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તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦   બધુવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૩૩/૨૦૨૦ 
 

શરીર સબાંધી ગનુ્હામાાં દેશી કટ્ટા સાથે જીવલેણ હુમલો કરી ઇજા 
પહોચાડનાર આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન  

 

કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે વવસ્તારમાાં શરીર સબાંધી ગનુ્હામાાં દેશી કટ્ટા સાથે જીવલેણ હમુલો 
કરી ઇજા પહોચાડનાર આરોપીઓને પકડી પાડી કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનના 

ગનુ્હાનો ભેદ ઉકેલતી સવેલન્સ ટીમ 

                         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” ડિવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે HS MCR તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા મમલકત 
સબધંી ગનુ્હાઓ સોધી કાઢવા તેમજ બનતા ગનુ્હાઓ અટકાવવા સારૂ સચુના કરેલ હોય જે 
અનસુધંાને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ સવે.સ્કોિડના 
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોડહલ તથા સવે.સ્કોિડના માણસો તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ બનેલ 
ગનુ્હાઓની સી.સી.ટી.વી ફુટેજો આધારે સવારથી પેટ્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન સવે.કોિડ.ના માણસોની 
ખાનગી બાતમી હડકકત આધારે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાથંી બે આરોપીઓને પકિી પાિી અત્રેના 
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૯૫/૨૦૨૦ ધી.ઇ. પી.કો.કલમ-૩૦૭,૩૫૨,૧૧૪ તથા આમ્સડ 
એક્ટ કલમ-૨૫(૧-બી)(એ),૨૭(૩) મજુબના ગનુ્હાનો બેદ ઉકેલી બને્ન આરોપીઓને 
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના ક.૧૪/૩૦ વાગે અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ છે તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦  

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપીઓના નામ સરનામ:ુ-  
(૧) પ્રડદપકુમાર સ/ઓ લાલચદં ગોરધનદાસ જાતે મોતીયાની (મસિંધી) ઉ.વ.૧૯ રહ,ેમ.ન-ં
બી/૧૫૫,મહાવીર સ્મતૃી સોસાયટી મવભાગ-૯ પાશ્વનાથ ટાઉન શીપ નવા નરોિા કૃષ્ણનગર 
અમદાવાદ શહરે મો.ન-ં૭૮૦૨૦૮૩૬૧૩ 
(૨) મશવમ સ/ઓ વમશષ્ટનારાયણ બજરંગમસિંગ જાતે રાજપતૂ ઉ.વ.૨૦ ધધંો-અભ્યાસ(કોલેજ) 
રહ,ેમ.ન-ંિી/૭૨,પા.ટા.શીપ મવભાગ-૧૦ કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે મળૂ વતન-ગામ-સાઇપરુ 
જીલ્લા-બનારસ ઉત્તરપ્રદેશ મો.ન-ં૮૭૮૦૦૧૨૧૭૭,૭૬૦૦૩૪૫૧૮૪ 
 
કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી 
                        સવેલન્સ સ્કોિડ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોડહલ તથા એ.એસ.આઇ 
રણજીતમસિંહ રણછોિમસિંહ બ.ન-ં૬૯૫૭ તથા અ.હિે.કોન્સ જીતેન્રમસિંહ જ્ઞાનમસિંહ બ.ન-ં૯૧૧૧ તથા 
અ.પો.કોન્સ ડહતેશકુમાર ગોકળભાઇ બ.ન-ં૯૯૯૪ તથા અ.પો.કોન્સ ડહરેનકુમાર મધસુદુુનભાઇ બ.ન-ં
૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કોન્સ સજંયમસિંહ ભરતમસિંહ બ.ન-ં૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર 
વસતંભાઇ બ.ન-ં૬૮૧૨ તથા લોકરક્ષક અમવનાશમસિંહ ઇન્રમસિંહ બ.ન-ં૫૦૯ તથા લાલાભાઇ દેવાભાઇ 
બ.ન-ં૪૮૩ તથા લોકરક્ષક વેલાજી હમેાજી બ.ન-ં૯૨૪ તથા બીજા સાથેના  

આરોપીઓનો ફોટો 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન :  
 

બોલેરો ચોરીનો ભેદ ઉકેલી બોલેરો ગાડીન ુએન્જીન તથા સ્પેરપાટક  રીકવર કરી 
આરોપી અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ છે 

 

  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સકે્ટર-૨ 
સાહબે નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહરેમા ંહાલમા ંવધતા ઘરફોિ ચોરીના ગનુા અટકાવવા તેમજ 
ભેદ ઉકેલવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકિવા સારુ મળેલ સચુના અનસુધંાને તેમજ નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી બીપીન આહીરે સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘જે’ િીવીઝન 
આર.બી.રાણા સાહબે નાઓના માગડદશડન તળે જીઆઈિીસી વટવા પો.સ્ટે અમધકારી/કમડચારી 
કાયડરત છે જે અનસુધંાને  

    પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી િી.આર.ગોડહલ નાઓના માગડદશડન હઠેળ પો.સ.ઇ. શ્રી સી.એમ.રાઠોિ 
તથા મ.સ.ઇ મહને્રમસિંહ લક્ષ્મણમસિંહ તથા હ.ેકો.બળવતંમસિંહ મગંળમસિંહ બ.ન.ં૯૩૧૬ તથા અ.હ.ેકો. 
મગનભાઇ નરશીભાઇ બ.ન.૩૫૬૯ તથા પો.કો. મહાવીરમસિંહ હરીસગં બ.ન.૬૯૬૫ તથા પો.કો 
બળદેવમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.ન-ં૧૧૮૧૩ તથા પો.કો જયમંતભાઈ નાગરભાઈ બ.ન-ં૬૧૬૯ તથા 
પો.કો. મવજયમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.ન-ં૪૮૫ તથા પો.કો.મવક્રમમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.ન.ં૩૩૯૫ તથા પો.કો 
ફીરોજશા મરદાનશા બ.ન.ં૯૦૦૧ તથા પો.કો.ભરતમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.ન-ં૧૦૧૪૩ તથા તથા 
લોકરક્ષક દીવ્યરાજમસિંહ રમવન્રમસિંહ બ.ન-ં૧૯૦ તથા લોકરક્ષક રમવકુમાર શાહુભાઈ બ.ન-ં૪૨૬૫ 
તથા લોકરક્ષક સચીન અનીલભાઇ બ.ન.૧૨૭૨૨ નાઓ  

    જી.આઇ.િી.સી. વટવા પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ંપાટડ-એ.૧૧૧૯૧૦૧૯૨૦૦૦૪૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ 
૩૭૯ મજુબના કામે ચોરીએ ગયેલ બોલેરો ગાિી ન-ં ન-ંGJ-01-BU-6067 ના સીસીટીવી ફુટેજ જોતા 
જોતા  ન્યઇુંદીરા નગર બરફ ફેક્ટરી સામે ચિંોળા તળાવ શેખાવટી મટન શોપ સામે, નારોલ રોિ 
ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરે ખાતે આવતા  
    પો.કો બળદેવમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.ન-ં૧૧૮૧૩ તથા પો.કો જયમંતભાઈ નાગરભાઈ બ.ન-ં૬૧૬૯ 
તથા પો.કો. મવજયમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.ન-ં૪૮૫ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હકીકત  આધારે 
ચોરીએ ગયેલ બોલેરો ગાિીન ુએંજીન તથા સ્પેરપાટડ કબ્જજે કરી  
💫આરોપી મોફમદંમોહસીન સ/ઓ મોહમદઆમીન રમજાનભાઇ કુરેશી ઉવ.૩૦ 
રહ.ેમકાન.ન.૧૭૩/એ ન્ય ુઇન્ન્દરાનગર બરફ ફેક્ટરી સામે શેખાવટી મટન શોપ સામે ચિંોળા તળાવ 
નારોલ રોિ ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરે નાને પક્િી અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ છે. 
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દોઢ વર્કના ભલુા પડેલ બાળકને શોધી તેના માતા-વપતા સાથે 

ભેટો કરાવી આપતી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ 
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
       

                                                     નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ઇન્વે. હ.ેકો. ગેલાભાઇ ભોપાભાઇ બ.ન.ં ૪૭૯૭ 
તથા અ.લો.ર હરપાલમસિંહ ભરતભાઇ બ.ન.ં ૧૨૦૯૩ તથા અ.લો.ર. પ્રદીપભાઇ નારસગંભાઇ બ.ન.ં 
૧૧૯૦૧  નાઓ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક - ૦૮/૦૦ થી ઇન્વે સ્કોિ મા ંફરજ પર હાજર હતા 
દરમ્યાન કલાક - ૧૦/૦૦ વાગ્યાની  આસપાસ એક રાહુલ નામનો છોકરો પોતાની મોટર સાઇકલ 
ઉપર એક દોઢ વર્ડના બાળકને કે જે હાઇફાઇવ ચાર રસ્તા પાસેથી ભલુ ુપિેલ હોય અને તે રિત ુ
હોય આજુબાજુમા ંતપાસ કરતા તેના કોઇ વાલી વારસ ન મળી આવતા સદર બાળકને  નારોલ 
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઇ આવતા બાળકની પછુ્પરછ કરતા પોતાન ુનામ સગંમ હોવાન ુજણાવતો 
હોય અને પોતે વધ ુકોઇ હડકકત જણાવતો ના હોય જેથી સદરી બાળકના વાલી વારસ બાબતે 
પો.ઇન્સ એસ.એ.ગોડહલ સાહબેની સચુના મજુબ નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કમડચારીઓ 
અ.લો.ર. મકેુશભાઇ બાલભુાઇ બ.ન.ં ૧૨૧૭૧ તથા હરપાલમસિંહ ભરતભાઇ બ.ન.ં ૧૨૦૯૩ તથા 
અ.લો.ર. પ્રદીપભાઇ નારસગંભાઇ બ.ન.ં ૧૧૯૦૧  નાઓ મારફતે સદરી બાળકના વાલી વારસ 
બાબતે હાઇહાઇવ ચાર રસ્તા ખાતે જઇ તપાસ કરતા સદરી બાળકના મપતા સોનભુાઇ શ્રીમનવાસ 
ખરવાલ ઉ.વ.૨૪ ધધંો-નોકરી રહ,ે ઝેિ/૨૦૨, ઉમગં ફ્લેટ હાઇફાઇવ ચાર રસ્તા પાસે નારોલ 
અમદાવાદ શહરે નાઓ પણ તેમના બાળકને શોધતા હોવાન ુઅને બાળકનુ ંનામ "સગંમ" હોવાનુ ં
અને તે ઉમગં ફલેટ નીચે ગાિડનમા ંરમતો હોવાન ુઅને રમતા રમતા બહાર નીકળી ગયેલ હોવાન ુ
જણાવતા હોય જેથી સદરી બાળકને તેની માતા જ્યોમતબેન તથા મપતા સોનભુાઇ  નાઓને સોંપી 
સરાહનીય કામગીરી કરેલ છે. તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦ 
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પાસા અટકાયતીની વવગત  

 

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબીશન સાંબાંધી પાસા અટકાયતી 
 

  આજરોજ તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રોહી સબંધંી ગનુાના આરોપી  ધમડશ ઉફે 
સોમપ્રકાશ અસરફીલાલ મતવારી ઉ.વ.૨૭ રહ:ેમ.ન.ંબી/૨૨ શ્યામ મવહાર સોસાયટી પાશ્વનાથ કેનાલ 
પાસે નરોિા અમદાવાદ શહરે નાની મવરૂધ્ધ પાસા વોરંટની બજવણી કરી જરૂરી જાપ્તા સાથે મધ્યસ્થ 
જેલ,લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપવામા ંઆવલે છે.  
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દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન  

(૧) 
 

 છેતરપીંિી  કરી ધમકી આપવાના તથા મારામારીના  ગનુાઓ કરતા 
આરોપીને પાસા  હઠેળ અટકાયત કરી જેલ હવાલે કરતી  

દાણીલીમિા પોલીસ 

           મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  અ.વાદ શહરે તથા સયંકુત પો. કમમશ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા 
ના.પો.કમમશ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા ઇ.મ.પો.કમમશ્રી. “કે” ડિમવજન સાહબેની સચુના અને માગડદશડન 
હઠેળ મસમનયર પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી.  વી.આર.વસાવા સાહબે દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ 
દાણીલીમિા પોલીસ મવસ્તારમા ં મારામારી કરવાની અસામાજીક પ્રવમૃત્ત કરનાર શાહબેેઆલમ 
શાહમેોહમદ ખેરાતીભાઇ રંગરેજ ઉવ.૩૨ રહ-ે મન-ંAAA/૫૦૯,૫૧૦ ન્ય ુફૈસલનગર ગની કીરણાની 
ગલીમા ંખેિાનાકા બેરલ માકેટ અંદર દાણીલીમિા અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ(૧) દાણીલીમિાપો.સ્ટે 
ફ.ગરુન-ં૫૪/૧૯ઇપીકો કલમ-૪૦૬,૪૨૦,૫૦૬(૧),૧૧૪ મજુબ તથા(૨) દાણીલીમિા પો.સ્ટે 
ફ.ગરુન-ં૧૨૬/૧૯ ઇપીકો કલમ-૩૦૪ મજુબના ગનુાઓ  નોંધાયેલ જે ગનુાઓમા ંપકિાયેલ આરોપી 
મવરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેનાઓના પાસા 
હુકમ નબંર પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૨૮/૨૦૨૦ તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતમા 
લેવાનો હુકમ કરેલ જે પાસા અટકાયતીને અતે્રના હ.ેકો જગદીશકુમાર ગણેશભાઇ તથા ગોપાલભાઈ 
દેવાભાઈ નાઓએ ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે પકિી લાવી રજુ કરતા સદરી આરોપીને 
ઉપરોકત પાસા હુકમની તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગ્યે  બજવણી કરી જરુરી 
જાપ્તાના માણસો સાથે વિોદરા જેલ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન 

(૨) 
 

મિડર તથા વાહન ચોરીના ગનુાઓ કરતા આરોપીને પાસા  હઠેળ અટકાયત કરી 
જેલ હવાલે કરતી દાણીલીમિા પોલીસ 

 

           મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  અ.વાદ શહરે તથા સયંકુત પો. કમમશ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા 
ના.પો.કમમશ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા ઇ.મ.પો.કમમશ્રી. “કે” ડિમવજન સાહબેની સચુના અને માગડદશડન 
હઠેળ મસમનયર પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી.  વી.આર.વસાવા સાહબે દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ 
અસામાજીક પ્રવમૃત્ત કરનાર ઇસમ ફઇમ ઇસ્માઇલભાઇ શેખ ઉવ.૨૨ રહ-ે મન-ં૧૧ ચચરાગ પાકડ 
બોમ્બે હોટલ બી.આર.ટી.એસ. વકડશોપની અંદર દાણીલીમિા અમદાવાદ શહરે  મવરુધ્ધ (૧) નારોલ  
પો.સ્ટે ફ.ગરુન-ં૧૩૧ /૧૮ ઇપીકો કલમ-૩૦૨,૩૦૭,૪૫૨,૩૨૬,૩૨૪, ૪૨૭, ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯, 
૨૯૪(ખ), ૧૦૨(બી),૫૦૬(૨) તથા જીપીએક્ટ કલમ-૧૩૫(૧) મજુબ તથા (૨)દાણીલીમિા પો.સ્ટે 
એ.પાટડ . ગરુન ં૧૧૯૧૦૧૨૨૦૦૦૬૧/૨૦ ઇપીકો કલમ-૩૭૯,૧૧૪ મજુબ ગનુાઓ  નોંધાયેલ જે 
ગનુાઓમા ંપકિાયેલ આરોપી મવરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
અમદાવાદ શહરેનાઓના પાસા હુકમ નબંર પીસીબી/િીટીએન/પાસા/ ૧૩૨/૨૦ 
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતમા લેવાનો હુકમ કરેલ જે પાસા અટકાયતીને અતે્રના 
એ.એસ.આઇ મવજયકુમાર રણછોિભાઇ તથા પો.કો ગજેન્રમસિંહ મખભુા નાઓએ ખાનગી બાતમી 
હકીકત આધારે પકિી લાવી રજુ કરતા સદરી આરોપીને ઉપરોકત પાસા હુકમની 
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગ્યે બજવણી કરી જરુરી જાપ્તાના માણસો સાથે ભજુ 
જેલ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા ંઆવલે છે. 
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દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન  

(૩) 
 

લુાંટ તથા વાહન ચોરીના ગનુાઓ કરતા આરોપીને પાસા  હઠેળ 
અટકાયત કરી જેલ હવાલે કરતી દાણીલીમડા પોલીસ 

 
           મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  અ.વાદ શહરે તથા સયંકુત પો. કમમશ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા 
ના.પો.કમમશ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા ઇ.મ.પો.કમમશ્રી. “કે” ડિમવજન સાહબેની સચુના અને માગડદશડન 
હઠેળ મસમનયર પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી.  વી.આર.વસાવા સાહબે દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ 
અસામાજીક પ્રવમૃત્ત કરનાર ઇસમ મોહમંદ ઇજમામ મો.યાસીનભાઇ રંગરેજ ઉવ.૨૧ રહ-ે ૨૧ બાગે 
મીઝાડ સોસાયટી અમન પ્લાઝાની બાજુમા ંઉસ્માની મસ્જીદની પાછળ બીબીતળાવ વટવા અમદાવાદ 
શહરે મવરુધ્ધ (૧) પાલિી પો.સ્ટે ફ.ગરુન-ં૮૧ /૧૭ ઇપીકોકલમ-૩૯૨,૩૯૪,૧૧૪મજુબ તથા(૨) 
દાણીલીમિાપો.સ્ટે ફ.ગરુન-ં૧૩૪/૧૯ ઇપીકો કલમ-૩૭૯ મજુબના ગનુાઓ  નોંધાયેલ જે ગનુાઓમા ં
પકિાયેલ આરોપી મવરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ 
શહરેનાઓના પાસા હુકમ નબંર પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૮૦/૨૦૨૦ તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ થી 
પાસા અટકાયતમા લેવાનો હુકમ કરેલ જે પાસા અટકાયતીને અતે્રના હ.ેકો જગદીશકુમાર ગણેશભાઇ 
તથા પો.કો ગોપાલભાઇ દેવાભાઇનાઓએ ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે પકિી લાવી રજુ કરતા 
સદરી આરોપીને ઉપરોકત પાસા હુકમની તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગ્યે બજવણી 
કરી જરુરી જાપ્તાના માણસો સાથે રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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વટવા પોલીસ સ્ટેશન  

 

વમલ્કત-શરીર સબાંધી આરોપીની પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી 
વટવા પોલીસ 

 

                             મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેનાઓની તથા અમધક 
પો.કમમ.શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબેની સચુના આધારે તેમજ ના.પો.કમી.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા 
મ.પો.કમમ.શ્રી ‘જે’ િીવીઝન અમદાવાદના માગડદશડન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના મસનીયર 
પો.ઈન્સ. એચ.વી.સીસારા નાઓની સચુના આધારે સવેલન્સ સ્કોિના સ્ટાફના માણસોએ અમદાવાદ 
શહરેના અલગ અલગ પો.સ્ટે. મા ંદાખલ થયેલ મમલ્કતસબધંી તથા શરીરસબધંી ગનુાઓ પૈકી (૧) 
કારંજ પો.સ્ટે. ફસ્ટડ ગરુન.ં૧૦૯/૧૯ ધી ઈપીકો કલમ- ૩૭૯(એ)(૪). ૩૨૩. ૧૧૪ મજુબ તથા (૨) 
વટવા પો.સ્ટે. પાટડ-એ-ફસ્ટડ ગરુન.ં૧૧૧૯૧૦૩૮ ૨૦૦૦૨૧/૨૦૨૦ ધી ઈપીકો કલમ- ૩૨૪. 
૨૯૪(ખ). ૧૧૪ મજુબ ના ગનુાઓના કામના આરોપી આમીર મહોમદ ઈસરાર શેખ ઉવ.૨૭ રહ-ે 
બ્જલોક ન.ં૩૧/૯૮૧ વસતં ગજેન્ર ગિકર નગર ચાર માચળયા વટવા અમદાવાદ શહરે નાઓની 
મવરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેના પાસા 
અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં - પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૩૭/૨૦૨૦ તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ 
પાસા હુકમ થયેલ હોય આરોપીને તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૦૦ વાગે વટવા પોલીસ 
સ્ટેશન ખાતે પકિી લાવી પાસા હુકમની બજવણી કરી આરોપીને જરૂરી જાપ્તા સાથે મધ્યસ્થ જેલ 
વિોદરા ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે. 

આરોપી 
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ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનઃ  

 

પાસા અટકાયતના આરોપીને પકડી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ 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 સાહબેે પાસા હુકમ ક્રમાકં ન-ં 
પીસીબી/િીટીએન/ ૧૦૧/૨૦૨૦ તા-૨૪/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી અલ્તાફહુસેન 
અકબરહુસેન શેખ ઉ.વ.૨૫ રહ-ેમ.ન-ં૨૨ સીટીઝન મેમણ કોલોની સીટીઝનનગર ઇકબાલ ફામડ 
નજીક ગિુલક બેરલ માકેટ દાણીલીમિા અમદાવાદ શહરે નાઓને ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાતે 
પાસા અટકાયતમા ં રહવેાનો હુકમ કરતા સવેલન્સ સ્ક્વોિના માણસોએ બાતમી હડકક્ત આધારે 
પકિી પાિતા સદરી ઇસમને આજ રોજ તા-૦૪/૦૨/૨૦૨૦ રોજ હુકમની બજવણી કરી જરૂરી 
જાપ્તા સાથે પાસામા ંપાલારા ભજુ જેલ ખાતે મોકલી આપેલ છે. તા-૦૪/૦૨/૨૦૨૦  

 

આરોપી 
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ગનુા વનવારણ શાખા :        

         

અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહતપ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ 
કમમશ્ર્નર શ્રી આશીર્ ભાડટયાનાઓએ તા.૪.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે 
મવસ્તારમા ંશરીર સબધંી/મમલક્ત સબધંી/પ્રોહીબીશનની  ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ 
નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

અમદાવાદ શહરેના કારંજ તથા વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપોતાના સાગડરતો સાથે 
મળી ફરીયાદી સાથે બોલાચાલી અને ઝઘિો કરી મારમારી ઈજા કરી ફરીયાદીના શટડના ઉપરના 
ચખસ્સામા રાખેલ મો.ફોન ખેચી ચોરી કરી લઈ જઈ ગિદાપાટુનો માર મારનાર ઝનનુી અને ગનુાડહત 
માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે આમીર મહોમદ ઈસરાર શેખ રહવેાસી- બ્જલોક ન.૩૧/૯૮૧ વસતં 
ગજેન્રનગર ચાર માળીયા વટવા અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી વિોદરા જેલ 
ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

આમીર મહોમદ ઈસરાર શેખ રહવેાસી- બ્જલોક ન.૩૧/૯૮૧ વસતં 
ગજેન્રનગર ચાર માળીયા વટવા અમદાવાદ શહરે 

➢ શહરેકોટિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો સાથ ે મળી ફરીયાદીની સાથે 
બોલાચાલી અને ઝઘિો કરી ચબભત્સ ગાળો બોલી ગિદાપાટુનો માર મારી છરી વિે ફરીયાદીને 
િાબા ખભા ઉપર તથા કમરની િાબી બાજુએ ઈજા કરનાર તથા ચાલીમા પિેલ વાહનોની 
તોિફોિ કરી નકુશાન કરી ફરીયાદીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપનાર ઝ્નનુી અને 
માથાભારે ઈસમ મસુ્તફુા ઉફે પચ્ચીસ  શબ્જબીરભાઈ બોક્સવાલા રહવેાસી- િોસમુીયાની ચાલી 
બાબ ુબેટરીની બાજુમા સરસપરુ અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ 
ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

મસુ્તફુા ઉફે પચ્ચીસ  શબ્જબીરભાઈ બોક્સવાલા રહવેાસી- િોસમુીયાની 
ચાલી બાબ ુબેટરીની બાજુમા સરસપરુ અમદાવાદ શહરે 
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➢ અમદાવાદ રેલ્વે પો.સ્ટે.મવસ્તારમા ંપોતાના સાગડરતો સાથે મળી  ટે્રનમા મસુાફરી કરતા લોકોની 
ઉંધની તકનો લાભ લઈ લોકોના મો.ફોનની ચોરી કરી લઈ જનાર અન ેચોરી કરેલ મેળવેલ 
મો.ફોન વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના ક્બ્જજામા રાખી આમથિક લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે 
જનતાને આમથિક નકુશાન કરી આવી ગનુાડહત અસામાજીક પ્રવમૃત આચરી જાહરે જનતામા 
અસલામતીની દહશેત પદેા કરનાર ઇસમ નામે વસીમ ગફારભાઈ મસંરુી રહવેાસી- વીછીંપરા, 
મોરબી, જી.મોરબી મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ  જેલ ખાત ેમોકલવાની તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.  

 

વસીમ ગફારભાઈ મસંરુી રહવેાસી- વીછીંપરા, મોરબી, જી.મોરબી  

➢ અમદાવાદ શહરેના આનદંનગર તથા વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો 
સાથે મળી ઓટોડરક્ષામા આવી લોકોની એકટીવાની બાસ્કેટમા હાથ નાખી એક પસડ જેમા રોક્િા 
નાણા તથા મો.ફોનની ચોરી કરનાર તથા લોકોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘિો કરનાર 
માથાભારે અને ઝનનુી ઈસમ નામે નરુમોહમદં ઉફે બાબા ઉફે બાટલા શેખમોહમદં શેખ રહવેાસી- 
મ.ન.ઈ/૩૯૩ નોવેલ્ટી પાન પાલડરની સામે સકંલીતનગર જુહાપરુા, અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ 
પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત  જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 નરુમોહમદં ઉફે બાબા ઉફે બાટલા શેખમોહમદં શેખ રહવેાસી- 
મ.ન.ઈ/૩૯૩ નોવેલ્ટી પાન પાલડરની સામે સકંલીતનગર જુહાપરુા, 
અમદાવાદ શહરે 

 

➢ આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશનની  ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૩ ઇસમ મળી કુલ્લે ૭ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


