પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૧ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નંબર ૧
થી ૬ ની માહિતી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૧:- જો જીલલા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય કે અનય સારી
કામગીરી માટે ઝંબેશ ચલાવવામાં આવી હોયઃ(૧)

નવીબંદર પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૦૩/૨૦૨૧ તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧ના કામે ગુમ થનાર સાહિસ્તાબેન વા/ઓ
જુમાભાઇ ઢીમર ઉ.વ.૨૫ તથા સાથે તેની હદકરી અરબીના ઉ.વ.૧ વર્ષ રિે. બન્ને ગોસાબારા જી.પોરબંદર
વાળાઓને માલેગાંવ ગોસીયાનગર રમજાનપુરા જીલ્લો-નાસીક(મિારાષ્ટ્ર)થી તેમના માતા-પપતાના ઘરે થી
તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ નવીબંદર પો.સ્ટે.ના પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી આર.એમ.ખુટી
ં તથા પોલીસ સ્ટાફના
માણસોએ શોધી કાઢેલ છે .

(૨)

કમલાબાગ પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ નં.૧૪/૨૦૨૧ તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર અવેશ સ/ઓ
ઇકબાલભાઇ આરબડા ઉ.વ.૨૨ રિે. બીરલા કોલોની ઇન્દીરાનગર મામાદે વ વાળી ગલી પોરબંદર વાળાને
તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧ ના કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી જે.ડી.દે સાઇ તથા પોલીસ સ્ટાફના
માણસોએ શોધી કાઢેલ છે .

(૩)

ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ નં.૦૩/૨૦૨૧ તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર રીધ્ધીબેન
વા/ઓ જય અશ્વીનભાઇ ગોિેલ ઉ.વ.૩૧ રિે. િજુર પેલેસ માછલી ઘર સામે પોરબંદર વાળીને
તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૧ ના ઉદ્યોગનગર પોલીસ સ્ટેશનના ઇ.ચા.પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી આર.એલ.મકવાણા તથા પોલીસ
સ્ટાફના માણસોએ શોધી કાઢેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૬:- અનય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો—
(૧)

તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.માં એ.એસ.આઈ જે.પી.નંદાણીયા પી.એસ.ઓ ફરજ પર
િતા. તે દરમ્યાન ક.૧૩/૧૫ વાગ્યે અરજદાર અપનતાબેન વા/ઓ પવનોદભાઈ પરસોતમભાઈ સલેટ ઉ.વ.૨૯
રિે.નાગરવાડા પોરબંદરએ પો.સ્ટે. આવી જાણ કરે લ કે, પોતે નરસંગટેકરી થી આશાપુરા ચોક તરફ આવતા
િતા. તે દરમ્યાન પોતાના સેમસંગ કંપનીનો J7 કી.રૂ.૧૦,૦૦૦/- નો નરસંગ ટેકરી થી આશાપુરા પવસ્તારમાં
પડી ગયેલ. જે અંગે અરજદારે તપાસ કરતા મળી આવેલ નિી તેવ ુ જણાવતા ફરજ પરના પી.એસ.ઓ દ્વારા
નરસંગ ટેકરી પોઈન્ટ પર ફરજ બજાવતા પોલીસ સ્ટાફને આ બાબતેની જાણ કરતા તયાં ફરજ પરના પોલીસ
સ્ટાફ તથા SRD સભ્ય દ્વારા મોબાઈલ ની શોધ-ખોળ કરતા SRD સભ્ય આપશફભાઈ સૈયદને નરસંગટેકરી
નજીક થી અરજદારનો પડી ગયેલ મોબાઈલ મળી આવતા. અરજદારને પો.સ્ટે. બોલાવી અરજદારને તેમનો
ફોન પરત આપેલ.
જે આપશ્રીને પવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અપધ.મુ.મ. અને
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