સાફલ્યા ગાથા તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૭ થી ૧૯-૦૩-૨૦૧૭
૧) સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
૨) સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત
નિસારી જી.આર.ડી. પો.સ.ઇ. તેમજ કયુ.આર.ટી. પો.સ.ઇ. નાઓએ િાાંસદા વિસ્તારના
જી.આર.ડી.ના સભ્યો તાયાર કરિા સા ુ તાલ મ ક્પનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિેલ.

મુદા નંબર (૧)
1.

જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે
ઝંબેશ.



ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિતઓ ોોવિા અંગે મ સીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયોજન કરી સગા સબાંવ નો સાંપકગ કરી ોોવિાન
કામગ રી તેમજ િારાં િાર સેવમનારનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિે છે .



ગુમ થયેલ બાળકોને ોોવિા િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર ગુમ થયેલાન
એન્ટ્રી તેમજ મળી આિતા બાળકોન રીકિરીન એન્ટ્રી પવ કરિામાાં આિે છે .



અત્રેના જી્લાના બાકી રલ્લ તમામ મ સીંગ ઇાઇ્ડ અંગેન માિલત િેબસાઇટ પર અિનુુમાાં ુુકિામાાં આિેલ છે .



પ .સ .આર. િાન ઇ ખલ , બ લ મોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી ુ રલ, જલાલપોર વિસ્તારમાાં તાલ મ બધધ
ડ્રાયિરો તેમજ પોલ સ કમગઇારીઓ ુુકી ો ુ કરી ૧૦૦ નાંબર પર કોલ કરિાથ લ્્પ મળી રલ્.



ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાન મલીલા સુરક્ષા સવમત ન મલીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ઇાઇ્ડ િે્ફ્ર ઓફીસ તેમજ
જી્લાના તમામ અવવકારીઓ સાથે મ ટીંગો કરિામાાં આિે છે .

મુદા નંબર (૩)


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.



રાફીક ોાખા ધિારા ોાળા કોલેજોમાાં રાફીક અિેરનસ કાયગક્રમો યોજિામાાં આિેલ છે .



પોલ સના માવસો અને પબલ ક િચ્ઇે િક્રક્ ટ મેઇ તેમજ કબડીન રમતોનુ આયોજન કરિામાાં આિેલ.



રાફીક જનજાગવૃ ત અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી િફ્મ બનાિ રાફીકના વનયમો સાથેન જાલ્ર જ્યાઓ તેમજ ોાળા કોલેજોમાાં
અિેરનો કાયગક્રમો રાખિામાાં આિેલ .



િારાં િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખ રાફીક અિર્ નસ અંગેન સમજ આપિામાાં આિે છે .



િારાં િાર ને.લા.નાં. નાં. ૮ પર ડ્રાયિરોન આખોન તપાસ અંગેના આઇ ક્ પનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિે છે .



િારાં િાર એકસ ડન્ટ્ટ બનાિો બનતા લોય તે જ્યાનુ અિલોકન કરી લોટસ્પોટ નકકી કરી સાંકતલત કઇેરીઓ સાથે પત્ર
વ્યિલાર તેમજ સાંકલનમાાં ્રશ્નો ડીસ્્લે કરિામાાં આિે છે .
મુદા નંબર (૪)



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ?



નેોનલ લાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરયાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ રાખેલ રાખિામાાં આિે છે .

લોટલો,

ઢાબા, તેમજ િાલનોનુ ાં ઇેકીંગ સઘન બનાિિામાાં આિેલ છે .


િારાં િાર કોબીંગ નાઇટ રાખ ોક પડતા ઇસમો, અિાિ ુ જ્યા, ર્ લિે સ્ટ્ ોન, લોટલ વાબા, િાલન ઇેકીંગ તેમજ
નાકાબાંવ રાખિામાાં આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલ સના માવસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ આિે તે
સા ુ સેવમનારો યોજમાાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દર્ ક પોલ સ સ્ટ્ ોન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે .
મુદા નંબર (૫)



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



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગ ુ પે એસ.પ .સ . ના બાળકોને વિવિવ ્રશકારન તાલ મ ક્ પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાાં
આિે છે .

