નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૧૭/૦૪/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશન

બીલીમોરા પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નં ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૨૦૪૭૯/૨૦૨૨

અધિકારી/ કમમચારી

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ ભારતીય બનાવટની
ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયર મળી કુલ-૯૨૬ નંગ જેની કુલ કક.રૂ.૫૬,૦૫૦/નો પ્રોહી મુદ્દામાલતથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ જેની કક.રૂ-૧૦,૦૦૦/- તથા મારૂધત સુઝુકી
કંપનીની સ્વીફટ વીડીઆર ગાડી નં.GJ-05-JL-8635 ની જેની કક.રૂ-૩,૦૦,૦૦૦/- નો
મળી કુલ્લે કક.રૂ- ૩,૬૬,૦૫૦/- નો ના મુદામાલ સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી
કરવામાં આવેલ.

એલ.સી.બી. નવસારી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે. પાટમ -સી ગુ.ર. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૬૫૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ,

પોલીસ અધિકારી/

૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી

કમમચારીઓ

બાટલીઓ તથા વ્હીસ્કીના પાઉચ તથા ટીન બીયરો મળી કુલ ૩૪૦-નંગ જેની કક.રૂ.
૪૧,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ, (૨) ઇકો કાર નંબર- GJ 19 X 8276 કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-,
(૩) આરોપીઓની ઝડતીમાંથી બે મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૩,૦૦૦/-, (૪) ઇકો કાર નંબર- GJ
19 X 8276 ની આર.સી.બુકની ઝેરોક્ષ નકલ કક.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ.૩,૪૪,૬૦૦/- ના
મુદામાલ સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ગણદે વી પોલીસ સ્ટેશન

પાટમ C નંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૭૭૦/૨૦૨૨ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),

અધિકારી/ કમમચારીઓ.

૯૮(૨), ૮૧ મુજબ મોજે સાલેજ માયાતલાવડી નહેર પાસે જાહેર રોડ ઉપર ગણદે વી થી
નવસારી જતા રોડ ઉપર તા.ગણદે વી જી.નવસારી

સેવરોલેટ ક્રુઝ કાર નંબર- GJ-05-

CP-9292 કક.રૂા ૨,૦૦,૦૦૦/- માં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કી બાટલીઓ નંગ- નંગ૩૩૬ જેની કુલ્લે કક.રૂા- ૩૩,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ- ૧ કક.રૂા ૧૦,૦૦૦/- મળી
કુલ્લે કક.રૂા- ૨,૪૩,૬૦૦/- ના મુદ્દુ્ ામાલ સાથે ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ.
ધવજલપોર પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમાં આંબેડકર જયંતી ધનધમત્તે રે લીઓ/કાયમક્રમ અંગે હાલની પકરસ્થધતને ધ્યાને લઇ
આગેવાનો સાથે ધમટીંગ કરી કાયમક્રમ દરધમયાન વધુ સહયોગ આપવા અપીલ કરી.

હાલમાં કહિંમતનગર તેમજ ખંભાતમાં બનેલ બનાવ બાબતે તેમજ રમઝાન અનુસિ
ં ાને કાયદો અને વ્યવસ્થાની
પકરસ્સ્થધત જળવાઇ રહે અને કોઇ અધનચ્છનીય બનાવ ન બને તે સારૂ ગણદે વી સકીટ હાઉસ ખાતે આગેવાનો તથા
શાંધત સધમધતના સભ્યો સાથે મીટીંગ કરવામાં આવેલ.

ુ ી પો.સ્ટે. વવસ્તારમાાં પોલીસ
સરુ ત રે ન્જના જજલ્લાઓમાાં પાઇલોટ પ્રોજેકટ તરીકે ગામ દુત આવે છે . એ હેતથ
કમમચારીઓને ગામદૂ ત તરીકે થાણા અધિકારીશ્રીએ ગામમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પકરસ્સ્થધત બાબતે ધવજલપોર
પોલીસ સ્ટેશનના થાણા અધિકારીશ્રી દ્રારા ડાભર ગામે વી.વી. તથા ગામદૂ ત અભભયાન અંગે માકહતી પ્રદાન કરી
પ્રચાર/પ્રસાર કરવામાં આવેલ

