સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા.૦૨.૧૦.૨૦૧૭ થી ૦૮.૧૦.૨૦૧૭ સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓની વિગત
સુરત રે ન્જના જી્લાઓ નિસાર સ સુરત રુરલસ િલસા સ ા,ગસ તાપી જી્લા પોલીસના કમગરાર ઓ િારા
રાષ્યરવપતા મ્ામમા ગા,જીજીની જન્મ જય,વત વનવમમતે સ્િચ્છતા એજ સેિા‘‘ પખિા યા ઉજિણી તા.
૧૭.૦૯.૨૦૧૭ થી ૦૨.૧૦.૨૦૧૭ સુજી ઐવત્ાસીક સ્થળ દા,

દરરયા રકનારોસ સૈફ વિલાસ પ્રાથગના મ,રદર વિગેરે

સ્થળોની સફાઇ કર તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ બેસ્ટ સ્િચ્છ પોલીસ સ્ટેશન-૧-૨-૩સ બેસ્ટ પોલીસ લાઇન-૧૨-૩ તેમજ અન્ય વિેતતાઓને સન્માનીત કરિામા, ્યા.

ુ ા નંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી ઝંબેશ.
 નિસાર જી્લા પોલીસ િારા ગુમ થયેલ બાળકો/યક્તિતઓ શોજિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ , ્યોજન કર
સગા સબ,જીનો સ,પકગ કર શોજિાની કામગીર કરિામા, ્િે છે .
 ગુમ/અપ્રણ થયેલ બાળકોની ભારત સ્કાર િારા શરુ કરિામા, ્િેલ િેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોેત રોજ એન્ર કરિામા, ્િે છે .
વિ યો કોન્ફરન્સસ સેટકોમ કાયગક્રમ યોજિામા, ્િેલ.


પી.સી.્ર. િાન રીખલી, બીલીમોરા, નિાસર ટાઉન વિસ્તાર, નિસાર રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમા, તાલીમ
બજ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગરાર ઓ મુક શરુ કર ૧૦૦ ન,બર પર કોલ કરિાથી ્ે્પ મળ ર્ે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મ્ લા સુરક્ષા સવમતીની મ્ લાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. રાઇ્ િે્ફેર
ઓફ સર તેમજ જી્લાના તમામ અવજકાર ઓ સાથે મીટીંગો કરિામા, ્િે છે .
ુ ા નંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરિામાં આિેલ હોય.

 રાફ ક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમા, કાયગક્રમો કરિામા, ્િે છે .
 રાફ ક જનજાગૃવત અંગે ોકયુમેન્ટર રફ્મ બનાિી રાફ કના વનયમો સાથેની જા્ેર જ્યાઓ તેમજ શાળા
કોલેજોમા, ્ર.ટ .ઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામા, ્િેલ.
ુ ા નંબર (૪)
મદ


ુ ાઓ અટકાિિા કોઇ વિવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાિિામાં આિેલ છે ?
ગન

 નેશનલ ્ાઇિે ન,બર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્

દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામા, ્િે છે . ્ોટલો,

ઢાબા, તેમજ િા્નોનુ , રેકીંગ સઘન બનાિિામા, ્િેલ છે .
 િાર, િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પ તા ઇસમો, અિાિરુ જ્યા, રે લિે સ્ટેશન, ્ોટલ જાબા, િા્ન રેકીંગ
તેમજ નાકાબ,જી રાખિામા, ્િેલ છે .
 ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િેસ્ટીંગમા, અિેરનસ
્િે તે સારુ સેવમનારો યોજમા, ્િે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ , દરે ક પોલીસ સ્ટેશન લેિલે ્યોજન કરિામા, ્િે
છે .
ુ ા નંબર (૫)
મદ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરુ તજ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટ ના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિજ પ્રકારની તાલીમ કેમ્પસ સેવમનારનુ
્યોજન કરિામા, ્િે છે .
સુરત રે ન્જના જી્લાઓ નિસાર સ સુરત રુરલસ િલસા સ ા,ગસ તાપી જી્લા પોલીસના કમગરાર ઓ િારા
રાષ્યરવપતા મ્ામમા ગા,જીજીની જન્મ જય,વત વનવમમતે સ્િચ્છતા એજ સેિા‘‘ પખિા યા ઉજિણી તા.
૧૭.૦૯.૨૦૧૭ થી ૦૨.૧૦.૨૦૧૭ સુજી ઐવત્ાસીક સ્થળ દા,

દરરયા રકનારોસ સૈફ વિલાસ પ્રાથગના મ,રદર વિગેરે

સ્થળોની સફાઇ કર તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ બેસ્ટ સ્િચ્છ પોલીસ સ્ટેશન-૧-૨-૩સ બેસ્ટ પોલીસ લાઇન-૧૨-૩ તેમજ અન્ય વિેતતાઓને સન્માનીત કરિામા, ્યા

