પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૨૪/૦૬/૨૦૧૯ થી ૩૦/૦૬/૨૦૧૯
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

અ.હે.કો. ઉમેશ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં ૪૭૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

કુ લ રૂપીયા ૫,૯૨,૬૪૦/- નો મુદ્દામાલ

કૃષ્ણપ્રસાદ બાં.નાં.૭૫૫

૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨)

નોકરી પેરોલ ફલો

આરોપી :-વોન્ટે ડ મારૂતી એસક્રોસ કાર રજી.નાં. KA-04-MR-5524 ના

સ્કોડ, એટે ચ

ચાલક તથા કલીનર નાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી સદરહુાં

એલ.સી.બી. નવસારી

કારમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની

ત્તપા પો.સ.ઇ

બાટલીઓ નાંગ ૪૨૦ કકિંમત રૂપીયા ૯૨,૬૪૦/- નો પ્રોહી મુદ્દુ્ ામાલ

એ.એન.ચાિરી

વહન કરી લઇ જતા પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન ઉપરોકત પ્રોહી

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે

મુદ્દામાલ તથા કાર કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂપીયા ૫,૯૨,૬૪૦/-

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૧

નો મુદ્દામાલ પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન સ્થળ ઉપર મુકી નાશી જઇ
ગુનો કયામ બાબાત
૨

અ.હે.કો.અલ્પેશભાઇ

ગણદે વી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં.૪૧૪/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-

બાટલીઓ નાંગ ૪૮ કક.રૂ.૪૮,૦૦૦/-ની

લાંલ્લુભાઇ બાં.નાં.૮૮૬

૬૫એઈ,૯૮(૨) મુજબ આ કામનો તહો વોન્ટે ડ એક સ્વીફટ કડઝાયડ

ભરી લાવી તથા સદર મુમાલની

નોકરી.ગણદે વી પો.સ્ટે

કાર નાં.GJ-16-BN-6132 નો ચાલક જેના નામ સરનામાની ખબર નથી

હેરાફેરીમાાં વાપરે લ સ્વીફટ કડઝાયડ

નવસારી

નાએ પોતાના કબ્જજાની ઉપરોકત કારમાાં ગુજરાત રાજ્યમાાં દારૂબાંિી

કારની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે

તપાસ કરનાર

હોવાનુ જાણતો હોવા છતા પોતાના આથીક લાભ સારૂ ભારતીય

કક.રૂ.૩,૪૮,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ

અધિકારી :-શ્રી

બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂની બાટલીઓ નાંગ ૪૮ કક.રૂ.૪૮,૦૦૦/-ની ભરી

બી.એલ.રાયજાદા

લાવી તથા સદર મુમાલની હેરાફેરીમાાં વાપરે લ સ્વીફટ કડઝાયડ કારની

પો.સબ.ઇન્સ ગણદે વી

કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૩,૪૮,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ ભરી

પો.સ્ટે

લાવી અને પોતાની કારનો સ્ટે રીંગ પરનો કાબુ ગુમાવી કારને રોડની
સાઇડે ઉતારી દઇ કાર મુકી નાસી જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.

૩

અ.હે.કો. લલીતભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં.૩૮૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

દારુની બોટલ નાંગ – ૯૬૦ કી.રુ.

અશોકભાઇ બાં.નાં.૮૮૨

૬૫એઈ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ આ કામનો આરોપી મારૂતી સ્વીફટ

૪૩,૨૦૦/- વાહન કી.રુ. ૪,૦૦,૦૦૦/-

નોકરી પેરોલ ફલો

કાર રજી.નાં. GJ-05-JD-9775 નો ચાલક સદરહુાં કારમાાં ભારતીય

કુ લ્લે રૂ.૪,૪૩,૨૦૦/- નો પ્રોહી

સ્કોડ, એટે ચ

બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ ૯૬૦ કકિંમત રૂપીયા

મુદ્દામાલ

એલ.સી.બી. નવસારી

૪૩,૨૦૦/-નો પ્રોહી મુદ્દુ્ ામાલ વહન કરી લઇ જતા પોલીસની રે ઇડ
દરમ્યાન પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર કી.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
રૂ.૪,૪૩,૨૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ સ્થળ ઉપર મુકી નાશી જઇ ગુનો
કયામ ધવગેરે બાબત.

૪

અ.પો.કો. પ્રવીણભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે .III- ૩૯૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઈ, ૮૧,

બાટલીઓ નાંગ-૨૨૩ કક.રૂ.૧,૦૭,૮૦૦/-

કારૂભાઇ બ.નાં.૯૬૩

૯૮(૨), મુજબ એવી રીતેની છે કે, આ કામના આરોપીઓોએ ધસલ્વર

નો પ્રોહી મુદ્દામાલ

નોકરી ચીખલી પોલીસ

કલરની સ્કોડા રે પીડ ગાડી નાંબર GJ-18-BB-2559 માાં ગે.કા વગર પાસ

સ્ટે શન જજ.નવસારી

પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂ ધવશ્કીની બાટલીઓ નાંગ-

તપાસ કરનાર

૨૨૩ જેની કક.રૂ.૧,૦૭,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા પકડાયેલ

અધિકારી :-શ્રી

આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ જેની કકિં.રૂ.૯,૦૦૦/- તથા ધસલ્વર

ડી.કે.પટે લ પોલીસ

કલરની સ્કોડા રે પીડ ગાડી નાંબર GJ-18-BB-2559 જેની

ઇન્સપેક્ટર ચીખલી

કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કકિં.રૂ.૬,૧૬,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ ફેરા ફેરી

પો.સ્ટે

કરતા પોલીસની નાકબાંિી દરમ્યાન આરોપી નાં-૧ થી ૩ નાઓ

સ્કોડા રે પીડ ગાડી નાંબર GJ-18-BB2559 કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ
કકિં.રૂ.૬,૧૬,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ

પકડાઈ ગુનો કયામ
૫

ફરીયાદી :-મોહનભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૧૯૪/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨ (અ)

ભોરૂભાઇ પવાર

મુજબ એવી રીતે કે આ કામના તહોએ આવતા જતા માણસો પાસે

અ.હે.કો. બ.નાં.૮૫૬

વરલી મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી

ઉનાઇ આ.પો. વાાંસદા

રમાડી પકડાયેલ આરોપીની અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ રોકડા

પોલીસ સ્ટે શન

રૂધપયા.૧૦,૪૪૦/- તથા જુગારના સાિનો બોલપેન નાંગ-૧ કક.રૂ-૦૦/૦૦

જી.નવસારી

તથા વરલી મટકાના આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૨

કુ લ્લે કક.રૂ.૧૦,૪૪૦/- ના મુદ્દમાલ

કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મળી કુ લ્લે કક.રૂ.૧૦,૪૪૦/- ના મુદ્દમાલ સાથે પકડાઇ
જઇ ગુનો કયામ ધવગે રે બાબત આરોપી :- ૧) સાંકદપભાઇ ચુધનલાલ દાસ
ઉ.વ.૨૯ રહે. ખાંભાલીયા જનતા હાઇસ્કુ લ ફળીયુ તા. વાાંસદા
જી.નવસારી વોન્ટે ડ:-(૧) અક્ષય રમેશભાઇ િો.પટે લ રહે. ખાંભાલીયા
ગામીત ફળીયુાં તા.વાાંસદા જી.નવસારી
૬

યુવરાજધસિંહ જુવાનધસિંહ

ચીખલી પો.સ્ટે .

અ.હે.કો. બ.નાં.૮૬૫,

૬૫(a)(e), ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ આ કામના પકડાયેલ તથા વોંટે ડ

ૃ
નોકરી. ઓપરે શનગપ

આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી આ કામના વોંટે ડ આરોપી

સુરત ધવભાગ, સુરત

નાઓએ કુ લ ૨૪૦ પુઠાના બોક્ષમાાં તથા ૮૪ નાંગ છુટી ભારતીય

III ગુ.ર.નાં ૪૦૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

બનાવટની વ્હીસ્કીની નાની-મોટી તથા ટીન બીયરની બોટલો
નાંગ.૯૮૫૨ કુ લ કક.રૂ.૮,૨૩,૨૦૦/- નો ટાટા ટ્રક નાંબર GJ 03 M 8553
કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- માાં ભરી વહન કરી લઇ જતા ધવદે શીદારૂનો જથ્થો,
ટ્રક, એક મોબાઇલ ફોન, રોકડા રૂધપયા, બે નાંબર પ્લેટ, તાડ-પતરી ની
કકિંમત મળી કુ લ કક.રૂ.૧૮,૨૫,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગુનો
કૃયા બાબતઆરોપી :- (૧) રાહુલ S/O રાજાભાઇ ફુલધસિંગ યાદવ,
ઉ.વ.૨૪, મુળ-રહેવાસી. મગરાગામ, થાના.બાદરી-રજમાસચોકી,
તા.માલથોન,જજ.સાગર (મધ્યપ્રદે શ-આિાર કાડમ નાંબર-3552 8520
8889), હાલ રહે. દાદરા-નગર હવેલી.વોંટે ડ આરોપીઓ:-(૨) પાંકજ ઉફે
પપ્પુ ચેતનભાઇ રબારી (૩) રાકેશ ઉફે જીતુ ભયો યાદવ બન્ને
રહેવાસી.િરમપુર, જજ.વલસાડ મો.નાં-6355513200 (૪) સેલવાસ
રોયલ-બાર ના સાંચાલક

કુ લ કક.રૂ.૧૮,૨૫,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ

નવસારી જીલ્લાના પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ વય ધનવ ૃત્ત થતા જીલ્લા પોલીસ પરીવા ર તરફથી ધવદાય સમારાં ભનુ આયોજન

૭

કરવામાાં આવ્યુ.

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 લોકકહતની 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

