વાપલ્મા ગાથા તા.01/08/2016 to 07/08/2016
૧)

વાફ્લ્મ ગાથા (પોટાઓ વાથે)

૨)

સુયક્ષા વેત ુ અંતગગ ત થમેર કામગક્રભો તથા તેને અનુરૂ પોટાઓ વલગત

સુયક્ષાવેત ુ વોવામટી અંતગગ ત ગજ
ુ યાત વયકાયશ્રીએ સુયત યે ન્જને પાલેર સુયક્ષા વેત ુ યથ નલવાયી ીલ્ રાના ળાાક કોરે જોભા સુયક્ષા
વેત ુ શેઠ અલેયનવ કામગક્રભો કયલાભા આલે છે . ગતીળીર ગજ
ુ યાત અંતગગ ત વે્ પ ડીપેન્વ તારીભ

વતયાદદીલ

ુ ાકાતઃ
ગાભ મર
ુ યાત કામયક્રભ ૨૦૧૬ અંતગયત ટીભ રીડય તયીકે લગય-૧ના અતધકાયીઓ વાથે જીલ્રાની
ગતતળીર ગજ
નક્કી

કયેર ગાભડાઓની

ુ ાકાત કયી પ્રજાના પ્રશ્નો વાાં બી સ્થ તનકાર કયલાભાાં
મર

વલે ેે.

તેભજ સ્થ તનકાર ન થામ તેલા પ્રશ્નો ે – તે તલબાગને કામયલાશી કયલા ભોકરલાભાાં વલે ેે.
કુર ૧૦૦ પ્રશ્નોભાાં થી ૪૯ પ્રશ્નોના તનકાર કયલાભાાં વલેર ેે તેભજ ફાકી

ે પ્રશ્નોને ે થે
યશર

તલબાગને વગની કામયલાશી ભાટે ભોકરી વલાભાાં વલેર ેે.

રોકવાંલાદ વેત ુ કામયક્રભ વને- ૨૦૧૬-૧૭
ુ ાના ૨૫ ેટરા ગાભભાાં રોકવાંલાદ
લય૨૦૧૬-૧૭ અંતગયત અત્રેના જીલ્રાના અરગ અરગ તાકક
વેત ુ

કામયક્રભ કયલાભાાં

વલેર ેે. ેભા રોકોના શકાયાત્ભક,નકાયાત્ભક તેભજ નીતત તલમક પ્રશ્નો

તલમોનો વભાલેળ કયલાભાાં વલેર શતા.

ુ ા નાંફય (૧)
મદ
1. જીલ્રા ળશેય કક્ષાએ કોઇ ખોલામેર ફાકો ભાટે ઝાંફેળ શાથ ધયલાભાાં વલેર શોમ, કે અન્મ વાયી કાભગીયી ભાટે ઝાંફેળ.


નલવાયી ીલ્રા ોરીવ ધ્લાયા લગ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગભ
ુ થમેર ફાકોકવ્મક્તિ તઓ ળોધલા અંગે ભીવીંગ ડ્રાઇલનુ આમોજન
કયી વગા વફધીનો વકગ કયી ળોધલાની કાભગીયી કયલાભા આલે છે .



ગભ
ુ કઅશયણ થમેર ફાકોની બાયત વશકાય ધ્લાયા ળરુ કયલાભા આલેર લેફવાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉય યોજે યોજ એન્રી કયલાભા આલે છે .



ી.વી.આય. લાન ચીખરી, ફીરીભોયા, નલાવયી ટાઉન વલસ્તાય, નલવાયી રુયર, જરારોય વલસ્તાયભા તારીભ ફધ્ધ ડ્રામલયો તેભજ
ોરીવ કભગચાયીઓ મકુ ી ળરુ કયી ૧૦૦ નફય ય કોર કયલાથી શે્  ભી યશે.



ગભ
ુ થમેર ફાકો અંગે ીલ્રાની ભશીરા સુયક્ષા વવભતીની ભશીરાઓ તેભજ એન.ીલ.ઓ. ચાઇ્ડ લે્ પેય ઓપીવય તેભજ ીલ્રાના
તભાભ અવધકાયીઓ વાથે ભીટીંગો કયલાભા આલે છે .
ુ ા નાંફય (૩)
મદ



ટ્રાપીક અંગે ના કામયક્રભો શાથ ધયલાભાાં વલેર શોમ.



રાપીક વપ્ તાશની ઉલજણી કયલાભા આલી યશેર છે . રાપીક અલેયનવ અંગે ળાા કોરે જોભા કામગક્રભો કયલાભા આલે છે .



રાપીક જનાદગવૃ ત અંગે ડોકયભ
ુ ેન્ટયી દપ્ ભ ફનાલી રાપીકના વનમભો વાથેની ાદશેય જ્માઓ તેભજ ળાા કોરે જોભા આય.ટી.ઓની
ભદદથી અલેયનળ કામગક્રભો યાખલાભા આલેર .



લાયલાય યોડ ઉય રાપીક ડ્રાઇલ યાખી રાપીક અલયે નવ અંગે ની વભજ આલાભા આલે છે .

ુ ા નાંફય (૪)
મદ


ુ ાઓ અટકાલલા કોઇ તલતળષ્ટ કાભગીયી/સ્ટ્રેટેજી અનાલલાભાાં વલેર ેે ?
ગન



નેળનર ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ ઝોન નકકી કયી યોડ એકવીડન્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની ાદલણી
વારુ વી.વી.ટી.લી. કેભેયાની જરુયીમાત મજ
ુ ફની માદી ફનાલી કરે કટયશ્રી વાથે વભટીંગો કયલાભા આલેર છે .



ીલ્રાના નલવાયી ટાઉન-૨ નલવાયી રુયર- ૧૬, ચીખરી-૩૭, ફીરીભોયા – ૨૩, ઉભયાટ, - ૮, દાડી-૨ કેભેયા સુયક્ષા અને કામદો અને
વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીવીટીલી કેભેયા કામગયત કયલાભા આલેર છે .



નેળનર શાઇલે નફય ૮ ઉય નાઇટ યાઉન્ડ દયમ્માન વેકટયલાઇઝ ક્રોવ ેરોરીંગ કયલાભા આલે છે . શોટરો, ઢાફા, તેભજ લાશનોનુ
ચે કીંગ વઘન ફનાલલાભા આલેર છે .

 લાયલાય કોમ્ફીંગ નાઇટ યાખી ળક ડતા ઇવભો, અલાલરુ જ્મા, યે રલે સ્ટેળન, શોટર ધાફા, લાશન ચે કીંગ તેભજ નાકાફધી યાખલાભા
આલેર છે .
 ક્રાઇભ ઇન્સ્લેસ્ટીંગ અંગે ોરીવના ભાણવોને વેવભનાય મોીલ ગન
ુ ાઓ અટકાલલા તેભજ ઇન્સ્લે સ્ટીંગભા અલેયનવ આલે તે વારુ વેવભનાયો
મોજભા આલે છે . ક્ષભતા વલકાવનુ દયે ક ોરીવ સ્ટેળન રે લરે આમોજન કયલાભા આલે છે .

ુ ા નાંફય (૫)
મદ


ુ
અન્મ રોકહશતની ફાફતો ે રોકોના તયતજ
ધ્માન ય વલે તેલી ફાફતો.



સુયક્ષા વેત ુ વોવામટીના બાગરુે એવ.ી.વી. ના ફાકોને વલવલધ પ્રકાયની તારીભ કેમ્ વેવભનાયનુ આમોજન કયલાભા આલે છે .



નેળનર શાઇલે નફય ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ ઝોન કકી કયી યોડ એકવીડન્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની
ાદલણી વારુ વી.વી.ટી.લી. કેભેયાની જરુયીમાત મજ
ુ ફની માદી ફનાલી કરે કટયશ્રી વાથે વભટીંગો ગોઠલલાભા આલેર છે .



ીલ્રાના નલવાયી ટાઉન વલસ્તાયભા આલેર રાપીક વનમભ, કામદો અને વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીકયયુ ીટી વીસ્ટભ અને વી.વી.ટી.લી.
કેભેયાની વ્મલસ્થાની કામગલાશી શાથ ધયલાભા આલેર.

