પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૧ 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. જા.જોગ નં.૨૪/૨૧ તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર સેજલબેન ડો/ઓ
ુ ાઇ ભાદરવડા ઉ.વ.૧૯ રિે. બોખીરા, તુબડા,
કેશભ
ં
પોરબંદરને ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી
એમ.બી.કારાવદરા નાઓએ તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ આહદત્યાણા ગામથી શોધી કાઢેલ છે .
(૨) કમલાબાગ પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૪૧/૨૧ તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર ત ૃપ્તતબેન ડો/ઓ
પરબતભાઇ સોલંકી ઉ.વ.૧૯ રિે. વવજયપુર ગામ તા.ભાણવડ જી.દે વભુવમ દ્વારકાને એલ.સી.બી. પો.િેડ
કોન્સ. કે.આર.જાડેજા તથા સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ અણીયારી ગામથી 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. ૧૧૨૧૮૦૧૦૨૧૦૭૪૪/૨૦૨૧ IPC ક.૪૪૭, ૩૭૯ મુજબના ગુનહાના કામના
કોઇ અજાણ્યા ચોર ઈસમે આ કામના ફહરયાદીના ભાડાના મયુર ઈન્ડસ્રીઝ નામના કારખાનાના
કમ્પાઉન્ડમાં અંદર પ્રવેશ કરી ફહરયાદીના સોડા એશ માલની બોરીઓમાંથી સોડા એશના માલની ૫૦
હકલો

વજનની કુલ-૩૪૦ તલાષ્ટટકની બોરીઓ, જેનો

કુલ વજન-૧૭ ટન

માલ, જેની કુલ

હક.રૂ.૨,૩૧,૨૦૦/-ની ચોરી કરી લઈ જઈ ગુન્િો નોંધાયેલ જે અંગે ઉદ્યોગનગર

પો.સ્ટે.ના

પો.સબ.ઈન્સ.શ્રી તથા પોલીસ સ્ટાફના કમમચારીઓ દ્વારા તપાસ દરમ્યાન ચોરીમા સંડોવાયેલ આરોપી
મવનષ ચનાભાઇ બોરસીયા ઉ.વ.૩૮ રિે.િાલ આશાપુરા ચોક, રમણપાકમ , મામાના મંહદરવાળી ગલીમાં,
મુળ રિે.ખાપટ ગામ, જુની પંચાયત ઓહફસની બાજુમાં, પોરબંદરને તા.૧૦/૧૨/૨૧ ના ક.૧૯/૦૦
વાગ્યે અટક કરે લ. ચોરીમાં ગયેલ મુદામાલ રીકવર કરી ગુન્િો હડટેક્ટ કરી સારી કામગીરી કરે લ.
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વવવશષ્ટ કામગીરીઃ(૧) તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ કમલાબાગ પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઈ.શ્રી એન.જે.રાવલ તથા “ She ” ટીમના
કમમચારીઓ દ્વારા ગોઢાણીયા સ્કુલના વવદ્યાથીઓને સ્વંય સુરક્ષા અંગેની સમજ આપવામાં આવેલ. તેમજ
તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ કમલાબાગ ગાડમ નમાં માતાઓને “ સમજ સ્પશમ કી ” અંગે બાળકો પ્રત્યે
જાગૃત રિેવા માટે જરૂરી માગમદશમન આપવામાં આવેલ.
(૨) તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન િાબમર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના “ She ” ટીમના
કમમચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે. વવસ્તારમાં આવેલ કંપનીમાં કામે આવતી મિીલાઓની તથા જાવરમાં આવેલ
સ્કુલનાં વવદ્યાથીઓની તથા સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઈ જરૂરી સુચના અને માગમદશમન
આપવામાં આવેલ.
જે આપશ્રીને વવહદત થાય.
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