પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ 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.૦૭/૨૧ તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ના કામે ગુમ થનાર રીધ્ધીબેન વા/ઓ
જયભાઇ ગોિેલ ઉ.વ.૩૧ રિે. િજુર પેલેસ, માછલી ઘર સામે, પોરબંદરને ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના
પો.િેડ.કોન્સ. સી.જી.મોઢવાહડયાએ તા.૧૫/૩/૨૦૨૧ના રોજ પોરબંદર નરસંગ ટેકરીથી શોધી કાઢેલ છે .
(૨) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૨૨/૨૧ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ના કામે ગુમ થનાર સપનાબેન ડો/ઓ
પોલાભાઇ મેઘાભાઇ ભાદરવડા ઉ.વ.૧૯ રિે.રોઝડા તા.ભાણવડ જી.જામનગર િાલ રિે.તુબડા
ં
ભોયવાડા
જી.પોરબંદરને ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના ઇ.ચા. પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી આર.એલ.મકવાણા તથા પો.િેડ.કોન્સ.
સી.જી.મોઢવાહડયાએ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ પોરબંદર, બોખીરા, સતીઆઇના મંહદર પાસેથી શોધી
કાઢેલ છે .
(૩) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ નં.૦૧/૨૧ તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૧ના કામે ગુમ થનાર િર્ાાબન
ે ડો/ઓ
ગીગાભાઇ દલ ઉ.વ.૨૦ રિે. જયુબલ
ે ી તતરૂપતી મંદીર પાસે પોરબંદરને ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના ઇ.ચા.
પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી આર.એલ.મકવાણા તથા પો.િેડ.કોન્સ. કે.સી.વાઘેલાએ તા.૧૭/૩/૨૦૨૧ના રોજ શોધી
કાઢેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગનુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને સફળતા
મળે લ હોય :
(૧) હકતીમંહદર પો.સ્ટે. મે.ચીફ.જ્યુડીશ્યલ.મેજી.સાશ્રીની કોટા ના ફો.કે.નં.૧૧૮૦૧/૧૯૯૨ મુજબના કામના આરોપી
નરે શભાઈ હિરાલાલ રાજપરા ઉ.વ.૫૬ ધંધો-પ્રા.નોકરી, રિે.સિયોગ િોસ્પીટલ પાછળ, કાનાભાઈ મિેરના
મકાનમાં, પોરબંદર, િાલ રિે.આકાંક્ષા ગેલક્ષ
ે ી બી-૧ અચુલે રોડ, ડોનલેન નાલા ચોપારા ઈસ્ટ મુબઈ વાળો
છે લ્લા ૨૯ વર્ાથી મુદતમાં િાજર નિી રિેનાર અને પોતાની પકડથી બચવા પોરબંદર થી અલગ અલગ
જગ્યાએ રિેણાંક બદલતો િોય, જેથી આરોપી તવરુધ્ધ સી.આર.પી.સી.ક.૮૨ મુજબનુ જાિેરનામુ પ્રતસધ્ધ કરતા
આરોપીને શોધી કાઢવાની કામગીરી િાથ ધરવામાં આવેલ તે અનુસધ
ં ાને હકતીમંદીર પો.સ્ટે.ના પો.િેડ.કોન્સ.
એમ.કે.માવદીયા તથા પો.િેડ.કોન્સ. ભરત નાથાભાઈ શીંગખીયાને ખાનગી રાિે બાતમી મળે લ કે, ઉપરોક્ત
જાિેરનામાં મુજબનો આરોપી અમદાવાદ ખાતે ધંધાના કામ સબબ આવવાની િહકકત મળે લ િોય જેથી
અમદાવાદ ખાતે જઈ આરોપીની શોધ ખોળ કરતા તપાસ દરમ્યાન મળી આવેલ. છે લ્લા ૨૯ વર્ાથી પોતાની
પકડથી બચવા નાસતો ફરતો આરોપીને પકડી પાડી નામદાર ચીફ જ્યુડી.મેજી.સાની કોટા માં રજુ કરે લ છે .
જે આપશ્રીને તવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
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