પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯ થી ૦૨/૦૬/૨૦૧૯
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

ુ ાઇ
ક્રુણાલભાઇ કેશભ

તે એવી રીતે કે આ કામના તહોએ એકબીજાની મદદગારી કરી

એમ કુ લ્લે રૂ.૧૩૯૦/- નો મુદ્દામાલ

અ.પો.કો.બાં.નાં. ૪૯૦

ગાંજીપાના વડે પૈસા ઉપર તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમતા દાવ

નોકરી. પ્રતાપનગર

પરના રોકડા રૂધપયા ૭૪૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી

ઓપી વાાંસદા પોલીસ

આવેલ રોકડા રૂધપયા ૬૫૦/- તથા જુગારના સાિનો ગાંજી પાના નાંગ-

સ્ટે શન જી.નવસારી

૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ્લે રૂ.૧૩૯૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
1

ગુનો ધવ.બાબત
2

િવલ દે વદાનભાઇ

એવી રીતે છે કે આ કામના કો.નાં.૭ મા દશામ વેલ વોન્ટે ડ આરોપીઓ નાં

અ.પો.કો. બ.નાં. ૪૩૫

(૧) તથા (૨) નાઓએ પોતાના કબ્જજાની હ્યુન્ડાઇ સેન્ટાફી કાર નાં. MH-

નોકરી ઓપરે શનગ્રુપ

05AV-4141 મા ગે.કા. દમણ ખાતેથી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી

સુરત ધવભાગ, સુરત

દારૂનો જથ્થો આરોપી નાં (૩) મારફતે ભરાવડાવી તેન ાંુ વહન કરી

કુ લ રૂ. ૫,૪૪,૦૦૦/- ના મુદામાલ

ચીખલી તાલુકાના કલીયારી ગામની સીમમા ધવદે શી દારૂનો જથ્થો
માંગાવનાર આરોપી નાં ૪,૫ નાઓ પાસે લાવી ભારતીય બનાવટના
ધવદે શી દારૂના જથ્થાનુાં કાટીંગ કરનાર હોય પ્રોહી રે ઇડ દરમ્યાન
ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો નાની મોટી વ્હીસ્કી તથા
બીયરની કુ લ બાટલીઓ નાંગ-૨૪૭૨ જેની કુ લ કીં.રૂ. ૧,૪૪,૦૦૦/તથા હ્યુન્ડાઇ સેન્ટાફી કાર નાં. MH-05AV-4141 ની કીં.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/તેમજ ગાડીની આર.સી.બુક કીં.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુ લ રૂ. ૫,૪૪,૦૦૦/ના મુદામાલ પકડાતા અને રે ઇડ દરમ્યાન હ્યુન્ડાઇ સેન્ટાફી કાર નાં.
MH-05AV-414 નો ચાલક તથા તેનો ક્લીનર તેમજ ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શી દારૂ ભરાવનાર,માંગાવનાર તમામ સ્થળ ઉપરથી
નાશી જતા વોન્ટે ડ જાહેર થતા ગુન્હો કયામ ધવગેરે બાબત
3

અ.હે.કો. અરૂણભાઇ

એવી રીતે કે આ કામના પકડાયેલ આરોપીઓ તથા વોન્ટે ડ

કુ લ્લે રૂપીયા ૧૬,૬૨,૬૦૬/- નો

જગતધસિંહ બાં.નાં.૭૯૫

આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી વગર પાસ પરમીટે આઇશર

મુદ્દામાલ

નોકરી એલ.સી.બી.

ટે મ્પો રજી. નાં. GJ-૦૩-W-8805 માાં ભારતીય બનાવટની ટીન બીયર

નવસારી

નાંગ.૪૪૪૦ કી.રૂ.૨,૨૨,૦૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી
મળી આવેલ મોબાઇલ નાંગ ૩ કક.રૂ. ૧૦,૫૦૦/- ૧૫૫ બોક્ષ મોસ્કીટો
કોઇલ કી.રૂ.૧,૪૩,૦૩૦/-, ૩૫ બોક્ષ પ્લાસ્ટીકની બનાવટો
કી.રૂ.૭૦,૪૯૦/-, ૮ બોક્ષ પ્લાસ્ટીકની બનાવટો કી.રૂ.૧૬,૫૮૬/-, ત્રણ
બબલ્ટીઓ પાના નાંગ-૨૦ કી.રૂ.૦૦/-, રજીસ્રે શન નાંબર વગરની મારૂતી
સ્વીફટ ડીઝાયર કાર કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-, આઇશર ટે મ્પો નાંબર GJ-૦૩W-8805 કક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂપીયા ૧૬,૬૨,૬૦૬/- નો
મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાંબર ૧ થી ૪ પકડાઇ જઇ તથા સહ
આરોપીઓ નહીં પકડાઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત.
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શ્રી એસ.વી.વસાવા

એવે રીતે કે આ કામના તહોએ એકબીજાની મદદગારીથી વરલી

સી.પો.સ.ઇ.વાાંસદા

મટકાના નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી

પો.સ્ટે . સુધનલભાઇ

રમાડી જુગારના સાિનો આંકો લખેલ કાચી બુક જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦

ધવનેાદભાઇ

તથા કાબમન પેપર નાંગ-૧, કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા બોલપેન નાંગ-૧

અ.પો.કો.બ.નાં-૮૩૩

કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા હાથમાાંના રોકડા રૂધપયા ૩૦૭૦/- તથા

નોકરી વાાંસદા પોસ્ટે

અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૯,૮૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની

કુ લ કક.રૂ- ૨૨,૯૧૦/- ના મુદામાલ

કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ- ૨૨,૯૧૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ
જઇ ગુનો કયામ ધવ.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/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 .


રાફીક 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/સ્રે 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

