પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નંબર ૧
થી ૬ ની માહિતી નીચે મુજબ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૧:- જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય કે અન્ય
સારી કામગીરી માટે ઝંબેશ ચલાવવામાં આવી હોયઃ(૧) માધવપુર પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૦૦૨૭/૨૦૨૨ I.P.C. ક.૩૬૩, ૩૬૬ તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ના કામે અપિરણ થનાર
કાજલબેન

D/O મેણદ
ં ભાઇ

સોલંકી

ઉ.વ.૧૭

વર્ષ, ૬

માસ

રિે.બળે જ

ગામ,

તા.જી.પોરબંદરને

તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ સકષ લ પો.ઇન્સ.શ્રી એચ.એલ.આહિર તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ શોધી
કાઢેલ છે .
(૨) મીયાણી પો.સ્ટે જા.જોગ નં. ૦૩/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ના કામે ગુમ થનાર મનનર્ાબેન વા/ઓ
નનલેશભાઇ કારાવદરા ઉ.વ.૨૫ રિે.રાતડી ગામ તા.જી.પોરબંદરને તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ કોઠારીયા
રોડ રાજકોટ થી નમયાણી પો.સ્ટે.ના ઇ.ચા.પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એચ.જારીયા તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ
શોધી કાઢેલ છે .
મદ્દુ ા નંબર ૨:- શાળા કોલેજમાં ચચચ/ડીબેટ/અથવા તો અવેરનેશ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવયાં હોય :(૧) તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ ના ક.૧૨/૦૦ થી ક.૧૩/૦૦ દરમ્યાન મિીલા પો.સ્ટે. ના WASI
એમ.આર.ચૌિાણ, PC લખમણભાઈ પરબતભાઈ તથા WLR રમાબેન નથુભાઈનાઓએ ગોઢાણીયા કોલેજ તથા
વી.જે.મોઢા કોલેજના નવદ્યાથીઓની મુલાકાત લઈ ૧૦૦ નંબર તેમજ ૧૮૧ બાબતે વાકેફ કરી અને પોતાનુ
સ્વરક્ષણ કેવી રીતે કરવુ તે અંગે જરૂરી સુચના અને માગષદશષન આપેલ. તે નસવાય અન્ય કોઈ તકલીફ
જણાય આવ્યે થી નજીકના પો.સ્ટે. તથા ૧૦૦ નંબર તથા ૧૮૧ માં જાણ કરવા સુચના કરે લ.
મદ્દુ ા નંબર ૪:- ગન્ુ હાઓ અટકાવવા કોઇ વવવશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટજી આપવામાં આવેલ હોય અને સફળતા મળે લ
હોય :(૧) ઉદ્યોગનગર ગુ.ર.નં. પાટષ એ ૧૧૨૧૮૦૧૦૨૨૦૦૭૯/૨૦૨૨ IPC ક.૩૧૮ મુજબના કામના અજાણી આરોપી
સ્ત્રીએ પોતાના બાળકનો જન્મ છુપાવવાના ઈરાદે મ ૃત દે િનો છુપી રીતે નનકાલ કરી ગુન્િો કરે લ િોય જે અંગે
ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. ના પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી એસ.એ.સોલંકીએ બનાવવાળી જગ્યાની આસપાસના લોકોની પુછપરછ કરી તેમજ સીસીટીવી ફુટેજ આધારે તેમજ શિેર અને જીલ્લાની સરકારી અને ખાનગી િોસ્સ્પટલોમાં
પ્રસુતા મહિલાઓની તપાસ િાથ ધરી આ કામે િલીમા િોસ્સ્પટલ ખાતે જન્મ રજીસ્ટર ચેક કરતા તેમાં
બનાવના હદવસની એક પ્રસુતાની નોંધ શંકાસ્પદ જણાઇ આવતા આ બાબતે ખાનગીરાિે ચોક્કસ િકીકત
મેળવી આ કામે બાળકીને જન્મ આપનાર સગીરાને શોધી કાઢી તેમની િકીકત આધારે આ નવજાત
બાળકીને જન્મ આપનાર સગીરા માતાના નપતાએ જીવીત નવજાત બાળકીને પોરબંદર કલીના પુલ ઉપરથી
નીચે ફેંકી દે તા તેના માથામાં ગંભીર ઇજા થતા મરણ ગયેલ િોય. જેથી સદર ગુન્િામાં IPC ક.૩૦૨ નો
ઉમેરો કરવામાં આવેલ. તેમજ નવજાત બાળકીને જન્મ આપનાર સગીરા માતા દુષ્કમષનો ભોગ બનેલ િોય,
જેથી ભોગ બનનાર સગીરાની બનાવ અનુરૂપ ફરીયાદ લઇ સદર બનાવ રાણાવાવ પો.સ્ટે. િદ નવસ્તાર ખાતે
બનેલ િોય. જેથી આ બાબતે રાણાવાવ પો.સ્ટે. ખાતે ગુન્િો રજીસ્ટર કરાવવામાં આવેલ છે . અને ઉપરોક્ત
કામગીરી ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. અનધકારી/કમષચારીઓ દ્વારા અનહડટેક્ટ ગુન્િો હડટેક્ટ કરે લ. આ કામેના આરોપી
કીશાભાઈ પાંચાભાઈ છે લાણાને તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ ગુન્િાના કામે અટક કરવામા આવેલ છે .

મદ્દુ ા નંબર ૫:- વ ૃધ્ધો મહીલાઓ કે બાળકોની સરુ ક્ષા માટેની વવવશષ્ટ કામગીરી :(૧) તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ સુધી િાબષર મરીન પો.સ્ટે. ના અનધકારી/કમષચારીઓ તથા સીટીમ દ્વારા પો.સ્ટે. નવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન સુભાર્નગર નવસ્તારમાં આવેલ િીરાવતી કંપનીના મેનેજરની
મુલાકાત લઈ કંપનીમાં કામ કરતી મિીલાઓ કામ પરથી પરત તેમના ઘરે સુરક્ષીત પિોંચાડવા સુચના
કરે લ. તેમજ કુછડી અને ઓડદર ગામે સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લેવામાં આવેલ. તેમજ કોવીડ-૧૯ ના
સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૫૨ માસ્કનુ ં નવતરણ કરવામાં આવેલ અને લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ
બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ ં પાલન કરવા અને કોવીડ-૧૯ બાબતે જરૂરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
મદ્દુ ા નંબર ૬:- અન્ય લોકહીતની બાબતો જે લોકોને તરુ ં ત જ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :(૧) તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ સુધી કમલાબાગ પો.સ્ટે.ના અનધકારી/કમષચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે.
નવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ પાલન
કરવા તેમજ શુ ં કાળજી રાખવી તે બાબતે જરૂરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ. તેમજ ૬૦ માસ્કનુ ં નવતરણ
કરે લ.
(૨) તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ સુધી ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે. નવસ્તારના અનધકારી/કમષચારીઓ
દ્વારા પેટ્રોલલિંગ દરમ્યાન ૧૯૫ માસ્કનુ ં નવતરણ કરી માસ્ક પિેરવા તથા સોનસયલ હડસટન્સનુ પાલન કરવા
તેમજ કોરોના વાયરસની મિામારીથી બચવા જરૂરી તકેદારી તેમજ સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન મુજબના
નનયમોનુ પાલન કરવા અંગે સમજ આપવામા આવેલ.
(૩) તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ દરમ્યાન મિીલા પો.સ્ટે.ના અનધકારી/કમષચારીઓ દ્વારા પો.સ્ટે.
નવસ્તાર પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ ૧૫ માસ્કનુ ં નવતરણ કરવામાં આવેલ અને
લોકોને કોવીડ-૧૯ બાબતે સરકારશ્રીએ બિાર પાડેલ ગાઈડ લાઈનનુ ં પાલન કરવા અને કોવીડ-૧૯ બાબતે
જરૂરી તકેદારી રાખવા સમજ કરે લ.
જે આપશ્રીને નવહદત થાય.

(ભરત પટેલ)
ના.પો.અનધ.મુ.મ. અને
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