સાફલ્યા ગાથા તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ થી ૨૫.૦૩.૨૦૧૮
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત

નવસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્વારા મહિલા સરુ ક્ષા સમમતના સભ્યો, તાલકુ ા મહિલા સરુ ક્ષાના સભ્યો તેમજ તમામ
પોલીસ અમિકારીઓ સાથે મમટીંગન;ુ આયોજન કરવામાાં આવેલ.

પોલીસ કાં ટ્રોલ રૂમ નવસારીના વી.એચ.એફ. મેસેજને આિારે દે શી િાથ બનાવટની
મપસ્તોલ(અગ્ની શસ્ત્ર) િથીયાર પરવાના વગર ગે રકાયદે સર રાખી ત્રણ આરોપીને
ુ વક પકડી પાડતી નવસારી રૂરલ પોલીસની ટીમ.
બિાદુરી પવ
નિસારી કંટ્રોલ રૂમ તરફથી નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે .ની પી.સી.આર.િાનમાં ફરજ બજાિતા
અ.હે.કો નરે શચંદ્ર નારવસિંહ બ.નં.૫૮૧ નાઓને મેસેજ મળે લ કે િલસાડ તરફથી એક
િેગનઆર કાર નં.MH-05-BJ-2737 ની ગ્રે કલરની નિસારી તરફ આિે છે જેમા શકમંદ
ઇસમો હોય, તેને બોરીયાચ ટોલનાકા ખાતે જઇ તેને અટકાિશો જેિી હકકકત મળતા
નિસારી રૂરલ પી.સી.આરમાં સાથેના પો.કો.અવનલભાઇ રમેશભાઇ બ.નં.૪૭૫ તથા
ડ્રા.હે.કો હેમત
ં ભાઇ ગમનભાઇ નાઓની સાથે બોરીયાચ ટોલનાકા ખાતે પહોચી ટોલનાકા
િી.આઇ.પી ટ્રે ક ઉપર કંટ્રોલ રૂમ તરફથી િદીમાં જણાિેલ િેગેનઆર કાર નં.MH-05-BJ2737 ને આિતા જોઇ જતા બોરીયાચ ટોલનાકા ખાતે ફરજ પરના પો.કો કહરે નભાઇ
હર્ગદ તથા પો.સ.ઇ ટી.આર.ચૌધરી સાથે સદર કારને સાઇડમાં રોકી જોતા ત્રણ ઇસમો
બેસેલા હોય જેઓના નામઠામ પુછતા(૧) ઇરફાન સલીમ શેખ રહે. શેખ ગુલામ હસ
ુ ેન
ચાલ રૂ.નં.૪૬૦/૧ નીયર માત ૃછાયા વનિાસ અશોક નગર િાલદુની ક્યાણ િેસ્ટ
મહારાષ્ટ્ટ્ર તથા(૨) વિક્રાંત પ્રકાશ જાધિ રહે.૧૮૦૩ ન્યુ એરા યોગીધામ મહાત્મા પોલીસ
ચોકી પાસે ક્યાણ િેસ્ટ મહારાષ્ટ્ટ્રનો તથા (૩)રાહુલ બાબુ ડોંગરે રહે.ઇસ્ટ ઉ્લાસનગર
ભીમ કોલની ઓટી સેક્સન મહારાષ્ટ્ટ્રનો હોિાનુ જણાિેલ અને જેઓની અંગ ઝડતી કરતા
તેમાના વિક્રાંત પ્રકાશ જાધિના પેન્ટના ખીસામાંથી એક સી્િર કલરની દે શી હાથ

બનાિટની અગ્ની શસ્ત્ર વપસ્તોલ મળી આિેલ જે વપસ્તોલ રાખિા બાબતે પકડાયેલ ત્રણે
ઇસમોની પાસે હથીયાર પરિાનાની માંગણી કરતા તેઓએ નહી હોિાનુ જણાિતા
વપસ્તોલ(અગ્ની શસ્ત્ર)ની કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-જેટલી ગણી તથા એક ક્લાસીક કંપનીનો
KL101 મોબાઇલ જેની કક.રૂ.૫૦૦/- તથા બીજો મોબાઇલ આઇટે લ કંપનીનો કક.રૂ.૫૦૦/તથા એક એરટે લ કંપનીનુ ં સીમ કાડગ કક.રૂ.૦૦/-ગણી તથા એક પેનડ્રાઇિ જેની
કક.રૂ.૦૦/- તથા િેગનઆર કાર નં. MH-05-BJ-2737 કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ગણી તથા બીજા
ઇસમ પાસેથી સેમસંગ ગેલેક્સી ગ્રાન્ડ ન્યુયો કંપનીનો મોબાઇલ જેની કક.રૂ.૧,૦૦૦/ગણી કુલ રૂ.૧,૨૭,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ હથીયાર પરિાના િગર નિસારી રૂરલ
પોલીસની ટીમે પકડી પાડતા પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.આર.ચૌધરી નાઓએ કાયદે સરની કાયગિાહી
કરી નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે .માં ગુનો રજીસ્ટર કરાિી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
એસ.જી.દે સાઇ નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે .નાઓએ હાથ ઘરે લ છે .

ુ ા નાંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા શિેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ િાથ િરવામાાં આવેલ િોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે
ઝાંબેશ.


નિસારી જી્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી આજકદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્ક્તઓ શોધિા અંગે
મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ં આયોજન કરી સગા સબંધીનો સંપકગ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે .



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત 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 વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમાં તાલીમ
બધ્ધ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરિાથી હે્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇ્ડ િે્ફેર ઓફીસર
તેમજ જી્લાના તમામ અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાં આિે છે .

ુ ા નાંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગે ના કાયવક્રમો િાથ િરવામાાં આવેલ િોય.



ટ્રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાં આિી રહેલ છે . ટ્રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયગક્રમો કરિામાં આિે
છે .



ટ્રાફીક જનજાગૃવત અંગે ડોકયુમેન્ટરી કફ્મ બનાિી ટ્રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં
આર.ટી.ઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામાં આિેલ.



િારં િાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇિ રાખી ટ્રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાં આિે છે .
ુ ા નાંબર (૪)
મદ



ુ ાઓ અટકાવવા કોઇ મવમશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?
ગન

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, ટ્રાફીક વનયમન, કાયદો અને
વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ સાઇનબોડગ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગૃહ વિભાગ ધ્િારા કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરિામાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ કરિામાં આિે છે . હોટલો, ઢાબા,
તેમજ િાહનોનુ ં ચેકીંગ સઘન બનાિિામાં આિેલ છે .


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



ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િેસ્ટીંગમાં અિેરનસ
આિે તે સારુ સેવમનારો યોજમાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાં આિે છે .
ુ ા નાંબર (૫)
મદ



અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તરુ તજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્પ, સેવમનારનુ આયોજન
કરિામાં આિે છે .

