સાપલ્મા ગાથા તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૬ to ૨૫/૦૯/૨૦૧૬
૧)

વાફ્લ્મ ગાથા (પોટાઓ વાથે)

૨)

સુયક્ષા વેત ુ અંતગગત થમેર કામગક્રભો તથા

તેને અનુરૂ પોટાઓ વલગત સ્કુ રોભા અલયસ નવ કામગક્રભ

પ્રેસ નોટ તા-૨૫/૦૯/૨૦૧૬
૫,૩૩,૬૦૦/- નો મદ્દુ ાભાર
ગણનાાત્ર પ્રોહીનો કેસ ળોધી
કાઢતી ગણદે લી ોરીસ
ભે
સાહેફશ્રી
ોરીસ

એસ.ી

એભ.એસ.બયાડા
અધીક્ષકશ્રી

તથા

ુ ના અને ભાગગ દળગન હેઠ અત્રેના ોરીસ સ્ટેળનભાાં
ના.ો.અધધક્ષકશ્રી નલસાયીનાઓની સચ
પ્રોહી તથા જુગાય અંગે ના કેળો ળોધી કાઢલા ડી.એસ.સોની ોરીસ સફ ઇન્સસ્ેક્ટર ગટય ગણદે લી
ોરીસ સ્ટેળનનાઓએ ોરીસ સ્ટાપના ભાણસો સાથે ગણદે લી ો.સ્ટે ધલસ્તાયભાાં પ્રોહી જુગાય
અંગે ેટ્રોરીંગભાાં હતા દયમ્માન સાથેના ોરીસ ભાણસો ો.કો જમેળબાઇ રલજીબાઇ નાઓને
ફાતભી હકકકત ભે ર કે એક સ્લીફ્ટ કાય નાં GJ-૦5-JK-8315ભાાં કેટરાક ઇસભો યપ્રાાંત
ફનલટનો ઇંગ્રીળ દારૂનો જથ્થો દભણ ખાતેથી બયી સયુ ત તયપ જનાય છે જે ફાતભી આધાયે
દુલાડા ગાભે પ્રોહી નાકાફાંધીભાાં હતા તે દયમ્માન ઉયોક્ટર ગત નાંફયની કાય આલતા તેને યોકી
ુ રાર દખણી ઉ.લ.૨૫ ઉધના
સદય ગાડીભાાં ચાય ઇસભો હોમ જેભાાં નાં (૧) સચીન હસમખ
ુ યહે.ગાાંધીનગય
ોરીસ સ્ટેળન સયુ ત ળહેય યહે.ઉધના ોરીસ રાઇન રૂભ નાં ૨૩ સયુ ત મ
સેક્ટર ગટય-૪ ફી ૧૧૮૬/૨ ગાાંધીનગય (૨) સધુ નરબાઇ મોગે ળચન્સર ળભાગ યહે ઉધના ભહાકુાં જ
ુ દે લબાઇ ખાંડાયે
કોમ્રેક્ષ રૂભ.નાં ૧૮ ઉધના યે લ્લે સ્ટેળન ાસે સયુ ત તથા (૩) કદનેળબાઇ સખ
યહે ઉધના સ્ટેળન યોડ ૦૧૦૭ સયદાય લલ્રબ ટેર નગય ઘયનાં ૨૨ સયુ ત (૪) અજીભખાન
મસ્ુ તકીખાન ઠાણ યહે.ઉધના યોડ નાં ૯ અળોક સમ્રાટ નગય ઘયનાં ૩૫૨ ભોયાયજી લસાહત
ુ ત નાઓ ોતાના કફજાની સ્લીફ્ટ કાય નાં GJ-૦5-JK-8315ભાાં
ઉધોગનગય ઉધના સય
યપ્રાાંત ફનાલટની વ્હહવ્સ્ક તથા ફીમયની ફાટરીઓ નાંગ-૩૯ કક.રૂ.૩૩,૬૦૦/- તથા ગાડીની
કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- ભી કુ ર કક.રૂ.૫,૩૩,૬૦૦/-નો પ્રોહી મદ્દુ ાભાર લગય ાસ યભીટે યાખી
ુ યછ કયતા તે ોતે ઉધના ોરીસ
કડાઇ ગમેર હોમ અને આયોી નાં ૧ નાની લધ ુ પછ
સ્ટેળન સયુ ત ળહેય ખાતે ોરીસ કોન્સસ્ટેફર તયીકે પયજ ફજાલે છે અને આગની લધ ુ તાસ
ો.સ.ઇ ડી.એસ.સોની ગણદે લી ો.સ્ટે નાઓ કયી યહ્યા.છે .

મુદા નાંફય (૧)
1. જીલ્રા ળહેય કક્ષાએ કોઇ ખોલામેર ફાકો ભાટે ઝાંફેળ હાથ ધયલાભાાં આલેર હોમ, કે અન્સમ સાયી કાભગીયી ભાટે ઝાંફેળ.


નલવાયી જી્રા ોરીવ ધ્લાયા લગ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુભ થમેર ફાકો/વ્મક્તિતઓ ળોધલા અંગે ભીવીંગ ડ્રાઇલનુ આમોજન
કયી વગા વફધીનો વકગ કયી ળોધલાની કાભગીયી કયલાભા આલે છે .



ગુભ/અશયણ થમેર ફાકોની બાયત વશકાય ધ્લાયા ળરુ કયલાભા આલેર લેફવાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉય યોજે યોજ એન્ટ્રી કયલાભા આલે છે .



ી.વી.આય. લાન ચીખરી, ફીરીભોયા, નલાવયી ટાઉન વલસ્તાય, નલવાયી રુ યર, જરારોય વલસ્તાયભા તારીભ ફધ્ધ ડ્રામલયો તેભજ
ોરીવ કભગચાયીઓ મુકી ળરુ કયી ૧૦૦ નફય ય કોર કયલાથી શસ્ ભી યશસ.



ગુભ થમેર ફાકો અંગે જી્રાની ભશીરા સુયક્ષા વવભતીની ભશીરાઓ તેભજ એન.જી.ઓ. ચાઇ્ડ લે્પસય ઓપીવય તેભજ જી્રાના
તભાભ અવધકાયીઓ વાથે ભીટીંગો કયલાભા આલે છે .

મુદા નાંફય (૩)


ટ્રાપીક અંગે ના કામગક્રભો હાથ ધયલાભાાં આલેર હોમ.



રાપીક વપ્તાશની ઉલજણી કયલાભા આલી યશસર છે . રાપીક અલેયનવ અંગે ળાા કોરેજોભા કામગક્રભો કયલાભા આલે છે .



રાપીક જનજાગ ૃવત અંગે ડોકયુભન્ટ્ે ટયી દપ્ભ ફનાલી રાપીકના વનમભો વાથેની જાશસય જ્માઓ તેભજ ળાા કોરેજોભા આય.ટી.ઓની
ભદદથી અલેયનળ કામગક્રભો યાખલાભા આલેર.



લાયલાય યોડ ઉય રાપીક ડ્રાઇલ યાખી રાપીક અલયસ નવ અંગેની વભજ આલાભા આલે છે .
મુદા નાંફય (૪)



ગુનાઓ અટકાલલા કોઇ ધલધળષ્ટ કાભગીયી/સ્ટ્રે ટેજી અનાલલાભાાં આલેર છે ?



નેળનર ૮ તેભજ અન્ટ્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કયી યોડ એકવીડન્ટ્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની જાલણી
વારુ વી.વી.ટી.લી. કસ ભય
ે ાની જરુ યીમાત મુજફની માદી ફનાલી કરેકટયશ્રી વાથે વભટીંગો કયલાભા આલેર છે .



જી્રાના નલવાયી ટાઉન-૨ નલવાયી રુ યર- ૧૬, ચીખરી-૩૭, ફીરીભોયા – ૨૩, ઉભયાટ, - ૮, દાડી-૨ કસ ભય
ે ા સુયક્ષા અને કામદો અને
વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીવીટીલી કસ ભેયા કામગયત કયલાભા આલેર છે .



નેળનર શાઇલે નફય ૮ ઉય નાઇટ યાઉન્ટ્ડ દયમ્માન વેકટયલાઇઝ ક્રોવ ેરોરીંગ કયલાભા આલે છે . શોટરો, ઢાફા, તેભજ લાશનોનુ
ચેકીંગ વઘન ફનાલલાભા આલેર છે .



લાયલાય કોમ્ફીંગ નાઇટ યાખી ળક ડતા ઇવભો, અલાલરુ જ્મા, યસ રલે સ્ટસ ળન, શોટર ધાફા, લાશન ચેકીંગ તેભજ નાકાફધી યાખલાભા
આલેર છે .



ક્રાઇભ ઇન્ટ્સ્લેસ્ટીંગ અંગે ોરીવના ભાણવોને વેવભનાય મોજી ગુનાઓ અટકાલલા તેભજ ઇન્ટ્સ્લેસ્ટીંગભા અલેયનવ આલે તે વારુ વેવભનાયો
મોજભા આલે છે . ક્ષભતા વલકાવનુ દયસ ક ોરીવ સ્ટસ ળન રેલરે આમોજન કયલાભા આલે છે .

મુદા નાંફય (૫)


અન્સમ રોકકહતની ફાફતો જે રોકોના તુયતજ ધ્માન ય આલે તેલી ફાફતો.



સુયક્ષા વેત ુ વોવામટીના બાગરુ ે એવ.ી.વી. ના ફાકોને વલવલધ પ્રકાયની તારીભ કસ મ્, વેવભનાયનુ આમોજન કયલાભા આલે છે .



નેળનર શાઇલે નફય ૮ તેભજ અન્ટ્મ યસ્તાઓ ઉય એકવીડન્ટ્ટ ઝોન કકી કયી યોડ એકવીડન્ટ્ટ, રાપીક વનમભન, કામદો અને વ્મલસ્થાની
જાલણી વારુ વી.વી.ટી.લી. કસ ભય
ે ાની જરુ યીમાત મુજફની માદી ફનાલી કરેકટયશ્રી વાથે વભટીંગો ગોઠલલાભા આલેર છે .



જી્રાના નલવાયી ટાઉન વલસ્તાયભા આલેર રાપીક વનમભ, કામદો અને વ્મલસ્થાની દ્રષ્ટટએ વીકયુયીટી વીસ્ટભ અને વી.વી.ટી.લી.
કસ ભય
ે ાની વ્મલસ્થાની કામગલાશી શાથ ધયલાભા આલેર.

