પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
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

એ.એસ.આઇ.

ચીખલી પો.સ્ટે . III- ૪૧૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ એઈ, ૯૮(૨) મુજબ તારીખ:

કુ લ મુદ્દામાલની કકિંમત

રધવન્દ્રભાઇ

૦૮/૦૭/૨૦૧૯

રૂ.૩,૦૦,૮૦૦/

જયરામભાઇ

સાદકપોર ગામ બામણીયા ફળીયા તા.ચીખલી જજ.નવસારી વાળાએ સદર પકડાયેલ

બ.નાં.૬૫૧ નોકરી

વાદળી અને સફેદ કલરના ટ્રે લર સાથેના ટ્રે ક્ટર નાં.GJ-21-J-8143 માાં ગેર કાયદે સર

ચીખલી પોલીસ સ્ટે શન

વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂ ધવસ્કીની બાટલીઓ નાંગ -૧,૯૨૦

જજ.નવસારી

જેની કકિંમત રૂ.૧,૦૦,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા ટ્રે લર સાથેના ટ્રે ક્ટર નાં.GJ-21-J-

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
ના રોજ વોન્દ્ટેડ આરોપી આશીષ અરધવિંદભાઇ િો.પટે લ રહે.

8143 જેની કકિંમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ મુદ્દામાલની કકિંમત રૂ.૩,૦૦,૮૦૦/- નો
મુદ્દામાલ દમણ ખાતેથી લાવી સદર ટ્રે કટરના ટ્રે લરમાાં મોજે સાદકપોર ગામ ઘડુલી
ફળીયાના જાહેર રોડની બાજુમાાં ઝાડી ઝાખરા પાસે તા.ચીખલી જજ.નવસારી ખાતે
સાંતાડી રાખેલ જે ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ
ગયેલ.
અ.પો.કો.સુધનલભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . III ગુ.ર.ન.૩૭૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫AE,૮૧,૯૮(૨) મુજબ

વાહન તથા પ્રોહીબીશન

ધવનોદભાઇ બ.નાં.૮૩૩

તારીખ-૦૮/૦૭/૨૦૧૯

મુદામાલ કુ લ કક.રૂ.

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

નાંબર- GJ-16 BG-6471માાં વગર પાસપરમીટ ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની

સ્ટે શન જી.નવસારી

વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બાટલીઓ નાંગ- ૧૫૧ જેની કક.રૂ.૧,૦૪,૦૦૦/- નો તથા

આ કામે તહોમતદારે પોતાની કબજાની ટાવેરા ગાડી

૫,૦૫૦૫૦/-

આરોપીની અંગઝડતી દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની કક.રૂ.૫૦૦/- તથા
આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા ૫૫૦/- તથા ટાવેરા ગાડી
નાંબર-GJ-16 BG-6471 ની કક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. ૫,૦૫૦૫૦/-નો
મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ તથા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનેા જથ્થો ભરે લ
ટાવેરા ગાડી નાંબર-GJ-16 BG-6471 આપનાર કમલેશભાઇ ઉફમ પીન્દ્ટુ ઉફમ બાઠીયો
મહેન્દ્રભાઇ યાદવ રહે-મોરાઇ ઉદવાડા જી.વલસાડનાને તથા અંકલેશ્વર તુલસી હોટલ
જેના પુરા નામ સરનામાની ખબર નથી તે બાંન્નેને વોન્દ્ટે ડ જાહેર કરી ગુનો કયામ ધવગે રે
બાબત
અ.પો.કો. કહરલભાઇ

બીલીમોરા પો.સ્ટે થડમ ગુ.ર.નાં. ૪૩૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-AE, ૮૧,૯૮(૨)

કુ લ રૂપીયા ૫૯,૫૮૦/-

છનાભાઇ

મુજબ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ એવી રીતે કે તહો- (૧) રોકહતભાઇ ચાંપકભાઇ િો.પટે લરહે-

ના પ્રોહીમુદામાલ

બ.નાં.૪૮૨,નોકરી.

તલોિ રામજી માંકદર પાછળ બીલીમોરા તા- ગણદે વી જી-નવસારી (૨) વોન્દ્ટેડ-

બીલીમોરા પો.સ્ટે

જયેશભાઇ પુરૂ નામની ખબર નથી જેઓ રહે-િરાસણા ડુાંગરી તા-જી વલસાડ નાઓએ

તપાસ કરનાર

એક્બીજાની મદદગારી થી HONDA AVIATOR મોપેડ ર.જી નાં. GJ-15-AN-815

અધિકારી :-

એન્દ્જીન નાં-JF21E9372223ની મોપેડ જેની કકિંમત રૂ.૨૦,૦૦૦/-ની માાં ભારતીય

સી.પો.સ.ઇ.

બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બાટલીઓ તથા ટીન બીયરો તથા પાઉચ કુ લ નાંગ-૩૪૧

એચ.પી.ગરાસીયા

કક.રૂ.૩૯,૦૮૦/- નો મુદામાલ તથા મોપેડની કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલની કકિંમત

બીલીમોરા પો.સ્ટે ..

આશરે રૂ.૫૦૦ મળી કુ લ રૂપીયા ૫૯,૫૮૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ.

અ.હે.કો.મોહનભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે III ગુ.ર.ન.૩૯૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫AE મુજબ તા-

કક.રૂ.૮૫,૨૦૦/- નો

ભોરૂભાઇ બ.નાં.૮૫૬

ુ ાઇ નાયકા રહે- ઉનાઇ ચરવી જુના
૧૩/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહો નટુભાઇ રાં ગભ

પ્રોહીમુદામાલ

નોકરી વાાંસદા પોલીસ

હટવાડા ફળીયા તા.વાાંસદા જી.નવસારી નાએ સીણિઇ પટે લ ફળીયામા આવેલ

સ્ટે શન નટુભાઇ

અયુબ અહમદ શેખના શેરડીવાળા ખેતરમાાં પરપ્રાાંત ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી

રાં ગજીભાઇ નાયકા રહે-

દારૂનેા જથ્થો વ્હીસ્કી તથા ટીન બબયરની બાટલીઓ નાંગ- ૧૦૭૭ કક.રૂ.૮૫,૨૦૦/- નો

ઉનાઇ ચરવી જુના

મુદામાલ રાખી પોલીસની રે ઇડ જોઇ નાસી ગયેલ તેને વોન્દ્ટેડ જાહેર કરી ગુનો કયામ

હટવાડા ફળીયા

ધવગે રે બાબત

તા.વાાંસદા જી.નવસારી
અ.પો.કો રોહીત

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં. ૫૨૮/ર૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૮૧,

પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર

ભગીરથભાઇ

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ તા. ૧૭/૦૭/૧૯ ના રોજ આ કામના પકડાયેલ આરોપી

કુ લ્લે રૂ.૧,૩૪,૯૪૦/- ના

બાં.નાં.૪૯૭ નોકરી

મયુરભાઇ જશવાંતભાઇ ચૌહાણ રહે.૬૮, ધનમામ ણ પાકમ સોસાયટી, માાંજલપોર,

પ્રોહી મુદ્દામાલ

પેરોલ ફલો સ્કોડ,

વડોદરાનો મીસ્તુબીસી લેન્દ્સર કાર રજીસ્ટ્રે શન નાંબર. GJ-06-AB-9315 ની લઇ

એટે ચ, એલ.સી.બી.

સેલવાસ ખાતે જઇ અલગ અલગ બારમાાંથી ૭ પુઠાના બોક્ષમાાં ભારતીય બનાવટનો

નવસારી તપાસ

ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બાટલીઓ નાંગ ૧૦૮ કકિંમત રૂપીયા

કરનાર અધિકારી :-

૩૪,૪૪૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે ખરીદ કરી કારમાાં ભરી વડોદરા

પો.સ.ઇ શ્રી

ખાતે વહન કરી લઇ જતા ઉપરોકત પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર કી.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા

એન.બી.સોલાંકી

આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન ૧ કકમત રૂ.૫૦૦/- મળી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

કુ લ્લે રૂ.૧,૩૪,૯૪૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ

પો.કો જયપાલધસિંહ

ગણદે વી પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં.૪૭૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એક કલમ ૬૫એઇ, ૮૧, ૯૮(૨)

મારૂતી સ્વીફ્ટ કાર,

પોપટભાઇ બ.નાં ૪૩૧

મુજબ તારીખ:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહો (૧) ધવજય સોમાભાઇ રાઠોડ રહે.

પ્રોહીમુદામાલ મળી

નોકરી ગણદે વી પો.સ્ટે .

સુરત ન્દ્ય ુ બોમ્બે માકે ટની સામે મોમનાની ચાલ ઝૂપડ પટ્ટીમાાં તા.જી.સુરત તથા (૨)

કુુ્ લ્લે કક.રૂ. ૨,૩૧,૩૦૦/-

અતુલભાઇ મહેશભાઇ રાઠોડ રહે. સુરત પવમતપાટીયા હળપતીવાસ ડુાંભાલ ગાયત્રી

ના મુદ્દામાલ

માંદીર પાસે સુરત તથા વોન્દ્ટેડ આરોપી (૩) શૈલેષ જેના પુરા નામની ખબર નથી
રહે. દમણ જેનો મો.નાં ૮૧૪૧૨૦૯૫૮૮ નાનો છે . નાઓએ એકબીજાની મદદગારી થી
આરોપી નાંબર ૧ તથા ૨ નાઓએ પોતાના કબજાની એક સફેદ કલરની મારૂતી
સ્વીફ્ટ કાર

જેનો રજી.નાંબર GJ-05-RA-0717 ની માાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ

દારૂની તથા ટીનબીયરની બાટલીઓ નાંગ ૫૨૮ જેની કક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- ની તથા કાર
ની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા બે સેમસાંગ મોબાઇલ ફોનની કક.રૂ ૨૫૦૦/- ની મળી કુુ્ લ્લે
કક.રૂ. ૨,૩૧,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાંબર ૧ તથા ૨ નાઓ પકડાઇ ગુનો
કયો વી.બાબત
અ.હે.કો.ધનલેશભાઇ

વાાંસદા

પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં. ૩૯૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫AE,૮૧,૯૮(૨)

બોલેરો પીકઅપ તથા

અરધવિંદભાઇ

તારીખ:- ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહોએ પોતાના કબજાનો બોલેરો પીકપ ગાડી

પ્રોહીમુદામાલ મળી કુ લ

બ.નાં.૮૮૦ નોકરી

નાંબર- GJ-05-BT-2548 માાં વગર પાસપરમીટ ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની

કક.રૂ. ૫,૮૦,૩૦૦/- નો

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બાટલીઓ નાંગ-૧૦૩૨ જેની કક.રૂ. ૭૪,૪૦૦/- નો તથા

મુદામાલ

જી.નવસારી

આરોપીની અંગઝડતી દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા
આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂધપયા ૭૦૦/- તથા GJ-05-BT-2548
ની કક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા શાકભાજી રાખવાની ખાલી કે રેટો નાંગ-૧૮ જેની કક.રૂ.
૯૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ. ૫,૮૦,૩૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ
ધવગે રે બાબત

આ.પો.કો.

એવી રીતે કે , ઉપરોકત પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી ધપ્રયાાંકભાઇ s/o

સ્કોડા કાર તેમજ

કદગ્વીજયધસિંહ

બીપીનભાઇ ભાયલાલાભાઇ પટે લ રહે. હાલ – િર નાંબર-૬૦ સાાંઇ આધશષ સોસાયટી

પ્રોહીમુદામાલ મળી

ધવનોદધસિંહ બ.નાં.૩૬૭

નવસારી રૂરલ III ગુ.ર.નાં.૫૩૯/૨૦૧૯

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (એ),(ઈ), ૮૧ ૯૮(૨)

નોકરી-નવસારી રૂરલ

મુજબ તા:-૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ઉત્રાણ-૨ જુના કોસા રોડ અમરોલી સુરત મુળ રહે-

પોલીસ સ્ટે શન.

નરસાંડા બાલમાંકદર ફળીયા તા.નડીયાદ જી.ખેડા નાએ પોતાના કબ્જજાની એક સીલ્વર

કુ લ્લે ૩,૩૯,૪૦૦/- નો
મુદામાલ

કલરની સ્કોડા લૌરા કાં પનીની કાર નાં.GJ-05-CR-2029 માાં ભારતીય બનાવટના
ધવદે શી દારૂનો જથ્થો ટીન બીયર તથા નાની બાટલી નાંગ-૪૦૮ જેની કક.રૂ.
૩૮,૪૦૦/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની
કક.રૂ. ૧૦૦૦/- મળી કુ લ્લે ૩,૩૯,૪૦૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ
અ.હે.કો. પ્રકદપભાઇ

નવસારી રૂરલ III ગુ.ર.નાં. ૫૪૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨) મુજબ

સ્વીફટ કાર તથા

હકરધસિંગભાઇ

તા:૨૦/૦૭/૨૦૧૯

પ્રોહીમુદામલ મળી કુ લ્લે

બ.નાં.૯૩૭ નોકરી-

પોતાના કબ્જજાની એક સફેદ કલરની મારૂધત કાં પનીની સ્વીફટ કાર નાં. GJ-19-AA-

૩,૨૮,૮૨૦/- નો

નવસારી રૂરલ પોલીસ

2713 માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો ટીન બીયર તથા વ્હીસ્કી

મુદામાલ

સ્ટે શન

બાટલીઓ નાંગ-૧૩૨ જેની કક.રૂ. ૨૮,૩૨૦/-નો જથ્થો તથા ગાડીની કક.રૂ.

વાગ્યે આ કામના આરોપી નાઓએ પાસ પરમીટ વગર

૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૩,૨૮,૮૨૦/- નો
મુદામાલ વોન્દ્ટે ડ આરોપી નાં.(૨) રાજેશભાઇ જેના પુરાનામ સરનામાની ખબર નથી
મો.નાં.૭૩૮૩૮૮૯૨૬૮ નાઓએ ભરી આપી વહન કરી લઇ આવતાાં પોલીસ વોચ
તથા નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારીથી ગુનો કરે લ હોય, ધવગે રે
બાબત.
જીલ્લાના તમામ પોલીસ કમમચારીઓ/ અધિકારીશ્રીઓના સને ૨૦૧૯ ના વષમ માટે મેડીકલ કે મ્પનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી નવસારી અને ટ્રાફીક એજયુકેશન ટ્રસ્ટ નવસારીના સયુક
ાં ત ઉપક્રમે મકહલા પોલીસ કમમચારઓની સ્વાસ્થય સબાંિી સમસ્યાનુાં
ધનરાકરણ સેધમનાર તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ઘાાંચીપાંચની વાડી , નવસારી

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



અન્દ્ય 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

