડી પાડી તેઓ
તમામની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂ.૩,૦૨,૨૦૦/-, તથા નાળ પેટે
ઉઘરાવેલ રોકડા રૂ.૧૧૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૫૨૦૦/- મળી કુ લ્લે
રોકડા રૂ.૩,૦૮,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૬ જેની કક.રૂ.૬૦,૦૦૦/- તથા ઇક્કો
સ્પોટમ કાર રજી.નાંબર-GJ 05 JH 4801 જેની કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા દાવવાળી
જગ્યાએ તથા હાથમાાં રાખેલ પત્તાપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા ગાંજીપાનાની કે ટ
નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૦૦/- તથા લાઇટબીલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.
૮,૬૮,૫૦૦/- ની મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ચીખલી પો.સ્ટે . પોલીસ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન બી-પાટમ ગુ.ર.નાં-૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૧૫૦૪ કલમો:-

અધિકારી/ કમમચારીઓ

જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ

ગોળ કુ ાંડાળુ વળી તીન પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર

રમી રમાડી પૈસાની હારજીત કરી જુ ગારના સાિનો તથા તેમની અંગ ઝડતીમાાંથી
રોકડા રુપીયા-૬૬,૫૦૦/-તથા દાવ ઉપરના રોકડા રુપીયા-૧૨,૨૫૦/- મળી કુ લ
રોકડા રૂધપયા-૭૮,૭૫૦/- તથા પકડાયેલ આરોપીની અંગ ઝડતી માથી મળી
આવેલમોબાઇલ નાંગ-૮ જેની કુ લ્લે કકિંમત રૂપીયા-૨૬,૫૦૦/- તથા ગાંજી પાના
નાંગ-૫૨ (બાવન)ની કક.રુ.૦૦/-ગણી કુ લ્લે રુપીયા-૧,૦૫,૨૫૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ખેરગામ પો.સ્ટે ગુ.ર. નાંબર પાટમ બી.-૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૭૯૩ /૨૦૨૧ એકબીજાના

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મેળાપણાથી જાહેરમા ગાંજીપાનાનો ત્રણ પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી
ઇસમોના જુ ગારના પટ માાંથી છુટા છવાયા ગાંજીપાના નાંગ-૪૩ મળી આવેલ તેમજ
દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૨૮૮૦/- તેમજ પકડાયેલ ઇસમોની અંગ ઝડતીમાાંથી કુ લ્લે
રૂ.૧૧,૩૯૦/- મળી રૂ.૧૪,૨૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૩ની કક.રૂ./-૫૨૫૦૦/તેમજ પાના નાંગ-૫૨ તેમજ તાડપત્રી ની કક.રૂ.૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. ૬૬,૭૭૦/સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન પોલીસ

ખેરગામ પો.સ્ટે ગુ.ર. નાંબર પાટમ બી.-૧૧૮૨૨૦૦૪૨૧૦૭૯૪ /૨૦૨૧

જાહેરમા

અધિકારી/ કમમચારીઓ

ગાંજીપાનાનો ત્રણ પત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી ઇસમોના જુ ગારના પટ
માાંથી છુટા છવાયા ગાંજીપાના નાંગ-૪૬ મળી આવેલ તેમજ દાવ ઉપરના રોકડા
રૂ.૪૨૭૦/- તેમજ પકડાયેલ ઇસમોની અંગ ઝડતીમાાંથી કુ લ્લે રૂ.૧૨,૮૩૦/- મળી
રૂ.૧૭,૧૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ની કક.રૂ.૫૫૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. ૨૨,૬૦૦/તેમજ પાના નાંગ-૪૬+૬ મળી પાના નાંગ-૫૨ તેમજ તાડપત્રી ની કક.રૂ.૦૦/- સાથે
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે . પાટમ બી ગુ.ર.નાંબર ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૧૧૮૩૧ જુ ગારિારા કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૧૨ મુજબ ખુલ્લી જગ્યામા ગોળ કુ ાંડાળુ કરી જમીન ઉપર પેપર પાથરી તેના ઉપર

બેસી ગાંજી પાના ઉપર તીન પત્તીનો પૈસાવતી હાર-જીતનો જુ ગાર રમી દાવ
ઉપરના રોકડા રૂપીયા રૂા.૧૦,૫૦૦/- તથા તહોમતદારોની અંગઝડતી માથી રૂધપયા
૧૬,૯૭૦/- મળી કુ લ રોકડ કક.રૂ. ૨૭,૪૭૦/- નો મુદ્દામાલ તથા તહો. પાસેથી
કબ્જજે કરે લ આઠ મોબાઇલ કક.રૂ. ૪૧,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે કકિંમત રૂ. ૬૮,૯૭૦/મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
નવસારી ટાઉન પોલીસ અધિકારી

નવ.ટાઉન પો.સ્ટે .

/ કમમચારીઓ

મુજબ

પાટમ બી- ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૧૨૬૬૬ જુ ગાર િારા કલમ ૪,૫

ગાંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડી નાલ પેટે રૂપીયા

૨૮૦૦/- તેમજ તેની અંગ ઝડતીમાાંથી રૂપીયા ૨૩૨૦/- મળી આવેલ તે તેમજ
બાકીના ૧૪ આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૨૯,૫૧૦/તથા ગાંજીપાના નાંગ-૪૫ કી.રુ.૦૦/૦૦/-તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૭૨૩૦/તથા ગાંજીપાના નાંગ-૦૭ કી.રૂ.૦૦/૦૦, તથા અંગ ઝડતીમાાં મળી આવેલ મોબાઇલ
નાંગ નાંગ-૧૬ કી.રૂ. ૧,૦૮,૫૦૦/- તથા લાઇટબીલ-૦૧ કકિં. રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કૂલ
કકિં.રૂપીયા ૧,૫૦,૩૬૦/-નો મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરે લ.
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પોલીસ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

પાટમ -બી ૧૧૮૨૨૦૨૧ ૪૨૦૨ જુ ગાર િારા કલમ ૪,૫

અધિકારી/ કમમચારીઓ

તથા પ્રોહી એતટ કલમ ૬૫(એ.એ.),૮૫(૧),૬૬(૧)બી,૮૧, ૮૩,૧૧૬(બી), ૭૫ મુજબ
આરોપીઓ કુ લ-૧૦ ઇસમોના ટે બલ ઉપર કાચના ગ્લાસ પાસે પોતાની છાતી સામે
પડેલ રૂધપયા તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ કુ લ રોકડા રૂધપયા.૯૦,૫૧૦/તથા દાવ ઉપરના જુ દાજુ દા દરની ચણલી નોટો રોકડા રૂધપયા.૭૯,૦૦૦/- તથા
કુ લ મોબાઇલ નાંગ-૧૦ જેની કુ લ કક.રૂ.૮૩,૦૦૦/- તથા દાવ ઉપરના ગાંજીપાના
નાંગ-૨૨ તથા બે ટે બલ તથા ૧૦ નાંગ ખુરશી કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ટે બલ ઉપર પડેલ
ગ્લાસ નાંગ ૮ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ તથા કકનલે સોડાની અિમ ભરે લ તથા ભરે લ બોટલ નાંગ
૭ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ તથા રીયલ બાઇટ કાંપનીના પાપડી ગાઠીયા પેકેટ નાંગ ૮ કુ લ કકિં.રૂ
૪૦/- તથા ક્સ્પ્રન્દ્ટ કાંપનીની પાણીની બોટલો નાંગ ૫ કકિં.રૂ ૦૦/૦૦ તથા ભારતીય
બનાવટની ધવદે શી દારૂની ખાલી તથા ભરે લી બાટલીઓ નાંગ-૧૧ કકિં.રૂ ૬,૫૦૦/તથા ત્રણ ફોર વ્હીલ કાર કક.રૂ.૩૯,૦૦,૦૦૦/- તથા મળી કુ લ
રૂધપયા.૪૧,૫૯,૦૫૦/-નો મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પોલીસ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ -બી ૧૧૮૨૨૦૨૧૪૨૦૪ જુ ગાર િારા કલમ ૪,પ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

આરોપીઓને આરોપી નાંબર (૯) ના એ ગાંજીપતાનો ધતનપતીનો હારજીતનો જુ ગાર
રમાડી ત્રણ કે ટ પર રૂ.૧૦૦/- મેળવી તેમના અંગજડતી માથી રૂ.૧૧૩/- તેમજ
બાકીના આરોપીઓની અંગ જડતી માથી રૂ. ૪૮૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાં-૨૪
કી.રૂ.૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૬૨૦૦/- તથા ગજીપાના નાં-૨૫ કી.રૂ.૦૦/ઘરવેરાની પહોચ કી.રૂ.૦૦/- કુ લ્લે રૂ.૧૧૧૧૩/- મુદામાલ તથા જુ ગારના સાિનો
સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.

