પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૯ થી ૧૧/૦૮/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં.

સારી કામગીરી કરનાર

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૧

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફલો પોલીસ પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃધત

એલ.સી.બી. તથા પેરોલ

અટકાવવા તેમજ ધમલ્કત સબાંિી ગુનામાાં નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી

ફલો પોલીસ

કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧)
કકતમનકુ માર રાવજીભાઇ પરમાર રહે. રામતલાવડી નડીયાદ જી.ખેડા (ર)
સમીરકુ માર બીપીનભાઇ પટે લ રહે. પેટલાદ જી. ખેડાને દારુની બાટલીઓ નાંગ
૫૮ કી.રુ. ૪૩,૮૦૦/- તેમજ વેગનાર કાર કી.રુ. ૨,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ સાથે મળી
કુ લે. રુ. ૨,૪૬,૩૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી નવસારી રુરલ પોલીસ
સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૨

અ.પો.કો. અમરભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . થડમ ૬૦૦/૨૦૧૯, પ્રોહી એક્ટ કલમ

વાહન સાથે પ્રોહીબ

ભગવાનભાઇ તથા I/C

૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨) તા:૦૪/૦૮/૨૦૧૯ પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી

મુદામાલ મળી કુ લ્લે

પો.ઇન્સ. ટી.આર.ચૌિરી

લાલજીભાઇ s/o હીરાભાઇ ભીમાભાઇ મેગવાર (વણકર) ઉવ. ૪૮ રહે. હાલ – ડી-

૧,૩૩,૫૬૦/- નો મુદામાલ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

૧૦૧ સહીયોગનગર પાકમ અમરોલી સુરત મુળ રહે- ભોમલી તા.િોગા
જી.ભાવનગર નાએ પોતાના કબ્જાની સફેદ કલરની સેવરોલેટ કાં પનીની યુવા કાર
જેનો રજી નાં.GJ-15-PP-3185 માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા
નાની બાટલી નાંગ-૫૮૬ જેની કક.રૂ. ૬૩,૦૬૦/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ.
૭૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૧,૩૩,૫૬૦/- નો
મુદામાલ ભરી લાવી પોલીસ વોચ તથા નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ

૩૪

અ.પો.કો. ગણેશભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે III- ૪૭૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૯૮(૨), તારીખ:-

વાહન સાથે મળી કુ લ્લે

કદનુભાઇ તથા પો.સ.ઇ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૯ સ્કોડા ઓક્ટીવીયા ગાડી નાં.MH-02-LA-9614 ના ચાલકે જેની

કકિં.રૂ.૩,૨૭,૬૦૦/- નો

શ્રી.એ.ડી.ભટ્ટ ચીખલી

કકિંમત રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નીમાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ

મુદ્દામાલ

પોલીસ સ્ટે શન ચીખલી

દારૂની ધવશ્કીની કુ લ બાટલીઓ નાંગ-૨૮૮ કકિં.રૂ.૨૭,૬૦૦/- મળી કુ લ્લે

પોલીસ સ્ટે શન

કકિં.રૂ.૩,૨૭,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે વહન કરતા ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો
કરે લ.

૪

અ.પો.કો. મેહલ
ુ ભાઇ

જલાલપોર પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં૨૦૧/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ ૧૨

કુ લ કકિં.રૂ. ૩૧,૭૯૦/- ના

અરધવદભાઇ તથા

તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ એવી રીતે કે આ કામના આરોપીઓએ પોત પોતાના ફાયદા

મુદામાલ

અ.હે.કો .પ્રધવણભાઇ

સારૂ ગાંજીપાનાનો તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો

રત્નાભાઇ જલાલપોર

ગાંજી પાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂા ૦૦/- દાવ ઉપરના રૂપીયા ૪૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતી

પો.સ્ટે .

માાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂા ૨૭,૭૯૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ. ૩૧,૭૯૦/- ના મુદામાલ
સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ.

૫

અ.હે.કો. સુરેશભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે III- ૪૭૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૯૮(૨), તારીખ:-

વાહન સાથે કુ લ્લે

ધવષ્ણુભાઇ પો.સ.ઇ.

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ પકડાયેલ આછા સફેદ કલરનો અશોક લેલન કાં પનીનો ટે મ્પો

કકિં.રૂ.૪,૫૨,૮૦૦/- નો

શ્રી.જે.આર.ગામીત

નાં.GJ-15-AT-6584 જેની કકિંમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- નીમાાં વગર પાસ પરમીટે

મુદ્દામાલ

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂની ધવશ્કીની કુ લ બાટલીઓ નાંગ-૮૪૦

કકિં.રૂ.૫૨,૮૦૦/- મળી કુ લ્લે કકિં.રૂ.૪,૫૨,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ વહન કરતા પોલીસની
નાકાબાંિી દરમ્યાન ટે મ્પો મુકી નાસી જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
૬

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફલો પોલીસ પ્રોહીબીશન પ્રવ ૃધત

એલ.સી.બી. તથા પેરોલ

અટકાવવા તેમજ ધમલ્કત સબાંિી ગુનામાાં નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી

ફલો પોલીસ

કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી કદનેશભાઇ
સોમાભાઇ પટે લ રહે. પાલનપુર પાટીયા, સુરત ભારતીય બનાવટની ધવદે શી
બાટલી નાંગ.-૧૫૬, વાહન મળી કુ લ રુ. ૨૦,૭૬,૦૨૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી
પાડેલ.

૭

અ.હે.કો. પ્રકદપભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ૬૦૫/૨૦૧૯,પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ, ૧૧૬(૨),

કુ લ્લે ૨,૮૩,૭૦૦/- નો

હકરધસિંગભાઇ બ.નાં.૯૩૭

૯૮(૨)મુજબ તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી ચાાંદમાલ s/o

મુદામાલ- વાહન સાથે

નોકરી-નવસારી રૂરલ

પારસરામ ગુકુલરામ ખત્રી (ખટીક) ઉવ. ૪૩ રહે. શ્રીનાથજી પાકમ સી.- ૧ જી –૩

પોલીસ સ્ટે શન..

ચણોદગામ વાપી તા.વાપી જી.વલસાડ મુળ રહે- કુ રજગામ તા.રે લમગરા
જી.રાજસમાંદ રાજસ્થાન નાએ પોતાના કબ્જાની કાસ્મેરી કલરની સેવરોલેટ
કાં પનીની ટવેરા માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા નાની બાટલી
નાંગ-૮૩ જેની કક.રૂ. ૩૩,૨૦૦/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૨,૮૩,૭૦૦/- નો મુદામાલ વોન્ટે ડ
ુ ી એપાટમ મેન્ટ ચણોદગામ
આરોપી નાં.(૨) ચાંદ્રમોહન ચાંદપ્યાર ખત્રી રહે- કમમભમ
વાપી તા.વાપી જી.વલસાડ નાઓએ પાસેથી ભરી લઇ આવતા પોલીસ વોચ તથા
નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ ગયેલ.

૮

અ.પો.કો. કહરલભાઇ

બીલીમોરા પો.સ્ટે થડમ ગુ.ર.નાં.૪૯૧/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-AE મુજબ

રૂધપયા ૨૬,૩૭૫/-ની

છનાભાઇ બ.નાં.૪૮૨

તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ વોન્ટે ડ ખાપીબેન WD/O બાવાભાઇ ભીખાભાઇ કો.પટે લ રહે-

મત્તાનો પ્રોહી મુદ્દામાલ

સી.પો.સ.ઇ.

કલમઠા ગામસરા ફળીયા તા-ગણદે વી જી-નવસારી નાએ પ્રોહી પ્રધતબાંિીત

એચ.પી.ગરાસીયા

ધવસ્તારમાાં પોતાના ઘરમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

ટીન બીયર મળી કુ લ્લે નાંગ ૯૭ કકિંમત રૂધપયા ૨૬,૩૭૫/-ની મત્તાનો પ્રોહી
મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ ધવગે રે બાબત

૯

અ.હે.કો. પ્રકદપભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ૬૦૫/૨૦૧૯,પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ, ૧૧૬(૨),

કુ લ્લે ૨,૮૩,૭૦૦/- નો

હકરધસિંગભાઇ બ.નાં.૯૩૭

૯૮(૨)મુજબ તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી ચાાંદમાલ s/o

મુદામાલ- વાહન સાથે

નોકરી-નવસારી રૂરલ

પારસરામ ગુકુલરામ ખત્રી (ખટીક) ઉવ. ૪૩ રહે. શ્રીનાથજી પાકમ સી.- ૧ જી –૩

પોલીસ સ્ટે શન..

ચણોદગામ વાપી તા.વાપી જી.વલસાડ મુળ રહે- કુ રજગામ તા.રે લમગરા
જી.રાજસમાંદ રાજસ્થાન નાએ પોતાના કબ્જાની કાસ્મેરી કલરની સેવરોલેટ
કાં પનીની ટવેરા માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા નાની બાટલી
નાંગ-૮૩ જેની કક.રૂ. ૩૩,૨૦૦/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૨,૮૩,૭૦૦/- નો મુદામાલ વોન્ટે ડ
ુ ી એપાટમ મેન્ટ ચણોદગામ
આરોપી નાં.(૨) ચાંદ્રમોહન ચાંદપ્યાર ખત્રી રહે- કમમભમ
વાપી તા.વાપી જી.વલસાડ નાઓએ પાસેથી ભરી લઇ આવતા પોલીસ વોચ તથા
નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ ગયેલ.

૧૦

ધમલન મનસુખભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ૬૦૮/૨૦૧૯, પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ, ૧૧૬(૨),

કુ લ્લે રૂધપયા- ૭,૩૭,૧૬૦/-

અ.હે.કો બ.નાં.૮૨૪

૯૮(૨) તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ પકડાયેલ આરોપીઓ પોતાના કબ્જાની ગ્રે કલર ની

નો મુદામાલ

ઇ.પો.ઇ ટી.આર.ચૌિરી

સુઝુકી બ્રીા કાર નાં- K.A-51-AC-7876 માાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની

વાહન સાથે

નવસારી રૂરલ પોલીસ

કુ લ્લે નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ-૪૪૪ જેની કીમત રૂ-૩૨.૧૬૦/- નો તથા કારની

સ્ટે શન

કક.રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/- અને એક મો.ફોન ની કક.રૂ.૫.૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂધપયા૭,૩૭,૧૬૦/- નો મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ આવતાાં તહો નાં.(૧)(૨) નાઓ પકડાઇ જઇ તથા ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ભરી આપનાર વોન્ટે ડ
આરોપીનાં-(૩) તથા માંગાવનાર વોંટે ડ આરોપી નાં-(૪) નાઓને વોન્ટે ડ ાહેર કરી
આરોપીઓએ એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ.

૧૧

અ.હે.કો. પ્રકદપભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં. ૬૧૧/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ

કુ લ્લે ૩,૨૭,૧૦૪/- નો

હકરધસિંગભાઇ પો સ ઇ.

૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨) મુજબ તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ આરોપીઓનાઓ એક બ્જલ્યુ

વાહન સાથે પ્રોહીમુદામાલ

એન.બી.સોલાંકી

કલરની ટોયટા કાં પનીની ઇટીઓસ કાર જેના રજી નાં.GJ-10-AP-6724 માાં

મુનસાડ ઓ.પી

ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા નાની મોટી બાટલી નાંગ-૧૦૦

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

જેની કક.રૂ. ૨૬,૬૦૪/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ
નાંગ- ૧ ની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૩,૨૭,૧૦૪/- નો મુદામાલ એકબીાની
મદદગારીથી ભરી લઇ આવતા પોલીસ વોચ તથા નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ.

૧૨

અ.પો.કો.સુધનલકુ માર

વાાંસદા પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નાં. ૨૮૫/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ-૧૨(અ)

કુ લ કક.રૂ.૩૩,૮૬૦/-ના

ધવનોદભાઇ

તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ આ કામના તહો નાનેા આવતા જતા માણસો પાસે વરલી

મુદ્દામાલ સાથે

એસ.વી.વસાવા.સી.

મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના

પો.સ.ઇ.વાાંસદા પો.સ્ટે .

સાિનો બોલપેન નાંગ- ૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ ગણી તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી
કાપલીઓ નાંગ- ૩ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા આરોપીના હાથમાાંના રોકડા રૂધપયા
૮૦૮૦/-તથા આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી રોકડા રૂધપયા કક.રૂ.૧૫,૭૮૦/- તથા
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૩૩,૮૬૦/-ના
મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ.

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


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ું આયોજન
કરી સગા સબુંધીનો સુંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાું આિે છે .



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



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્િાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્િારમાું િાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો િેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નુંબર પર કોલ કરિાથી હેલ્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમિીની મહીલાઓ િેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર િેમજ જીલ્લાના િમામ
અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાું આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્િાહની ઉિજણી કરિામાું આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાું કાયષક્રમો કરિામાું આિે



રાફીક જનજાગવૃ િ અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ િેમજ શાળા કોલેજોમાું આર.ટી.ઓની મદદથી
અિેરનશ કાયષક્રમો રાખિામાું આિેલ.



િારું િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાું આિે છે .



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

 નેશનલ ૮ િેમજ અન્ટ્ય રસ્િાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાું આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નુંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાું આિે છે . હોટલો, ઢાબા, િેમજ િાહનોનુ ું ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાું આિેલ છે .


િારું િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડિા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ િેમજ નાકાબુંધી રાખિામાું
આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા િેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાું અિેરનસ આિે િે સારુ સેવમનારો
યોજમાું આિે છે . ક્ષમિા વિકાસનુ ું દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાું આિે છે .



અન્ય લોકકહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



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

