પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ થી ૦૧/૦૯/૨૦૧૯
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

અધિકારી/ કમમચારી
૧

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફલો સ્કોર્મ ની પોલીસ પેટ્રોલીંગમાાં હતી

એલ.સી.બી. અને પેરોલ

તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી દે વાાંગ ઉફે રાજ પ્રધવણભાઇ પટે લ

ફલો

રહે. કુાં ભારીયા કોળીવાર્ તા.પારર્ી જી. વલસાર્ને ભારતીય બનાવટની ધવદે શી
દારુની બાટલી નાંગ ૪૩૨ કી.રુ. ૩૬, ૭૨૦/- તથા મોબાઇલ/ વાહન કી.રુ.
૩,૦૦,૦૦૦ કુ લે કી.રુ. ૩,૩૭,૨૨૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે પકર્ી પાર્ી ચીખલી
પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

૨

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસને નાસતા ફરતા/વોન્ટે ર્ આરોપીઓ પકર્ી

એસ.ઓ.જી.

પાર્વા મળે લ બાતમી આિારે ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શનના જુગારના ગુનામાાં
નાસતો ફરતો આરોપી રમેશકાકા ઉફે રમેશભાઇ રણછોર્ભાઇ પટે લ રહે. કનેરા,
તા.ગણદે વીને પકર્ી પાર્ી ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શનને સોંપવામાાં આવેલ.

૩

ધવરે ન્રધસિંહ એન.વાઘેલા

વાાંસદા પો.સ્ટે .II–ગુ.ર.નાં-૩૨૨/૨૦૧૯, તા-૨૫/૦૮/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨

કુ લ્લે ૧,૭૬,૮૮૦/- ના

પો.સબ.ઈન્સ. વાાંસદા

મુજબ તહોએ ગાંજીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી દાવ પરના રોકર્ા રૂધપયા-

મુદ્દામાલ પતા-પાના-

પોલીસ સ્ટે શન

૧૩૫૦/- તથા અંગઝર્તીના કુ લ્લે રૂધપયા-૧૩,૦૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૯

વાહનો સાથે

જી.નવસારી

જેની કુ લ્લે કક.રૂ.૨૨૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૧૦૪ જેની કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા
છ મોટર સાયકલ જેની કુ લ્લે કકિંમત રૂધપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે ૧,૭૬,૮૮૦/ુ ાઇ (૨) અજ્યભાઇ પ્રધવણભાઇ (૩)
ના મુદ્દામાલ સાથે (૧) કદલીપભાઇ દે વભ
જગદીશભાઇ ગામજુભાઇ (૪) મહેન્રભાઇ તુળજીભાઇ (૫) જીતેન્રભાઇ રવજીભાઇ
(૬) િમેન્રભાઇ નટુભાઇ (૭) ધવજયભાઇ શુક્કરભાઇ (૮) જગદીશભાઇ કાળુભાઇ
ુ ાઇ (૧૦) મેરૂભાઇ રમેશભાઇ (૧૧) કદપકભાઇ કાળુભાઇ (૧૨)
(૯) ધવનોદભાઇ રે વભ
જગદીશભાઇ બજનભાઇ (૧૩) ગોધવિંદભાઇ અબદુભાઇ (૧૪) મનાભાઇ કહરજુભાઇ
(૧૫) સોનજુભાઇ નાંદુભાઇ (૧૬) જયાંધતભાઇ દે વજીભાઇ (૧૭) બીસ્તુભાઇ
કોળઘાભાઇ (૧૮) સુરેશભાઇ નવશુભાઇ પકર્ાય ગયેલ.

૪

જયેશભાઇ ગોધવિંદભાઇ

ચીખલી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં.૫૧૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૧૧૬(૨),

કી.રૂ.૩,૩૭,૨૨૦/- ના પ્રોહી

PSI શ્રી કે.એમ.વસાવા

૯૮(૨) તારીખ: ૨૫/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ આરોપી દે વાાંગ ઉફે રાજ પ્રધવણભાઇ

મુદ્દામાલ – વાહન સાથે

ચીખલી પો.સ્ટે .

મારૂતી સ્વીફટ કાર નાં. GJ-15-AD-1698 ઉદવાર્ા સારણ ખાર્ી પાસે જઇ લાલુ
તથા બીપીન બન્ને પાસેથી ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ વ્હીસ્કી તથા ટીન
બીયરની નાની મોટી બાટલીઓ નાંગ ૪૩૨ કકિંમત રૂપીયા ૩૬,૭૨૦/- નો પ્રોહી
મુદ્દામાલ કારમાાં ભરાવર્ાવી વહન કરી મહેન્ર રાજપુત રહે.પલસાણા પહોંચાર્વા
લઇ જતા પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા આરોપી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૧
કી.રૂ.૫૦૦/- તથા કાર ની કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કી.રૂ.૩,૩૭,૨૨૦/- ના પ્રોહી
મુદ્દામાલ સાથે કારનો ચાલક સ્થળ ઉપર પકર્ાય ગયેલ.

૫

પો.કો.રાહુલભાઇ તથા

મરોલી પો.સ્ટે . II.ગુ.ર.નાં.૩૫૨/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૪,૫ તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯

કુ લ્લે કકિં.રૂ.૧,૪૮,૮૭૦/- ના

પી.ર્ી.મકવાણા મરોલી

આરોપીઓ પ્રીયાાંકભાઇ ભરતભાઇ લે.પટે લ ઉ.વ.૩૦ રહે. મહુવર મરોલી બજાર

મુદ્દામાલ-મોબાઇલ- પાના

પો.સ્ટે . પો.સ.ઇ.

બેંક ઓફ બરોર્ાની બાજુમાાં (૧) પ્રીયાાંકભાઇ ભરતભાઇ (૨) સાગરભાઇ બાબુભાઇ
(૩) મોનકભાઇ ગૌરાં ગભાઇ (૪) મનીષભાઇ ભીખુભાઇ (૫) નવીનભાઇ મહેનરભાઇ
મૈસરુ ીયા (૬) પ્રતીકકુ માર મુકાંુ દભાઇ પાંચાલ (૭) જીગ્નેશભાઇ શાાંતીલાલ કો.પટે લ
(૮) રાહુલભાઇ ધવષ્ણુભાઇ અગ્રવાલ (૯) ચેતનભાઇ મગનભાઇ મહુવર મરોલી
બજાર રાજા રોર્ એન.આર. ભવનની પાછળ અશોકભાઇ ફ્રેમવાળાનાાં બાંિ
મકાનમાાં ગાંજીપાનાનો તીન પત્તીના હારજીતના જુગારમાાં દાવા ઉપર મુકેલ જુદા
જુદા દરની ચલણી નોટો રોકર્ા રૂધપયા રૂ.૩૦૪૦/- તથા અંગ ઝર્તી કરતા મળે લ
રકમ રૂ.૧૯,૮૩૦/- મળી કુ લ રોકર્ા રુ.રર,૮૭૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧૧ કકિંમત
રૂ.૧,૨૬,૦૦૦/- તથા જુદા જુદા ગાંજીપાના નાંગ ૨૫ જેની કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ્લે
કકિં.રૂ.૧,૪૮,૮૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકર્ાઈ ગયેલ.

૬

અ.પો.કો.યોગેશભાઇ

બીલીમોરા પો.સટે . સેકન્ર્ ગુ.ર.નાં.૨૫૧/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ ૧૨ મુજબ

કુ લ્લ રૂા. ૧૬,૦૦૦/- નો

ઠાકોરભાઇ HC

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ તથા નાશી જનાર આરોપી (૧) શનીસીંગ મહેન્રસીંગ

મુદ્દામાલ-મોબાઇલ- પાના

અધિનભાઇ માંગાભાઇ

લબાના (૨) સુનીલસીંગ સુદ
ાં રસીંગ ગુજરીયા (૩) વોન્ટે ર્ રધવસીંગ મહેન્રસીંગ

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

સરદાર (૪) વોન્ટે ર્ ભીખાસીંગ ગુજરીયા (૫) વોન્ટે ર્ જગલાસીંગ સરદાર (૬)
વોન્ટે ર્ જોનીસીંગ ગુરૂચરણસીંગ ગુજરીયા (૭) વોન્ટે ર્સતનામસીંગ ચમનસીંગ
સરદાર દે વસર શીખ કેમ્પ ગલીમાાં જાહેર રોર્ ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાાંગોળ કુાં ર્ાળુ
કરી પૈસાવતી હાર-જીતનો જુગાર રમી ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ રોકર્ા
રૂપીયા ૩૪૦૦/- તથા અંગ ઝર્તીમાાંથી મળે લ રોકર્ા રૂ.૯,૧૦૦/- મળી કુ લ
રોકર્ા રુ.૧ર,૫૦૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ. ૩,૫૦૦/-મળી કુ લ્લ રૂા.
૧૬,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ પકર્ાય ગયેલ.

૭

અ.પો.કો.હીરલભાઇ

બીલીમોરા પો.સટે . સેકાંન્ર્ ગુ.ર.ન.-૨૫૨/૨૦૧૯ જુગાર િારા કલમ ૧૨

કુ લ્લે કક.રૂ. ૭૦,૫૧૦/- ના

છનાભાઇ I/C

તા૨૫/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ આરોપીઓ (૧) રણજીતભાઇ કાાંતીભાઇ (૨)

મુદ્દામાલ-મોબાઇલ – પાના

જે.આર.ગામીત

અત્રીકભાઇ રણજીતભાઇ િો.પટે લ (૩) કલ્પેશભાઇ નટુભાઇ પટે લ (૪) કહતેશભાઇ

સી.પો.સ.ઇ. બીલીમોરા

અનીલભાઇ પટે લ (૫) યોગે શભાઇ સુમનભાઇ િો.પટે લ (૬) રીપલભાઇ

પો.સ્ટે .

કકશોરભાઇ િો.પટે લ (૭) હેતલકુ માર કકશોરભાઇ િો.પટે લ (૮) તેજશ કનુભાઇ (૯)
નીતીનભાઇ ગુલાબભાઇ (૧૦) જતીનભાઇ રમણભાઇ િો.પટે લ (૧૧) ગૌરવભાઇ
રમણભાઇ િો.પટે લ (૧૨) ગણેશભાઇ માંછુભાઇ િો.પટે લ (૧૩) પીન્ટે શભાઇ
બચુભાઇ િો.પટે લ (૧૪) સાંજયભાઇ નટુભાઇ િો.પટે લ (૧૫) સાવનકુ માર
ગણેશભાઇ િો.પટે લ (૧૬) નીતેશભાઇ નગીનભાઇ િો.પટે લ , નટુભાઇ બોળાભાઇ
િો.પટે લ નાઓના ખુલ્લા ખેતરમાાં ગાંજીપાના વર્ે તીન પત્તીનો પૈસાની
હારજીતનો જુગાર રમતા રૂ.૧૯,૨૬૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકર્ા રૂપીયા
૫,૮૦૦/- મળી કુ લ રોકર્ા રુ.ર૫,૦૬૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૧૬ કક.રૂ.૪૫,૦૦૦/તથા પ્લાસ્ટીકના આથરની કક.રૂ.૩૦૦/- તથા ચાર્જવાળી લાઇટની કક.રૂ.૧૫૦/તથા ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ ની કક.રૂ. ૦૦/- ગણી કુ લ્લે કક.રૂ. ૭૦,૫૧૦/- ના
મુદ્દામાલ પકર્ાય ગયેલ.

૮

આ.પો.કો. મેહલ
ુ ભાઈ

જલાલપોર પો.સ્ટે . થર્મ ગુ.ર.નાં. ૫૦૨/૨૦૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫(એ)ઈ, ૮૧

અરધવિંદભાઈ જલાલપોર

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ આરોપી-મનીષભાઇ દીપકભાઇ નાયકા ઉ.વ.૨૭

પો.સ્ટે . પો.સ.ઈ. શ્રી

રહે,ધવજલપોર સમોદીયા ફળીયા તા.જલાલપોર જી.નવસારી નાઓએ વોંટે ર્

પી.કે.પટે લ I/C પો.ઇન્સ.

આરોપી નાં.(૨) જગદીશભાઇ ગોધવિંદભાઇ નાયકા તથા (૩) ઇંરજીતભાઇ દીપકભાઇ

જલાલપોર પો.સ્ટે

નાયકા નાઓ સાથે મળી એકબીજાની મદદગારીથી ઉપરોક્ત બાંન્ને મોપેર્ ઉપર

કુ લ્લે કકિં.રુ.૯૧,૪૪૦/-

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂનો જોનમાટીન તથા ઇમ્પીરીયલ બ્લુ એથેન્ટીક
ગ્રેઇન વ્હીસ્કીની બાટલીઓ મળી કુ લ્લે બાટલી નાંગ-૩૮૪ જેની કુ લ્લે
કી.રૂ.૨૫,૯૨૦/- તથા ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ હેવર્મ ૫૦૦ ટીન બબયર
નાંગ-૪૬ કુ લ્લે કી.રૂ.૫૫૨૦/-નો મળી કુ લ્લે કક.રુ.૩૧,૪૪૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ
તથા એક કાળા કલરની ર્ીયો મોપેર્ મોટર સાયકલ જેના રજીનાંબર-GJ-21-AM5557ની કી.રૂ.૩૨,૦૦૦/- ની ગણી તથા એક હીરો કાં મ્પનીની સફેદ કલરની મેસ્ટ્રો
મોપેર્ જેના રજી નાંબર GJ-21-AR-8311 ની કી.રૂ.૨૮,૦૦૦/- ની મળી કુ લ્લે
કકિં.રુ.૯૧,૪૪૦/- નો મુદામાલ સાથે પકર્ાયેલ .
૯

ધનલેશભાઇ. શ્રી

વાાંસદા પો.સ્ટે . II–ગુ.ર.નાં-૩૩૧/૨૦૧૯ જુગારિારા કલમ-૧૨ (અ)

કુ લ કક.રૂ.૩૧,૩૫૦/- વરલી

એમ.બી.કોંકણી પોલીસ

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૯ આ કામના તહોએ આવતા જતા માણસો પાસે વરલી મટકાના

મટકાના સાિનો

સબ.ઇન્સ વાાંસદા

નીકળતા આંકો ઉપર પૈસાવતી હારજીતનો જુગાર રમી રમાર્ી જુગારના સાિનો

પોલીસ સ્ટે શન

બોલપેન નાંગ-૨ કક.રૂ-૦૦/૦૦ તથા આંકો લખેલ કાગળની કાચી કાપલીઓ નાંગ-૭
કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા
આરોપીઓના હાથમાાંના તથા અંગઝર્તીમાાંના રોકર્ા રૂધપયા.૧૬,૩૫૦/-મળી કુ લ
કક.રૂ.૩૧,૩૫૦/- સાથે પકર્ાઇ ગયેલ

૧૦

આ.પો.કો.કદગ્ગ્વજયધસિંહ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

III ૬૫૫/૨૦૧૯

પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ,૧૧૬(૨)

ધવનોદધસિંહ પો.સ.ઇ.શ્રી

૮૧, ૯૮(૨) તા.૨૯/૦૮/૨૦૧ પકર્ાયેલ આરોપી (૧) પુરણધસિઃહ s/o ઇન્રા ધસહ

ટી.આર ચૌિરી

ુ
ચુર્ાવત ગામ ક્લ્યાણ્પુર ખેરવાર્ા જી ઉદે પર

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

ુ ચોરવીરાગામ ન્ટે ર્
ગુલાજી ર્ાાંડ્ગી રહે ૩૩ લાકર્વાસ તા-બગરવા જી ઉદે પર

કુ લે રૂ.૯,૪૩,૪૦૦/-ના
મુદ્દામાલ

(૨) લોગરરમ લાલ s/o વજીયાજી

આરોપી (૩)વોંન્ટે ર્પ્રથમવીરાજ ઉફે છોટલો વનરાજ મરાઠે રહે દમણ

(૪) ધવજય

રહે સુલપર્ વાપી (૫) અમીતભાઇ ટે મ્પો રજી નાંબર RJ-27-GA-3215- ૧૦૧
પુઠાના બોક્ષમાાં ટીન બીયર કુ લ નાંગ-૨૪૨૪ કકિંમત રૂપીયા ૨,૨૪,૪૦૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ ટ્રક આપી જતા ત્રણેય આરોપીઓ એકબીજાની મદદગારી
પ્રોહી મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ આવતા પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા
ટ્રક રજી નાંબરRJ-27-GA-3215-કી.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કકમત
રૂ.૫૦૦/-તથામોબાઇલ્નાંગ(૨) કક-૫૦૦ મળી કુ લે રૂ.૯,૪૩,૪૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે
પકર્ાઇ ગયેલ.
૧૧

અ.હે.કો. પ્રકદપ હકરધસિંહ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

III ૬૫૬/૨૦૧૯ પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ,૧૧૬(૨),

પો.સ.ઇ.શ્રી ટી.આર

૯૮(૨) તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ સફેદ કલરની હુન્ર્ાઇ i 20 મેગાના કાર GJ-04-DA-

ચૌિરી નવસારી રૂરલ

1619 કારનો ચાલક પોતાના કારમાાં ભારતીય બનાવટની ટીન બીયર કુ લ્લે નાંગ-

પો.સ્ટે .

૨૬૪ ની કુ લ્લે કક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા કારની કક.રૂ- ૫,૫૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે કક,રૂ.
૫,૭૬,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ ભરી હાંકારી લઇ આવતાાં પોલીસના માણસોને
જોઇને મુકી નાસી ગયેલ

કુ લ્લે કક,રૂ. ૫,૭૬,૪૦૦/નો પ્રોહી મુદામાલ

૧૨

અ.હે.કો.અજયભાઇ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . III ૬૫૧/૨૦૧૯, પ્રોકહ.એકટ કલમ ૬પએઇ,૧૧૬(૨) ૮૧,

કુ લે રૂ.૬,૪૫,૦૪૦/-ના

મહાદે વભાઇ વ.ન.૯૪૪

૯૮(૨) તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ પકર્ાયેલ આરોપી નાંબર (૧) અધમત ઉફે કટલ

મુદ્દામાલ – આઇસર ટે મ્પો

નોકરી એલ.સી.બી.શાખા

ુ ાઇ રાજપરા રહે.૬૩, કોળીવાસ આરોપી (૨) મુન્નાભાઇ ઉફે દલસુખભાઇ
કેશભ

નવસારી પો.સ.ઇ.શ્રી

મનજીભાઇ દે વીપુજક રહે.ચોરવીરાગામ, આઇશર ટે મ્પો રજી નાંબર GJ-03-AT-

જી.એસ.પટે લ નવસારી

1776 માાં ૩૧ પુઠાના બોક્ષમાાં વ્હીસ્કીપની બાટલીઓ તથા ટીન બીયર મળી કુ લ

રૂરલ પો.સ્ટે .

નાંગ-૪૮૦ કકિંમત રૂપીયા ૧,૪૩,૦૪૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ ટે મ્પો આપી જતા
ત્રણેય આરોપીઓ એકબીજાની મદદગારી કરી આરોપી નાંબર.(૧) ઉપરોકત પ્રોહી
મુદ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ આવતા પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા
આઇશર ટે મ્પો રજી નાંબર GJ-03-AT-1776 કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ૧ કકમત રૂ.૨,૦૦૦/- મળી કુ લે રૂ.૬,૪૫,૦૪૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે પકર્ાયેલ ગયેલ.

1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, 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 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 લોકકહતની 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

