પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી ૨૦/૧૦/૨૦૧૯
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

અધિકારી/ કમમચારી
૧

ધવજલપોર પોલીસ

ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનના અધિકારી/ કમમચારીઓ નાઇટ રાઉન્ડ પેટ્રોલીંગમાાં

સ્ટે શનના અધિકારી/

હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) દદનેશભાઇ ધવજયધસિંગ

કમમચારી

રાજપુત ઉ.વ. ૪૩ રહે ધવજલપોર સરસ્વતીનગર (૨) જ્ઞાનેશ્વર ભાગવતભાઇ
િોબી ઉ.વ.૩૦ રહે.ધવજલપોર દકષ્ણાનગર લોન્રીની બાજુમાાં તા.જલાલપોર
જજ,નવસારી (૩) પ્રધવણભાઇ નાનાભાઇ મનોરે ઉ.વ.૩૩ રહે ધવજલપોર આકારપાકમ
સોસાયટી ભીખુભાઇના ભાડાના મકાનમાાં તા.જલાલપોર જજ,નવસારી (૪)
બાપુજીભાઇ તુલસીરામ પવાર ઉ.વ.૩૫ ધવજલપોર સરસ્વતીનગર ગલી નાંબર-૧
રત્નાબેન રહે િીરૂભાઇની વાડી ના ભાડાના મકાનમાાં તાજલાલપોર જજ,નવસારી
(૫) ગોરખધસિંગ મગળધસિંગ ગીરાસે ઉ.વ.૩૯ રહે ધવજલપોર આકારપાકમ સોસાયટી
તા.જલાલપોર જજ,નવસારી (૬) સોમધસિંગ િનાધસિંગ ઉ.વ.૩૨ રહે ધવજલપોર
અંબાજીનગર ગલી નાંબર-૫ ઘર નાંબર-૬૯૮ તા.જલાલપોર જજ,નવસારી નાઓ
પૈકી આરોપી નાંબર-૧ નાઓએ આરોપી નાંબર ૨ થી ૬ નાઓને બોલાવી તમામ
આરોપી નાંબર ૧ થી ૬ નાઓએ ગાંજીપાનાનો તીન પત્તી જુગાર રમી રમાડી કલ
ૂ
કી.રૂ.૫૧,૪૩૦/-નો મુદામાલ તથા જુગારના સાિનો સાથે પકડાય ગયેલ

૨

ધવજલપોર પોલીસ

ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનના અધિકારી/ કમમચારીઓ જીલ્લાના તથા જીલ્લા

સ્ટે શનના અધિકારી/

બહારના નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન

કમમચારીઓ

મળે લ બાતમી આિારે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટે શનના પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં
નાસતો ફરતો આરોપી શૈલેષભાઇ સુભાષભાઇ સીરસાઠ રહે. ધવજલપોર
હનુમાનનગર આકાશ ગાંગાની સામે તા. જલાલપોરને પકડી પાડી વાપી ટાઉન
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૩

જીલ્લા પોલીસ

જીલ્લામાાં ગુમ થયેલ બાળકો શોિી કાઢવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી રાઇવ
રાખવામાાં આવેલ તે દરમ્યાન ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનના હદ ધવસ્તારમાાંથી
ગુમ થયેલ છોકરીને શોિી કાઢવા ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનના પોલીસ
અધિકારી/ કમમચારીઓ દ્રારા ગુમ થવાના ટાંુ કા સમયમાાં સોશ્યલ ધમડીયા તથા
કાં ટ્રોલરુમ મારફતે મેસેજો મોકલી સુરત રે લ્વે સ્ટે શનથી મળી આવતા ધવજલપોર
પોલીસ સ્ટે શનનો સાંપકમ કરી જાણ કરતા છોકરીનો કબજો મેળવી તેણીના ધપતાને
સોપવામાાં આવેલ

૪

નવસારી જીલ્લા

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

એલ.સી.બી. પોલીસ

અધિકારી/ કમમચારીઓ જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડી પાડવા

તેમજ પેરોલ ફલો

પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે નવસારી રુરલ પોલીસ
સ્ટે શનના પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી િમેશભાઇ ગુલાબભાઇ
પટે લ રહે. મોટા ઘેર ફળીયા મરવડ નાનીદમણને પકડી પાડી નવસારી રુરલ
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

કલ
ૂ કી.રૂ.૫૧,૪૩૦/-નો
મુદામાલ તથા જુગારના
સાિનો

૫

નવસારી જીલ્લા

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

એલ.સી.બી. પોલીસ

અધિકારી/ કમમચારીઓ જીલ્લામાાં એન.ડી.પી.એસ. ના નાસતા ફરતા આરોપીઓ

તેમજ પેરોલ ફલો

પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે ચીખલી
પોલીસ સ્ટે શનના એન.ડી.પી.એસ.ના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી દકશોરભાઇ
મોહનભાઇ પટે લ રહે. નાનાવાઘછીપા , છીત્રાપારડી ફળીયા તા. પારડી જી.
વલસાડને પકડી પાડી ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૬

નવસારી જીલ્લા

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

એલ.સી.બી. પોલીસ

અધિકારી/ કમમચારીઓ જીલ્લા અને જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા આરોપીઓ

તેમજ પેરોલ ફલો

પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે ગણદે વી
પોલીસ સ્ટે શનના પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી દદલીપ ઉફે
ફાિર ધવઠ્ઠલભાઇ િોડી રહે. ઝરીગામ સ્કુ લ ફળીયા મોટી દમણને પકડી પાડી
ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૭

આ.પો.કો ચેતનભાઇ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં ૬૮૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

કુ લ દકિં રૂ. ૫,૭૪,૩૯૪/- નો

િીરૂભાઇ બ.નાં-૨૩૬

૬૫એ,એ,૧૧૬(૨), ૯૮(૨),૮૧ મુજબ તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯

મુદ્દામાલ, વાહન સાથે

નોકરી નવસારી ટાઉન

આરોપીઓ નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જજાની ટોયોટા ઇનોવા

પો.સ્ટે . પો.સ.ઇ. શ્રી

કાર નાં. GJ-05-CL-9822 માાં વગર પાસ પરમીટે ધવદે શી બનાવટની ઇગ્લીશ સ્કોચ

એચ.એસ. ચાવડા,

વ્હીસ્કી ની ૧ લીટરવાળી જે તે કાં પનીના શીલબુચ લેબલવાળી બાટલીઓ નાંગ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

૧૪ દકિં રૂ. ૬૩,૮૯૪/- તથા બે મોબાઇલ દકિં રૂ. ૧૦,૫૦૦/- તથા ઇનોવા કારની દકિં

એવી રીતે છે કે ,

રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દકિં રૂ. ૫,૭૪,૩૯૪/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે
વહન કરી લાવી સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ.
૮

બાિરધસિંહ હદરભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં.૬૩૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨),

કુ લ કી.રૂ ૨, ૪૨, ૪૮૦/- ના

અ.હે.કો બાં.નાં.૭૬૨

૯૮(૨)

મુદ્દામાલ

નોકરી એલ.સી.બી.

નાં.૧ થી ૪ નાઓએ કારમાાં પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરી આપતા પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ

નવસારી PI

કાર વહન કરીઆરોપી નાં. (૫) (૬) તેઓને પહોંચાડવા લઇ જતા ભારતીય

વી.એસ.પલાસએલ.સી.

બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ ૪૨૪ દકિંમત રૂપીયા

બી

૩૬,૪૮૦/-નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ

મુજબ તારીખ:૧૪/૧૦/૨૦૧૯ એવી રીતે કે , આ કામના આરોપી

મોબાઇલ ફોન-૨ કી.રૂ.૬,૦૦૦/- તથા આઇ ૨૦ કારની કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી
કુ લ કી.રૂ ૨, ૪૨, ૪૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાય ગયેલ.
૯

અ.હે.કો. જયાંતીભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . II–ગુ.ર.નાં- ૪૦૮/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨ મુજબ તા-

કુ લ દક.રૂ.૧૭૯૯૦/- ના

દે વજીભાઇ બ.નાં-૮૩૧

૧૫/૧૦/૨૦૧૯ એવી રીતે કે મદદગારી થી પોતાના આધથિક ફાયદા સારૂ

મુદામાલ

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી પાના, મોબાઇલ, સાિન મળી કુ લ

સ્ટે શન જી.નવસારી

દક.રૂ.૧૭૯૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી :-(૧) કૈ લાશભાઇ ઉદાલાલ કુ માવત

શ્રી એસ.વી.વસાવા

તા.વાાંસદા જી.નવસારી (૨) ધનરવભાઇ કનુભાઇ િો.પટે લ તા.ચીખલી જી.નવસારી

સી.પો.સ.ઈ વાાંસદા

(૩) ધમતલભાઇ બાલુભાઇ િો.પટે લ રહે.વાદરવેલા વાિરી ફળીયા તા.વાાંસદા

પોસ્ટે

જી.નવસારી (૪) સુરેશભાઇ રમણભાઇ િો.પટે લ રહે.વાિાબારી મોટા ફળીયા
તા.વાાંસદા જી.નવસારી (૫) પ્રમોદભાઇ બાબુભાઇ િો.પટે લ રહે.લીબારપાડા
ધનશાળ ફળીયા તા.વાાંસદા પકડાય ગયેલ.

અ.હે.કો. અધનલભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.ન.૫૮૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ AE, ૮૧, ૯૮(૨)

કુ લ કક.રૂ.૫,૭૩,૧૦૦/- નો

લક્ષ્મણભાઇ બ.નાં.૭૮૪

તા-૧૮/૧૦/૨૦૧૯ પકડાયેલ આરોપી હરીશભાઇ ચાાંદીયાભાઇ ગામીત

મુદામાલ

એસ.વી.વસાવા.સી.પો.

રહે.રામપુરા ધનશાળ ફળળયુાં તા.સોનગઢ જી.તાપી તથા યુસફુ ભાઇ લાલજીભાઇ

સ.ઇ. વાાંસદા

ગામીત રહે.સાાંઢકુ વા મોટાંુ ફળળયુાં તા.સોનગઢ જી.તાપી નાઓએ પોતાની કબ્જજાની

પો.સ્ટે .નવસારી.

મહેન્દ્ર બોલેરો ગાડી નાંબર- GJ-12 BR-4912 માાં વગર પાસપરમીટ ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ-૭૫૬ જેની દક.રૂ. ૭૨,૦૦૦/નો મહેન્દ્ર બોલેરો ગાડી નાંબર-GJ-12 BR-4912 ની દક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
કક.રૂ.૫,૭૩,૧૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવ.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 આજકદન 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 કફલ્મ 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 લોકદહતની 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

