નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ થી ૨૭/૦૯/૨૦૨૦
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

એલ.સી.બી.

નવસારી જિલ્લાના વાાંસદામાાં બનેલ ફાયરીંગ અને લુટ
ાં નો વણ ઉકેલાયેલ ગુનાનો ભેદ ટાંુ ક સમયમાાં

પોલીસ

ઉકેલી ગુનામાાં સાંડોવાયેલ બે આરોપીઓને હવથયાર સાથે ધરપકડ કરતી નવસારી એલ.સી.બી.

નવસારી

વાાંસદા પો.સ્ટે .માાં FIR નાંબર ૧૧૮૨૨૦૦૩૨૦૧૨૨૨

આઇ. પી.સી. કલમ ૩૦૭, ૩૯૭, ૧૧૪ આર્મસસ

એકટ ૨૫(૧-બી),(એ)૨૭ મુિબનો ગુનો તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ના રોિ બનેલ. આ કામે અજાણ્યા
ઇસમો નાશીકથી અમદાવાદ િવા માટે ઇનોવા કારણ ભાડે કરી રવાના થયેલ, અને વઘઇ થી
વાાંસદા િતા રોડ પર િ ાંગલમાાં વીસ ગોલીયા તાડપડા ગામે ઇનોવા ગાડી ઉભી રખાવી બે
અજાણ્યા ઇસમો પૈકી એક ઇસમે તેની પાસેની બાંદુકથી ઇનોવા કાર ચાલકને બે રાઉન્ડ ફાયરીંગ
કરી ગાંભીર ઇજાઓ પહોચાડી જાનથી મારી નાખવાની કોવશષ કરી મોબાઇલ તથા ઇનોવા કાર
કી.રુ.૨૨,૦૦,૦૦૦/-ની લુટ
ાં કરી નાશી ગયેલ. ઉપરોકત ચચાસ સ્પદ અને વણ ઉકેલાયેલ ફાયરીંગ
અને લુટ
ાં ના ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા પોલીસ મહાવનરીક્ષકશ્રી, સુરત રે ન્િ, સુરત તથા પોલીસ
અવધક્ષકશ્રી, નવસારીનાઓની સુચના અને માગસદશસન હેઠળ નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસની ટીમો
બનાવી વધાસ મહારાષ્ટ્ર તપાસમાાં રવાના કરે લ.એલ.સી.બી.પોલીસની ટોમો દ્રારા ટે કવનકલ સવેલન્સ
અને હ્રુ મન ઇન્ટે લીિન્સથી આરોપીઓની ચોકકસ બાતમી મેળવી વધાસ નાશીક પોલીસના
સહકારથી નાશીકથી આરોપી(૧) સાગર સુભાષ ઉસવાળ (ર) કરણ પ્રકાશ ધુગે (૩) આદદત્ય દશરથ
વશિંદે રહે. નાશીક ત્રણેય આ ગુનાની કબુલાત કરતા (આરોપી (૧) સાગર સુભાષ ઉસવાળ (ર) કરણ
પ્રકાશ ધુગેને તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ના રોિ પકડી ઉપયોગાાં લીધેલ વપસ્તોલ સાથે કબજે કરે લ છે .

એલ.સી.બી.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, તથા નાયબ પોલીસ અવધક્ષકશ્રી,

પોલીસના

નવસારીનાઓની સુચના મુિબ એલ.સી.બી. પોલીસના અવધકારી/

અવધકારી/

કમસચારીઓ પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃતી અટકાવવા પેરોલલિંગમાાં હતા તે દરર્મયાન

કમસચારીઓ

મળે લ બાતમી આધારે આરોપી (૧) સચીન છે દીલાલ આહીર રહે. અમરોલી
–સુરત (ર) રાિ પ્રકાશભાઇ ગોહીલ રહે. અમરોલી –સુરતને ભારતીય
બનાવટની દારુની નાની–મોટી થેલીઓ – ૯૮ માાં ૧૨૭.૫ લીટર દારુ કી.રુ.
૦૧,૧૯,૮૦૦/- નો િથ્થો તથા સીયાઝ કાર કી.રુ. ૬,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ
મળી કુ લે કીમાંત રુ. ૦૭,૨૯, ૮૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડી પાડેલ

એસ.ઓ.જી.

બોગસ ડૉકટર શોધી કાઢતી એસ.ઓ.જી. નવસારી પોલીસ.

પોલીસ

પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, નવસારીનાઓની સુચના મુિબ એસ.ઓ.જી પોલીસ, ડૉ.

નવસારી

નયનાબેન પટે લ, મેડીકલ ઓફીસર પ્રાથવમક આરોગ્ય કે ન્દ્ર, અડદા નાઓ
સાથે અડદા ગામમાાં રે ડ કરતા આરોપી યોગેશભાઇ મોહનભાઇ પાટીલ રહે.
ઇટાળવા વવશાલનગર મુળ રહે. દામોલદા નાંદુરબારને ગુિરાત મેડીકલ
કાઉન્સીલનુ રજીસ્રે શન અંગે ન ુ પ્રમાણપત્ર કે પ્રમાલણત દડગ્રી ન હોવા છતા
ગુિરાતમાાં ડોકટર તરીકે પ્રેકટીસ કરતા િણાઇ આવતા ડોકટરી પ્રેકટીસના
સાધનો, ઇંજેકશન, દવાઓ, વસરપ ઓકસીમીટર, તથા અન્ય સાધનો મળી
કુ લે કી.રુ. ૧૫,૨૮૭/-ના મુદામાલ સાથે બોગસ ડોકટર વવરુધ્ધ નવસારી
રુરલ પો.સ્ટે . ખાતે ગુનો નોંધવામાાં આવેલ.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, તથા નાયબ પોલીસ અવધક્ષકશ્રી,
નવસારીનાઓની સુચના મુિબ એલ.સી.બી. પોલીસના અવધકારી/
કમસચારીઓ પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃતી અટકાવવા પેરોલલિંગમાાં હતા તે દરર્મયાન
મળે લ બાતમી આધારે આરોપી (૧) સચીન છે દીલાલ આહીર રહે. અમરોલી
–સુરત (ર) રાિ પ્રકાશભાઇ ગોહીલ રહે. અમરોલી –સુરતને ભારતીય
બનાવટની દારુની નાની–મોટી થેલીઓ – ૯૮ માાં ૧૨૭.૫ લીટર દારુ કી.રુ.
૦૧,૧૯,૮૦૦/- નો િથ્થો તથા સીયાઝ કાર કી.રુ. ૬,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ
મળી કુ લે કીમાંત રુ. ૦૭,૨૯, ૮૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડી પાડેલ
છે લ્લા છ માસથી ચીખલી પો.સ્ટે .ના બામણવાડા ગામના માજી ઉપ
સરપાંચશ્રી ના ખુનનો ચચાસ સ્પદ ગુનો ઉકેલી કાઢતી નવસારી એલ.સી.બી.
પોલીસ.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, તથા નાયબ પોલીસ અવધક્ષકશ્રી,
નવસારીનાઓની સુચના મુિબ એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા ચીખલી પો.સ્ટે .
ખાતે પાટસ -A- 11822009200284 આઇ.પી.સી. કલમ ૩૦૨ મુિબનો ગુનો
બામણવાડા ગામના માજી ઉપ સરપાંચશ્રીના ખુનનો ચચાસ સ્પદ ગુનો બનવા
પામેલ. જે છે લ્લા છ માસથી અનડીટે કટ રહેવા પામેલ હતો.
પોલીસ અવધક્ષકશ્રી અને ના.પો.અવધ.શ્રીના સીધા માગસદશસન હેઠળ ગુના
બાબતે અભ્યાસ કરી, સઘન તપાસ કરી બાતમી હદકત મેળવી ગુનો
શોધવાની સાચી દદશામાાં સફળતા મળતા આરોપી (૧) ચીન્મયકુ માર
કરમેશભાઇ ધો.પટે લ (ર) ધવમિષ્ટ્ઠાબેન ચીન્મયકુ માર ધો.પટે લ (૩) દદપેશ
ઉફે બુવધયો દદનેશભાઇ હળપતી (૪) મનોિ ઉફે મનકો પ્રકાશભાઇ હળપતી
તમામ રહે. ફડવેલ ભુવતયા ટે કરા ફળીયા પ્રાથવમક આરોગ્ય કે ન્દ્ર પાસે
તા.ચીખલી નાઓને ગુનાના કામે અટક કરવામાાં આવેલ છે .

