નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ થી ૨૦/૦૩/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂલર પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૫૬૫ પ્રોહી એકટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ અલગ અલગ છ કાપડના થેલામાાં ભારતીય

કમમચારીઓ

બનાવટની જે તે કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી છુટ્ટી વ્હહસ્કીની તથા ટીન
બીયરની નાની-મોટી બાટલીઓ નાંગ-૧૯૧ કકિં.રૂ. ૨૭,૭૨૫/- નો તથા ઓટો
રીક્ષા નાં. GJ-21-T-693 ની કક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/-ગણી કુલ કક.રૂ.૭૭,૭૨૫/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ

ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન

ગણદે વી પોસ્ટે પાટમ C નાંબર-૧૧૮૨૨૦૧૨૨૨૦૬૫૮/૨૦૨૨

પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ વેગન-આર કાર નાંબર- MH-04-DN6992 કક.રૂા- ૧,૫૦,૦૦૦/- માાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની હહીસ્કી
બાટલીઓ નાંગ- ૪૮ જેની કુલ્લે કક.રૂા ૩૮,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧
કક.રૂા ૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂા- ૧,૯૮,૪૦૦/- ના મુદ્દુ્ ામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.
જુગારિારા

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ચીખલી પો.સ્ટે પાટમ બી ગુ.ર.નાં.૧૧૮૨૨૦૦૯૨૨૦૨૧૪/૨૦૨૨

અધિકારી/ કમમચારીઓ

કલમ ૪,૫ મુજબ આરોપીઓ બહારથી ગાંજીપાનાનો પૈસાની હારજીતનો તીન
પત્તીનો જુગાર રમવા માટે ભેગા કરી તેઓને જુગાર રમવાના સાિનો તથા
સગવડો પુરી પાડી તેઓ સાથે ગાંજી પાના વડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડી નાળ પેટે પૈસા ઉઘરાવી જુગારનો અખાડો ચલાવી તમામ આરોપીઓ
પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન જુગાર ના સાિનો તેમજ અંગ ઝડતી માથી મળી
આવેલ કુલ રોકડા રુપીયા ૧૧,૧૪૦/- તથા નાળ પેટે ઉઘરાવેલ રોકડા રૂધપયા
૫૦૦/- તથ દાવ ઉપરના રોકડા રુપીયા ૧૧,૪૨૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા
૨૩,૦૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૫ કક.રૂ.૫૬૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ-૫૨
કક.રુ.૦૦/-તથા મોટર સાયકલ નાંગ-૦૨ જેની કકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/-મળી આમ કુલ્લે
રૂપીયા ૪૮,૬૬૦/-ના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરે લ

નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે.પાટમ -સી ગુ.ર. ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૫૫૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ

સ્ટેશન અધિકારી/

૬૫એઇ,૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ રીક્ષા નાં. GJ-05-XX-2815 માાં

કમમચારીઓ

બનાવટની જે તે કાંપનીના સીલબુચ તથા લેબલવાળી હહીસ્કીની નાની-મોટી

ભારતીય

બાટલીઓ નાંગ-૭૬ કકિંમત રૂપીયા ૨૫,૨૮૦/-નો તથા અંગઝડતીમાાંથી પકડાયેલ
મોબાઇલ ફોન-૦૧ કકિં.રૂ.૫૦૦/- તથા રીક્ષા રજી.નાં. GJ-05-XX-2815 ની
કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-ગણી કુલ કક.રૂ. ૭૫,૭૮૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી
આગળની કાયમવાહી કરવામાાં

જીલ્લાના અલગ –અલગ પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારોમાાં

આગામી હોળી તેમજ ધુળેટી અનુસિ
ાં ાને શાાંધત

જળવાઇ રહે તે સારુાં શાાંધત સધમધતની મીટીંગ રાખવામાાં આવેલ. ઉપરાાંત કણામ ટક હાઇકોટમ દ્વારા કહજાબ અંગે
આપેલ ચુકાદા ધવશે માકહતી આપવામાાં આવી.

