સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭ થી ૧૫.૧૦.૨૦૧૭ 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 જી્લામા, બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનનની સફા
અભિયાન અંતગગત નિસાર જી્લાના િા,સ ા પોલીસ સ્ટેશનનનને રથમથમ ક્રમા,ક વપિામા, વિેલ ને સન્માનીત
કરિામા, વવ્યા

ુ ા નંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી ઝંબેશ.
 નિસાર જી્લા પોલીસ ધ્િારા ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિતઓ શનનોવિા અંગે મીસીંગ ડ્રા િનુ , વયોજન કર
સગા સબ,વીનો સ,પકગ કર શનનોવિાની કામગીર કરિામા, વિે છે
 ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની િારત સહકાર ધ્િારા શનનરુ કરિામા, વિેલ િેબસા ટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ર કરિામા, વિે છે
વિ યો કોન્ફરન્સસ સેટકોમ કાયગક્રમ યોજિામા, વિેલ



પી સી વર િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસર ટાઉન વિસ્તાર, નિસાર રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમા, તાલીમ
બધ્વ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગચાર ઓ મુક શનનરુ કર ૧૦૦ ન,બર પર કોલ કરિાથી હે્પ મળ રહે

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મહ લા સુરક્ષા સવમતીની મહ લાઓ તેમજ એન જી ઓ ચા ્ િે્ફેર
ઓફ સર તેમજ જી્લાના તમામ અવવકાર ઓ સાથે મીટીંગો કરિામા, વિે છે
ુ ા નંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરિામાં આિેલ હોય.

 રાફ ક અિેરનસ અંગે શનનાળા કોલેજોમા, કાયગક્રમો કરિામા, વિે છે
 રાફ ક જનજાગૃવત અંગે ોકયુમેન્ટર િફ્મ બનાિી રાફ કના વનયમો સાથેની જાહેર જ્યાઓ તેમજ શનનાળા
કોલેજોમા, વર ટ ઓની મ

થી અિેરનશનન કાયગક્રમો રાખિામા, વિેલ.
ુ ા નંબર (૪)
મદ



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

 નેશનનનલ હા િે ન,બર ૮ ઉપર ના ટ રાઉન્

રમ્યાન સેકટરિા ઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામા, વિે છે હોટલો,

ઢાબા, તેમજ િાહનોનુ , ચેકીંગ સઘન બનાિિામા, વિેલ છે .
 િાર, િાર કોમ્બીંગ ના ટ રાખી શનનક પ તા

સમો, અિાિરુ જ્યા, રે લિે સ્ટેશનનન, હોટલ વાબા, િાહન ચેકીંગ

તેમજ નાકાબ,વી રાખિામા, વિેલ છે .
 ક્રા મ

ન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ

ન્સ્િેસ્ટીંગમા, અિેરનસ

વિે તે સારુ સેવમનારો યોજમા, વિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ , રે ક પોલીસ સ્ટેશનનન લેિલે વયોજન કરિામા, વિે
છે
ુ ા નંબર (૫)
મદ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરુ તજ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટ ના િાગરુપે એસ પી સી ના બાળકોને વિવિવ રથમકારની તાલીમ કેમ્પસ સેવમનારનુ
વયોજન કરિામા, વિે છે

