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તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ સોમવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૮૫/૨૦૨૦ 

 

 

 

ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘરફોડ ગનુો ડીટેકટ કરી બે આરોપીઓને 
મદુામાલ સાથે પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસ  

 

                           સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ગનુા ન.ંપાટટ-એ-૧૧૧૯૪૮૨૦૦૨૦૫/૨૦૨૦  
ધી ઇ.પી.કો.કલમ-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબના કામના ફરીયાદીશ્રી જગદદશભાઇ ગણપતભાઇ પટેલ 
ઉ.વ.૪૪ રહ.ેસી/૩૦૫ તીર્ટવીલા ફલેટ,આનદં પાટી પ્લોટની સામે,ન્ય ુ રાણીપ,અમદાવાદ 
શહરેનાઓની ફરીયાદના કામે હદકકત એવી છે કે ગઈતા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૩૦ ર્ી 
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૧/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાનમા ંફરી.શ્રીના મોજે ૯, ભારત એસ્ટેટ,જયપરુ 
ગોલ્ડ ટ્રાન્સપોટટની સામ ે ઉજાલા સકટલ પાસ ે સરખેજ અમદાવાદ શહરે ખાતેર્ી કોઈ અજાણ્યા 
ઇસમોએ ફરી.શ્રીના ગોડાઉનન ુશટર તોડી ગોડાઉનમા ંપ્રવેશ કરી વવમલ પાન મસાલાની ૫૦ ર્ી 
વધ ુબોરીઓ તર્ા LED TV નગં-૨૩ મળી આશરે રૂવપયા છ લાખ ર્ી સાત લાખ મત્તાની ચોરી કરી 
લઇ જતા ઉપરોકત નબંરર્ી ગનુો દાખલ કરી ગનુાની તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પકેટરશ્રી બી.બી.ગોયલ 
સા.નાઓએ સભંાળી લીધલે. 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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                          ગનુો દાખલ ર્યા બાદ મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે 
તર્ા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ સાહબે તર્ા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ 
સાહબે તર્ા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ,”એમ” દડવીઝન સાહબેનાઓ તરફર્ી સદર ગનુો ડીટેક 
કરવાની સચુના તર્ા માગટદશટન હઠેળ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ગોયલ 
સાહબેનાઓના ં સીધા માગટદશટન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોડના ં પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ.વી.ડી.ડોડીયા તર્ા 
સવેલન્સ સ્કોડના ંમાણસો તર્ા પી.આઇ.પસટનલના સ્ટાફના માણસોની જુદીજુદી ટીમો બનાવી દરેક 
ટીમને અલગ-અલગ કામગીરી સોંપી ચોરી ર્યેલ ગોડાઉન વવસ્તારની આજુબાજુમા ંલગાવવામા ં
આવેલ સી.સી.ટી.વી.કેમેરાની ફુટેજ મેળવી ફુટેજ આધારે ગોડાઉનમારં્ી ચોરી કરી એક ટ્રકમા ં
મદુામાલ ભરી લઇ જતા જણાયેલ જે આધારે અલગ અલગ જગ્યાના સી.સી.ટી.વી.ફુટેજ તપાસી 
ટ્રકના નબંરની ખરાઇ કરી તેમજ આરોપીઓના મોબાઇલ નબંરના ટાવર લોકેશન આધારે 
આરોપીઓ માલેગાવ નાવસક મહારાષ્ટ્ટ્ર હોવાન ુજણાઇ આવતા સવેલન્સ સ્કોડના ંમાણસોની એક 
ટીમ બનાવી માલેગાવ મહારાષ્ટ્ટ્ર ખાતે તપાસમા ંમોકલતા સદર ગનુામા ંચોરીમા ંગયેલ મદુામાલ 
ગનુાના કામ ેવાપરેલ ટ્રક સાર્ે માલેગાવ મહારાષ્ટ્ટ્ર ખાતેર્ી બે આરોપીઓને પકડી પાડી સદર 
ગનુાના કામે આરોપીઓને તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૦૫ વાગે અટક કરી અન ડીટેકટ 
ગનુો ટીમ વકટર્ી કામ કરી ટેકનીકલ સોસટનો ઉપયોગ કરી ઘરફોડ ગનુો ડીટેકટ કરી પ્રશસંનીય 
કામગીરી કરેલ છે. 
 

કબ્જજે કરેલ મદુ્દામાલ- 
       (૧)ગનુાના કામે ચોરીમા ંગયેલ વવમલ પાન મસાલાની ૫૫ બોરીઓ દકિં.રૂ.૬ ,૫૦૦૦૦/- મતાનો  
           મદુામાલ   
        (૨)ગનુાના કામે વાપરેલ ટ્રક ન.ંMH-18-M-6097 ની દકિં.રૂ.૮,૦૦૦,૦૦/- મતાની   
        (૩)મોબાઇલ ફોન-૦૨ દકિં.રૂ.૬૫૦૦/- મળી કુલ્લે દકિં.રૂ.૧૪ ,૫૬ ,૫૦૦/-મતા     
➢ પકડાયેલ આરોપીઓ:-  
➢ (૧) શદહમ અહમેદ સન/ઓ અયાજ અહમેદ યાકુબભાઇ ઉ.વ.૩૭ રહ.ે૩૮/બ/૧ મગંલવાર વોડટ,યાસીન    
         વમયાના તદકયા માલેગાવ નાવસક મહારાષ્ટ્ટ્ર ૪૨૩૨૦૩  
➢ (૨) મહમદ વસીમ ઉફે બલ્લ ુસન/મહમદ સલીમ મહમદ નસીર ઉ.વ.૨૪ રહ.ેઘ.ન.ં૬૫ સવે ન.ં૧૩૦/૧,   

         ૦૭, વારદાન નગર માલેગાવ નાવસક મહારાષ્ટ્ટ્ર 

    પકડવાના બાકી આરોપીઓ 

     (૧) શાહરૂખ આમીર શેખ રહ.ેનવી વસ્તી માલેગાવ મહારાષ્ટ્ટ્ર 

     (૨) વસીમ રહ.ેવટવા અમદાવાદ શહરે 

     (૩) સરફરાજ રહ.ેમાલેગાવ મહારાષ્ટ્ટ્ર  
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કામગીરી કરનાર જુદીજુદી ટીમો:- 
(૧)પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાજર રદહ ટેકનીકલ સોસીસ તર્ા મોબાઇલ કોલ ડીટેઇલ એનાલીસીસ 
કરેલ  
  બી.બી.ગોયલ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર તર્ા અ.હડે કોન્સ.અજીતવસિંહ પ્રભાતવસિંહ સવેલન્સ સ્કોડ તર્ા  
  અ.હડે.કોન્સ દેવેન્રવસિંહ બબલવસિંહ સવેલન્સ સ્કોડ તર્ા અ.પો.કોન્સ.પ્રદદપવસિંહ દોલતવસિંહ  
  પી.આઇ.પસટનલ તર્ા અ.પો.કોન્સ.ધમેન્રકુમાર લાલજીભાઇ પી.આઇ.પસટનલ  
(૨)માલેગાવ મહારાષ્ટ્ટ્ર ખાતે જઇ મદુામાલ સારે્ આરોપીઓ પકડી પાડનાર 
વી.ડી.ડોડીયા પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ. તર્ા અ.હડે.કોન્સ ઇદરીશખાન સામતખાન તર્ા અ.પો.કોન્સ 
રણજીતવસિંહ સખુદેવવસિંહ તર્ા અનામટ પો.કોન્સ.ખેમરાજદાન ભીમસગં તર્ા અ.લોકરક્ષક 
મયરુધ્વજવસિંહ ભગીરર્વસિંહ તર્ા અ.લોકરક્ષક.ઇરફાન કાસમભાઇ તમામ સવેલન્સ સ્કોડ સરખેજ 
પોલીસ સ્ટેશન 

(૩)ગોડાઉન ખાતેર્ી ચોરી કરી ટ્રકમા ંમદુામાલ ભરી ગયેલ તે રૂટ ઉપરના  સી.સી.ટી.વી.ફુટેજ ચેક 
કરનાર તર્ા ટ્રકની માદહતી એકત્રીત કરેલ  
 એ.એસ.આઇ ધમેન્રવસિંહ વવક્રમવસિંહ તર્ા અ હડે કોન્સ.લક્ષ્મણવસિંહ ગોવવિંદવસિંહ તર્ા અ.હડે.કોન્સ 
યશપાલવસિંહ પ્રવવણવસિંહ તર્ા અ હડે કોન્સ.રાજેશકુમાર પ્રવવણભાઇ તર્ા અ.પો.કો સરેુશભાઇ 
ગગભુાઇ તર્ા અ.પો.કોન્સ.દશરર્વસહ કરશનભાઇ તર્ા અ.પો.કોન્સ.જયરાજવસિંહ મદહપતવસિંહ તર્ા 
અ.પો.કોન્સ હરીસગં સરુતસગં તર્ા અ.પો.કોન્સ ધમેન્રવસિંહ નારણભાઇ તર્ા અ.પો.કોન્સ.હરેશભાઇ 
લક્ષ્મણભાઇ તર્ા અ.લોકરક્ષક જયરાજદાન દકરીટદાન તર્ા અનામટ લોકરક્ષક વવરભરવસિંહ 
ખમુાનવસિંહ તર્ા અનામટ લોકરક્ષક હરદેવવસિંહ ભપુતવસિંહ  
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મોબાઇલ ફોનની ચીલઝડપ કરતા આરોપીને મદુ્દામાલના મો.ફોન તથા 
સઝુુકી એક્સેસ સાથે ઝડપી પાડી પાલડી પો.સ્ટે.નો ગનુો ડીટેક્ટ કરતો 

ડીસીપી ઝોન-૭ સ્કોડ  
                      પોલીસ કમીશ્નર સાહબેશ્રી તર્ા સયંકુત પોલીસ કમીશ્નરશ્રી સેકટર-૧ સાહબે 
તર્ા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-7 સાહબેશ્રી નાઓની સચુનાર્ી વાહન ચોરી તર્ા ઘરફોડ 
ચોરી તેમજ ચેઇન સ્નેચીગના બનતા બનાવો અટકાવવા તેમજ બનેલ ચોરીના ગનુાઓ શોધી 
કાઢવા સારૂ આજ રોજ પો.સ.ઇ. વી.જે.જાડેજા તર્ા સાર્ેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાર્ે ઝોન-૭ 
વીસ્તારમા ંપેટ્રોલીગમા ંહતા દરમ્યાન સાર્ેના પો.કો. મનભુાઇ વલભુાઇ તથા પો.કો. અંજુમઅલી 
ઇસમઅલી નાઓને સયંકુત રીતે ખાનગી બાતમીદારર્ી હકીકત મળેલ, જે આધારે આરોપીને અલગ 
અલગ કંપનીના ચાર મો.ફોન તર્ા ગનુાના કામે વાપરેલ લાલ કલરના નબંર વગરના સઝુુકી 
એક્સેસ સાર્ે પકડી પાડી ઇસમને આજ રોજ તા-૦૯/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગ્યે CrPC 
કલમ-૪૧(૧)ડી મજુબ અટક કરી મદુ્દામાલનો ચારેય મો.ફોનની દકિં.રૂ.- ૩૮,૦૦૦/- તર્ા સઝુુકી 
એક્સેસ દકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ન ુમળી કુલ્લે દકિં.રૂ.૫૮,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ CrPC કલમ- ૧૦૨ મજુબ 
કબ્જજે કરી પાલડી પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં- ૪૯/૨૦૨૦ (પાટટ-એ-૧૧૧૯૧૦૨૦૦૦૪૯/૨૦૨૦) ઇપીકો 
કલમ- ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો ગનુો શોધી કાઢેલ છે. 
આરોપીઓ: 
મોહમદ આલીમ ઉફે ગડુ્ડુ મોહમદહનીફ મલીક ઉં.વ.-૨૫ રહ.ે- એ/૧, બબસ્મીલ્લાનગર, બહરેામપરુા 
પોલીસ ચોકી સામે જમાલપરુ ચાર રસ્તા જમાલપરુ અમદાવાદ  
મદુ્દામાલ:  
(૧) રીઅલમી XT વાદળી કલરનો મો.ફોનની દકિં.રૂ.-૧૦,૦૦૦/-  
(૨) વીવો ૧૯૧૬ કાળા કલરનો મો.ફોનની દકિં.રૂ.-૮૦૦૦/-  
(૩) રીઅલમી XT વાદળી કલરનો મો.ફોનની દકિં.રૂ.- ૧૦,૦૦૦/-  
(૪) ઓપો એ-5-એસ કાળા કલરનો મો.ફોનની દકિં.રૂ.-૧૦,૦૦૦/- ગણી શકાય તે  
(૫) નબંર વગરન ુલાલ કલરન ુસઝુુકી એક્સેસ એંજીન ન.ં- AF211084665 તર્ા ચેસીસ ન.ં- 
MB8DP11AHG 8191883 નો જેની દકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય જે કુલ્લે રૂ. ૫૮,૦૦૦/- નો 
મદુ્દામાલ  
આ કામગીરી કરનાર અવધકારી તથા કમકચારીઓ: 
                    ડીસીપી ઝોન-૭ સ્કોડ અમદાવાદ શહરેના પો.સ.ઇ.વી.જે.જાડેજા તર્ા મ.સ.ઇ. 
મીલન એલ.રામાણી તર્ા મ.સ.ઇ. અજયકુમાર કનજુી તર્ા હ.ેકો. ગજ ેંરવસિંહ ઇશ્વરવસિંહ તર્ા પો.કો. 
વવજયવસિંહ હનભુા તર્ા પો.કો. હરપાલવસિંહ વવક્રમવસિંહ તર્ા પો.કો. મનભુાઇ વલભુાઇ તર્ા પો.કો. 
ભાનભુાઇ વજુભાઇ તર્ા પો.કો. અંજુમઅલી ઇસમઅલી તર્ા અ.લો.ર. રવવરાજવસિંહ મદહપતવસિંહ 
તર્ા અ.લો.ર. નાગરાજભાઇ અમકુભાઇ  
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નાસતા ફરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 

ડુપ્લીકેટ સોનુાં વેચી નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી  
સરદારનગર પોલીસ                 

                     મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તર્ા સયંકુ્ત પોલીસ 

કવમશ્નર સાહબે શ્રી સેક્ટર-૨ નાઓ તર્ા નાયબ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪ સાહબે તર્ા મદદનીશ 

પોલીસ.કમીશ્નરશ્રી “ જી” ડીવીજન સાહબે  નાઓ તરફર્ી નાસતા-ફરતા આરોપીઓ પકડવાની તેમજ 

વમલકત સબંધી ગનુ્હાઓ શોધી કાઢવા કરેલ સચુના અનશુધંાને પોલીસ ઇન્સપેકટર એચ.બી.પટેલ 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન નાઓની સચુના તર્ા માગટદશટન આધારે કુબેરનગર પોલીસ ચોકીના 
પો.સબ.ઇન્સ. આઇ.કે.મોર્બલયા તર્ા હ.ેકો. કુણાલકુમાર અશોકકુમાર બ.ન-ં૪૪૪૩ તર્ા અ.પો.કોન્સ 

ભરતભાઇ હરચદંભાઇ બ.ન-ં૮૪૫૭ સાર્ે પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગમા ંહતા તે દરમ્યાન 

પો.સબ.ઇન્સ.આઇ.કે.મોર્બલયા તર્ા અ.પો.કોન્સ ભરતભાઇ હરચદંભાઇ બ.ન-ં૮૪૫૭  નાઓન ેસયકુત  

ખાનગી બાતમી હદકકત મળેલ કે, એક ઇસમ જેણે શરીરે છીકણી કલરનો આખી બાયનો શટટ  તર્ા 
સીલેટીયા કલરનુ ંપેન્ટ પહરેેલ છે તે ઇસમ હાલ વાલ્મીકી આવાસ યોજના પાસ ેબહારના ભાગ ેઆવેલ 

કીટલી ઉપર ચા પીવા આવેલ છે તે ઇસમે ચાદંખેડા આઇઓસી રોડ ખાતે આવેલ દકષ્ટ્ણા મોબાઇલ 

નામની દુકાનના માલીકન ેવવશ્વાસમા ંલઇ ડુપ્લીકેટ સોન ુવેચી નાસતો ફરતો ફરે છે જેર્ી સદર જગ્યાએ 

જઈ જોતા બાતમી હદકકત વાળો ઈસમ ત્યા હાજર હોય જેર્ી બાતમીદારે ઓળખી બતાવતા સદર 

ઈસમને સાર્ેના સ્ટાફના માણસોર્ી સ્ર્ળ ઉપર પકડી લઈ તેન ુનામઠામ પછુતા પોત ેપોતાનુ ંનામ 

મવનષકુમાર પનુારામ જાતે બાવરી ઉ.વ-૨૩ રહવેાસી-ગામ-નરતા બાવરી વાસ તા:-ભીનમાલ જી:-

ઝાલોર(રાજસ્ર્ાન) નુ ંહોવાનુ ંજણાવેલ અને સદરીની જડતી તપાસ કરતા તેના પાસેર્ી એક ઓપો 
કંપનીનો એ૩૧ મોડલનો મોબાઇલ ફોન જેની દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ગણાય તે તર્ા તેના પેન્ટના 
બખસ્સામારં્ી અલગ અલગ દરની ચલણી નોટો મળી રૂવપયા ૭,૮૨૦/- રોકડા મળી આવેલ બાદ સદરી 
ઇસમને પછુ પરછ કરતા પોત ેચાદંખેડા આઇઓસી રોડ ખાતે આવેલ દકષ્ટ્ણા મોબાઇલ નામની દુકાનના 
માલીકને વવશ્વાસમા ં લઇ ડુપ્લીકેટ સોન ુ બે દકલો ના રૂવપયા ૨,૦૦,૦૦૦/ નક્કી કરી અને રૂવપયા 
૧,૭૦,૦૦૦/- મા ંવેચી અને રૂવપયા ૩૦,૦૦૦/- બાકી રાખી પોત ેનાસતો ફરતો હોવાન ુજણાવેલ. જેર્ી 
સી.આર.પી.સી કલમ ૧૦૨ મજુબ મદુ્દામાલ કબજે કરી મળી આવેલ આરોપીને સી.આર.પી.સી ક્લમ 

૪૧(૧)ડી મજુબ પકડી અટક કરવામા આવેલ છે અને સદરહુ બાબત ેચાદંખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 
ફ.ગ.ુર.ન.ં-૪૭/૨૦૨૦ ઈપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ મજુબનો ગનુો દાખલ ર્યેલ હોય જેર્ી 
અનડીટેક્ટ ગનુો ડીટેક્ટ કરી સારી કામગીરી કરવામા આવેલ છે. આ ગનુાના કામ ેજરૂરી કાયટવાહી 
કરવા સારંુ આરોપી તર્ા મદુ્દામાલ તર્ા કરેલ તપાસના કાગળો ચાદંખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 
સોંપવામા ંઆવેલ છે. 
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આરોપી:- મવનષકુમાર પનુારામ જાતે બાવરી ઉ.વ-૨૩, રહવેાસી-ગામ-નરતા બાવરી વાસ તા:-
ભીનમાલ જી:-  ઝાલોર (રાજસ્ર્ાન)   

મદુ્દામાલ;- ઓપો કંપનીનો એ૩૧ મોડલનો મોબાઇલ ફોન જેની દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તર્ા રોકડા રૂવપયા 
૭૮૨૦/- 

કામગીરી કરનાર અધીકારી/કમકચારી;-(૧) પો.સબ.ઇન્સ.આઇ.કે.મોર્બલયા કુબેરનગર પોલીસ ચોકી 
તર્ા (૨) હ.ેકો.કુણાલકુમાર અશોકકુમાર બ.ન-ં૪૪૪૩ (૩) અ.પો.કોન્સ.ભરતભાઇ.હરચદંભાઇ.બ.ન-ં

૮૪૫૭ 
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જુગારના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  

જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસ 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંપ્રોહી-જુગારની પ્રવવૃત અટકાવવા સારૂ અમદાવાદ શહરે પોલીસ 

કવમશ્નર શ્રી તર્ા સયકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે તર્ા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૫ 

શ્રી તર્ા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર “આઈ” ડીવીજન શ્રી નાઓની સચુના તર્ા માગટદશટન હઠેળ 
અમો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ ઓઢવ અંબબકાનગર જી.આઇ.ડી.સી રોડ ન-ં૫, 

ટાઇગર એસ્ટેટ શેડ ન-ં૭૧/પી મારં્ી કુલ-૬ આરોપીઓને ગજંીપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડતા તા-૦૮/૦૩/૨૦૨૦ ના ક.૧૯/૫૦ વાગે પકડી તેઓ વવરૂધ્ધ જુગાર ધાર કલમ ૪,૫ મજુબ 
કાયદેસર કરી જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી સારી કામગીરી કરવામા ં આવેલ છે. તા-
૦૮/૦૩/૨૦૨૦ 

આરોપીઓના નામ-સરનામા: 
   (૧) અબભષેકભાઇ પોપટભાઇ પટેલ ઉ.વ.૩૭ રહ:ે મ.ન-ંએ/૧/૧૦૬, મધવુદૃ રો-હાઉસ, કે.કે.નગર 

રોડ, ઘાટલોડીયા, અ’વાદ શહરે તર્ા (૨) મહને્રભાઇ બાબભુાઇ પટેલ, ઉ.વ.૩૯ રહ:ે મ.ન-ં૧૩, 

સરુોહી પાકટ સોસાયટી, સોપાન રેસીડન્સી સામે, વનકોલ-નરોડા રોડ, વનકોલ, અ’વાદ શહરે તર્ા 
(૩) નવીનભાઇ બાબભુાઇ જોડે(મરાઠી), ઉ.વ.૪૬ રહ-ે મ.ન-ં૩૯, કણાટવતી હોમ્સ, વનરાતં ચોકડી, 
વસ્ત્રાલ, રામોલ, અ’વાદ શહરે તર્ા (૪) બકુલભાઇ જયવંતલાલ નાયક, ઉ.વ.૪૫ રહ:ે બી/૩૫, 

ઇન્દીરાનગર હુડકો, વસિંગરવા-કઠવાડા, અ’વાદ શહરે તર્ા (૫) અશોકભાઇ અંબાલાલ પટેલ, 

ઉ.વ.૪૦ રહ:ે મ.ન-ં૧૦, વસિંફોની હોમ્સ, પી.ડી.પી.રોડ, રાયસણ, ગાધંીનગર તર્ા (૬) અવપિતભાઇ 
હસમખુલાલ ડાભી, ઉ.વ.૩૪ રહ:ે મ.ન-ંઇ/૨૦૮, કણાટવતી ફ્લેટ, મણીનગર ચાર રસ્તા પાસે, 
મણીનગર, અ’વાદ શહરે 

 

કામગીરી કરનાર અધીકારી/કમકચારી: પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા, પો.સબ.ઇન્સ 
આર.એ.ઝાલા, અ.હ.ેકો વત્રપાલવસિંહ રઘવુીરવસિંહ બ.ન.ં૪૭૯૯, અ.હડે.કોન્સ દદલીપવસિંહ દકશોરવસિંહ 
બ.ન-ં૭૫૮૯, અ.હ.ેકોન્સ સજંયવસિંહ ગણપતવસિંહ બ.ન-ં૩૬૪૭, અ.હ.ેકો અજીતભાઇ ભીખાભાઇ 

બ.ન-ં૪૨૯૪ તર્ા અ.પો.કો સદંદપભાઇ જયવંતભાઇ બ.ન-ં૧૦૧૬૩. 

  

બાતમી હકીકત: અ.હ.ેકો વત્રપાલવસિંહ રઘવુીરવસિંહ તર્ા પો.કો સદંદપભાઇ જયવંતભાઇ 

 

મદુ્દામાલ: અંગ જડતીના નાણંા રુવપયા ૨૫,૮૫૦/- તર્ા નાળના રુપીયા ૪,૦૦૦/- તર્ા દાવના 
નાણા રુપીયા ૧૩,૬૦૦/- મળી કુલ્લે રુ.૪૩૪૫૦/- તર્ા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૬ દક.રુ.૪૫૦૦૦/ 
તર્ા ગજંીપાના કેટ નગં-૦૧ દક.રુ. ૦૦/૦૦ તર્ા વાહનો નગં-૫ કુલ્લે દક.રુ.૭,૪૫,૦૦૦/- મળી 
કુલ્લે રુપીયા ૮,૩૩,૪૫૦/- ના મત્તાનો મદુામાલ 
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મહીલા દદવસે ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ચોરી-છુપીથી દારૂનો વ્યવસાય 
કરતી મહીલાઓની સાથે મીટીંગ કરી દારૂની પ્રવતુ્તી બાંધ કરી અન્ય વ્યવસાય 
કરવા સમજણ આપતી ઇસનપરુ પોલીસ તથા માનવ અવધકાર સરુક્ષા સાંઘ    

 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
                                  
            આજરોજ તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી 
જે.એમ.સોલકંી સાહબે તર્ા સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તર્ા “સી” ટીમ દ્વારા 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ચોરી-છુપીર્ી દારૂ વેચવાની અસામાજીક પ્રવતુ્તી ચલાવતા 
મહીલા બટુલેગરોની ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મીટીંગ બોલાવી આ મીટીંગમા ૧૨ મહીલા તર્ા 
૫ પરુૂષ હાજર રહલેા અને માનવ અવધકાર સરુક્ષા સઘંના ગજુરાતના પ્રમખુ શ્રી દકરણભાઇ કંસારા 
તર્ા ઉપપ્રમખુ શ્રી કેતનભાઇ કંસારા તર્ા એપીક ફાઉન્ડેશનના પ્રમખુ/એકવીયસ સ્મોલ ફાયનાન્સ 
બેન્કના મેનેજર શ્રી વમલન વાઘેલા નાઓને પણ હાજર રાખી આ મહીલાઓને દારૂની પ્રવતુ્તી બધં 
કરી અન્ય વ્યવસાય કરવા માટે સમજાવવામા આવલે અને અન્ય વ્યવસાય કરવા માટે ફાયનાન્સની 
જરૂરીયાત ઉભી ર્ાય તો એકવીયસ સ્મોલ ફાયનાન્સ બેન્કના મેનેજર શ્રીએ જરૂરીયાત મજુબની 
લોન આપવાન ુપણ મીટીંગમા જણાવેલ અને મહીલાઓએ પોતે આ દારૂ વેચવાની પ્રવતુ્તી નહી 
કરવાની બાહધેરી આપેલ છે  
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મહીલા દદવસે ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશનમા ફરજ બજાવતા મહીલા 
કમકચારીઓન ુઇસનપરુ પોલીસ તથા માનવ અવધકાર સરુક્ષા સાંઘ 

તરફથી સન્માન કરવા બાબત                                   
            આજરોજ તા ૦૮/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી જે.એમ.સોલકંી 
સાહબે તર્ા સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તર્ા સ્ટાફ તર્ા માનવ અવધકાર સરુક્ષા 
સઘં દ્વારા સયકુ્ત રીતે મહીલા દદવસે ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરજ બજાવતા મહીલા પોલીસ 
કમટચારીઓન ુબકેુ આપી સન્માન કરવામા આવેલ છે  
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“SHE TEAM” ની કામગીરીની વવગત  

 
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા 
ની  રામલાલ ખાડો   વવસ્તાર મા ં રહતેી મદહલા 
અન ે છોકરી  સારે્ વાતચીત કરી તર્ા તેમને ગડુ 
ટચ  તર્ા બેડ ટચ  વવશે માદહતી આપી 
તર્ા  તેમને ૧૦૦ ,૧૮૧,૧૦૯૧ મદહલા 
હલે્પલાઇન ની માદહતી આપી. 

 

  
વટવા પો.સ્ટે વવસ્તારમા ંઆવેલ સ્કુલો ખાતે SHE 

ટીમે મદહલા હલે્પલાઇન તર્ા પોલીસ 
હલે્પલાઈન વવશ ે સમજ કરી મદહલા ઓની 
સરુક્ષા બાબતે જરૂરી માગટદશટન પરંુૂ પાડવામા ં
આવ્યુ.ં 

 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મહીલા દદન વનવમતે 
મદહલાઓનુ ંસન્માન કરવામા ંઆવેલ છે. 
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સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા 
વવસ્તાર મા ં રહતેી મદહલા અને  છોકરી  સાર્ ે
વાતચીત કરી તેમને ૧૦૦,૧૮૧,૧૦૯૧ મદહલા 
હલે્પલાઇન ની માદહતી આપી. 
 

 

  
સોલા હાઇકોટટ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા 
ગોતા ખાતે આવેલ દેવ પદરસર સોસાયટીમા ં
બાળકો, મદહલાઓ તેમજ વસનીયર સીટીઝનોની 
મીટીંગ કરી મદહલા જાગતૃીના કાયદા તેમજ 
મદહલા હલે્પલાઇન નબંર વવશે જાણકારી 
આપવામા આવી.   

 
    
 
 
 
 


