પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નંબર
૧ થી ૬ ની માહિતી નીચે મુજબ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૪:-

ગન્ુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને

સફળતા મળે લ હોય :
(૧) હકર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૨૧૮૦૦૬૨૧૦૧૦૬/૨૦૨૧ IPC ક. ૩૭૯, મુજબ રામાભાઇ રાજાભાઇ
થાપલીયા ઉ.વ.૪૮ જાતે મેર ધંધો ડ્રાઇવીંગ રિે.બોખીરા તુબડા
ં
િનુમાન મંહદર વાળી ગલી પોરબંદર
મો.નં.૭૦૪૧૬ ૪૫૦૪૩ ફરીયાદીનો બ્લુ કલરનો OPPO કંપનીનો

A11K મોડલનો ચાલુ િાલતનો

મોબાઈલ ફોન જેના IMEI નં.૮૬૬૩૨૪૦૪૯૫૦૧૭૭૫ નો હક.રૂ.૭૦૦૦/- નો ફરીયાદીના શટટ ના ખીસ્સામાં
રાખેલ જે મોબાઇલ ફોન ફરીયાદીની નજર ચુકવી કોઇ અજાણ્યો ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઇ ગયેલ િોય.
કીર્તિમહં દર પો.સ્ટેના PI એચ.એલ.આિીર તથા PSI

આર.એલ.મકવાણા, UHC એમ.કે.માવદીયા, UHC

બી.પી.કારે ણા, LR ભીમા દે વાભાઇ ઓડેદરા, LR ભરત નાથાભાઇ શીંગરખીયા LR અરવીંદ કાનાભાઇ
શામળા વીગેરે પો.સ્ટાફએ પોકેટકોપ/ઈ-ગુજકોપ મુજબ આરોપીનો પ ૂવટ ઈર્તિાસ જાણી અને કામગીરી
કરે લ જેમાં કીર્તિમહં દર પો.સ્ટેના ગુ.ર.ન ૧૧૨૧૮૦૦૬૨૧૦૧૦૬/૨૦૨૧ IPC કલમ ૩૭૯ મુજબ ના કામના
આરોપી અશગર ઉફે કાલો ઉમરભાઇ સેતા

જાતે-ર્સિંધી

ઉ.વ.૩૨ ધધો-મજુરી રિે. ઠક્કરપ્લોટ શાિ

મુરાદશાિના પીરનો તાકીયામાં પોરબંદર મુજબના આરોપીને મોબાઇલ સાથે શોધી કાઢેલ છે
(૨) કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટે શન સી.આર.પી.સી.ક.૮૨ મુજબ મે.ચીફ.જ્યુડી.મેજી સાિેબની કોટટ માં છે લ્લા ૨૦
વર્ટથી મુદતમાં િાજર નહિ રિેનાર અને પોતાની પકડથી બચવા નાસતા ફરતા અને પોતાના અલગ
અલગ જગ્યાએ રિેણાંક બદલતો આરોપી ર્વરુધ્ધ સી.આર.પી.સી. ક.૮૨ મુજબનુ જાિેરનામુ પ્રર્સધ્ધ કરતા
કીર્તિમહં દર પો.સ્ટેના PI એચ.એલ.આિીર તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો દ્વારા રાજકોટ ખાતે શોધ ખોળ માટે
મોકલતા તપાસ દરમ્યાન નાસતો ફરતો આરોપી રાજપુરી કૈ લાસપ ૂરી ગોસાઈ ઉ.વ.૪૮ રિે.’’માં’’
જ્યોતીનગર બંધ શેરી હિસ્ટલ મોલ પાછળ રાજકોટ ખાતેથી મળી આવતા આરોપીને પકડી નામદાર ચીફ
જ્યુડી.મેજી.સાની કોટટ રજુ કરે લ છે
(૩) કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન ફો.પો.અ.નં ૫૯૦/૨૦૧૯ મુજબ જુનાગઢ ફેર્મલી કોટટ ના મેજજસ્રેટ સાિેબ દ્વારા
ભરણ પોર્ણની રકમ રૂ.૫૦૫૦૦/- સમયસર જમા નિીં કરાવનાર આરોપી ઓસમાન આમદભાઈ ઉઠાર
રિે. ઠક્કર પ્લોટ, પોરબંદર વાળાને નવ માસની સજાનુ ં વોરન્ટ ઇસ્યુ કરે લ િોય, જેથી કીર્તિમહં દર પોલીસ
સ્ટેશનના પો.ઈન્સ.શ્રી એચ.એલ.આહિર સાિેબના માગટદશટન િેઠળ િનુમાનગુફા પોલીસ ચોકીના
પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી બી.એસ.ઝાલા તથા િેડ કોન્સ્ટેબલ જયેશભાઈ મજીઠીયા તથા ચન્રજજતર્સિંિ અરશીભાઈ
જાદવ દ્વારા જરુરી વોચ ગોઠવી આજહદન સુધી સજાથી બચવા નાસતો ફરતો આરોપી ઓસમાન
આમદભાઈ ઉઠાર રિે. ઠક્કર પ્લોટ, પોરબંદર વાળાને શોધી કાઢી પોરબંદર જજલ્લા જેલમાં મોકલી
આપવા તજવીજ િાથ ધરી એક ર્નબટળ અબળાને ન્યાય અપાવવા પોરબંદર જજલ્લા પોલીસ દ્વારા પગલાં
લેવામાં આવેલ છે .
(૪) કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન અમરે લી સીટી પો.સ્ટે ગ.ર.ન. ૧૧૧૯૩૦૦૩૨૧૦૧૫૭/૨૦૨૧ IPC ક.
૪૦૬,૪૨૦ મુજબ અમરે લીના નોકરીયાત ધમેન્રભાઈ ર્સદ્ધપુરા રિે. અમરે લી આ કામના આરોપીએ
ફરીયાદીના નામે લોન લઇ કાર નં.GJ 18 BJ 7777ની ખરીદી લોનના િપ્તા નિીં ભરી ગુનાહિત
ર્વશ્વાસઘાત કરી ગુનો કરે લ િોય. કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશનના પો.ઈન્સ.શ્રી એચ.એલ.આહિર સાિેબના
માગટદશટન િેઠળ િનુમાનગુફા પોલીસ ચોકીના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી બી.એસ.ઝાલા તથા િેડ કોન્સ્ટેબલ

જયેશભાઈ મજીઠીયા તથા

ચન્રજજતર્સિંિ અરશીભાઈ જાદવ તથા મયુરભાઈ આગઠ પોલીસ સ્ટેશન

ર્વસ્તારમાં પેરોલલિંગમાં િતા જે દરમ્યાન પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી બી.એસ.ઝાલાને િકીકત મળે લ કે અમરે લી
વ ંદાવન પાકટ માં રિેતા ધમેન્રભાઈ ર્સદ્ધપુરા નામના નોકરીયાતને છે તરી તેમના નામે લોન લઈ આરોપી
મિેશભાઈ ઉફે ભાણકુભાઈ ભુપતભાઈ બસીયા રિે. અમરે લી વાળાએ કાર નં.GJ 18 BJ 7777ની ખરીદી
લોનના િપ્તા નિીં ભરી ગુનાહિત ર્વશ્વાસઘાત કરે લ િોય જે અંગે અમરે લી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્િો
નોંધાયેલ િોય જે ગુન્િામાં સંડોવાયેલ કાર પોરબંદર જજલ્લામાં િોવા અંગે માહિતી મળતા પોરબંદર
જજલ્લા પોલીસના કમાન્ડ એન્ડ કન્રોલ ર્વભાગના પો.સબ ઈન્સ. પ્રર્તક પટેલ તથા તેમની ટીમની મદદ
મેળવી પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી બી.એસ.ઝાલા તથા િેડ કોન્સ્ટેબલ જયેશભાઈ મજીઠીયા તથા ચન્રજજતર્સિંિ
અરશીભાઈ જાદવ તથા મયુરભાઈ આગઠ દ્વારા જરુરી વોચ ગોઠવી સદર કારને શોધી કાઢી અમરે લી
સીટી પોલીસને સોંપી આપેલ છે .
જે આપશ્રીને ર્વહદત થાય.

(ભરત પટેલ)
ના.પો.અર્ધ.મુ.મ. અને
નોડલ ઓફીસર eGujcop
પોરબંદર

