પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૯ થી ૧૬/૦૬/૨૦૧૯
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. પોલીસ દ્રારા પ્રોહીબીશનની પ્રવ ૃધત

એલ.સી.બી. પોલીસ

સાથે સાંકળાયેલા આરોપીને પાસા હેઠળ િકેલવામાાં આવ્યા

પેરોલ ફલો પોલીસ

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટે શનની હદમાાં દારુની પ્રવ ૃધતના ગુનામાાં
સાંડોવાયેલ આરોપી પરે શભાઇ સુમનભાઇ પટે લ રહે. ઓલગામ
સરપાંચ ફળીયા તા. જી. વલસાડ ને પાસા હેઠળ મધ્યસ્થ જેલ
રાજકોટ જેલમાાં મોકલી આપ્યા.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા દરખાસ્ત કરતાાં જીલ્લા
મેજીસ્રે ટરશ્રી નવસારી દ્વારા પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો

૨

નવસારી ટાઉન પોલીસ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . પોલીસ દ્રારા પ્રોહીબીશનની પ્રવ ૃધત સાથે
સાંકળાયેલા આરોપીને પાસા હેઠળ િકેલવામાાં આવ્યા
નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટે શનની હદમાાં દારુની પ્રવ ૃધતના ગુનામાાં
સાંડોવાયેલ આરોપી ઇમરાન ઉફે બલ્લી અબ્બાસ મુલતાની રહે.
ઇટાળવા ધવશાલનગર ને પાસા હેઠળ મધ્યસ્થ જેલ કચ્છ-ભુજ જેલમાાં
મોકલી આપ્યા.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા દરખાસ્ત કરતાાં જીલ્લા
મેજીસ્રે ટરશ્રી નવસારી દ્વારા પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો

૩

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો પોલીસ દ્રારા જીલ્લા

એલ.સી.બી. અને

અને જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા આરોપી શોિી કાઢવા માટે

પેરોલ ફલો પોલીસ

પેરોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે નવસારી રુરલ
પોલીસ સ્ટે શનના પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી
અંકકતભાઇ નટુભાઇ પટે લ રહે. વસર તા. જી. નવસારીને પકડી
પાડવામાાં આવેલ.

૪

અ.પો.કો અરુણ જગત

એવી રીતે કે , પકડાયેલ ત્હો. મજકુ રોનાઓએ એકબીજાની

કુ લ રૂધપયા રૂ.૬,૮૧,૭૦૦/- નો પ્રોહી

ધસિંહ બ.ન. ૭૯૫

મદદગારીથી પાસ પરમીટ વગર પોતાના કબજાની મારૂતી

મુદામાલ

એલ.સી.બી નવસારી

અટીંગ કારમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ
નાંગ ૨૮૮ કકિં.રૂ.૬૧,૨૦૦/- (૨) મારૂતી અટીગા કાર રજી.નાં. GJ-05JP-1785 કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- (૩) મોબાઇલ ફોન-૦૩ કી.રૂ.૨૦,૫૦૦/મળી કુ લ રૂધપયા રૂ.૬,૮૧,૭૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકડાઇ
જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.

૫

અ.પો.કો. આશીષભાઇ

એવી રીતે કે , પકડાયેલ એકસીસ મોપેડ મો.સા. વગર નાંબર નો

મનુભાઇ બ.નાં.૩૯૫

ચાલક તેજશભાઇ બાબુભાઇ િો.પટે લ રહે. િેજ ગામ નાનાડુાંભરીયા

નોકરી- ખેરગામ પોલીસ

તા.ચીખલી જી. નવસારી નાઓ તથા પાઇલોટીંગ કરનાર હાંક મો.સા.

સ્ટે શન જી. નવસારી.

ચાલક ધનરલ ઉફે નીલુભ
ાં ાઇ િીરૂભાઇ િો.પટે લ રહે. અટગામ નાની

કુ લ્લે કક.રૂ. ૭૬,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ

ભૈયાવાડ તા.જી. વલસાડ તથા તેની પાછળ બેસેલ ઉમેશભાઇ ઉફે
લાલુભ
ાં ાઇ હસુભ
ાં ાઇ િો.પટે લ રહે. ચરી ગામ ધનશાળ ફળળયા
તા.ચીખલી જી.નવસારી નો તથા બીજી પાઇલોટીંગ કરનાર CBZ
એકક્ષરીમ મો.સા. ચાલક કલ્પેાશભાઇ ગોપાળભાઇ નાયકા.પટે લ રહે.
િેજ ગામ બ્રીટ ફળળયા તા.ચીખલી જી.નવસારી નાઓએ એક બીજા
ની મદદગારીથી પકડાયેલ એકસીસ મોપેડ મો.સા. વગર નાંબર ની
ઉપર સાયકલની ટયુબ સાથે દારૂના બોક્ષ બાાંિી ભારતીય
બનાવટની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરોની
બોટલો કુ લ્લે નાંગ- ૩૬૦ કક.રૂ. ૩૧,૨૦૦/- નો પ્રોહી. મુદ્દામાલ વગર
પાસ પરમીટે પાઇલોટીંગ કરી લઇ જતી વખતે ઉપરોક્ત પ્રોહી.
મુદ્દામાલ ભરે લ મોપેડ મો.સા. પોલીસની નાકા બાંિી જોઇ મોપેડ
મો.સા.ઉભી રાખી ઉતરી નાશી ગયેલ તથા પાઇલોટીંગ કરનાર બાંન્ેી
મો.સા.ના ચાલક તથા તેની પાછળ બેસેલ ઇસમ નાશી જઇ જે ગ્રે
કલરની એકસીસ મોપેડ મો.સા. વગર નાંબરની જેની કક.રૂ.
૪૫,૦૦૦/-મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૭૬,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મુકી નાશી જઇ
ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
૬

િવલભાઇ દે વાદાનભાઇ

આ કામે વોન્ટે ડ આરોપી તથા પકડાયેલ આરોપીઓએ એકબીજાની

અ.પો.કો. બ.નાં.૪૩૫

મદદગારીથી પોતાના કબજાના મરઘા ફામમમાાં પાસ પરમીટ વગરનો

નોકરી ઓપરે શન ગ્રુપ

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની નાની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ-

સુરત ધવભાગ, સુરત.

૬૦૦ કક.રૂ.૩૧,૨૦૦/- તથા અંગઝડતી માાંથી મળે લ બે નાંગ

કુ લ્લે કી.રૂ.૩૬,૭૦૦/- નો મુદ્દામાલ

મોબાઇલ ની કી રૂ ૫૫૦૦/- તથા લાઇટબીલ કી રૂ ૦૦/૦૦ મળી
કુ લ્લે કી.રૂ.૩૬,૭૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી પકડાય ગયેલ હોય તથા
આ કામના વોંટે ડ આરોપીએ સદર પ્રોહીનો જથ્થો માંગાવી ગુનો કરે લ
હોય જેથી પાંચનામાની ધવગતે મુદ્દામાલ કબજે કરી તમામ
આરોપીઓ ધવરૂધ્િ ધવરૂધ્િ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (a),(e), ૮૧, મુજબ
ફરીયાદ દાખલ કરવામાાં આવેલ છે .
૭

HC અરૂણધસિંહ જગતધસિંહ

એવી રીતે કે , આકામનાાં તહો.મચકુ રોએ એકબીજાની મદદગારી કરી

બ.નાં. ૭૯૫ LCB

ગોળ કુાં ડાળુ વળી ગાંજીપાનાનો તીન પત્તી હારજીતનો જુગાર રમી

નવસારી

રમાડી અંગઝડતી તેમા દાવ ઉપરનાાં રોકડા રૂ. ૧૫,૧૩૦/- તથા

કુ લ્લે કક.રૂ. ૨૬,૬૩૦/-નાાં મુદ્દામાલ

મોબાઇલ નાંગ- ૫ કક.રૂ. ૧૧,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૨૬,૬૩૦/-નાાં
મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
૮

અ.હે.કો. સુરેશભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના તહો. વોન્ટે ડ કકરીટભાઇ ભીખુભાઇ કો.પટે લ

કકિંમત રૂધપયા ૨૫,૬૨૦/-ની મત્તાનો

શાહરભાઇ બ.નાં.૭૪૧

રહે- બીગરી ચાર રસ્તા પાસે તા-ગણદે વી જી-નવસારી નાએ પ્રોહી

પ્રોહી મુદ્દામાલ

નોકરી બીલીમોરા

પ્રધતબાંિીત ધવસ્તારમાાં પોતાના ઘરમાાં પાસ પરમીટ વગરનો

પો.સ્ટે ..

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર
મળી કુ લ્લે નાંગ ૩૨૧ કકિંમત રૂધપયા ૨૫,૬૨૦/-ની મત્તાનો પ્રોહી
મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન મળી ગુનો કયામ ધવ. બાબત.

૯

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો પોલીસ ધમલ્કત

એલ.સી.બી. અને પેરોલ

સબાંિી ગુના તેમજ પ્રોહીબીશનના ગુના શોિી કાઢવા તેમજ નાસતા

ફલો પોલીસ

ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેરોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ
બાતમી આિારે આરોપી (૧) મહમદ સાબીર મહમદઇસરાફીલ
અંસારી, રહે. બાાંગીયા ફળીયા બીલીમોરા (ર) રોનકભાઇ ગીરીશભાઇ
પટે લ રહે. બાાંગીયા ફળીયા , બીલીમોરાને બીલીમોરા પો.સ્ટે . ફ.
૪૨/૨૦૧૯ આઇ.પી.સી. ૩૯૫, ૪૨૭ ના ગુનામાાં નાસતા ફરતા
આરોપીઓને પ્રોહીબીશનના મુદામાલ ભારતીય બનાવટની ધવદે શી
બાટલી નાંગ – ૭૫ કી.રુ. ૪૦,૩૦૫ હુન્ડાઇ કાર કી.રુ. ૭,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ, ધવગેરે મળી કુ લ. રુ. ૭,૫૦,૮૦૫ /- ના મુદામાલ
સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ

૧૦

પ્રધવણભાઇ કારૂભાઇ

એવી રીતે કે , આ કામના આરોપીનાએ પોતાના કબજાની એકટીવા

અ..પો.કો. બ.નાં.૦૩૮૨

મો.સા નાં. GJ.21.BD.4736 ની સાથે પાસ પરમીટ વગરનો ભારતીય

નોકરી ચીખલી પોલીસ

બનાવટનો ધવદે શી દારૂ સાથે પકડાય ગયેલ હોય અને સદર પ્રોહી

સ્ટે શન તા.ચીખલી

જથ્થો આપનાર ધવનોદભાઇ છનાભાઇ પટે લ રહે.બોડવાક ભગત

જી.નવસારી

ફળીયા તા.ચીખલી જી.નવસારી નાઓએ ખુલ્લા ખેતરમાાં કાટીજ

કુ લ્લે ૬૬,૧૦૦/- નો મુદામલ

કરવા માટે ગેર કાયદે સરનો ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની
વ્હીસ્કી બીયરની બાટલીઓ મળી કુ લ બાટલીઓ નાં.૬૦૦/- જેની કુ લ
કકિં.રૂ.૪૫,૬૦૦/-નો તથા એકટીવા મો.સા ની કક.રૂ.૨૦,૦૦૦ /- ગણી
તથા એક સેમસાંગ કાં પનીનો મોબાઇલ ફોનની કક.રૂ.૫૦૦/- ગણી
શકાય. જે તમામ પ્રોહી મુદામાલ તથા એકટીવા મો.સા તથા
મોબાઇલ ની કુ લ્લે ૬૬,૧૦૦/- નો મુદામલ સાથ. આરોપી :- (૧)
પ્રોહી જથ્થો વહન કરનાર રાજેશભાઇ ભગુભાઇ પટે લ રહે. કાાંગવઇ
ખાખરી ફળીયા તા.ચીખલી જી.નવસારી પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ
ધવગે રે બાબત.
૧૧

અ.હે.કો નરેં દ્રધસહધસહ

એવી રીતે કે , આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદાગરીથી

લાખુભા બ.ન.-૭૨૫

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ પકાપકડાયેલા આરોપી ચાલકના

નોકરી નવ્સારી રૂરલ

કબજામાાં ટીન ળબયર બાટલી ઓ નાંગ-૮૫૨ કકિંમત રૂપીયા ૬૪,૧૪૦/-

પો.સ્ટે .

,તથા મહેંદ્ર પીકપ કકિં રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- અને ૧ નાંગ મોબાઇલ કી

કલ્ૂ લે કકિં રૂ.-૩,૬૪,૬૪૦/- નો મુદામાલ

રૂ.૫૦૦/- કલ્ૂ લે કકિં રૂ.-૩,૬૪,૬૪૦/- નો મુદામાલ વગર પાસ પમીટે
લઇ

આવતા પકડાયેલ (૧) લલીતભાઇ હરીરામભાઇ નવાજીભાઇ

સોની

વોંટે ડ-(૧)જે.પી.રહેવાસી દમણ જેના નામ સરનામાની

ખબર નથી

(૨) સમીરભાઇ રહે- અંકલેશ્વર પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ

ધવગે રે બાબત.
૧૨

અ.હે.કો લલીતભાઇ

એવી રીતે કે , આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદાગરીથી

/- કલ્ૂ લે કકિં રૂ.-૪,૪૭,૩૧૦/- નો

અશોકભાઇ બ.ન.-૮૮૨

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ પકાપકડાયેલા આરોપી ચાલકના

મુદામાલ

નોકરી એલ.સી.બી

કબજામાાં ભારતીય બનાવતનો ધવદે શી દારૂ ની બાટલી ઓ નાંગ-૩૨૩

નવસારી

કકિંમત રૂપીયા ૩૬,૮૧૦/-,તથા કાર કકિં રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- અને ૨ નાંગ
મોબાઇલ કી રૂ.૧૦,૫૦૦/- કલ્ૂ લે કકિં રૂ.-૪,૪૭,૩૧૦/- નો મુદામાલ
વગર પાસ પમીટે લઇ આવતા પકડાયેલ(૧) જીજ્ઞનેશ બાબુભાઇ

પટે લ રહે-જલાલપોર વોંટે ડ-(૧) વસાંતભાઇ નવસુભાઇ ભગરીયા
રહે-રાઉતપાડા દાદરા નગરહવેલી સેલવાસ પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ
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 .


રાફીક 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/સ્રે 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

