પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ 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) મમયાણી મરીન પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૦૭/૨૦૨૧ તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧ અન્વયે ગુમ થનાર હદનુબેન ડો/ઓ
દે વાભાઇ મંગાભાઇ લીંબોલા ઉ.વ.૨૦ રિે.મવસાવાડા ગામ, આંગણવાડીની બાજુમાં તા.જી.પોરબંદરને
મમયાણી મરીન પો.સ્ટે. પો.િેડ કોન્સ. આર.એમ.ઓડેદરા દ્વારા તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ બોખીરાથી
શોધી કાઢેલ છે .
(૨) માધવપુર પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૧૦/૨૦૨૧ તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર મમતલબેન વા/ઓ
બાબુભાઇ ડાભી ઉ.વ.૨૬ તથા તેની હદકરી પ્રાચી ડો/ઓ બાબુભાઇ ડાભી ઉ.વ.૬ રિે મુળ માધવપુર,
દરગાિની સામે તા.જી.પોરબંદરને પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી એલ.સી.બી., પો.િેડ કોન્સ. મપયુષ
કચરાભાઇ, પો.કોન્સ. વજસીભાઇ માલદે ભાઇ તથા પો.કોન્સ. મપયુષભાઇ રણમલભાઇ પેરોલફલો સ્કોડ
નાઓએ કેશોદ,ગાંધીનગર સોસાયટી જી.જુનાગઢ ખાતેથી શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગનુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને સફળતા મળે લ
હોય :(૧)

ઉદ્યોગનગર

પો.સ્ટે.

ગુ.ર.નં.૧૧૨૧૮૦૧૦૨૧૦૪૬૫/૨૧

આઇ.પી.સી.

ક.૪૪૭,૩૭૯,૧૧૪

ફહરયાદી

રામેશ્વરલાલ માંગીલાલ કુમાવત જવાિર નવોદય મવદ્યાલય પરીસર, પ્રીન્સીપાલ ક્વાટટ ર, જી.પોરબંદર મુળ
રિે.આસીન્દ જી.ભીલવાડા રાજ્ય રાજસ્થાન. પોરબંદર જવાિર નવોદય મવદ્યાલય સ્કુલના પરીસરમાં જુની
અરાવલી બોયઝ િોસ્ટેલની બાજુમા રાખેલ રીનોવેશનનો સામાન જેમા ૩ મીટરની લંબાઇવાળા ચાર
ઇંચના બે લોખંડના પાઇપ કીં.રૂ.૪૬૦૦/- તથા ૩ મીટરની લંબાઇવાળા ત્રણ ઇંચના ૧૦ લોખંડના પાઇપ
કી.રૂ.૧૯,૦૦૦/- તથા અલગ-અલગ પ્રકારના લોખંડના વાકીયા નંગ-૨૮ કીં.રૂ.૮,૦૦૦/- મળી કુલ
કી.રૂ.૩૧,૬૦૦/- ના સામાનની તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ક.૧૨/૩૦ થી ક.૧૩/૩૦ ના
સમયગાળા દરમ્યાન ધરમપુરના પાટીયા પાસે આવેલ ચારણના દં ગામા રિેતી અમુક મિીલાઓ સ્કુલના
પરીસરની દીવાલ ઠેકી અંદર પ્રવેશ કરી ચોરી કરી લઈ ગયેલ િોય. જે અંગે તપાસ દરમ્યાન ઉદ્યોગનગર
પો.સ્ટે. ના પો.સબ.ઇન્સ. તથા પો.સ્ટાફના માણસો દ્વારા ચોરીમાં સંડોવાયેલ ચાર મિીલાઓને
તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ શોધી કાઢેલ અને ચોરી માં ગયેલ મુદ્દામાલ રીકવર કરવામાં આવેલ.

મદ્દુ ા નંબર ૬:- અનય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :(૧) તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ સુધી કમલાબાગ પો.સ્ટે. ના અમધકારી/કમટચારીઓ દ્વારા
પો.સ્ટે. મવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ

૭૫ માસ્કનુ મવતરણ કરવામાં

આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ પાલન કરવા અને કોવીડ૧૯ બાબતે જરૂરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
(૨) તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ સુધી િાબટર મરીન પો.સ્ટે. ના અમધકારી/કમટચારીઓ દ્વારા
પો.સ્ટે. મવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૫૦ માસ્કનુ મવતરણ કરવામાં
આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ પાલન કરવા અને કોવીડ૧૯ બાબતે જરૂરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.

જે આપશ્રીને મવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અમધ.મુ.મ. અને
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