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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 
રં્ટ્રોલરૂિ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૯  બધુવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૦૫૪/૧૯ 
 

એર્લ-દોર્લ રાહદારીને વાતોિા ંભોળવી મવશ્વાસિા ંલઈ પસૈા-દાગીના 
ર્ઢાવી લેતી ગેંગના બે સાગરરતોને સોનાની ચેઈન, પેંડલ, વીંટી તથા 

ઓટોરરક્ષા િળી કુલ રર્િં.રુ.૭૨૪૦૦/- ની િત્તાનો મદુ્દાિાલ રીર્વર ર્રી કુલ-૨ 
ગનુાઓનો ભેદ ઉરે્લતી અિદાવાદ શહરે ક્રાઈિબ્રાન્ચ. 

 

   એકલ-દોકલ ઉંમરલાયક રાહદારીઓને વાતોમાાં ભોળવી તેઓનો વવશ્વાસ 
કેળવી તેઓ પાસેથી છેતરપીંડીથી સોનાના દાગીના તથા કકિંમતી ચીજવસ્તઓુ કઢાવી લઇ 
છેતરપીંડી વવશ્વાસઘાતના ઘણા ગનુ્હાઓ બનવા પામેલ હોય આ ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી 
અજય તોમર ખાસ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમ બ્રાાંચ નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે શ્રી બી.વી.ગોકહલ મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્નર ક્રાઇમબ્રાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના માગગદશગન હઠેળ પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા 
સ્કોડના માણસો આ ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા.   
   દરમ્યાન તેઓના સ્કોડના પો.કો.રાજેન્દ્રવસિંહ વવક્રમવસિંહ તથા 
પો.કો.રમેશકુમાર કહરદેરામ નાઓને મળેલ ચોક્કસ બાતમી હકીકત આધારે નોબલનગર ખાતેથી 
આરોપીઓ (૧) દોલત ઉરે્ફ ગલુશન સ/ઓ વવરચાંદભાઈ કનૈયાલાલ સોલાંકી (બાવરી) ઉ.વ.૩૫ રહ.ે 
૩૬૬ , નહરુેનગરના છાપરા , પમ્પીંગ સ્ટેશનની બાજુમાાં, કુબેરનગર, નરોડા, અમદાવાદ શહરે તથા 
(૨) પનુમ ઉરે્ફ પવુનયો સ/ઓ રાજુભાઈ કકશનભાઈ રાઠોડ (બાવરી) ઉ.વ.૨૮ હાલ રહ.ે કુબેરનગર , 
કેવલ કચોરીની સામે , કમભુાઈ વસિંધીના મકાનમાાં, કુબેરનગર, અમદાવાદ શહરે મ.ુરહ.ે 
ગાયત્રીનગરના છાપરા , ટેકરા ઉપર , સરખેજ, અમદાવાદ શહરે નાઓને તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
પકડી પાડી તેઓ પાસેથી સોનાની સોનાની ચેઈન , તથા પેંડલ તથા વીંટી મળી કકિં.રૂ.૩૨ ,૪૦૦/- ના 
દાગીના તથા ઓટોકરક્ષા કકિં.રુ.૪૦ ,૦૦૦/- મળી કુલ કકિં.રુ.૭૨ ,૪૦૦/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ કરકવર 
કરેલ છે.  
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કુલ ૦૨ ગનુાઓનો ભેદ ઉરે્લાયો 
 
(૧) આજથી આશરે આઠેક કદવસ અગાઉ જુના વાડજ સોરાબજી કાંપાઉન્ડ પાસે એક ઉંમરલાયક 
બહને ચાલતાાં જતાાં હોય તેઓને વાતોમાાં ભોળવી કરક્ષામાાં બેસાડી આ બહનેે પહરેેલ સોનાની ચેઈન 
પેંડલ સાથેની તથા વીંટી કઢાવી લીધેલ અને એક રુમાલમાાં પોટલી બાાંધી તેના બદલે કાાંકરાવાળી 
પોટલી આ બહનેને આપી દાગીનાની પોટલી લઈ છેતરપીંડી કરેલ. જે બાબતે વાડજ પોલીસ સ્ટેશન 
ર્ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૨૨૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,.૪૨૦,૧૧૪ મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે.  

 
(૨) આશરે દશેક માસ અગાઉ સી.ટી.એમ. ખાતે બેંક ઓર્ફ બરોડા ખાતે એક ગ્રાહકને નોટોનુાં બાંડલ 
બતાવી બેંકથી થૉડ ેદુર લઈ જઈ આ ભાઈને વવશ્વાસમાાં લઈ તેઓ પાસેથી રોકડ રકમ રુ.૧૦,૦૦૦/- 
લઈ લીધેલ અને કાગળનુાં બાંડલ આપી છેતરપીંડી કરી નાસી ગયેલ. જે બાબતે રામોલ પોલીસ 
સ્ટેશન ર્ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૨૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,.૪૨૦,૧૧૪ મજુબનો ગનુો શોદ્યાયેલ છે.  

શોધાયેલ ગનુા 
(૧) વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ર્ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૨૨૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,.૪૨૦,૧૧૪ (૨)  રામોલ 
પોલીસ સ્ટેશન ર્ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૨૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,.૪૨૦,૧૧૪  

પર્ડાયેલ આરોપીઓની એિ.ઓ 
   આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓ અન્ય લેડીઝ આરોપીઓ સાથે કરક્ષામાાં બેસી 
રાહદારીઓને ટાગેટ કરતા હતા અને તેઓ એકલ-દોકલ રાહદારીને વાતોમાાં ભોળવી વવશ્વાસમાાં 
લેતા હતા અને પોતાની પાસે ચોરીના દાગીના કે પૈસા છે તેમ જણાવી નોટોનુાં બાંડલ તેમજ દાગીના 
બતાવતા અને રાહદારી પાસેથી દાગીના કઢાવી તે દાગીના રુમાલમાાં વીંટી પરત આપતી વખતે 
આ દાગીનાના પડીકાની જગ્યાએ બીજુ ાં પડીકુાં આપી નજર ચકુવી દાગીના વાળુ પડીકુાં લઇ મોકો 
જોઈ ત્યાાંથી નીક્ળી જતા હતા. આ ગનુાઓ કરવામાાં તેઓની સાથે મકહલાઓ પણ સામેલ રહ ેછે.  

 

પર્ડાયેલ આરોપીઓનો ગનુાહીત પવુક ઈતીહાસ 

   પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી નાં.(૨) પનુમ ઉરે્ફ પવુનયો આજથી ૧૬-
૧૭ વર્ગ અગાઉ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાાં એક છોકરીને ભગાડી લઈ જવાના ગનુામાાં પકડાયેલ 
હતો અને આ ગનુામાાં બે અઢી વર્ગ સધુી જેલમાાં રહલે. તેમજ પાંદરેક વર્ગ અગાઉ કલોલ પો.સ્ટે. માાં 
ચોરીના ગનુામાાં તથા સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં દારુ પીધેલાના ગનુામાાં પકડાયેલ છે.     

  

                   આ આરોપીઓએ આ વસવાય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગનુાઓ આચરેલ 
છે કે કેમ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન 
પછુપરછ તપાસ ચાલ ુહોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે.  
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અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન : 
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િડકરના ગનુાિા ંપર્ડાયેલ અને વચગાળાના જાિીન  

જમ્પ થઇ નાસતા ફરતા ર્ાચા ર્ાિના રે્દીને પર્ડી પાડતી  

અિદાવાદ શહરે એસ.ઓ.જી. ક્રાઇિ બ્રાન્ચ 

                પોલીસ ર્મિશ્નર શ્રી, અિદાવાદ શહરે તથા ખાસ પોલીસ ર્મિશ્નર શ્રી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ 
અિદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ ર્મિશ્નર શ્રી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ શહરે તથા 
િદદનીશ પોલીસ ર્મિશ્નર શ્રી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ શહરે નાઓએ નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ તથા પેરોલ ફલો વચગાળા જાિીન જમ્પ થયેલ આરોપીને પર્ડવા આપેલ સચુના 
મજુબ અિદાવાદ શહરે મવસ્તારિા ં એસ.ઓ.જી.ના પો.સ.ઇ. શ્રી બી.એિ.પટેલ નાઓની ટીિ 
પેટ્રોલીંગિા ં હતી. દરમ્યાન હ.ેર્ો. િયરુધ્વજમસિંહ રાજેન્રમસિંહ તથા હ.ેર્ો. મવરેન્રમસિંહ રદલીપમસિંહ 
નાઓની સયંરુ્ત બાતિી હર્ીર્ત આધારે આરોપી ઇશ્વરભાઇ મવરાભાઇ વાઘેલા ઉ.વ.૨૨ ધધંો.બેર્ાર, 
રહ.ે વાડા મવસ્તાર, સપના ટોર્ીજ પાસે, સરખેજ, અિદાવાદ શહરે, હાલ રહ.ે નહરેૂનગર, રૈ્વલ 
ર્ચોરીની પાસે, કુબેરનગર, અિદાવાદ શહરે વાળાને ઝડપી લેવાિા ં આવેલ. સદરી ઇસિની 
પછુપરછ ર્રતા ંપોતે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન, ફ.ગ.ુર.ન.ં૧૦૨/૨૦૧૭ ઇ.પી.ર્ો ર્લિ ૩૦૨, ૩૦૭, 
૧૨૦(બી) મજુબના િડકરના ગનુ્હાિા ંપર્ડાયેલ અને જેિા ંસાબરિતી સેન્ટ્રલ જેલિા ંર્ાચા ર્ાિના 
રે્દી તરીરે્ હતો અને તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૯ થી રદન.૬ ના વચગાળાના જાિીન િેળવેલ અને રજા પરુી 
થયા બાદ જેલિા ંહાજર નહી થઇ વચગાળાના જાિીન જમ્પ ર્રી નાસતો ફરતો હોવાની હર્ીર્ત 
જણાવેલ. જેથી સદરી આરોપીને આજરોજ તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ઝડપી પાડી સાબરિતી 
િધ્યસ્થ જેલ ખાતે િોર્લી આપવા તજવીજ હાથ ધરવાિા ંઆવેલ છે. તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૯  
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ગનુા મનવારણ શાખા : 
 
                Amadavaad Sahor ivastarmaa gaunaaiht p`vaRitAao ATkavavaanaa ]doSyaqaI  

paolaIsa kimaEnarEaI AaSaIYa BaaiTyaa saahoba naaAaoe ta.3.12.19 naa raoj Amadavaad Sahornaa 

juda juda paosTo ivastarmaa vaarMvaar SarIr sabaMQaIÀimalkt sabaMQaIÀp`aohIbaISana naI gaunaaiht 

p`vaRitAao krta [samaao jomaa SarIr sabaMQaI¹ 4 Êimalkt saMbaQaI¹1Ê p`aohIbaISana¹ 2 maLI kullao 7 

[samaaonao pasaa hozL ATk krvaa hukma krIÊ Aa [samaaonao rajyanaI BaujÊ saurtÊ vaDaodra, tqaa 

rajkaoT jola Kato kod rhovaa saaru maaoklavaa tjvaIj kravaola Co. 

 
                 

નાયબ પોલીસ કવમશનર, 
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહરે. 
પોલીસ કવમશનર વતી. 


