પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ થી ૦૮/૧૨/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
અ.નાં

સારી કામગીરી કરનાર

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

અધિકારી/ કમમચારી
૧

પોલીસ મહાધનરીક્ષકશ્રી, સુરત ધવભાગ, સુરત દ્રારા, નવસારી જીલ્લાની સને-૨૦૧૯ના વર્મની વાધર્િક તપાસણી દરમ્યાન
તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ નવસારી ખાતે લોકસાંવાદ કાયમક્રમ રાખવામાાં આવેલ. જેમા ટ્રાફીક સમસ્યા, મહહલા સુરક્ષા સહહતના ધવધવિ
પ્રશ્નોની રજુઆત થયેલ. જેના ધનરાકરણની ખાતરી આપવામાાં આવેલ.

૨

એલ.સી.બી. નવસારી

એલ.સી.બી. નવસારી દ્રારા ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનના ગુ.ર.નાં. ૫૦૬/૨૦૧૯
પ્રોહી. એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબના ગુનામાાં નાસતો ફરતો
આરોપી – તાલીફ રહેમતઅલી કુ સકીવાલા રહે. સુરતનેપકડી પાડવામાાં આવ્યો

એલ.સી.બી. નવસારી

એલ.સી.બી. નવસારી દ્રારા ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૭૪૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ
કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાવટના દારુની
વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ ૨૧૨૪ હકિંમત રૂધપયા. ૯,૦૦,૯૬૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ,
ટાટા ટ્રક નાં. GJ.15.Z.0837 કી.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન હકમત રૂ.૨,૫૦૦/મળી કુ લ્લે રૂધપયા. ૧૬,૦૩,૩૪૬૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે આરોપી (૧) રફીક
અજીજ શેખ ભીલાડ-વલસાડ (ર) ઇમરાન રસીદખાન ઉમરગામ- વલસાડને પકડી
પાડવામાાં આવેલ

ધવરે ન્દ્દ્રધસિંહ.એન.વાઘેલા

વાાંસદા પો.સ્ટે . II–ગુ.ર.નાં-૪૮૧/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨ (અ) મુજબ તહોએ

રોકડા રૂધપયા. ૧૨,૩૦૦/-

સે.પોલીસ સબ ઇન્દ્સ

એકબીજાની મદદગારી કરી વરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી

મળી કુ લ હક.રૂ.૧૩,૮૦૦/-

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૧ હક.રૂ-૦૦/૦૦

ના મુદ્દામાલ

જી.નવસારી.

તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૧૧ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કાબમન
પેપરનો ટુકડો હક.રૂ.૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ હક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા
આરોપીઓના હાથમાાંના તથા અંગઝડતીમાાંના રોકડા રૂધપયા. ૧૨,૩૦૦/-મળી કુ લ
હક.રૂ.૧૩,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગુનો કરે લ.

અ.હે.કોન્દ્સ ધનલેશભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . III – ગુ.ર.નાં-૬૫૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫AE,૮૧,૯૮(૨)

કુ લ હક.રૂ.૨,૩૦,૫૭૫/- ના

અરધવિંદભાઇ બ.નાં.૮૮૦

મુજબ તહોએ સીલ્વર કલરની હુન્દ્ડાઇ એસેન્દ્ટ કાર નાંબર-MH-04-CB-9173 ના

મુદામાલ

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

ચાલક પુનમચાંદ S/O જેગેરામ તેજારામ વીસ્નોઇ રહે-નરોલી ચાર રસ્તાની

સ્ટે શન.જી.નવસારી

બાજુમાાં સેલવાસ પોતાના કબજાની હુન્દ્ડાઇ એસેન્દ્ટ કાર નાંબર-MH-04-CB-9173
માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કી નાની મોટી

બાટલીઓ નાંગ-૧૦૩ જેની કુ લ હકિં.રૂા.૨૯,૦૭૫/-નો મુદામાલ તથા આરોપીની
અંગઝડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ હક.રૂ.-૫૦૦/- તથા આરોપીની
અંઝડતીમાાંથી રોકડા રૂધપયા ૧૦૦૦/- તથા હુન્દ્ડાઇ એસેન્દ્ટ કાર નાંબર-MH-04-CB9173 ની હક.રૂ.૨,૦૦૦૦૦/- તથા હુન્દ્ડાઇ એસેન્દ્ટ કાર નાંબર-MH-04-CB-9173 ની
આર.સી.બુકની હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ હક.રૂ.૨,૩૦,૫૭૫/- ના મુદામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત
અજયભાઇ મહાદે વભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૭૪૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨),

કુ લ કી.રૂ.૧૬,૦૩,૪૬૦/-

અ.હે.કો બ.નાં.૯૪૪

૯૮(૨) આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી આરોપી (૧) રફીક અજીજ શેખ

ના પ્રોહી મુદ્દામાલ

નોકરી એલ.સી.બી.

ઉ.વ.૪૭ રહે.મન્દ્સુરભાઇની ચાલીમાાં રૂમ.નાં.૧, હક્રષ્ણા નગર, મિર કોમ્પલેક્ષની

નવસારી

પાછળ, ભીલાડ, તા.ઉમરગામ, દારૂના જથ્થા સહીતની ટ્રક રજી નાંબર. GJ-15-Z0837 ની વગર પાસ પરમીટે વહન કરી વડોદરા એકસપ્રેસ હાઇવે ટોલનાકા પાસે
પહોંચી વોન્દ્ટેડ આરોપી(૪)હર્મદ ભાંડારીના મોબાઇલ ફોન ઉપર ફોન કરી તેના
જણાવ્યા મુજબ વોન્દ્ટેડ આરોપી (૫) એક અજાણ્યો ઇસમ તેને પહોંચાડવા સારૂ
લઇ જતા ૧૧૭ પુઠાના બોક્ષમાાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની વ્હીનસ્કીડની
બાટલીઓ નાંગ-૨૧૨૪ કી.રૂ.૯,૦૦,૯૬૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ, આરોપીઓની અંગ
ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૨ કી.રૂ.૨,૫૦૦/- તથા ટાટા ટ્રક
રજી.નાં.GJ-15-Z-0837 કી.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૧૬,૦૩,૪૬૦/- ના પ્રોહી
મુદ્દામાલ

1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્દ્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયોજન
કરી સગા સબાંધીનો સાંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાાં આિે છે .



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાાં આિેલ િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરિામાાં આિે છે .



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમાાં તાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નાંબર પર કોલ કરિાથી હેલ્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર તેમજ જીલ્લાના તમામ
અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાાં આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાાં આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાાં કાયષક્રમો કરિામાાં આિે



રાફીક જનજાગવૃ ત અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાાં આર.ટી.ઓની મદદથી
અિેરનશ કાયષક્રમો રાખિામાાં આિેલ.



િારાં િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાાં આિે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રે ટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ટ્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાાં આિે છે . હોટલો, ઢાબા, તેમજ િાહનોનુ ાં ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાાં આિેલ છે .


િારાં િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબાંધી રાખિામાાં
આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો
યોજમાાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે .



અન્દ્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કે મ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાાં આિે છે

