સાપલ્યા ગાથા તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૬
૧)

વાફ્લ્મ ગાથા (પોટાઓ વાથે)

૨)

સુયક્ષા વેત ુ અંતગગત થમેર કામગક્રભો તથા તેને અનુરૂ પોટાઓ વલગત

સુયક્ષાવેત ુ વોવામટી અંતગગત ગુજયાત વયકાયશ્રીએ સુયત યે ન્જને પાલેર સુયક્ષા વેત ુ યથ નલવાયી ીલ્રાના ળાાક કોરેજોભાાં સુયક્ષા
વેત ુ શેઠ અલેયનવ કામગક્રભો કયલાભાાં આલે છે .

મુદા નંફર (૧)
1. જીલ્ા હેર કક્ષાએ કોઇ ખોળાયે ફાલકો માટે ઝંફે હાથ ધરળામાં આળે હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝંફે.


નલવાયી ીલ્રા ોરીવ ધ્લાયા લગ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુભ થમેર ફાકોકવ્મક્તિતઓ ળોધલા અંગે ભીવીંગ ડ્રાઇલનુાં આમોજન
કયી વગા વફાંધીનો વાંકગ કયી ળોધલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .



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



ી.વી.આય. લાન ચીખરી, ફીરીભોયા, નલાવયી ટાઉન વલસ્તાય, નલવાયી રુ યર, જરારોય વલસ્તાયભાાં તારીભ ફધ્ધ ડ્રામલયો તેભજ
ોરીવ કભગચાયીઓ મુકી ળરુ કયી ૧૦૦ નાંફય ય કોર કયલાથી શે્ ભી યશે.



ગુભ થમેર ફાકો અંગે ીલ્રાની ભશીરા સુયક્ષા વવભતીની ભશીરાઓ તેભજ એન.ીલ.ઓ. ચાઇ્ડ લે્પેય ઓપીવય તેભજ ીલ્રાના
તભાભ અવધકાયીઓ વાથે ભીટીંગો કયલાભાાં આલે છે .

મુદા નંફર (૩)


ટ્રાપીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરળામાં આળે હોય.



રાપીક વપ્તાશની ઉલજણી કયલાભાાં આલી યશેર છે . રાપીક અલેયનવ અંગે ળાા કોરેજોભાાં કામગક્રભો કયલાભાાં આલે છે .



રાપીક જનજાગ ૃવત અંગે ડોકયુભન્ે ટયી દપ્ભ ફનાલી રાપીકના વનમભો વાથેની જાશેય જ્માઓ તેભજ ળાા કોરેજોભાાં આય.ટી.ઓની
ભદદથી અલેયનળ કામગક્રભો યાખલાભાાં આલેર.



લાયાં લાય યોડ ઉય રાપીક ડ્રાઇલ યાખી રાપીક અલયે નવ અંગેની વભજ આલાભાાં આલે છે .
મુદા નંફર (૪)



ગુનાઓ અટકાળળા કોઇ વળવષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રે ટેજી અનાળળામાં આળે છે ?



નેળનર ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ ઝોન નકકી કયી યોડ એકવીડન્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની જાલણી
વારુ વી.વી.ટી.લી. કે ભય
ે ાની જરુ યીમાત મુજફની માદી ફનાલી કરેકટયશ્રી વાથે વભટીંગો કયલાભાાં આલેર છે .



ીલ્રાના નલવાયી ટાઉન-૨ નલવાયી રુ યર- ૧૬, ચીખરી-૩૭, ફીરીભોયા – ૨૩, ઉભયાટ, - ૮, દાાંડી-૨ કે ભય
ે ા સુયક્ષા અને કામદો અને
વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીવીટીલી કે ભેયા કામગયત કયલાભાાં આલેર છે .



નેળનર શાઇલે નાંફય ૮ ઉય નાઇટ યાઉન્ડ દયમ્માન વેકટયલાઇઝ ક્રોવ ેરોરીંગ કયલાભાાં આલે છે . શોટરો, ઢાફા, તેભજ લાશનોનુાં
ચેકીંગ વઘન ફનાલલાભાાં આલેર છે .



લાયાં લાય કોમ્ફીંગ નાઇટ યાખી ળક ડતા ઇવભો, અલાલરુ જ્મા, યે રલે સ્ટે ળન, શોટર ધાફા, લાશન ચેકીંગ તેભજ નાકાફાંધી યાખલાભાાં
આલેર છે .



ક્રાઇભ ઇન્સ્લેસ્ટીંગ અંગે ોરીવના ભાણવોને વેવભનાય મોીલ ગુનાઓ અટકાલલા તેભજ ઇન્સ્લેસ્ટીંગભાાં અલેયનવ આલે તે વારુ વેવભનાયો
મોજભાાં આલે છે . ક્ષભતા વલકાવનુાં દયે ક ોરીવ સ્ટે ળન રેલરે આમોજન કયલાભાાં આલે છે .

મુદા નંફર (૫)


અન્ય ોકહહતની ફાફતો જે ોકોના તુરતજ ધ્યાન ર આળે તેળી ફાફતો.



સુયક્ષા વેત ુ વોવામટીના બાગરુ ે એવ.ી.વી. ના ફાકોને વલવલધ પ્રકાયની તારીભ કે મ્, વેવભનાયનુ આમોજન કયલાભાાં આલે છે .



નેળનર શાઇલે નાંફય ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ ઝોન કકી કયી યોડ એકવીડન્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની
જાલણી વારુ વી.વી.ટી.લી. કે ભય
ે ાની જરુ યીમાત મુજફની માદી ફનાલી કરેકટયશ્રી વાથે વભટીંગો ગોઠલલાભાાં આલેર છે .



ીલ્રાના નલવાયી ટાઉન વલસ્તાયભાાં આલેર રાપીક વનમભ, કામદો અને વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીકયુયીટી વીસ્ટભ અને વી.વી.ટી.લી.
કે ભય
ે ાની વ્મલસ્થાની કામગલાશી શાથ ધયલાભાાં આલેર.

