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 તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૦  શકુ્રવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૬૫/૨૦૨૦ 

 

અપહરણના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન : 
સગીર વયની દદકરીને કાયદેસરના વાલીપણામાથી અપહરણ કરી ભગાડી જનાર 

આરોપીને ગણતરીની કલાકોમાાં પકડી પાડતી કાગડાપીઠ પોલીસ 
                    મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૬ અમદાવાદ શહરે તથા ઇ.મદદનીશ પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી “કે” ડિવીજન અમદાવાદ તથા પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી ય.ુિી.જાિેજાસાહબે નાઓના સીિા 
માર્ગદશગન તથા સચુના મજુબ અમદાવાદ શહરેમાાં બનતા  બાળકોના અપહરણના બનતા ગનુાઓ 
શોિી કાઢવા તથા ગનુા બનતા અટકાવવા સારૂ અવાર નવાર મળતી સચુના આિારે સવેલન્સ 
પો.સ.ઇ.પી.કે.ર્ોહીલ તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંર્માાં હતા 
દરમ્યાન કાર્િાપીઠ પો.સ્ટે.ગ.ુર.નાં.એ-૦૧૯૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬(૨)(એન), 
૩૭૬(૩) તથા પોક્સો એક્ટ કલમ ૩(એ),૪, ૫(એલ),૬ મજુબના કામે ચોક્કસ ખાનર્ી બાતમીદારો 
મારફતે સદર ગનુાના કામે આરોપીને પકિી સદરી આરોપીને તા-૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક 
૧૬/૦૦ વાગ્યે પકિી અટક કરી પ્રશાંસનીય કામર્ીરી કરેલ છે અને સદરી આરોપીના નામદાર 
કોટગમાથી રીમાન્િ મેળવી આર્ળની વધ ુતપાસ  પસગનલનાઓ ચલાવી રહલે છે.  

 

 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ઠગાઇના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

ગાયકવાડ હવેલી :  

રાજય બહારના વેપારીઓને લીલા વટાણાના ઉચા ભાવની લાલચ આપી વવશ્વાસમાાં 
લઇ મોબાઇલ ફોન ઉપર વટાણાનો જથ્થો માંગાવી બારોબાર વેચી દઇ ઠગાઇ કરતી 

ટોળકીને પકડી પાડતો ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનનો સવેલન્સ સ્કોડ 
                   મે.અમદાવાદ પોલીસ કમમશ્ર્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રી સેકટર-૧ 
તથા નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” િીવીજન સા.શ્રી નાઓ 
તથા ર્ાયકવાિ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના માર્ગદશગન 
હઠેળ સવેલન્સ સ્કોિના પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સા.શ્રી નાઓએ ર્ા.હવેલી પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે દાખલ થયેલ ફ.ગ.ુર.નાં-૧૬૯/૨૦૧૮ િી.ઇ.પી.કો કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪ મજુબના ગનુ્હાની 
તપાસના કામે ઉપરી અમિકારીશ્રીઓના માર્ગદશગન મજુબ સદરી ગનુ્હામાાં વપરાયેલ મોબાઇલ નાંબર 
તથા મોબાઇલ ઇસ્ટુમેન્ટના IMEI નાંબરની સી.િી.આર માંર્ાવી જેન ુએનાલીસીસ કરી સદરી ગનુ્હાના 
કામે વપરાયેલ મોબાઇલ ફોનના IMEI નાંબરની કોલ િીટેલ્સમાાં જીયો કાંપનીના કુલ-૨૨ સીમકાિગનો 
ઉપીયોર્ થયેલ જે બાબતે તપાસ કરતા આરોપી નાં-(૧) વીજય સરણભાઇ કાછવાણી રહ.ે 
માિવનર્ર આજવા રોિ વિોદરા વાળાનો પોતાના નામે ખરીદેલ સીમ મો.નાં.૯૮૯૮૦૭૬૨૮૮ નો 
ઉપીયોર્ થયેલાન ુજણાતા જે આિારે આરોપીને શોિી લાવી પછુપરછ કરતા સદર હુ ગનુ્હાની 
કબલુાત કરેલ અને આ ગનુ્હામાાં સહ આરોપી નામે જયેશ ઉફે ડદન ુસ/ઓ જામનદાસ વીરવાણી 
ઉ.વ.૨૫ િાંિો.નોકરી રહ.ે મ.નાં.૪૮૨ જાદુર્રની ર્લી માિવનર્ર આજવા રોિ વિોદરા તથા 
રાજેશભાઇ ઉફે રાજા સ/ઓ શાાંતીલાલ પારેખ ઉ.વ.૪૧ િાંિો.વીિીયોગ્રીફી રહ.ે મ.નાં.૧૩૫ ભાથીજી 
મહારજન ુફળીય ુમાિવનર્ર આજવા રોિ વિોદરા તથા જમાલદુ્દીન હસનભાઇ માધ ુઉ.વ.૩૪ િાંિો. 
શાકભાજીનો વેપાર રહ.ે મ.નાં.ઇ/૩૬૦૮ મનુ્િાફળીયા, મોટા બજાર પોલીસ ચોકી પાછળ, ભરૂચ શહરે 
વાળાઓને અટક કરી ગનુ્હો શોિી કાઢી તમામ આરોપીઓ મવરૂધ્િ કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાાં 
આવેલ છે  
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ડુબ્લીકેટ ડોક્યમેુન્ટ બનાવી તેના સાચા તરીકે આરટીઓ ઓફીસમાાં રજુ કરી વાહન 
ચાલકો ને ડીટેઈન કરેલ વાહનો ઓછા દાંડમાાં છોડાવી સરકાર સાથે વવશ્વાસઘાત 

છેતરપીંડી કરતા ઈસમોને પકડી પાડતી રામોલ પોલીસ   

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
                                                           તા:૦૪/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી રામોલ પોલીસ 
સ્ટેશનની સચુના આિારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં મીલકત સબાંિી ગનુાઓ બનતા અટકાવવા 
તેમજ બનેલ ગનુાઓ શોિી કાઢવા સારૂ પો.સ.ઈ બી.બી.સોલાંકી સ્ટાફના પો.કો ચીરાર્ભાઈ ભપુતભાઈ 
બ.નાં.૧૫૩૫ તથા પો.કો સત્યજીતમસિંહ મનમગળમસિંહ બ.નાં.૧૦૯૪ નાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન વીસ્તારમા 
પેટ્રોલીંર્મા હતા દરમ્યાન પો.સ.ઈ બી.બી.સોલાંકી નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે રખીયાલ ખાતે રહતેા 
ફરજનઅલી ઉફે મહોમદજુબેર મહોમદબસીર શાહ તથા જુનેદ જફરઅલી પઠાણ જે બને્ન ઈસમો પોલીસ 
મવભાર્ દ્વારા િીટેઈન કરેલ વાહનના િીટેઈન મેમા ભરવા આવતા વાહન ચાલકો પાસેથી આરટીઓ નો 
ભરવાનો થતો દાંિ કરતા ઓછા રૂપીયા લઈ િીટેઈન મેમા માાં આપવાના થતા િોક્યમેુન્ટ નકલી બનાવી 
ઓછો દાંિ ભરી આરટીઓની રસીદો આપતા હોય જેઓ હાલ પોતાના કબજાન ુસફેદ રાંર્ન ુએક્ષેસ મો.સા 
નાં.જીજે.૨૭.સીઆર.૧૧૯૯ ન ુલઈ વસ્ત્રાલ રોિ ન્ય ુઆરટીઓ કચેરીના ર્ેટની સામે ઉભેલ છે જે બાતમી 
આિારે આરોપીઓ નાં.૧ ફરજનઅલી ઉફે મહોમદજુબેર મહોમદબસીર શાહ ઉવ:૪૪ રહ:ેએમ.બી કોમ્પલેક્ષ 
મહમદ િોબીની ચાલીની બાજુમાાં કલાંદરી મસ્જીદ રખીયાલ અમદાવાદ શહરે તથા નાં.૨ જુનેદ જફરઅલી 
પઠાણ ઉવ:૨૩ રહ:ે૫૩ શાહ એન્િ પરીખ એસ્ટેિ ચકુિીયા મહાદેવના છાપરા રખીયાલ અમદાવાદ શહરે 
નાઓને પોતાના કબજાના એક્ષેસમાાં લાઈસન્સ તથા પીયસુી તથા વીમા પોલીસી ના બનાવટી ખોટા 
િોક્યમેુન્ટ સાથે મળી આવતા તેઓની પછુપરછ દરમ્યાન સહ આરોપી સોએબ સલીમભાઈ શેખ ઉવ:૩૩ 
રહ:ેજહાર્ીંરનર્ર ર્લી નાં.૧ સૈયદવાિી વટવા અમદાવાદ શહરે નાઓ સાથે મળી િીટેઈન કરેલ વાહનોના 
વાહન માલીકો/ચાલકો િીટેઈન મેમો ભરવા માટે આટીઓ ઓફીસે આવતા તેઓને ખામીયકુ્ત િોક્યમેુન્ટ 
ખોટા બનાવી આપી ખોટા િોક્યમેુન્ટનો ખરા તરીકે ઉપયોર્ કરી આરટીઓ કચેરીમાાં રજુ કરી ઓછા રૂપીયામાાં 
વાહન છોિાવી આપતા હોવાની કબલુાત કરતા જે આિારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન 
ગ.ુર.નાં.૧૧૧૯૧૦૨૪૨૦૦૨૩૧-એ િી ઈપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૪૦૯,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧ ૧૧૪ મજુબનો 
ગનુો દાખલ કરી આરોપીઓ પાસેથી ડુબ્લીકેટ િોક્યમેુન્ટ બનાવવા માટે ઉપયોર્મા લેતા કોમ્્યટુર તથા 
સ્કેનર પ્રીન્ટર તથા પેંડ્રાઈવ તથા બનાવટી િોક્યમેુન્ટ તથા મોબાઈલ ફોન તથા એક્ષેસ મળી કુલ્લે કીમત 
રૂપીયા ૭૫૫૦૦/- મદુ્દામાલ કબજે કરવામાાં આવેલ છે.  
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સોલા હાઈકોટક  પોલીસ સ્ટેશન  

ઘરફોડ કરતી ઘરઘાટી ગેંગ (ડુાંગરપરુ) ને પકડવામાાં આવી  

કુલ- ૦૯ ઘરફોડ દડટેકટ કરવામાાં આવી  
તાજેતરમાાં થયેલ 8,50,000 ની મોટી ઘરફોિ સડહત ચોરી ના ગનુાઓ શોિવા પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે તથા શ્રી અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૧ તથા શ્રી એમ.એ.પટેલ 
સાહબે મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી એ-િીવીઝન નાઓની સચુના અને માર્ગદશગન હોઈ, જે હઠેળ 
અલર્ અલર્ ડટમો બનાવી ટેક્ક્નકલ એનાલલમસસ તેમજ હ્યમુન ઇન્ટેલલજન્સ ના સમન્વય થી સોલા 
પોલીસ સવેલન્સ ડટમને આરોપી પકિવામાાં સફળતા મળેલ છે.* 

  પ્રો.ASI અમીતભાઈ રણછોિભાઈ , PC અજીતસાંર્ નારસાંર્, PC પ્રફુલભાઈ છેલાભાઈ તથા 
PC  માધભુાઈ પોલાભાઈ નાઓએ સાંયકુ્ત મહનેતથી આશરે 4.5 ડકમી રૂટ ના અંદાજે 71 CCTV ચેક 
કરી સાથોસાથ હ્યમુન ઇન્ટેલલજન્સની મદદથી નીચે જણાવેલ આરોપીઓને મદુામાલ સાથે પકિી 
ડિટેક્શન કરેલ છે 

આરોપીઓ :- 
(૧) ટીકેન્ર ઉફે ડકશન સ/ઓ લક્ષ્મણ મેઘજી મીણા ઉ.વ.૨૧ રહ.ે ખોિીયાર નર્ર, ભરવાિના 
મકાનમાાં, મલાવ તળાવના છાપરા, થલતેજ, અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. રામા, પાંચાયત ર્ોર, 

તા.આશપરુ, જી,ડુાંર્રપરુ રાજસ્થાન  

(૨) કૈલાષ સ/ઓ લાલરુામજી ભીમરામજી કલાસવા ઉ.વ.૨૦ રહ.ેરહ.ે ર્ામ. મહમદપરુા,  કણાગવતી 
ક્લબની પાછળ, સરખેજ,  અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. લાઉવા, પો.સ્ટે. 
ઝલારા  તા.સલમૂ્બર  જી,ઉદયપરુ  રાજસ્થાન  

(૩) અશોક સ/ઓ ર્ાર્જી અમરાજી મીણા ઉ.વ.૧૯ રહ.ેરહ.ે ખોિીયાર નર્ર, ભરવાિના મકાનમાાં, 
મલાવ તળાવના છાપરા, થલતેજ, અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. િોલપનકા ગિુા, પો.સ્ટે. 
બિીવીરવા  તા.સલમૂ્બર  જી,ઉદયપરુ  રાજસ્થાન  

(૪) પ્રકાશ  રોિાજી મીણા ઉ.વ.૨૧ રહ.ેખોિીયારનર્ર ભરવાિના મકાનમાાં, મલાવ તળાવના છાપરા, 
થલતેજ, અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. િોલપાનકા કુિા, પો.સ્ટે. મવરવા  તા.સલમૂ્બર જી.ઉદયપરુ રાજસ્થાન 

 (૫) ભર્વતીલાલ ઉફે ભાવેશ સ/ઓ વેલાજી કચરાજી મીણા  ઉ.વ.૧૯ રહ.ેરહ.ે ર્ામ. 
મહમદપરુા,  કણાગવતી ક્લબની પાછળ, સરખેજ,  અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. નયાર્ાવ, પો.સ્ટે. 
ઝલારા  તા.સલમૂ્બર  જી,ઉદયપરુ  રાજસ્થાન 

 (૬) રમેશ સ/ઓ પ્રથાજી િાહ્યાજી મીણા ઉ.વ.૨૩ રહ.ેમ.નાં.૧, (ઘરઘાટી) ગ્રાઉન્િ ફ્લોર, મવશ્વકેત ૂ
ટાવર, જજીસ બાંર્લ, સેટેલાઇટ,  અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. બામણીયા પો.સ્ટે. 
ઝલારા  તા.સલમૂ્બર  જી,ઉદયપરુ  રાજસ્થાન 
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 (૭) શાાંતીલાલ સ/ઓ લાલ ુહરજી મીણા ઉ.વ.૨૩ રહ.ેખોિીયારનર્ર ભરવાિના મકાનમાાં, મલાવ 
તળાવના છાપરા, થલતેજ, અમદાવાદ મળૂ ર્ામ. જેતાણા તા.સલમૂ્બર જી.ઉદયપરુ રાજસ્થાન 

મદુામાલ :  
(૧) સોનાની ચેઈન ડક.રુ.૧૨,૦૦૦/- 

(૨) વીંટી ડક.રુ. ૫૦૦૦/-  

(૩) કાાંિા ઘિીયાળ નાંર્-૪ ડક.રુ.૨૨,૦૦૦/- 

(૪) મોબાઈલ ફોન નાંર્-૭ ડક.રુ.૭૦૦૦/-  

(૫) મો.સા. ડક.રુ.૨૦,૦૦૦/- 

કુલ્લે ડક.રુ.૭૬૦૦૦/-  

શોધાયેલ ગનુાઓ:- (૧) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૧૮૧/૨૦૨૦ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (૨) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં- ૨૩/૨૦૨૦ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ (૩) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૨૫૭/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ(૪) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૧૧૩/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧ મજુબ  (૫) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૦૬/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ  (૬) સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૨૨૪/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ 
૪૫૪,૩૮૦ મજુબ  

અન્ય કબલેુલ ગનુાઓ:-  
(૧) સ્ટેમ્બર-૨૦૧૯ મ.નાં-૫ કદમ બાંગ્લોઝ બાર્બાન ચાર રસ્તા પાસે, થલતેજ અમદાવાદ શહરે  

(૨) સ્ટેમ્બર-૨૦૧૯ મ.નાં-૫ જીનમાંર્લ સોસાયટી, આકાશ ટાવર પાસે, જજીસ બાંગ્લો રોિ, વસ્ત્રાપરુ 
અમદાવાદ ખાતે (૩) મ.નાં-૬ વદૃાવન-૪ આંબલી ફાટક પાસે આંબલી ર્ામ અમદાવાદ શહરે  

 

  આ કામર્ીરીમા સપુરમવઝન જે.પી.જાિેજા પોલીસ ઈન્સ્પેકટર તથા સવેલન્સ પો.સ.ઈ. 
જે.જે.રાણા તથા પ્રો.મ.સ.ઈ. અમીતભાઈ રણછોિભાઈ તથા અ.પો.કો. અજીતસાંર્ નારસાંર્ તથા 
અ.લોકરક્ષક પ્રફુલભાઈ છેલાભાઈ તથા માધભુાઈ પોલાભાઈ તથા સવેલન્સ  સ્કોિ સ્ટાફના માણસો 
સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશનના જોિાયેલા હતા. 
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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન :  

રીક્ષામાાં પેસેન્જરોને બેસાડી તેઓના સામાનની ચોરી કરતા  આરોપીને  

પકડી પાડતી વસ્ત્રાપરુ પોલીસ 

      પોલીસ કમીશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા 
મે.સાંયકુ્તપો.કમમ.શ્રી, સેકટર-૧ અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે તથા ના.પો.કમમ.શ્રી, ઝોન-૧ શ્રી 
પી.એલ.માલ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી, “એ” િીવીઝન શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે નાઓએ 
અમદાવાદ શહરેમા મમલકત સાંબિી ગનુ્હાઓ િીટેકટ કરવા તેમજ વધ ુબનાવ બનતા અટકાવવા 
અસરકારક કામર્ીરી કરવા સચુના કરેલ હોય જે સચુના આિારે વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે સવેલસ સ્કોિના 
પો.સ.ઇ. એમ.બી.જાિેજા સાહબે સાથેના સ્ટાફના મ.સ.ઇ જહાાંર્ીરખાન ઇસ્માઇલખાન બનાં ૭૭૯૬ 
તથા હ.ેકો બાબભુાઇ સરતાનભાઇ બ.નાં ૩૦૪૩ તથા હ.ેકો. ઘનશ્યામમસિંહ મહેંરમસિંહ બ.નાં-૮૫૩૬ 
તથા પો.કો જીતેન્રકુમાર જીવાભાઇ બ.નાં-૮૫૯૨ તથા પો.કો ર્ોમવિંદભાઇ નરશીભાઇ બ.નાં-૭૬૦૫ 
તથા પો.કો મવનોદકુમાર દલપતભાઇ બ.નાં-૧૩૧૪ તથા લો.ર મવશ્વરાજમસિંહ હરદેવમસિંહ બ.નાં-૧૩૬૭. 
તથા લો.ર જયપાલમસિંહ દીલીપમસિંહ બ.નાં.૧૨૪૪૪ નાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં 
પેટ્રોલીંર્મા હતા દરમ્યાન સાથેના *પો.કો. ર્ોમવિંદભાઇ તથા લોકરક્ષક મવશ્વરાજમસિંહ તથા લોકરક્ષક 
જયપાલમસિંહ તથા લોકરક્ષક લાલજીભાઇ નાઓને સાંયકુત બાતમી હકીકત આિારે*  મિરમમલ્ક િેરી 
ત્રણ રસ્તા ખાતેથી આરોપી *સોહીલ કાસમભાઇ મન્સરુી ઉવ 39 રહ,ે મકાન નાં-2 ઘાાંચીવાસ 
સરખેજર્ામ અમદાવાદ શહરે* નાઓને ગનુામા વપરાયેલ ખાલી નાંબર ્લેટવાળી રીક્ષા 
કીરૂ  ૭૫,૦૦૦/-ની મતાની તથા રોકિ રકમ  ૧૦,૦૦૦/- તથા લબજા અન્ય િોક્યમેુન્ટ સાથેના 
કુલ્લે  કીં રૂ ૮૫,૦૦૦/ ની મતાના મદુામાલ સાથે  પકિી પાિી વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન પાટગ –એ 
11191020200190/20 ઇપીકો કલમ ૩૭૯  મજુબ ગનુાનો ભેદ ઉકેલી સારી કામર્ીરી કરવામાાં આવેલ 
છે. તથા  સાથેનો આરોપી આમશફ અન્સારી હાલ મા પકિવાનો બાકી છે. 
 

આરોપીનો પવુક ઈતીહાસ 

આરોપી  અર્ાઉ અિાલજ, રાણીપ, નવરાંર્પરુા સોલા હાઈકોટગ ચાાંદખેિા તથા નરોિા 
પો.સ્ટે.મા  પકિાયેલ છે   

 

આરોપીની ગનુ્હો કરવાની એમ.ઓ. 
      આ કામના આરોપી સોહીલ કાસમભાઇ મન્સરુી તથા તેનો સાર્રીત આસીફ અહમેદ 
મખુ્તત્યાઝુજ્જમા અંસારી રહ,ે ફતેહવાિી  નાઓ રીક્ષા લઈ પેસેંજર બેસાિી પેસેંજરની બેર્ તથા પૈસા-
દાર્ીનાની  ચોરી કરી નાસી જવાની એમ.ઓ  િરાવે છે. 
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રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

ઘરફોડ ચોરીમાાં ગયેલ અલગ અલગ સોનાના દાગીનાાંઓ તથા મોબાઇલ ફોન 

નાંગ ૦૨/- સાથે રીઢા આરોપીને  શોધી કાઢતી રાણીપ પોલીસ 

                           

  મે.પોલીસ.કમમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સાંયકુ્ત પોલીસ.કમમશ્નર 
સાહબે શ્રી સેક્ટર ૦૧ અમદાવાદ શહરે તથા મે ના.પોલીસ.કમમશ્નર સાહબે શ્રી ઝોન ૦૨ કારાંજ ભવન 
અમદાવાદ શહરે તથા મે.મ.પો.કમમ.સા.શ્રી.એલ.ડિમવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓ તમામ ઉપરી 
અમિકારી શ્રીઓની જરૂરી સચુના મજુબ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.બી.ખાાંભલા રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન 
અમદાવાદ શહરે નાઓની જરૂરી સચુના તેમજ સીિા માર્ગદશગન હઠેળ પો.સબ.ઇન્સ કે.એન.સોલાંકી 
તથા અ.હ.ેકો દેવકરણભાઇ અજાભાઇ બ.નાં ૫૫૫૯ તથા પો.કો પ્રભાતમસિંહ કોદરમસિંહ બ.નાં ૯૬૭૪ 
નાઓ તમામ માણસો સાથે પેટ્રોલીંર્ દમ્યાગન રાણીપ જી.એસ.ટી ફાટક પાસે આવતા અ.હ.ેકો 
દેવકરણભાઇ અજાભાઇ બ.નાં ૫૫૫૯ નાઓની ખાનર્ી બાતમી હકીકત આિારે આરોપી રમવ સ/ઓ 
ચાંદુભાઇ દેવાભાઇ જાતે મકવાણા ઉ.વ ૩૦ રહ ે સોમાભાઇના મકાનમાાં,રબારી વાસ,ચાાંદલોિીયા 
તળાવ પાસે,ચાાંદલોિીયા,અમદાવાદ શહરે નાઓની પાસેથી અલર્ અલર્ સોનાના દાર્ીનાાંઓ જે 
તમામની કુલ્લે ડકમત રુમપયા ૩૨,૭૦૮/- તથા મો.ફોન નાંર્ ૦૨/- જે બને્ન મો.ફોનની ડકિં રૂ 
૧૦,૦૦૦/- ર્ણી તમામની મદુ્દામાલની ડકમાંત રૂમપયા-૪૨,૭૦૮/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ  તપાસ 
અથે કબ્જે કરી આરોપીને રાણીપ પો.સ્તે ફસ્ટ ગ.ુર.નાં ૫૭/૨૦૧૯ િી ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ 
મજુબના ગનુાના કામે તા-૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાર્ે પકિી અટક કરી ઘરફોિ 
ચોરીનો ગનુો શોિી કાઢી ચોરીમાાં ર્યેલ મદુ્દામાલ રીકવર કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
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પ્રોહીબીશન તથા આર્મસક એક્ટના ગનુાના આરોપીની અટકાયત 

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

ગાાંધીનગર ચચલોડા પો.સ્ટેશનના પ્રોદહબીશનના નાસતા-ફરતા અને અગાઉ 
પ્રોદહબીશન તથા આમકસ એક્ટ(ગે.કા વેપન) મા પકડાયેલ આરોપીને પકડી પાડતી 

મેઘાણીનગર પોલીસ 
    મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ ્ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ ્કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “જી” ડિવીઝન 
નાઓના માર્ગદશન હઠેળ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર િી.જે.ચિુાસમા નાઓની સચુના હઠેળ 
મેઘાણીનર્ર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પ્રોહી-જુર્ારની પ્રવમૃત્ત નેસ્તનાબદુ કરવા સારુ તથા નાસતા-
ફરતા આરોપીઓ પકિવા સારુ સવેલન્સ સ્ક્વોિના પ્રો.પો.સબ.ઈન્સ વી.એ.હરકટ તથા સ્ટાફના 
માણસો સાથે પેટ્રોલીંર્મા હતા તે દરમમયાન એલ.આર કીરણવસિંહ ગોપાલવસિંહ બ.નાં.૧૨૪૩ તથા 
એલ.આર અરુણવસિંહ યશપાલવસિંહ બ.નાં.૪૨૪૭ નાઓની સાંયકુ્ત બાતમી મળેલ કે અર્ાઉ 
પ્રોડહલબશન તથા રે્રકાયદેસર હમથયાર(વેપન) રાખવાના ગનુામા પકિાયેલ છે. અને હાલ 
ર્ાાંિીનર્ર લચલોિા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી ગ.ુર.નાં.૫૯૨૦/૧૯ પ્રોહી કલમ-૬૫(એ)(એ),૧૧૬(બી) 
મજુબના ગનુાના કામના નાસતા-ફરતા આરોપી સાંતોષ ઉફે કટ્ટો શેરવસિંહ ચૌહાણ ઉવ.૩૯ રહ.ેમ 
.નાં૧૫૧/૨ શીવાજીનર્ર ડિફેન્સ કોલોની સામે ભાર્ગવરોિ મેઘાણીનર્ર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન 
ર્ામ.પહાિપરુ, તા.કાયમર્ાંજ જજ.ફરુખાબાદ ઉત્તરપ્રદેશવાળાનો તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ના ક.૨૦/૪૫ 
વાર્ે ઉપરોક્ત ગનુાના કામે પકિી અટક કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
આરોપીનુાં નામ સરનામ ુ (૧) સાંતોષ ઉફે કટ્ટો શેરવસિંહ ચૌહાણ ઉવ.૩૯ રહ.ેમ .નાં૧૫૧/૨ 
શીવાજીનર્ર ડિફેન્સ કોલોની સામે ભાર્ગવરોિ મેઘાણીનર્ર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન 
ર્ામ.પહાિપરુ, તા.કાયમર્ાંજ જજ.ફરુખાબાદ ઉત્તરપ્રદેશ  
કામગીરી કરનાર અવધકારીશ્રી/કમકચારી  
(૧) પ્રો.પો.સ.ઇ. વી.એ.હરકટ (૨)મ.સ.ઇ ડદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.નાં.૭૬૧૧ (૩)મ.સ.ઈ 
આનાંદમસિંહ નાથમુસિંહ બ.નાં.૭૩૦૧ (૪)હ.ેકો અમશ્વનભાઈ મણીલાલ બ.નાં.૮૭૨૦ (૫) હ.ેકો 
ડદનકરકુમાર ભીખાભાઈ બ.નાં.૩૦૪૨ (૬) હ.ેકો ચેતનકુમાર રામભુાઇ બ.નાં.૩૨૧૬ (૭)હ.ેકો મસરાજ 
એહમદ લલયાકતઅલી બ.નાં.૮૩૩૮ (૮) પો.કો યવુરાજમસિંહ ભરતમસિંહ બ.નાં.૧૩૧૪૬(૯)એલ.આર 
કીરણમસિંહ ર્ોપાલમસિંહ બ.નાં.૧૨૪૩ (૧૦)એલ.આર અરુણમસિંહ યશપાલમસિંહ બ.નાં.૪૨૪૭ (૧૧) 
એલ.આર રીતેષ નાંદલાલ બનાં.૧૧૬૪૫ (૧૨) જતીનકુમાર ડદનેશભાઇ બ.નાં.૧૨૭૯૮ 
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પાસા અટકાયત ની વવગત 
 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
શરીર સબાંધી ગનુાઓમા પકડાયેલ એક આરોપીની પાસામા અટકાયત કરી વડોદરા 

મધ્યસ્થ જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

 

                        મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી “જે”િીવીઝન સાહબેનાઓ તરફથી વધમુા વધ ુ પાસાના અટકાયતી પર્લા લેવાની 
સચુના મળતી હોય જે સચુના આિારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલાંકી ઇસનપરુ 
પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ અર્ાઉ શરીર સબાંિી ગનુાઓમા પકિાયેલા  આરોપીન ુપાસાન ુપ્રપોઝલ 
તૈયાર કરી પાસાનો હુકમ કરાવી સવેલન્સ સ્કોિ પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવિા તથા સવેલન્સ સ્કોિના 
માણસો તથા પી.આઇ પસગનલના માણસોએ આરોપીને શોિી કાઢી પકિી પાિી આરોપી સમીર ઉફે 
લખન સ/ઓ મસુ્તાકભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ ડદવાન ઉ.વ ૧૯ રહ,ેમ.નાં ૫૫ સયુગનર્રના છાપરા 
સયુગનર્ર પોલીસ ચોકીની સામે ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેનાને પાસા હુકમ નાં 
પી.સી.બી/િી.ટી.એન/પાસા/૨૪૪/૨૦૨૦ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦ થી વિોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતે 
મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે  
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શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોદહબીશન ગનુાની પ્રવ્રવુિ સાથે સાંકળાયેલ આરોપણ બહનેની પાસા હઠેળ  

અટકાયત કરવા બાબત  

 

     મે.પોલીસ કમીશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા સાંયકુ્ત 
પોલીસ કમમશનર શ્રી સેક્ટર-૧ સાહબેની સચુના આિારે તેમજ નાયબ પોલીસ કમીશ્નર શ્રી ઝોન-
૩ સાહબે તથા ઈન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમીશ્નર શ્રી “િી” િીવીઝન અમદાવાદ શહરેના માર્ગદશગન 
હઠેળ શહરેકોટિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પ્રોડહબીશન પ્રવ્રમુત્ત કરતી આરોપણ બહને મવરુધ્િ પાસા 
હઠેળ અટકાયત કરવા સારુ દરખાસ્ત તૈયાર કરી પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તરફ મોકલી 
આપવા તજવીજ કરેલ જે આિારે પ્રોડહબીશન ગનુામાાં સાંકળાયેલ આરોપણ બહને પીંકીબેન ઉફે 
પીંકા વા/ઓ રમેશભાઇ ચનુારા ઉ.વ.૪૫ રહ.ેચનુારાવાસ રૂિનાથ પીઠની સામે રાયપરુ દરવાજા 
બહાર કાર્િાપીઠ અમદાવાદ શહરે નાને મે.પોલીસ કમમશનર શ્રી અમદાવાદ શહરેના પાસા હુકમ 
નાં.પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૨૪૧/૨૦૨૦ તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ આિારે પાસા હઠેળ અટકાયત કરી 
રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલી આપવામાાં આવેલ છે. 
 

[    
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ગનુા વનવારણ શાખા : 
                           અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાડટયાનાઓએ તા.૫.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમાાં મમલક્ત સબાંિી, પ્રોહીબીશન સબાંિી ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ 
નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના ર્ા.હવેલી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા દેશી દારુ જાહરે જનતના સ્વાસ્થયને 

હાનીકારક હોવા છતા સરખેજ ર્ામ ખાતેથી અજાણ્યા ઈસમો પાસેથી ર્રેકાયદેસરનો વર્ર 
પાસ પરમીટનો દેશીદારુનો જથ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના 
ઈરાદે લાવી પોતાના સાર્ડરત સાથે મળી પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા 
રે્રકાયદેસરના વર્ર પાસ પરમીટના દેશીદારુન ુ વેચાણ કરનાર બેન ભારતીબેન એલેક્ષ 
મવલસન ડિશ્ચીયન રહવેાસી-કાદરીની ચાલી ઓપરેા હાઉસની પાસ ેરાયખિ અમદાવાદ શહરે 
મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

ભારતીબેન એલેક્ષ મવલસન ડિશ્ચીયન રહવેાસી-કાદરીની ચાલી ઓપેરા 
હાઉસની પાસ ેરાયખિ અમદાવાદ શહરે 

 

➢ અમદાવાદ શહરેના ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા દેશી દારુ જાહરે જનતના સ્વાસ્થયને 
હાનીકારક હોવા છતા કઠવાિા મકુામેથી અજાણ્યા ઈસમો પાસેથી રે્રકાયદેસરનો વર્ર પાસ 
પરમીટનો દેશીદારુનો જથ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના ઈરાદે 
લાવી પોતાના સાર્ડરત સાથે મળી પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા ર્ેરકાયદેસરના 
વર્ર પાસ પરમીટના દેશીદારુન ુવેચાણ કરનાર બેન  લક્ષ્મીબેન મહશેભાઈ ચનુારા રહવેાસી-
ચનુારાવાસ અમતૃ મવધ્યાલયની પાસે ઓઢવ અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી 
તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

  

 લક્ષ્મીબેન મહશેભાઈ ચનુારા રહવેાસી-ચનુારાવાસ અમતૃ 
મવધ્યાલયની પાસ ેઓઢવ અમદાવાદ શહરે 

 

➢  આ ઉપરાાંત શરીર સબાંિી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમો મળી કુલ્લે ૫ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત,વિોદરા જેલ ખાત ેમોકલવા તજવીજ કરવામાાં 
આવેલ છે.   

 


