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 તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦  બધુવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૪૯/૨૦૨૦ 
 

ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન 

 

મોબાઇલ ચોરીના આરોપીને ચોરીના મોબાઇલ ફોન કક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ 
સાથે પકડી ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી રામોલ પોલીસ  

 

                       માનનીય પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ 
કમમશ્ર્નરશ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી “આઇ” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુનાથી પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા ં
બનતા મોબાઇલ ચોરી તથા ચેન સ્નેચીગના ગનુાઓ અટકાવવા તેમજ શોધી કાઢવા સારૂ વધમુા ં
વધ ુપેટ્રોલીગ કરવા સારૂ સચુના કરવામા ંઆવેલ જે આધારે અમોએ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓને વધમુા ંવધ ુપેટ્રોલીંગ કરી મમલ્કત સબધંી ગનુાઓ બનતા અટકાવવા તેમજ 
શોધી કાઢવા સારૂ સચુના કરવામા ં આવેલ જે સચુના આધારે સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓ સ્ટાફના માણસોની સાથે પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન 
કલાક ૧૪/૪૫ વાગે સીટીએમ ચાર રસ્તા ખાતે આવતા સાથેના પો.કો ચચરાગભાઇ ભપુતભાઇ તથા 
પો.કો લાલજીભાઇ જહાભાઇ નાઓએ પો.સ.ઇ નાઓને ખાનગી રાહ ેબાતમી હકીકત આપેલ કે એક 
ઇસમ જેણે શરીરે ક્રીમ કલરન ુપેંટ તથા ક્રીમ કલરની ટી-શટટ પહરેેલ છે તે ઇસમ ચોરી અગર તો 
છળકપટથી મેળવેલ મોબાઇલ ફોન વેચવા સારૂ માટલા સકટલ ખાતે આવેલ મોબાઇલ ફોનની 
દુકાનોમા ંભાવતાલ કરાવવા ફરે છે જે બાતમી હકીકત આધારે, 
 
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપી :- ધમેન્રકુમાર યમનુાપ્રસાદ કુશવાહ ઉવ.૩૨ રહ.ે મન.ં૧૧૭ કેવડાવાળી સોસાયટી 
પપ્પભુાઇના મકાનમા ં સરેુલીયા રોડ રામોલ અમદાવાદ શહરે મળુવતન ગામ. ઝરના થાના. 
મસરલલ્લા જી. નવાદા ચબહાર નાની પાસેથી એક રીયલમી કંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળી આવેલ જે 
મોબાઇલ ફોનના બીલ કે માલીકીપણાના આધાર પરુાવા બાબતે કોઇ ફળદાયક હકીકત જણાવેલ 
ન હોય જે મો.ફોન કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨ મજુબ કબ્જજે કરી આરોપીને 
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડી મજુબ પકડી અટક 
કરવામા ંઆવેલ. 
                    અને મોબાઇલ ફોનના માલીક બાબતે તપાસ કરતા અમનલભાઇ રમેશભાઇ પટેલ 
ઉવ.૩૨ રહ.ેડી/૩૦૧ અવધ રેસીડેન્સી વસ્ત્રાલ અમદાવાદ શહરે નાઓની માલીકીનો હોય જે 
મોબાઇલ ફોન ફરીયાદીના કારખાનામાથંી પદંરેક દદવસ પહલેા ચોરી થયેલાન ુજણાવેલ હોય જે 
આધારે રામોલ પો.સ્ટેશન ગ.ુર.નાં. ગ.ુર.નાં.૧૧૧૯૧૦૨૪૨૦૦........ એ ધી ઇપીકો કલમ ૩૮૦ 
મજુબનો ગનુો દાખલ કરી વધ ુતપાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે.                  
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ક્રાઇમ બ્રાન્ચ : 
“અમદાવાદ શહરેમાાં મોબાઇલ સ્નેચચિંગ કરતા એક ઇસમને ઝડપી પાડતી 

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ“ 
                  છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદ શહરેમા ંમોબાઇલ સ્નેચચિંગના ગનુાઓ બનવા 
પામેલ હોય જેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી નાઓએ 
ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અમધકારી શ્રીઓને આવા ગનુાઓ શોધી કાઢવા સચૂના કરેલ જે આધારે મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ નાઓએ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ નાઓને આવા 
ગનુાઓ શોધી કાઢવા ડ્રાઇવ રાખવા જણાવેલ.જે અનસુધંાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 
એ.વાય.બલોચ નાઓની સીધી દેખરેખ હઠેળ તેઓના સ્ક્વોડટના માણસોની અલગ અલગ ટીમો 
બનાવી આવા ગનુા શોધી કાઢવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામા ંઆવેલ જે અનસુધંાને એ.એસ.આઇ 
રમેશભાઇ જેશગંભાઇ નાઓની ટીમ તા.3/3/2020 ના રોજ અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં
પેટ્રોલીંગમા ં હતી તે દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે વટવા કેનાલ રોડ ઉપરથી એક ઇસમ 
આફતાબ ઉફે અત્ત ુમખુ્તત્યારઅહમેદ અંસારી રહ.ે7 અલતહા ડુપ્લેક્ષ ગોલ્ડન પાકટની અંદર, બીબી 
તળાવની પાસ ેવટવા અમદાવાદ શહરેનાને ઝડપી પાડી તેની ઝડતી તપાસ કરતા તેની પાસેથી 
અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નગં – 4 દક.રૂ.20,000/- નો મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી સદરી 
ઇસમને તા.03/03/2020 ના કલાક 18/00 વાગે અટક કરવામા ંઆવલે જેથી પાસેથી કબ્જજે 
કરવામા ંઆવેલ મોબાઇલ ફોન બાબતે તપાસ કરતા નીચે મજુબના અનદડટેક્ટ ગનુા શોધી કાઢવામા ં
આવેલ છે. 

➢ શોધાયેલ ગનુા : -  

(1) રચખયાલ પોલીસ સ્ટેશન પાટટ A ગ.ુર.ન ં11191029200041/2020 ઇ.પી.કો કલમ 379 A (3) , 

114 મજુબ    

(2) શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન પાટટ A ગ.ુર.ન.ં11191041200158/2020 ઇ.પી.કો કલમ 379 મજુબ 

➢ કબલૂાત :  

(3) એકાદ માસ પહલેા સી.ટી.એમ.બ્રીજ નીચેથી એક રીક્ષા ચાલક પાસેથી મોબાઇલ લ ૂટંી લીધેલ 
હોવાની કબલૂાત કરેલ છે.   (4) દોઢેક માસ પહલેા અનપુમ મસનેમા પાસે આવેલ બટુ બજાર 
આગળથી એક ઇસમના હાથમાથંી મોબાઇલની લ ૂટં કરેલ હોવાની કબલૂાત કરેલ છે જે બાબતે 
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
➢ ગનુાની એમ.ઓ. : - 

                  પકડાયલે આરોપી તથા તેનો નાનો ભાઇ છેલ્લા અઢી માસથી પોતાના 
કબ્જજાની સ્પ્લેન્ડર મોટર સાયકલ લઇ શહરે મવસ્તારમા ંમનકળતા અને રોડ ઉપર પસાર થતા 
અને મોબાઇલ ફોન ઉપર વાતચીત કરી રહલે વ્યક્ક્તઓને ટાગેટ બનાવી તેઓની પાસેના 
મોબાઇલ ફોન લ ૂટંી લેતા હતા, પકડાયેલ આરોપીને રચખયાલ પોલીસ સ્ટેશન સોપવામા ં
આવેલ છે. 
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જુગારના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

રોકડા રૂપીયા ૧૦૨૦૦/- તથા ગાંજીપાના મળી કુલ્લે કકિંમત રૂપીયા ૧૦૨૦૦/- 

ના મદુ્દામાલ સાથે ત્રણ ઈસમો ઝડપાયા 

 તા:૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી કે.એસ.દવે સાહબે ની સચુના આધારે 
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંદારૂ જુગારની પ્રવ્રતુી નેસ્તનાબદુ કરવા તેમજ દારૂ જુગારના કેશો 
શોધી કાઢવા સારૂ પો.સ.ઈ વી.બી.વાઘેલા તથા સ્ટાફના માણસો સાથે દારૂ જુગારની/પ્રવતુી 
અટકાવવા સારૂ પો.સ્ટે વીસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન સાથેના પો.કો લાલજીભાઇ જહાભાઇ 
તથા પો.કો.જયરાજવસહ વવક્રમવસહ નાઓની બાતમી આધારે રામોલ ગલુાબનગર તળાવ પાસે 
ખાનવાડી ખાત ેપચંો સાથે રેઈડ કરતા આરોપીઓ ન.ં(૧) સાહીદખાન રાસીદખાન પઠાણ ઉવ:૩૩ 
રહ:ે૧૫ જહાગંીરખાન ની ચાલી ખાનવાડી રામોલ અમદાવાદ શહેર તથા ન(ં૨) અશરફખાન 
અનવરખાન પઠાણ ઉવ.૨૮ રહ:ેગફુરબસ્તી ખાનવાડી રામોલ અમદાવાદ શહરે તથા ન.ં(૩) 
અજરૂદીન મયદુીન શેખ ઉવ.૩૧ રહ:ે૧૪૪૯ સરુતી સોસાયટી રામોલ અમદાવાદ શહરે નાઓને પૈસા 
પાનાથી હાર જીતનો જુગાર રમતા રોકડા રૂપીયા ૧૦૨૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ:૫૨ મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૧૦૨૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી તેઓના મવરુધ્ધમા ંધી જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ 
કાયદેસરની કાયટવાહી કરવામા ંઆવેલ છે.  
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SHE TEAM ની કામગીરીની વવગત  
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

મેઘાણીનગર SHE TEAM રારા મવસ્તારમા ં
આવેલ સફલ માકેટમા ં સમેુલ-૫, મદહલાઓ 
સાથે મમદટિંગ કરી, તેમને મદહલા હલે્પ લાઇન 
નબંર 181 તેમજ ૧૦૦ નબંર મવશ ે
માદહતી આપવામા ંઆવી.  
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પાસા અટકાયત ની વવગત 
ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન : 
પાસા અટકાયતના આરોપીને પકડી મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે મોકલી 

આપતી ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ   

 

                       મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.અમધક પોલીસ 
કમમશ્ર્નર  શ્રી સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી ઝોન-૩ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી “ઇ” મવભાગ સાહબે નાઓ તરફથી વધમુા ંવધ ુપાસા અટકાયતી પગલા લેવાની 
સચુના આપતા જે સચુના આધારે “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” મવરૂધ્ધના ક્રુત્યો અટકાવવા સારૂ 
અસરકારક પગલા લેવા કરેલ હુકમ અનસુધંાને અમો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એન.એન.પરમાર 
ગા.હવેલી પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ નીચે જણાવેલ નામ વાળા આરોપી “જાહરે વ્યવસ્થા” મવરૂધ્ધના 
ક્રુત્યો કરતો હોય તેના મવરૂધ્ધમા ં પરુાવા એકત્ર કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ 
કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરેનાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહબે ે પાસા હુકમ ક્રમાકં ન-ં 
પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૨૩૬/૨૦૨૦ તા-૦૩/૦૩/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી મોનીકા ઉફે 
મોના વા/ઓ કદનેશભાઇ કનભુાઇ જાતે-ચનુારા ઉ.વ.૨૬ રહ-ે કાંટોડીયાવાસના કાચા છાપરામાાં 
અંકુરમીલ પાસે હનમુાનજી માંદીરની બાજુમાાં કગડાપીઠ અમદાવાદ શહરે નાઓને મધ્યસ્થ જેલ 
વડોદરા ખાતે પાસા અટકાયતમા ંરહવેાનો હુકમ કરતા સવેલન્સ સ્ક્વોડના માણસોએ બાતમી હદકક્ત 
આધારે પકડી પાડતા સદરીને આજ રોજ તા-૦૩/૦૩/૨૦૨૦ રોજ હુકમની બજવણી કરી જરૂરી 
જાપ્તા સાથે પાસામા ંમધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે મોકલી આપેલ છે. તા- ૦૩/૦૩/૨૦૨૦  
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ગનુા વનવારણ શાખા  
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ 

કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાદટયાનાઓએ તા.3.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા 
પોસ્ટે મવસ્તારમા ંશરીર સબધંીÊ મમલક્ત સબધંી, પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

• અમદાવાદ શહરેના શાહપરુ તથા બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંલોકોએ પાકીગમા તથા 
જાહરે રોડ ઉપર પાકટ કરેલ મો.સા.ની ડુપ્લીકેટ ચાવીથી લોક ખોલી ચોરી કરી લઈ જઈ ચોરી 
કરેલ મો.સા.વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના ક્બ્જજામા રાખી આમથિક નાણાકીય લાભ મેળવવાના 
ઈરાદે જાહરે જનતાને આમથિક નકુશાન કરનાર ગનુાદહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે કમલેશ 
ઉફે કમલ ુમવજયભાઈ પટણી(માનવાલા) રહવેાસી- ઈંદીરાનગરની ચાલી હનમુાન મદંદરની ગલી 
ઘોડા કેમ્પ રોડ શાહીબાગ અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની 
તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

કમલેશ ઉફે કમલ ુ મવજયભાઈ પટણી(માનવાલા) રહવેાસી- 
ઈંદીરાનગરની ચાલી હનમુાન મદંદરની ગલી ઘોડા કેમ્પ રોડ શાહીબાગ 
અમદાવાદ  

• અમદાવાદ શહરેના વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ભારતીય બનાવટ નો મવદેશી દારુ જાહરે 
જનતાના સ્વાસ્થયને હામનકારક હોવા છતા પોતાના સાગદરતો મારફ્તે કડી ખાતેથી 
ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુનો જથ્થો પોતાના 
રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના ઈરાદે મગંાવી પોતાના રહણેાક મવસ્તારમા 
ગેરકાયદેસરના વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારુની હરેાફેરી કરનાર 
ગનુાદહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે રશીદ ઉફે રાન ુઉફે ફોરમેન દફરોજભાઈ નબીબક્ષ રાઈન 
રહવેાસી- ૯ સૈયદભાઈ ની ચાલી બતલુ રો હાઉસની સામે સૈયદવાડી વટવા અમદાવાદ મવરુધ્ધ 
પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

  

 રશીદ ઉફે રાન ુઉફે ફોરમેન દફરોજભાઈ નબીબક્ષ રાઈન રહવેાસી- ૯ 
સૈયદભાઈ ની ચાલી બતલુ રો હાઉસની સામે સૈયદવાડી વટવા 
અમદાવાદ  

 
 

➢  આ ઉપરાતં શરીર સબધંી પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ 
ઇસમ મળી કુલ્લે ૫ ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.   

                            


