સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા. ૧૯/૧૨/૨૦૧૬ થી ૨૫/૧૨/૨૦૧૬
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓ વિગત સ્કુલોમા અિેરનસ

ડીજીટલ ઇન્ડીયાનુ સપનુ સાકાર કરિા માટક કકસલેસ યિાારોને તેમ
આપિા તા. ૨૫/૧૨/૨૦૧૬ના રો

ડીજીટલ પેમેન્ટને ્ોતસાાન

લોક જાગૃવત આિે તે માટક કકસલેશ માટક બાયસેગ ધ્િારા

તાલીમી કાયગક્રમનુ આયો ન કરિામા આિેલ.

ુ ા નંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી
કામગીરી માટે ઝંબેશ.
 નિસારી જી્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ગ ૨૦૦૭ થી આ દિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/યક્તિતઓ
શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ આયો ન કરી સગા સબધીનો સપકગ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામા
આિે છે .


ગુમ/અપારણ થયેલ બાળકોની ભારત સાકાર ધ્િારા શરુ કરિામા આિેલ િેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોજે રો



એન્રી કરિામા આિે છે .

પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ,
વિસ્તારમા તાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો તેમ

લાલપોર

પોલીસ કમગચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નબર પર કોલ

કરિાથી ાકલપ મળી રાક.
 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની માીલા સુરક્ષા સવમતીની માીલાઓ તેમ
િે્ફકર ઓફીસર તેમ

એન.જી.ઓ. ચાઇ્ડ

જી્લાના તમામ અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામા આિે છે .

ુ ા નંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગેના કાયયક્રમો હાથ ધરિામાં આિેલ હોય.

 રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલે ોમા કાયગક્રમો કરિામા આિે છે .
 રાફીક

નજાગૃવત અંગે ડોકયુમેન્ટરી દફ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાાકર

્યાઓ તેમ

શાળા કોલે ોમા આર.ટી.ઓની મિિથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામા આિેલ.


િારિાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરક નસ અંગેની સમ

આપિામા આિે છે .

ુ ા નંબર (૪)
મદ


ુ ાઓ અટકાિિા કોઇ વિવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્ટ્રેટેજી અપનાિિામાં આિેલ છે ?
ગન

 નેશનલ ૮ તેમ

અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, રાફીક વનયમન,

કાયિો અને યિસ્થાની જાળિણી સારુ સી.સી.ટી.િી. કકમેરાની

રુરીયાત મુ બની યાિી બનાિી

કલેકટરશ્રી સાથે વમટીંગો કરિામા આિેલ છે .
 નેશનલ ાાઇિે નબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ િરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામા આિે છે .
ાોટલો, ઢાબા, તેમ

િાાનોનુ ચેકીંગ સઘન બનાિિામા આિેલ છે .

 િારિાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અિાિરુ
ચેકીંગ તેમ

્યા, રક લિે સ્ટક શન, ાોટલ ધાબા, િાાન

નાકાબધી રાખિામા આિેલ છે .

 ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમ

ઇન્સ્િેસ્ટીંગમા

અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો યો મા આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ િરક ક પોલીસ સ્ટક શન લેિલે
આયો ન કરિામા આિે છે .
ુ ા નંબર (૫)
મદ
ુ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરતજ
ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ ્કારની તાલીમ કકમ્પ, સેવમનારનુ
આયો ન કરિામા આિે છે .
 નેશનલ ાાઇિે નબર ૮ તેમ

અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન કકી કરી રોડ એકસીડન્ટ, રાફીક

વનયમન, કાયિો અને યિસ્થાની જાળિણી સારુ સી.સી.ટી.િી. કકમેરાની
બનાિી કલેકટરશ્રી સાથે વમટીંગો ગોઠિિામા આિેલ છે .

રુરીયાત મુ બની યાિી

