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સાફલ્યગાથા તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ થી ૨૯/૧૧/૨૦૨૦
કચેરી/ શાખા
નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનના ઘરફોડ ચોરીનો વણ ઉકેલાયેલ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી
ગુનામાાં સાંડોવાયેલ ચારી આરોપીઓને ચોરીના મુદામાલ સાથે ડીટે ઇ કરતી નવસારી
એલ.સી. બી. પોલીસ
નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . પાટટ A ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૪૧૮૭ ઇ.પી.કો. કલમ
૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબનો ગુનો તા. ૦૭/૧૧/૨૦ના રોજ રાત્રીના બનવા પામેલ.
ચોરીનો વણઉકેલાયે ગનો શોધી કાઢવા અલગ અલગ ટીમો બનાવી ખાનગી બાતમી
આધારે ચોરીમાાં ગયેલ તમ્બાકુ ના કારટુન નાંગ કુ લ- ૧૫૮ (જેમા ૬૫૪૦ નાંગ બોક્ષ)
જેની કુ લ કકિં.રૂ ૩,૭૬,૧૬૩/- ના મત્તાની કોઇ અજાણ્યા સફેદ કલરના છોટા હાથી જેવા
ટે મ્પામા આવેલ ચોર ઇસમો ચોરી લઇ ગયેલ સદર ગુનામાાં સાંડોવાયેલ ચાર જેટલા
ઇસમોને તમામ મુદામાલ સાથે ડીટે ઇ કરી આગળની કાયટવાહી કરવામાાં આવી રહેલ
છે .
નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પાટટ -એ ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૦૬૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૫, ૩૩૨,
૩૫૩, ૩૩૭, ૧૧૪ મુજબ મોજે નવસારી અશોકા હોટલની સામે રોડ ઉપરથી પલસાણા
બલેશ્ર્વર ગામની સીમમાાંતે એવી રીતે કે છે ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ
કામના આરોપીઓએ મહીન્દ્રા પીકપ નાં. GJ-05-YY-1480માાં આવી એકબીજાની
મદદગારીથી ફરીયાદીની કાયદે સરની ફરજ દરમ્યાન ફરજમાાં અવરોધ અડચણ ઉભી
કરી ફરીયાદીનુ અપહરણ કરી નવસારી વવરાવળ નાકાથી પલસાણા બલેશ્ર્વરગામની
સીમ સુધી લઇ જઇ ચાલુ વાહને પીકપના પાછળ બેસેલ અજાણ્યા ઇસમોએ
ફરીયાદીને છુટા પથ્થરો મારી હુમલો કરી શરીરે ઇજાઓ કરી નાશી જઇ ગુનો કરે લ
હોય સદર મહીન્દ્ર પીકપ નાં. GJ-05-YY-1480 તથા અજાણ્યા આરોપીઓ નશી ગયેલ
સદર ગુનામાાં સાંડોવાયેલ બે ઇસમો ગુરુમતસીગ તથા ઇશ્વરસીગ ને ડીટે ઇન કરતી
નવસારી એલ.સી.બી. તથા સવેલન્દ્સ ટીમ નવસારી ટાઉન
ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ રુવપયા ૧૭,૨૭૦/- નો જથ્થો પકડી પાડી
પ્રોહીબીશન કે સ શોધી કાઢતી નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ
નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે
પ્લાસ્ટીકના મીણીયા થેલાઓમાાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુનો જથ્થો બાટલી
નાંગ ૧૮૦ કી.રુ. ૧૭,૨૭૦/- ના મુદામાલ સાથે આરોપીઓને ડીટે ઇન કરવામાાં આવેલ.
માગટ અકસ્માત ટ્રાફીક પીડીતો માટે ના વવશ્વ સ્મ ૃવત કદન દર દર વર્ષે નવેમ્બર
મકહનાના વત્રજા રવીવારે વવશ્વભરમાાં માગટ અકસ્માત વ્યકવતઓના યાદગીરીમાાં વવશ્વ
સ્મ ૃવત કદન તરીકે માળવામાાં આવે છે . તે અનુસધ
ાં ાને સપથ ...

કચેરી કામગીરીની વિગત

