પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ થી ૨૫/૦૮/૨૦૧૯
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

રીકવર કરે લ મુદામાલ

પોલીસ અધિ./ કમમચારી

૧. નવસારી જીલ્લા પોલીસ પરીવાર આરોગ્ય ચકાસણી કે મ્પ – ૨૦૧૯ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૯ – જીલ્લા આરોગ્ય શાખા નવસારીના ડોકટરશ્રીઓની
ટીમ દ્રારા જીલ્લાના તમામ પોલીસ કમમચારીઓનુ મેડીકલ ચકાસણી કેમ્પ દ્રારા કરવામાાં આવેલ.

૨

અ.હે.કો. પ્રદદપભાઇ

નવસારી રૂરલ III ગુ.ર.નાં. ૬૩૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૧૧૬(૨) ,૮૧,

કુ લ્લે ૧,૦૮,૩૮૮/- નો

હદરધસિંગભાઇ

૯૮(૨) તારીખ: ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ આ કામે પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી

મુદામાલ વાહન સાથે

પો.સબ.ઇન્સ.

આનાંદકુ માર s/o સ્વામીનાથ ભદ્રીનાથ યાદવ ઉવ. ૨૩ હાલ રહે. પ્લોટ નાં. ૨૩૦

જી.એસ.પટે લ

ુ પોસ્ટ મથુરા
કૈ લાશનગર ચાલ ઉિના સુરત મુળ રહે- મછલી શહેર નાયેપર

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

થાણા- મછલીશહેર જી.જોનપુર ઉત્તરપ્રદે શ નાએ પોતાના કબ્જાની મારૂતી સુઝુકી
વાન રજી નાં.GJ-5-BT-236 માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી દારૂનો જથ્થો તથા
નાની બાટલી નાંગ-૫૦૪ જેની દક.રૂ. ૨૭,૮૮૮/-નો જથ્થો તથા ગાડીની દક.રૂ.
૮૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની દક.રૂ. ૫૦૦/- મળી કુ લ્લે ૧,૦૮,૩૮૮/- નો
મુદામાલ વોન્ટે ડ આરોપી નાં.(૨) કાતીકભાઇ પટે લ રહે- વેડરોડ કતારગામ સુરત
નાઓએ માંગાવી તથા વોન્ટે ડ આરોપી નાં.(૩) મહેશભાઇ પટે લ નાઓએ ભરી
આપી સદર મુદ્દામાલ લઇ આવતા પોલીસ વોચ તથા નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ ગયેલ

૩

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

બાતમી આિારે પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી સતીષ નગીનભાઇ
પટે લ રહે. બીગરી ગામ, મોટા ફળીયા તા.ગણદે વીને પકડી પાડી બીલીમોરા
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૪

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

બાતમી આિારે જુગારના ગુનામાાં નાસતો ફરતો આરોપી ધમતેશભાઇ છીબુભાઇ
પટે લ રહે. વલસાડી ઘોલ, બીલીમોરા તા.ગણદે વીને પકડી પાડી ગણદે વી પોલીસ
સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

૫

આ.પો.કો દકરણભાઇ

ગણદે વી પોસ્ટે III ગુ.ર.નાં.૫૬૫/૨૦૧૯, પ્રોહી.એક્ટ કલમ ૬૫-AE, ૯૮(૨) તારીખ.

કુ લ્લે દક.રૂ.૨,૨૫,૬૦૦/-

ભગુભાઇ PSI-

૨૦/૦૮/૨૦૧૯ આ કામના કો.નાં.૮ માાં જણાવેલ એક બ્જલેક કલરની વેનામ કાર

વાહન સાથે

બી.એલ.રાયાદા

નાંબર MH-02-AU-7397 નો ચાલક જેનુ નામ ઠામ કે સરનમાની ખબર નથી નાએ

ગણદે વી પો.સ્ટે શન

પોતાના કબ્જાની કારમાાં મા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂની બાટલીઓ નાંગ
૫૪૦ જેની કુ લ્લે દક.રૂ. ૭૫,૬૦૦/- ની તથા વેનામ કાર નાંબર MH-02-AU-7397
દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તેમજ વેચાણ કરારની દક.રૂ ૦૦/- મળી કુ લ્લે દક.રૂ.૨,૨૫,૬૦૦/નો મુદ્દામાલ મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ.

૬

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ નાસતા ફરતા/વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

પાડવા સારુ મળે લ બાતમી આિારે ઉિના પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં
વોન્ટે ડ આરોપી (૧) રોશન દદનેશભાઇ પટે લ રહે. વેડછા, સ્ટે શન ફળીયુ તા.
જલાલપોરને પકડી પાડી નવસારી રુરલ પો.સ્ટે .ને સોંપવામાાં આવેલ.

૭

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ નાસતા ફરતા/વોન્ટે ડ આરોપીઓ પકડી

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

પાડવા સારુ મળે લ બાતમી આિારે ગણદે વી પો.સ્ટે . જુગારના ગુનાના કામે
નાસતો ફરતો આરોપી (૧) સાંપત ઉફે છીબુભાઇ રવજીભાઇ હળપતી રહે. જલારામ
ફળીયા સરીભુજરાં ગ લુસવાડા તા.ગણદે વી જી.નવસારી (ર) િવલ હષમદરાય પટે લ
રહે.રામજી માંદદર વાસણને પકડી પાડી ગણદે વી પો.સ્ટે . ને સોપવામાાં આવેલ.

૮

અ.પો.કો.ઇયુશભાઇ

બીલીમોરા ઓદરયા મોદરયા પાંચવટી મહોલ્લો પાસે ખુલ્લી જગ્યામાાંગોળ કુાં ડાળુ

કુ લ્લ રૂા. ૨૧,૭૫૦/- નો

ઇશ્વરભાઇ HC.

કરી નીચે બેસી ગાંજી પાના ઉપર પૈસાવતી હાર-જીતનો જુગાર રમી ગાંજી પાના

મુદ્દામાલ

દહરે નભાઇ મનુભાઇ

નાંગ ૫૨ દક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧,૮૬૦/- તથા

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મળે લ રોકડા રૂ.૯,૩૯૦/- મળી કુ લ રૂ.૧૧,ર૫૦/તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ દક.રૂ. ૧૦,૫૦૦/-મળી કુ લ્લ રૂા. ૨૧,૭૫૦/- નો
મુદ્દામાલ સાથે પોલીસની રે ઈડ દરમ્યાન પકડાય જઈ ગુનો કરે લ ધવગે રે બાબત

૯

અ.હે.કો. ગુલાબભાઇ

ગણદે વી પોસ્ટે III ગુ.ર.ન

૫૬૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એઇ ૧૧૬(બી),

ગોપાળભાઇ બ.નાં.-૮૦૨

૮૧,૯૮(૨) તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૦૫/૪૫ વાગે

સ્ટે ટ મોનીટરીંગ સેલ

રમેશભાઇ કોળી પટે લ નાએ બહારથી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો

ગુ.રા. ગાાંિીનગર શ્રી

વગર પાસ પરમીટે માંગાવી મોજે કોથા ગામની સીમમાાં આવેલ રમેશભાઇ

પી.કે.પટે લ ઇન્ચાર્જ

ભીખાભાઇ પટે લના ચીકુ વાડી ખેતરની પાસે કાચા રસ્તા પર તા.ગણદે વી

પોલીસ ઇન્સ.જલાલપોર

જજ.નવસારી ખાતે ઉતારી પોલીસની રે ડ દરમ્યાન ભારતીય બનાવટની ધવદે શી

પો.સ્ટે

દારૂની નાની મોટી બોટલો તેમજ ટીન બીયર નાંગ ૨૬૪૪ દકિંમત રૂધપયા

આરોપી કલ્પેશભાઇ

કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા
૨૨,૧૨,૩૮૦/- નો
મુદ્દામાલ વાહન

૨,૧૨,૩૮૦/-, ઇનોવા ક્રે સટા ગાડી નાં. GJ-19-AM-8555 ની દકિંમત રૂધપયા
૧૨,૦૦,૦૦૦/- અને સ્કોરપીયો ગાડી નાં. GJ-05-JC-8062 ની દકિંમત રૂધપયા
૮,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા ૨૨,૧૨,૩૮૦/- નો મુદ્દામાલ આજરોજ
તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક ૦૪/૧૫ વાગે પકડાઇ જઇ તેમજ ભારતીય
બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો માંગાવનાર કલ્પેશભાઇ રમેશભાઇ કોળી પટે લ
રહે.ગણદે વી તા.ગણદે વી જજ.નવસારી તથા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો
જથ્થો પુરો પાડનાર અમીતભાઇ ઉફે અમીત કેવડી ડાયાભાઇ પટે લ રહે.કેવડી
દમણ, ભાવેશભાઇ ઠાકોરભાઇ પટે લ રહે.દલવાડા દમણ સદ્દામ ઇબ્રાહીમ શેખ રહે.
દમણ તથા ઇનોવા ક્રે સટા ગાડી નાં. GJ-19-AM-8555 અને સ્કોરપીયો ગાડી નાં. GJ05-JC-8062 ના ચાલકો જેઓના નામ સરનામા જણાય આવેલ નથી તે તેમજ
પોલીસની રે ઇડ જોઇ નાશી ગયેલ.
૧૦

રમેશકુ માર વાહજીભાઇ

ગણદે વી પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં ૪૬૨/૨૦૧૯, જુગાર િારા કલમ ૪,૫ મુજબ

કુ લ્લે દક.રૂ. ૧,૧૭,૭૨૦/-

બ.નાં ૮૮૮ નોકરી

૨૪/૦૮/૨૦૧૯ મોજે ગણદે વી સુયમધનવાસ એપા.ના ગ્રાઉંડ ફલોર ઉપર આવેલ

ના મુદ્દામાલ

ગણદે વી પો.સ્ટે . PSI શ્રી

હોલમાાં ગાંજીપાના વડે તીન પત્તીનો પૈસાની હારજીતનો જુગાર રમતા

જે.આર.ગામીત ગણદે વી

અંગઝડતીના રૂ. ૩૦૭૨૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૮૦૦૦/- તથા

પોલીસ સ્ટે શન

મોબાઇલ નાંગ ૧૫ દક.રૂ. ૭૯,૦૦૦/- તથા જુગારના સાિન ગાંજીપાના નાંગ ૫૨
ની દક.રૂ. ૦૦/- કુ લ્લે દક.રૂ. ૧,૧૭,૭૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
આરોપીઓ(૧)ભાવીનભાઇ દામોદરભાઇ (૨) રધવનભાઇ દોમાદર (૩) સોમજીભાઇ
નારણભાઇ (૪) આનાંદ પ્રાણલાલ (૫) કેતનકુ માર જીતેંદ્રભાઇ (૬) સામજીભાઇ
નાનજીભાઇ (૭) રાહુલભાઇ હરે શભાઇ રાં ગાણી (૮) અશોકભાઇ લાલજીભાઇ (૯)
ચચરાગભાઇ ઇશ્વરલાલ કણબી પટે લ(૧૦) ધપયુષભાઇ મોહનભાઇ(૧૧) ગીરીશભાઇ
રતનશીભાઇ (૧૨) હરીશભાઇ નારણભાઇ (૧૩) શાાંતીલાલ નારણભાઇ (૧૪)
દુગેશભાઇ સોમજીભાઇ (૧૫) હસમુખભાઇ ચાંપકભાઇ (૧૬) રધવભાઇ મોહનભાઇ

૧૧

એમ.બી.કોંકણી પોલીસ

વાાંસદા પો.સ્ટે . II–ગુ.ર.નાં-૩૧૭/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨ તા

કુ લ્લે ૩૭,૬૦૦/- ના

સબ ઇન્સ વાાંસદા

૨૪/૦૮/૨૦૧૯ તહોએ એકબીાની મદદગારી થી પોતાના આધથિક ફાયદા સારૂ

મુદ્દામાલ

પોલીસ સ્ટે શન

ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી દાવના રોકડા રૂધપયા ૮૪૦/- તથા

જી.નવસારી

અંગઝડતીના કુ લ્લે રૂધપયા-૧૧,૭૬૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ જેની દક.રૂ.૦૦/ગણી તથા બે મોટર સાયકલ જેની કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે
૩૭,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ૧) જયેશભાઇ ગમનભાઇ પટે લ (ર) શૈલેષભાઇ
ખાંડુભાઇ પટે લ (૩) ખાંડુભાઇ છગનભાઇ પટે લ (૪) નરોત્તમભાઇ મેરવાનભાઇ
પટે લ વોન્ટે ડ- (૧) બાબુભાઇ ગુલાબભાઇ પટે લ

(૨) દકશોરભાઇ અશોકભાઇ

પટે લ (૩) પાંકજભાઇ નરોત્તમભાઇ પટે લ (૪) અશોકભાઇ લલ્લુભાઇ પટે લ
પકડાઇ જઈ ગુનો ક્રયામ ધવ.બાબત
૧૨

પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં. ૫૬૩/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ ૪,૫ તા.

ચેતનભાઇ િીરૂભાઇ

નવસારી ટાઉન

કુ લ દકિંરૂા ૩,૦૨,૨૭૦/-

પો.સ્ટે ૨. -શ્રી

૨૪/૦૮/૨૦૧૯ ગુપ્તા હોટલના મેનેજર ભાવેશભાઇ દે વેન્દ્રભાઇ ગુપ્તા નાઓ પાસે

જુગારના સાિનો/

પી.પી.વસાવા નવસારી

રૂમ નાં- ૨૦૧નો ભાડે રાખી ગાંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી

વાહનો/મુદામાલ

ટાઉન પો.સ્ટૈ .

જુગારના સાિનો તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૮૫,૫૦૦/(ર) ઉપર માળે પડેલ રોકડા રૂપીયા ૩૦,૭૭૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧૦ કુ લ
દક.રૂા ૩૬,૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નાંગ- ૦૫ દક.રૂા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દકિંરૂા
૩,૦૨,૨૭૦/- નો મુદ્દામાલ આરોપી :- (૧) જગદીશભાઇ ચાંદુભાઇ (૨) અરૂણભાઇ
મોહનભાઇ (૩) શૈલેષભાઇ જગુભાઇ ચૌહાણ (૪) સાંદીપભાઇ મહેશભાઇ સુરતી
(૫) દહરાલાલ છગનભાઇ પટે લ (૬) ધવજયભાઇ ચાંદુભાઇ કહાર (૭) દશરથભાઇ
ુ ાઇ વસાવા (૯) અશોકભાઇ ચાંદુભાઇ
કાળુભાઇ મકવાણા (૮) નરે શભાઇ માંગભ
કહાર (૧૦) સુલતાન મહમદ જસીમ મહમદ પકડાય ગયેલ.

૧૩

અ.પો.કો ક્રુણાલધસિંહ

જલાલપોર પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં-૨૨૧/૨૦૧૯ જુગારિારા ૧૨, ૨૪/૦૮/૧૯

કુ લ્લે રૂ.૬૬,૧૦૦/-ના

દે વીધસિંહ અ.હે.કો.

પાસપરવાના વગર ગે.કા રીતે તીન પધત્તનો હારજીતનો જુગાર રમી રમતા

મુદ્દામાલ

િમેન્દ્રધસિંહ ગણપતધસિંહ

ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૨૦,૩૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૩૦

જલાલપોર પો.સ્ટે .

દક.રૂ.૦૦/૦૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂ. રૂ.૪,૩૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૨૨
દક.રૂ.૦૦/૦૦/-મળી કુ લ રૂ.૨૪,૬૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૧ દક.રૂ.૪૧,૫૦૦/-મળી
કુ લ્લે રૂ.૬૬,૧૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર (૧) નીતીનભાઇ ગોવીંદભાઇ
પટે લ (ર)હરીશભાઇ બાબુભાઇ પટે લ (૩)અધશ્વનભાઇ ગુલાબભાઇ પટે લ
(૪)પાંકજભાઇ મગનભાઇ પટે લ (૫)અજીતભાઇ ગુલાબભાઇ પટે લ (૬)યોગે શભાઇ
બાબુભાઇ પટે લ (૭)રોહીતભાઇ કનુભાઇ પટે લ (૮)રાજેશભાઇ નરેં દ્રકુ માર પટે લ
(૯)દદનેશભાઇ દાજીભાઇ પટે લ (૧૦)મહેશભાઇ પ્રભુભાઇ પટે લ પકડાય ગયેલ.

1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુાંબેશ.


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 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 લોકદહતની 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

