પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ 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) કમલાબાગ પો.સ્ટે. જા.જોગ નં.૪૩/૨૦૨૧ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ અન્વયે ગુમ થનાર ભારતીબેન વા/ઓ
ભરતભાઇ ગોિેલ ઉ.વ.૫૫ રિે.જાગૃતત સોસાયટી રાંદલ કૃપા પોરબંદર તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ
કમલાબાગ પો.સ્ટે. પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.રાવલ 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) કીતતિમહં દર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૮૦૦૬૨૧૦૯૦૬/૨૦૨૧ IPC ક.૩૭૯ મુજબ ફરીયાદી િેમત
ં ભાઇ
બાલચંદભાઇ ભાવનાણી ઉ.વ.૫૪ જાતે સીંધી ધંધો વેપાર રિે.પ્રાગા બાપાના આશ્રમ પાછળ લક્ષ્મીનગર દરજી
જ્ઞાતીની વંડી પાસે ’’સુખધામ’’ પોરબંદરના કબ્જજા િવાલા વાળુ સુઝુકી કંપનીનુ ં સફેદ કલરનુ ં ACCESS
મોપેડ મોટર સાયકલ મોડેલ ૨૦૧૬નુ ં જેની હક.રા.૧૫,૦૦૦/- ની કોઇ અજાણ્યો ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઇ
ગયેલ. જે અંગે પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી એમ.એલ.પરમાર, HC એમ.કે.માવદીયા, HC બી.પી.કારે ણા, PC અરતવિંદ
કાનાભાઇ,PC લખમણ મેરભાઇ PC ભરત નાથાભાઇ,PC ભીમાભાઇ દે વાભાઇ સ્ટાફના માણસો કીતતિમહં દર પો.સ્ટે
તવસ્તારમાં પ્રોિી ડ્રાઇવ સબબ પેટ્રોલીગમાં િતા તે દરમ્યાન ફરતા ફરતા રાણીબાગ ચારરસ્તા લક્ષ્મી
નાસ્તાગૃિ સામે રોડ ઉપર આવતા સુદામાચોકના પાકીગ સ્થળ પર પિોચતા મો.સા સાથે ચાલક વસંત
કાનજીભાઇ સોનેરી રિે. કે.કે.નગર, કાશલ પાન પાસે બોખીરા પોરબંદરનો િોવાનુ ં જણાવેલ. આ વાિન અંગે
કોઇ આધાર પુરાવા રજુ કરી શકેલ નિી અને વાિન અંગે સંતોષકારક જવાબ આપેલ નિી અને વાિન અંગે
મજકુરની યુક્તી પ્રયુક્તીથી પુછપરછ કરતા ઉપરોકત મો.સા પોતે મેમણવાડા નુરી મોગલાઇ પાસેથી ચોરી
કરે લાની કબુલાત આપેલ જેથી ચોરાયેલ મો.સા સાથે આરોપીને િસ્તગસ્ત કરવામાં આવેલ તેમજ
ધોરણસરની કાયયવાિી માટે ત.ક.અ શ્રી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે . આમ ચોર ઇસમને ગણતરીની
કલાકોમાં પકડી સદર ચોરીનો અનડીટેક્ટ ગુન્િો ડીટેક્ટ કરવામાં સફળતા મેળવી તેના તવરધ્ધ ધોરણસરની
કાયયવાિી કરવામાં આવેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વવવશષ્ટ કામગીરીઃ(૧) િાબયર મરીન પો.સ્ટે. :- જાવર તવસ્તારમાં આવેલ સી ફુડ કંપનીમાં કામ કરતી મહિલાઓ કામ કરી પરત
થતી િોય ત્યારે મેનેજર સમથે મુલાકાત કરી મહિલાઓને ઘરે સુરક્ષિત પિોચાડવા અંગે સુચના કરે લ
તેમજ સીનીયર સીટીઝનની મુકાલાત લીધેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અનય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :(૧) તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ સુધી કમલાબાગ પો.સ્ટે. ના અતધકારી/કમયચારીઓ દ્વારા
પો.સ્ટે. તવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૭૦ માસ્કનુ તવતરણ કરવામાં
આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ પાલન કરવા અને કોવીડ૧૯ બાબતે જરરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.

(૨) તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ સુધી િાબયર મરીન પો.સ્ટે. ના અતધકારી/કમયચારીઓ દ્વારા
પો.સ્ટે. તવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૪૫ માસ્કનુ તવતરણ કરવામાં
આવેલ. લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ પાલન કરવા અને કોવીડ૧૯ બાબતે જરરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
જે આપશ્રીને તવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
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