પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૯ થી ૦૪/૦૮/૨૦૧૯
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

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
નવસારી પોલીસ દ્રારા

સમગ્ર રાજયમાાં તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૯ થી તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્યાન મહિલા

સુરક્ષા સેત ુ

સશહકતકરણ પખવાડીયની ધનધમત્તે નવસારી પોલીસ દ્રારા સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી
અંતગમત લુન્સકુ ઇ લાયન્સ સકમ લથી રામજી માંહદર સુિી મહિલા સુરક્ષા રે લીનુ
આયોજન કરવામાાં આવેલ

નવસારી જીલ્લા પોલીસ

પુર પીડીતોની વિારે આવતુ નવસારી જીલ્લા પોલીસ
ભારે વરસાદ દરમ્યાન નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્રારા ગણદે વી ખત્રીવાડ,
ખાટકીવાડ નાકા, કારતક ધવલા, સુદ
ાં રવાડી, ખાતેથી ૧૧૦ જેટલા લોકોને પુર
અસરગ્રસ્ત ધવસ્તારમાાંથી બિાર કાઢી સલામત સ્થળે (૧) કન્યા શાળા ગણદે વી (ર)
સુદ
ાં રવાડી ખાતે ખસેડવામાાં આવી બચાવની સરાિનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ

શ્રી કે.જે.ભોયે , પો.સ.ઇ.

ખેરગામ પોલીસ સ્ટે શનના પોલીસ કમમચારીઓ દ્રારા લીસ્ટે ડ પ્રોિીબીશન બુટલેગર

ખેરગામ પો.સ્ટે .

સરફરાજ કાદીર શેખ રિે. ખેરગામ પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમાાં તા. ખેરગામને તયાાં
પ્રોિીબીશન રે ઇડ દરમ્યાન પોલીસ ફરજમાાં રુકાવટ કરી ખેરગામ પો.સ્ટે . સેક. પાટમ
ગુ.ર.નાં. ૨૪૪/૨૦૧૯ ના કામે પકડી પાડી ભુતકાળના આરોપી ધવરુધ્િ ધવધવિ
(૧૪) ગુનાઓ (૧) ચીખલી પો.સ્ટે . સેક. ૮૧/૨૦૧૦ , (ર) ચીખલી પો.સ્ટે . સેક.
૨૮૧/૨૦૧૧, (૩) ચીખલી પો.સ્ટે . ફ. ૧૨૮/૨૦૧૨, (૪) ખેરગામ પો.સ્ટે .
ફ.૩૯/૨૦૧૪, (પ) ખેરગામ પો.સ્ટે . સેક. ૫૮/૨૦૧૫, (૬) ખેરગામ પો.સ્ટે .
સેક.૬૦/૨૦૧૫ (૭) ખેરગામ પો.સ્ટે . સેક.૦૧/૨૦૧૬, (૮) ખેરગામ પો.સ્ટે .
ફ.૪૧/૨૦૧૬ (૯) ખેરગામ પો.સ્ટે . સેક.૧૦/૨૦૧૭ (૧૦) ખેરગામ
પો.સ્ટે .ફ.૨૧/૨૦૧૭ (૧૧) ખેરગામ પો.સ્ટે . થડમ ૨૪૧/૨૦૧૬, (૧ર) ખેરગામ પો.સ્ટે .
થડમ ૪૦૧/૨૦૧૬ (૧૩) ખેરગામ પો.સ્ટે . થડમ ૪૦૮/૨૦૧૬, (૧૪) ખેરગામ પો.સ્ટે . થડમ
૬૦/૨૦૧૭ મુજબના ગુનાઓમાાં સાંડોવણી િોય વધુ તપાસ ખેરગામ પોલીસ દ્રારા
કરવામાાં આવી રિેલ છે

રીકવર કરે લ મુદામાલ

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. / પેરોલ ફલો પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી તેમજ પ્રોિી

એલ.સી.બી. / પેરોલ

ગુના શોિી કાઢવા માટે પેટ્રોલીંગમાાં િતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે

ફલો પોલીસ

આરોપી (૧) ધનલેશ રમેશ પાંચાલ રિે. કામરે જ ચાર રસ્તા તા. જી. સુરત (ર)
બીપીન ભીખા મોટાવરાછા સુરત (૩) ધવજ્ઞેશ ભોળા રિે. વરાછા સુરત ને પ્રોિી
મુદામાલ બીયરની બાટલી નાંગ – ૩૮ કી.રુ. ૩૧,૯૦૦/- તથા િોન્ડા સીટી કાર
કી.રુ. ૨,૦૦,૦૦૦/- કુ લ પ્રોિીમુદામાલ-વાિન સાથે રુ. ૦૨,૩૯, ૪૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે પડકી પાડેલ.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ દ્રારા એસ.ઓ.જી.ની. ચાટમ ર મુજબ કામગીરી

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

માટે પેટ્રોલીંગમાાં િતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧)
અરધવિંદકુ માર િીરજલાલ નાયક રિે. ગાડમ ન સોસાયટી કબીલપોર (ર) લોકેશ
હદલીપભાઇ રિે. કીબલપોર વગર લાયસન્સે ગેર કાયદે સર બીનઅધિકૃત રીતે
ફટાકડાનો સ્ટોક શ્રીકૃષ્ણ ફામમમાાં આવેલ ગોડાઉનમાાં રાખી કુ લ્લે રુધપયા
૧૨,૭૩,૫૫૬/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ.

નવસારી જીલ્લા

પ્રોિીબીશન પ્રવ ૃધત સાથે સાંકળાયેલ આરોપીને પાસા િેઠળ જેલમાાં મોકલવામાાં

એલ.સી.બી. પોલીસ

આવ્યા
નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા પ્રોિીબીશન પ્રવ ૃધત સાથે સાંકળાયેલ
આરોપી તેજશભાઇ જીતેન્દ્રભાઇ િોડીયા પટે લ રિે. ફલિરા તા.જી વલસાડને અટક
કરી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપવામાાં આવ્યા .
નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા દરખાસ્ત કરી જીલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટરશ્રી નવસારી
દ્વારા પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો.

નવસારી જીલ્લા

મારામારીના ગુનાઓમાાં સાંડોવાયેલ આરોપીની પાસા િેઠળ અટકાયત કરી જેલમાાં

એલ.સી.બી. પોલીસ

િકેલવામાાં આવ્યા
નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ દ્રારા ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શન ધવસ્તારમાાં
મારામારીના ગુનાઓમાાં સાંડોવાયેલ આરોપી ઇન્દ્રધસિંિ ઉફે સાંજય ઓમકારધસિંિ
રાજપુત રિે. ધવજલપોર અંબાજીનગર રાજપુત સમાજની વાડી સામે, તા. જલાલપોર
જી. નવસારીને અટક કરી મધ્યસ્થ જેલ જામનગર ખાતે મોકલી આપવામાાં આવ્યા .
નવસારી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા પાસા દરખાસ્ત કરી જીલ્લા મેજીસ્ટ્રે ટરશ્રી નવસારી
દ્વારા પાસાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો.

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફલો પોલીસ ધમલ્કત સબાંિી ગુના તેમજ

એલ.સી.બી. તથા પેરોલ

નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં િતી તે દરમ્યાન મળે લ

ફલો પોલીસ

બાતમી આિારે આરોપી ધવનોદભાઇ ઉફે સાંજય બાબુભાઇ પટે લ રિે. સોમનાથ
માંહદર સામે નાની દમણને ચીખલી પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં. ૧૭૪/૨૦૧૩ ના કામે
નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડી ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

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/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 િાથ િરવામાાં આવેલ િોય.



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 લોકહિતની 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

