નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી ૧૦/૦૪/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

મરોલી પોલીસ સ્ટે શન

મરોલી પો.સ્ટે . B.

અધિકારી/ કમમચારીઓ

આરોપીઓ નં.

ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૨૩૨૨૦૩૭૭ જુગારિારા કલમ-૪,૫

(૧) અક્ષેશભાઇ શૈલેષભાઇ ત્રીવેદી તથા (૨) સંદીપભાઇ

રણછોડદાસ રૂપારે લ નાઓએ વોંટે ડ આરોપી રાજેશભાઇ ઠક્કર રહે.સુરત
મો.નં.૯૦૨૩૩૮૦૩૨૦,

૯૦૨૩૩૫૩૯૦૩ નાઓએ એક્બીજાની મદદગારીથી

મોજે.પરૂજણગામ ગ્રીન પેરેડાઇઝ ફામમ હાઉસ બંગ્લોઝ નં.૨૪૯ તા.જલાલપોર
જી.નવસારીનો બંગલોઝ ભાડે આપી બંગલોઝમા ગેર-કાયદે સર રીતે હાલમાં
આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચની લાઇવ ચાલી રહેલ રાજસ્થાન રોયલ ધવરૂદ્ધ રોયલ
ચેલેંજર બેંગ્લોર ટીમની વચ્ચે રમાઇ રહેલ લાઇવ ૨૦-૨૦ લાઇવ ક્રક્રકેટ મેચ
ઉપર પોતે તેમજ અન્ય ગ્રાહકોની સાથે ટે લીફોનીક સંપકમ સાિીને ખેલાડીઓના
રનો તેમજ મેચના સેશન્સ ઉપર રૂપીયા પૈસાનો હારજીતનો ક્રક્રકેટ સટ્ટાબેટીંગનો
જુગાર રમી/રમાડતા મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય જેથી બંગલોઝ ભાડે
આપનાર

આરોપી

રાજેશભાઇ

ઠક્કર

રહે.સુરત

મો.નં.૯૦૨૩૩૮૦૩૨૦,

૯૦૨૩૩૫૩૯૦૩ નાઓને વોન્ટેડ દશામ વી મજકુર પકડાયેલ ઇસમો પાસેથીક્રક્રકેટ
સટ્ટાબેટીંગ

જુગારના

રોકડા

ક્રકિં.રૂ.૮૦,૦૦૦/- તથા

રૂ.૨૫,૩૬૦/-

તથા

મોબાઇલ

ફોન

નંગ.૭

માઇક્રોસોફ્ટ સરફેસ કંપનીનુ Pro-7 મીની લેપટોપ

ક્રકિં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા લાઇવ ક્રીકેટ ટીમના નામ દશામ વી રકમ દશામ વેલ હોઇ જેનો
સ્ક્રીનશોટ નંગ-૧ પાડી જેની ક્રકિં,રૂ.૦૦/૦૦ તથા જીઓ કંપનીનુ ં રાઉટર
ક્રકિં.રૂ.૧,૫૦૦/- તથા Tenda કંપનીનુ વાઇફાઇ ક્રકિં.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા Tp-Link
કંપનીનુ વાઇફાઇ ચાર્જર ક્રકિં.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનુ ચાર્જર નંગ-૦૨
ક્રકિં.રૂ.૪૦૦/- તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ. ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહ
કરે લ.
વાંસદા પોલીસ સ્ટેશન

વાંસદા પાટમ બી નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૨૦૩૫૩/૨૦૨૨ : જુગારિારા કલમ-૧૨(અ)

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મુજબ મૌજે- ચૌંઢા ગામ આ કામના તહો.નાએ આવતા જતા માણસો પાસે વરલી
મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી
આરોપીના હાથમાંના તથા અંગઝડતીમાંના કુલ્લે રૂધપયા-૮૪૦/- તથા જુગારના
સાિનો બોલપેન નંગ-૧ ક્રક.રૂ-૦૦/- તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ
નંગ-૨ ક્રક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે ક્રક.રૂ.૮૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરે લ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પો.સ્ટે સી-પાટમ ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૨૯૫ /૨૦૨૨

પ્રોહી એકટ કલમ-

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫-એઈ,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ પકડાયેલ આરોપીધનતીનભાઇ ભગુભાઇ પટેલ
ઉ.વ.૩૦ િંિો.વેપાર રહે,દે ગામ મેટ્રો હોટલની બાજુમા પધનયારી ફળળયુ પોતાના
કબજાના રહેણાક ઘરના રસોડામા ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારધતય બનાવટનો
ધવદે શીદારૂની વ્હહસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ ટીન બીયર મળી કુલ્લે નંગ-૨૨૭
જેની ક્રક.રૂ.૨૭,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા મોબાઇલ ફોન નંગ

૦૧

ક્રક.રૂ.૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૩૧,૪૦૦/- ના મુદામાલ ડીટે ઇન કરે લ
એલ.સી.બી. પોલીસ

નવ.રૂરલ પો.સ્ટે -પાટમ -સી ગુ.ર.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૬૨૭ પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ ઓટો રીક્ષા નંબર- GJ 15 YY 5242
ક્રક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- માં ૦૫-પ્લાસ્ટીકના મીણીયા થેલામાં ભારતીય બનાવટની
ધવદે શીદારૂની હહીસ્કીની બાટલીઓ, પાંઉચ તથા ટીન બીયર મળી કુલ- ૩૫૭ નંગ
જેની કુલ ક્રક.રૂ.૪૮,૯૨૫/- તથા પકડાયેલ આરોપીની ઝડતીમાંથી રોકડા
રૂ.૨૭૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન ક્રક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલ રૂ.૧,૪૯,૬૯૫/- ના
મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી ટાઉન પોલીસ

નવ.ટાઉન-પાટમ -B ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૨૦૮૦૫ જુગાર િારા કલમ ૪,૫ મુજબ

સ્ટેશન અધિકારી/

તે એવી રીતે કે આ કામના મજકુર ઇસમ ઇન્રચંદ િનરાજ મહેતા ઉ.વ.૫૮

કમમચારીઓ

િંિો-વેપાર રહે. નવસારી નાગરવાડ અરીહંત સ્ટીલમાં તા.જી.નવસારી
મો.નં.૮૧૬૦૯૮૯૯૭૫ નાએ પોતાના મોબાઇલ ઉપર http://radheexch.com
ઉપરથી એપ્લીકેશન radhe exchange મેળવી આઇ-ડી પાસવડમ મારફત લોગીન
થઇ પોતાની અરીહંત સ્ટીલ નામની દુકાનમાં બેસી આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચની
લાઇવ ચાલી રહેલ કલકત્તા નાઇટ રાઇડર ધવરુદ્ધ મુબ
ં ઇ ઇન્ડીયનની ટીમની વચ્ચે
રમાઇ રહેલ ૨૦-૨૦ લાઇવ ક્રક્રકેટ મેચ ઉપર પોતે ખેલાડીઓના રનો તેમજ
મેચના સેશન્સ ઉપર રૂપીયા પૈસાનો હારજીતનો ક્રક્રકેટ સટ્ટાબેટીંગનો જુગાર
રમી/રમાડતા મળી આવી સટ્ટાબેટીંગ જુગારના રોકડા રૂ.૧૭,૪૦૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નંગ.૨ ક્રકિં.રૂ.૮,૦૦૦/- સ્ક્રીનશોટ નંગ-૨ પાડી જેની ક્રકિં,રૂ.૦૦/૦૦
મળી તમામ મુદ્દામાલ ક્રકિં.રૂ.૨૫,૪૦૦/- ની મત્તાનો મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી
ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

Hurtfulness Institute રારા આયોજજત નવસારી પોલીસ માટે ક્રદન – ૦૩ પરે ડ સાથે યોગ અને ધ્યાનના
ઓફલાઇન કાયમક્રમ રાખવામાં આવેલ.

