પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૬/૨૦૧૯
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

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ, અને પેરોલ ફલો પોલીસ

એલ.સી.બી. પોલીસ,

ધમલ્કત સબાંિી ગુના તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા

અને પેરોલ ફલો

પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી

પોલીસ

આનાંદભાઇ સુમનભાઇ રાઠોડ રહે. દાં ડેશ્વર વાડી ફળીયુ, તા. જી.
નવસારીને ચોરીમાાં ગયેલ મોટર સાયકલ GJ21AK205 કી.રુ.
૧૫,૦૦૦/- સાથે પકડી પાડી નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટે શનનો
ચોરીનો ગુનો શોિી કાઢવામાાં સફળતા મળે લ.

અ.હે.કો. સુરેશભાઇ

બીલીમોરા બીલીમોરા પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં.૩૬૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ

શાહરભાઇ બ.નાં.૭૪૧

કલમ ૬૫-AE,૮૧, ૯૮(૨) મુજબ એવી રીતે કે તહો .(૧) સાંદદપભાઇ

નોકરી બીલીમોરા

જગુભાઇ કો.પટે લ રહે- વાઘરે ચ વલસાડી ઘોલ ફળીયા તા-ગણદે વી

પો.સ્ટે .

જી-નવસારી(૨) વોન્ટે ડ ચેતનકુ માર રે વાદાસ મીસ્ત્રી રહે- ભરુચ

કુ લ્લે દક.રૂ.૧,૪૮,૯૫૦/-ના મુદામાલ

વેજલપુર ગામડીયાવાડ તા.જી-ભરૂચ મો.નાં-૮૩૨૦૯૨૪૩૩૯ નાઓએ
એકબીજાની મદદગારી કરી તહો.નાં-૨ નાએ તહો.નાં-૧ પાસેથી
ઉપરોકત પ્રોહી મુદ્દામાલ માંગાવી તહો.નાં-૧ નાએ પોતાના કબજાના
ઘરમાાં તથા પોતાના કબજાની ઉપરોકત ત્રણ મો.સામાાં પેટ્રોલ ટાાંકી
તથા શીટની નીચે ચોર ખાનામાાં તથા ઘરના પ્રથમ ખાંડના પલાંગની
નીચે પાાંચ પ્લાસ્ટીકના મીણીયાના મોટા થેલામાાં ભારતીય બનાવટનો
ધવદે શીની બાટલીઓ તથા ટીનબીયર તથા પાઉચ મળી કુ લ્લે નાંગ
૬૬૫ દકિંમત રૂધપયા ૬૬,૯૫૦/-ની મત્તાનો પ્રોહી. મુદ્દામાલ તથા
ઉપરોકત ત્રણ મો.સાની દક.રૂ.૮૦,૦૦૦/-તથા નાંગ-૧ મોબાઇલ દક.રૂ૨૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૧,૪૮,૯૫૦/-ના મુદામાલ સાથે રે ઇડ દરમ્યાન
તહો.નાં-૧ પકડાઇ જઇ તથા તહો.નાં-૨ નહી પકડાઇ ગુનો કરે લ ધવગેરે
અ.પો.કો સાંતોષભાઇ
સુધનલભાઇ બ.નાં-૪૭૮
નોકરી નવસારી ટાઉન
પો.સ્ટે

. નિસારી ટાઉન પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં ૪૭૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ

કલમ ૬૫એ,ઈ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ એવી રીતે કે આ કામે
પકડાયેલ તોહ. પોતાના કબ્જજાની મારૂતી અલ્ટો કાર નાં. GJ-05-JD4876 મા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની
વ્હીસ્કીની ૭૫૦ મીલીવાળી જે તે કાં પનીના શીલબુચ લેબલવાળી
બાટલીઓ નાંગ ૬૩ દકિં રૂ. ૩૦,૯૧૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન X-ZIOX
કાં પનીનો દકિં રૂ. ૧૦૦૦/- તથા અલ્ટો કારની દકિં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી
કુ લ દકિં રૂ. ૧,૩૧,૯૧૦/- નો મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે વહન કરી
લાવી સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત

કુ લ દકિં રૂ. ૧,૩૧,૯૧૦/- નો મુદ્દામાલ

જગતધસિંહ મનુભા

ગણદે વી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં. ૪૧૨/૨૦૧૯ પ્રોહી.એક્ટ કલમ ૬૫-AE, ૮૧,

ગોહીલ અ.હેડ.કો

૯૮(૨) મુજબ એવી રીતે કે આ કામના તહો (૧) દહતેષભાઇ ઉફે બટાકુ

બ.નાં.૯૦૦ નોકરી

ધિરૂભાઇ નાયકા રહે. પારડી કોતલાવ ખજુરીયા ફળીયા તા.પારડી

ગણદે વી પો.સ્ટે .

જી.વલસાડ (૨) વોન્ટે ડ:- પીયુશ ઉફે બુઠો રહે. ધસસોદ્રા તા.જજ.નવસારી

જી.નવસારી,

નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જજાની એક સફેદ

કુ લ્લે દક.રૂ.૩,૬૨,૪૦૦/-

કલરની સ્વીફ્ટ કાર નાંબર વગરની મા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી
દારૂની બાટલીઓ નાંગ ૧૨૪૮ જેની કુ લ્લે દક.રૂ.૬૨,૪૦૦/- ની તથા
સ્વીફ્ટ કારની દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૩,૬૨,૪૦૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઈ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત.
આ.પો.કો દકરણભાઇ

ગણદે વી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં. ૪૧૩/૨૦૧૯ પ્રોહી.એક્ટ કલમ ૬૫-AE, ૮૧,

ભગુભાઇ બ.નાં.૨૭૫

૯૮(૨) મુજબ એવી રીતે કે આ કામના તહો (૧) આશાબેન ઉફે

નોકરી ગણદે વી

હેમલતાબેન WD/O કમલેશભાઇ શ્યામજીભાઇ સુરતી રહે.હાલ

પોલીસ સ્ટે શન

નવનીતનગર રોલા ડુાંગરી તા.જજ.વલસાડ મુળરહે.કલવાડા સહકાર

કુ લ્લે દક.રૂ.૧,૮૮,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ

ચોક તા.જજ.વલસાડ (૨) ધમનાક્ષીબેન ઉફે ટીનાબેન W/O ગીરીશભાઇ
શ્યામજીભાઇ સુરતી રહે.હાલ નવનીતનગર રોલા ડુાંગરી તા.જજ.વલસાડ
(૩) વોન્ટે ડ:- ધમતીન કમલેશભાઇ સુરતી રહે.હાલ નવનીતનગર રોલા
ડુાંગરી તા.જજ.વલસાડ મુળરહે.કલવાડા સહકાર ચોક તા.જજ.વલસાડ
નાઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબ્જજાની એક સફેદ
કલરની મારૂતી ઈક્કો કાર તેનો રજી.નાં GJ-15-CD-6732 મા ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ નાંગ ૮૪ જેની કુ લ્લે
દક.રૂ.૩૮,૪૦૦/- ની તથા ઈક્કો કારની દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તેમજ
મોબાઈલની દક.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૧,૮૮,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ
સાથે તહો. પકડાઈ જઈ
અ.પો.કો આલાભાઇ

બીલીમોરા પો.સ્ટે .III ગુ.ર.નાં. ૩૭૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કુ લ ૧૪,૧૭૨ નાંગ બોટલો તથા બોટ

સવશીભાઇ બ.નાં- ૯૧૯

(a),(e), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ એવી રીતે વોંટે ડ આરોપી દહરે ન અશોકભાઇ

(કોટયુ)ાં કુ લ રૂધપયા ૨૬,૩૨,૮૦૦/- નો

ૃ , સુરત
ઓપરે શનગપ

ટાં ડેલ રહે.બીલીમોરા,માછીવાડા સુભાષચોક તા.ગણદે વી, જજ.નવસારી

મુદ્દામાલ

ધવભાગ,સુરત

એ એકબીજાની મદદગારી કરી પરપ્રાાંતીય ભારતીયબનાવટનો ધવદે શી
દારૂ ૩૬૫ પુઠાના બોક્ષમાાં તથા છુટી વ્હીસ્કીની નાની મોટી તથા ટીન
બીયરની કુ લ ૧૪,૧૭૨ નાંગ બોટલો, દક.રૂ.૧૧,૩૨,૮૦૦/-નો
ગેરકાયદે સર રીતે જથ્થો ખરીદ કરી એક રજીસ્ટ્રે શન નાંબર વગરનુાં
નેવી-બલ્યુ કલરનુાં કેસરી પટ્ટાવાળી બોટ (કોટયુ)ાં દક.રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/માાં રાખી દરીયા મારફતે વહન કરી મોજે બીલીમોરા બાંદર (ખાડી)
ઉપર લાવી રાખી ગુન્હો કરે લ હોય પાંચનામાની ધવગતે પ્રોહી જથ્થો
તથાબોટ (કોટયુ)ાં ની દકમત મળી કુ લ રૂધપયા ૨૬,૩૨,૮૦૦/- નો
મુદ્દામાલ કબજે કરવામાાં આવેલ અને રે ઇડ દરમ્યાન આરોપીને પકડી
પાડવામાાં આવેલ.

આ.પો.કો. ધપનલકુ માર

ચીખલી પો.સ્ટે .III- ૩૮૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨),

અજુ મનભાઇ બ.નાં.૬૭

મુજબ એવી રીતે કે આ કામના તહો (૧) ધવમલભાઇ મહેશભાઇ

નોકરી ચીખલી પોલીસ

િો.પટે લ ઉં.વ.૨૩ િાંિો મજુરી રહેવાસી પારડી દમણીઝાપા તા.પારડી

સ્ટે શન જજ.નવસારી

જજ.વલસાડ

કુ લ દકિં.રૂ.૫,૬૭,૮૫૦/- ના મુદ્દામાલ

(૨) મનીષભાઇ અશોકભાઇ િો.પટે લ ઉં.વ.૧૯ િાંિો મજુરી રહેવાસી
પારડી દમણીઝાપા તા.પારડી જજ.વલસાડ ઓએ મરૂન કલરની વેનામ
ગાડી નાંબર GJ-15-CA-0900 માાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શીદારૂ ધવશ્કીની બાટલીઓ નાંગ-૩૩૮ જેની
દક.રૂ.૫૭,૮૫૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા પકડાયેલ આરોપીઓના
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ જેની દકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા મરૂન કલરની વેનામ
ગાડી નાંબર GJ-15-CA-0900 જેની દક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
દકિં.રૂ.૫,૬૭,૮૫૦/- ના મુદ્દામાલ ફેરા ફેરી કરતા પોલીસની નાકબાંિી
દરમ્યાન આરોપી નાં-૧ તથા ૨ પકડાઈ ગયેલ અને આરોપી ૩ નાઓ
નદહ પકડાયેલ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.
તા. ૨૧મી જુન-૨૦૧૯ ના રોજ ધવશ્વ યોગ દદવસ ની ઉજવણીમાાં નવસારી જીલ્લા પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ વહીવટી પ્રશાસન દ્રારા રાખેલ
કાયમક્રમમાાં કલાક ૦૬/૩૦ થી ૦૮/૩૦ સુિી હાજર રહી રાષ્ટ્ટ્રીય પ્રસારણ તથા યોગમાાં ભાગ લીિેલ.

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 સબંધીનો સંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે .



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



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્િાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્િારમાં િાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો િેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર 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 કરિામાં આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્િાહની ઉિજણી કરિામાં આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયષક્રમો કરિામાં આિે



રાફીક જનજાગવૃ િ અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ િેમજ શાળા કોલેજોમાં આર.ટી.ઓની મદદથી
અિેરનશ કાયષક્રમો રાખિામાં આિેલ.



િારં િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાં આિે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ્ટ 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 કરિામાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાં આિે છે . હોટલો, ઢાબા, િેમજ િાહનોનુ ં ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાં આિેલ છે .


િારં િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડિા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ િેમજ નાકાબંધી રાખિામાં
આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા િેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાં અિેરનસ આિે િે સારુ સેવમનારો
યોજમાં આિે છે . ક્ષમિા વિકાસનુ ં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાં 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 કરિામાં આિે છે

