સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી ૧૯/૦૨/૨૦૧૭
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓની વિગત સ્કુલોમા અિેરનસ
સુરત રે ન્જ ધ્િારા પોલીસ ્લેલેટ ક મીટનુ ોયોજન િલસાખ તાતે કરિામા ોિેલ મામા

નિસાર , સુરત રુરલ, તાપી, ખાગ, િલસાખ ્મ પાચ જી્લાના પોલીસ , ્નીજીીઓી તેમજ પોલીસ
પર િારના સભ્યો, ળાોકો ્લેલેટ ક મીટમા ગાગ લીલેલ ી તાી૧૮/૦૨/૨૦૧૭ અને ૧૯/૦૨/૨૦૧૭ “અતુલ
પ્રાીલલી ગ્રાઉન્ખ તાીજીીિલસાખ” તાતે ોયોજન કરિામા ોિેલ છે ી

પ્રેસ નોટ તા.૧૮/૦ર/૨૦૧૭
ુ ો શોધી ચાર
ચીખલી તાલકુ ાના ટાાંકલ ગામે થયેલ શસસ્ત્ર ધાડનો િણશોધાયેલ ગન
ુ ામાલ રીકિર કરતી એલ.સી.બી નિસારી ટીમ
આરોપીઓ સાથે મદ
અત્રેના નિસાર

જી્લામા િણશોલાયેલ મી્કત સળલી ગુનાઓ શોલી

કાઢિા સારૂ પોલીસ અવલક્ષકશ્રી ્મી્સી ગરાખા નાઓ્ ખ ી્નીપટે લ પોલીસ ઈન્સ્પેકટરશ્રી
્લીસીીળી નિસાર નાઓને જરૂર સુચના ોપેલી
મા

અન્િયે

ોજરોજ

્લીસીીળીીના

પોીસીઇીશ્રી

્સીજીીદે સાઇ

તથા

્લીસીીળીીના માણસો સાથે નિસાર જી્લામા વમ્કત સળલી ગુના ળનતા અટકાિિા અંગેના
પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન ચીતલી પોીસ્ટે ી વિસ્તારમા રાનકુિા ચાર રસ્તા તાતે ોિતા તાનગી
ળાતમીદાર રાહે ળાતમી હક કત મોે લ

કે, તાી૧૧/ર/ર૦૧૭ના રોજ ટાકલ કુગાર ફો યા તાતે

ઘાતક હવથયારો ળતાિી ખરાિી લમકાિી લાખ પાખનારા ઇસમો પૈક ચાર ઇસમો ્ક કાોા કલરની
યુવનકોનગ મોીસાી ની GJ-21-AG-1989ની લઇ ઉગા છે અને તેઓ પાસે લુટ કરે લ સોના ચાદ ના
દાગીના તેઓ ગેગા થઇને િેચિા જનાર છે ી અને હાલમા તેઓ રાનકુિા ચાર રસ્તાથી ટાકલ તરફ
જતા રોખે સરા લાઇન રે ્િે ફાટક નજીક ઉગેલા છે મા મોે લ ળાતમી હક કત ોલારે ળાતમી
હક કતમા જણાિેલ જગ્યા્ તાત્કાલીક પહોચી ત્યા ોગો ચાર ઇસમો ્ક મોીસાી લઇને ઉગેલ હોય
તેઓને કોખગ ન કર પકખ પાખ તેઓના નામઠામની તાતર કરતા (૧) મહેન્રગાઇ ગુલાળગાઇ
લોીપટેલ રહેી િાસદા િનારસી પોસ્ટ ફો યા તાીિાસદા જીી નિસાર (ર) પ્રમોદ ઉફે ળાબુ કપીલ
પાસિાન હાલરહેી સચીન જીીોઇીખ ીસીી પતરા કોલોની વસધ્લીગણેશ ગૌતમગાઇની ચાલીમા સુરત
તાીજીી સુરત મુોરહેી લાપર ગામ પોસ્ટ છાપા થાના ઝાઝા જીી જમોઇ લળહાર (૩) અંકુર ભુપતવસિંહ
ઠાકોર

રહેીનોગામા, િાણીયાિાખ, દુલખેર નીસામે, તાીચીતલી, જીીનિસાર

મુોરહેી કઠલાલ

છ પખ ગામ તાીકઠલાલ જીીતેખા (૪) યતીન ઉફે સાધુ રમણગાઇ લોીપટે લ ઉિી ર૩ લલો- તેતી રહેી
સરૈ યા પટેલ ફો યા તાીચીતલી જીી નિસાર ના હોિાનુ જણાિતા તેઓની અંગ ઝખતી કરતા
ોરોપી મહેન્રગાઇ ગુલાળગાઇ લોીપટે લ રહેી િાસદા િનારસી પોસ્ટ ફો યા તાીિાસદા જીી નિસાર
નાની પાસે સોના ચાદ ના દાગીનાઓ હોય મા દાગીનાઓ ળાળતે પુછતા તેઓ્ જણાિેલ કે ગઇ
તાી૧૧/૦ર/ર૦૧૭ના રોજ ટાકલ કુગાર ફો યા તાતે રાત્રીના સમયે કરે લ લુટ પૈક ના સોના ચાદ ના
દાગીના હોિાનુ જણાિતા (૧) સોનાની લેખ ઝ િીટ -૦૧ ક ીરૂી ર૦૦૦/- (ર) ચાદ ના પાયલો-૦૪
જોખ તથા ચાદ ની હાથ તથા પગમા પહેરિાની િીટ ઓ નગ-૧૫ ોશરે ક ીરૂી ૫૦૦૦/- મો રૂી
૭૦૦૦/- સોના ચાદ ના દાગીના તથા ચારે ય ોરોપીઓની અંગ ઝખતીમાથી મો ોિેલ મોળાઇલ
ફોન-૦૫ ક ીરૂી૧૦,૦૦૦/- તથા લુટ-લાખના ગુનામા િાપરે લ કાોા કલરની યુવનકોનગ મોીસાી ની GJ21-AG-1989 ક ીરૂી ૪૦,૦૦૦/- મો કુ્લે રૂી ૫૭,૦૦૦/-નો મુદામાલ ર કિર કર ોરોપીઓની
ચીતલી પોીસ્ટે ી ફી ગુીરીની ર૦/ર૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૯૭, ૩૯૫, ૩૪ર, ૪૫ર, તથા ોમ્સગ ્કટ
કલમ ર૫(૧)(્) તથા જીીપીી્કટ કલમ ૧૩૫ મુજળના ગુનાના કામે લરપકખ કર શસસ્ત્ર લાખનો
િણશોલાયેલ ગુનો શોલી કાઢેલ છે ી
ો પકખાયેલ ચારે ય ોરોપીની સઘન પુછપરછ કરતા ો શસસ્ત્ર લાખમા
ોરોપી અંકુર ભુપતવસિંહ ઠાકોરે ો કામે પકખાયેલ ોરોપી મહેન્રગાઇ ગુલાળગાઇ લોીપટેલ અને

િોન્ટેખ કાળુ ઉફે લીરૂગાઇ જગદ શગાઇ નાયકા પટે લ ળને રહેી િાસદા િનારસીગામ નાઓને
ફર યાદ નુ ઘર ળતાિી લાખ કરિાની ટ પ ોપેલી
તેમજ મહેન્રગાઇ ગુલાળગાઇ લોીપટે લ તથા િોન્ટે ખ કાળુ ઉફે લીરૂગાઇ
જગદ શગાઇ નાયકા પટેલ તથા વનલેશ ઉફે વનરલ ઉફે વનલો કાનજીગાઇ ઉફે કુકરગાઇ નાયકા પટેલ
નાઓના વમત્ર પ્રમોદ ઉફે ળાબુ કપીલ પાસિાન નાઓ મારફતે વમત્રતા થયેલ ોરોપીઓ મા લળહાર
તથા ળગાોના હોય મામા (૧) ળાિા (ર) શીકનખ (૩) પહેલિાનજી (૪) રોતી ઉફે ળટ (૫) ળમળમ
(૬) સજય યાદિ નાઓને ળોલાિી ્મ કુલ-૧ર ોરોપીઓ્ મો ઉપરોકત લાખ કરે લ છે ી મામાથી
ઉપરોકત ચાર ોરોપીઓની લરપકખ કરે લ અને ળાક ના ોરોપીઓ િોન્ટે ખ છે ી
ઉપરોકત કામગીર તમામ ્લીસીીળીી ટ મ રારા કરિામા ોિેલ છે ી

ુ ા નાંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ ધરિામાાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી
કામગીરી માટે ઝાંબેશ.
 નિસાર જી્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી ોજદદન સુલીના ગુમ થયેલ ળાોકો/વ્યક્તિતઓ
શોલિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ોયોજન કર સગા સળલીનો સપકગ કર શોલિાની કામગીર કરિામા
ોિે છે ી


ગુમ/અપહરણ થયેલ ળાોકોની ગારત સહકાર ધ્િારા શરુ કરિામા ોિેલ િેળસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોમા રોજ ્ન્ટ્ર કરિામા ોિે છે ી



પીીસીીોરી િાન ચીતલી, ળીલીમોરા, નિાસર ટાઉન વિસ્તાર, નિસાર રુરલ, જલાલપોર
વિસ્તારમા તાલીમ ળધ્લ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગચાર ઓ મુક શરુ કર ૧૦૦ નળર પર કોલ
કરિાથી હે્પ મો રહેી

 ગુમ થયેલ ળાોકો અંગે જી્લાની મહ લા સુરક્ષા સવમતીની મહ લાઓ તેમજ ્નીજીીઓી ચાઇ્ખ
િે્ફેર ઓફ સર તેમજ જી્લાના તમામ અવલકાર ઓ સાથે મીટીંગો કરિામા ોિે છે ી
ુ ા નાંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગેના કાયયક્રમમો હાથ ધરિામાાં આિેલ હોય.

 ટ્રાફ ક અિેરનસ અંગે શાોા કોલેજોમા કાયગક્રમો કરિામા ોિે છે ી
 ટ્રાફ ક જનજાગૃવત અંગે ખોકયુમેન્ટર દફ્મ ળનાિી ટ્રાફ કના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ
શાોા કોલેજોમા ોરીટ ીઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાતિામા ોિેલ.


િારિાર રોખ ઉપર ટ્રાફ ક ડ્રાઇિ રાતી ટ્રાફ ક અિરે નસ અંગેની સમજ ોપિામા ોિે છે .

ુ ા નાંબર (૪)
મદ


ુ ાઓ અટકાિિા કોઇ વિવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાિિામાાં આિેલ છે ?
ગન

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર ્કસીખન્ટ ઝોન નકક કર રોખ ્કસીખન્ટ, ટ્રાફ ક વનયમન,
કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાોિણી સારુ સીીસીીટ ીિીી કેમેરાની જરુર યાત મુજળની યાદ ળનાિી
કલેકટરશ્રી સાથે વમટીંગો કરિામા ોિેલ છે ી
 નેશનલ હાઇિે નળર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ખ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ કરિામા ોિે છે ી
હોટલો, ઢાળા, તેમજ િાહનોનુ ચેકીંગ સઘન ળનાિિામા ોિેલ છે .
 િારિાર કોમ્ળીંગ નાઇટ રાતી શક પખતા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ લાળા, િાહન
ચેકીંગ તેમજ નાકાળલી રાતિામા ોિેલ છે .
 ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િેસ્ટીંગમા
અિેરનસ ોિે તે સારુ સેવમનારો યોજમા ોિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે
ોયોજન કરિામા ોિે છે ી
ુ ા નાંબર (૫)
મદ
ુ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરતજ
ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટ ના ગાગરુપે ્સીપીીસીી ના ળાોકોને વિવિલ પ્રકારની તાલીમ કેમ્પ, સેવમનારનુ
ોયોજન કરિામા ોિે છે ી

