સાફલ્યા ગાથા વિકલી તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ થી ૦૫/૦૩/૨૦૧૭
૧)

સાફ્લ્ય ગાથા (ફોટાઓ સાથે)

૨)

સ ુરક્ષા સેત ુ અંતગગત થયેલ કાયગક્રમો તથા તેને અન ુરૂપ ફોટાઓની વિગત સ્કુલોમા અિેરનસ
નિસારી

જી્લા

પોલીસ

અવ્ક્ષકની

કરેરીની િાવષિક

તપાસણી દરમ્યાન પોલીસ

મહાવનરીક્ષકશ્રી સુરત વિભાગ ધ્િારા પરન વનરીક્ષણ દરમ્યાન અલગ અલગ ઇિેન્ટ વનરીક્ષણ

નિસારી જી્લા પોલીસ અવ્ક્ષકની કરેરીની િાવષિક તપાસણી દરમ્યાન પોલીસ મહાવનરીક્ષકશ્રી સુરત વિભાગ
ધ્િારા પરન વનરીક્ષણ દરમ્યાન .સીપીીસીી સ્ટુ નન્ટ સાથે સિાદ કયયો

ુ ા નંબર (૧)
મદ
ે કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય, કે અન્ય સારી
1. જીલ્લા શહર
કામગીરી માટે ઝંબેશ.
 નિસારી જી્લા પોલીસ ધ્િારા િષગ ૨૦૦૭ થી આજદદન સ ુ્ીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિતઓ
શો્િા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિન ુ આયોજન કરી સગા સબ્ીનો સપકગ કરી શો્િાની કામગીરી કરિામા
આિે છે ી



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારત સહકાર ધ્િારા શરુ કરિામા આિેલ િેબસાઇટ http:/
trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php



ઉપર રોજે રોજ .ન્રી કરિામા આિે છે ી

પીીસીીઆરી િાન રીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્તાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર
વિસ્તારમા તાલીમ બધ્્ ડ્રાયિરો તેમજ પોલીસ કમગરારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નબર પર કોલ
કરિાથી હ્પ મળી રહી

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જી્લાની મહીલા સ ુરક્ષા સવમતીની મહીલાઓ તેમજ .નીજીીઓી રાઇ્ન
િે્ફર ઓફીસર તેમજ જી્લાના તમામ અવ્કારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામા આિે છે ી
ુ ા નંબર (૩)
મદ


ટ્રાફીક અંગેના કાયયક્રમો હાથ ધરિામાં આિેલ હોય.

 રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમા કાયગક્રમો કરિામા આિે છે ી
 રાફીક જનજાગૃવત અંગે નોકયુમેન્ટરી દફ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહર જ્યાઓ તેમજ
શાળા કોલેજોમા આરીટીીઓની મદદથી અિેરનશ કાયગક્રમો રાખિામા આિેલ.


િારિાર રોન ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરનસ અંગેની સમજ આપિામા આિે છે .
ુ ા નંબર (૪)
મદ



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

 નેશનલ ૮ તેમજ અન્ય રસ્તાઓ ઉપર .કસીનન્ટ ઝોન નકકી કરી રોન .કસીનન્ટ, રાફીક વનયમન,
કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ સીીસીીટીીિીી કમેરાની જરુરીયાત મુજબની યાદી બનાિી
કલેકટરશ્રી સાથે વમટીંગો કરિામા આિેલ છે ી
 નેશનલ હાઇિે નબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ન દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામા આિે છે ી
હોટલો, ઢાબા, તેમજ િાહનોન ુ રેકીંગ સઘન બનાિિામા આિેલ છે .


િારિાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પનતા ઇસમો, અિાિરુ જ્યા, રલિે સ્ટશન, હોટલ ્ાબા, િાહન
રેકીંગ તેમજ નાકાબ્ી રાખિામા આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા તેમજ ઇન્સ્િે સ્ટીંગમા
અિેરનસ આિે તે સારુ સેવમનારો યોજમા આિે છે . ક્ષમતા વિકાસન ુ દરક પોલીસ સ્ટશન લેિલે
આયોજન કરિામા આિે છે ી
ુ ા નંબર (૫)
મદ

ુ
 અન્ય લોકહહતની બાબતો જે લોકોના તરતજ
ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો.
 સ ુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે .સીપીીસીી ના બાળકોને વિવિ્ પ્રકારની તાલીમ કમ્પ, સેવમનારન ુ
આયોજન કરિામા આિે છે ી

