પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૯ થી ૦૩/૧૧/૨૦૧૯
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

ધવજલપોર પોલીસ

ધવજલપોર પોલીસ સ્ટે શનના અધિકારી/ કમમચારીઓ નાઇટ રાઉન્ડ પેટ્રોલીંગમાાં

સ્ટે શનના અધિકારી/

હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) દદનેશભાઇ ધવજયધસિંગ

કમમચારીઓ

રાજપુત (૨) જ્ઞાનેશ્વર ભાગવતભાઇ િોબી તા.જલાલપોર જજ,નવસારી (૩)
પ્રધવણભાઇ નાનાભાઇ મનોરે ઉ.વ.૩૩ રહે ધવજલપોર (૪) બાપુજીભાઇ તુલસીરામ
પવાર તાજલાલપોર જજ,નવસારી (૫) ગોરખધસિંગ મગળધસિંગ ગીરાસે ધવજલપોર
(૬) સોમધસિંગ િનાધસિંગ ધવજલપોર નાઓ પૈકી આરોપી નાંબર-૧ નાઓએ આરોપી
નાંબર ૨ થી ૬ નાઓને બોલાવી તમામ આરોપી નાંબર ૧ થી ૬ નાઓએ
ગાંજીપાનાનો તીન પત્તી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીમાાંથી મળી
આવેલ રોકડા રૂપીયા ૧૮,૧૧૦/-તથા ગાંજીપાના નાંગ-૩૪ કી.રુ.૦૦/-તથા દાવ
ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૪,૩૨૦/-તથા ગાંજીપાના નાંગ-૧૮ કી.રૂ.૦૦/-તથા નાલના
રૂપીયા ૧,૫૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૪ કી.રૂ.૧૭,૫૦૦/-મળી કલ
ૂ કી.રૂ.૫૧,૪૩૦/નો મુદામાલ તથા જુગારના સાિનો સાથે પકડાય ગયેલ

૨

ગણદે વી પોલીસ

ગણદે વી પો.સ્ટે . થડમ ગુ.ર.નાં.૭૫૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ. ૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨)

સ્ટે શનના પોલીસ

મુજબ ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શનના પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ પ્રોહોબીશન

અધિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રવ ૃધત અટકાવવા ગણદે વી ધવસ્તારમાાં પ્રોહીબીશન વોચ તપાસમાાં હતા તે
દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) જીવારામ હકસીજી કોટે ડ રહે.
બટકાફલા તા.પાલદે વલ રાજસ્થાન (ર) ગાંગારામ ગૌતમભાઇ અમદાવાદ મુળ
રહે. રાજસ્થાનને અશોક લેલેન્ડ ઇકોમેક ટ્રક MH-04-FP-6078 માાં ભારતીય
બનાવટની ધવદે શી દારુની બાટલી નાંગ ૧૯૩૭ કી.રુ. ૧૬,૪૩,૫૦૦/- તથા ટ્રકની
કી.રુ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ મળી કુ લે. રુ. ૨૬,૪૮,૫૦૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ
સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ

૩

દદગ્વીજયધસિંહ

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં ૭૭૦/૨૦૧૯

ધવનોદધસિંહ આ.પો.કો.

૮૧, ૯૮(૨) તારીખ. ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ પકડાયેલ તહો (૧) શ્રવણ S/O શુસીલ

નો પ્રોહીબીશન મુદ્દામાલ,

બાં.નાં.૩૬૭ નોકરી.

ચાંદ્રમોહન ઠાકુ ર ઉ.વ.૨૫ રહેવાસી- હાલ સરીગામ દરષીકે શ એપાટમ મેન્ટ રૂમ નાંબર

વાહન સાથે

નવસારી રૂરલ પોલીસ

૨૦૩ સરીગામ જી.આઇ.ડી.સી.રોડ તા.ઉમરગામ જી. વલસાડ મુળ રહે- ગામ

સ્ટે શન ટી.આર.ચૌિરી

ઉંપાનગર પોસ્ટ. રાજનરગ તા.રાજનરગ જી.િરભાંગા (બબહાર) તથા વોંટે ડ

I/C પોલીસ ઇન્સ્પેકટર

આરોપી (૨) અધશ્વનભાઇ પાગી રહે- ડાભેલ નાની દમણ જેના પુરા નામ સરનામા

નવસારી રૂરલ

ખબર નથી મોબાઇલ નાંબર નાં.૯૩૭૨૨૨૨૫૬૫ તથા (૩) અબખલેશ રહે- બલીઠા

પોલીસ સ્ટે શન

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (A),(E),

તા. વાપી જી.વલસાડ જેના પુરા નામ સરનામા નથી મોબાઇલ નાંબર મો.નાં.
૯૯૭૪૦૮૮૮૭૯ નાઓએ પોતાના કબ્જાનો અશોક લેલન ટે મ્પો નાંબર- DN-09-R9789 દક.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- માાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂ ની વ્હીસ્કી નાની
બોટલો નાંગ- ૫૯૦૪ દક.રૂ. ૨,૯૫,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ- ૧ ની કી.રૂ. ૫૦૦/મળી કુ લ્લે દક.રૂ. ૧૨,૯૫,૭૦૦/- મુદ્દામાલ ભરી વહન કરી લઇ આવતા પકડાઇ
ગયેલ.

કુ લ્લે દક.રૂ. ૧૨,૯૫,૭૦૦/-

૪

૫

નરે ન્દ્રધસહ લાખુભા

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

III ૭૭૨/૨૦૧૯

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઈ,૮૧,૯૮(૨)

અ.હે.કો બ.નાં-૭૨૫

મુજબ તારીખ. ૨૧/૧૦/૨૦૧૯ પકડાયેલ આરોપીના પોતાના કબ્જાના અશોક

નો પ્રોહીબીશન મુદ્દામાલ,

નોકરી-નવસારી રૂરલ

લેલન્ડ કાં પનીનો ડોસ્ટ ટે મ્પો જેનો રજી.નાં-G.J-15-AT-6501 માાં પુઠા પેટીઓ નાંગ-

વાહન સાથે

પો.સ્ટે . શ્રી

૫૦ માાં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશદારૂ વ્હીસ્કીની કુ લ્લે બાટલીઓ નાંગ-૨૦૦

ટી.આર.ચૌિરી ઈન્ચાર્જ

જેની કુ લ્લે દક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ટે મ્પાની કી.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા આરોપીના

પોલીસ ઈન્સપેક્ટર

અંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન-૦૧ કી.રૂ.૫૦૦/- નો મળી કુ લ્લે

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

રૂધપયા-૯,૦૦,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ ભરી વહન કરી લઇ આવતા પકડાઇ ગયેલ.

નરે શધસિંહ રતનધસિંહ

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

અ.હે.કો. બ.નાં. ૮૨૦,

૮૧, ૯૮(૨) તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯ કાયદાના સાંઘષમમાાં આવેલ કીશોર દમણનાએ પ્રોહી

પ્રોહીબીશન મુદ્દામાલ,

નોકરી એલ.સી.બી

મુદ્દામાલ ભરે લ હોન્ડા સીટી કાર રજી. નાં.DD-03-E-1491 ની આપી તેમાાં

વાહન સાથે

સીની.પો.સ.ઇ.

(૨)ખાંડુભાઇ ઉફે ઠાકોરભાઇ કીકુ ભાઇ કોળી પટે લ રહે.દે સાઇવાડ, ઉમરસાડી, પારડી,

એચ.પી.ગરાસીયા

તા.પારડી, જી.વલસાડ (૩)સરોજબેન W/O ખાંડુભાઇ ઉફે ઠાકોરભાઇ કીકુ ભાઇ કોળી

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

પટે લ રહે.દે સાઇવાડ, ઉમરસાડી, પારડી, તા.પારડી, જી.વલસાડનાઓને બેસાડી

III ગુ.ર.નાં.૬૭૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),

કુ લ્લે રૂધપયા-૯,૦૦,૫૦૦/-

કુ લ કીં રૂ.૪,૪૨,૦૦૦/- નો

પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ હોન્ડા સીટી કાર રજી. નાં.DD-03-E-1491ની વોન્ટે ડ આરોપી
નાં (૪) મીરલ ઉફે રાહુલ રહે.ભેસરોડ, દમણના કહયા મુજબ પહોંચાડવા સારુ
વગર પાસ પરમીટે વહન કરી લઇ જતા તેમજ વોન્ટે ડ આરોપી પોતાની હોન્ડા
સીટી કારમાાં સદરહુાં પ્રોહી મુદ્દામાલ ભરે લ હોન્ડા સીટી કારને વહન કરી લઇ જતા
ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ તથા વ્હીનસ્કીનના
પાઉચ મળી કુ લ નાંગ-૧૧૦૪ દકમત રૂ.૧,૩૮,૦૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ, હોન્ડા
સીટી કારની કી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ
ફોન નાંગ-૦૨ જેની કુ લ દકરૂ. ૪,૦૦૦/- મળી કુ લ કીં રૂ.૪,૪૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ
સાથે કાયદાના સાંઘષમમાાં આવેલ કીશોર તથા આરોપી નાંબર.૨ તથા ૩ નાઓ સ્થ
ળ ઉપર પકડાય જઇ તથા આરોપી નાં.૪ નો નહી પકડાઇ ગુનો કરે લ ધવ.બાબત
૬

આલાભાઇ સવશીભાઇ

ગણદે વી પો.સ્ટે . III ગુ.ર.નાં.૭૭૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (a),(e), ૮૧,

કુ લ રૂધપયા ૩,૭૧,૩૦૦/-

અ.પો.કો.બ.નાં-૯૧૯,

૯૮(૨) તારીખ. ૨૩/૧૦/૨૦૧૯ પકડાયેલ આરોપીઓએ એકબીાની

નો પ્રોહીબીશન મુદ્દામાલ,

ૃ
નોકરી. ઓપરે શનગપ

મદદગારીથી તેઓના કબાની WAGONR ગાડી નાંબર- GJ 21 W 3295

વાહન સાથે

સુરત ધવભાગ, સુરત.

દક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- માાં દમણ ખાતેથી અલગ અલગ બાર/વાઇન શોપમાાંથી

એ.એન.ચૌિરી પો.સ.ઇ.

ભારતીય બનાવટની ધવદે શીદારૂની વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૧૫૩, દક.રૂ. ૫૧,૩૦૦/-

બીલીમોરા પો.સ્ટે .

નો પ્રોહી જથ્થો ખરીદ કરી સુરત ખાતે છુટક વેચાણ કરવા સારૂ ઉપરોકત
વાહનમાાં ભરી ગે રકાયદે સર રીતે પાસ-પરમીટનો વહન કરી લઇ આવતા પોલીસ
નાકાબાંદી દરમ્યાન મોજે મટવાડ પાટીયા, ને.હા.નાં-૪૮ મુબ
ાં ઇ થી અમદાવાદ જતા
ટ્રે ક ઉપર ાહેરમાાં ઉપરોકત પ્રોહી જથ્થો તથા WAGONR ગાડી તથા બે
મોબાઇલ ફોન દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂધપયા ૩,૭૧,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ ભરી
વહન કરી લઇ આવતા પકડાઇ ગયેલ.

૭

આ.પો.કો.ધનમેષભાઇ

ગણદે વી પો.સ્ટે .III ગુ.ર.નાં.૭૭૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ. ૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨)

કાાંતીભાઇ બ.નાં.૨૬૭

મુજબ તારીખ: ૨૪/૧૦/૨૦૧૯ તહો (૧) મજીદભાઇ સતારભાઇ ડુાંગરીયા

નોકરી ગણદે વી પો.સ્ટે

રહે.ફાતીમા સોસાયટી, યુસફુ ભાઇ અલીભાઇના મકાન સામે, મહુવા (એમ)

જી.નવસા શ્રી કે.કે.સુરતી

તા.મહુવા જી.ભાવનગર નાનો પોતાના કબ્જાની એક ન્યુ ગોલ્ડ બ્રાઉન કલરનો

પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર

આઇશર કાં પનીનો ૧૧૧૦ ટે મ્પો જેનો રજી નાં.GJ-14-Z-5731 નો છે જે ટે મ્પોમાાં

ગણદે વી પો.સ્ટે

ભારતીય બનાવટની ધવદે શી દારૂની નાની મોટી બાટલી તેમજ ટીન બીયર નાંગ-

કુુ્ લ્લે દક.રૂ.૨૬,૧૩,૭૦૦/નો પ્રોહીબીશન મુદ્દામાલ,
વાહન સાથે

૧૦૫૬ જેની દક.રૂ.૧,૬૩,૨૦૦/- મુદ્દામાલ તથા સદર મુદ્દામાલની હેરાફેરીમાાં
વપરાયેલ ટે મ્પોની દક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોનની દક.રૂ.૫૦૦૦/તેમજ ઝીંક ઇગ્નોટસ (જસતની પ્લેટ) ૭૦૦૦ દકલોગ્રામ દક.રૂ.૧૪,૪૫,૫૦૦/- તેમજ
બબલ્ટી કી.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુુ્ લ્લે દક.રૂ.૨૬,૧૩,૭૦૦/- નો મુદ્દામાલ ભરી વહન કરી
લઇ આવતા પકડાઇ ગયેલ.
૮

તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ પોલીસ સાંભારણા દદન-૨૦૧૯ નવસારી એરૂ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસ અધિકારી/કમમચારીઓ હાજર રહી
“પોલીસ સાંભારાણા દદન” (પોલીસ કોમોમરે શન ડે)ની ઉજવણી કરવામાાં આવી

૯

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ દ્રારા એસ.ઓ.જી.

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

ચાટમ ર મુજબની કામગીરી માટે હોટલ/ઢાબા/ ગે સ્ટહાઉસ ચેકીંગ દરમ્યાન ચીખલી

અધિકારી/ કમમચારીઓ

થાલા ધવસ્તારમાાં આવેલ હાઇવે નાંબર ૪૮ પર ‘‘હોટલ પવન પેલેસ‘‘ ના
સાંચાલક લાલજીભાઇ રામજીભાઇ પરમારે પોતાની હોટલમાાં લાગેલ સીસીટીવી
કેમેરાનુાં રે કોડીંગ-બેકઅપ દદન- ૩૦ માટે નહી રાખી કલેકટરશ્રી નવસારીના
ાહેરનામાનો ભાંગ કરી આરોપી ધવરુધ્િ ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૩૫ મુજબની
કાયમવાહી કરી તપાસ ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૧૦

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ દ્રારા એસ.ઓ.જી.

એસ.ઓ.જી. પોલીસ

ચાટમ ર મુજબની કામગીરી માટે હોટલ/ઢાબા/ ગે સ્ટહાઉસ ચેકીંગ દરમ્યાન ચીખલી

અધિકારી/ કમમચારીઓ

થાલા ધવસ્તારમાાં આવેલ હાઇવે નાંબર ૪૮ પર ‘‘હોટલ ધપ્રન્સ ‘‘ ના સાંચાલક
નફીસ રહીમ કડીવાલા પોતાની હોટલમાાં લાગેલ સીસીટીવી કેમેરાનુાં રે કોડીંગબેકઅપ દદન- ૩૦ માટે નહી રાખી કલેકટરશ્રી નવસારીના ાહેરનામાનો ભાંગ કરી
આરોપી ધવરુધ્િ ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૩૫ મુજબની કાયમવાહી કરી તપાસ
ચીખલી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ

૧૧

સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લની જન્મજયાંધત-૩૧ ઓક્ટોબરના દદવસને “રાષ્ટ્ટ્રીય એકતા દદવસ” તરીકે ઉજવણી કરવાનાાં ભાગરૂપે નવસારી
જીલ્લા પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓ દ્રારા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી તેમજ તમામ પોલીસ સ્ટે શન ખાતે “રાષ્ટ્ટ્રીય એકતા દદવસ શપથ”
લેવામાાં આવેલ

૧૨

૧૩

રાષ્ટ્ટ્રીય એકતા દદવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે તા.૩૧મી ઓક્ટોબરનાાં રોજ "રન ફોર યુધનટી"નુાં આયોજન વહીવટી તાંત્ર દ્રારા કરવામાાં
આવેલ જેમા નવસારી જીલ્લા પોલીસ અધિકારી / કમમચારીઓએ ભાગ લીિેલ

૧૪

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસના અધિકારી કમમચારીઓ પ્રોહોબીશન પ્રવ ૃધત

એલ.સી.બી. પોલીસના

અટકાવવા ને.હા.નાં. ૪૮ પર પ્રોહીબીશન વોચ તપાસમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ

અધિકારી કમમચારીઓ

બાતમી આિારે આરોપી (૧) રામદિષ્ટ્ણા ઉફે રામદકશન પ્યારે કથ્થઇ ચૌહાણ રહે.
થાણા-મુબ
ાં ઇ (ર) આશુતોષ ઉફે નેતા ઓમપ્રકાશ ચૌહાણ રહે. જોનપુર યુ.પી. ને
આઇસર ટે મ્પો નાંબર GJ-16-AU-2546 માાં ભારતીય બનાવટની ધવદે શી
દારુ/બીયરની બાટલી નાંગ 5532 કી.રુ. ૦૯,૦૮,૪૦૦/- તથા ટ્રકની કી.રુ.
૧૦,૦૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ મળી કુ લે. રુ. ૧૯,૧૮,૪૦૦/- ના પ્રોહી મુદામાલ સાથે
પકડી પાડવામાાં આવેલ.

૧૫

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસના અધિકારી કમમચારીઓ જીલ્લાના તથા

એલ.સી.બી. પોલીસના

જીલ્લા બહારના નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડી પાડવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે

અધિકારી કમમચારીઓ

દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહીબીશનના ગુનામાાં
નાસતો ફરતો આરોપી િીરજ ઉફે િીરુભાઇ રાઠોડ રહે. ઉદવાડા ,વલસાડને ને
પકડી પાડી ગણદે વી પોલીસ સ્ટે શનને સોપવામાાં આવેલ.

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 કાયમિમો 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 ધવધશષ્ટ્ટ 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

