પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ થી ૧૨/૦૫/૨૦૧૯
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

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૧

નવસારી એલ.સી.બી.

નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ શોિી કાઢવા

પોલીસ

પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી હહતેશ
ઉફે કાલુ જયાંતીભાઇ હળપતી રહે. એરુગામ નવા હળપતીવાસ હાલ
રહે. માંદીર ડોજી ફળીયુ તા. જલાલપોરને સોના ચાાંદીના દાગીના
કી.રુ.૧,૪૩,૪૩૧/- મોબાઇલ, મોટર સાયકલ મળી કુ લે
રુ.૦૨,૧૮,૯૩૧/- ના મુદામાલ સાથે પકડાય જતા જલાલપોર
પો.સ્ટે .નો ગુનો શોિી કાઢવામાાં સફળતા મળે લ.

૨

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ વાાંસદા ધવસ્તારમાાં કામગીરી

એસ.ઓ.જી અધિકારી/

સબાંિે પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે વાાંસદા

કમમચારી.

પો.સ્ટે . ધવસ્તારના લાકડબારી–ઉપલા ફળીયા ખાતે રહેતા તહોમતદાર
(૧) શુભમ અમ્રતમભાઇ ગાાંધવતના ઘરમાાંથી વગર લાયસન્સની દે શી
હાથ બનાવટની બાંદુક, મોબાઇલ સાથે પકડી પાડી વધુ તપાસ
દરમ્યાન હકીકત આિારે વલસાડ એસ.ઓ.જી. સાથે િરમપુર
તાલુકાના સજનીબરડા ગામ લુહાર ફળીયા િરમપુર જી.વલસાડ ખાતે
રહેતા રમણભાઇ બુિીયાભાઇ ખરપાડીયાના ઘરે સયુક
ાં ત રે ઇડ
દરમ્યાન સચમ કરી વધુ મુદામાલ (૧) દે શી હાથ બનાવટની ઠાસણી
બાંદુક (ર) ભેડ મશીન (૩) બાંદુકના બોડી સાથેના બટ (૪) બેરલ પાઇપ
-૪, ફરસી નાંગ-૪ (પ) ગ્રાઇન્ડર મશીન બ્લેડ , (૬) ડ્રીલ મશીન-કાનસ
– સળીયા – ધવગે રે મુદામાલ સાથે વાાંસદા તથા િરમપુર પોલીસ
સ્ટે શન ખાતે ગુના નોંિી હધથયાર નાંગ-ર તથા સાિનો પકડી પાડવામાાં
સફળતા મળે લ.

૩

ચીખલી પોલીસ

ચીખલી પોલીસના અધિકારી/ કમમચારીઓ ધમલ્કત સબાંિી તેમજ

અધિકારી/ કમમચારી

પ્રોહીબીશનના ગુનાઓ શોિી કાઢવા તેમજ જીલ્લા તથા જીલ્લા
બહારના નાસતા ફરતા/ વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં
હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી ચીનુભાઇ બાબુભાઇ
નાયકા રહે. બગવાડા ડુાંગરા ફળીયા તા.પારડી જી. વલસાડને રાનકુ વા
ખાતેથી નાકાબાંિી કરી પ્રોહીબીશન મુદામાલ બાટલીઓ નાંગ ૫૫૨
કી.રુ. ૫૭,૬૦૦/- વાહન મળી કુ લે કી.રુ. ૧,૫૮,૧૦૦/-ના મુદામાલ
સાથે પકડી પાડવામાાં સફળતા મળે લ.

રીકવર કરે લ મુદામાલ

૪

અ.પો.કો. ધનતીનભાઇ

એવી રીતે કે , આ કામે પકડાયેલ આરોપી રોનકભાઇ સાંપતભાઇ

કુ લ્લે હક.રૂ. ૧,૭૬,૯૦૦/- ના

સુમનભાઇ બ.નાં. ૯૨૭

િો.પટે લ રહે. ખુટ
ાં ે જ પરીયા ભગત ફળીયા તા. પારડી જી. વલસાડ

મુદ્દામાલ

નોકરી- ખેરગામ પોલીસ

તથા નાસી જનાર ક્લીનર મધનષભાઇ રહે. દમણ તાબે. દમણ તથા

સ્ટે શન જી. નવસારી

પ્રોહી. જથ્થો ભરી આપી આપનાર તથા પાયલોટીંગ કરનાર
િમેન્રભાઇ રહે. દમણ તાબે. દમણ નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી
આ કામના પકડાયેલ આરોપીએ તેમના કબ્જાની સ્કોડામ ઓકટીવીયા
સફેદ કલરની નાંબર વગરની માાં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કી તથા
ટીન બીયરોની બોટલો કુ લ્લે નાંગ- ૩૬૦ હક.રૂ. ૨૬,૪૦૦/- નો પ્રોહી.
મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે ભરી લઇ જતી વખતે ઉપરોક્ત પ્રોહી.
મુદ્દામાલ ભરે લ ગાડી સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય, જે સ્કોડામ ઓકટીવીયા
સફેદ કલરની નાંબર વગરની જેની હક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા એક જુનો
માઇ મેક્સ કાં પનીનો મોબાઇલ હક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે હક.રૂ.
૧,૭૬,૯૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયો ધવગે રે બાબત

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


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 લોકહહતની 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

