સાફલ્યા ગાથા તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૬ થી ૦૧/૦૫/૨૦૧૬
૧)
સાફ્લલ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
૨)
સુરક્ષા સેતુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત
ભારત સરકારની પ્રેરણાથી “ ગ્રામ ઉદય સે ભારત ઉદય “ નામના કાયગક્રમ અંતગગત “પંચાયતી રાજ ડે“ શ્રી ડો.બી.આર
આંબેડકરની જન્મ તા.૧૪/૦૪/૦૧૬ થી તા.૨૪/૦૪/૦૧૬ સુધી અત્રેના પો.સ્ટે વિસ્તારમાં નીચે જણાિેલ ગામોમાં વિલેજ
(ગ્રામ) કકશાન સભા તા.૧૭/૦૪/૦૧૬ થી તા,૨૦/૦૪/૦૧૬ કદન- ૪ સુધી તથા ગ્રામ સભા અથિા વિજે લ(ગ્રામ)
એસેમ્બલી(જાડાણ) તા.૨૧/૦૪/૦૧૬ થી તા.૨૪/૦૪/૦૧૬ કદન-૪ સુધીના કાયગક્રમોમાં ગામડાઓમાં ૨-પો.સ.ઈ., ૧એ.એસ.આઈ., ૧૮-જી.આર.ડી મવિલા સભ્યો. તથા જે તે ગામડાના તલાટી શ્રી, તથા તાલુકા પંચાયત, જીલ્લા પંચાયતના
અવધકારીઓ દ્રારા કાયગક્રમોમાં િાજર રિી ગ્રામસભા, કકશાન સભાઓનું સંચાલન સરળ રીતે કરાિેલ

1.










મુદા નંબર (૧)
જીલ્લા શિેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝુંબશ
ે િાથ ધરિામાં આિેલ િોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુંબશ
ે .
નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી આજકદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યવતતઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનું
આયોજન કરી સગા સબંધીનો સંપકગ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે .
ગુમ/અપિરણ થયેલ બાળકોની ભારત સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાં આિેલ િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/
missing/ index.php ઉપર રોજે રોજ એન્રી કરિામાં આિે છે .
પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમાં તાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો
તેમજ પોલીસ કમગચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરિાથી િેલ્પ મળી રિે.
ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મિીલા સુરક્ષા સવમતીની મિીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર તેમજ
જીલ્લાના તમામ અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાં આિે છે .
મુદા નંબર (૩)
રાફીક અંગન
ે ા કાયગક્રમો િાથ ધરિામાં આિેલ િોય.
રાફીક સપ્તાિની ઉિજણી કરિામાં આિી રિેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયગક્રમો કરિામાં આિે છે .
રાફીક જનજાગૃવત અંગે ડોકયુમેન્ટરી કફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાિેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં
આર.ટી.ઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામાં આિેલ.
િારંિાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરેનસ અંગેની સમજ આપિામાં આિે છે .

મુદા નંબર (૪)
ગુનાઓ અટકાિિા કોઇ વિવશષ્ટ કામગીરી/સ્રેટજી
ે અપનાિિામાં આિેલ છે ?
નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની
જાળિણી સારુ સાઇનબોડગ, લગાડિામા; આિેલ છે .
દરેક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગૃિ વિભાગ ધ્િારા કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરિામાં આિેલ છે .
નેશનલ િાઇિે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાં આિે છે . િોટલો, ઢાબા, તેમજ િાિનોનું
ચેકીંગ સઘન બનાિિામાં આિેલ છે .
િારંિાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રેલિે સ્ટેશન, િોટલ ધાબા, િાિન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી
રાખિામાં આિેલ છે .
ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િેસ્ટીંગમાં અિેરનસ આિે તે સારુ
સેવમનારો યોજમાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ સ્ટેશન લેિલે આયોજન કરિામાં આિે છે .








મુદા નંબર (૫)
અન્ય લોકવિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્પ
 , સેવમનારનુ આયોજન કરિામાં આિે છે .




ભાગ-૧ થી પ

પો.સ્ટે.નુ
નામ

ગુ.૨.નં. કલમ અને
બનાિનુ સ્થળ

બનાિની
તારીખ અને
સમય

ગુન્િો દાખલ
થયાની તા.ટા

ફરી.નુ નામ

આરોપી નું નામ

કા૨ણ/ િેતુ

ટુકં વિગત

તપાસ
ક૨નાર
અવધ.

ગુન્િાના
સ્થળની
મુલાકાત

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧

બીલીમો
રા
પો.સ્ટે.

ફસ્ટ
ગુ.ર.નં.૧૯/ર૦૧૬
ઇ.પી.કો. કલમ
૧૪૩,૩ર૩,૫૦૪,
૫૦૬(ર) મુજબ
મોજે - બીલીમોરા
અશોક િોવસ્પટલની
ગલી પાસે
તા.ગણદેિી

૧/૫/ર૦૧૬
ક.ર૧/૩૦
થી ક.રર/૦૦
દરમ્યાન

૧/૫/ર૦૧૬
ક.રર/૩૦
સી.પોસઇ
રૂબરું
ક.રર/૪૦
પો.સ્ટે.

સંતોર્ભાઇ
જોગીભાઇ
પટેલ રિેપોંસરી
માંદલ
ે ા
ફળીયા
તા.ગણદેિી
જી.નિસારી

(૧) જીતુભાઇ
રમેશભાઇ પટેલ
(ર) જે કી
રમેશભાઇ બન્ને
રિે- વબગરી
ચાર રસ્તા તથા
બીજા ૧૦ થી
૧૫ જે ટલા
ઇસમો

આ કામના
ફરીયાદીને
એકાદ િર્ગ
પિેલા
ત્િો.નં.૧ સાથે
ઝધડો થયેલ તે
અદાિતના
કારણે

એિી રીતે છે કે,ઉપર બતાિેલ તા.ટા.તથા
જગ્યાએ આ કામના ફરીયાદીને એકાદ િર્ગ
પિેલા ત્િો.નં.૧ સાથે ઝધડો થયેલ તે
અદાિત રાખી આ કામના આરોપીઓ એક
સંપ થઇ ગેરકાયદેસર મંડળી રચી ફરીયાદી
તથા સાિેદ જાગૃતીબેન સાથે ગાળા ગાળી
કરી ફરીયાદીને શરીર તથા મોં ના ભાગે તથા
માંથાના ભાગે ઢીક-મુકકીનો મુઢ માર મારી
જાનથી મારી નાંખિાની ધમકી આપી નાસી
જઇ ગુનો કયાગ વિગેરે બાબત.

શ્રી િી.બી.
આલ
સી.પોસઇ
બીલીમોરા
પો.સ્ટે.

૧/૫/૧૬

અ.
નં.

રોડ અકસ્માત તથા ફેટલની માવિતી
અનં

૧

પો.સ્ટે.

ગુ.ર.નં.અને
કલમ

ગુ.બ.તા.ટા
.

૨

૩

૪

ગુ.જા.તા.
ટા.

૫

ફરીયાદીનું નામ
મોબાઇલ નંબર

૬

આરોપીનું નામ
અને સરનામુ

૭

બનાિિાળી
જગ્યા નું નામ
સ્થળ તથા રોડનું
નામ /નંબર (
N.H.No. /
S.H. No. /
M.D.R. No. /

૮

બનાિની
ચોકકસ
જગ્યાનો
ચેનજ
ે
નંબર

૯

બનાિમાં
ભોગ
બનનાર/સંડો
િાયેલ
િાિનનો પ્રકાર

ગુનાની ટુકં વિગત

ત.ક. અમલદાર

૧૦

૧૧

૧૨

૧

િાંસદા
પો.સ્ટ.ે

ફસ્ટ
ગુ.ર.નં.૫૪/
ર૦૧૬
ઇ.પી.કો.
કલમ
ર૭૯,૩૩૭,
૩૦૪-અ
MVAct
૧૭૭,૧૮૪
મુજબ

૧/૫/ર૦૧
૬
ક.૧૩/૦૦
ના સુમારે

૧/૫/ર૦૧
૬
ક.૧૬/૪૫

સકારામભાઇ
ગંગારામભાઇ
ઉધાર જાતે કુકં ણા
રિે.ખાંભલા ડુંગરી
ફળીયા તા.િાંસદા
જી.નિસારી

વિરો િોન્ડા
સ્પ્લેન્ડર મો.સા.
નં.GJ-21-AM0604 ના ચાલક
શાન્તારામ
સકારામભાઇ
ઉધાર જાતે કુકં ણા
રિે.ખાંભલા ડુંગરી
ફળીયા તા.િાંસદા
જી.નિસારી

મોજે - બીલમોડા
ગામની સીમમાં
બરડીપાડા
જિાના રોડ ઉપર
તા.િાંસદા મોટી
ભમતી થી સરા
તરફ જિાના રોડ
ઉપર તા.િાંસદા

સંડોિાયેલ
િાિન
વિરો િોન્ડા
સ્પ્લેન્ડર
મો.સા.
નં.GJ-21AM-0604

એિી રીતે કે, આ
કામના ફરી.ના છોકરા
શાન્તારામ નાએ વિરો
િોન્ડા સ્પ્લેન્ડર મો.સા.
નં.GJ-21-AM-0604
ની પુરઝડપે ગફલતભરી
રીતે િંકારી સામેથી
આિતી સ્પ્લેન્ડર આઇ
સ્માટગ મો.સા. સાથે
અથડાિી દઇ તેઓને
ઇજા પિોંચાડી પોતાને
ઇજા પિોંચાડી સારિાર
દરમ્યાન પોતાનું મોત
નીપજાિી ગુનો કયાગ
બાબત.

ASI
કદલીપભાઇ
મીઠ્ઠલભાઇ

