પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ થી ૦૧/૧૨/૨૦૧૯
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

એસ.ઓ.જી. નવસારી

એસ.ઓ.જી. નવસારી દ્રારા વાાંસદા પોલીસ સ્ટેશન II ગ.ુ ર.ન.૪૭૪/૨૦૧૯
એક્ષપ્લોઝીવ એકટ ૧૮૮૪ની કલમ ૯(બી) તથા એક્ષપ્લોઝીવ સબસ્ટન્સ
ુ બ આરોપી ઠાકુ રભાઇ ઉફે માહરૂ વાળલભાઇ
૧૯૦૮ ની કલમ ૪, ૫ મજ
મહાકાળ (પવાર) રહે. વાટીગામ ધમલન ફળીય,ુ તા.વાાંસદાને એક્ષપ્લોઝીવ
ઝીલેટીન સ્ટીક નાંગ- ૦૨, ઓડીનરી ડીટોનેટર નાંગ–૦૪, બત્તી નાંગ- ૦૨,
લાયસન્સ પરવાના વગર રાખી જથ્થા સાથે પકડી પાડવામાાં આવ્યો

૨

અજયભાઇ

નવસરી રૂરલ પો.સ્ટે III ગ.ુ ર.નાં ૮૨૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

કુ લ્લે

મહાદે વભાઇ અ.હે.કો.

ુ બ
૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મજ

રૂધપયા.૪,૭૫,૯૦૦/- ના

બાં.નાં.૯૪૪ નોકરી
એલ.સી.બી. નવસારી

તારીખ: ૨૫/૧૧/૨૦૧૯ સમય:-૧૧/૧૦ આરોપી (૧) રાહુલકુ માર ઉફે

પ્રોહી મદ્દુ ામાલ

બાંટી લક્ષ્મથણભાઇ િોડીયા પટેલ રહે.ચણોદ જી.વલસાડનાને પ્રોહી
મદ્દુ ામાલ ભારતીય બનાવટની દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ મળી કુ લ નાંગ
૯૦ કકિંમત રૂપીયા.૭૦,૯૦૦/- નો પ્રોહી મદ્દુ ામાલ તથા કાર
કી.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ
મોબાઇલ ફોન ૧ કકમત રૂ.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂધપયા.૪,૭૫,૯૦૦/- ના
પ્રોહી મદ્દુ ામાલ સાથે આરોપી નાંબર (૧) નાઓ સ્થળ ઉપર પકડાઇ

જઇ

ુ ો કયામ ધવગે રે બાબત.
ગન
૩

HC સધુ નલધસિંહ
દે ધવધસિંહ બ.નાં.૭૭૯

ુ બ
ધવજલપોર પો.સ્ટે. II ગ.ુ ર.નાં. ૬૨૯/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ ૪,૫ મજ
એવી રીતે કે, આ કાનમાાં તહો.મચકુ રોએ એકબીજાની મદદગારી કરી

નોકરી એલ.સી.બી

ુ ાનનગર-૧ પ્લોટ નાંબર.૭૦૨, ધવજલપોર ખાતે તીન પત્તીનો
મોજે હનમ

નવસારી

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા

કલ
ૂ કી.રૂ.૫૭,૫૫૦/- નો
ુ ામાલ
મદ

રૂપીયા ૧૫,૮૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૨૭ કી.રુ.૦૦/૦૦/- (૨) દાવ
ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૪,૭૫૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૨૫ કી.રૂ.૦૦/૦૦, (૩)
જુગાર રમવા માટે ઉપયોગમાાં લીિેલ મોબાઇલ નાંગ-૭ કી.રૂ.૫,૦૦૦/- (૪)
જુગાર રમવા માટે લઇ આવેલ મો.સા તથા મોપેડ નાંગ-૩ કી.રૂ.૩૨,૦૦૦/ુ ામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગન
ુ ો કયામ
મળી કલ
ૂ કી.રૂ.૫૭,૫૫૦/- નો મદ
ધવગે રે બાબત.
૪

અ.હે.કો. આધશષભાઇ

ખેરગામ પો.સ્ટે III-ગ.ુ ર.નાં- ૩૪૮/૨૦૧૯, પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ AE,

ુ ાઇ બ.નાં. ૯૭૫
મનભ

૮૧, ૯૮ (૨) તારીખ: ૨૬/૧૧/૨૦૧૯

નોકરી- ખેરગામ

નાયકા રહે. ગોઇમાાં કુાં ભાર ફળીયા વલસાડ કબ્જજાની ગ્રાન્ડ આઇ-૧૦ ગાડી

પોલીસ સ્ટેશન જી.

નાં. GJ-15-CG-2868 માાં ભારતીય બનાવટની બ્રાન્ડની વ્હીસ્કી તથા ટીન

આરોપી કદલીપભાઇ રમણભાઇ

કુ લ્લે કક.રૂ. ૩,૪૦,૨૦૦/ના મદ્દુ ામાલ, વાહન

નવસારી

બીયરોની બોટલો કુ લ્લે નાંગ- ૫૪૦ કક.રૂ. ૪૦,૨૦૦/- નો પ્રોહી. મદ્દુ ામાલ
ભરે લ ગાડી સાથે પકડાઇ ગયેલ ગાડી નાં. GJ-15-CG-2868 જેની કક.રૂ.
૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૩,૪૦,૨૦૦/- ના મદ્દુ ામાલ સાથે પકડાઇ
ુ ો કયામ ધવગે રે બાબત.
જઇ ગન

૫

અ.પો.કો.નજુભાઇ

નવસરી રૂરલ પો.સ્ટે III ગ.ુ ર.નાં. ૮૩૧/૨૦૧૯

ુ ાઇ બ.નાંજીલભ

(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧, ૯૮(૨) તારીખ: ૨૭/૧૧/૨૦૧૯ સમય :-. ૦૧/૩૦

નો પ્રોહી મદ્દુ ામાલ,

૯૫૮નવસારી રૂરલ

આકામે પકડાયેલ આરોપી (૧) ભાવેશભાઇ s/o રસીકભાઇ લીંબાચીયા

વાહન સાથે

પોલીસ સ્ટેશન

ઉવ.૩૬ રહે- પ્લોટ નબાંર B 2/1 ભરૂચ વાનમાાં ભારતીય બનાવટની

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

કુ લ્લે કક.રૂ. ૧,૭૯,૮૦૦/-

ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બાટલીઓ કુ લ નાંગ- ૧૬૮ જેની
ુ ામાલ સાથે ગન
ુ ો કરી વાન કાર નાં. GJ-16-BKકક.રૂ. ૨૮,૮૦૦/-નો મદ
8446 ની કક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક.રૂ. ૧,૭૯,૮૦૦/- નો પ્રોહી
મદ્દુ ામાલ સાથે પકડાય જઇ
૬

આ.પો.કો. શક્તતધસિંહ
મહેન્દ્રધસિંહ બ.નાં-૩૮૧
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

નવસરી રૂરલ પો.સ્ટે III ગ.ુ ર.નાં. ૮૩૩/૨૦૧૯
ુ બ તારીખ:
કલમો:-પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મજ
.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ સમય-૧૭/૪૦ વાગ્યે

એવી રીતે છે કે ઉપર બતાવેલ

કુ લ્લે રૂધપયા૨,૯૭,૧૨૦/- નો
ુ ામાલ, વાહન
મદ

ટા-તા તથા જગ્યા એ આકામે પકડાયેલ આરોપીઓના પોતાના કબ્જજાના
ટાટા કાં પનીનો એસી જીપ ટેમ્પો રજી નાં-GJ-01-DV-8177 માાં ભારતીય
બનાવટની ઇંગ્લીશદારૂ વ્હીસ્કીની કુ લ્લે બાટલીઓ કુ લ્લે નાંગ- ૨૦૪ જેની
કુ લ્લે કક.રૂ.૯૬,૧૨૦/- તથા ટેમ્પાની કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીઓના
અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન- ૦૨ ની કી.રૂ.૧૦૦૦/- ની
ુ ામાલ વહન કરી લઇ જતા સ્થળ
મળી કુ લ્લે રૂધપયા-૨,૯૭,૧૨૦/- નો મદ
ઉપર પકડાઇ ગયેલ અને વોન્ટેડ આરોપી નાંબર- (૩) પ્રોહી માલ ભરી
ુ ો ક્રયા ધવ.બાબત
આપી તમામ આરોપીઓ એકબીજાની મદદગારી ગન
૭

અ.પો.કો.યોગે શભાઇ

ુ બ
બીલીમોરા પો.સ્ટે. થડમ ગ.ુ ર.નાં.૭૩૪/૨૦૧૯પ્રોહી એતટ કલમ૬૫-AE મજ

કકિંમત રૂધપયા ૨૭,૯૦૦/-

ઠાકોરભાઇ બ.નાં.૫૩૪

તા..૨૭/૧૧/૨૦૧૯ કલાક ૧૯/૪૫ વાગે એવી રીતે કે તહો.અંકુ રભાઇ

ની મત્તાનો પ્રોહી

નોકરી બીલીમોરા

ડાહ્યાભાઇ કો.પટેલ રહે-ભાઠા દામલા ફળીયા તા-ગણદે વી જી-નવસારી

મદ્દુ ામાલ

પો.સ્ટે.

નાનો પ્રોહી પ્રધતબાંિીત ધવસ્તારમાાં પોતાના ઘરમાાં ભારતીય બનાવટનો
ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુ લ્લે નાંગ૧૩૪ કકિંમત
રૂધપયા ૨૭,૯૦૦/-ની મત્તાનો પ્રોહી મદ્દુ ામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન પકડાઇ
ુ ો કરે લ ધવગે રે બાબત
જઇ ગન

૮

અ.હે.કો.ધનલેશ

ગણદે વી પો.સ્ટે. III ગ.ુ ર.નાં.૮૬૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એતટ કલમ. ૬૫એઈ, ૮૧,

જયધસિંગભાઇ

૯૮(૨) તારીખ: ૨૮/૧૧/૨૦૧૯

બ.નાં.૮૨૭ નોકરી

ુ ોકહત
પકડાયેલ તહો (૧) ભવરલાલ સન/ઓ મોહનલાલ ભારતધસિંહ પર

ગણદે વી પો.સ્ટે

ુ રહે. ધસિંનલા
રહે. ઉદવાડા રેં ટલાવ તા.પારડી જી.વલસાડ મળ

જી.નવસારી

તા.મારવાડ જી.પાલી રાજસ્થાન (૨) ઉમર સન/ઓ ઇકબાલ ઉમર મૌવા
રહે.બગવાડાગામ મસ્જીદ ફળીય ાંુ તા.પારડી જી.વલસાડ નાઓએ
એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજાની એક સફેદ કલરની હોન્ડા

કુુ્ લ્લે કક.રૂ.૧,૬૦,૫૦૦/નો મદ્દુ ામાલ

કાં પનીની હોન્ડાસીટી કાર રજી નાં.GJ-15-DD-4689 માાં ભારતીય
બનાવટની ધવદે શી દારૂની મોટી બાટલીઓ નાંગ-૭૨ જેની કક.રૂ.૬૦,૦૦૦/ુ ામાલ તથા સદર મદ્દુ ામાલની હેરાફેરીમાાં વપરાયેલ કારની
નો મદ
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોનની કક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુુ્ લ્લે
ુ ો ધવ.
કક.રૂ.૧,૬૦,૫૦૦/- નો મદ્દુ ામાલ આપવા જતા પકડાય જઇ ગન
બાબત.
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/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 .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



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/સ્ટ્રે 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 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 કરિામાાં આિે છે

