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 તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦  બધુવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૮૪/૨૦૨૦ 

“ SHE TEAM “ ની કામગીરીની વવગત 

આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન 

આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન “સી ટીમ” ની કામગીરી 
આનદંનગર પોલીસ સ્ટેશન  વિસ્તાર શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે ૭૦ િર્ષના વઘૃ્ધા પાસે ભીખ 

મગંાિિા વધૃ્ધાના દોહીત્ર  છેલ્લા ઘણા સમયથી મકુી જતા અને લઇ જતા હોિાનુ ંઆનદંનગર 
પોલીસને ધ્યાન ઉપર આિતા આનદંનગર પોલીસની “સી ટીમ” એ તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ 
આનદંનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વધૃ્ધાના દોહીત્ર વિરૂધ્ધ કલમ- ૨૬૮,૨૯૦ તથા મેન્ટેનન્સ એન્ડ 
િેલ્ફેર ઓફ પેરેન્ટસ એન્ડ સીનીયર સીટીજન એક્ટ ૨૦૦૭ ની કલમ- ૨૪ મજુબ ગનુો નોંધી 
વધૃ્ધાના દોહીત્રની અટકાયત કરી આગળની કાયષિાહી હાથ ધરી હતી.  
 વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તા-૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ સીની. પોલીસ ઇન્સપેકટર 
એચ.િી.સીસારા. નાઓના માગષદશષન નીચે િટિા SHE ટીમ ઇન્ચાર્જ શ્રી વ.ુમ.સ.ઇ અમતૃાબેન 
યોગેશકુમાર બ.ન-૪૧૦ તથા વ.ુમ.સ.ઇ સોનલબેન કેશરીવસિંહ બ.ન-ં૪૧૪ તથા પો.કો મેહુલભાઇ 
બાબરભાઇ બ.ન-ં૬૧૨૭ તથા વ.ુલોકરક્ષક કોમલબેન રાજુભાઇ બ.ન-ં૨૮૫૬ તથા પો.કો 
ઇમરાનખાન ઇમામખાન બ.ન-ં૬૨૨૧ નાઓદ્વારા UCD(AMC) અધીકારી શ્રીઓ સાથે દારૂની 
બદીઓને દૂર કરિાનો પોગ્રામ કરિામા ં આિેલ જેમા ં અગાઉ દારૂ મા ં પાકડાયેલ 25 જેટલી 
મહીલાઓને પનુ: િસન માટેં જરૂરી માગષદશષન આપેલ.  

   

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પાસા હઠેળ અટકાયતની વવગત 

ગનુા  વનવારણ શાખા :- 
અમદાિાદ શહરે વિસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ અટકાિિાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કવમશ્ર્નર શ્રી 

આશીર્ ભાહટયાનાઓએ તા.૧૧.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાિાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે વિસ્તારમા ં
વમલક્ત સબધંી શરીર સબધંીÊ  વમલક્ત સબધંી ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ કરતા ઇસમો વિરુધ્ધ નીચે 
મજુબની વિગતે પાસા હુકમ કરિામા ંઆિેલ  છે. 
➢ અમદાિાદ શહરેના ઓઢિ તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ંપોતાના સાગહરતો સાથ ે

મળી લોકોની દુકાનમા પ્રિેશ કરી કોપર બ્રાસ એલ્યમુીનીયમ તથા સ્ટીલના સ્રેપ (ભગંાર) ની 
ચોરી કરી લઈ જઈ ચોરી કરેલ મદુામાલ  િેચાણ કરિાના ઈરાદે પોતાના ક્જામા રાખી 
એકબીાના મેળાપીપણા મા આવથિક નાણાકીય લાભ મેળિિાના ઈરાદે ાહરે જનતાને આવથિક 
નકુશાન કરનાર ગનુાહહત માનસ ધરાિનાર ઈસમ નામે રાધેશ્યામ ઉફે ગોરધનજી રામસખુજી 
કુમાિત રહિેાસી- અમરતભાઈ રબારીના મકાનમા,લક્ષ્મીનગર નાના ચચલોડા ગેટની સામ ે
નરોડા અમદાિાદ શહરે મળુ િતન ગામ-રુપાહલેી બસ સ્ટેશન ની પાસે થાના રહલેા તા.બનેડા 
જજ.ભીલિાડા રાજસ્થાન વિરુધ્ધ પાસા િોરંટ ારી કરી તેઓને િડોદરા  જેલ ખાતે મોકલિાની 
તજિીજ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 

રાધેશ્યામ ઉફે ગોરધનજી રામસખુજી કુમાિત રહિેાસી- અમરતભાઈ 
રબારીના મકાનમા,લક્ષ્મીનગર નાના ચચલોડા ગેટની સામે નરોડા 
અમદાિાદ શહરે મળુ િતન ગામ-રુપાહલેી બસ સ્ટેશન ની પાસે થાના 
રહલેા તા.બનેડા જજ.ભીલિાડા રાજસ્થાન  

➢ અમદાિાદ શહરેના કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન તથા િડોદરા રેલ્િે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા 
પોતાના સાગહરતો સાથે મળી લોકોની નજર ચકુિી ઉંધની તકનો લાભ લઈ  બેગની ચેઈન 
ખોલી અગર તો ડુપ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી બેગમા મકેુલ પ્લાસ્ટીક ના ડબા સાથે સોનાના 
દાગીના રોકડ નાણાની ચોરી કરી લઈ જનાર અને ચોરી કરી મેળિેલ મદુામાલ િેચાણ કરિાના 
ઈરાદે પોતાના ક્બામા રાખી આવથિક નાણાકીય લાભ મેળિનાર અને ગનુાહહત માનસ 
ધરાિનાર ઈસમો નામે (૧) રાકેશ હકરુરામ નદંરામ સાસી( રાજપતુ) રહ.ેગામ-બખલાણા થાન- 
બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા (૨) જોગીંદર રામફ્લ  અમરવસિંહ સાસી (રાજપતુ) 
રહિેાસી- ગામ શોરખી  થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા(૩) સરેુન્દર ઉફે મીન્ની 
સરિર ચબરસાલ્લા સાસી (રાજપતુ) રહિેાસી-ગામ રોહનાત તા.બોણીખેડા જીલ્લા- ભિાની 
હરીયાણા (૪) સત્બીર ઉફે મીના બનિારી ઝાલા સાસી (રાજપતુ) રહિેાસી- ગામ- શોરખી 
થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા (૫) રામચદંર અમરવસહ કનૈયાલાલ 
સાસી(રાજપતુ) રહિેાસી- ગામ- શોરખી થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા મળુ 
રહિેાસી-એ/૯૮ અગરનગર પ્રેમનગર વિભાગ-૩ હકરાડી સલેુમાન નગર હદલ્હી  વિરુધ્ધ પાસા 
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િોરંટ ારી કરી તેઓને  સરુત તથા િડોદારા જેલ ખાતે મોકલિાની તજિીજ કરિામા ંઆિેલ 
છે. 

 

રાકેશ હકરુરામ નદંરામ સાસી( રાજપતુ) રહ.ેગામ-બખલાણા થાન- 
બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા 

 

જોગીંદર રામફ્લ  અમરવસિંહ સાસી (રાજપતુ) રહિેાસી- ગામ શોરખી  
થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા 

 

સરેુન્દર ઉફે મીન્ની સરિર ચબરસાલ્લા સાસી (રાજપતુ) રહિેાસી-ગામ 
રોહનાત તા.બોણીખેડા જીલ્લા- ભિાની હરીયાણા 

 

સત્બીર ઉફે મીના બનિારી ઝાલા સાસી (રાજપતુ) રહિેાસી- ગામ- 
શોરખી થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા  

 

રામચદંર અમરવસહ કનૈયાલાલ સાસી(રાજપતુ) રહિેાસી- ગામ- 
શોરખી થાન- બાસ, તા- આશી જીલ્લા- હહશાર હહરયાણા મળુ રહિેાસી-
એ/૯૮ અગરનગર પ્રેમનગર વિભાગ-૩ હકરાડી સલેુમાન નગર હદલ્હી    

 

➢ આ ઉપરાતં શરીર સબધંી ગનુાઓની પ્રવવૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમ મળી કુલ્લે ૮ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત તથા િડોદરા  જેલ ખાતે મોકલિા તજિીજ 
કરિામા ંઆિેલ છે.  
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન :-  

તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ વમલ્કતના ગનુ્હાના આરોપીને પાસા હઠેળ અટકાયત 

કરતી કૃષ્ણનગર પોલીસ  

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન પાસા નબંર-૦૨/૨૦૨૦  

મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ શહરે તથા અવધક પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેકટર-૨ તથા 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” હડિીઝન નાઓના માગષદશષન 
હઠેળ તેમજ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ ન.ં(૧).કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે. ફસ્ટષ ગ.ુર.ન.ં૯૯/૨૦૧૯ 
ઇપીકો કલમ ૩૨૫,૩૨૩,૨૯૪(ખ) તથા GP ACT ૧૩૫(૧) મજુબ (૨).કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે. 
ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૩૨૦૦૦૦૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૨૬,૩૨૪,૩૨૩,૨૯૪(ખ),૫૦૬(૨),૧૧૪ તથા GP 

ACT ૧૩૫(૧) મજુબના શરીર સબધંેના ગનુાઓ દાખલ થયલે જે આઘારે રેકડષ તૈયાર કરી તેના વિરૂધ્ધ 
પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓ તરફ મોકલી આપતા મે.પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓના રમાકંઃPCB/DTN/PASA/૧૬૫/૨૦૨૦ તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ના હુકમ 
આઘારે તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાકઃ૨૨/૧૦ િાગ ેપાસા હુકમની બજિણી કરી પાસા હઠેળ અટકાયત 
કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપિા તજિીજ કરેલ છે.તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ 

આરોપીનુ ં નામ :- શ્રી યોગેશ ઉફે િીકી ઉફે લલ્લો રમેશભાઇ માથરુ ઉ.િ.૨૨ ઘઘંોઃ-છુટક મજુરી 
રહ.ેકેિડાજીની ચાલી પ્રદીપ કીરાણા સ્ટોસષની ગલી ઠકકરનગર અમદાિાદ શહરે 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમષચારી 
     પી.આઇ પસષનલ એએસઆઇ રમણભાઇ કરશનભાઇ બ.ન.ં૭૭૫૨ તથા અ.હ.ેકો. હરદીપવસિંહ બલભદ્રવસિંહ 
બ.ન.ં૮૯૨૮ તથા અ.પો.કો. મયરુવસિંહ ઉદેવસિંહ બ.ન.ં૮૬૮૫ તથા અ.લોકરક્ષક કલ્પેશવસિંહ પોપટભાઇ 
બ.ન.ં૧૨૨૦   

 
  


