પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૦ 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) કમલાબાગ પો.સ્ટે. જા.જોગ રજી.નં. ૯૧/૨૦૨૦ તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૦ના કામે ગુમ થનાર જાનવીબેન D/O વવનોદભાઇ
નારણભાઇ વારા ઉ.વ.૧૯ રિે.વી.વી.બજાર પ્રાગાબાપાના આશ્રમ પાછળ પોરબંદરને તા.૧૯/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ
કમલાબાગ પો.સ્ટે. પો.સબ.ઇન્સ..શ્રી વી.પી.કનારા કમલાબાગ પો.સ્ટે.એ શોધી કાઢેલ છે .
(૨) પ્રધ્યુમન નગર પો.સ્ટે. રાજકોટ ગુમ જા.જોગ રજી.નં. ૪૮/૨૦૨૦ તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૦ના કામે ગુમ થનાર દાનાભાઇ
જીવાભાઇ સોંદરવા ઉ.વ.૩૫ રિે.ઘાટવાડની બાજુમાં નગડલા ગામ તા.કોડીનાર જી.ગીર સોમનાથને
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ ખાદી ભંડાર પાસે સુદામાચોક પોરબંદરથી હકતીમંદીર પો.સ્ટે.નાં પો.ઇન્સ..શ્રી
એચ.એલ.આહિર તથા પો.સ્ટાફના માણસોએ શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગનુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/ સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને સફળતા મળે લ
હોય:(૧) કીવતિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૮૦૦૬૨૦૧૩૬૯૬/૨૦૨૦ IPC કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે ફહરયાદી
સલમાનખાન હફરોજખાન શેરવાની ઉ.વ.૨૧ ધંધો-મચ્છીમાં મજુરી રિે-છાંયા પોલીસ ચોકી આગળ, વસિંકદર પાનની
પાછળની ગલીમાં પોરબંદર વાળાએ હકવતિમહં દર પો.સ્ટે આવી પોતાનુ બ્લેક કલરનુ ં પોલીસ પટ્ટા વાળુ સ્પેન્ડર પ્લસ
જેના રજી નં.GJ-25-AB-1821 વાળુ ચોરી થયેલની ફરીયાદ લખાવતા કીવતિમહં દર પો.સ્ટે દ્વારા ગુન્િો દાખલ કરે લ.
હકતીમંદીર પો.સ્ટે.ના પો.ઇન્સ.શ્રી એચ.એલ.આિીર તથા પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી, આર.એલ.મકવાણા તથા પોલીસ
સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીંગમાં િતા તે દરવમયાન બાતમી રાિે િહકકત મળે લ કે આરોપી અકરમ ઉફે દાદુ સીદીકભાઇ
િાલેપોત્રા ઉ.વ.૨૦ રિે.ઠક્કરપ્લોટ શાિમુરાદશાિના તકીયામાં પોરબંદરવાળાએ સદરહુ મો.સા ચોરે લ છે .અને િાલ
તે િનુમાનગુફા ચાર રસ્તા બાજુથી ચોરી કરે લ મો.સા લઇ આવતો િોય જેને રોકાવી મજકુર આરોપીની પુછપરછ
કરતા ઉપરોકત મો.સા પોતે ચોરી કરે લની કબુલાત આપેલ િોય જે મો.સા તેણે ખારવાવાડ બ્રાન્ચ સ્કુલ બાજુમાંથી
ચોરી કરે લાનુ ં જણાવતા આરોપીને ગુન્િાના કામે અટક કરી ચોરી કરે લ મુદામાલ રીકવર કરી ધોરણસરની કાયયવાિી
કરે લ છે .
જે આપશ્રીને વવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અવધ.મુ.મ. અને
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