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/૨૦૮/૨૦૨૨,

િા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨

વિગત :સતવનય

આપશ્રીની

કામગીરી/૧૭૮૧/૨૦૧૨,
૧૦૨૦૧૧/૩૦/આઇટી

કચેરીના

િા.૧૭/૦૫/૨૦૧૨
સેલ/૨૦૧૨

જીસ્વાન
િથા

ગૃહ

િા.૧૨/૦૭/૨૦૧૨

મેસેજ

નાં.

તવભાગ

ગાાંધીનગરના

અન્વયે

પોરબાંદર

જી૧(ક્રાઇમ)/ટે-ર/સારી
નાં.

જીલ્લાની

તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૦૪/૨૦૨૨ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નાંબર ૧ થી ૬

આઇટી/
અઠવાડીક

ની માહહિી નીચે

મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૧:- જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોિાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરિામાં આિેલ હોય કે અન્ય
સારી કામગીરી માટે ઝંબેશ ચલાિિામાં આિી હોયઃ(૧) હકિીમાંદીર પો.સ્ટે. ગુ.ર.નાં. ૧૮૯/૨૦૨૨ I.P.C. ક.૩૬૩,૩૬૬ િા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨ મુજબ અપહરણ થનાર
સાનીયાબેન D/O યુસફુ ભાઇ વાહીદભાઇ ગરાણા ઉ.વ. ૧૬ વષષ, ૯ માસ રહે.પાંચહાટડી, ખારવાવાડ,
પોરબાંદરને િા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ હકિીમાંદીર પો.સ્ટે. પો.ઇન્સ.શ્રી બી.ડી.રાઠોડ િથા પોલીસ
સ્ટાફના માણસોએ જી.આઇ.ડી.સી.,રાજકોટથી શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વિવશષ્ટ કામગીરી :(૧) િા.૧૧/૦૪/૨૦૨૨ થી િા.૧૭/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન હાબષર મરીન પો.સ્ટે. ના સી ટીમના કમષચારીઓ
દ્વારા જાવર અને સુભાષનગર તવસ્િારમાાં મોડી રાત્રીનાાં મજુરી પર થી ઘરે જિી મહીલાઓને સી-ટીમ, ડાયલ
૧૦૦ નાંબર િથા ૧૮૧ તવશે જરૂરી સુચના અને માગષદશષન આપેલ અને કોઈ િકલીફ કે મુશ્કેલી હોય િો સીટીમ િ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) િા.૧૪/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ હકિીમાંદીર પોલીસ સ્ટેશન તવસ્િારમાાં ગધાયવાડાના નાકા પાસે થી
રઘુભાઇને એક બાળકી િેમના કુટુાંબીજનો થી અલગ-ભુલી પડી ગયેલ જણાિા િેઓ બાળકીને હકિીમાંદીર
પો.સ્ટે. ખાિે લઈ ગયેલ. જેનુ નામ હીયાાંસીબેન ઉ.વ.આ. ૫ વષષ છે . જેથી તુરાંિ જ પો.સ્ટે.ઓ દ્વારા PI શ્રી
બી.ડી.રાઠોડને જાણ કરિા િેઓશ્રી ની સુચના મુજબ સી-ટીમ WASI જે.એચ.કડછા િથા WHC રમીલાબેન
િેજાભાઇ િથા PC દક્ષાબેન માંગાભાઇ એ રીિેના સ્ટાફ દ્વારા િપાસ કરિાાં બાંગડી બજારમાાં આવેલી હકિી
ચા નામની દુકાન પાસે હીયાાંસીબેન ના દાદીમાાં લિાબેન હરીશભાઇ કોરીયા રહે,કુાંભારવાડા, કનૈયા
પાનની બાજુમાાં, પોરબાંદર વાળા મળી આવિા િેઓની પુછપરછ કરી હીયાાંસીબેનને િેઓને સોંપવામાાં
આવેલ.

(૨) િા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ લોકરક્ષક અનોપતસિંહ ભાવુભા PCR ઇન્ચાર્જ િથા ASI એસ.જી.નકુાંમ PCR
ડ્રાઇવરની ફરજ પર હિા અને પો.સ્ટે. તવસ્િારમાાં PCR વાહન સાથે પેટ્રોલીંગમા હિા િે દરમ્યાન ગાયત્રી
માંહદર નજીક રસ્િા ઉપર પહોંચિા ત્યા બે નાની બાળકીઓ રડિી જોવામાાં આવિા તુરાંિ જ PCR વાહન રોકી
બન્ને બાળકીઓની પુછ-પરછ કરિા પોિે પોિાના પરીવારજનો તવષે કોઇ માહહિી આપી શકિી ન હોય અને
સિિ રડિી હોય જેથી ગાયત્રી માંહદર આજુબાજુનાાં તવસ્િારમાાં આ બાળકીઓને સાથે લઇ જઇ િપાસ કરિા
આ બાળકીઓના પરીવારજનોની ભાળ ન મળિા િેઓને પો.સ્ટે. લાવી પો.સ.ઈ. શ્રી એસ.એ.સોલાંકીને
પહરસ્સ્થિીથી વાકેફ કરિા બન્ને બાળકીઓને નાસ્િો આપી શાાંત્વના આપી. આ બન્ને બાળકીઓના
પરીવારજનોને શોધવા માટે સોશ્યલ તમડીયાનો ઉપયોગ કરી આ બન્ને બાળકીઓના પરીવારજનો મળી
આવિા જેમા ચીમનભાઇ રવજીભાઇ નાયક મુળ-મહેસાણા, તશવરાજપુર ગામ વાળાની ચાર વષષની હદકરી
કાજલ ઉફે બોળી િથા બીજી બાળકી ભુરા જયાંિી નાયકા પાંચમહાલ, ગોધરા, કળજાઇ ગામ, વાળાની ત્રણ
વષષની હદકરી ભાવના હોવાનુ ાં જણાઇ આવિા બન્ને બાળકીઓને િેઓના પરીવારજનોને સોંપવામાાં આવેલ.
જે આપશ્રીને તવહદિ થાય.
(ભરિ પટેલ)
ના.પો.અતધ.મુ.મ. અને
નોડલ ઓફીસર eGujcop
પોરબાંદર

