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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

નરેભાઇ-ઈઝરાઇલના પીએમના રોડ શો માટે અભુતપુવ સુરાચ
૧૭મીએ અમદાવાદમાં રોડ શોઃ ઇઝરાઇલ પોલીસ પણ બંદોબતમાં ડાશેઃ સમ ટ પર પોલીસના ધાડા ઉતરશેઃ
એ.કે.િસંઘ અને ડો.કે.એલ.એન.રાવ તથા અશોક યાદવના માગદશનમાં તૈયારઓનો ધમધમાટ : સરહદો-દરયાઇ માગો પર
સતત પેોલગઃ દહથી એસપી-પીએમઓ અને 'રો'ના ચુનંદા અિધકારઓ તુતમાં આગમનઃ બંે વડાધાનને
પીરસાનાર ભોજનથી લઇ પાણી સુધી તમામનું ચેકગ કરવા માટેે પ ટમો રચાઇઃ આઇબી વડા િશવાનંદ ઝા મહવની
જવાબદારઓ સંભાળશે

રાજકોટ, તા., ૧રઃ ૧૭મીએ અમદાવાદમાં વડાધાન નરેભાઇ મોદ અને ઇઝરાઇલના વડાધાન નેતયાહુનો એરપટથી
સાબરમતી આમ સુધીનો અંદાજે ૯ ક.મી.ના લાંબા રોડ શો માટે પાનના વડાધાનના ગત સાલ યોયેલા રોડ શો
જેવો જ અભુતપુવ રોડ શો માટે એક ડ કાના, એક એડલ ડ કાના તથા આઇ અને ડઆઇ કાના
િસનીયર અિધકારઓના માગદશનમાં ડસીપીઓ તથા અય નાના મોટા અિધકારઓના માગદશનમાં ફુલુફ કમ તૈયાર
કરવા તં ગળાડૂબ બયું હોવાનું સુો જણાવે છે.
સુોમાંથી સાંપડતા િનદેશ મુજબ પાનના વડાધાનના રોડ શો દરિમયાન પાનના પોલીસ અિધકારઓ જે રતે
બંદોબતમાં સામેલ થઇ ટનું િનરણ કરવા સાથે ઉચ અિધકારઓ સાથે ચચા કર હતી તે મુજબ જ ઇઝરાઇલ પોલીસ
પણ રોડ શોના બંદોબતમાં સામેલ થઇ તમામે તમામ િવગતોથી વાકેફગાર થનાર હોવાનું બહાર આયું છે.
વડાધાનના તથા ઇઝરાઇલના વડાધાનના સંયુકત રોડ શો તથા અય કાયમો અંતગત દહથી એસપીના ટોચના
અિધકારઓની સાથોસાથ વડાધાન કાયાલયના ઉચ અિધકારઓ અને રોના પણ ચુનંદા અિધકારઓ તુતમાં જ ગુજરાત
આવનાર છે. રો સહતની સેલની તમામ એજસીઓ સેલ આઇબી તથા ટેટ આઇબી સાથે સંકલનમાં રહેશે. જે
માટેની સૌથી મહવની જવાબદાર

રાજયના િસનીયર મોટ ડ કાના િશવાનંદ ઝા સંભાળનાર હોવાનું બહાર આયું

છે. લુ બુકના િનયમો અનુસાર વડાધાન તથા ઇઝરાઇલના વડાધાનને પીરસવામાં આવનાર તમામ ખોરાકો સાથે ચાપાણી, નાતા અને તે માટે વપરાનાર સામીઓની ચકાસણી કરવા માટે ફુડસ એડ સ િવભાગ ારા પાંચ કમીટ પણ
રચાઇ છે.

ફુડ તૈયાર કરનાર રસોયાઓ તથા યાં બંદોબતમાં રહેનાર પોલીસ ટાફ અંગે પણ સંપુણ િવગતો તૈયાર

કરવામાં આવી છે.
વડાધાન અને ઇઝરાઇલના વડાધાનના રોડ શોના ટમાં અંદાજે ૩પ જેટલા ટોલ ઉભા કરવામાં આવશે.

ભારતના

િવિવધ ાંતના િવિવધ રાજયોના સાંકૃિતક કાયમ ારા મીની ભારત દશન કરાવવામાં આવશે. ભારતની ાચીન સંકૃિત
અને સંકારતા માટે પણ િવિવધ આઇટમો રજુ થશે.

This page is printed from: http://www.akilanews.com/Main_news/Pdf/13-01-2018/121739

સમ બંદોબતનું સુકાન અમદાવાદના ડપી કાના પોલીસ કિમર એ.કે.િસંઘ તથા એડલ ડપી કાના પેયલ
પોલીસ કિમર ડો.કે.એલ.એન.રાવના માગદશનમાં તથા અમદાવાદના એડલ પોલીસ કિમર અશોક યાદવના નેતૃવમાં
ડસીપી કાના અિધકાર સહત તાબાના નાના-મોટા ટાફ ારા સંભાળવામાં આવશે. રોડ શો દરિમયાન ાફકની
મુવેમેટ સુયવિથત રહે, બેરકેટ તોડ કોઇ બહાર ન આવે કે પછ રોડ શો દરિમયાન કાફલાની કોઇ ગાડ બગડે કે
પંચર પડે કે તુત જ તેને યાંથી ઉપાડ લેવા માટે ખાસ ેઇન પોઇટો પણ ઉભા થનાર હોવાનું સુો જણાવે છે.

આમ

વડાધાન નરેભાઇ મોદ તથા ઇઝરાઇલના વડાધાનના ભય રોડ શો માટે અભુતપુવ પોલીસ બંદોબતનું સુરાચ
રચાશે.
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