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તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦ રવિિાર 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૭૯/૨૦૨૦ 

ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન  

તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાંથી એક એકટીિા 
ચોરને ગણતરીના કલાકોમાાં પકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ   

                         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” ડિવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે HS MCR તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા મમલકત 
સબધંી ગનુ્હાઓ સોધી કાઢવા તેમજ બનતા ગનુ્હાઓ અટકાવવા સારૂ સચુના કરેલ હોય જે 
અનસુધંાને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ મવહી.સ્કોિડના 
પ્રો,પો.સબ.ઇન્સ શ્રી એન.એસ.સાકરીયા તથા મવહીવે.સ્કોિડના માણસો તેમજ શી ટીમ માણસો 
તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ સવારથી ઉપરોકત કામગીરી સારૂ પેટ્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન શી ટીમ 
ના લોકરક્ષક િેલાજી હમેાજી નાઓન ેખાનગી બાતમી હડકકત મળેલ કે “ એક ઇસમ કે જેણે શરીરે 
આછા કાળા કલરનો જીન્સનો શટડ તથા આછા બ્લ્ય ુકલરનુ ંજીન્સ નુ ંપેન્ટ પહરેેલ છે જે બને્ન સટડ-
પેન્ટમા ંડિઝાઇન છે તે ઇસમ એક કાળા કલરનુ ંએકટીવા જેનો RTO ન-ંGJ-01-UV-8195 નો છે તે 
એકટીવા લઇને કૃષ્ણનગર ચાર રસ્તા ઉપરથી જૈન દેરાસર થઇ હનમુાનજીના મડંદર બાજુ નરોિા 
રોિ તરફ પસાર થનાર છે અને તે એકટીવા અત્રેના કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં
૨૩૧/૨૦૨૦ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ મજુબના કામે ચોરીએ ગયેલ એકટીવા છે ” જે બાતમી આધારે 
સદરી ઇસમને ગગંા એપાટડમેન્ટની આગળ ચાર રસ્તા ખાતે છુટા છવાયા ગોઠવાઇ વોચ કરતા હતા 
તેવામા ંઉપરોકત વણડન વાળૉ ઇસમ ઉપરોકત નબંરની એકટીવા પર પાથડના હોસ્પીટલ બાજુથી 
નરોિા રોિ તરફ આવતો જણાતા જે સાથેના પચંોને દુરથી ઓળખી બતાવેલ અને તેને નજીક 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આવવા દઇ ચારેય બાજુથી કોિડન પચંોની હાજરીમા ંપકિી પાિી આરોપી પાસેથી સદર ગનુ્હાનુ ં
એકટીવા ન-ંGJ-01-UV-8195 ની મળી આવેલ જેના આધાર પરુાવા બીલો માગંતા પોતાની પાસે 
ન હોય અને ગ્લા-ત્લા કરવા લાગેલ અને સદરીની પછૂપરછ મા ંઆરોપીએ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦ 
ના રોજ વહલેી સવારના કેનેરા બેન્કની ગલી આડદશ્વર સોસાયટી ખાતે એક કાળા કલરનુ ંએકટીવા 
ચાવી લગાવેલ હાલતમા ંપિેલ હોય અને કોઇ કામ ધધંો ન હોય જેથી ચોરી કરવાનુ ંમન થતા 
આજુ-બાજુમા ંકોઇ ન જણાતા જે એકટીવા ચોરી છુપીથી ચોરી કરી લઇ ગયેલાનુ ંજણાવેલ જે બાબતે 
અત્રેના પો.સ્ટે ખાત્રી કરતા કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં૨૩૧/૨૦૨૦ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ 
મજુબનો ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તેમજ તેની પાસેની એકટીવાની િેકીમાથંી બીજા ચારેક અલગ-
અલગ કંપની ના મો.ફોન મળી આવેલ જે બાબતે પણ કોઇ સતંોષકારક જવાબ ન આપતા ચારેય 
મો.ફોન સી.આર.પી.સી.કલમ-૧૦૨ મજુઅબ કબ્લઝે કરી ગનુ્હો ડિટેક કરી મદુ્દામાલ ડરકવર કરી 
આરોપીને તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ના ક.૨૧/૩૫ વાગ ેઅટક કરી મો.ફોન  બાબતે વધ ુતપાસ જારી 
રાખી સારી કામગીરી કરેલ છે તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦  

આરોપીનુાં નામ-સરનામ:ુ- રમવન્ર ઉફે બટંી સ/ઓ પ્રમવણભાઇ જાતે પટેલ ઉ.વ.૩૧ ધધંો-મજુરી 
રહ.ેમખુીવાસ સૈજપરુ ટાવર ચોરા પાસે સૈજપરુ બોઘા નરોિા રોિ અમદાવાદ શહરે 

  આરોપીનો પિુક ઇવતહાર:-  
                                                    આ કામ ેઆરોપી ધોરણ-૮ પાસ છે અને અગાઉ સરદારનગર 

પો.સ્ટે મા ંમિડરના ગનુ્હામા ંતેમજ નરોિા પો.સ્ટે મારા-મારીના ગનુ્હાઓમા ંપકિાયેલ છે અને આ 
ઉપરોકત ગનુ્હામા ંચોરીની એકટીવા સાથે પકિાયેલ છે અને તેની પાસેથી બીજા ચારેક મો.ફોન 
આધાર પરુાવા વગરના મળી આવેલ છે    

મદુ્દામાલ :- એક એકટીવા કાળા કલરનુ ં RTO ન-ંGJ-01-UV-8195 નુ ં જેનો ચે.ન-ં
ME4JFS0AGKW128409 તથા એ.ન-ંJFSOEW0128407 નો જણાતો હોય જે સને ૨૦૧૯ ના 
મોિલનુ ં5G ડક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની મત્તાનુ ં
                તથા ન-ં(૧)વીવો કંપનીનો 1601 નો ગે્ર-કાળા કલરનો મો.ફોન ડક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા 
ન-ં(૨)ઓપો કંપનીનો A 3S મોિલનો લાલ-કાળા કલરનો મો.ફોન જેની ડક.રૂ.૫,૦૦૦/-તથા ન-ં
(૩)માઇકોમેક્સ કંપનીનો Q4204 મોિલનો મસ્વર-કાળા કલરનો મો.ફોન જેની ડક.રૂ.૩,૦૦૦/- 
તથા ન-ં(૪)જીઓની કંપનીનો f103 pro મોિલનો બ્લ્ય-ુકાળા કલરનો મો.ફોન જેની ડક.રૂ.૩,૦૦૦/-
મળી કુ્લે ડક.રૂ.૧૬,૦૦૦/-ની મત્તાનો     

આરોપીનો ફોટો 
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સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન : 
ફોર વ્હીકલ ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી સેટેલાઈટ પોલીસ   

                          નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૭ સાહબેનાઓ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
“એન” િીવીઝન સાહબેનાઓની સચુના મજુબ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંબનતા વ્હીકલ 

ચોરીના ગનુ્હાઓ તથા મમલકત સબંધી ગનુ્હાઓ શોધી કાઢવા તેમજ બનતા અટકાવવા સારુ  સઘન 

પ્રયત્ન હાથ ધરી અનિીટેક્ટ ગનુાઓ શોધી કાઢવા તે મજુબની સચુના આધારે સેટેલાઈટ પોલીસ 

સ્ટેશન ગ.ુર. નાં A-11191042200085 IPC-379  મજુબના કામ ેએક વોક્સવેગન કંપનીની વેન્ટોકાર 

ચોરી થયેલ હોય સદર ગનુો શોધી કાઢવા સારુ પોલીસ ઈન્સપેકટરશ્રી પી.ડી. દરજીનાઓના 
માગડદશડન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોિ પો.સબ.ઈન્સ. કે.ડી.રિીયા નાઓએ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરેલ 

જે પૈકી સી.સી.ટી.વી. ફૂટેજ તપાસ કરતા તથા પો.કો. મેહુલભાઈ હસમખુભાઈ તથા લોકરક્ષક 

પરેશભાઈ નારાયણભાઈનાઓએ બનાવવાળી જગ્યાથી લઈ જમાલપરુ માકેટ સધુીના ફુટેજ તપાસી 
ગનુામા વપરાયેલ મો.સા. માલલકને શોધી કાઢી અન્ય સ્ટાફ દ્વારા ફોર વ્હીલ ચોરી કરનાર આરોપીઓને 
ચોરીએ ગયેલ મદુામાલ સાથે પકિી લઈ ગનુાનો ભેદ ઉકેલીને સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ 

સ્કોિ દ્વારા ટીમવકડથી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.   

  

આરોપીઓ:- (૧) સાબીરખાન અયબુખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૦ રહ-ે જમાલપરુ શાકમાકેટ ની સામે 
સ્મસ્શાન રોિ સગંમ ની પાસે જમાલપરુ અમદાવાદ શહરે (૨) અઝહર સ/ઓ મસરાજુદ્દીન શેખ 

ઉ.વ.૨૦  રહ-ેરફીક આલમના મકાનમા, સગંમની પાસે જમાલપરુ શાક માકેટની સામે બાવા 
લબલબીનગર કેલીકો મીલની પાસે, જમાલપરુ અમદાવાદ શહરે   

મદુામાલ:-  ચોરાઈ ગયેલ ફોક્સવેગન વેન્ટો કાર તથા ગનુામા વપરાયેલ મો.સા. મળી કુ્લે ડકિં 
રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- ની મતાની    
કામગીરી કરનાર ટીમ:- પોલીસ. સબ. ઈન્સ. કે.િી.રમવયા તથા હ.ેકો. રાઘવદાન ખેતદાન તથા 
પો.કો. મેહુલકુમાર હસમખુભાઇ તથા પો.કો. મસધ્ધરાજમસિંહ બળદેવમસિંહ તથા પો.કો નાગરાજભાઈ 

લાખાભાઈ તથા લોકરક્ષક પરેશભાઈ નારાયણભાઈ તથા  લોકરક્ષક મથરુભાઈ બાબભુાઈ તથા 
લોકરક્ષક રમેશભાઇ ભપુતભાઇ તથા લોકરક્ષક મહેંરમસિંહ ભરતમસિંહ તથા લોકરક્ષક જયડદપમસિંહ 

ડદલાવરમસિંહ  
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પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન  

પ્રોહહ ડ્રાઈિ દરમ્યાન ભારતીય બનાિટનો પરપ્રાાંતનો વિદેશી દારૂના  
ગણનાપાત્ર જથ્થા સાથે આરોપીને પકડી પાડતી મેઘાણીનગર પોલીસ 

   મે.પોલીસ મહામનદેશકશ્રી ગજુરાત રાજયનાઓ તરફથી રાખવામા આવેલ પ્રોડહ 
જુગારની ડ્રાઈવ સબધેં મે.પોલીસ કમમશ્વરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્વરશ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્વરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્વ્રરશ્રી જી-ડિવીઝન 
નાઓની સચુના તેમજ પોલીસ ઈન્સપેકટર શ્રી મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન નાઓના માગડદશડન 
હઠેળ સવેલન્સ સ્કોિના પ્રો.પો.સબ.ઈન્સ.તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પોસ્ટે મવસ્તાર દારૂ-જુગારની 
પ્રવમુતને નેસ્ત-નાબદુ કરવા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન સવેલન્સ સ્કોિના 
પ્રો.પો.સબ.ઈન્સ.વી.એ.હરકટ  નાઓની બાતમી હડકકત આધારે કરણ ઉફે તોતલા મનોહરમસિંહ 
શેખાવત ઉવ.૨૫ ધધંો.મજુરી રહ.ેજય ખોડિયાર નગર સાઈબાબા સોસાયટી સામે મેમ્કો  બ્રીજની 
બાજુમા કંુભાજીની ચાલી મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરેવાળા ના ઘરે રેિ કરી ભારતીય બનાવટનો 
પરપ્રામંતય મવદેશી દારૂનો ગેરકાદેસર અને વગર પાસ પરમીટની    નાની મોટી બોટલો નગં-૧૩૨ 
ડક.રૂ.૩૬,૦૦૦/-નો રાખી પકિાઈ ગયેલ હોય સદરીને આજરોજ રા.૦૭/૦૩/૨૦૦ ના કલાક 
૧૯/૪૫ વાગે પકિી અટક કરી તેની મવરૂધ્ધ પાટડ-C ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩૨૦૦૨૪૬/૨૦૨૦ ધી 
ગજુરાત પ્રોહી કલમ ૬૬(બી),૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી) મજુબનો ગનુો દાખલ કરી સારી કામગીરી 
કરેલ છે. 
કામગીરી કરનાર અમધકારીશ્રી/કમડચારી  
(૧)પ્રો.પો.સ.ઈ વી.એ.હરકટ (૨)મ.સ.ઇ ડદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.ન.ં૭૬૧૧ (૩)મ.સ.ઈ આનદંમસિંહ 
નાથમુસિંહ બ.ન.ં૭૩૦૧ (૪)હ.ેકો અમશ્વનભાઈ મણીલાલ બ.ન.ં૮૭૨૦ (૫) હ.ેકો.ચેતનભાઈ રામભુાઈ 
બ.ન.ં૩૨૧૬(૬)એલ.આર.સરુપાલમસિંહ અમરમસિંહ બ.ન.ં૧૪૮૦ (૭)એલ.આર.જતીનભાઈ ડદનેશભાઈ  
બ.ન.ં૧૨૭૯૮ (૮)એલ.આર ડરતેષ નદંલાલ બ.ન.ં૧૧૬૪૫ (૯)એલ.આર અરુણમસિંહ યશપાલમસિંહ  
આરોપીઓનુ ંનામ સરનામ ુ 

કરણ ઉફે તોતલા મનોહરમસિંહ શેખાવત ઉવ.૨૫ ધધંો.મજુરી રહ.ેજય ખોડિયાર નગર સાઈબાબા 
સોસાયટી સામે મેમ્કો  બ્રીજની બાજુમા કંુભાજીની ચાલી મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે  
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“SHE TEAM” ની કામગીરીની વિગત  

 
કારંજ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા કલાક 
૧૧/૦૦ થી ૧૩/૩૦ સધુી સરદારબાગ ખાતે 
બદંોબસ્ત મા ંરહી કલાક ૧૬/૦૦ થી ૨૦/૦૦ 
સધુી એ.એમ.ટી.એસ.સ્ટેન્િ, સી.ટી કોલેજ, 

ડરપબ્બ્લલક સ્કુલ, સરદારબાગ તથા મવસ્તારમા ં
આવેલ મસમનયર સીટીઝન ની મલુાકાત  લેવામા 
આવી.    

  
સાબરમતી પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંઆજરોજ ક.17/00 

થી 20/00 દરમ્યાન મોટેરા મવસ્તારમા ંઆવેલ 
ઑક્ક્સજન પાકડ મા ંમડહલા ડદવસ અનસુાધંાને 
કૅથ ફાઉન્િેશન સાથ ેસાબરમતી પો.સ્ટે.ની SHE 

ટીમે  સેમમનારમા ંહાજર રહી આશરે 250 જેટલી 
મડહલાઓને મડહલા હે્ પલાઇન ૧૮૧ તથા 
પોલીસ હે્ પલાઈન ૧૦૦ નબંર મવશે સમજ 
કરી અને ૧૮૧ એપ્લીકેશન મડહલાઓન ે
મોબાઈલ ફોનમા ંિાઉનલોિ કરાવવામા ંઆવી 
અને મડહલા ઓની સરુક્ષા બાબતે જરૂરી 
માગડદશડન પરંુૂ પાિવામા ંઆવ્યુ.ં 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા પો.સ્ટે. 
મવસ્તારમા ં આવેલ મસમનયર સીટીઝન ની 
મલુાકાત  લવેામા આવી.   

 

  
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા પો.સ્ટે. 
મવસ્તારમા ં આવેલ મસમનયર સીટીઝન ની 
મલુાકાત  લવેામા આવી.   
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પાસા અટકાયતની વિગત 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

વમલ્કત સબાંધી િાહન ચોરીના ચાર ગનુાઓમા પકડાયેલ એક આરોપીની પાસામા 
અટકાયત કરી સરુત લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

                        મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયકુ્ત પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જે”િીવીઝન સાહબેનાઓ તરફથી વધમુા વધ ુ પાસાના અટકાયતી પગલા 
લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલકંી 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ અગાઉ મમ્કત સબધંી વાહન ચોરીના-૪ ગનુાઓમા પકિાયેલા 
આરોપીન ુ પાસાન ુ પ્રપોઝલ તૈયાર કરી પાસાનો હુકમ કરાવી સિેલન્સ સ્કોડ એ.એસ.આઇ 
પી.આર.ચાિડા તથા સિેલન્સ સ્કોડના માણસો તથા પી.આઇ પસકનલના માણસોએ આરોપીને શોધી 
કાઢી પકિી પાિી આરોપી મવકાશ ઉફે રાજન રામડકશોર શકુલા રહ,ેરાજકુમારની ચાલી જૈન મડંદરની 
પાસે મહાવીરનગર ગોપાલનગરની બાજુમા અમરાઇવાિી અમદાવાદ શહરેનાને પાસા હુકમ ન ં
પી.સી.બી/િી.ટી.એન/પાસા/૨૫૩/૨૦૨૦ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ થી સરુત લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ 
ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦ 
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
આરોપીને પાસા હઠેળ અટકાયત કરતી કૃષ્ણનગર પોલીસ  

 

મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સકેટર-૨ 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” ડિવીઝન નાઓના 
માગડદશડન હઠેળ તેમજ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ ન.ં(૧).કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે. ફસ્ટડ  
ગ.ુર.ન.ં૧૦૯/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૨૬,૩૨૩,૨૯૪(ખ),૧૧૪ GPA ૧૩૫(૧) મજુબ (૨).કૃષ્ણનગર 
પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૩૨૦૦૦૪૭/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મજુબના શરીર સબધેં તથા 
ઘરફોિ ચોરી ના ગનુાઓ દાખલ થયેલ જે આઘારે રેકિડ તૈયાર કરી તેના મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓ તરફ મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના ક્રમાકંઃPCB/DTN/PASA/૨૫૫/૨૦૨૦ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના હુકમ 
આઘારે તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાકઃ૨૧/૧૫ વાગે પાસા હુકમની બજવણી કરી પાસા હઠેળ 
અટકાયત કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ 
છે.તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ 

આરોપીનુાં નામ :-  નરેન્રમસિંહ મળુમસિંહ જાત ેઉમટં (રાજપતુ) ઉ.વ.૬૨ રહ.ેમ.ન.ં૨ સીતારામની 
ચાલી ડહરાવાિી ચાર રસ્તા પાસે કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે 
 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી 
     પો.સ.ઇ. વી.એમ.ગોડહલ તથા એએસઆઇ રમણભાઇ કરશનભાઇ બ.ન.ં૭૭૫૨ તથા અ.હ.ેકો. 
હરદીપમસિંહ બલભરમસિંહ બ.ન.ં૮૯૨૮ તથા અ.પો.કો. મયરુમસિંહ ઉદેમસિંહ બ.ન.ં૮૬૮૫ તથા 
અ.લોકરક્ષક ક્પેશમસિંહ પોપટભાઇ બ.ન.ં૧૨૨૦   

  

આરોપીનો ફોટો 
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ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન : 
વમલ્કત સબાંધી ગનુાઓમાાં પકડાયેલ ચીખલીગર ગેંગના મખુ્ય સતુ્રધાર 

આરોપીને પાસા હઠેળ જેલમાાં ધકેલતી ખોખરા પોલીસ  

 
                          પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અધીક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ અમદાવાદ શહરે નાઓએ સચુના આપેલ કે, મમ્કત સબધંી 
ગનુાઓ સબબ પકિાયેલા ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા જેવા અસરકારક અટકાયતી પગલા લેવા જે 
અનસુધંાને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી બી.જે.ઝાલા ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
મમ્કત સબધંી ગનુાઓમા ંપકિાયેલ ચીખલીગર ગેંગના મખુ્ય સતુ્રધાર આરોપી જોગીન્દરસીંગ ઉફે 
કબીરસીંગ સ/ઓ સતંોકસીંગ ચીખલીગર  ઉ.વ.૪૨ રહ.ેભરૂચ નવી નગરી, કસક મવસ્તાર ગરુૂદ્વારા 
પાસ,ે નવજીવન સ્કુલની પાછળ, ભરૂચ સીટી નાને પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના 
મવરૂધ્ધ જરુરી પરુાવાઓ એકત્રીત કરી આરોપી મવરુધ્ધમા ંપાસા દરખાસ્ત ભરી પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે નાઓને પાઠવતા તેઓ સાહબેશ્રીએ આરોપી મવરુધ્ધમા પાસા હુકમ ક્રમાકં નબંર 
પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૨૫૨/૨૦૨૦ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ પાસા અટકાયતનો હુકમ કરતા 
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી આર.એન.ચિુાસમા નાઓએ સવે.સ્કોિના માણસો મારફતે 
હકીકત મેળવી આરોપીન ેપકિી લાવતા પાસા અટકાયતી ના હુકમ આધારે તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના ં
કલાક ૨૧/૩૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી કરી પાલારા ભજુ જેલમા ંકેદ રહવેા સારુ જરૂરી જાપ્તા 
સાથે મોકલી આપેલ છે.     

 
 

ગનુા વનિારણ શાખા : 
                            અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાડટયાનાઓએ તા.૭.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ંમમલક્ત સબધંી, શરીર સબધંી, પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

 

➢ પ્રોહીબીશન મમલક્ત સબધંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમો મળી કુલ્લે ૫ 
ઇસમો વિરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વિોદરા , રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.   

 

                              
 

 


