પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ 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) કીર્તિમહં દર પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ નં.૦૬/૨૦૨૦ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ ગુમ થનાર િર્ાાબેન વા/ઓ
રોહિતભાઇ જાદવ ઉ.વ.૨૩ રિે. શીંગડા ગામ તાબે. બગવદર જી.પોરબંદર વાળીને તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧
ના કીર્તિમહં દર પોર.સ્ટે.ના પો.િેડ.કોન્સ શ્રી, એમ.કે.માવદીયાએ રાજકોટ ઇન્ન્દરા સકા લ પાસેથી શોધી
કાઢેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૪:-

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

સફળતા મળે લ હોય :
(૧) કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન સી.આર.પી.સીક.૮૨ મજુબ મે.ચીફ જ્યુડીશ્યલ મેજી.સા.શ્રીની કોટા ના
ફો.કે.નં.૨૪૩ ચીફ જ્યુડી.મેજી.શ્રીની કોટા છે લ્લા ૨૮ વર્ા થી મુદતમાં િાજર નિી રિેનાર અને પોતાની
પકડ થી બચવા પોરબંદર થી દમણ, વાપી, વળાંકબારા અલગ અલગ જગ્યાએ રિેણાંક બદલતો િોય
જેથી આરોપી ર્વરુધ્ધ સી.આર.પી.સી.ક.૮૨ મુજબનુ જાિેરનામુ પ્રર્સધ્ધ કરતા કીર્તિમહં દર પો.સ્ટે. ગુ.ર.ન
૧૨૧/૧૯૯૩ આમાસ એક્ટ કલમ. ૨૫,૨૯, મે.ચીફ જ્યડીશ્યલ મેજી.સા.શ્રી ની કોટા ફો.કે.નં.૨૪૩ મુજબ
કામેના આરોપી મુકેશ ઉફે ભુરી વીંજાભાઈ ટોડરમલ જાતે.ખારવા રિે.રામદે વપીરના મંદીર પાસે બદામાના
ડાયરા પાસે ખારવાવાડ પોરબંદર વાળો તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ પો.િેડ.કોન્સ.જી.આર.ભરડા ખાનગી
રાિે બાતમી મળે લ કે, ઉપરોક્ત સી.આર.પી.સી.ક ૮૨ કામનો આરોપી િાલ ખારવાવાડમાં આવેલ િોય.
જેથી આરોપીની શોધ ખોળ કરી તપાસ દરમ્યાન

મળી આવતા આરોપીને પકડી નામદાર .ચીફ

જ્યુડીશ્યલ મેજી.સાની કોટા રજુ કરે લ છે આમ છે લ્લા ૨૮ વર્ા થી પોતાની પકડથી બચવા નાસતો ફરતો
રિેનાર આરોપીને શોધી કાઢી પ્રસન્સનીય કામગીરી કીર્તિમહં દર પો.સ્ટે.ના પો.ઇન્સ.શ્રી, એચ.એલ.આિીર
તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૬:- અનય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરંુ ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો—
(૧) કીતીમંદીર પોલીસ સ્ટેશન પો.ઈન્સ.શ્રી એચ.એલ.આહિર સાિેબના માગાદશાન િેઠળ િનુમાનગુફા પોલીસ
ચોકીના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી, બી.એસ.ઝાલા તથા પો.િેડ.કોન્સ્ટેબલ જયેશભાઈ મજીઠીયા તથા રાઈટર
ચન્રજજતર્સિંિ અરશીભાઈ જાદવ, મયુરભાઈ આગઠ તથા TRBના જવાનો જયેશભાઈ રાજાણી,ભાર્વન
મેઘનાથી,પ્રકાશ ખરા પોલીસ સ્ટેશન ર્વસ્તારમાં િનુમાનગુફા ચોક ખાતે વાિન ચેકીંગમાં િતા. જે
દરમ્યાન પોલીસ સ્ટાફને એક Gionee કંપનીનો P7 max મોડેલનો સ્માટા મોબાઇલ ફોન હક.રૂ.૮,૫૦૦/- નો
રસ્તા પર થી બબનવારસી િાલતમાં મળી આવતા ઉપરોક્ત પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા તેના મુળ માબલકની તપાસ
કરતા સદર મોબાઇલ રીક્ષા ચલાવી પોતાનુ ં ગુજરાન ચલાવતા એક શ્રમજીવી મનોજભાઈ જેઠાલાલ
થાનકી રિે.બોખીરા, પોરબંદર વાળાનો િોવાની પાકી ખાતરી કરી તેઓને શોધી સદર સ્માટા મોબાઇલ ફોન
પરત કરતાં તેઓએ પોરબંદર જજલ્લા પોલીસનો સહૃદય આભાર માનેલ છે .

(૨) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ ક.૨૨/૧૫ વાગ્યે ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ર્વસ્તારમાં
એ.એસ.આઈ. જે.પી.નંદાણીયા નાઓ પી.એસ.ઓ ફરજ પર િાજર િતા. તે દરમ્યાન અરજદાર રોનકભાઈ
ભનુભાઈ યોગી ઉ.વ.૩૦ રિે. દ્વારકા બીરલા સોસાયટી વાળાએ પો.સ્ટે. આવી જાણ કરે લ કે, પોતે દ્વારકા
થી પોરબંદર લગ્ન પ્રસંગમાં આવેલ િોય અને પોતાના ફ્રેન્ડને મુકવા માટે નરસંગ ટેકરી ગયેલ િોય. તે
દરમ્યાન પોતાનો મોબાઈલ ફોન સેમસંગ કંપનીનો નોટ ૧૦ પ્લસ કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/- નો નરસંગ ટેકરી
આસપાસ પડી ગયેલ િોય. જેની તપાસ કરતા મળી આવેલ ન િોય. તેવી રજુઆત કરતા પી.એસ.ઓ.એ
નરસંગ ટેકરી પોઈન્ટ પર ફરજ બજાવતા SRD સભ્ય મયુરભાઈ જાદવભાઈ ચૌિાણ નાઓ ને તાત્કાલીક
જાણ કરતા તેઓએ નરસંગ ટેકરી આસપાસ તપાસ કરતા અરજદારનો મોબાઈલ ફોન મળી આવતા
અરજદારને ફોન પરત કરતાં તેઓએ પોરબંદર જજલ્લા પોલીસનો સહૃદય આભાર માનેલ છે .
જે આપશ્રીને ર્વહદત થાય.

(ભરત પટેલ)
ના.પો.અર્ધ.મુ.મ. અને
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