પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૦ 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) િાબબર મરીન પો.સ્ટે . જા.જોગ રજી.નં.૧૩/૨૦ તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ના કામે ગુમ થનાર કંચનબેન W/O સંજયભાઇ
બાંભણીયા ઉ.વ.૨૧ રિે.માણેકપર તા.ઉના િાલ રિે. જાવર ગામ, સીલ્વર ફેકટરી પોરબંદરને તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ
િાબબર મરીન પો.સ્ટે . પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી આર.ડી.વાંદાએ શોધી કાઢેલ છે .
(ર) રાણાવાવ પો.સ્ટે . જા.જોગ રજી.નં.૨૬/૨૦ તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ના કામે ગુમ થનાર ઉમીલાબેન W/O વવપુલભાઇ
પાંડાવદરા ઉ.વ.૨૬ તથા તેમના પુત્ર વવવાન S/O વવપુલભાઇ પાંડાવદરા ઉ.વ.૧૧ માસ રિે.બન્ને જડેશ્વર પ્લોટ, રાણાવાવ
જી.પોરબંદરને તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ રાણાવાવ પો.સ્ટે . પો.િેડ કોન્સ. ડી.પી.વરૂ એ ભુખી ગામ જી.રાજકોટથી 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 સ્ટે શન, ગુ.ર.નં.૧૧૨૧૮૦૦૬૨૦૧૪૧૯/૨૦૨૦, IPC કલમ ૩૮૦,૪૫૪,૧૧૪ મુજબના કામે ફહરયાદી રોનક
ભદ્રેશભાઇ પોપટ, ઉ.વ.૩,૨ ધંધો પ્રા.નોકરી, રિે.છાંયા પંચાયત ચોકી પાસે, ઓરે ન્જ સોડા શોપની સામેની ગલી
પોરબંદરવાળાની “જોગીયા જ્વેલસબ” નામની સોનાની દુ કાનમાં બે અજાણી ચોર મહિલાઓએ પ્રવેશ કરી ફરીયાદીને
વાતોમાં રોકી રાખી ફરીયાદીની નજર ચ ૂકવી દુ કાનનાં કાઉન્ટર પરથી આશરે ૨૬ ગ્રામ વજનનુ ં જેની આશરે
હક.રૂા.૧,૨૫,૦૦૦/-

વાળુ

સોનાનુ ં

પેન્ડલ

ચોરી

કરે લ

િોય

જે

અંગે

કીવતિમહં દર

પો.સ્ટે .

ગુ.ર.નં.

A

૧૧૨૧૮૦૦૬૨૦૧૪૧૯/૨૦૨૦ IPC ૩૮૦, ૪૫૪, ૧૧૪ મુજબ ગુન્િો દાખલ કરાવેલ. હકતીમંદીર પો.સ્ટે . પો.ઇન્સ શ્રી
એચ.એલ.આહિર તથા પો.સબ.ઇન્સ. આર.એલ.મકવાણા તથા ડી-સ્ટાફના માણસો કીવતિમહં દર પો.સ્ટે .માં સદરહુ ચોરીમાં
ગયેલ મુદ્દામાલ તથા આરોપીઓની વોચ તપાસ સબબ પો.સ્ટે . વવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં િતા તે દરમ્યાન ખાનગી રાિે
સંયક્ુ ત બાતમી મળે લ કે ઉપરોકત ગુનાના કામેની બનાવ વાળી જગ્યાના CCTV ફુટે ઝનાં વણબન વાળી બે અજાણી સ્ત્રીઓ
ભાવવસિંિજી િોસ્પીટલ પાસે આવેલ ભુતનાથ મંહદરે દશબન કરવા આવનાર િોય જેથી મહિલા પો.કોન્સ.ને સાથે રાખી સ્ટાફ
સાથે િહકકત વાળી જગ્યાએ જતાં CCTV ફુટે જમાં જોવામાં આવતી વણબન વાળી બે સ્ત્રીઓ ભુતનાથ મંહદરે દશબન કરવા
ચાલીને આવતા બન્ને સ્ત્રીઓને રોકી મહિલા પો.કોન્સ.ની િાજરીમાં નં.(૧) નુ ં નામઠામ પ ૂછતાં પોતે પોતાનુ ં નામ
જયશ્રીબેન વા/ઓ હદપકભાઇ ગોપાલભાઇ ડોડીયા ઉ.વ.૪૮ ધંધો ઘરકામ તથા નં.(૨) પાયલ વા/ઓ શૈલેષ ભાયાલાલ
ચુડાસમા ઉ.વ.૨૭ િાલ રિે.બન્ને સ્વામી નારાયણ ગુરૂકુ ળ પ્રણામી ટ્રે ડસબ પાસે છાંયા પોરબંદર વાળીઓ િોવાનુ ં જણાવેલ
િોય જે બન્ને મહિલાને હકતીમંદીર પો.સ્ટે . લાવી મહિલા પો.કોન્સ.ની િાજરીમાં આગવી ઢબે ઉંડાણપ ૂવબક પુછપરછ કરતાં
બન્ને મહિલાઓએ ઉપરોક્ત ગુનાની કબ ૂલાત આપેલ અને ચોરીમાં ગયેલ મુદામાલ સોનાનુ પેન્ડલ ૨૬ ગ્રામનુ
હક.રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/- નો મુદામાલ રીકવર કરી. બન્ને મહિલાઓને ધોરણસર અટક કરી આગળની કાયબવાિી કરે લ છે .
જે આપશ્રીને વવહદત થાય.

(ભરત પટેલ)
ના.પો.અવધ.મુ.મ. અને
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