પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નંબર ૧ થી
૬ ની માહિતી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૧:- જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય કે અન્ય સારી
કામગીરી માટે ઝંબેશ ચલાવવામાં આવી હોયઃ(૧) કુતતયાણા પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં. I ૩/૨૦૧૯ I.P.C. ક.૩૬૩,૩૬૬ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૯ મુજબ અપિરણ થનાર રૂપલબેન
D/O નારસીંગ બામણીયા ઉ.વ. ૧૪ વર્ષ ૨ હદવસ

રિે.અમર ગામ તા.કુતતયાણા મુળ રિે.રોજા માલપુરા

તા.કુકસી જી.ધાર મધ્ય પ્રદે શને તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ

LCB પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી તથા

પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ જકાશીયા ગામ તા.ખંભાળીયા જી.દે વભુમી દ્વારકાથી શોધી કાઢેલ છે .
(૧) હકતીમંદીર પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૦૫/૨૦૨૨ તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ મુજબ ગુમ થનાર ખુશ્બુબેન ડો/ઓ ભરત
ગોવીંદભાઇ ગોિેલ જાતે.કુંભાર ઉ.વ. ૨૦ રિે. ઠક્કર પ્લોટ શેરી નં.૧૬ પોરબંદરને તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ
પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એમ.એલ.પરમાર તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગન્ુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને સફળતા મળે લ હોય :(૧) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૮૦૧૦૨૨૦૧૨૮/૨૦૨૨ IPC ક.૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ કોઇ અજાણ્યા ચોર ઈસમે
રાત્રીના સમયે ફહરયાદીના નવા બની રિેલ મકાનની અંદર પ્રવેશ કરી, મકાનના બીજા માળે રૂમમાંથી ૧ એમ.એમ.
વાયર ના ૨૬ બંડલ, તથા ૨.૫ એમ.એમ. વાયરના ૮ બંડલ, તથા ૪ એમ.એમ. વાયરના ૪ બંડલ, તથા ટી.વી.
કેબલ-૧ બંડલ, એમ કુલ-૩૯ ઈલેક્ટ્રીક વાયરના બંડલો, જેની કુલ હક.રૂ.૧૬,૯૨૧/- ની ચોરી કરી લઈ જઈ ગુન્િો કરે લ
ુ ાઈ પરમાર ઉ.વ.૨૨ને તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ અટક કરી
િોય, સદર ગુન્િાના આરોપી અનીલ ઉફે ગધ્ધો િેમભ
ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ રીકવર કરી ગુન્િો ડીટેક્ટ્ટ કરવામાં આવેલ.
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વવવશષ્ટ કામગીરી :(૧) તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ સુધી િાબષર મરીન પો.સ્ટે. ના અતધકારી/કમષચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે.
તવસ્તાર પેરોલીંગ દરમ્યાન સુભાર્નગરમાં મિીલાઓને સ્વબચાવ અંગેની માિીતી આપેલ અને સોશ્યલ મીડીયા
અંગે જાણકારી આપેલ. તેમજ સીનીયર તસટીઝનની મુલાકાત લેવામાં આવેલ.
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અન્ય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :(૧) તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ સુધી િાબષર મરીન પો.સ્ટે તવસ્તારમાં પેરોલલિંગ દરમ્યાન માસ્ક ૩૭
નુ તવતરણ કરી માસ્ક પિેરવા તથા સોતસયલ હડસટન્સનુ ં પાલન કરવા તેમજ કોરોના વાયરસની મિામારીથી
બચવા જરૂરી તકેદારી તેમજ સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન્સ મુજબના તનયમોનુ પાલન કરવા અંગે સમજ આપવામા
આવેલ.
જે આપશ્રીને તવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
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