પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૨/૧૨/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
અ.નાં

સારી કામગીરી કરનાર

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

અધિકારી/ કમમચારી
૧

નવસારી જીલ્લા

ફેસબુક ઉપર ફેક આઇ.ડી. બનાવી બબભત્સ ફોટો તથા કોમેન્ટ કરનાર ત્રણ ઇસમો

પોલીસની ટે કનીકલ

(૧) હિરે ન જયેશભાઇ બારોટ (ર) સ્નેિીલ રામજીભાઇ મકવાણા (૩) રાહુલ

ટીમ.

સાંજયભાઇ પાટીલ, ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શન ફ.ગુ.ર.નાં.૨૩/૧૯, IPC કલમ ૩૫૪
(બી), ૧૧૪, IT એકટ-૨૦૦૦ની કલમ ૬૬(સી) (ડી), (ઇ) મુજબના કામે અટક કરી
સાયબર ક્રાઇમના ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી નવસારી જીલ્લા પોલીસ, ટે કનીકલ ટીમ.

૨

મહિલા સશકધતકરણના ભાગરુપે નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનના સીસોદ્રા ગામે આદશમધનવાસી શાળાની ધવિાધથિનીઓને સ્વરક્ષણ તાલીમ.

૩

૪

જજલ્લા પોલીસ અને સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી, નવસારી દ્રારા નવસારી િાઇસ્કુ લ ખાતેના ધવિાધથિનીઓ માટે ધનષણાાંત શ્રી વીસ્પી કાસદ અને
તેમની ટીમની મદદથી સ્વ-રક્ષણ તાલીમ આપવામાાં આવી.

૫

જજલ્લા પોલીસ અને સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી, નવસારી દ્રારા નવસારી િાઇસ્કુ લની ધવિાધથિનીઓને ધનષણાાંત શ્રી વીસ્પી કાસદ અને તેમની
ટીમની મદદથી સ્વ-રક્ષણ તાલીમની શરુઆત

૬

એલ.સી.બી. નવસારી દ્રારા આરોપી હદપક ઉફે કાલેબાબા ઉફે કાળીયો અશોક દે વરે રિે. અમીરાજ
સોસાયટી , નવસારીને (૧) વલસાડ રુરલ પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં. ૦૫૭૧/૨૦૧૬, (ર) સચીન પો.સ્ટે . થડમ
ગુર..નાં. ૧૧૨૦/૨૦૧૯ ના પ્રોિીબીશનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડવામાાં આવ્યો.

૭

સોશીયલ મીડીયા ઉપર ખોટા કે ઉશ્કેરાટ ફેલાય તેવા સાંદેશાઓ, વીડીયો, ફોરવડમ કરનાર કે , ફેલાવનાર ધવરૂધ્િ કાયદે સર કાયમવાિી કરવામાાં
આવશે. નાગરીકોએ કોઇપણ સાંદેશાઓ પુરતી ખરાઇ કયામ ધવના ફોરવડમ કે શેર ન કરવા ધવનાંતી છે .
નવસારીની શાાંધતધપ્રય જનતાને નમ્ર ધનવેદન છે કે, એન.આર.સી.(NRC) તથા સી.એ.બી. (CAB) બાબતે ખોટી અફવાઓથી દુર રિી

૮

તમામને શાાંધતપુણમ વ્યવિાર કરવા અપીલ છે .
1. જીલ્લા શિેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ િાથ િરવામાાં આવેલ િોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયોજન
કરી સગા સબાંધીનો સાંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાાં આિે છે .



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાાં આિેલ િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરિામાાં આિે છે .



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમાાં તાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નાંબર પર કોલ કરિાથી હેલ્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર તેમજ જીલ્લાના તમામ
અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાાં આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો િાથ િરવામાાં આવેલ િોય.



રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાાં આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાાં કાયષક્રમો કરિામાાં આિે



રાફીક જનજાગવૃ ત અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાાં આર.ટી.ઓની મદદથી
અિેરનશ કાયષક્રમો રાખિામાાં આિેલ.



િારાં િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાાં આિે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષટ કામગીરી/સ્ટ્રે ટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ટ્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાાં આિે છે . હોટલો, ઢાબા, તેમજ િાહનોનુ ાં ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાાં આિેલ છે .


િારાં િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબાંધી રાખિામાાં
આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો
યોજમાાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે .



અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કે મ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાાં આિે છે

