સાફલ્યા ગાથા તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૮ થી ૨૨.૦૭.૨૦૧૮
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેન ે અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત

સોમિાર અને શુક્રિારના રોજ િર્ક્ ક્રિંગ પરે ડ તેમજ વૃક્ષારોપણ કરિામાાં આિેલ છે. વિવિધ પ્રકારની ડ્રાઇિ આપી
અસરકાર કામગીરી કરિામાાં આિે છે.
મુદ ા નંબર (૧)
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે
ઝંબેશ.
 નિસારી જી્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી આજર્ક્ િ ન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તતઓ શોધિા અંગે
મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયોજન કરી સગા સબાંધીનો સ ાંપકગ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાાં આિે છે.


ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાાં આિેલ િેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરિામાાં આિે છે.



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્તારમાાં તાલીમ
બધ્ધ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ ન ાંબર પર કોલ કરિાથી હે્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇ્ડ િે્ફેર ઓફીસર
તેમજ જી્લાના તમામ અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાાં આિે છે.
મુદ ા નંબર (૩)


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

 રાફીક સપ્તાહની ઉિજણી કરિામાાં આિી રહેલ છે. રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાાં કાયગક્રમો કરિામાાં આિે
છે.
 રાફીક જનજાગૃવત અંગે ડોકયુમન્ટ્ે ટરી ર્ક્ ફ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાાં
આર.ટી.ઓની મિિથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામાાં આિેલ.


િારાં િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાાં આિે છે .
મુદ ા નંબર (૪)



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ટ્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ , રાફીક વનયમન, કાયિો અને
વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ સાઇનબોડગ , લગાડિામા; આિેલ છે.
 િરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ગૃહ વિભાગ ધ્િારા કે મર
ે ા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાાં આિેલ છે.
 નેશનલ હાઇિે ન ાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ િરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાાં આિે છે. હોટલો, ઢાબા,
તેમજ િાહનોનુ ાં ચેકીંગ સઘન બનાિિામાાં આિેલ છે.


િારાં િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ તેમજ
નાકાબાંધી રાખિામાાં આિેલ છે.



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાાં અિેરનસ
આિે તે સારુ સેવમનારો યોજમાાં આિે છે. ક્ષમતા વિકાસનુ ાં િરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાાં આિે છે.
મુદ ા નંબર (૫)

ુ તજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના ત ર
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુ પે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કે મ્પ, સેવમનારનુ આયોજન
કરિામાાં આિે છે.

