પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ થી ૨૪/૧૧/૨૦૧૯
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
1

ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનની વાધષિક તપાસણી દરમ્યાન મોગાર ગામે ગામ આગે વાનો સાથે લોકસાંવાદ કાયમક્રમ રાખવામાાં આવેલ

2

અ.પો.કો. અમર

નવસરી રૂરલ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં.૮૨૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (એ)(ઇ),

કુ લ્લે કક.રૂ. ૫,૩૦,૫૦૦/-

ભગવાવાન બ.નાં.૦૫૨૩

૧૧૬(૨),૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ આરોપી રજ ાંનકુ માર S/O ઉમાશાંકર ચાંદ્રકાાંત

પ્રોહી મુદામાલ તથા

નોકરી નવસારી રૂરલ

ઝા રહે- ખાડકાવાંસત ગ્રામ. ખાડકા થાણા- નાનપુર તા.જાલે જી.સીતામઢી (બબહાર)

વાહન

પોલીસ સ્ટે શન.

સફેદ કલરનો ટાટા ૪૦૭ ટે મ્પો નાં.MH-46-E-1077 જેની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- માાં

પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ પો.ઇન્સ.

મુબઇથી ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની કુ લ બોટલ નાંગ ૩૭૯૨

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

જેની કક.રૂ. ૩,૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૧ જેની કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.
૫,૩૦,૫૦૦/-નો ગેરકાયદે સરનો ભરી લાવી ગુનો કરી પકડાય ગયેલ.

3

જયેશભાઇ ગોધવિંદભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં

૭૧૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧,

અ.હે.કો બ.નાં.૭૭૬

ુ ન રાણા
૧૧૬(૨), ૯૮(૨) આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી અરધવિંદ મધુસદ

નોકરી એલ.સી.બી.

રહે.મકાન.નાંબર.૪૮, ખોડીયારનગર, ઉિના રીંગરોડ, તા.જી.સુરત (૨) શાંભાજી

નવસારી PSI શ્રી

પુડ
ાં લીક વાનખેડે રહે.ભવાની સકમ લ, અંકુ ર સોસાયટીની બાજુમાાં આવેલ

આર.જે.ઠુમ્મર ચીખલી

ઝૂપડપટ્ટીમાાં, પાટીલના ભાડાના મકાનમાાં, તા.જી.સુરતનાઓ પોતાના કબ્જજાની

પો.સ્ટે .

રજીસ્રે શન નાંબર વગરની મારૂતી બલેનો કાર લઇ વાપી કીશન ધવદે શી દારૂ

કુ લ કી.રૂ.૬,૦૫,૭૦૦/- ના
પ્રોહી મુદ્દામાલ વાહન.

બીયરનો જથ્થો ભરી લાવી આપી જતા ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ
પાઉચ તથા ટીન બીયર મળી કુ લ નાંગ- ૧૬૫૬ કી.રૂ.૧,૦૩,૨૦૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ, આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૨
કી.રૂ.૨,૫૦૦/- તથા રજીસ્રે શન નાંબર વગરની મારૂતી સુઝુકી કાં પનીની લાલ
કલરની બલેનો કાર કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૬,૦૫,૭૦૦/- ના પ્રોહી
મુદ્દામાલ સાથે ગુનો કરી પકડાય ગયેલ.
4

કપીલભાઇ જગકદશભાઇ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે.III ગુ.ર.નાં. ૮૧૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કક.રૂ. ૧૦,૭૪,૨૨૦/- નો

આ.પો.કો. બ.નાં.૩૬૬

(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) વિક્રમવસિંહ

પ્રોહી મુદ્દામાલ િાહન

s/o મગનભાઇ મીચરાભાઇ બીલિાલ રહે- ગામ બડીઉતી તા.જાબટ

સાથે

નોકરી નવસારી રૂરલ
પોલીસ સ્ટે શન.
એન.બી.સોલાંકી પો.સબ
ઇન્સ. નવસારી રૂરલ
પો.સ્ટે

જી.અલીરાજપુર મધ્યપ્રદે શનો તથા (૨) ગીતાબેન w/o હીરાભાઇ
મણીલાલભાઇ કો.પટેલ રહે- મોરલીગામ િચલા ફળીયા તા.ગણદે િી
જી.નિસારી તથા (૩) સુશીલાબેન wd/o મનુભાઇ સોમાભાઇ કો.પટેલ રહેિણગામ પટેલ ફળીયા તા.ગણદે િી જી.નિસારી નાઓએ ઉદિાડા હાઇિે

ઉપરથી વિકી મહેશ ભાંડારી રહે- ઉદિાડા ટેન્કરમાાં ભારતીય બનાિટની
વિદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયર કુલ નાંગ ૧૬૩૦ જેની કક.રૂ.૭૩,૭૨૦/
ગેરકાયદે સરનો ભરી લાિી મોબાઇલ ફોન-૧ જેની કક.રૂ.૫૦૦/- તથા ટેન્કર
નાં. GJ-10-TX-8880ની કક.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.
૧૦,૭૪,૨૨૦/ પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ગુનો કરી પકડાય ગયેલ.
5

અ.પો.કો અમરભાઇ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે.III ગુ.ર.નાં. ૮૧૮/૨૦૧૯

ભગવાનભાઇ બ.નાં.૫૨૩

(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) વિશાલભાઇ

નોકરી નવસારી રૂરલ
પોલીસ સ્ટે શન.
પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ પો.ઇન્સ.
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કક.રૂ. ૪,૧૦,૬૦૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ િાહન

s/o પ્રમોદભાઇ ભીખનદે િરામ પાટીલ ઉિ.૨૩ ધાંધો- ડ્રાઇિીગ હાલ રહે- ધર
નાં. ૨૦૪ મયુર સોસાયટી સપના પાન સેન્ટરની પાસે ઉધના સુરત મુળ રહેગામ મામલદા તા.ચોપડા જી.જલગાિ (મહારાષ્ટ્ર) નાઓ ટેન્કર નાં. GJ-15-V0113 માાં ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂની વ્હીસ્કી બાટલીઓ કુલ નાંગ
૬૧૯૨ જેની કક.રૂ. ૩,૦૯,૬૦૦/- નો ગેરકાયદે સરનો ભરી લાિી મોબાઇલ
ફોન-૧ જેની કક.રૂ.૧૦૦૦/- તથા ની કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.
૪,૧૦,૬૦૦/- પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ગુનો કરી પકડાય ગયેલ.
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કુલ્લે કક.રૂ. ૨,૯૫,૩૦૦/-

હુાં આ.પો.કો કહરે નભાઇ

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટેIII ગુ.ર.નાં. ૮૧૯/૨૦૧૯

હષમદભાઇ બ.નાં.૩૮૫

(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) ચેતનભાઇ

નો પ્રોહી મુદ્દામાલ િાહન

s/o વિનોદભાઇ ભગુભાઇ ધો.પટેલ ઉિ.૩૨ ધાંધો- ડ્રાઇિીગ રહે- જુજિા માતા

સાથે

નોકરી નવસારી રૂરલ
પોલીસ સ્ટે શન.
પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ પો.ઇન્સ.
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

ફળીયા તા.જી.િલસાડ નાઓ ઉપરોકત કારમાાં ભારતીય બનાિટની
વિદે શીદારૂની વ્હીસ્કી બાટલીઓ કુલ નાંગ- ૧૨૪૮ જેની કક.રૂ. ૯૪૮૦૦/-નો
ગેરકાયદે સરનો મુદામાલ કાર નાં. MH-03-CP-7953 ની કક.રૂ.
૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ. ૨,૯૫,૩૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે
પકડાય જઇ ગુનો કરે લ.

7

હે.કો. નરે ન્દ્રધસહ લાખુભા

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં. ૮૨૦/૨૦૧૯

બ.ન ૭૨૫ નોકરી નવ

(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) આરોપી પોતાના કબ્જજાની મહેન્રા મેક્સી

રૂરલ
પોસ્ટે પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ
પો.ઇન્સ. નવસારી રૂરલ
પો.સ્ટે

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કક.રૂવપયા-૭,૯૧,૩૦૦/નો મુદામાલ િાહન સાથે

પીકપ જેનો રજી.નાં-MH.06.AG.4630 માાં ભારતીય બનાિટની વ્હીસ્કી તથા
ટીન બીયર ની કુલ્લે બાટલીઓ નાંગ-૩૮૬૪ જેની કકિંમત રૂપીયા૪,૯૦૮૦૦/- નો તથા મહેન્રા મેક્સી પીકપની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- ગણી તથા
મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કક.રૂ-૫૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂવપયા-૭,૯૧,૩૦૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ગુનો કરી પકડાય ગયેલ.

8

અ.હે.કો.રાજેશભાઇ

નિસારી ટાઉન પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નાં.૭૪૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ AE,

કુલ કકિં રૂ. ૫,૧૬,૬૦૦/-

ગુલાબભાઇ બ.નાં.

૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના

નો મુદ્દામાલ િાહન સાથે

૭૫૧ નોકરી નવસારી
ટાઉન પો.સ્ટે . પોલીસ
ઇન્સ. એમ.પી.પટે લ
નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

કબ્જજાની મારૂતી સુઝુકી સ્િીફટ કડઝાયર કાર નાં. DD- 03- H -1280 મા
િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટની વિદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ
તથા ટીન બીયર કુલ નાંગ ૩૯૧ કકિં રૂ.૧,૧૦,૩૦૦/- તથા ચાર મોબાઇલ કકિં
રૂ. ૫૦૦૦/- તથા સ્િીફટ કડઝાયર કાર કકિં રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડા
રૂપીયા ૧૩૦૦/- મળી કુલ કકિં રૂ. ૫,૧૬,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે ગુનો
કરી પકડાય ગયેલ.

9
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નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નાં. ૮૧૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કુલ્લે કક.રૂ. ૬,૧૮,૦૦૦/-

ધવનોદધસિંહ આ.પો.કો.

(એ)(ઇ), ૮૧, ૯૮(૨) આ કામે પકડાયેલ આરોપી િીજય પ્રતાપ

પ્રોહી મુદામાલ તેમજ

મોહરાતસીંગ રહે.સી/ ઓ ભરત કુમાર,૧૨/૨૩૩/જી-૩ બોરાજીિા શેરી,

િાહન સાથે

બ.નાં.૩૬૭ નોકરી.
નવસારી રૂરલ પોલીસ
સ્ટે શન. પી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ
પો.ઇન્સ. નવસારી રૂરલ
પો.સ્ટે

નાની દમણ, દમણ અને દીિનોનાઓના કબજાની સફેદ કલરની સ્કોડા
ઓક્ટોિીયા કાર નાં.DN-09-D-1314 જેની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- આરોપી
મનાભાઇ (લાંગડો) રહે-દમણ નાઓએ દમણ ખાતેથી ઉપરોકત ગાડીમાાં
ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂની નાની મોટી વ્હીસ્કી બોટલો કુલ બોટલ
નાંગ ૨૫૪ જેની કક.રૂ.૪,૧૫,૦૦૦ આપિા સારૂ લઇ જતા જે આરોપીઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી ગુનો કરી મોબાઇલ ફોન-૧ જેની કક.રૂ.૩૦૦૦/મળી કુલ્લે કક.રૂ. ૬,૧૮,૦૦૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે પકડાય ગયેલ.

1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજકદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્ક્તઓ 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 એન્રી 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 .


રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



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



રાફીક જનજાગવૃ ત અંગે ડોકયુમેન્ટરી કફલ્મ 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 ધવધશષ્ટ કામગીરી/સ્રે ટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્સ્ટોલ કરિામાાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ 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 ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો
યોજમાાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે .



અન્ય લોકકહતની 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

