નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી ૨૦/૦૨/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /
નવસારી રૂરલ પોલીસ
સ્ટેશન અધિકારી/
કમમચારી

કરે લ સારી કામગીરી
નવસારી રુરલ પોસ્ટે

પાટમ -સી ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૪૪૩

પ્રોહી.એકટ કલમ ૬૫(A),(E),૧૧૬(બી),૯૮(૨) મુજબ મારૂતી સ્વીફટ VDI ગાડી
રજી નં. GJ-07-AR-0791 ના ચાલક પોતાના કબ્જાની ગાડીમાં વગર પાસ
પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ઈગ્લીશ દારૂની કંપનીના શીલબુચ લેબલવાળો
બાટલીઓ નંગ ૪૩૨ ની કક.રૂ.૫૮,૮૦૦ /- નો મારૂતી સ્વીફટ VDI ગાડી રજી નં.
GJ-07-AR-0791 કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૨,૫૮,૮૦૦/- સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

જલાલપોર પોલીસ

જલાલપોર પો.સ્ટે . પાટમ -બી -૧૧૮૨૨૦૧૫૨૨૦૨૭૧ જુગારિારા કલમ ૧૨

સ્ટેશન અધિકારી/

મુજબ મોજે જલાલપોર નાયકીવાડની સામે સ્વામીનારાયણ મંદીર બાજુમાં

કમમચારી

આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં ૦૭ ઇસમોએ તેઓના હાથમાં રહેલ ગંજી પાના તથા
રોકડા રૂધપયા પટમાં નાખી કદિેલ તે ગણી જોતા ગંજીપત્તાના પાના નંગ- ૫૨
તથા રોકડા રૂધપયા અલગ અલગ દરની ચલણી નોટો રૂધપયા ૩૧૬૦/- મળી
આવેલ. આમ મજકુર ૦૭ ઇસમો પાસેના અંગ ઝડતીના રૂધપયા ૯૬૦૦/- તથા
ગંજીપાના નંગ-૫૨ તથા પટ ઉપરના રોક્ડા રૂધપયા ૩૧૬૦/- મળી કુલ્લે રોકડા
રૂધપયા ૧૨,૭૬૦/-વતી તીનપતી નામનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી
મળી મોબાઇલ નંગ-૦૪ કકિંમત રૂધપયા ૨,૫૦૦/- મળી કુલ રૂધપયા ૧૫,૨૬૦/-નો
કુલ મુદામાલ સાથે ડીટેઇન કરી આળગની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

બીલીમોરા પોલીસ

બીલીમોરા પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૨૦૨૨૩ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૧૧૬(૨),

સ્ટેશન અધિકારી/

૯૮(૨) મુજબ મારૂધત ઓમની કાર નંબર- GJ 15 DD 2114 કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- નો

કમમચારી

ચાલક ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયર તથા
વ્હીસ્કીના પાઉચ મળી કુલ-૧૫૬૦ નંગ જેની કુલ કક.રૂ.૧,૩૨,૦૦૦/- જથ્થો મળી
કુલ રૂ.૧,૮૨,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ મુકી નાશી ગયેલ જેની સામે આગળની
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

વાંસદા

પોલીસ સ્ટે શન 'વાંસદા પો.સ્ટે 'પાટમ બી નં-૧૧૮૨૨૦૦૩૨૨૦૨૧૦/૨૦૨૨જુગારિારા કલમ-

અધિકારી/ કમમચારી

૧૨(અ) મુજબ 'મોજે-'બોરીયાછ નીચલા ફળળયામા તહોના ઘરની પાછળ આવેલ
આંબલીના ઝાડ નીચે ખુલ્લી જગ્યામાં વરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર
પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો બોલપેન નંગ-૧ કક.રૂ૦૦/૦૦ તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નંગ-૦૩ કક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા મોબાઇલ નંગ-૨ કક.રૂ.૩૫૦૦/- તથા પકડાયેલ આરોપીના હાથમાંના તથા
અંગઝડતીમાંના કુલ્લે રૂધપયા-૧૦,૩૪૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.૧૩,૮૪૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન
અધિકારી/ કમમચારી

ચીખલી પોસ્ટે ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૧૩૭/૨૦૨૨ તે એવી રીતે છે કે, - પકડાયેલ
તથા વોન્ટેડ તમામ આરોપીઓએ પોતાના આધથિક ફાયદા સારુ વગર પાસ
પરમીટે ગેરકાયદે સર રીતે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારુનો જથ્થો નાની
મોટી બોટલ/ળબયર ટીન કૂલ નંગ-૨૯૧ કક,રૂ,૩૫,૫૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન
નંગ-૦૧ કક,રૂ,૫૦૦૦/-તથા રોકડા રૂ,૬,૪૪૦/- પોલીથીનના બોરા નંગ-૦૨ જેની
કકિંમત રૂ.૦૦/- તથા વાહન નંગ-૦૧ કકિં.રૂ.૪૦,૦૦૦/- એમ મળી કુલ્લે
રૂ,૮૭,૦૨૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે વેચાણ અથે મગાવી હેરાફેરી કરી પોતાના કબ્જા
ભગવટાવાળા પાન મસાલાના ગલ્લાના ઓરડીમાં તથા મકાનમા રાખી એક
બીાને મદદગારી કરી ગુનો કયામ ધવ.બાબત.

આજરોજ ધવજલપોર ચંદ્રવાસણ સુપા ગામે ધવલેજ ધવઝીટ રાખવામાં આવેલ જે અંતગમત ગ્રામજનો ને લેન્ડ
ગ્રેળબિંગ કાયદા ધવશે સમજ કરી ઉપરાંત જજલ્લા પંચાયત સભ્ય શ્રી તથા સરપંચ શ્રી ને સાથે રાખી ગ્રામ
જનો નાં પ્રશ્નો તથા રજુઆતો સાંભળ્યા.

