પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ થી ૧૭/૧૧/૨૦૧૯
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

અધિકારી/ કમમચારી
૧

વિજલપોર પોલીસ

ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શન- ધવસ્તારમા મારામારીના ગુનાઓ સાથે સાંકળાયેલ

સ્ટે શન

આરોપી કોપોરે ટરને તડીપાર કરવામાાં આવ્યા.ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શન
ધવસ્તારમાાં મારામારીના ગુનામાાં સાંડોવાયેલા આરોપી ધવજલપોર નગરપાલીકાના
ચાલુ કોપોરે ટર જયોતીકુ માર ઉફે જયોતીન્દ્રકુ માર રામિની રાજભર રહે.ધવજલપોર
િીરુભાઇ વાડી તા. જલાલપોર જી. નવસારી મુળ રહે. જોનપુર-યુ.પી.ને તડીપાર
કરી કેન્દ્રશાસીત પ્રદે શ દમણ ધવસ્તારમાાં મોકલી આપ્યા. નવસારી જીલ્લા પોલીસ
દ્વારા તડીપાર દરખાસ્ત કરતાાં સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્રે ટરશ્રી જલાલપોરે (છ) માસ
માટે નવસારી જીલ્લામાાંથી તડીપારનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો

૨

નવસારી જીલ્લા પોલીસ

નવસારી જજલ્લા પોલીસ અને પ્રાયોજના વહીવટદાર વાાંસદાના સયુક
ાં ત ઉપક્રમે
અનુસચુ ચત જનજાધતના યુવક-યુવતીઓ માટે સરકારી નોકરીઓ મેળવવાની
તૈયારી માટે સ્પિામ ત્મક પરીક્ષા - તાલીમ વગમ ૩૦ દદવસ સુિી વાાંસદા- ચીખલીનવસારી ખાતે રાખવામાાં આવેલ.
જેનુ સમાપન સમારોહ નવસારી બી.આર. ફામમ ખાતે રાખવામાાં આવેલ.

૩

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ તેમજ પેરોલ ફલો સ્કોડમ ના પોલીસ

એલ.સી.બી. પોલીસ

અધિકારી/ કમમચારીઓ પ્રોહોબીશન પ્રવ ૃધત અટકાવવા ને.હા. નાં. ૪૮ પર
પ્રોહી.વોચ તપાસમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) સવેશ
સુયમપ્રકાશ ધિપાઠી હાલ રહે વાપી ભડકમોરા, વલસાડ મુળ રહે યુ.પી. ને રક
નાંબર DN-09-U-9672 માાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારુની બાટલી નાંગ 7680
કી.રુ. ૦૪,૦૮,૦૦૦/- તથા રકની દકમાંત રુ.૧૬,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લે 20,08,500/રક સાથેના પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ

૪

નવસારી જીલ્લા પોલીસ

નામદાર સુવિમ કોટટ દ્વારા અયોધ્યા કેસના ચુકાદા અનુસધ
ાં ાને જીલ્લામાાં
સાાંિદાવયક સદભાિના જળિાઇ રહે તેમજ કાયદો અને વ્યિસ્થાની
ુ ર તકેદારીના ભાગરૂપે દરે ક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારોમાાં
જાળિણીના હેતસ
શાાંતી સવમતીની વમટીંગનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિેલ.

૫

નવસારી જીલ્લા પોલીસ

જલાલપોર પો.સ્ટે.ની સને-૨૦૧૯ ના િર્ટની િાવર્િક તપાસણી અંતગટત
તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ક.૧૨/૦૦ િાગે મટિાડ ખાતે બેંક ઓફ
બરોડાના પહેલા માળે લાયબ્રેરી હોલમાાં રાખિામાાં આિેલ લોકસાંિાદ
કાયટક્રમમાાં મટિાડ, સામાપોર, એથાણ, પેથાણ તથા અબ્રામા ગામના રાજકીય
અગ્રીણીઓ, સામાજીક કાયટકરો, સરપાંચશ્રીઓ તથા િજાજનો :૪૩ જેટલા
હાજર રહેલ હતા

રીકવર કરે લ મુદામાલ

૬

નવસારી જીલ્લા
એલ.સી.બી. પોલીસ

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


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ટ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયોજન
કરી સગા સબાંધીનો સાંપકટ 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
કમટચારીઓ 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 .


રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



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



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



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



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

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ટ્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડટ , 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 લોકદહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



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

