પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
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
૧

મહિલા સશકધતકરણના ભાગરુપે જલાલપોર પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારમાાં આવેલ નારણલાલા કોલેજની ધવિાધથિનીઓને સ્વરક્ષણ તાલીમ.

જયેશભાઇ ગોધવિંદભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૭૯૭/૨૦૧૯ પ્રોિી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨),

કુ લ કી.રૂ.૩,૪૩,૦૦૦/- ના

અ.િે.કો બ.નાં.૭૭૬

૯૮(૨) આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી આરોપી (૧) સાંજય (૨) અકીલ

પ્રોિી મુદ્દામાલ

નોકરી એલ.સી.બી.

નાઓ પોતાના કબ્જજાની કારમાાં દારૂના જથ્થા સિીતની કાર વગર પાસ પરમીટે

નવસારી

વિન કરી લઇ જતા ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની વ્િીસ્કી બાટલીઓ તથા
પાઉચ નાંગ-૩૦૦ કી.રૂ.૪૨,૦૦૦/-નો પ્રોિી મુદ્દામાલ, આરોપીઓની અંગ
ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૨ કી.રૂ.૧,૦૦૦/- તથા ફોડમ ફીગો કાર
રજી.નાં.GJ-05-JB-6949 કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૩,૪૩,૦૦૦/- ના પ્રોિી
મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાં (૧) તથા (૨) નાઓ સ્થવળ ઉપર પકડાય ગયેલ.

અ.િે.કો. નરવતધસિંિ

નવસરી રૂરલ પો.સ્ટે થડમ ગુ.ર.નાં. ૮૭૬/૨૦૧૯ ગુજરાત પ્રોિી.એકટ કલમ ૬૫-

કુ લ રૂ. ૯,૫૬,૩૮૦/- ના

શ્રવણભાઇ બ.નાં

એ.ઇ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી), મુજબ મોજે મુબ
ાં ઇથી સુરત જતા ને.િા. નાં.૪૮

મુદામાલ

૮૯૬,નોકરી- સ્ટે ટ

રોડ ઉપર બોરીયાચ ગામની સીમમાાં ટોલપ્લાઝા દુષ્યાંત બાબુભાઇ પટે લ રિે.

મોધનટરીંગ સેલ,

દમણ મો.નાં. ૭૦૬૯૪૬૪૯૦૦ તેમજ ધવશ્વાસ રિે. નવાપુરા, મિારાષ્ર તેમજ
ધવશ્વાસનો ભાઇ ધપન્ટુ તથા ધવનોદ ઉફે ધવનીયો ભૈયો ગે રકાયદે સર રીતે ધવદે શી
દારૂનો જથ્થો ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ તથા બીયરની કલ
ૂ ૧૦૦ પેટી
તથા છુટી બોટલો નાંગ ૧૧ મળી કલ
ૂ બોટલ નાંગ- ૪૦૭૯ કુ લ હકમત રૂ.
૪,૩૩,૮૦૦/- નો પ્રોિી મુદ્દામાલ તથા સફેદ કલરની રજી. નાંબર વગરની મિીન્રા
સ્કોરપીઓ ગાડીની હકિં.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા રૂધપયા ૬૦૦૦/- અંગ ઝડતીના
રૂધપયા ૫૮૦/- મળી કુ લ રૂ. ૬,૫૮૦/- તથા મોબાઇલ હકિં.રૂ. ૧૬,૦૦૦/-, તથા એક
નાંબર પ્લેટ આર.ટી.ઓ રજી. નાંબર MH-39-D-2123 હક.રૂ. ૦૦/૦૦ તેમજ કુ લ રૂ.
૯,૫૬,૩૮૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ.

શ્રી એસ.એફ.ગોસ્વામી

નવસારી

ટાઉન

પો.સ્ટે .

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર

૬૫AE,૧૧૬(૨),૯૮(૨),૮૧

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે

પોતાના કબ્જજાની

III
મુજબ

ગુ.ર.ન.૮૧૪/૨૦૧૯

પ્રોિી

એકટ

કલમ

આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી

ઓટો રીક્ષા નાં.GJ-05-AZ8397 માાં અલગ અલગ બ્રાન્ડની

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની નાની મોટી બાટલીઓ નાં. ૭૭ હકિં રૂ.
૨૬,૫૦૦/- નો પ્રોિી જથ્થો વિન કરી લાવી ઓટો રીક્ષાની હકિં. ૫૦,૦૦૦/- તથા
મોબાઇલ નાંગ ૦૩ હકિં રૂ. ૬૦૦૦/- મળી કુ લ હકિં રૂ.૮૨,૫૦૦/- સદર પ્રોિી જથ્થો
ભરાવી આપી પ્રોિી જથ્થો માંગાવી ગુનો કરે લ.

કુ લ હકિં રૂ.૮૨,૫૦૦/-

1. જીલ્લા શિેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ િાથ િરવામાાં આવેલ િોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ 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 એન્ટ્રી 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 િાથ િરવામાાં આવેલ િોય.



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



રાફીક જનજાગવૃ ત અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ 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 અન્ટ્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાાં આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ 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 ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો
યોજમાાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે .



અન્ય લોકહિતની 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

