પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ થી ૦૬/૧૦/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં

સારી કામગીરી

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

કરનાર અધિકારી/
કમમચારી
નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો પોલીસ નવસારી

એલ.સી.બી. અને

જીલ્લાના નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગ હતી તે

પેરોલ ફલો પોલીસ

દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે બીલીમોરા પોસ્ટે.ના ફ. ગ.ુ ર.નાં. ૩૪/૧૯
ના ખાંડણી તથા નેશનલ એન્ટ્ટ્રી ક્રાઇમ એન્ટ્ડ હુમન રાઇટસ કાઉન્ટ્સીલ ઓફ
ઇન્ટ્ડીયાન ુ કાડમ બતાવી ક્રાઇમ બ્રાન્ટ્ચના પોલીસ તરીકે ઓળખ આપી
નાસતો ફરતો વોન્ટ્ટેડ આરોપી મોહમદરફીકમીયા મીયામોહમદ
ુ ા સરુ તને પકડી પાડેલ.
મીઠાઇવાલા રહે. ગોપીપર

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો પોલીસ પ્રોહીબીશનના

એલ.સી.બી. અને

ુ ા શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગ હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે
ગન

પેરોલ ફલો પોલીસ

પાણીખડક ચાર રસ્તા ખાતે નાકાબાંિી દરમ્યાન (૧) મહેન્ટ્ર ઉફે મેહલ
ુ
ુ રહે. અમરે લી (ર)
ચતરુ ભાઇ રહે. લસકાણા તા. કામરે જ, જી. સરુ ત મળ
ુ ાન, વરાછા સરુ ત
જયદદપ ભીમજી લખાણી રહે. ઘનશ્યામનગર , લાંબેહનમ
ુ રહે. ભાવનગરને મારુતી સીફટ નાંબર MH-02-WA-6616 માાં જુદા જુદા
મળ
મેકરની ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ નાની મોટી બોટલો નાંગ-૩૧૪
કી.રુ. ૬૫,૫૦૦/- વાહનની કી.રુ. ૦૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લે રુ. ૩,૭૫,૬૦૦/ુ ામાલ તથા વાહન સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ..
ના પ્રીહોમદ

નવસારી રુરલ

નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ અધિકારી/કમમ ચારીઓ

પોલીસ સ્ટેશનના

ુ ા શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગ હતા તે દરમ્યાન મળે લ
પ્રોહીબીશનના ગન

પોલીસ

બાતમી આિારે નાકાબાંિી દરમ્યાન (૧) મનીષ નવીનભાઇ પટેલ રહે.

અધિકારી/કમમચારીઓ

પાર ધનશાળ ફળીયા તા. કપરાડા , વલસાડ ટેમ્પો નાંબર- MH-03-AH5814 માાં જુદા જુદા મેકરની ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ નાની મોટી
બોટલો નાંગ-૧૫૬૦ કી.રુ. ૦૪,૦૨,૦૦૦/- ટેમ્પો કી.રુ. ૦૪,૦૦,૦૦૦/- મળી
ુ ામાલ તથા વાહન પકડી પાડેલ
કુ લે રુ. ૦૮,૦૨,૫૦૦/- નો પ્રીહોમદ

નવસારી જીલ્લા

ુ ેશન ટ્રસ્ટ, સેવાભાવી સાંસ્થાઓ,
નવસારી જીલ્લા પોલીસ, ટ્રાદફક એજ્યક

પોલીસ

ુ ી
‘‘ટ્રાદફક ધનયમો’’ ન ાંુ પાલન કરવા જાગૃધત આવે તેવા હેતથ
ુ ી
તા.30/૦૯/૨૦૧૯ ના સવારે 11/00 કલાકે અમલસાડથી આંતલીયા સિ
બાઈક રે લીન ાંુ આયોજન કરવામાાં આવેલ જેમાાં ૪૦૦ થી વિારે બાઈક
સવારોએ જોડાઈ ટ્રાફીક ધનયમોન ાંુ પાલન કરવા પ્રધતબધ્િતા દશામ વેલ

ુ ામાલ
રીકવર કરે લ મદ

નવસારી જીલ્લા પોલીસ, ટ્રાફીક પોલીસની ફરજો અંગે ના સેધમનારન ાંુ આયોજન કરવામાાં આવેલ.

નવસારી જીલ્લા પોલીસ તેમજ સરુ ક્ષા સેત ુ સોસાયટી અંતગમ ત દાાંડી ખાતે મહાત્મા ગાાંિીજીની ૧૫૦મી જન્ટ્મજયધત
ાં
ઉજવણી
ધનધમત્તે સફાઇય અભભયાન.

1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્ટ્ય 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 જનજાગૃવિ 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 .



ુ ાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?
ગન

 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 સ્ટેશન ખાિે ગૃહ વિભાગ ધ્િારા કેમેરા 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 સ્ટેશન, 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 સ્ટેશન લેિલે આયોજન કરિામાું આિે છે .
 અન્ટ્ય લોકદહતની બાબતો જે લોકોના તરુ તજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની િાલીમ કેમ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાું આિે
છે

