સાફલ્યા ગાથા િવકલી તા. 23/01/2017 to 29/01/2017
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

�ુરક્ષા સે� ુ �તગર્ત થયેલ કાયર્ક્રમો તથા તેને અ�ુ�પ ફોટાઓની િવગત સ્�ુલોમાં અવેરનસ

નવસાર� �લ્લા પોલીસ તેમજ �ુરક્ષા સિમતીની બહ�નો ધ્વારા બેટ� બચાવો ર� લી.

�ુણોત્સવ

�ુનવર્સન અ�ભયાન .

ુ ા નંબર (૧)
�દ
1. �લ્લા શહ�ર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટ� �ંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, ક� અન્ય સાર�
કામગીર� માટ� �ંબેશ.
•

નવસાર� �લ્લા પોલીસ ધ્વારા વષર્ ૨૦૦૭ થી આજ�દન �ુધીના �ુમ થયેલ બાળકો/વ્ય�ક્તઓ
શોધવા �ગે મીસ�ગ ડ્રાઇવ�ું આયોજન કર� સગા સબંધીનો સંપકર્ કર� શોધવાની કામગીર� કરવામાં
આવે છે .

•

�ુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સહકાર ધ્વારા શ�ુ કરવામાં આવેલ વેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php ઉપર રો� રોજ એન્ટ્ર� કરવામાં આવે છે .

•

પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસર� ટાઉન િવસ્તાર, નવસાર� �ુરલ, જલાલપોર
િવસ્તારમાં તાલીમ બધ્ધ ડ્રાયવરો તેમજ પોલીસ કમર્ચાર�ઓ �ુક� શ�ુ કર� ૧૦૦ નંબર પર કોલ
કરવાથી હ�લ્પ મળ� રહ�.

• �ુમ થયેલ બાળકો �ગે �લ્લાની મહ�લા �ુરક્ષા સિમતીની મહ�લાઓ તેમજ એન.�.ઓ. ચાઇલ્ડ
વેલ્ફ�ર ઓફ�સર તેમજ �લ્લાના તમામ અિધકાર�ઓ સાથે મીટ�ગો કરવામાં આવે છે .
ુ ા નંબર (૩)
�દ
•

ટ્રાફ�ક �ગેના કાયર્ક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

•

ટ્રાફ�ક અવેરનસ �ગે શાળા કોલેજોમાં કાયર્ક્રમો કરવામાં આવે છે .

•

ટ્રાફ�ક જન��ૃિત �ગે ડોક�ુમેન્ટર� �ફલ્મ બનાવી ટ્રાફ�કના િનયમો સાથેની �હ�ર જગ્યાઓ તેમજ
શાળા કોલેજોમાં આર.ટ�.ઓની મદદથી અવેરનશ કાયર્ક્રમો રાખવામાં આવેલ.

•

વારં વાર રોડ ઉપર ટ્રાફ�ક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફ�ક અવર� નસ �ગેની સમજ આપવામાં આવે છે .
ુ ા નંબર (૪)
�દ

•

ુ ાઓ અટકાવવા કોઇ િવિશષ્ટ કામગીર�/સ્ટ્ર� ટ�� અપનાવવામાં આવેલ છે ?
�ન

• નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર એકસીડન્ટ ઝોન નકક� કર� રોડ એકસીડન્ટ, ટ્રાફ�ક િનયમન,
કાયદો અને વ્યવસ્થાની �ળવણી સા�ુ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરાની જ�ુર�યાત �ુજબની યાદ� બનાવી
કલેકટરશ્રી સાથે િમટ�ગો કરવામાં આવેલ છે .
• નેશનલ હાઇવે નંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલ�ગ કરવામાં આવે છે .
હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનો�ુ ં ચેક�ગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે .
•

વારં વાર કોમ્બ�ગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવ�ુ જગ્યા, ર� લવે સ્ટ� શન, હોટલ ધાબા, વાહન
ચેક�ગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં આવેલ છે .

•

ક્રાઇમ ઇન્સ્વેસ્ટ�ગ �ગે પોલીસના માણસોને સેિમનાર યો� �ુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇન્સ્વેસ્ટ�ગમાં
અવેરનસ આવે તે સા�ુ સેિમનારો યોજમાં આવે છે . ક્ષમતા િવકાસ�ું દર� ક પોલીસ સ્ટ� શન લેવલે
આયોજન કરવામાં આવે છે .
ુ ા નંબર (૫)
�દ

•

અન્ય લોક�હતની બાબતો � લોકોના �રુ તજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.

•

�ુરક્ષા સે� ુ સોસાયટ�ના ભાગ�ુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને િવિવધ પ્રકારની તાલીમ ક�મ્પ, સેિમનાર�ુ
આયોજન કરવામાં આવે છે .

