પોરબંદર જીલ્લાની અઠવાડીક તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૦ 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) રાણાવાવ પો.સ્ટે. ગુમ જા.જોગ રજી.નં.૫૭/૧૯ તા.૧૮/૧૨/૧૯ ના કામે ગુમ થનાર રાબીયાબેન ડો/ઓ સલીમભાઇ
ધાવડા, ઉ.વ.૧૮ વર્ષ, ૩-માસ રિે. આહદત્યાણા પટેલ સમાજ પાસે, તા.રાણાવાવને તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ
રાણાવાવ પો.સ્ટે. એ.એસ.આઇ. શ્રી, એમ.ડી.મકવાણાએ તેણીનુ ં વવડીયો કોલથી વનવેદન લીધેલ છે . અને તેણે
પ્રેમ લગ્ન કરી લીધેલ છે . િાલ સુરત ઉધના રિે છે .
મદ્દુ ા નંબર ૬:- લોકહીતના બાબતો જે લોકોને તરુ તધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો(૧) તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ કમલાબાગ પો.સ્ટે.ના સવેલન્સ સ્કવોડના પો.સબ.ઇન્સ એચ.એન.ચુડાસમા તથા
સવેલન્સ સ્ટાફ સાથે પેટ્રોલલિંગમા િતા તે દરમ્યાન ક.૧૯/૦૦ વાગ્યે પોરબંદર બસ સ્ટેશનમાં આવતા એક
માનસીક રીતે અસ્વસ્થ માણસ મળી આવેલ. જેને પોલીસ સ્ટેશન લાવી પુછપરછ કરતા પોતાનુ નામ આંનદ
ુ ણ ઉમેશ ચંદ્ર પ્રસાદ સીનહા રહે.ગલી નં.૧૦ શ્યામ પથ ચાંદમારી રોડ કં કડ બાગ સમ્પતચક લોહીયા નગર
ભષ
પટના રાજય બીહાર વાળો િોવાનુ જણાવેલ અને પોતે િીંમતનગર થી પોતાના બનેવીના ઘરે થી નીકળી
ગયેલાનુ જણાવેલ િોય. તેમજ પોતાના ભાઇ િીમાન્શુ ભુર્ણના મો.નં.૯૭૦૮૪૭૪૫૨૧ આપેલ. જેથી તેના ભાઇ
િીમાન્શુ ભુર્ણને ફોન કરી વાતચીત કરતા આંનદ ભુર્ણ ત્રણ માસ અગાઉ િીંમતનગર થી જુનાગઢ ગીરનાર
ફરવા જવાનુ કિી ઘરે થી નીકળી ગયેલ છે . તેમ જણાવેલ અને તેને લેવા માટે પોરબંદર આવવાનુ કિેતા આંનદ
ભુર્ણને નવડાવી, નવા કપડા પિેરાવી, ભોજન કરાવી સારી રીતે સાર સંભાળ રાખવામાં આવેલ અને
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ આંનદના મોટા ભાઇ િીમાન્શુ ભુર્ણ ઉમેશ ચંદ્ર પ્રસાદ સીન્િા રિે. ગલી નં.૧૦ શ્યામ
પથ ચાંદમારી રોડ કંકડ બાગ સમ્પતચક લોિીયા નગર પટના રાજય બીિાર વાળાઓ કમલાબાગ પો.સ્ટે.મા
આવતા આંનદ ભુર્ણને બતાવતા એક બીજાને ઓળખી ગયેલ િોય તેઓ પાસેથી જરૂરી ઓળખ અંગેના
ડોક્યુમેન્ટ મેળવી આંનદ ભુર્ણને તેના ભાઇ િીમાન્શુ ભુર્ણને સોંપી આપેલ િોય જેથી િીમાન્શુ ભુર્ણના ઘરના
સભ્યોએ પોરબંદર પોલીસનો આભાર માનેલ છે .
(૨) તા.૨૯/૧૦/૨૦ ના ક.૧૨/૦૦ થી ક.૧૨/૩૦ દરમ્યાન કીતીમંદીર પો.સ્ટે. ના પો.ઈન્સ.શ્રી દ્વારા ઇદે વમલાદ
તિેવાર સબબ મુસ્લીમ સમાજના આગેવાન િાજી ઇબ્રાિીમભાઇ સંધાર વવગેરે-૪ સાથે મીટીંગ કરી અને તમામને
કોરોના વાયરસની મિામારી સબબ સમજ કરે લ.
(૩) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.ના પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી વાય.પી.પટેલ તથા સ્ટાફના માણસો પો.સ્ટે.
વવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં િતા. તે દરમ્યાન માકે ટીંગ યાડષ સામે આવેલ રામદે વપીરના દુવારા પાસે આવેલ
વડલાના ઝાડ નીચે એક નીરાધાર પ્રોઢ પુરૂર્ તથા સ્ત્રી ત્યાં બેઠેલ િોય અને તેઓની પુછપરછ કરતા તેઓની
સાળ સંભાળ કરવા વાળુ કોઈ ન િોય અને ભીક્ષાવ ૃવિ કરી ખુલ્લામાં જ રિેતા િોય અને િાલ ઠંડીની સીઝન િોય.
જેથી તેઓને જરૂરી ધાબળા તથા ગોદડાઓ આપવામાં આવેલ અને આગોવાનો સાથે સંપકષ સાધી પોલીસ તથા
આગોવાનોની મદદથી તેઓને રિેઠાણની સુવીધા પુરી પાડવા પ્રયત્નો િાથ ધરે લ છે . આમ માનવતાનુ ં ઉિમ
ઉદાિરણ પુરૂ પાડેલ છે .

(૪) તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ િાબષર મરીન પો.સ્ટે.ના ઈન્ચાર્જ પો.ઈન્સ. શ્રી આર.ડી.વાંદા અને સ્ટાફ ના માણસો
પો.સ્ટે. વવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ને ધ્યાને લઈ સુભાર્નગર અને બંદર
વવસ્તારમાં માસ્કનુ વવતરણ કરે લ.
(૫) તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ િાબષર મરીન પો.સ્ટે.ના ઈન્ચાર્જ પો.ઈન્સ. શ્રી આર.ડી.વાંદા , પો.િેડ.કોન્સ.
એમ.એચ.મિેતા તથા પો.કોન્સ. નાગાભાઈ અરશીભાઈ પેટ્રોલીંગમાં િતા. તે દરમ્યાન આશરે ક.૧૭/૩૦ વાગ્યે
એક રે ડમી કંપનીનો મોબાઇલ મળી આવેલ. જેથી સદર મોબાઈલ તપાસ કરતા મોબાઈલ બીરલા કોલોની
ક્વાટર નં.ડી-૧૭૩ પોરબંદરમાં રિેતા કીશોરભાઈ ધમેશભાઈ ડોડીયા ઉ.વ.૫૮ મો.નં.૯૯૨૪૭૧૬૩૩૭ વાળાનો
િોય. જેથી તેઓને િાબષર મરીન પો.સ્ટે. બોલાવી. તેઓને મોબાઈલ સુપરત કરે લ.
જે આપશ્રીને વવહદત થાય.
(ભરત પટેલ)
ના.પો.અવધ.મુ.મ. અને
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