પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯ થી ૧૦/૧૧/૨૦૧૯
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નવસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્વારા વર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનુ ું આયોજન
કરી સગા સબુંધીનો સુંપકષ કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે .



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારિ સરકાર ધ્વારા શરુ કરવામાું આવેલ વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરવામાું આવે છે .



પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન વવસ્િાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર વવસ્િારમાું િાલીમ બધ્ધ ડ્રાયવરો િેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નુંબર પર કોલ કરવાથી હેલ્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમિીની મહીલાઓ િેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ વેલ્ફેર ઓફીસર િેમજ જીલ્લાના િમામ
અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરવામાું આવે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્િાહની ઉવજણી કરવામાું આવી રહેલ છે . રાફીક અવેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાું કાયષક્રમો કરવામાું આવે



રાફીક જનજાગવૃ િ અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાવી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ િેમજ શાળા કોલેજોમાું આર.ટી.ઓની મિિથી
અવેરનશ કાયષક્રમો રાખવામાું આવેલ.



વારું વાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇવ રાખી રાફીક અવરે નસ અંગેની સમજ આપવામાું આવે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ િેમજ અન્ટ્ય રસ્િાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયિો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડવામા; આવેલ છે .
 િરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ગહૃ વવભાગ ધ્વારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરવામાું આવેલ છે .
 નેશનલ હાઇવે નુંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ િરમ્યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરવામાું આવે છે . હોટલો, ઢાબા, િેમજ વાહનોનુ ું ચેકીંગ
સઘન બનાવવામાું આવેલ છે .


વારું વાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડિા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રે લવે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ િેમજ નાકાબુંધી રાખવામાું
આવેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્વેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા િેમજ ઇન્ટ્સ્વેસ્ટીંગમાું અવેરનસ આવે િે સારુ સેવમનારો
યોજમાું આવે છે . ક્ષમિા વવકાસનુ ું િરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેવલે આયોજન કરવામાું આવે છે .



અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વવવવધ પ્રકારની િાલીમ કે મ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરવામાું આવે છે

