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   તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦  સોમવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૩૮/૨૦૨૦ 
vadaj police station 

 
  Kindly help for awareness among the citizens of Ahmedabad to contribute 
in blood donation camp organized by vadaj police station for children suffering 
of thalassemia. Each patient need around 30 units of blood per year and 
Ahmedabad police has adopted these children to fulfill their blood requirement. 
Kindly help for more and more people join this noble cause and donate blood.  I 
hope for your kind support and motivation. Good day ahead. L b zala Acp b 
division 
 

  

  

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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કારાંજ પોલીસ સ્ટેશન 
કારાંજ પો.સ્ટે.ના ઘરફોડચોરીના આરોપીઓને મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી કારાંજ પોલીસ 

 

                  મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૨ સાહબે તથા મે.એ.સી.પી.શ્રી “સી” ડડવીઝન 

નાઓએ મમલ્કત સબાંધી/વાહન ચોરી ગનુા શોધી કાઢવા કરેલ સચુના આધારે કારાંજ મસ.પો.ઇન્સ. શ્રી 
એફ.એમ.નાયબ તથા સે.પો.ઇન્સ. શ્રી એમ.એ.તળપદા સા.ના માગકદશકન હઠેળ કારાંજ પો.સ્ટેના 
સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ. આર.આર.ગરચર તથા અ.હ.ેકો બાબભુાઈ હોથાભાઈ બ.નાં ૮૮૪૧ 

તથા અ.હ.ેકો ગણપતભાઈ અમરાભાઈ બ.નાં.૩૬૦૩ તથા અ.પો.કો. કલ્પેશકુમાર ભેમજીભાઇ 

બ.નાં.૬૨૯૧ તથા અ.પો.કો. ડદનેશભાઇ ગલબાભાઇ બ.નાં.૫૭૨૦ તથા અ.પો.કો પ્રધ્યમુનમસિંહ 

ઘનશ્યામમસિંહ બ.નાં.૪૭૭૬ તથા અ.પો.કો. જયદીપમસિંહ ભીખાભાઇ બ.નાં.૧૩૨૦૧ તથા અ.પો.કો. 
ગોપાલભાઇ રમેશભાઇ બ.નાં.૯૫૦૨ તથા વ.ુલો.ર. સોફીયાબાન ુ અબ્દુલહમીદ બ.નાં.૧૦૫૬૭ તથા 
વ.ુલો.ર. જીજ્ઞાશાબેન બળદેવભાઇ બ.નાં.૧૬૨૨ નાઓ સાથે બનેલ ઘરફોડ ચોરીના બનાવ બાબતે 

જુદી-જુદી જગ્યઓએ તપાસ કરી આરોપીઓ નામે (૧) મવસ્તાસ્પ S/O જીમ્મી કેકી જાતે-ટાાંગરી 
(પારસી) ઉ.વ.૨૦ હાલ રહ:ે- મોદી બ્લોક નાં.૨ પારસી ડુાંગરવાડી ઇન્દુ ચાચા બ્રીજની સામે જશોદાનગર 

વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ વતન:- ગામ-કેવડી મનશાળ ફળીય ુ તા-વાસદા જી-નવસારી (૨) 

કાતીકમસિંહ ડહિંમ્મતમસિંહ જાતે-પરમાર ઉ.વ.૨૪ રહ:ે- એ-૨૫ પ્રગતી પાકક  કેનાલ રોડ ગોરના કુવા 
મણીનગર અમદાવાદ શહરે નાની પાસેથી ઘરફોડ ચોરીના મદુ્દામાલ તેમજ ચોરી કરવામાાં વાપરેલ 

મો.સા. બજાજ પલ્સર RS-200 ડકિં.રૂ.૧,૦૦૦૦૦/- તથા ચોરીના રૂ.૫,૮૬૦/- મળી કુલ્લે 

ડક.રૂ.૧,૦૫,૮૬૦/- સાથે પકડી કારાંજ પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન. A-11191027200006/2020 IPC કલમ 

૩૭૯,૪૫૭,૪૫૪ મજુબના ગનુાનો ભેદ ઉકેલી કાયદેસરની કાયકવાહી કરી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરેલ 

છે. 
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સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન  

પ્રોહીબીશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતો સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોડ 

   અમદાવાદ શહરે નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૭ સાહબેનાઓની તથા 
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “એન” ડીવીઝનસાહબેનાઓની સચુના મજુબ 

પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત નેસ્ત નાબદુ કરવા સારુ સેટેલાઈટ પોલીસ ઈન્સપેકટરશ્રી પી.ડી. 
દરજી નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં  પ્રોહીબીશનની બદી 
નેસ્તનાબદૂ કરવા સવલેન્સ I/C પો.સ.ઈ. એચ.બી. ચૌધરી તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો  
સાથે  તા-૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પેટ્રોલીંર્મા હતા ત ે

દરમમયાન સાથેના લોકરકક્ષક મયરુમસિંહ મનકુભા નાઓને મળેલ ખાનર્ી બાતમી હકીકત 

આધારે પાંચધારા પ્લાઝા સેટેલાઈટ ખાતે એક મકાનમાાં સાંતાડી રાખલે ભારતીય 

બનાવટનો મવદેશી દારુ તથા મવદેશી દારૂની બ્રાન્ડના ર્ણનાપાત્ર જથ્થા સાથ ેઆરોપીન ે

પકડી કાયદેસર કાયગવાહી કરી પ્રશાંસનીય કામર્ીરી કરેલ છે.   

 

મદુામાલ:- ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારૂની બોટલો તથા મવદેશી બ્રાાંન્ડની કાચની 
બોટલો નાંર્-૫૩ કક.રૂ. ૧,૦૦,૩૭૧/-   
 

આરોપી:-  ડાહ્યાભાઇ કેશવલાલ પાંચાલ ઉ.વ.૬૭ રહ ેબી/૫૦૧ પાંચધારા પ્લાઝા સેટેલાઇટ 

રોડ નહરેૂનર્ર સકગલ  પાસે સેટેલાઇટ અમદાવાદ શહરે    

 

 કામર્ીરી કરનાર ટીમ:- I/C પોલીસ. સબ. ઈન્સ. એચ.બી. ચૌધરી તથા લોકરક્ષક 

મયરુમસિંહ મનકુભા તથા લોકરક્ષક રમેશભાઈ ભપુતભાઈ તથા લોકરક્ષક મથરુભાઈ 

બાબભુાઈ તથા લોકરક્ષક જયદીપમસિંહ દીલાવરમસિંહ તથા મહને્રમસિંહ ભરતમસિંહ તથા વમુન 

લોકરક્ષક મીરાબને ભલેસાંર્ભાઈ. 
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મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન 

૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ ના રાત્રીના બનેલ ખનુના ગાંભીર ગનુ્હાના મખુ્ય આરોપી 
સહીત તમામ આરોપીઓને પકડી પાડતી મેઘાણીનગર પોલીસ 

મેઘાણીનર્ર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૧/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ ૩૦૨, ૩૨૩,૨૯૪(ખ),૧૧૪,૧૨૦(બી) 
તથા જી.પી. એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબના કામના ફરીયાદીના ભાઇની સાથે અર્ાઉ થયેલ ઝઘડાની 
અદાવત રાખી ર્ઇ તા.૩૧/૧૨/૧૯ ના રાત્રીના કલાક ૨૨/૧૫ વાગ્યાના સમુારે આ કામના આરોપીઓએ 
ફરીના ભાઇ સાથે બોલાચાલી ઝર્ડો તકરાર કરી આરોપીઓએ ભેર્ા મળી એકબીજાની મદદર્ારી કરી 
ફરીયાદીના ભાઇ મરણ જનાર પારસ કૈલાશકુમાર જાતે કઠેરીયા ઉ.વ.૨૨ રહ.ેર્ણેશ ચચક્કીની પાસે ર્ાંર્ાનર્ર 
ગરુુક્રુપાનર્ર પાસે ભાર્ગવ રોડ મેઘાણીનર્રનાને ગનુાહીત કાવતરુ રચી આરોપીઓએ ચબભત્સ ર્ાળો બોલી 
ખાંજર, ગપુ્તી જેવા તીક્ષ્ણ હમથયાર વડે ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારી ગનુો કરી નાસી ર્યેલ હોય જેઓને 
પકડી પાડવા સારૂ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ ્કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૨ તથા નાયબ 
પોલીસ ્ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “જી” કડવીઝનનાઓના માર્ગદશન હઠેળ 
સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર ડી.જે.ચડુાસમા નાઓની સચુના હઠેળ આરોપીઓને આજરોજ પકડી પાડી 
કાયદેસર કાયગવાહી કરેલ છે. 
આરોપીઓના નામ સરનામા 
(૧) અજય જશવાંતભાઇ ઉફે જશભુાઇ બ્રહ્મભટ્ટ રહ.ેકડી ફડી સૈજપરુ ટાવર નરોડા અમદાવાદ શહરે    

(૨) મવજય જશવાંતભાઇ ઉફે જશભુાઇ બ્રહ્મભટ્ટ રહ.ેકડી ફડી સૈજપરુ ટાવર નરોડા અમદાવાદ શહરે   

(૩) રમવ રજનીભાઇ નાઇ રહ.ેમાતશૃક્ક્ત સોસાયટી સેલ્સ ઇન્ડીયાની સામે બાપનુર્ર અ’વાદ શહરે 

(૪) અરુણ ઉફે કાાંચો કદનેશભાઇ પ્રજાપમત રહ.ેમ.નાં.સી/૨૯ ર્ાયત્રી સોસાયટી સૈજપરુ બોઘા નરોડા 
અમદાવાદ શહરે  

(૫) અમનલકુમાર ઉફે કાલ ુ છબીરામ ર્ર્ગ રહ.ેર્ાયત્રી સોસા. એક્સેલન્ટ સ્કુલ પાસે, કુબેરનર્ર, સૈજપરુ, 

અમદાવાદ શહરે  

(૬) કદલીપકુમાર મવઠ્ઠલભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ(બારોટ) રહ.ેપરસાણા કાાંસાડ પરસાણા ર્ામ રેલ્વે ક્રોમસિંર્ પાણીની ટાાંકી 
નીચે શાાંતીનર્ર પરસાણા સરુત  

સારી કામગીરી કરનાર અમધકારીશ્રી/કમકચારી  

(૧)સવેલન્સ પો.સ.ઇ.આર.ડી.જાડેજા (૨)પ્રો.પો.સ.ઇ.વી.એ.હરકટ ,(૩)મ.સ.ઇ કદનેશકુમાર મીઠાલાલ 
બ.ન.૭૬૧૧, (૪)પ્રો.મ.સ.ઇ.કદક્ગ્વજયમસિંહ ભારતમસિંહ,(૫)પો.કો.ચેતનમસિંહ રાજેન્રમસિંહ બ.નાં.૮૪૬૭, 
(૬)એલ.આર.અરુણમસિંહ યશપાલમસિંહ બ.નાં.૪૨૪૭, (૭) એલ.આર. કકરણમસહ ર્ોપાલમસહ બ.ન.૧૨૪૩ 
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વટવા પોલીસ સ્ટેશન  
ચાઇનીઝ દોરી સાથ ેબ ેઆરોપીઓને  પકડી ચાઇનીઝ દોરીનો  ગનુા શોધી કાઢતી 

વટવા પોલીસ 

                          આર્ામી મકરસક્રાાંતી ના તહવેાર અંનસુાંધાને અમદાવાદ શહરેમાાં ગનુાકહત પ્રવ્રતુી 

અટકાવવા સારૂ અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમીશ્નરશ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી સાંયકુ્ત 

પોલીસ કમમશ્નર સેકટર-૨ શ્રી મનપણૂા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પો.કમી.ઝોન ૬ શ્રી ચબપીન અકહરે સાહબે 

તથા મ.પો.કમમ. “જે” ડીવીઝન શ્રી આર.બી. રાણા સાહબે નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ વટવા 

પોલીસ સ્ટેશન મસનીયર પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એચ.વી.સીસારા નાઓએ વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં 

ગનુાકહત પ્રવ્રતુી અટકાવવા સારૂ સવે. પો.સ.ઇ. પી.કે.ર્ઢવી નાઓને આપેલ સચુના આધારે સવેલાંસ સ્કોડના 

એ.એસ.આઇ.મવજયરાજમસિંહ પ્રતાપમસિંહ નાઓની ટીમના અ.પો.કો. જયરાજભાઇ વલકુભાઇ તથા 

અ.પો.કો.મહેંરમસિંહ ર્ાંભીરમસિંહ  નાઓની ચોક્કસ બાતમી હકકકત આધારે  

                              આજરોજ તા.૦૫.૦૧.૨૦૨૦ ના રોજ વટવા વાાંદરવટ તળાવ ચાર રસ્તા 

પાસેથી આરોપી નામે (૧) પરેશભાઇ સ/ઓ લાલચાંદ ર્ોરમખુદાસ જાતે-ચાવલા ઉ.વ-૧૯ ધાંધો-આચાર 

પાપડની ફેરી રહ-ેમ.નાં-એ/૧૭૩ શાાંતી પ્રકાશ હોસ્પીટલની ર્લીમાાં રાજાવીર રોડ કુબેરનર્ર અમદાવાદ 

શહરે તથા (૨) લાલચાંદ ગરુનોમલ ટીલ્લમુલ જાતે-દેવનાણી ઉ.વ-૩૨ ધાંધો-રીક્ષા ડ્રા. રહ-ેમ.નાં-બી-૯૦ બી 

વોડગ કુબેરનર્ર છારાનર્ર રોડ અમદાવાદ શહરે નાઓને (૧) એક સફેદ કલરની સ્વીફ્ટ કાર જેનો નાંબર 

જી.જે.૦૧. એચ.વાય.૮૨૧૭ ની ર્ાડીમાાં ચાઇનીઝ દોરીના રીલ(ટેલર) નાંર્-૨૪૦ જેની કકમત રુમપયા 

૩૬,૦૦૦/- તથા સ્વીફ્ટ ર્ાડીની કકમાંત રુમપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- તથા અલર્-અલર્ કાંપનીના બ ેમોબાઇલ 

ફોન કકમાંત રુમપયા ૨૩,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રુમપયા ૧૨૫૦/- મળી કુલ્લે રુમપયા ૬,૬૦,૨૫૦/-  ના 

મતાનો મદુ્દામાલ તપાસ અથે પાંચનામા મવર્તે કબજે કરી ઉપરોક્ત બને્ન ઇસમોને આજરોજ 

તા.૦૫.૦૧.૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦.૩૦ વાર્ે પકડી અટક કરી ચાઇનીઝ દોરીનો ગનુો શોધી કાઢેલ છે.   
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનઃ-  

વાહન ચોરીના ગનુામાાં સાંડોવાયેલ કાયદાના સાંઘર્કમાાં આવેલ ડકશોરને પકડી પાડતી 
પોલીસ 

 

  અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અમધક પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી રમવ 
તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” ડીવીજન શ્રી. એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના 
તથા માર્ગદશગન હઠેળ અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં 
મમલ્કત સબાંધી ગનુા શોધી કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના મજુબ સવલેન્સ પો.સબ.ઇન્સ આર.એ.ઝાલા, 
અ.હડે.કોન્સ અજીતભાઇ ભીખાભાઇ બ.નાં-૪૨૯૪, લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ જુવાનમસિંહ બ.નાં-૧૨૭૯૧, લોકરક્ષક 
જયપાલમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.નાં-૧૨૩૦૨, લોકરક્ષક કરણ ર્ીરધરભાઈ બનાં.૧૨૭૮૧ એ રીતેના નાઓએ 
લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ જુવાનમસિંહ તથા લોકરક્ષક જયપાલમસિંહ રણજીતમસિંહ નાઓની સાંયકુ્ત બાતમી આધારે 
પોકેટ કોપની મદદથી “મનકોલ પો.સ્ટેશન ગ.ુર.નાં. એ-૧૧૧૯૧૦૧૫૨૦૦૦૧૫ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મજુબના 
ગનુાના કામે ચોરાયેલ એક્ટીવા નાં-GJ.01.PW.6539 ન ુ કક.રૂ.૫૫,૦૦૦/ ના મત્તાના મદુ્દામાલ કાયદાના 
સાંઘષગમાાં આવલે કકશોર પાસેથી તા-૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૨/૩૫ વાર્ે મળી આવતા અનકડટેક્ટ મમલ્કત 
સાંબાંધી ગનુા શોધી કાઢી સારી કામર્ીરી કરવામાાં આવેલ છે. તા-૦૫/૦૧/૨૦૨૦. 

 
  


