પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૯ થી ૨૬/૦૫/૨૦૧૯
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
૧

તા.ર૧/૦પ/ર૦૧૯ નં રોજ ક.૧૧/૩૦ િાગ્યે આંતકિાદદ વિરોધી દદન અનુસધ
ં ાને જીલ્લાના તમામ પોલીસ અવધકારી/
કમમચારીઓએ કચેરી/ પોલીસ સ્ટેશન/ પોલીસ હેડકિાટમ ર ખાતે ‘‘શપથ‘‘ લેિામાં આિેલ.

૨

૩

કકશનભાઇ ગોધવિંદભાઇ

એવી રીતે છે કે , આ કામના ત્હો.મજકુ રોએ એકબીજાની મદદગારીથી

અ.પો.કો. બાં.નાં.૩૭૯

પોતાની કબ્જજાની હોંડા સીટી કાર નાંબર GJ-21-CB-2502 માાં

નોકરી એલ.સી.બી

ગેરકાયદે સર રીતે ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની વ્હીસ્કીની તથા

નવસારી

બાટલીઓ નાંગ ૪૪ કક.રૂ.૩૦,૫૦૦/- ની વગર પાસ પરમીટે આરોપી

કુ લ્લે મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૫,૭૫,૫૦૦/-

(૩) સેલવાસ ખાતે આવેલ સાંજય બારમાાંથી ભરી લાવી મોબાઇલ નાંગ
-૨ કક.રૂ. ૪૫,૦૦૦/- તથા હોંડા સીટી કાર નાંબર GJ-21-CB-2502
કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે મુદ્દામાલ કક.રૂ. ૫,૭૫,૫૦૦/-ની સાથે
પકડાઇ જઇ
૪

અ.હે.કો. ગુલાબભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના તહો નાઓએ એકબીજાની મદદગારી વરલી

કુ લ્લે કકિંમત રૂધપયા ૧,૮૮,૭૮૦/-

ગોપાળભાઇ બ.નાં.-૮૦૨

મટકા જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાિનો તેમજ અંગઝડતીના રોકડા

ના મુદ્દામાલ

સ્ટે ટ મોનીટરીંગ સેલ

રૂધપયા ૬૧,૨૮૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ ૬ કકિંમત રૂધપયા ૭૫૦૦/- તથા

ગુ.રા. ગાાંિીનગર

મો.સા.નાંગ ૩ કકિંમત રૂધપયા ૧,૨૦,૦૦૦/- તેમજ જગ્યા પરથી મળી
આવેલ વરલી મટકાની ડુપ્લીકે ટ પાનાવાળી કોરી બુકો નાંગ-૮ તેમજ
આજરોજ તા.૨૦/૫ ની અલગ અલગ સીરીયલ નાંબર વાળી અને
અલગ અલગ બજારના આંકો લખેલ ડુપ્લીકેટ પાનાની છુટી પાવતી
કુ લ્લે ૨૪૩ તથા આરોપીની અંગજઝડતીમાાંથી મળી આવેલ આંકો
લખેલ પાવતી નાંગ-૫ તેમજ બે પાટીયા,બે કેલક્યુલેટર,બે બોલપેન,બે
કાબમન કાગળ તેમજ એક લાલ કલરની ચટાઇ જે તમામની કકિંમત
રૂધપયા ૦૦/- મળી કુ લ્લે કકિંમત રૂધપયા ૧,૮૮,૭૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.

૫

૬

આ.પો.કો શકકતધસહ

નવસારી રુરલ પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી તેમજ પ્રોહી ગુના શોિી કાઢવા

મહેન્દ્રધસહ બ.નાં.૦૬૫

માટે પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧)

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

મહમદ યુસફુ સુલેમાન અન્દ્સારી રહે. કોસાડ આવાસ અમરોલી સુરતને

નવસારી રુરલ પોલીસ

પ્રોહી મુદામાલ બાટલી નાંગ – ૫૨૮ કી.રુ. ૪૩,૨૦૦ /- થ્રી વ્હીલ ટે મ્પો

અધિકારી/ કમમચારીઓ

મળી કુ લે કી.રુ.૯૩,૭૦૦ ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. / પેરોલ ફલો પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી

એલ.સી.બી. / પેરોલ

તેમજ પ્રોહી ગુના શોિી કાઢવા માટે પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન

ફલો પોલીસ

મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) મહેન્દ્ર ઉફે થાપા ધવરસીંગભાઇ
પાંચલ રહે. ગણેશ સીસોરા જશોદાનગર નવસારી (ર) પ્રફુલ રમેશ
ઢીંમર રહે. ભેસતખાડા માછીવાડ નવસારીને પ્રોહી મુદામાલ બાટલી
નાંગ – ૭૬૮ કી.રુ. ૨૬,૮૮૦/- વાહન ટાટા માન્દ્ઝા કી.રુ. ર,૦૦,૦૦૦
કુ લે કી.રુ. ૨,૩૭,૮૮૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડવામાાં આવે

PSI ધવેરેન્દ્રધસિંહ

એવી રીતેકે આ કામના તહો આવતા જતા માણસો પાસે વરલી

એન.વાઘેલા સેકન્દ્ડ

મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી

પોલીસ સબ ઇન્દ્સ

રમાડી જુગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા કાબમન

કુ લ્લે કક.રૂ.૩૭,૪૨૦/- ના મુદ્દમાલ

પેપર-૩ આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦
તથા એક આંકો લખેલ બુક કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સ્ટીલના ડબ્જબાની
કક.રૂ.૫૦/- તથા આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કકરૂ.૧૫,૫૦૦/તથા આરોપીઓના હાથમાાંના તથા અંગઝડતીમાાંના તથા સ્ટીલના
ડબ્જબાઓમાાંના રોકડા રૂધપયા.૨૧,૮૭૦/-મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૩૭,૪૨૦/- ના
મુદ્દમાલ સાથે તહો નાં. (૧) તથા તોહો નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ(૨)
નાઓ નાસી જઈ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્દ્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્મ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ં આયોજન
કરી સગા સબંધીનો સંપકમ 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 કમમચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર 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 કરિામાં આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાં આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયમક્રમો કરિામાં આિે



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



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



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ 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
સાઇનબોડમ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે 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, 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 ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો
યોજમાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાં આિે છે .



અન્દ્ય 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 કરિામાં આિે છે

