પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૯ થી ૨૨/૦૯/૨૦૧૯
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

અધિકારી/ કમમચારી
1

નવસારી એલ.સી.બી.

નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં

પોલીસ

હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી મહમદઆફતાબ ખાન ઉફે
અલ્તાફ કાસીમખાન પઠાણ રહે. ૩૦૨, ન્યુરેસીડેન્સી , સલાબતપુરા રુસ્તમપુરા ,
ચીલમવાડ, સુરતને સોનાનુ માંગળસુત્ર, પેન્ડલ, સોનાની બુટ્ટી મળી કુ લ રુ.
૧,૫૬,૫૧૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી નવસારી રુરલ પો.સ્ટે .ને સોપવામાાં
આવેલ.

2

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ પ્રોહોબીશન પ્રવ ૃધત અટકાવવા પ્રેટોલીંગમાાં

એલ.સી.બી.

હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) દશમન અશોકભાઈ સોરઠીયા
રહે. સરદાર પેલેસ, પુણાગામ ,સુરત (૨) હરીભાઈ પ્રેમજીભાઈ સલીયા, રહે ઓમ
ટાઉનસીપ કામરે જ સુરત. નાઓને ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારુની બાટલી
નાંગ ૧૨૧ કી.રુ. ૩૯૦૪૦/- તથા મોબાઇલ/વાહન મળી કી.રુ. ૫,૦૦,૦૦૦ કુ લે
કી.રુ.૫,૪૫,૦૪૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકડી પાડી ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનને
સોપવામાાં આવેલ.

3

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ પ્રહોબીશન પ્રવ ૃધત અટકાવવા પ્રેટોલીંગમાાં

એલ.સી.બી

હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) ધનલેશભાઈ દામજીભાઈ
મુલાણી રહે. સુદ
ાં રબાગ સોસાયટી,પુણાગામ ,સુરત (૨)રાજેશભાઈ ધવનુભાએ
બાલિા.રહે.યોગીચોક વરાછા,સુરત.(૩) માાંગીલાલ હેમરાજ જૈન.રહે. વેસ્ટન
ુ ય રે સડેન્સી,પાલ અડાજણ,સુરત નાઓને ભારતીય બનાવટની ધવદે શી
શેત્ાંજ
દારુની બાટલી નાંગ ૧૮૩ કી.રુ. ૩૮૦૪૦/- તથા મોબાઇલ/વાહન મળી કી.રુ.
૩,૦૦,૦૦૦ કુ લે કી.રુ.૩,૫૫,૦૪૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકડી પાડી ચીખલી
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

4

નવસારી એલ.સી.બી.

નવસારી એલ.સી.બી. પોલીસ તથા પેરોલ ફલો સ્કોડમ ની ટીમ દ્રારા ધમલ્કત

પોલીસ તથા પેરોલ

સબાંિી ગુનાઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી

ફલો સ્કોડમ

આિારે આરોપી (૧) અબ્દુલકલામ મહમદઇસ્લામ ચૌિરી રહે . સુરત
સગરામપુરા, હરી મસ્જીદની ગલીમાાં મુળ રહે. ઉનસાડ તા.મહેદાવલ થાણા
બખીરા જી. સાંતકબીરનગર (યુ.પી.) ઇસ્તીખાર મહમદસફાત ખાન રહે. ૨૯
તીરુપતી સોસાયટી કવાસગામ તા. ચોયામ સી જી. સુરત મુળ રહે. ભેડવહા, પોસ્ટ
કડજા, થાણા-ખેસરાહા તા. બાસી જી. ધસધ્િાથમનગર (યુ.પી.) (૩) દદવાાંકર ઉફે છોટુ
એકનાથ ચૌહાણ રહે. તા. ચોયામ સી, જી. સુરત મુળ રહે. કીશનગાંજ, બીડી માકે ટ ,
પ્લોટ નાંબર ૨૧ ન્યુ દદલ્હી, (૪) શુભનેશકુ માર દદનેશકુ માર ભારતીય, રહે.
મોરાગામ તપોવન સોસાયટી -૧૧, ધવજયભાઇ ધમશ્રાના મકાનમાાં , મોરા ટે કરા,
ુ ામ, પોસ્ટ બબલવા, થાણા થરવઇ, જી.
મગદલ્લારોડ, હજીરા, સુરત, મુળ રહે. મનેથગ

રીકવર કરે લ મુદામાલ

ઇલાહાબાદ , (યુ.પી.) ને (૧) હાઇવા ટ્રક-ર, (ર) મારુતી સ્વીફટ કાર -૧, (૩)
મોબાઇલ ફોન – ૦૮ , કુ લે દકમાંત રુ.,૫૩,૧૩,૫૦૦/ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી
(૧) ચીખલી ફ. ૧૧૭/૧૧૭/૧૮, (ર) ચીખલી ફ. ૧૪૩/૧૮, (૩) નવસારી રુરલ
પો.સ્ટે . ફ. ૦૮/૧૯ (૪) અંકલેશ્વર જી.આઇ.ડી.સી. ફ. ૧૩૧/૧૮ (૪) વલસાડ ડુાંગરા
પો.સ્ટે . ફ. ૧૧/૧૯, (પ્) સોનગઢ-તપી પો.સ્ટે . ફ. ૧૨/૧૯ , (૬) વ્યારા તાપી પો.સ્ટે .
ફ. ૬૯/૧૯ (૭) કામરે જ-સુરત પો.સ્ટે . ફ. ૧૫૬/૧૯ (૮) કોસાંબા-સુરત પો.સ્ટે . ફ.
૧૦૨/૧૦૨/૧૯ મુજબના ગુનાઓ શોિી કાઢવામાાં આવેલ અને નવસારી રુરલ
પો.સ્ટે .ને સોપવામાાં આવેલ.
5

નવસારી જીલ્લામાાં સાયબર ક્રાઈમ સબાંિી ગુનાને પહોંચી વળવા ટે કનીકલ સેલ ની તા. ૧૫મી સપ્ટે બર-૨૦૧૯ ના રોજ તાલીમ નુાં
આયોજન કરે લ

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 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

