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/૧૯૧/૨૦૨૨,

િા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨

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.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ સુધીની સારી
કામગીરીની મુદ્દા નાંબર ૧ થી ૬ ની માહહિી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૧:- જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય કે અન્ય
સારી કામગીરી માટે ઝંબેશ ચલાિિામાં આિી હોયઃ(૧) કમલાબાગ પો.સ્ટે. જા.જોગ નાં.૧૦/૨૧ િા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર રોનકભાઇ સુભાષભાઇ
સામાણી ઉ.વ.૨૨ રહે. વાણીયાવાડ દે ના બેંકની સામેની શેરીમાાં ખટાવના મકાનમાાં નટરાજ પોરબાંદરને
કમલાબાગ પો.સ્ટે.ના પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી જે.ડી.દે સાઇ િથા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ પોરબાંદરથી શોધી
કાઢેલ છે .
(૨) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ગુમ રજી.નાં૦૧/૨૨ િા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ ગુમ થનાર અશોકભાઇ બાલુભાઇ
કારાવદરા ઉ.વ.૩૮ રહે.શ્રીજી ધામ-૪ આર.કે. અગરબત્તીની બાજુમાાં પોરબાંદરને િા.૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ
ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના પો.હેડ.કોન્સ. એમ.કે.માવદીયાએ પોરબાંદરથી શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વિવશષ્ટ કામગીરી :(૧) િા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી િા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન હાબબર મરીન પો.સ્ટે. ના સી ટીમના કમબચારીઓ દ્વારા
કુછડી અને સુભાષનગર તવસ્િારમાાં મોડી રાતિના મજુરી પરથી ઘરે જિી મહીલાઓને સી-ટીમ િથા ડાયલ
૧૦૦ નાંબર ૧૮૧ તવશે જરૂરી સુચના અને માગબદશબન આપેલ અને કોઈ િકલીફ કે મુશ્કેલી હોય િો સી-ટીમ
િથા ડાયલ ૧૦૦ નાંબર 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) િા.૨૮/૦૩/૨૨ થી િા.૦૩/૦૪/૨૨ સુધી હાબબર મરીન પો.સ્ટે ના કમબચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે. તવસ્િારમાાં
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન ૩૮ માસ્કનુ ાં તવિરણ કરી માસ્ક પહેરવા જરૂરી િકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
જે આપશ્રીને તવહદિ થાય.
(ભરિ પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
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