પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ 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) કીર્તિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૮૦૦૬૨૧૦૯૦૧/૨૦૨૧ IPC ક.૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ ફરીયાદી િરીશ
પ્રધાનભાઇ બાદરશાિી રિે.ખારવા વાડ દ્વારા ફળીયુ ં રામદે વપીરના મંહદર પાસે “સાંકળી આઇ કુપા” પોરબંદર દ્વારા
ફરીયાદ નોંધાવેલ કે, કોઇ અજાણ્યા ચોર ઇસમ પોરબંદર ખારવાવાડ રાંદલ ફળીયામાં આવેલ “મોટા રાંદલ માતા”

નાં મંહદરમાં રિેલ રાંદલ માતાજીનુ ં સોનેરી કલરનુ ં ચાંદીનુ ં મુગ
ં ટ આશરે ૧૦૦ ગ્રામનુ ં જેની આશરે હક.રા.૩,૫૦૦/-

નુ ં ચોરી કરી લઇ ગયેલ િોય જેથી હકતીમંદીર પો.સ્ટે.નાં PSI શ્રી બી.એસ.ઝાલા, LR વીશાલ રવજીભાઇ, LR
જીતુભાઇ રાજશીભાઇ, તથા LR મયુરભાઇ લક્ષ્મણભાઇનાઓએ સઘન તપાસ કરી પેટ્રોલીંગ કરી આ ગુન્િાના

આરોપી ભાવેશ ઉફે ટારજન પ્રવીણભાઇ ટોડરમલ રિે.ખારવાવાડ પોરબંદર વાળાને સદર ગુન્િાનાં મુદામાલનાં
ચાંદીનાં મુગ
ં ટ કીં.ર ૩,૫૦૦/-નુ ં પોકેટકોપ તથા ઈ-ગુજકોપનાં માધ્યમથી તપાસ કરતા મજકુર ઈસમ અગાઉ પણ

મંહદર ચોરીનાં એક ગુન્િામાં મારામારીનાં ચાર ગુન્િામાં તથા પ્રોિીબીશનમાં ત્રણ ગુન્િામાં સંડલવાયેલ િોવાની
માિીતી મળતા મજકુર ચોર ઈસમને નામદાર કોટટ માં રજુ કરી વધુ રીમાન્ડની માંગણી કરે લ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અન્ય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :(૧) તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ સુધી કમલાબાગ પો.સ્ટે. ના અર્ધકારી/કમટચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે. ર્વસ્તાર
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૭૦ માસ્કનુ ં ર્વતરણ કરવામાં આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯

બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ ં પાલન કરવા અને કોવીડ-૧૯ બાબતે જરરી તકેદારી રાખવા
સમજ કરે લ.

(૨) તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ સુધી િાબટર મરીન પો.સ્ટે. ના અર્ધકારી/કમટચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે. ર્વસ્તાર
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૪૮ માસ્કનુ ં ર્વતરણ કરવામાં આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯

બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ ં પાલન કરવા અને કોવીડ-૧૯ બાબતે જરરી તકેદારી રાખવા
સમજ કરે લ.

(૩) કીતીમંદીર પો.સ્ટે. ર્વસ્તાર માંથી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ સાંજનાં આશરે ૬ વાગ્યે એક રીક્ષા ચાલકને ઠક્કર

પ્લોટ SBI બેક પાસેથી આશરે ૨ વર્ટ ની બાળકી તમન્નાબેન મોિમદભાઇ ગુલામ રિે. ઠક્કરપ્લોટ, તકીયા પાસે,
પોરબંદર મળી આવતા કીતીમંદીર પોલીસ સ્ટાફ દ્રારા બાળકીને સાથે રાખી તપાસ કરતા, મળી આવેલ બાળકી
ઠક્કર પ્લોટમાં રિેતા મોિમદ યાસીનભાઇ ગુલામની િોય, જેથી બાળકીનાં માતા-પીતાને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી
બાળકી સોપી આપેલ.

જે આપશ્રીને ર્વહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
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