સાપલ્યા ગાથા વળકી તા. 10/10/2016 to 16/10/2016
૧)

વાફ્લ્મ ગાથા (પોટાઓ વાથે)

૨)

સુયક્ષા વેત ુ અંતગગત થમેર કામગક્રભો તથા તેને અનુરૂ પોટાઓ વલગત સ્કુ રોભા અલયસ નવ કામગક્રભ

સુયત યસ ન્જ ઇ.જી.જ.જ ્. તેભજ સવજ.જ ્. નલવાય નાઓ લ.જસવજકોરેજ ફ.ર.ભોયા ાાતે યામપર સુટીંગ કામગક્રભભા શાી.જ

ભય ન ોર.વ સ્ટસળન નલવાય તેભજ કોસ્ટર વલઝ.ટ યસ ન્જ ઇ.જ.જ્.જ સુયત

ાેયગાભ ોર.વ સ્ટસળન .ન્સ્ેકળન દયમાન રોકદયફાય

વલકર. યસ ડય નલવાય જ

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


નલવાય ી.્રા ોર.વ ધ્લાયા લગ ૨૦૦૭ થ. ઇજદદન સુધ.ના ગુભ થમેર ફાકો/વ્મક્તિતઓ ળોધલા અંગે ભ.વીંગ ડ્રા.લનુ ઇમોજન
કય વગા વફધ.નો વકગ કય ળોધલાન. કાભગ.ય કયલાભા ઇલે છે જ



ગુભ/અશયણ થમેર ફાકોન. બાયત વશકાય ધ્લાયા ળરુ કયલાભા ઇલેર લેફવા.ટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉય યોજે યોજ સન્ર કયલાભા ઇલે છે જ



.જવ.જઇયજ લાન ચ.ાર., ફ.ર.ભોયા, નલાવય ટાઉન વલસ્તાય, નલવાય રુ યર, જરારોય વલસ્તાયભા તાર.ભ ફધ્ધ ડ્રામલયો તેભજ
ોર.વ કભગચાય ઓ મુક ળરુ કય ૧૦૦ નફય ય કોર કયલાથ. શસ્ ભ યશસજ



ગુભ થમેર ફાકો અંગે ી.્રાન. ભશ રા સુયક્ષા વવભત.ન. ભશ રાઓ તેભજ સનજી.જઓજ ચા.્ડ લે્પસય ઓપ વય તેભજ ી.્રાના
તભાભ અવધકાય ઓ વાથે ભ.ટીંગો કયલાભા ઇલે છે જ

મુદા નંફર (૩)


ટ્રાપીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરળામાં આળે હોય.



રાપ ક વપ્તાશન. ઉલજણ. કયલાભા ઇલ. યશસર છે જ રાપ ક અલેયનવ અંગે ળાા કોરેજોભા કામગક્રભો કયલાભા ઇલે છે જ



રાપ ક જનજાગ ૃવત અંગે ડોકયુભન્ે ટય દપ્ભ ફનાલ. રાપ કના વનમભો વાથેન. જાશસય જ્માઓ તેભજ ળાા કોરેજોભા ઇયજટ જઓન.
ભદદથ. અલેયનળ કામગક્રભો યાાલાભા ઇલેર.



લાયલાય યોડ ઉય રાપ ક ડ્રા.લ યાા. રાપ ક અલયસ નવ અંગેન. વભજ ઇલાભા ઇલે છે .

મુદા નંફર (૪)


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



નેળનર ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય સકવ.ડન્ટ ઝોન નકક કય યોડ સકવ.ડન્ટ, રાપ ક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાન. જાલણ.
વારુ વ.જવ.જટ જલ.જ કસ ભય
ે ાન. જરુ ય માત મુજફન. માદ ફનાલ. કરેકટય્. વાથે વભટીંગો કયલાભા ઇલેર છે જ



ી.્રાના નલવાય ટાઉન-૨ નલવાય રુ યર- ૧૬, ચ.ાર.-૩૭, ફ.ર.ભોયા – ૨૩, ઉભયાટ, - ૮, દાડ -૨ કસ ભય
ે ા સુયક્ષા અને કામદો અને
વ્મલસ્થાન. દ્રષ્ટટસ વ.વ.ટ લ. કસ ભેયા કામગયત કયલાભા ઇલેર છે જ



નેળનર શા.લે નફય ૮ ઉય ના.ટ યાઉન્ડ દયમાન વેકટયલા.ઝ ક્રોવ ેરોરીંગ કયલાભા ઇલે છે જ શોટરો, ઢાફા, તેભજ લાશનોનુ
ચેકીંગ વઘન ફનાલલાભા ઇલેર છે .



લાયલાય કોફીંગ ના.ટ યાા. ળક ડતા .વભો, અલાલરુ જ્મા, યસ રલે સ્ટસ ળન, શોટર ધાફા, લાશન ચેકીંગ તેભજ નાકાફધ. યાાલાભા
ઇલેર છે .



ક્રા.ભ .ન્સ્લેસ્ટીંગ અંગે ોર.વના ભાણવોને વેવભનાય મોી. ગુનાઓ અટકાલલા તેભજ .ન્સ્લેસ્ટીંગભા અલેયનવ ઇલે તે વારુ વેવભનાયો
મોજભા ઇલે છે . ક્ષભતા વલકાવનુ દયસ ક ોર.વ સ્ટસ ળન રેલરે ઇમોજન કયલાભા ઇલે છે જ

મુદા નંફર (૫)


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



સુયક્ષા વેત ુ વોવામટ ના બાગરુ ે સવજ.જવ.જ ના ફાકોને વલવલધ પ્રકાયન. તાર.ભ કસ , વેવભનાયનુ ઇમોજન કયલાભા ઇલે છે જ



નેળનર શા.લે નફય ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય સકવ.ડન્ટ ઝોન કક કય યોડ સકવ.ડન્ટ, રાપ ક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાન.
જાલણ. વારુ વ.જવ.જટ જલ.જ કસ ભય
ે ાન. જરુ ય માત મુજફન. માદ ફનાલ. કરેકટય્. વાથે વભટીંગો ગોઠલલાભા ઇલેર છે જ



ી.્રાના નલવાય ટાઉન વલસ્તાયભા ઇલેર રાપ ક વનમભ, કામદો અને વ્મલસ્થાન. દ્રષ્ટટસ વ.કયુય ટ વ.સ્ટભ અને વ.જવ.જટ જલ.જ
કસ ભય
ે ાન. વ્મલસ્થાન. કામગલાશ શાથ ધયલાભા ઇલેરજ

