નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ થી ૨૭/૦૨/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શન

ખેરગામ પો.સ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નંબર.૧૧૮૨૨૦૦૪૨૨૦૧૧૯પ્રોહી એકટ કલમ

અધિકારી/ કમમચારીઓ

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) સેવરોલેટ સ્પાકમ ફોર વ્હીલ ગાડી નં-GJ-15-AD4133 ના ચાલક આરોપીીઃ-(૧) સંજયભાઇ S/O નટુભાઇ ફોરમભાઇ િો.પટે લ
ઉ.વ.૩૩ રહેવાસી મરઘમાળ ધનશાળ ફળીયા તા.િરમપુર- દમણથી સેવરોલેટ
સ્પાકમ ફોર વ્હીલ ગાડી નં-GJ-15-AD-4133 માં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ
વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુલ નંગ- ૨૨૫ જેની
કકિં.રૂ.૨૫,૧૫૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા સેવરોલેટ સ્પાકમ ફોર વ્હીલ ગાડીની
કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/-ની તથા મો.ફોન નં.૧ કક.રૂ.૫૦૦/- સાથે મળી કુલ્લે
રૂ.૯૫,૬૫૦/-નો મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી ટાઉન

પાટમ બી ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૨૦૧૯૨૨૦૫૫૨ જુગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ

પોલીસ સ્ટેશન

મોજે- નવસારી નગર પાલલકા પાસે આવેલ શોપીંગ સેન્ટર નીચે આવેલ દુકાનો

અધિકારી/ કમમચારીઓ

બહાર ખુલ્લામાં તહોએ તીન પત્તી પૈસા પાનાનો હારજીતનો જુગાર રમતા રે ડ
દરમ્યાન અંગ ઝડતીમાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૩૪૮૦/- તથા ગંજીપાના
નંગ-૧૮ કી.રૂ.૦૦/ તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૨૩૦/- તથા ગંજીપાના
નંગ-૩૪ કી.રૂ.૦૦/- મળી કૂલ કી.રૂ.૪૭૧૦/- નો મુદામાલ તથા જુગારના
સાિનો સાથે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

એસ.ઓ.જી. નવસારી
અધિકારી/ કમમચારીઓ

વાંસદા પોલીસ સ્ટે શન આમ્સમ રૂલ્સ ૨૦૧૬ બદલ આમ્સમ એક્ટ ૧૯૫૯ ની કલમ ૩૦
તથા મે.જજલ્લા મેજીસ્રેટ સાહેબશ્રી નવસારી નાઓના જાહેરનામા ભંગની કલમ
જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબ આ કામના તહો.એ વગર પાસ પરમીટે

ગેરકાયદે સર રીતે BB-CLASSIC - MCD-45 એરગન કક.રૂપીયા ૫૦૦૦/- તથા
છરા (પેલેટ્સ) નંગ ૧૪૪૬ કક.રૂપીયા ૧૭૪/- તથા એરગન છરા (પેલેટ્સ)
રાખવાના ખાલી બોક્ષ નંગ ૦૭ કક.રૂપીયા ૦૦/- તથા એક પીળા કલરની
પ્લાસ્ટીકની કોથળી કક.રૂપીયા ૦૦/- મળી કુલ કક.રૂપીયા ૫૧૭૪/- નો મુદ્દામાલ
સાથે મોજે મોટી ભમતી, સેટેલાઇટ ધસનેમાની બાજુમાં એગ્રી મોલ પાસે, તહોના
ઘરના બેડરૂમના કાચના સોકેશમાં ખાતેથી પકડાઈ જઇ - લાઇસન્સ મેળવવુ
જરૂરી હોવા છતા કોઇ લાઇસન્સ મેળવ્યા વગર એરગન ફાયર કરવાથી ગંભીર
ઇજા થઇ શકે તેવ ુ હોવાનુ જાણવા છતા ગેરકાયદે સર રીતે એરગન તથા
એરગનના છરા (પેલેટ્સ) રાખી ગુનામાં ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

બીલીમોરા પોલીસ

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શન પો.સ્ટે પાટમ -સી ૧૧૮૨૨૦૦૬૨૨૦૩૦૨ પ્રોહી એકટ

સ્ટેશન અધિકારી/

કલમ-૬૫એઈ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),

કમમચારીઓ

૯૮(૨) મુજબ તે એવી રીતે કે,ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા
ટીન બીયર મળી કુલ- ૩૬૧૨ નંગ જેની કુલ કક.રૂ.૫,૬૧,૦૦૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ બીગરીગામ મોટા ફલળયા રે તીની લીઝ પાસે ગેરકાયદે સર રીતે પ્રોહી
મુદ્દામાલતેમજ ઇનોવા કાર મળી કુલ કક. રૂ. ૯,૬૧,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ મુકી
ગુનો કરી નાશી ગયેલ ડીટે ઇન કરી કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પાટમ બી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૪૯૫ જુગાર િારા

સ્ટેશન અધિકારી /

કલમ ૧૨ મુજબ તે એવી રીતે કે, ઉપર બતાવેલ તા.ટા. અને જગ્યાએ ઉપરોક્ત

કમમચારીઓ

તમામ આરોપીઓ એકબીજાની મદદગારી કરી મોજે.તીઘરાગામ છનાભાઇ
નાથુભાઇ કણબી પટે લના ખુલ્લા ખેતરમાં ગોળ કુંડાળુ વળી પૈસા પાનાથી તીન
પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમતા તેઓની પાસેથી અંગ જડતીના રોકડ
રૂ.૧૪૫૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડ રૂપીયા.૪૫૧/- તથા ગંજી પાના નંગ-૫૨
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧,૯૦૧/- નાં મુદ્દામાલ સાથે ગુન્હો કરી ડીટે ઇન કરી
કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્રારા સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી અંતગમત તા.૨૫,૨૬/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ મકહલા
સશકધતકરણ હેઠળ મકહલા સ્વરક્ષણ અંગે વાંસદા તાલુકાના સુખાબારી ફાયકરિંગ બટ પર જીલ્લાની મકહલા
સુરક્ષા સધમતીની બહેનો તેમજ ધવિાધથિનીઓ કુલે – ૨૦૦ને પોલીસના હધથયારોનુ પ્રદશમન કરાવી –
હધથયારો અંગે સમજ આપી - .૨૨ ( પોઇન્ટ ટુ-ટુ- ) રાયફલ સુટીંગનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.

જજલલાના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારોમાં ધવલેજ ધવઝીટનુ આયોજન કરવામાં આવે છે .

