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 તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦  શનિવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી િાં.૫૬૪/૨૦૨૦ 

ખાંડણી માાંગવાિા અરોપીિી અટકાયતિી નવગત 
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ 

અમદાવાદ શહરેિા અસાંખ્ય પોલીસ સ્ટેશિમાાં મારામારી તથા ખાંડણી માાંગવાિા 
કેસોમાાં અગાઉ પકડાયેલ નવજય @ નવજ્જુ બોડીિે એરપોટટ  પોલીસ સ્ટેશિિા 

મારામારીિા ગનુ્હામાાં પકડી પાડી એરપોટટ  પોલીસ સ્ટેશિિે સોંપિી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, 
  

અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી તથા વમલકત સબાંધી ગનુ્હાઓ 
અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સારુ ખાસ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અજય કુમાર તોમર સાહબે તથા નાયબ પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી દદપન ભદ્રન સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાર મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.વી. 
ગોદહલ સાહબે નાઓના માગગદશગન હઠેળ એન્ટી પ્રોપટી સ્્વોડ-૧ ના પોલીસ ઈન્સપે્ટર શ્રી એન.આર.બ્રહ્મભટ્ટ 
નાઓની રાહબરી હઠેળ સ્કોડના પો.સ.ઈ. શ્રી વી.એન. ભરવાડ તથા સ્ટાફના માણસો અમદાવાદ શહરે 
વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતાાં તે દરમ્યાન મળેલ બાતમી હદકકત આધારે અમદાવાદ શહરે મેમનગર ફાયર 
સ્ટેશન નજીકમાાં આવેલ ચા નાસ્તાના સ્ટોલ ઉપરથી વવજય @ વવજ્જુ બોડી સ/ઓ રાજકુમાર ઉત્તમચાંદાણી 
ઉ.વ. ૪૦ રહ.ે ડી/૨૦, બાલાજી એન્કલેવ, હદરદશગન ચાર રસ્તા પાસે, નવા નરોડા, અમદાવાદ શહરે પાસેથી 
હોન્ડા એ્ટીવા દક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ ૨ દક.રૂ. ૧૦૦૦/- મળી કુલ દક.રૂ. ૨૬,૦૦૦/- 
ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી એરપોટગ પોલીસ સ્ટેશનના એ ગ.ુર.નાં. ૧૧૧૯૧૦૪૬૨૦૦૨૦૩/૨૦૨૦ ધી ઈ.પી.કો. 
કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮, ૨૯૪(ખ),૫૦૬(૨),૪૨૭ તથા જી.પી.એ્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબના ગનુ્હામાાં નાસતો 
ફરતો હોય જેથી સદરીને તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગ્યે પકડી અટક કરવામાાં આવેલ છે, 

 
સદરી આરોપીનો ગનુ્હાદહત ઈવતહાસ જોતા આજદીન સધુી સરદારનગર, મેઘાણીનગર, 

શાહીબાગ, નરોડા, મણીનગર, નવરાંગપરુા, માધવપરુા, કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારોમાાં મળી આશરે 
ત્રીસેક જેટલા મારા મારી તથા ખાંડણી ઉઘરાવવાના ગનુ્હાઓ પકડાયેલ છે. તેમજ ૭ વખત પાસા અટકાયત 
પણ ભોગવલે છે.  

 

 

જિસાંપકટ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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 ઘરફોડ ચોરી કરનાર આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશિ   
 
ઓઢવ પો.સ્ટે.નવસ્તારમા આવેલ ચમિિગર સોસાયટીિા રહણેાાંક મકાિ િાં-૦૪ મા 
રોકડ િાણા રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા એક નવવો કાંપિી મોબાઇલ ફોિ જેિી કકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂ.૫૦,૦૦૦/- િી મત્તાિી થયેલ ઘરફોડ ચોરીિો ભેદ ઉકેલી ચોરીમા ગયેલ 
રોકડા િાણા પૈકી રૂ.૧૪,૮૫૦/- તથા નવવો કાંપિીિો મોબાઇલ જેિી કકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે ૨૪,૮૫૦/- રીકવર કરી ઘરફોડ ચોરી કરિાર આરોપીિે પકડી પાડતી 

સવેલન્સ સ્ક્વોડ ખોખરા પોલીસ 
 

  નાયબ પોલીસ કવમશનરશ્રી,ઝોન-૫,તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી ‘આઇ’ 

ડીવીઝન અમદાવાદ શહરેનાઓ દ્વારા મીલ્કત સબાંધી ગનુાઓ શોધી કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના 

આધારે ખોખરા પો.સ્ટે.પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી, બી.જે.ઝાલાઓના સીધા માગગદશગન હઠેળ ખોખરા 

પો.સ્ટે.સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી,એન.બી.લોઢા તથા સ્ટાફના એ.એસ.આઇ.તેજપાલવસહ 

પરુણવસહ બ.નાં.૭૭૨૮ તથા અ.હડે.કોંસ.નરેન્દ્રવસિંહ દાનવસિંહ બ.નાં.૧૦૧૩૫ તથા પો.કો.વવજયવસિંહ 

અજમલભાઇ બ.નાં.૮૦૦૩ તથા લો.ર.ભદ્રવસિંહ ગાંભીરવસિંહ બ.નાં.૮૦૦૬ તથા લો.ર.સવુનલકુમાર 

કાળુભાઇ બ.નાં.૫૯૫ તથા લો.ર.સાંજયવસિંહ દેહાભાઇ બ.નાં.૧૪૬૪ માણસો સાથે પો.સ્ટે વવસ્તારમાાં 

પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન પેટ્રોલીંગ ફરતા ફરતા ખોખરા મણીયાસા બગીચા પાસે આગળ આવતા 

સાથેના લો.ર.સાંજયવસિંહ દેહાભાઇ બ.નાં.૧૪૬૪ નાઓને મળેલ ચોક્કસ બાતમી આધારે આરોપી 

વનરજ સ/ઓ શીવલાલ રૂપચાંદ ચૌહાન ઉ.વ.૧૯ રહ.ેભગવાનદાસની ચાલી ભાઇપરુા ખોખરા 

અમદાવાદ શહરે રોકી અંગઝડતી તપાસ કરતા ઝડતીમાાંથી જુદાજુદા દરની ચલણી નોટો મળી 

આવેલ જે ગણી જોતા કુલ્લે રોકડ નાણાાં રૂ.૧૪,૮૫૦/- તથા એક વવવો કાંપનીનો વી-૧૧ પ્રો 

મોડલનો મોબાઇલ ફોન જેની દકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ગણી શકાય જે મળી આવતા સદરી ઇસમની યુ્ તી 

પ્રયુ્ તીથી પછુપરછ કરતા સદરીએ જણાવેલ કે, “ગઇ તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ રાત્રીના 

સોનીની ચાલી ગીતા ગૌરી વસનેમાની બાજુમા આવેલ ચમનનગર સોસાયટીમા ગયેલ અને ત્યા 

એક બાંધ મકાનમા દરવાજાનો લોક ખોલી મકાનમા પ્રવેશ કરી રૂમમા રાખેલ લાકડાના કબાટન ુ

લોક તોડી રોકડ નાણા જે આશરે ૩૫ થી ૪૦ હજાર જેટલા હતા તે તથા ઉપરો્ત મોબાઇલ 

ફોનની ચોરી કરી લીધેલ અને રોકડા રૂવપયા પૈકીના ઉપરો્ત મારી પાસેથી મળી આવેલ  
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રૂ.૧૪,૮૫૦/- અંગત ખચગ કરતા વધેલ છે,” સદરી ઇસમે આ રોકડ નાણા તથા મોબાઇલ ફોન 

ઓઢવ પો.સ્ટે. વવસ્તારમાાંથી ઘરફોડ ચોરી કરી લીધેલ હોવાનુાં જણાવતા સદરી બાબતે ઓઢવ 

પો.સ્ટે.ખાતે તપાસ કરતા આ બાબતે એ-પાટગ ૧૧૧૯૧૦૩૭૨૦૦૨૬૦/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ 

૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબનો ગનુો રજીસ્ટર થયેલ હોય જે ગનુાનો ભેદ ઉકેલી મદુ્દામાલ રીકવર કરી 

સદરી આરોપીને તા.૨૦/૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)આઇ 

મજુબ પકડી અટક કરી વધ ુકાયગવાહી સારૂ ઓઢવ પો.સ્ટે.સોપી પ્રશન્સનીય કામગીરી કરેલ છે. 
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પ્રોહીના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 

કૃષ્ણિગર પોલીસ સ્ટેશિ  

 

કૃષ્ણિગર પોલીસ સ્ટેશિ નવસ્તારમાાં ઇંગ્લીસ દારૂિો મોટા પ્રમાણમાાં જથ્થો શોધી 
કાઢી ગણિાપાત્ર કેશ કરી સારી કામગીરી કરતી સવેલન્સ ટીમ 

 

                         મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સાંયકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” દડવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે પ્રોહીબીશન ની બાંદી સદાંતર નેસ્તનાબકુ કરવા સારૂ સખતમાાં સખત 
પેટ્રોલલિંગ રાખી પ્રોહી લલસ્ટેડ/ અનલલસ્ટેડ બટુલેગરો ઉપર સરત રેઇડો કરવા તેમજ HS MCR 

નાસતા-ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા વમલકત સબાંધી ગનુ્હાઓ સોધી કાઢવા તેમજ બનતા 
ગનુ્હાઓ અટકાવવા સારૂ સચુના કરેલ હોય જે અનસુાંધાને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ 
ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ સવેલન્સ સ્કોડગ પો.સબ.ઇન્સ વી.એમ.ગોદહલ તથા સાથેના 
સ્ટાફના માણસો તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ક.૧૯/૦૦ વાગ્યાથી પો.સ્ટે વવસ્તાર સધન પેટ્રોલલિંગ 
ફરી વવજય પાકગ ત્રણ રસ્તા પાંહોચતા પો.સબ.ઇન્સ વી.એમ.ગોદહલ સાહબેની ખાનગી બાતમી હદકકત 
આધારે  ” બે એમ.સી.આર/દહસ્ટ્રીસીટર આરોપીઓન ેશ્યામ પાકગ સોસાયટી મ.નાં-૪૨ માાંથી ભારતીય 
બનાવટનો વવદેશી દારૂનો જથ્થો અલગ-અલગ બ્રાન્ડની નાની-મોટી બોટલો નાંગ-૪૦૮ 
દક.રૂ.૧,૨૭,૨૦૦/-તથા લબયરનો જથ્થો ટીન ૪૮-નાંગ દક.રૂ.૯,૬૦૦/-તથા આરોપીઓની 
અંગજડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ દક.રૂ.૧,૦૦૦/-મળી કુલ્લે દક.રૂ.૧,૩૭,૮૦૦/-
નો મદુ્દામાલ પોતાના કબ્ઝા બોગવટાના મકાનમાાં અલગ-અલગ જગ્યાઓએ થોડો-થોડો સાંતાડી 
રાખી ચોરી છુપીથી ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે તેન ુ વેચાણ કરતા મળી આવતા 
ક.૨૩/૩૦ વાગે પકડી પાડી વવદેશી દારૂનો જથ્થો આપનાર આરોપી લબટ્ટી રહ,ેમેમ્કો અમદાવાદ 
શહરે જેના પરુા નામ સરનામની ખબર નથી જેનો મો.નાં.૭૫૬૭૭૧૪૦૯૫ છે તે નહી મળી આવતા 
તેની શોધ-ખોળ તપાસ ચાલ ુ રાખી આરોપીઓ વવરૂધ્ધ ધી પ્રોહી એકટ કલમ-
૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ મજુબની કાયદેસરની કાયગવાહી કરી ગણનાપાત્ર કેશ સોધી કાઢી 
પ્રસાંસનીય કામગીરી કરેલ છે તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦  

આરોપીઓિા િામ :- નાં-(૧)કાવતિક ઉફે જોન્ટી વવક્રમભાઇ શાંભદુાસ જાતે પટેલ ઉ.વ.૨૨ રહ,ેમ.નાં-
૪૨,શ્યામ પાકગ સોસાયટી સરદાર ચોક પાસે નવા નરોડા કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે તથા નાં-
(૨)ધમેન્દ્રવસિંહ ઉફે ધમો અભેવસિંહ જાતે બારડ ઉ.વ.૨૮ રહ,ેમ.નાં-૩૩૭,વવભાગ-૨ પાશ્વનાથ ટાઉન 
શીપ નવા નરોડા કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે તથા વોન્ટેડ નાં-(૩) લબટ્ટી રહ,ેમેમ્કો અમદાવાદ શહરે 
જેના પરુા નામ સરનામની ખબર નથી જેનો મો.નાં.૭૫૬૭૭૧૪૦૯૫ છે તે  
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આરોપીઓિો પવુટ ઇતીહાસ:- બને્ન આરોપીઓ કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે ના દહસ્ટ્રીસીટર છે અને બને્ન 
આરોપીઓ વવરૂધ્ધમાાં વમલકત સબાંધી,શરીર સબાંધી તેમજ પ્રોહીબીશન ના ગનુ્હાઓમાાં સાંડોવાયેલ 
છે તેમજ પાસા અટકાયત પણ ભોગવેલ છે  

મદુ્દામાલ- ભારતી બનાવટનો ઇંગ્લીસ દારૂ તથા લબટર મળી કુલ્લે નાંગ-૪૫૬ કુલ્લે 
દક.રૂ.૧,૩૬,૮૦૦/- તથા બે મો.ફોન દક.રૂ.૧,૦૦૦/-નો મદુ્દામાલ  

કામગીરી કરિાર અનધકારી/કમટચારી 
                       પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોદહલ તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો એ.એસ.આઇ 
રણજીતવસિંહ રણછોડવસિંહ બ.નાં-૬૯૫૭ તથા અ.હડે.કોન્સ જીતેન્દ્રવસિંહ જ્ઞાનવસિંહ બ.નાં-૯૧૧૧ તથા 
અ.હડે.કોન્સ કલ્પેશકુમાર રણછોડભાઇ બ.નાં-૭૦૫૧ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર વસાંતભાઇ બ.નાં-
૬૮૧૨ તથા સાંજયવસિંહ ભરતવસિંહ બ.નાં-૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કોન્સ દહતેશકુમાર ગોકળભાઇ બ.નાં-
૯૯૯૪ તથા અ.પો.કોન્સ દહરેનકુમાર મધસુદુનભાઇ બ.નાં-૧૧૮૦૨ તથા લોકરક્ષક લાલાભાઇ 
દેવાભાઇ બ.નાં-૪૮૩ તથા લોકરક્ષક વેલાજી હમેાજી બ.નાં-૯૨૪ તથા લોકરક્ષક અવવનાશવસિંહ 
ઇન્દ્રવસિંહ બ.નાં-૫૦૯ તથા બીજા સ્ટાફના માણસો 
 

આરોપીઓિો ફોટો 
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રામોલ પોલીસ  
 

દક.રૂ. ૩૬,૦૦૦/- ના ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂના જથ્થા તથા 
વાહન સાથે આરોપીની ધરપકડ કરતી રામોલ પોલીસ 

 

                       માનનીય પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી તથા સાંયકુત પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી સેકટર-૨ 

સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદવનશ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી આઇ 

દડવીઝન નાઓએ દારુ જુગારની પ્રવવૃત નેસ્ત-નાબદુ કરવા સચુના કરેલ હોય જે આધારે અમોએ 

સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ વી.બી.વાઘેલા નાઓને આવી પ્રવ્રતુી કરતા ઇસમોની વવરુધ્ધ કડક 

કાયગવાહી કરવા સચુના કરેલ જે અનસુાંધાને સવેલન્સ સ્કોડના પોસઇશ્રી વી.બી.વાઘેલા નાઓ 

સ્ટાફના માણસો પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં ના.રા. પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન કલાક ૦૨/૪૦ વાગે 

રામોલ પાાંજરાપોળ પાસ ેઆવતા પો.સ.ઇ વી.બી.વાઘેલા નાઓન ેખાનગી રાહ ેબાતમી હકીકત 

મળેલ કે એક ગોલ્ડન કલરની ટોયોટા કાંપનીની કોરોલા ગાડી નાંબર જી.જે.૦૧. એચ.પી.૩૦૧૮ નો 

ચાલક પોતાના કબ્જાની ગાડીમાાં ગેર કાયદેસરનો ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂનો જથ્થો રાખી 

ઓઢવ તરફથી આવી અત્રે થઇ હાથીજણ તરફ જનાર છે જે હકીકત આધારે પો.સ.ઇ નાઓએ બે 

પાંચોના માણસોની સાથે રોડ ઉપર જરૂરી આડાશ ઉભી કરાવી ગાડીની વોચમાાં હાજર રહી ગાડી 

આવતા જે ગાડીમાાંથી (૧) ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની બોટલ નાંગ-૭૨ દક.રૂ. ૩૬,૦૦૦/- 

(૨) કોરોલા ગાડી નાં. જી.જે.૦૧.એચ.પી.૩૦૧૮ દક.રુ. ૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રુવપયા 

૨,૮૬,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે આરોપી રાજેશભાઇ નારાયણ સ્વરૂપ શમાગ ઉવ. ૩૩ રહ.ે 

હનમુાનનગર બચભુાઇનો કુવો વટવા અમદાવાદ શહરે મળુવતન. ગામ. બહા તા.જી.આગ્રા 

ઉત્તરપ્રદેશ નાને તારીખ ૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૩/૪૫ વાગ ેપકડી પ્રોદહબીશનનો ગનુો શોધી 

સારી કામગીરી કરેલ છે તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦  
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રામોલ પોલીસ  

ઈગ્લીશ દારૂિો ગણિા પાત્ર કેશ શોધી કાઢતી રામોલ પોલીસ   

કબજા ભોગવટાિા મકાિમાાં પાસટલ પકેીંગમાાં સાંતાડેલ ઈગ્લીશ દારૂિી બોટલ 
િાંગ:૭૨ કીમત રૂપીયા ૩૬૦૦૦/- િા મદુ્દામાલ સાથે બે ઈસમ ઝડપાયા 

   

                          આજરોજ તા:૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ના પોલીસ ઈન્સ્પે્ટર શ્રી કે.એસ.દવે 

સાહબે ની સચુના આધારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં દારૂ જુગારની પ્રવ્રતુી નેસ્તનાબદુ કરવા 

તેમજ દારૂ જુગારના કેશો શોધી કાઢવા સારૂ પો.સ.ઈ બી.આર.ભાટી તથા સ્ટાફના માણસો સાથે 

પોલીસ સ્ટેશન વીસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન અ.હ.ેકો અનોપવસિંહ રણજીતવસિંહ બ.નાં.૬૦૮૧ 

તથા ભોળાભાઈ વાઘજીભાઈ બ.નાં.૧૩૦૨૨ નાઓને મળેલ સાંયુ્ ત બાતમી હકીકત આધારે રામોલ 

કેનાલ પાસે નમ્ર એપાટગમેન્ટ ખાતે મકાન નાં.ડી/૫ માાં આરોપીઓ નાં.(૧) તરૂણ સ/ઓ રાજુભાઈ 

દેવાનચાંદ સોની ઉવ:૧૯ રહ:ેડી/૨ નમ્ર એપાટગમેન્ટ રામોલ કેનાલ પાસે રામોલ અમદાવાદ શહરે 

તથા નાં.(૨) દીપમ સ/ઓ રાજુભાઈ દેવાનચાંદ સોની ઉવ:૨૧ રહ:ેડી/૨ નમ્ર એપાટગમેન્ટ રામોલ 

કેનાલ પાસે રામોલ અમદાવાદ શહરે નાઓને પોતાના કબજામાાં તથા કબજા ભોગવટાના મકાનમાાં 

વગર પાસ પરમીટે પાસગલ પેકીંગમાાં પેકીંગ કરેલ ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ ની બોટલ 

નાંગ:૭૨ કીમત રૂપીયા ૩૬૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી પકડાયેલ દારૂનો જથ્થો માંગાવનાર 

પરેશ રાજુભાઈ સોની રહ:ેડી/૨ નમ્ર એપાટગમેન્ટ રામોલ કેનાલ પાસે રામોલ અમદાવાદ શહરે નો 

મળી આવેલ નહી તેઓના વવરુધ્ધમાાં ધી પ્રોદહ એકટ કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ 

મજુબ કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 
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પાસાના આરોપીઓની અટકાયતની વવગત 
 

િારોલ પોલીસ  

 

ઇંગ્લીશ દારૂ તથા બીયરિી હરેા-ફેરીિી પ્રવ્રનુત સાથે સાંકળાયેલ સાત (૭) ઇસમોિી 
અટકાયત કરી પાસા હઠેળ અલગ-અલગ જેલો ખાતે મોકલતી િારોલ પોલીસ  

 

                                           મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સાંયકુત પોલીસ 

કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ. મદદનીશ 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રી “કે” ડીવીઝન સાહબે અમદાવાદ શહરેનાઓની સચુના અને માગગદશગન હઠેળ 

પ્રોહીલબશન સબાંધી ગનુાઓની પ્રવવુત સદાંતર નેસ્ત નાબદુી કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ હોય 

જેથી પો.ઇન્સ.શ્રી એસ.એ.ગોદહલ તથા સ્ટાફના માણસોએ (૧) ડી.સી.બી. પો.સ્ટે  પાટગ-સી ગ.ુર.નાં. 

૧૧૧૯૧૦૧૧૨૦૦૦૦૯/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ) (ઈ), ૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મજુબ 

તથા (૨) નારોલ પો.સ્ટે  પાટગ-સી ગ.ુર.નાં. ૧૧૧૯૧૦૬૫૨૦૦૦૪૧/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ 

૬૫(એ) (ઈ), ૬૬(બી), ૮૧ , ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મજુબના ગનુાઓના કામના આરોપીઓ (૧) જોગવસિંગ 

ઉફે યવુરાજવસિંગ S/O નરપતવસિંગ જાતે:- રાઠોડ (રાજપતુ) ઉવ.૧૯ તથા (૨) ધમગવીરવસિંહ સ/ઓ 

બાગવસિંગજી જાતે:- પરમાર (રાજપતુ) ઉવ.૨૦ તથા (૩) ગોકળારામ ઉફે ગોકુલ માલારામ જાતે 

દેવાસી (રબારી) ઉ.વ.૨૦ તથા (૪) કરમીરામ વવરારામ જાતે દેવાસી (રબારી) ઉ.વ.૨૨ તથા (૫) 

નરેન્દ્રકુમાર ઉફે નાગજી S/O રાણારામ જાતે આંજણા(રબારી) ઉ.વ.૨૨ તથા (૬) પરુારામ લભખારામ 

જાતે દેવાસી(રબારી) ઉ.વ.૨૧ તથા નારોલ પો.સ્ટે. પાટે - સી ગ.ુર.નાં. ૨૦૦૧૦૦/૨૦૨૦ પ્રોહી 

એકટ કલમ ૬૫(એ) (ઈ), ૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મજુબ ના ગનુાના આરોપી (૧) જીતેન્દ્રવસિંઘ 

ગોવવિંદવસિંઘ જાત-ેરાવત ઉ.વ.૨૮ નાઓની પ્રોહીલબશનની પ્રવ્રવુત્ત સબબ તેમના વવરૂદ્ધ પાસા દરખાસ્ત 

ભરી મોકલી આપતા મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરેનાએ ઉપરો્ત સાતેય આરોપી વવરૂદ્ધ 

પાસા અટકાયતી નો હુકમ કરતા ઉપરો્ત સાતેય આરોપીના પાસા હુકમની બજવણી કરી યોગ્ય 

પોલીસ જાપ્તા સાથે અલગ-અગલ જેલ જેમાાં રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ તથા મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા 

તથા લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ સરુત તથા મધ્યસ્થ જેલ પાલારા ભજુ  ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ 

કરેલ છે. તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦. 
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કામગીરી કરિાર અનધકારી/કમટચારીઓ :  

❖ પો.ઇન્સ એસ.એ.ગોદહલ નારોલ પો.સ્ટે.  

❖ પો.સબ.ઇન્સ. જે.એસ..ચૌધરી સવેલન્સ સ્કોડ નારોલ પો.સ્ટે.  

❖ અ.પો.કો. સહદેવવસિંહ નટવરવસિંહ બ.નાં. ૬૨૮૪ પી.આઇ. પસગનલ સ્ટાફ  

❖ અ.પો.કો. દીપેનકુમાર મનભુાઇ બ.નાં. ૬૦૮૦ પી.આઇ. પસગનલ સ્ટાફ 

❖ અ.લો.ર. મકેુશભાઇ બાલભુાઇ બ.નાં. ૧૨૧૭૧ પી.આઇ. પસગનલ સ્ટાફ 

       

  


