પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ 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) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ નં.૦૮/૨૦૨૦ તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ ગુમ થનાર ધર્મિષ્ઠાબેન
ડો/ઓ કેશવદાસ બાવાજી ઉ.વ.૨૦ રિે. ઘાસ ગોડાઉન પાછળ પોરબંદર વાળીને તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૧ ના
ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના પો.િેડ.કોન્સ શ્રી, કે.સી.વાઘેલાએ શોધી કાઢેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૪:-

ગનુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને

સફળતા મળે લ હોય :
(૧) કીતીમંદીર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૨૧૮૦૦૬૨૧૦૦૯૪/૨૦૨૧ IPC કલમ ૩૭૯, ૪૪૭ મુજબ કોઇ
અજાણ્યા ચોર ઇસમે સુદામા ચોક બંગડી બજારમાં લીબટી સોપીંગ સેન્ટરમાં પ્રવેશ કરી અગાસી ઉપર
રિેલ એરટેલ કંપનીના મોબાઇલ ટાવરનો બેટરીબેંકનો 95MM નો કોપરનો આશરે ૮ મીટર તથા પાવર
કેબલ કોપરનો આશરે ૫ મીટર જેટલો કેબલ (વાયર) જેની આશરે હક.રા.૬૦૦૦/- નો કાપી ચોરીનો
બનાવ બનેલ. સદરહુ કામના આરોપી નં.(૧) બીરજુ દે વસીંગ ચાિાણ ઉ.વ.૩૨ જાતે-બાવરી (બાવાજી)
ધધો-મજુરી

રિે. કલીપુલ રીવરફ્રન્ટ પાસે ઝુપડપટ્ટીમાં પોરબંદર તથા (૨) કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ

કીશોર બે (૧) અરણ કીશોરભાઇ વાઘેલા જાતે-દે વીપુજક ઉ.વ.૧૫ વર્ષ ૧૦ માસ ૧૮ હદવસ રિે.કલીપુલ
રીવરફ્રન્ટ ની બાજુમાં ઝુપડામાં પોરબંદર તથા (૨) હદપસીંગ બીરસીંગ વઢીયાર ઉ.વ.૧૫ વર્ષ ૮ માસ ૧
હદવસ જાતે-બાવરી બાવાજી રિે.કલીપુલ રીવરફ્રન્ટ ની બાજુમાં ઝુપડામાં પોરબંદર મુજબના આરોપીને
તાબાના વાયર સાથે હકતીમંદીર પો.સ્ટે.નાં પો.ઇન્સ.શ્રી એચ.એલ.આહિર તથા પો.સ્ટાફના માણસોએ શોધી
કાઢેલ છે .

(૨) કીતીમંદીર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટે.ડા એન્રી નં.૩૧/૨૦૨૧ તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૧ સી.આર.પી.સી. ક.૪૧(૧)ડી
મુજબ ચે.કે.નં.૦૧/૨૦૨૧ જી.પી.એક્ટ.૧૨૪ મુજબ કીર્તિમહં દર પો.સ્ટેના PI એચ.એલ.આિીર તથા પોલીસ
સ્ટાફના માણસો સાથે આગામી નગરપાલીકા ચુટં ણી-૨૦૨૧ અનુસં
ં ધાને પેરોલીંગમાં િતા તે દરમ્યાન
લીમડા ચોક શાકમાકે ટ પાસે રોડ ઉપર થી બે ઇસમો પાસેથી બીલ વગરના મોબાઇલ ફોન િોય જેથી
બીલો રજુ કરવા જણાવતા તથા માલીક બાબતે પુછતા કોઇ સંતોર્કારક જવાબ આપતા ન િોય અને
ગોળગોળ ફરતા ફરતા જવાબો આપતા િોય જેથી પોકેટકોપ/ઈ-ગુજકોપની મદદથી આરોપીનો પ ૂવષ
ઈર્તિાસ જાણી અને કામગીરી કરે લ સદરહુ ં ઇસમ (૧) ચંદાભાઇ મગનભાઇ પરમાર જાતે બાવરી ઉ.વ.૨૬
ધંધો મજુરી રિે.ચોપાટી રોડ ફુટપાથ ઉપર મુળ રિે.િાપા ગામ ખાળી ર્વસ્તાર તા.જી.જામનગરવાળા
પાસેથી કુલ-૨ મોબાઇલો પકી એક મોબાઇલ જોતા કાળા કલરનો VIVO કંપનીનો મોડેલ નં.1908 તથા
બીજો મોબાઇલ જોતા ગોલ્ડન કલરનો OPPO કંપનીનો મોડેલ નં.A71 મળી આવેલ તથા (૨) હકશન
માલદે ભાઇ પરમાર ઉ.વ.૧૯ જાતે દે વીપુજક ધંધો મજુરી રિે.કલીના પુલ રીવરફ્રન્ટ પાસે રોડ ઉતરતા
ઝુપડપટ્ટી ર્વસ્તાર પોરબંદર વાળા પાસેથી કુલ-૨ મોબાઇલ જે પકી એક કાળા કલરનો SAMSUNG

કંપનીનો મોડેલ નં.A9 Pro તથા બીજો મોબાઇલ જોતા બ્લુ કલરનો SAMSUNG કંપનીનો મોડેલ
નં.Galaxy A50 મળી આવેલ િોય જેથી સદરહુ મોબાઇલના માલીક અંગે કોઇ િહકકત જણાવેલ ન િોય
તેમજ કાગળો રજુ કરે લ ન િોય જેથી મજકુર ઇસમોએ સરદહુ ં મોબાઇલ ફોનો છળકપટ કે ચોરી થી
મેળવેલ િોવાની વ્યાજબી શંકા િોય જેથી સદરહુ ં મોબાઇલને CRPC કલમ ૧૦૨ મુજબ શકપડતી ર્મલ્કત
તરીકે ગણી તમામ મોબાઇલની હક.રા.૩૮૦૦૦/-ની ગણી કબ્જે કરે લ છે . અને મજકુર ઇસમોને CRPC
કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી ધોરણસર કાયષવાિી કરવામાં આવેલ છે તેમજ મજકુર બન્ને ઈસમો
ર્વરધ્ધ નામાદરા કોટષ માં GPA ક.૧૨૪ મુજબ ફરીયાદ રજીસ્ટર કરાવેલ છે .
જે આપશ્રીને ર્વહદત થાય.

(ભરત પટેલ)
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