પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ થી ૧૮/૦૮/૨૦૧૯
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 રુરલ પો.સ્ટે .નો ચોરીનો અનર્ીટે કટ ગુનો શોિી કાઢતી નવસારી

એલ.સી.બી. પોલીસ

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

અને પેરોલ ફલો સ્કોર્મ

સબાંિી ગુના તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા જીલ્લામાાં પેટ્રોલીંગમાાં
હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) અજય ઉફે દે ગો મોહનભાઇ
હળપતી રહે. ગણેશ સીસોદરા , મોટીવાર્ી તા.જી. નવસારીને મોબાઇલ ચોરીના
મુદામાલ સાથે પકર્ી પાર્ી નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનને વધુ તપાસ માટે
સોપવામાાં આવેલ

૨

અધવનાબેન િીરજલાલ

ચીખલી પો.સ્ટે .

III ગુ.ર.નાં.૪૯૫/૨૦૧૯

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(a)(e), ૮૧,

ભારતીય બનાવટનો

ભટ્ટ પોલીસ સબ

૯૮(૨) તારીખ.૧૨/૦૮/૨૦૧૯. પકર્ાયેલ આરોપી પાંકજ ઉફે પપ્પુ ચેતનભાઇ

ધવદે શીદારૂનો જથ્થો, ટ્રક,

ઇન્સપેક્ટર નોકરી.

રબારી તથા અધિનભાઈ S/O રણછોર્ભાઇ ઉફે બદુ કો.પટે લ રહે. કુાં ર્ ફળીયા

તાર્-પતરી રોકર્ા રૂધપયા,

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

ભીમપોર દમણ નાઓએ દમણ ખાતેથી આ કામે પકર્ાયેલ કુ લ ૧૫૦ પુઠાના

કુ લ કક.રૂ.૧૪,૩૩,૯૫૦/-ના

જજ.નવસારી

બોક્ષમાાં ભારતીય બનાવટની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી તથા ટીન બીયરની બોટલો

મુદ્દામાલ

નાંગ- ૬,૭૪૪ કુ લ કક.રૂ.૪,૩૨,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ પકર્ાયેલ આરોપી
દુરકધસિંગ બબરધસિંગ યાદવને ટાટા ટ્રક રજીસ્ટ્રે શન નાંબર MH-18-M-5035
કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- માાં ભરી આપી ભારતીય બનાવટના ઇંગલીશ દારૂનો જથ્થો
ભરે લ ટાટા ટ્રક નાંબર. MH-18-M-5035 નુ સફેદ કલરની નાંબર વગરની સ્વીફ્ટ
ગાર્ીમા પાયલોટીંગ કરી ટ્રકમાાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારુના જથ્થાનુ
વહન કરી લઇ જતા પોલીસ નાકાબાંદી દરમ્યાન મોજે. ચીખલી ઓવરબ્રીજના
ઉત્તર છે ર્ે મુબ
ાં ઈ થી સુરત જતા રોર્ ઉપર થી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂનો
જથ્થો, ટ્રક, તાર્-પતરી રોકર્ા રૂધપયા, કુ લ કક.રૂ.૧૪,૩૩,૯૫૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે
પકર્ી પાર્ેલ.
૩

અ.પો.કો. ગણેશભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે .

III- ૪૯૬/ ૨૦૧૯

કદનુભાઇ બ.નાં.૪૮૦

તારીખ:-૧ર/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ સદર સફેદ કલરની મારૂધત વાન જેનો રજી.નાં-

કુ લ કક.રૂ.૩૭,૨૦૦/- નો

એ.એસ.આઈ

GJ-15-CA-2327 ના ચાલક જેના નામ-ઠામની ખબર નથી નાઓએ ભારતીય

પ્રોહી.મુદ્દામાલ વાહન

આર.જે.પાટીલ ચીખલી

બનાવટની ધવદે શી દારૂની નાની-મોટી ધવસ્કીની કુ લ બાટલી નાંગ-૪૯૨ ની કુ લ

સાથે.

પો.સ્ટે

કક.રૂ.૩૭,૨૦૦/- નો પ્રોહી.મુદ્દામાલ ભરી લાવી પોલીસની નાકા બાંિી જોઈ મારૂધત
વાન મુકી નાશી જઈ ગુનો કરે લ હોય

પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૯૮(૨),

કુ લ બાટલી નાંગ-૪૯૨ ની

૪

સમગ્ર રાજયમાાં તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્યાન મકહલા સશકકતકરણ પખવાર્ીયાની ઉજવણી ધનધમત્તે નવસારી જીલ્લા
પોલીસ અને સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી અંતગમ ત ચીખલી કદનકર ભવન - ખાતે તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ (મકહલા કાનુની જાગધૃ ત શીબીર)નુ
આયોજન કરવામાાં આવેલ

૫

એ.એસ.આઇ.

એવી રીતે છે કે , પકર્ાયેલ નાંબર વગરની સફેદ કલરની ટોયોટા કાં પનીની

કુ લ્લે કકિંમત

રધવન્રભાઇ જયરામભાઇ

ફોર્ચ્ુન
મ ર કાર જેની કકિંમત રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/- નીમાાં તેના ચાલકે વગર પાસ

રૂ.૨૬,૯૭,૪૦૦/- નો

, શ્રી.જે.આર.ગામીત

પરમીટે ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ર્ની ધવશ્કીની

મુદ્દામાલ વાહન સાથે

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

તથા અલગ અલગ બ્રાન્ર્ની ટીન બીયરો મળી કુ લ બાટલીઓ નાંગ- ૩૩૬ કકિંમત
રૂ.૧,૯૭,૪૦૦/- મળી કુ લ્લે કકિંમત રૂ.૨૬,૯૭,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ વહન કરી લઈ
જતા દરમ્યાન ગાર્ી બગર્ી જતા બબનવારસી હાલતમાાં મુકી નાસી જઇ ગુનો કયામ
બાબત

૬

ધવપુલભાઇ નાનુભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૫૦૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨),

કી.રૂ.૫,૪૩,૪૦૦/- ના પ્રોહી

પો.કો WPSI શ્રી.

૯૮(૨) તારીખ: ૧૭/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ આરોપી જેઠાભાઇ નાઝાભાઇ સામણકા

મુદ્દામાલ – વાહન સાથે

એમ.જી.જોષી સાહેબ

જાતે ભરવાર્ રહે.૨૦૧.િમામ નદ
ાં ન એપાટમ મેન્ટા શીવનગર સોસાયટી

પેરોલ ફલો સ્કોર્, એટે ચ

સત્યભમનગરની બાજુ ાં કામરે જ તા.કામરે જ જી.સુરતનો પોતાના કબ્જજાની રે નોલ્ટ

એલ.સી.બી નવસારી

ર્સ્ટાર કાર રજી.નાં. GJ-05-JC-5410 ની લઇ સેલવાસ ખાતે જઇ કમલેશ જેનુાં પુરૂ
નામ ઠામ ખબર નથી તેની પાસે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની
નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ ૩૦૦ કકિંમત રૂપીયા ૩૮,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ
કારમાાં ભરાવર્ાવી પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ કાર વહન કરી લઇ જતા પ્રોહી મુદ્દામાલ
આરોપીની અંગ ઝર્તીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૧ કી.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા
કાર ની કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૫,૪૩,૪૦૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે
સ્થળ ઉપર પકર્ાય જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત

૭

રાજેશભાઇ ગુલાબભાઇ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં. ૫૪૪/૨૦૧૯-- જુગાર િારા કલમ ૪,૫ મુજબ

કકિંરૂા ૩,૦૨,૨૭૦/- નો

અ.હે.કો શ્રી

તા. ૧૭/૦૮/૨૦૧૯ આકામન તહો. એકબીજાની મદદગારીથી પોતપોતાના ફાયદા

મુદ્દામાલ તથા જુગારના

પી.પી.વસાવા ઇન્ચાર્જ

સારૂ ગાંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુગાર રમી રમાર્ી જુગારના સાિનો તથા

સાિનો

પોલીસ ઇન્સ્પેકટર

અંગ ઝર્તીમાાંથી મળી આવેલ રોકર્ા રૂપીયા ૮૫,૫૦૦/- તથા વર્ચચેના ભાગે દાવ

નવ.ટાઉન પો.સ્ટે .

ઉપર પર્ેલ ગાંજીપાના નાંગ- ૨૨ તથા સદર ઇસમો પાસેથી મળી આવેલ
ગાંજીપાના નાંગ- ૩૦ મળી કુ લ ગાંજીપાના નાંગ- ૫૨ જેની કક.રૂા ૦૦/૦૦ તથા દાવ
ઉપરના પર્ેલ રોકર્ા રૂપીયા ૩૦,૭૭૦/- તથા એક સફેદ કલરની જુની ચાદર
કક.રૂા ૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧૦ કુ લ કક.રૂા ૩૬,૦૦૦/- તથા મોટર
સાયકલ નાંગ- ૦૫ કક.રૂા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિંરૂા ૩,૦૨,૨૭૦/- નો મુદ્દામાલ
તથા જુગારના સાિનો સાથે સ્થળ ઉપર પકર્ાય જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.

૮

WPSI શ્રી. એમ.જી.જોષી

ખેરગામ પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં.૨૮૭/૨૦૧૯ ,જુગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ

કુ લ્લે કક.રૂ.૪,૩૬,૫૦૫

સાહેબ પેરોલ ફલો

૧૭/૦૮/૨૦૧૯ આ કામના આરોપીઓએ તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી

જુગારના સાિનો

સ્કોર્, એટે ચ એલ.સી.બી

રમાર્ી રોકર્ રકમ રૂધપયા-૧૪,૦૦૫,તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ- ૧૧,કક.રૂ.૧૭,૫૦૦,

નવસારી

તથા મોટરસાયકલ અને મોપેર્ નાંગ-૧૩ કક.રૂ.૪,૦૫,૦૦૦ એમ કુ લ્લે
કક.રૂ.૪,૩૬,૫૦૫ જુગારના સાિનો સાથે

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 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

