પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯ થી ૨૯/૦૯/૨૦૧૯
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

અધિકારી/ કમમચારી
નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી પોલીસ અનઅધિકૃત રીતે ચાલતી પ્રાઇવેટ

એસ.ઓ.જી પોલીસ

સીકયુરીટી એજન્સીઓ ધવરુધ્િ કાયમવાહી કરવા પેટ્રોલીંગ હતી, તે દરમ્યાન મળે લ
બાતમી આિારે મોજે મરોલી મનીષ પેકેજીંગ પ્રાઇવેટ લીમીટે ડ કાં પની ખાતે
વગર લાયસન્સે GISA સીકયુરીટી સધવિસ ચલાવી કુ લે ૧૦ ગાડમ મેનોના બાયોડેટા
અને ચારીત્ર્ય ઇધતહાસ વેરીફીકે શન નહી કરતા પ્રાઇવેટ સીકયુરીટી અધિધનયમ૨૦૦૫ની કલમ ૪ માાં જણાવેલ ધનયમોનુ ઉલઘન કરે લ હોય આરોપી ધવરુધ્િ
કાયદે સરની કાયમવાહી કરી, મરોલી પોલીસ સ્ટે શનને આગળની કાયમવાહી અથે
મોકલી આપેલ.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો પોલીસ દ્રારા નાસતા- ફરતા-

એલ.સી.બી. અને પેરોલ

વોન્ટે ડ આરોપીઓને પકડી પાડવા તથા ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ અટકાવવા તથા

ફલો પોલીસ

શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગ હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે વોન્ટે ડ આરોપી
ધવપુલ અમ્રતલાલ પીઠડીયા રહે. ૧૦૬૦, મારુતીનગર ધવજલપોર ને બીલીમોરા
પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં. ૩૪/૨૦૧૯ ના કામે પકડી પાડી બીલીમોરા પોલીસ
સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

નવસારી રુરલ પોલીસ

નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટે શનના પોલીસ અધિકારી/કમમચારીઓ પ્રોહીબીશનના

સ્ટે શનના પોલીસ

ગુના શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે ટોલનાકા પર
વોચમાાં હતી તે દરમ્યાન (૧) શાંકરધસિંહ S/O તુલસાધસિંહ પરતીધસિંહ રાજપ ૂત ઉ.વ
૨૭ રહેવાસી- ગામ રરછે ડ પોસ્ટ.ચારબુઝા તા.કુ મલગઢ જી.રાજસમાંદ (રાજસ્થાન)
તથા રકલીનર (૨) રહરાધસિંહ S/O કેશરધસિંહ પરતાધસિંહ રાજપ ૂત ઉ.વ ૩૦
રહેવાસી- ગામ રરછે ડ પોસ્ટ.ચારબુઝા તા.કુ મલગઢ જી.રાજસમાંદ (રાજસ્થાન)
નાઓ ટાટા ટે મ્પો નાંબર- MH-48-AY-5426 રક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- માાં જુદા જુદા
મેકરની ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી બીયરની નાની મોટી બોટલો
નાંગ-૧૧૩૮૮, રક.રૂ.૧૭,૩૮,૮૦૦/- નો મુદામાલ ભરી ટે મ્પો તથા ધવદે શી દારુની
બોટલોની રકમાંત મળી કુ લે રૂધપયા ૨૭,૩૯,૩૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી
પાડવામાાં આવેલ.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી પોલીસ ને.હા.નાં. ૪૮ પર હોટલ ચેકીંગ દરમ્યાન

એસ.ઓ.જી પોલીસ

મટવાડ ખાતે આવેલ પારસ હોટલના સાંચાલક અહેસાનઅલી ગુલામહૈદર
સુણસરા, રહે. હોટલ પારસ ને.હા.નાં. ૪૮ ના ધવરુધ્િ મે. જીલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટશ્રી,
નવસારીના જાહેરનામા આિારે હોટલમાાં આવતા જતા મુસાફરોની નોંિ હોટલ
રજીસ્ટર ઉપરાાંત ગુજરાત પોલીસની PATHIk નામની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન
નોંિ નહી કરી, જીલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટશ્રીના જાહેરનામાનો ભાંગ કરે લ હોય, આરોપી
ધવરુધ્િ ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૩૫ મુજબ કાયમવાહી કરી ગણદે વી પોલીસ
સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

રીકવર કરે લ મુદામાલ

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા પોલીસ, ધશક્ષણ ધવભાગ, ટ્રારફક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, સેવાભાવી

પોલીસ, ધશક્ષણ ધવભાગ,

ુ ત ઉપક્રમે
સાંસ્થાઓ, મીડીયાના પ્રધતધનધિઓ અને ટુ ધવ્હલર, ધવક્રેતાઓના સાંયક

ટ્રારફક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ

ુ ી તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯ ના
‘‘ટ્રારફક ધનયમો’’ નુાં પાલન કરવા જાગધૃ ત આવે તેવા હેતથ
સવારે ૯/૩૦ કલાકે નવસારી ટાઉન ધવસ્તારમાાં બાઈક રે લીનુાં આયોજન કરવામાાં
આવેલ જેમાાં ૩૦૦ થી વિારે બાઈક સવારોએ જોડાઈ ટ્રાફીક ધનયમોનુાં પાલન
કરવા પ્રધતબધ્િતા દશામ વેલ

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 સબુંધીનો સુંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાું આિે છે .



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



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


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્િાહની ઉિજણી કરિામાું આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાું કાયષક્રમો કરિામાું આિે



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



િારું િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાું આિે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ 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 કરિામાું આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નુંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાું આિે છે . હોટલો, ઢાબા, િેમજ િાહનોનુ ું ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાું આિેલ છે .


િારું િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડિા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ િેમજ નાકાબુંધી રાખિામાું
આિેલ છે .



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



અન્ય લોકરહતની 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 કરિામાું આિે છે

