ઈ-મેઇલ મેસેજ
પ્રતિ

:- ડાયરે કટરશ્રી, ગુજરાિ ઇન્ફોમેટીક્સ લી.,ગાાંધીનગર (gujinfo.gog@gmail.com )

જાણ

:- (૧) પોલીસ મહાતનદે શક અને મુખ્ય પોલીસ અતધકારીશ્રી, ગુ.રા., ગાાંધીનગર
(૨) અતધક પોલીસ મહાતનદે શક અને કતમશ્નરશ્રી િકનીકી સેવા, ગુ.રા., ગાાંધીનગર
(gswan-conn@gujarat.gov.in)
(૩) નાયબ પોલીસ મહાતનરીક્ષકશ્રી, જૂનાગઢ તવભાગ, જૂનાગઢ

પ્રેષક

:- પોલીસ અતધક્ષક, પોરબાંદર.

નંબર

:- કોમ્્યુટર/વેબસાઇટ અપલોડ/૧૬૬/૨૦૨૨,

િા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨

વિગત :સતવનય આપશ્રીની કચેરીના જીસ્વાન મેસેજ નાં. જી૧(ક્રાઇમ)/ટે-ર/સારી કામગીરી/૧૭૮૧/૨૦૧૨,
િા.૧૭/૦૫/૨૦૧૨ િથા ગૃહ તવભાગ ગાાંધીનગરના નાં. આઇટી/ ૧૦૨૦૧૧/૩૦/આઇટી સેલ/૨૦૧૨
િા.૧૨/૦૭/૨૦૧૨ અન્વયે પોરબાંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૨ સુધીની સારી
કામગીરીની મુદ્દા નાંબર ૧ થી ૬ ની માહહિી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વિવિષ્ટ કામગીરી :(૧) િા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ થી િા.૨૭/૦૩/૨૦૨૨ દરમ્યાન જાવર ગામ તવસ્િારમાાં મોડી રાત્રીના મજુરી પર થી
ઘરે જિી મહીલાઓને સી-ટીમ િથા ડાયલ ૧૦૦ નાંબર િથા ૧૮૧ તવશે જરૂરી સુચના અને માગગદશગન
આપેલ અને કોઈ િકલીફ કે મુશ્કેલી હોય િો સી-ટીમ િથા ડાયલ ૧૦૦ નાંબર િથા ૧૮૧ માાં જાણ કરવા
સમજ કરે લ. િેમજ કુછડી ગામે સીનીયર તસટીઝનની મુલાકાિ લેવામાાં આવેલ.
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અન્ય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો :(૧) િા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ પોરબાંદર સુદામા ચોક તવસ્િારમા રીક્ષા ચલાવી પોિાનુ ગુજરાન ચલાવિો
જીજ્ઞેશ જીવાભાઇ ભુવા રહે,ખાપટ ગામ, રાિડા સીમ શાળાની બાજુમાાં પોરબાંદરનો તવવો કાંપનીનો મોબાઇલ
ફોન હક.રૂ.૧૩૯૯૯/- નો સુદામા ચોક તવસ્િારમાાંથી ગુમ થયા અંગેની રજુઆિ કીતિિમહાં દર પોલીસ સ્ટેશનમાાં
કરિા આ મોબાઇલ તવશે નેત્રમ પ્રોજેક્ટના કમાન્ડ કન્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ PSI શ્રી પી.આર.પટેલ સાહેબ િથા
િેમની ટીમની મદદથી સદરહુ મોબાઇલ ફોન હનુમાનગુફા પોલીસ ચોકીના PSI શ્રી બી.એસ.ઝાલા સાહેબ
િથા HC એસ.એ.બકોત્રા િથા સી-ટીમના કમગચારી PC દક્ષાબેન માંગાભાઇ િથા ડ્રા.PC હહરે ન રતિલાલ દ્રારા
સઘન િપાસ કરી મોબાઇલ શોધી કાઢેલ છે અને મોબાઇલ મુળ માલીક હરક્ષા ચાલક જીજ્ઞેશભાઇને પરિ
સોપેલ છે .
(૨) િા.૨૧/૦૩/૨૨ થી િા.૨૭/૦૩/૨૨ સુધી હાબગર મરીન પો.સ્ટે તવસ્િારમાાં પેરોલલિંગ દરમ્યાન ૩૫ માસ્કનુ ાં
તવિરણ કરી માસ્ક પહેરવા િથા સોતસયલ હડસટન્સનુ ાં પાલન કરવા િેમજ કોરોના વાયરસની મહામારીથી
બચવા જરૂરી િકેદારી િેમજ સરકારશ્રીની ગાઇડ લાઇન મુજબનાાં તનયમોનુ ાં પાલન કરવા અંગે સમજ
આપવામાાં આવેલ.
જે આપશ્રીને તવહદિ થાય.
(ભરિ પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
નોડલ ઓફીસર eGujcop
પોરબાંદર

