સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા. ૨૧.૦૮.૨૦૧૭ થી ૨૭.૦૮.૨૦૧૭ સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)
સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અનુરૂપ ફોટાઓની વિગત
ડ ્િારા પયાગિરર રક્ષા અંગે
સુરક્ષા સેત ુ અંતગગત નિસારી જી્લા પોલીસ  ુ ડન્ટ પોલીસ કડડન્ટ

ન ગૃતિવત

રડ લી- ગરેશ ઉત્સિ ૨૦૧૭ દરમ્યાન POP નો બહિષ્કાર કરો માટીની રુવતનઓનો ઉપયોગ કરો
ચીખલી, ગરદડ િી, િાાંસદા પોલીસ ટડશન ( નિસારી )

ુ ા નંબર (૧)
મદ
1. જીલ્લા કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી ઝંબેશ.
 નિસારી જી્લા પોલીસ ્િારા તુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિતઓ શોવિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ાં આયો ન કરી
સગા સબાંવીનો સાંપકગ કરી શોવિાની કામગીરી કરિામાાં આિે છે
 તુમ/અપિરર થયેલ બાળકોની ભારત સિકાર ્િારા શરુ કરિામાાં આિેલ િેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રોજે રો

એરી કરિામાાં આિે છે

વિડન્ીયો કોફરસ, સેટકોમ કાયગક્રમ યો િામાાં આિેલ


પી સી આર િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિતાર, નિસારી રુરલ,
બ્વ ડ્રાયિરો તેમ

પોલીસ કમગચારીઓ રુકી શરુ કરી ૧૦૦ નાંબર પર કોલ કરિાથી િડ્પ મળી રિડ

 તુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મિીલા સુરક્ષા સવમતીની મિીલાઓ તેમ
ઓફીસર તેમ

લાલપોર વિતારમાાં તાલીમ

જી્લાના તમામ અવવકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાાં આિે છે

એન જી ઓ ચાઇ્ડન્ િે્ફડર

ુ ા નંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગે ના કાયયક્રમો હાથ ધરિામાં આિેલ હોય.

 રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલે ોમાાં કાયગક્રમો કરિામાાં આિે છે
 રાફીક

નગૃતિવત અંગે ડન્ોકયુમેટરી હફ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની ગૃિડર

્યાઓ તેમ

શાળા

કોલે ોમાાં આર ટી ઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામાાં આિેલ.
ુ ા નંબર (૪)
મદ


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

 નેશનલ િાઇિે નાંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉડન્ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાાં આિે છે િોટલો,
ઢાબા, તેમ

િાિનોનુ ાં ચેકીંગ સઘન બનાિિામાાં આિેલ છે .

 િારાં િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડન્તા ઇસમો, અિાિરુ
તેમ

્યા, રડ લિે ટડશન, િોટલ વાબા, િાિન ચેકીંગ

નાકાબાંવી રાખિામાાં આિેલ છે .

 ક્રાઇમ ઇિેટીંગ અંગે પોલીસના મારસોને સેવમનાર યોજી તુનાઓ અટકાિિા તેમ

ઇિેટીંગમાાં અિેરનસ

આિે તે સારુ સેવમનારો યો માાં આિે છે . ક્ષમતા વિકાસનુ ાં દરડ ક પોલીસ ટડશન લેિલે આયો ન કરિામાાં આિે
છે
ુ ા નંબર (૫)
મદ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરુ તજ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ પી સી ના બાળકોને વિવિવ પ્રકારની તાલીમ કડમ્પ, સેવમનારનુ
આયો ન કરિામાાં આિે છે

