પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ થી ૨૮/૦૭/૨૦૧૯
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

અ.પો.કો.સુનીલભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં-૪૦૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫ AE,૮૧,૯૮(૨)

મળી કુ લ

ધવનોદભાઇ બ.નાં.૮૩૩ નોકરી

આરોપી અજીતભાઇ કરશનભાઇ િો-પટે લ રહે-કાં સારીયા ગામ માંદદર ફળીયુ

દક.રૂ.૪,૭૫,૬૫૦/- નો

વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

તા.વાાંસદા જી.નવસારીનાએ પોતાના કબજાની સફેદ કલરની આઇ-૨૦

મુદામાલ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો

1

ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર- GJ-21 AA-9526 માાં ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશદારૂ
વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયર બાટલીઓ નાંગ-૩૫૨ જેની કુ લ દક.રૂ.૨૫,૬૫૦/- નો
પ્રોહી મુદામાલ રાખી તથા આઇ-૨૦ ફોરવ્હીલ ગાડી નાંબર- GJ-21-AA-9526
ની દક.રૂ.૪,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૪,૭૫,૬૫૦/- નો મુદામાલ મુકી
પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન નાસી થઇ.
2

નરે ન્દ્રધસહ લખુભા અ.હે.કો

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં ૫૫૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫

કુ લ રૂધપયા ૭,૩૭,૫૭૧/-

બ.નાં-૭૨૫ નોકરી-નવસારી

AE,૮૧,૯૮(૨) આરોપી ઓ એ પકડાયેલ ચાલક પોતાના કબ્જજામાાં મહેન્દ્ર

નો પ્રોહી મુદામાલ

રૂરલ પો.સ્ટે . શ્રી

બોલેરો પીકપ રજી નાંબર- MH,04,JK,9690 માાં ભારતીય બનાવટની

ટી.આર.ચૌિરી ઈન્દ્ચાર્જ

ઇંગ્લીશદારૂ વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ-૪૪૧ જેની દક.રૂ.૩૨,૫૭૧/-

પોલીસ ઈન્દ્સપેક્ટર નવસારી

તથા મહેન્દ્ર બોલેરો પીકપની કી.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીના અંગઝડતી

રૂરલ પો.સ્ટે

માાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૦૧ કી. રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુ લ રૂધપયા
૭,૩૭,૫૭૧/- નો પ્રોહી મુદામાલ વહન કરી લઇ જતા સ્થળ ઉપર પકડાઇ
ગયેલ

3

અ.હે.કો રાજેશભાઇ

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે . સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં.૫૦૧/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ ૧૨

કુ લ દકિં.રૂ. ૪૩,૯૭૦/- ના

ગુલાબભાઇ બ.નાં. ૭૫૧

મુજબ તારીખ: ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ સદરહુ આરોપીઓ (૧) જયાંતીભાઇ ધવરજીભાઇ

મુદામાલ

નોકરી નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે .

સાપરીયા રહે. ૪૦૧, ધનલમ કોમ્પલેક્ષ શેઠજી વકીલ ચાલ તા.જી.નવસારી (૨)

પો.સ.ઇ. એસ.કે.ગામીત

તરૂણભાઇ વેદપ્રકાશ ગુપ્તા રહે. અગ્રવાલ એપાર્ટમ મેન્દ્ટ ૭૦૪, (૩) મેહલ
ુ ભાઇ

નવ.ટાઉન પો.સ્ટે

મહેશભાઇ ટે લર રહે. કહારવાડ ચોકી સામે તા.જી. નવસારી (૪) દદલીપભાઇ
વ્રજલાલ ઠક્કર રહે. સુયમદશમન એપાર્ટમ મેન્દ્ટ ધવજલપુર (૫) મથુરભાઇ
પોપટભાઇ પટે લ રહે. શાહ ભુવન ચાલ ૫૩૪, લીમડા નીલમ એપાટમ મેન્દ્ટના
ટે રેસ ઉપર ખુલ્લામા બેસી ગાંજી પાનાનો તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી
રમાડતા જુગારના સાિનો તથા રોકડા રૂ. ૨૮,૪૭૦/- તથા ૪ મોબાઇલ દકિં રૂ.
૧૫,૫૦૦/- તથા એક ભુરા ગુલાબી કલરની સાદડી દકિં રૂ. ૦૦/- મળી કુ લ દકિં.રૂ.
૪૩,૯૭૦/- ના મુદામાલ સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ.
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અ.હે.કો.ધનલેશભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં..૪૧૦ /૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫AE,૮૧,૯૮(૨)

કુ લ દક.રૂ.૩,૩૬,૫૦૦/-

અરધવિંદભાઇ બ.નાં.૮૮૦

મુજબ તા-૨૩/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહોએ વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય

નો મુદામાલ- વાહન

નોકરી વાાંસદા પોલીસ સ્ટે શન

બનાવટનો ધવદે શી દારૂનો જથ્થો વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ- ૫૭૬ જેની

જી.નવસારી

દક.રૂ.૩૬,૦૦૦/- ભરી આપી તથા ટે મ્પો GJ-15 C-7775 જેની દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-

એમ.બી.કોંકણી.પો.સબ.ઇન્દ્સ.

તથા ટે મ્પો ટે ક્ષ જીપ નાંબર- GJ-15 C-7775 ના ડેશબોડમ માાંથી મળી આવેલ

વાાંસદા પો.સ્ટે .નવસારી.

મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧ જેની દક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ દક.રૂ.૩,૩૬,૫૦૦/- નો

મુદામાલ જઇ ગુનો કયામ ધવગેરે બાબત
5

બાિરધસિંહ હરીભાઇ અ.હે.કો

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં

૫૫૭/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ

બાં.નાં. ૭૬૨ નોકરી

૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) પકડાયેલ આરોપી નરે ન્દ્ર ચેતરામ રહેવાસી

એલ.સી.બી. નવસારી પો.ઇ

બી-૩૦ જીવન જયોતનગર ઉિના સુરત વેગનાર કાર GJ-05-JK-5948ની લઇ

ટી.આર.ચોિરી નવસારી રૂરલ

જઇ તેમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ તથા ટીન

પો.સ્ટે

બીયરના બોક્ષ નાંગ ૬ તથા છુટ્ટી વ્હી સ્કીઇની બાટલીઓ મળી કુ લ નાંગ- ૧૦૮

કુ લે રૂ.૧,૩૦,૩૦૦/-ના
પ્રોહી મુદ્દામાલ- વાહન

દકિંમત રૂપીયા ૨૮,૮૦૦/-ની વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ આવતા પ્રોહી
મુદ્દામાલ તથા વેગનાર કાર કી.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન ૧ દકમત
રૂ.૧,૫૦૦/- મળી કુ લે રૂ.૧,૩૦,૩૦૦/-ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ ઉપર
પકડાઇ ગયેલ.
6

અ.હે.કો જયેશભાઇ

પકડાયેલ આરોપી ચેતનભાઇ દલીપભાઇ દુસેજા રહે.૪૦૧, નવકાર

કુ લ્લે રૂ.૫,૩૭,૮૭૦/- ના

ગોધવિંદભાઇ બાં.નાં.૭૭૬ નોકરી

એપાટમ મેન્દ્ટ, સુરતનો ટોયેટો કોરોલા કાર રજીસ્રે શન નાંબર. GJ-05-JC-5050ની

પ્રોહી મુદ્દામાલ-વાહન

એલ.સી.બી. નવસારી પો.સ.ઇ

લઇ દમણ ખાતે આવેલ સાગર વાઇનશોપ ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ

જી.એસ.પટે લ નવસારી રૂરલ

વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની બાટલીઓ નાંગ ૧૩૪ દકિંમત રૂપીયા ૩૨,૮૭૦/- નો

પો.સ્ટે

પ્રોહી મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે ખરીદ કરી પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર
કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ
ફોન ૧ દકમત રૂ.૫,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૫,૩૭,૮૭૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે
સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ

7

આ.પો.કો. દદગ્વીજયધસિંહ

નવસારી રૂરલ III ગુ.ર.નાં ૫૬૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧,

રુ.૩,૫૬,૬૬૦/- નો

ધવનોદધસિંહ બ.નાં.૩૬૭ નોકરી-

૯૮(૨) પકડાયેલ ગાડીનો ચાલક આરોપી સુરેશકુ માર s/o સાંતલાલ ગૌતમ

મુદામાલ

નવસારી રૂરલ પોલીસ

ગૌતમ રહે. હાલ – ભક્તીનગર, પાાંડેસરા જી.સુરત, મુળ રહે- ધતવારીપુર

સ્ટે શન. શ્રી ટી.આર.ચૌિરી

પો.બડીધતવારી થાના.કોંડોર તા. જી. પ્રતાપગઢ એક સફેદ કલરની સ્સ્વફ્ટ

ઈન્દ્ચાર્જ પોલીસ ઈન્દ્સપેક્ટર

દડઝાયર કાર જેનો રજી નાં.GJ-05-CK-8323 માાં ભારતીય બનાવટના ધવદે શી

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે

દારૂનો જથ્થો તથા નાની બાટલી નાંગ-૧૯૨ જેની દક.રૂ. ૫૬,૧૬૦/- તથા
ગાડીની દક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- તથા બેંકની પાસબુક તથા ચેકબુક બાંનેમાાં A/C
નાં.50100266882622 જેની દકિંમત રૂધપયા ૦૦/૦૦ તથા રુ.૩,૫૬,૬૬૦/- નો
મુદામાલ વોન્દ્ટે ડ આરોપી પોલીસ વોચ તથા નાકાબાંિીમાાં પકડાઇ જઇ
એકબીજાની મદદગારીથી ગુનો કરે લ હોય ધવગેરે બાબત.
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ધમલન મનસુખભાઇ અ.હે.કો

એવી રીતે છે કે , પકડાયેલ ચાલક પોતાના કબ્જજા ની લાલ કલર ની એસન્દ્ટ

બ.નાં-૮૨૪ નોકરી-નવસારી

કાર રજી નાંબર-MH,01,NA,3615 માાં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશદારૂ

રૂરલ પો.સ્ટે . પો.સ.ઇ

વ્હીસ્કીની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ-૧૧૨ જેની દક.રૂ. ૨૫,૫૬૦/- તથા એસન્દ્ટ

એન.બી.સોલકી નવસારી

કારની કી.રૂ.૭૦,૦૦૦/- તથા આરોપીના અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ

રૂરલ પો.સ્ટે

મોબાઇલ ફોન-૦૧ કી.રૂ.૫૦૦/- મળી કુ લ રૂધપયા ૯૬,૦૬૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ
વહન કરી સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ

9

અરૂણધસિંહ જગતધસિંહ અ.હે.કો

નવસારી રુરલ પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં.૫૬૮/ર૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,

કુ લે રૂ.૪,૬૨,૯૦૦/-ના

બાં.નાં.૭૯૫ નોકરી

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ તારીખ ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ પો.ઇન્દ્સ. રૂબરૂ આરોપી

મુદ્દામાલ

એલ.સી.બી. નવસારી શ્રી

ધવપુલભાઇ તુલસીભાઇ રજોડીયા જાતે લેવા પટે લ હાલ રહે. પુણાગામ તા.જી

ટી.આર.ચૌિરી ઈન્દ્ચાર્જ

સુરત શહેર મુળ રહે. ગામ ધવકડીયા તા.ગઢડા જી બોટાદ બારમાાંથી ખરીદ

પોલીસ ઈન્દ્સપેક્ટર નવસારી

કરી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કીની બાટલીઓ બોક્ષ નાંગ ૭ માાં

રૂરલ પો.સ્ટે

તથા છુટ્ટી વ્હીવસ્કી ની બાટલીઓ મળી કુ લ નાંગ- ૧૨૦ દકિંમત રૂપીયા

૬૨,૪૦૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે સ્કોડા લોરા GJ-01-KF8649માાં વહન કરી પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કારની આશરે કી.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-તથા
આરોપીની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન ૧ દકમત રૂ.૫૦૦/મળી કુ લે રૂ.૪,૬૨,૯૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ પકડાઇ ગયેલ
10

યોગેશભાઇ પરસોતમભાઇ

વાાંસદા પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નાં. ૨૬૫/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ

અ.હે.કો. બાં.નાં.૯૦૫ નોકરી

તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહોમતદારોએ એક બીજાની મદદગારીથી

પ્રતાપનગર ઓ.પી.વાાંસદા

આવતા જતા લોકો પાસેથી વલ્લી મટકાના હાર જીતના આંક ફરકના જુગાર

પોલીસ સ્ટે શન જી.નવસારી

રમી રમાડી જુગારના સાિનો તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૨ દક.રૂા. ૮૦૦૦/- તથા

કુ લ્લે રૂા.૨૫૨૭૦/-

રોકડા રૂા.૧૭૨૭૦/- તથા બોલપેન નાંગ - ૦૨ દક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા બુક બે
દક.૦૦,૦૦/ મળી કુ લ્લે રૂા.૨૫૨૭૦/- સાથે પકડાઇ ગયેલ
11

12

મોહનભાઇ ભોરૂભાઇ પવાર

વાાંસદા પોસ્ટે II–ગુ.ર.નાં- ૨૬૯/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૪,૫ મુજબ તા-

કુ લ્લે રૂધપયા

અ.હે.કો. બ.નાં.૮૫૬ ઉનાઇ

૨૬/૦૭/૨૦૧૯ આ કામના તહોમતદારો મકાનમાાં બોલાવી પોતાના આધથિક

૨,૪૬,૭૦૦/

આ.પો. વાાંસદા પોલીસ

ફાયદા સારૂ ગાંજીપાનાથી પૈસાની હારજીતનો જુગારનો અખાડો ચલાવી દાવના

સ્ટે શન જી.નવસારી

નાણાાં તથા અંગ ઝડતીના કુ લ્લે રૂધપયા-૩૫,૭૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨

-ધવરે ન્દ્રધસિંહ એન.વાઘેલા

તથા અલગ અલગ કાં પનીના કુ લ ૫ મોબાઈલ ફોન કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા

પો.સબ..ઇન્દ્સ.

૩૧,૦૦૦/- તથા ચાર વાહનો કુ લ્લે દકિંમત રૂધપયા ૧,૮૦,૦૦૦/- મુદામાલ મળી

વાાંસદા

પોલીસ સ્ટે શન.

કુ લ્લે રૂધપયા ૨,૪૬,૭૦૦/- સાથે મળી આવી પકડાઈ ગયેલ

અ.હે.કો. સુધનલધસિંહ દે ધવધસિંહ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં .૪૪૨ /૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧,

કુ લ્લે રૂ.૨,૩૯,૪૦૦/- ના

બાં.નાં.૭૭૯ નોકરી

૧૧૬(૨), ૯૮(૨) મુજબ તારીખ:૨૭/૦૭/૨૦૧૯ આરોપી (૧) ધનલેશ રમેશભાઇ

મુદ્દામાલ-વાહન

એલ.સી.બી. નવસારી

WPSI

પાંચાલ રહે.કામરે જ, દાદાભગવાન કોમ્પલેક્ષ, ફલેટ નાંબર.૯૦૧, કામરે જ

શ્રી.એ.ડી.ભટ્ટ સાહેબ ચીખલી

ચારરસ્તા, સુરત (૨) બીપીનભાઇ ભીખાભાઇ તેજાણી રહે.સી-૧૦૧, એપ્પલ

પોલીસ સ્ટે શન

ુ ીયા રહે. વરાછા,
એપાટમ મેન્દ્ટ, મોટાવરાછા, સુરત (૩) વીજ્ઞેશ ભોળાભાઇ માાંગક
સુરત હોન્દ્ડા સીટી કાર રજીસ્રે શન નાંબર. GJ-૦5-PP-7808 ની લઇ સેલવાસ
ખાતેથી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કી તથા ટીન બીયરની
બાટલીઓ નાંગ-૩૮ દકિંમત રૂપીયા ૩૧,૯૦૦/- ખરીદ કરી વગર પાસ પરમીટે
પ્રોહી મુદ્દટ ામાલ વહન કરી પોલીસની રે ઇડ દરમ્યાન પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર
કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ
ફોન ૩ દકમત રૂ.૭,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૨,૩૯,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે સ્થળ
ઉપર પકડાઇ ગયેલ
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નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી.

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

/ પેરોલ ફલો પોલીસ

પ્રોહી ગુના શોિી કાઢવા માટે પેરોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી
આિારે આરોપી (૧) ધનલેશ રમેશ પાંચાલ રહે. કામરે જ ચાર રસ્તા તા. જી.
સુરત (ર) બીપીન ભીખા મોટાવરાછા સુરત (૩) ધવજ્ઞેશ ભોળા રહે. વરાછા
સુરત ને પ્રોહી મુદામાલ બીયરની બાટલી નાંગ – ૩૮ કી.રુ. ૩૧,૯૦૦/- તથા
હોન્દ્ડા સીટી કાર કી.રુ. ૨,૦૦,૦૦૦/- કુ લ પ્રોહીમુદામાલ-વાહન સાથે રુ.
૦૨,૩૯, ૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પડકી પાડેલ.

14

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી.

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ રારા એસ.ઓ.જી.ની. ચાટમ ર મુજબ

પોલીસ

કામગીરી માટે પેરોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી
(૧) અરધવિંદકુ માર િીરજલાલ નાયક રહે. ગાડમ ન સોસાયટી કબીલપોર (ર)
લોકેશ દદલીપભાઇ રહે. કીબલપોર વગર લાયસન્દ્સે ગે ર કાયદે સર ફટાકડાનો
સ્ટોક બીનઅધિકૃત રીતે શ્રીકૃષ્ણ ફામમમાાં આવેલ ગોડાઉનમાાં રાખી કુ લ્લે રુધપયા

૧૨,૭૩, ૫૫૬/- મના મુદામાલ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કયો ધવગેરે બાબત.
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્દ્ય 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 .



અન્દ્ય 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

