ોરીવ અધધક્ષકનીકચેય ી, નલવાયી.
નલવાયી જીલ્રા ોરીવ તયપથી કયલાભાાંઆલેર વાયી કાભગીયીનીધલગત
વાપલ્મગાથાતા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ થી ૨૨/૦૩/૨૦૨૦
ધલક દયમ્માન કયેર વાયી કાભગીયની ભાવભાાં નલવાયી ોરીવે કયેર વાયી કાભગીયીવાપલ્મગાથા)ની ધલગત.
અ.નાં

વાયી કાભગીયીકયનાય
અધધકાયી/ કભમચ ાયી

કયેર વાયી કાભગીયીનીધલગત

યીકલય કયેર ભુદાભાર

નલવાયી ધજલ્રા ોરીવ દ્લાયા શાથ ધયામેર ફુટ ેટ્રોરીંગ

નલવાયી એર.વી.ફી. ોરીવ દ્રાયા નલવાયી ટાઉન ોરીવ સ્ટેળ ન ધલસ્તાયભાાંતા. ૧૩/૦૩/૨૦૨૦ ના યોજ ૨૩ દુક ાનોભાાં ઘયપોડ
ચોયી તથા ઘયપોડની કોળીળભાાં વાંડોલામેર વુયતના ફે આયોીઓને ચોયીભાાં ગમેર વોનાનુ રુઝ, ચાાંદ ીના વીકકા, ધલદેળ ી ૌયાધણક
ધવકકાઓ, બાયતીમ ચરણ, ભોફાઇર, ઓટો યીક્ષા ભી કુર.ે રુ.૧,૩૦,૦૦૦/- ના ભુદ્દ ાભાર વાથે ડકી ાડલાભાાં આવ્મા.

નલવાયી એર.વી.ફી. અને ેયોર પરો ોરીવને ભેર ફાતભી આધાયે નાકાફાંધ ી કયી આયોી જીગ્નેળ બાઇ ટેર યશે.પણવાગભ
–ઉભયગાભને પ્રોશી ભુદ ાભાર વ્શીસ્કીનાાઉચ નાંગ – ૬૦૦ કક.રુ. ૭૫,૦૦૦/- એવેન્ ટ કાયની કી.રુ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા
ભોફાઇર ભી કુર ે રુ.૧,૮૧,૦૦૦/-ના ભુદ ાભાર વાથે ડકી ાડલાભાાં આલેર.

નલવાયી એર.વી.ફી. ોરીવને ભેર ફાતભી આધાયે ેટ્રોરીંગ દયમ્માન નાકાફાંધ ીકયી આયોી અબ્દુર ગપાય અબ્દુર યઝાક
વૈમદ યશે. ઇભયાનનગય લાીને બાયતીમ ફનાલટની ધલદેળ ી ફાટરી નાંગ – ૧૪,૮૮૦ ટીન ફીમય નાંગ- ૧૯૨૦ કક.રા.
૧૫,૧૨,૦૦૦/- તથા આઇવય ટેમ્ો કક.રા.૭,૦૦,૦૦૦/- ભી કુર કક.રા.૨૨,૩૬,૯૮૦/- ના ભુદ ાભાર વાથે કડી ાડલાભાાં
આલેર

નલવાયી એર.વી.ફી. ોરીવને ભેર ફાતભી આધાયે ેટ્રોરીંગ દયમ્માન નાકાફાંધ ી કયી આયોી (૧) ધપ્રતેળ મોગેળ ટેર યશે
એંધરગાભ (ય) કદવ્મેળ વાંજમ ાંચ ાર યશે. એંધરગાભનેબાયતીમ ફનાલટનીધલદેળ ી ફાટરી નાંગ– ૫૮૮ કક.રા.૮૦,૪૦૦/- નો
પ્રોશી ભુદ ાભાર તથા શોન્ડા વીટી કાય કક.રા.૨,૦૦,૦૦૦/- ભોફાઇર ભી કુર કક.રા.૦૨,૯૦,૪૦૦/- ના ભુદ ાભાર વાથે કડી
ાડેર

1. જીલ્રા ળશેય કક્ષાએ કોઇ ખોલામેર ફાકો ભાટે ઝુાં ફ ેળ શાથ ધયલાભાાં આલેર શોમ, કે અન્મ વાયી કાભગીયીભાટે ઝુાં ફ ેળ.
 નલવાયી જીલ્રા ોરીવ ધ્લાયા લમ ૨૦૦૭ થી આજકદન વુધીના ગુભ થમેર ફાકો/લ્મધતતઓ ળોધલા અાંગે ભીવીંગ ડ્રાઇલનુાં આમોજન કયી વગા વફાંધીનો વાંકમ કયી
ળોધલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
 ગુભ/અશયણ થમેર ફાકોની બાયત વયકાય ધ્લાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર લેફવાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉય યોજે યોજ
એન્ટ્રી કયલાભાાં આલે છે .
 ી.વી.આય. લાન ચીખરી, ફીરીભોયા, નલાવયી ટાઉન ધલવ્તાય, નલવાયી રુયર, જરારોય ધલવ્તાયભાાં તારીભ ફધ્ધ ડ્રામલયો તેભજ ોરીવ કભમચાયીઓ ભુકી ળરુ કયી
૧૦૦ નાંફય ય કોર કયલાથી શેર
્ ભી યશે.
 ગુભ થમેર ફાકો અાંગે જીલ્રાની ભશીરા વુયક્ષા વધભતીની ભશીરાઓ તેભજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ લેલ્પેય ઓપીવય તેભજ જીલ્રાના તભાભ અધધકાયીઓ વાથે ભીટીંગો
કયલાભાાં આલે છે .
 ટ્રાપીક અાંગ ેના કામમક્ર ભોશાથ ધયલાભાાંઆલેર શોમ.
 ટ્રાપીક વ્તાશની ઉલજણી કયલાભાાં આલી યશેર છે . ટ્રાપીક અલેયનવ અાંગે ળાા કોરેજોભાાં કામમક્રભો કયલાભાાં આલે
 ટ્રાપીક જનજાગૃધત અાંગે ડોકમુભેનટ્ યી કપર્ભ ફનાલી ટ્રાપીકના ધનમભો વાથેની જાશેય જગ્માઓ તેભજ ળાા કોરેજોભાાં આય.ટી.ઓની ભદદથી અલેયનળ કામમક્રભો યાખલાભાાં
આલેર.
 લાયાંલાય યોડ ઉય ટ્રાપીક ડ્રાઇલ યાખી ટ્રાપીક અલયેનવ અાંગેની વભજ આલાભાાં આલે છે.

 ગુનાઓ અટકાલલાકોઇ ધલધળષ્ટ કાભગીયી/સ્ટ્રેટ ેજી અનાલલાભાાંઆલેર છે ?
 નેળનર ૮ તેભજ અન્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ ઝોન નકકી કયી યોડ એકવીડન્ટ, ટ્રાપીક ધનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની જાલણી વારુ વાઇનફોડમ, રગાડલાભા; આલેર
છે .
 દયેક ોરીવ વ્ટેળન ખાતે ગૃશ ધલબાગ ધ્લાયા કેભેયા ઇન્વટ્ ોર કયલાભાાં આલેર છે .
 નેળનર શાઇલે નાંફય ૮ ઉય નાઇટ યાઉન્ડ દયભ્માન વેકટયલાઇઝ ક્રોવ ેટ્રોરીંગ કયલાભાાં આલે છે. શોટરો, ઢાફા, તેભજ લાશનોનુાં ચેકીંગ વઘન ફનાલલાભાાં આલેર છે .
 લાયાંલાય કોમ્ફીંગ નાઇટ યાખી ળક ડતા ઇવભો, અલાલરુ જગ્મા, યેરલે સ્ટેળન, શોટર ધાફા, લાશન ચેકીંગ તેભજ નાકાફાંધી યાખલાભાાં આલેર છે.
 ક્રાઇભ ઇન્વલ
્ ેવટ્ ીંગ અાંગે ોરીવના ભાણવોને વેધભનાય મોજી ગુનાઓ અટકાલલા તેભજ ઇન્વલ
્ ેવટ્ ીંગભાાં અલેયનવ આલે તે વારુ વેધભનાયો મોજભાાં આલે છે. ક્ષભતા
ધલકાવનુાં દયેક ોરીવ વ્ટેળન રેલરે આમોજન કયલાભાાં આલે છે .




અન્મ રોકધશતનીફાફતો જે રોકોના તુય તજ ધ્માન ય આલે તેલ ી ફાફતો.
વુયક્ષા વેતુ વોવામટીના બાગરુે એવ.ી.વી. ના ફાકોને ધલધલધ પ્રકાયની તારીભ કેભ
્ , વેધભનાયનુ આમોજન કયલાભાાં આલે છે

