સાફ યા ગાથા તા. 12-01-2015 થી 18-01-2015
૧) સા ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
૨) સુરક્ષા સેત ુ અંતગર્ત થયેલ કાયર્ક્રમો તથા તેને અનુ પ ફોટાઓ િવગત

ુ ા નંબર (1)
દ
જો


લા શહર ક ાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટ

બ
ં ેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, ક અ ય સાર કામગીર માટ

બ
ં ેશ.

વષર્ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ના આજિદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/ યિક્તઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનુ ં આયોજન કરી સગા સબંધીનો
સંપકર્ કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે .



ગુમ થયેલ બાળકોને શોધવા વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર ગુમ થયેલાની એ ટ્રી ડે ટુ ડે
કરવામાં આવે છે તેમજ મળી આવતા બાળકોની રીકવરીની એ ટ્રી પણ કરવામાં આવે છે .



અત્રેના જી લાના બાકી રહેલ તમામ મીસીંગ ચાઇ ડ અંગેની માિહતી વેબસાઇટ પર અવનવુમાં મુકવામાં આવેલ છે .



પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન િવ તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર િવ તારમાં તાલીમ બ ધ્ ડ્રાયવરો તેમજ
પોલીસ કમર્ચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હે પ મળી રહે.



ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી લાની મહીલા સુરક્ષા સિમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇ ડ વે ફેર ઓફીસ તેમજ જી લાના
તમામ અિધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરવામાં આવે છે .



નવસારી જી લા પોલીસ વારા બાળ સુરક્ષામાં િશક્ષકોની ભુિમકા અંગે જી લાના હાઇ કુલ લેવલના તમામ આચાય તેમજ િશક્ષણ
અિધકારી ી સાથે જી લાના તમામ પોલીસ અિધકારીઓ સાથે ટુિક િફ મ િનદશર્ન તેમજ િસબીરનુઆયોજન
ં
કરવામાં આ યુ
ુ ા નંબર (3)
દ



ાફ ક

ગે ના કાય મો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.



શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાયર્ક્રમો યોજવામાં આવેલ છે .



પોલીસના માણસો અને પબલીક વ ચે િક્રકેટ મેચ તેમજ કબડીની રમતોનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.



ટ્રાફીક જનજાગૃિત અંગે ડોકયુમે ટરી િફ મ બનાવી ટ્રાફીકના િનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં અવેરનશ કાયર્ક્રમો
રાખવામાં આવેલ.



વારં વાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરે નસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે .

ુ ા નંબર (4)
દ



ુ ાઓ અટકાવવા કોઇ િવિશ ટ કામગીર / ટ
ન

અપનાવવામાં આવેલ છે ?

નેશનલ હાઇવે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉ ડ દર યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખેલ રાખવામાં આવે છે .

હોટલો, ઢાબા, તેમજ

વાહનોનું ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે .


વારં વાર કો બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રે લવે ટે શન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં
આવેલ છે .



ક્રાઇમ ઇ વે ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેિમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇ વે ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેિમનારો
યોજમાં આવે છે . ક્ષમતા િવકાસનુ ં દરે ક પોલીસ ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે .
 નવસારી જી લા પોલીસ વારા બાળ સુરક્ષામાં િશક્ષકોની ભુિમકા અંગે જી લાના હાઇ કુલ લેવલના તમામ આચાય તેમજ િશક્ષણ
અિધકારી ી સાથે જી લાના તમામ પોલીસ અિધકારીઓ સાથે ટુિક િફ મ િનદશર્ન તેમજ િસબીરનુઆયોજન
ં
કરવામાં આ યુ
ુ ા નંબર (5)
દ

 અ ય લોક હતની બાબતો

લોકોના

ુરતજ યાન પર આવે તેવી બાબતો ..

 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને િવિવધ પ્રકારની તાલીમ કે પ, સેિમનારનુ આયોજન કરવામાં આવે છે .
 મહ લા સશ કતકરણ કાય મો શાળા કોલેજોમાં રાખવામાં આવે છે તેમ ાફ ક એજય ુ શન .


