નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ થી ૨૫/૧૦/૨૦૨૦
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ નિસારી જજલ્લા પોલીસ અને ટ્રાફીક એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મહિલા સુરક્ષા સવમવતની બિેનો તથા
સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી અંતગગત મહિલાઓ તથા બાળકીઓમાાં સાયબર ક્રાઇમ અંગેની જાગવૃ ત આિે તે માટે સાયબર અંગેના
જાણકાર શ્રી ચચરાગભાઇ લાડ દ્રારા મહિલા જાગવૃ ત કાયગક્રમ સરકારશ્રીની ગાઇડ લાઇન મુજબ સોશ્યલ હડસ્ટન્ટનુ પાલન
થાય તે રીતે આયોજન કરિામાાં આિેલ.

એલ.સી.બી. અને
પેરોલ ફલો સ્કોડ

પોલીસ ગાાંધીનગર દ્રારા પેરોલ-ફલો, વચગાળાના જામીન, પોલીસ જાપ્તામાાંથી
તેમજ જેલ ફરારી કે દીઓ-આરોપીઓને પકડી પાડવા સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવન ાં આયોજન
કરવામાાં આવેલર/- ઉકત બાબતે નવસારી જજલ્લામાાં સને : ૨૦૧૨માાં નવસારી
ટાઉન પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગ.ર.નાં. ૧૦૫/૨૦૧૨ આઇપીસી કલમ ૩૭૬, ૩૦૨, ૨૦૧ વવગે રે
મજબના ગનામાાં લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાાં પાકા કામના કે દી નાં. ૭૫૨ તરીકે
આજીવન કે દની સજા હેઠળના આરોપી સાંદીપભાઈ અશોકભાઈ વેતાળ રહે.
રામનગર -૧, જયશકકત નગર જલાલપોર જી.નવસારી મ ૂળ રહે. પારનેર
જી.અહમદનગર મહારાષ્ટ્રનાઓ તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૪ના રોજ લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ
સરત ખાતેથી કદન- ૧૫ની રજા લઇ રજા ઉપર આવેલ, અને પેરોલ રજા પરથી
તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ હાજર થવાન હત, પરાં ત આરોપી રજા ઉપરથી હાજર ન
થતાાં આજકદન સધી નાસતો ફરતો હતો.
૨/- ઉપરોકત આરોપીને પકડી પાડવા શ્રી ઋવિકે શ ઉપાધ્યાય, પોલીસ
અવધક્ષકશ્રી, નવસારીનાઓની સચના અને માગગદશગન હેઠળ એલ.સી.બી.
પો.ઇન્સ.શ્રી વી.એસ.પલાસ અને પેરોલ ફલો સ્કોડ તથા એલ.સી.બી. પોલીસના
માણસોની ટીમોને કામગીરી સોપવામાાં આવેલ.
૩/- દરમ્યાન એલ.સી.બી. પોલીસ અને પેરોલ સ્કોડને સયક
ાં ત રીતે મળે લ
હકીકત આધારે મીરાગાાંવ મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ કલાક
૨૨/૦૦ વાગે કડટે ઇન કરી કાશીમીરાાં પો.સ્ટે . ખાતે કલાક ૨૩/૦૦ વાગે નોંધ
કરાવી અત્રે લઇ આવી આજરોજ તા. ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ કલાક ૦૫/૧૦ વાગે
આગળની વધ કાયગવાહી અથે નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .ને સોપવામાાં આવેલ.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ નાઓએ પેરોલ ફલો સ્કોડ નવસારી

એલ.સી.બી.

નાઓને તથા પોલીસ માણસોને જરૂરી માગગદશગન આપી પ્રોહીબીશની
પ્રવ ૃવત ડામવા તથા પ્રોહીબીશના ગનામાાં દમણમાાં નાસતા ફરતા
આરોપીને પકડવા એક ટીમ ને જરૂરી સચના આપી દમણ ખાતે મોકલેલ.
જે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે તીનબતી ત્રણ રસ્તા , દમણ ખાતેથી
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે થડગ ગ.ર.નાં.- ૩૩૩ /૨૦૧૬ પ્રોહી એક્ટ કલમ – ૬૫
એ.ઈ.૧૧૬(૨) ૮૧.૯૮.૯૯ મજબના ગનાનો નાસતો ફરતો આરોપી
શોહીલ યસફભાઈ ખોખર રહેવાસી – દે વકાગામ તાઈવાડ મસ્જીદ પાસે
નાની દમણ નાને પકડી પાડી આગળની વધ કાયગવાહી સારૂ નવસારી
રૂરલ પો.સ્ટે .ને સોંપવામાાં આવેલ છે .

બીલીમોરા પો.સ્ટે

નવસારી જીલ્લાના બીલીમોરા પો.સ્ટે .ની પોલીસ ટીમ પોહીબીશન પ્રવ ૃતી
અટકાવવા પેરોલલિંગમાાં હતા તે દરમ્યાન ખાનગી બાતમી આધારે પોસરી
ગામે ભલીયા ફળીયામાાં રહેતો કરસનભાઈ બધાભાઈ પટે લ નાઓ પતાના
કબ્જજાની નાની હોડી (બલમ)માાં ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ
બીયરનો જથ્થો ભરી મેંધર કોળીવાડ ખાતે રહેતી ભાનબેન રાજભાઈ
પટે લ નાને આપવા માટે અંલબકા નદીમાાંથી જનાર છે . જે બાતમી આધારે
મોટી બોટમાાં અંબીકા નદીમાાં બીલીમોરાથી પોંસરી તરફ તથા નદીમાાં
એક નાની બોટ (બલમ) આવતા તેને નદી કકનારે લેવડાવેલ જેમાાં બોટલ
નાંગ-પ૦૪૩ કક.રૂ.પ૬,૬૪૦/- મળી આવેલ તથા નાની બોટ તથા
મોબાઇલ ફોન મળી કલ રૂ.૧,૦૧,૬૫૪૦/- ના મદ્દામાલ સાથે પકડી પાડેલ
છે . સદર પ્રોહી મદ્દામાલ જીગ્નેશ ઉફે લાલ અશોકભાઈ પટે લ,રહે.પોંસરી
ભલીયા ફળીયા, તા.ગણદે વી જી.નવસરી નાએ આપેલ તથા સદર
મદ્દામાલ ભાનબેન રાજભાઈ પટે લ, રહે.મેંધર કોળીવાડ તા.ગણદે વી
જી.નવસારીએ માંગાવેલ હોવાથી તે બન્નેને વોન્ટે ડ જાહેર કરે લ છે .

