સાફ યા ગાથા તા. 04/01/2016 થી 10/01/2016
૧) સા ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
૨) સુરક્ષા સેત ુ અંતગર્ત થયેલ કાયર્ક્રમો તથા તેને અનુ પ ફોટાઓ િવગત
નવસારી જી લાની પોલીસ ગાંધીનગર વારા ઇ પેકશન અંગે િવિઝટ દર યાન પોલીસ દરબારમાં પોલીસના પ્ર નો અને તેઓ ીની
પોલીસ પરીવાર સાથે વાતાર્ લાપ કરી .

ુ ા નંબર (1)
દ
1.

લા શહર ક ાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટ

બ
ં ેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, ક અ ય સાર કામગીર માટ

બ
ં ે શ.

 નવસારી જી લા પોલીસ વારા વષર્ ૨૦૦૭ થી આજિદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/ યિક્તઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનું આયોજન
કરી સગા સબંધીનો સંપકર્ કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે .


ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સહકાર વારા શરુ કરવામાં આવેલ વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉપર રો



રોજ એ ટ્રી કરવામાં આવે છે .

પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન િવ તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર િવ તારમાં તાલીમ બ ધ ડ્રાયવરો તેમજ
પોલીસ કમર્ચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હે પ મળી રહે.



ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી લાની મહીલા સુરક્ષા સિમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇ ડ વે ફેર ઓફીસર તેમજ જી લાના
તમામ અિધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરવામાં આવે છે .

ુ ા નંબર (3)
દ



ાફ ક

ગે ના કાય મો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

ટ્રાફીક સ તાહની ઉવજણી કરવામાં આવી રહેલ છે . ટ્રાફીક અવેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાં કાયર્ક્રમો કરવામાં આવે છે .

 ટ્રાફીક જનજાગૃિત અંગે ડોકયુમે ટરી િફ મ બનાવી ટ્રાફીકના િનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં આર.ટી.ઓની
મદદથી અવેરનશ કાયર્ક્રમો રાખવામાં આવેલ.


વારં વાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરે નસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે .

ુ ા નંબર (4)
દ



ુ ાઓ અટકાવવા કોઇ િવિશ ટ કામગીર / ટ
ન

અપનાવવામાં આવેલ છે ?

નેશનલ ૮ તેમજ અ ય ર તાઓ ઉપર એકસીડ ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડ ટ, ટ્રાફીક િનયમન, કાયદો અને યવ થાની જાળવણી
સારુ સી.સી.ટી.વી. કેમેરાની જરુરીયાત મુજબની યાદી બનાવી કલેકટર ી સાથે િમટીંગો કરવામાં આવેલ છે .



જી લાના નવસારી ટાઉન-૨ નવસારી રુરલ- ૧૬, ચીખલી-૩૭, બીલીમોરા – ૨૩, ઉમરાટ, - ૮, દાંડી-૨ કેમેરા સુરક્ષા અને કાયદો અને
યવ થાની દ્રિ ટએ સીસીટીવી કેમેરા કાયર્રત કરવામાં આવેલ છે .



નેશનલ હાઇવે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉ ડ દર યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવે છે . હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનોનું
ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે .



વારં વાર કો બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રે લવે ટે શન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં
આવેલ છે .



ક્રાઇમ ઇ વે ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેિમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇ વે ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેિમનારો
યોજમાં આવે છે . ક્ષમતા િવકાસનું દરે ક પોલીસ ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે .



થાિનક વરાજ સં થાઓની ચુટણી-૨૦૧૫
ં
દર યાન કાયદો અને યવ થા જાળવવા સરહદી રાજયના જી લાઓ સાથે સંકલન કરવા
અંગે તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ વાપી ખાતે ઉ ચ અિધકારી લેવલની બેઠક યોજવામાં આવી તા. ૨૮/૨૯/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ
નશાબંધી (spl dry day) તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે .
ુ ા નંબર (5)
દ
લોકોના

ુરતજ યાન પર આવે તેવી બાબતો.



અ ય લોક હતની બાબતો



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને િવિવધ પ્રકારની તાલીમ કે પ, સેિમનારનુ આયોજન કરવામાં આવે છે .



ગિતશીલ ગુજરાત અ વયે િતરં દાજી, મિહલાઓને ફાયરીંગ પ્રેકટીસ તેમજ સે ફડીફે સની તાલીમ આપવામાં આવે છે .



નેશનલ હાઇવે નંબર ૮ તેમજ અ ય ર તાઓ ઉપર એકસીડ ટ ઝોન કકી કરી રોડ એકસીડ ટ, ટ્રાફીક િનયમન, કાયદો અને યવ થાની
જાળવણી સારુ સી.સી.ટી.વી. કેમેરાની જરુરીયાત મુજબની યાદી બનાવી કલેકટર ી સાથે િમટીંગો ગોઠવવામાં આવેલ છે .



જી લાના નવસારી ટાઉન િવ તારમાં આવેલ ટ્રાફીક િનયમ, કાયદો અને
કેમેરાની યવ થાની કાયર્વાહી હાથ ધરવામાં આવેલ.

યવ થાની દ્રિ ટએ સીકયુરીટી સી ટમ અને સી.સી.ટી.વી.

