ઈ-મેઇલ મેસેજ
પ્રતિ

:- ડાયરે કટરશ્રી, ગુજરાિ ઇન્ફોમેટીક્સ લી.,ગાાંધીનગર (gujinfo.gog@gmail.com )

જાણ

:- (૧) પોલીસ મહાતનદે શક અને મુખ્ય પોલીસ અતધકારીશ્રી, ગુ.રા., ગાાંધીનગર
(૨) અતધક પોલીસ મહાતનદે શક અને કતમશ્નરશ્રી િકનીકી સેવા, ગુ.રા., ગાાંધીનગર
(gswan-conn@gujarat.gov.in)
(૩) નાયબ પોલીસ મહાતનરીક્ષકશ્રી, જૂનાગઢ તવભાગ, જૂનાગઢ

પ્રેષક

:- પોલીસ અતધક્ષક, પોરબાંદર.

નંબર

:- કોમ્્યુટર/વેબસાઇટ અપલોડ/૨૦૨/૨૦૨૨,

િા.૧૧/૦૪/૨૦૨૨

વિગત :સતવનય આપશ્રીની કચેરીના જીસ્વાન મેસજ
ે
નાં. જી૧(ક્રાઇમ)/ટે-ર/સારી કામગીરી/૧૭૮૧/૨૦૧૨,
િા.૧૭/૦૫/૨૦૧૨

િથા

ગૃહ

તવભાગ

ગાાંધીનગરના

નાં.

આઇટી/

૧૦૨૦૧૧/૩૦/આઇટી

સેલ/૨૦૧૨

િા.૧૨/૦૭/૨૦૧૨ અન્વયે પોરબાંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ સુધીની સારી
કામગીરીની મુદ્દા નાંબર ૧ થી ૬ ની માહહિી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગન્ુ હાઓ અટકાિિા કોઇ વિવિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપિામાં આિેલ હોય અને સફળતા મળે લ હોય :(૧) હાબબર મરીન પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં. ૧૧૨૧૮૦૧૮૨૨૦૧૦૪/૨૦૨૨ IPC ક.૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭,૧૧૪ મુજબના કામે કોઇ
અજાણ્યા ઇસમે ફરીયાદીની ‘‘તવરાટ ’’ નામની િથા સાહેદોની હફશીંગ બોટોમાાં પ્રવેશ કરી બોટના એન્જીનની કુલીંગ
ટાાંકીના સેલ જે એકની હક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- એમ કુલ સેલ નાંગ૧૮ હક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- ની કોઇ ઇસમે ચોરી કરી લઇ ગયેલ
હોય આ કામની િપાસ દરમ્યાન સાહેદોના તનવેદનો િથા ’’નેત્રમ’’ કાંમાન્ડ કાંટ્રોમાાં CCTV કેમેરા ચેક કરિા શાંકાસ્પદ
ઇકોવાન જોવામાાં આવેલ. જે આધારે ઇકો વાન માલલકની પુછપરછ/િપાસ કરિા સદર ગુન્હાના આરોપીઓ િરીકે
ુ ભાઈ
(૧) ભાવેશ મનસુખભાઈ સોલાંકી (૨) સાંજય ભરિ રાજગર (૩) મહેશ કરશન સોલાંકી (૪) રહીશ યુનસ
સોરઠીયાના નામ ખુલવા પામેલ હોય. જેથી િેઓને શોધી પુછ-પરછ કરિા ગુન્હો કયાબ નો એકરાર કરિા હોય. જેથી
અનુ નાં.(૧) થી (૩) ને િા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨ િથા અનુ નાં.(૪) ને િા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે
અને ચોરીમાાં ગયેલ િમામ મુદ્દામાલ હક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- રીકવર કરવામાાં આવેલ. હાલ અન્ય ત્રણ આરોપીઓ જેમા
(૧) વીપુલ નાથા મકવાણા (૨) રમેશ છગન સોલાંકી (૩) સાગર જેન્િી મકવાણા નાસિા ફરિા છે . જે અંગે હાલ િપાસ
ચાલુ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વિવિષ્ટ કામગીરી :(૧) િા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી િા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન હાબબર મરીન પો.સ્ટે.ના સી ટીમના કમબચારીઓ દ્વારા કુછડી અને
સુભાષનગર તવસ્િારમાાં મોડી રાત્રીનાાં મજુરી પર થી ઘરે જિી મહીલાઓને સી-ટીમ િથા ડાયલ ૧૦૦ નાંબર, ૧૮૧
તવશે જરૂરી સુચના અને માગબદશબન આપેલ અને કોઈ િકલીફ કે મુશ્કેલી હોય િો સી-ટીમ િથા ડાયલ ૧૦૦ નાંબર પર
જાણ કરવા સમજ કરે લ. િેમજ ઓડદર અને સુભાષનગર તવસ્િારમાાં પેટ્રોલીંગ કરી સીનીયર તસટીઝનની મુલાકાિ
લેવામાાં આવેલ.
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અન્ય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આિે તેિી બાબતો :(૧) ૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી િા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ સુધી હાબબર મરીન પો.સ્ટેના કમબચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે. તવસ્િારમાાં પેટ્રોલીંગ
દરમ્યાન ૩૮ માસ્કનુ ાં તવિરણ કરી માસ્ક પહેરવા િથા જરૂરી િકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
જે આપશ્રીને તવહદિ થાય.
(ભરિ પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
નોડલ ઓફીસર eGujcop
પોરબાંદર

