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તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૦   શનિવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી િાં.૨૫૭/૨૦૨૦ 
 

ઉચાાં વ્યાજે િાણાાં આપી ઉધરાણી કરવા બળજબરી કરી તથા ધમકીઓ 
આપતા આરોપીઓિી ધરપકડિી નવગત 

  

ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશિ : 
 

નાણાાં ધીરધારના લાયસન્સ વગર ઉચાાં વ્યાજે નાાંણા આપી ઉધરાણી કરવા 
બળજબરી કરી તથા ધમકીઓ આપતા ઇસમોને ટે્રપના આધારે પકડી પાડતો 

ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનનો સવલેન્સ સ્કોડ 
 

                   મે.અમદાવાદ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા સા.નાઓએ તાજેતરમાાં 
પરીપત્ર કરી ઉચા વ્યાજે નાણાાં આપી નાણાાં વસલુવા માટે માણસોને હરેાન પરેશાન કરતા ઇસમો 
મવરૂધ્ધ કડક કાયયવાહી કરવા સારૂ સચુના આપેલ હોય જેના આધારે સાંયકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રી સેકટર-
૧ તથા નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” ડીવીજન સા.શ્રી 
નાઓ તરફથી આવી ગેરકાયદેસર રીતે ઉચાાં વ્યાજે નાણાાંન ુધીરાણ કરી ધાક-ધમકી અને બળજબરી 
કરી ત્રાસ આપી નાણાાંની વસલુાત કરતા વ્યાજખોર ઇસમો સામે સખત કાયદેસરના પગલાાં લેવા 
સચુના કરેલ હોય જે બાબતે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર 
એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના માગયદશયન હઠેળ સવલેન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સા.શ્રી 
નાઓએ ઉપરોકત મજુબની ફરીશ્રીએ જાહરેાત કરતા ફરીશ્રીની રજુઆત સાાંભળી લઇ ગા.હવેલી 
પોલીસ સ્ટેશન ગ.ુર.નાં- A-૧૧૧૯૧૦૨૧૨૦૦૧૦૨/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ.૩૮૭, ૩૮૪, ૫૦૭, 
૧૧૪ તથા ધી ગજુરાત મની લેન્ડસય એકટ ૨૦૧૧ ની કલમ-૪૨(ક),૪૦ મજુબ તા-૦૭/૦૨/૨૦૨૦ 
થી ગનુ્હો દાખલ કરી ફરીશ્રી પાસેથી નાણાની ઉધરાણી કરવા બળજબરી કરી તથા ધમકીઓ આપતા 
ઇસમોને પકડવા સારૂ ફરીશ્રીને સાથે રાખી સવેલન્સ સ્કોડના માણસોએ ટે્રપન ુઆયોજન કરી ફરીશ્રી  

 

જિસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પાસ ે ઉધરાણી કરવા બળજબરી કરી તથા ફોન ઉપર ધમકીઓ આપતા ઇસમો નામે નાં-(૧) 
ઇમ્તીયાઝ ઇલમદુ્દીન શેખ રહ,ેબી/૨૦૪,નશીમપાકય પઠાણ બાંગલાની સામે નૈયા એપાટયમેન્ટ ની 
બાજુમા રામોલ અમદાવાદ શહરે તથા નાં-(૨) શાહબાઝ મસુ્તાકભાઇ રાંગરેજ રહ,ે૨,રોશપાકય અલદુા 
સોસાયટી રસલુાબાદ શાહઆલમ અમદાવાદ શહરે તથા નાં-(૩) સરફરાઝ ઇનામલુ્લા ઉફે 
મહબેબુભાઇ શેખ રહ,ેમ.નાં-૧૫૩૫,રસલુાબાદ મસુામીયાની ચાલી ઉરુ્ય  સ્કુલની સામે શાહઆલમ 
અમદાવાદ શહરે તથા નાં-(૪) શબાનાબાન ુ વા/ઓ સલીમભાઇ બીસોરાવાલા રહ,ેમ.નાં-
૪૦૮,ચોથોમાળ લોખાંડવાલા ફલેટ મસિંધીવાડ જમાલપરુ અમદાવાદ શહરે નાઓને ટે્રપના આધારે 
પકડી લઇ ઉપરોકત ગનુ્હાના કામે અટક કરી ફરીશ્રીન ુબગયમેન મો.સા કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ન ુલઇ 
ગયેલ જે કબ્જજે કરી આરોપીઓ મવરૂધ્ધ કાયદેસરની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે  
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ચોરીિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 
 

ખોખરા પોલીસ સ્ટેશિ : 
 

ચોરીના ગનુાને ગણતરીના કલાકમાાં શોધી કાઢી ચોરીએ ગયેલ સોનાના ઘરેણા 
રીકવર કરી આરોપીઓને ઝડપી પાડતી ખોખરા પોલીસ 

 

        મે,નાયબ પોલીસ કમમશનરશ્રી,ઝોન-૫, તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી ‘આઇ’ 
ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે દ્વારા મમલ્કત સબાંધી ગનુાઓ શોધી કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના આધારે 
તથા પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી બી.જે.ઝાલાનાઓના માગયદશયન હઠેળ ખોખરા પો.સ્ટે.સવેલન્સ સ્કોડના 
પો.સબ.ઇન્સ.આર.એન.ચડુાસમા તથા એ.એસ.આઇ.મહશેભાઇ ગાંગારામ બ.નાં.૭૫૯૮ તથા 
અ.હડે.કોન્સ મસધ્ધરાજભાઇ ધડુાભાઇ બ.નાં.૯૮૨૮ તથા હડે.કોન્સ કકશોરમસિંહ જયવાંતમસિંહ 
બ.નાં.૫૬૬૩ તથા પો.કો.મનકુાંજકુમાર જયકકશન બ.નાં.૬૩૮૧ તથા લો.ર.મહશેભાઇ ગોરધનભાઇ 
બ.નાં.૧૧૯૦૮ તથા લો.ર.સમુનલકુમાર કાળુભાઇ બ.નાં.૯૫૯ તથા લો.ર.સાંજયમસિંહ દેહાભાઇ 
બ.નાં.૧૪૬૪ તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે.મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન ખોખરા 
પો.સ્ટે.પાટય-A ૧૧૧૯૧૦૦૩૨૦૦૦૯૯/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના ગનુાના કામે 
ચોરીએ ગયેલ મદુામાલ તથા આરોપીઓની શોધમાાં હતા દરમ્યાન ખોખરા ખોખરશા બાવાની 
દરગાહ આવતા સવેલન્સ સ્કવોડમાાં ફરજ બજાવતા લો.ર.સમુનલકુમાર કાળુભાઇ બ.નાં.૯૫૯ નાઓન ે
બાતમી હકીકત મળેલ કે, “એક ઓટો રીક્ષા નાં.જીજે.૨૭.વી.૪૭૫૧ માાં ચાલક તથા તેની સાથે બ ે
ઇસમો કે જેમાાં રીક્ષા ચાલકે શરીરે કાળા કલરન ુજેકેટ તથા માથે કાળા કલરની ટોપી તથા જીન્સન ુ
પેન્ટ પહરેેલ છે તથા પાછળ બેઠેલ ઇસમો પૈકી નાં.(૧) નાએ વાદળી કલરની અરધી બાયની ટી-
શટય તથા કાળા કલરનુાં જીન્સન ુ પેન્ટ પહરેેલ છે. તથા નાં.(૨) વાળા ઇસમે શરીરે કાળા કલરન ુ
ડેમનમન ુ શટય તથા કાળા કલરન ુ જીન્સન ુ પેન્ટ પહરેેલ છે જે ઇસમોએ ખોખરા પો.સ્ટે.પાટય-A 

૧૧૧૯૧૦૦૩૨૦૦૦૯૯/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના ગનુામા કામે ચોરીએ સોનાના 
ઘરેણાાં પોતાના અંગકબજામા રાખી વેચાણ કરવા માટે ફરે છે” જે બાતમી હકકકત આધારે આરોપીઓ 
નાં.(૧) મહાંમદજાવેદ ઉફે બીજનોરી સ/ઓ ઐયબુભાઇ જાતે-અંસારી ઉ.વ.૩૨ રહ.ેખ્વાજાનગરના 
છાપરા, બીલાલ મસ્સ્જદની બાજુમાાં, આક્રુતી ટાઉનશીપ ચાર રસ્તાની સામે નારોલ અમદાવાદ શહરે 
તથા નાં.(૨) મહાંમદઇસ્તેખાર સ/ઓ ઐયબુભાઇ જાતે-અંસારી ઉ.વ.૪૫ રહ.ેનાં.(૧)મજુબ સદર 
નાં.(૩) અબ્જરુ્લવરુ્દ ઉફે આમીર સ/ઓ અબ્જરુ્લવારીસ જાતે-પઠાણ ઉ.વ.૨૦ રહ.ેબાગેકૌસર 
સોસાયટી એ-વન ફ્લેટની સામે આક્રુતી ટાઉનશીપ ચાર રસ્તા સામે નારોલ અમદાવાદ શહરેનાઓને 
તેઓના કબ્જજાની ઓટો રીક્ષા સાથે પકડી અંગઝડતી તપાસ કરતા તેના કબ્જજામાાંથી ચોરીમા ગયેલ 
સોનાના અલગ અલગ દાગીના જેની કુલ્લે કકિં.રૂ.૯૮,૩૦૦/- તથા ગનુો કરવામા વાપરેલ ઓટો 
રીક્ષા કકિં.રૂ.૮૦,૦૦૦/- ની કબ્જજે કરી સદરી આરોપીઓને ઉપરોકત ગનુાના કામે તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦ 
ના કલાક-૧૯/૪૫ વાગે પકડી અટક કરી ગનુો શોધી કાઢવામા આવેલ છે 
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પાસા હઠેળ અટકાયતિી નવગત 
કૃષ્ણિગર પોલીસ સ્ટેશિ :  
 

તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ િા રોજ નમલ્કતિા ગનુ્હાિા આરોપીિે પાસા હઠેળ અટકાયત 
કરતી કૃષ્ણિગર પોલીસ  

મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૨ તથા 
નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” કડવીઝન નાઓના માગયદશયન 
હઠેળ તેમજ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ નાં.(૧).વાડજ પો.સ્ટે. ફસ્ટય ગ.ુર.નાં.૨૦૬/૨૦૧૯ 
ઇપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ મજુબ (૨).કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે. ફસ્ટય ગ.ુર.નાં.૨૦૮/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ 
૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ મજુબના છેતરપીંડી સબાંધેના ગનુાઓ દાખલ થયેલ જે આઘારે રેકડય તૈયાર કરી તેના 
મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તયૈાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓ તરફ મોકલી આપતા 
મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના ક્રમાાંકઃPCB/DTN/PASA/૧૫૩/૨૦૨૦ 
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ ના હુકમ આઘારે તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાકઃ૨૨/૦૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી 
કરી પાસા હઠેળ અટકાયત કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ 
છે.તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ 

આરોપીનુાં િામ :- શ્રી માનસીંગ સન/ઓ લક્ષ્મણભાઇ ધમાયજી સોલાંકી ઉ.વ.૩૫ ધાંધોઃ-મજુરી રહ.ેરમેશદત્ત 
કોલોનીના કાચા છાપરા ભીલવાસ પાણીની ટાાંકી પાસે સરદારનગર અમદાવાદ શહરે 

મદુ્દામાલ- (૧).ગયેલ મદુ્દામાલ રોકડા રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/- રીકવર મદુ્દામાલ રોકડા રૂા.૫૩,૦૦૦/-  
(૨).ગયેલ મદુ્દામાલ રોકડા રૂા.૪૦,૦૦૦/- રીકવર મદુ્દામાલ રોકડા રૂા.૧૩૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
કક.રૂા.૫૦૦/- તથા મણકો ૦.૨૯૦ મીલી ગ્રામ કીં.રૂા.૧૦૦૦/- તથા માળા ૧.૩૧૯ વજન કકિં.રૂા.૫૦૦/- 
કામગીરી કરિાર અનધકારી/કમકચારી 
     પી.આઇ પસયનલ અ.હ.ેકો. શૈલેન્રમસિંહ કાળુમસિંહ બ.નાં.૪૮૦૫ તથા અ.હ.ેકો. હરદીપમસિંહ બલભરમસિંહ 
બ.નાં.૮૯૨૮ તથા અ.પો.કો.મયરુમસિંહ ઉદેમસિંહ બ.નાં.૮૬૮૫ તથા અ.લોકરક્ષક કલ્પેશમસિંહ પોપટભાઇ 
બ.નાં.૧૨૨૦   

આરોપીનો ફોટો 
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ગિુા નિવારણ શાખાઃ  
 

   અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ 
કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૭.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે 
મવસ્તારમાાં મમલક્ત સબાંધી શરીર સબાંધી ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની 
મવગતે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
   અમદાવાદ શહરેના વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં ફરીયાદીના કાયદેસરના 
વાલીપણા માથી લલચાવી અને ફોસલાવી લગ્ન અથવાતો જારકમય કરવાના ઈરાદે ફકરયાદીની 
દીકરીન ુઅ પહરણ કરી અવાર નવાર તેણીની મરજી મવરુધ્ધ શરીરસબાંધ બાાંધી બળાત્કાર કરનાર 
તથા ફરીયાદીનો મવશ્વાસ કેળવી ફકરયાદીની ઓટોકરક્ષા લઈ જઈ પરત નહી આપી ઓટો કરક્ષા 
પોતાના ક્બ્જજામા રાખી આરટીઓની ખોટી નાંબર પ્લેટ લગાડી તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરનાર 
તથા લોકોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરનાર માથાભારે ઝનનુી અને ગનુાકહત માનસ 
ધરાવનાર ઈસમ નામ ે ફરીદભાઈ સલેુમાનભાઈ મોમીન રહવેાસી- મ.ન.૪૬.૪૭ અલ ખેબર-૩ 
બબસ્મીલ્લા હોટલની સામે એફ.કે.ડુપ્લેકક્ષની આગળ કેનાલ પાછળ ફતેહવાડી અમદાવાદ મળુ 
રહવેાસી- મોમીન મોટો વાસ બાદરાબાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને રાજકોટ જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

ફરીદભાઈ સલેુમાનભાઈ મોમીન રહવેાસી- મ.ન.૪૬.૪૭ અલ ખેબર-૩ 
બબસ્મીલ્લા હોટલની સામે એફ.કે.ડુપ્લેકક્ષની આગળ કેનાલ પાછળ 
ફતેહવાડી અમદાવાદ મળુ રહવેાસી- મોમીન મોટો વાસ બાદરાબાદ  

  અમદાવાદ શહરેના વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગકરતો સાથે મળી 
મો.સા.ઉપર આવી ફરીયાદીના ગળામાથી સોનાની ચેઈન તથા માંગળસતુ્ર ઝાંટવી ચીલઝડપ કરી 
ચોરી કરી લઈ મેળવેલ સોનાની ચેઈન વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના કબ્જજામા રાખી એકબીજાના 
મેળાપીપણામા આમથિક નકુશાન આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની દહશેત પેદા કરનાર 
ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે સોએબ ઉફે બાટલી ગ્યાસદુીન શેખ રહવેાસી- બ્જલોક 
ન.૪૭/૧૪૯૦ વસાંત ગજ ેંરગડકર ચાર માળીયા વટવા અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી 
કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

સોએબ ઉફે બાટલી ગ્યાસદુીન શેખ રહવેાસી- બ્જલોક ન.૪૭/૧૪૯૦ 
વસાંત ગજ ેંરગડકર ચાર માળીયા વટવા અમદાવાદ શહરે  
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  અમદાવાદ શહરેના નારણપરુા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં ફરીયાદીના કાયદેસરના 
વાલીપણા માથી લલચાવી અને ફોસલાવી લગ્ન અથવાતો જારકમય કરવાના ઈરાદે ફકરયાદીની 
દીકરીન ુઅ પહરણ કરી અવાર નવાર તેણીની મરજી મવરુધ્ધ શરીરસબાંધ બાાંધી બળાત્કાર કરનાર 
તથા લોકોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરી મોઢાના ભાગે મકુ્કા મારી મોઢા ઉપરના ત્રણ દાાંત 
પાડી દેનાર માથાભારે ઝનનુી અને ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે પ્રકદપ કચાંનભાઈ ઉફે 
ઘનશ્યામભાઈ ચનુારા  રહવેાસી- રબારીવાસ ના છાપરા ભારત સ્કુલની બાજુમા સેટેલાઈટ 
અમદાવાદ તથા આઝાદ નગરના કાચા છાપરા સહજાનાંદ કોલેજની પાછળ અમદાવાદ મળુવતન 
ખાનના પરાનો વાસ ધોળકા અમદાવાદ  મવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

પ્રકદપ કચાંનભાઈ ઉફે ઘનશ્યામભાઈ ચનુારા  રહવેાસી- રબારીવાસ 
ના છાપરા ભારત સ્કુલની બાજુમા સેટેલાઈટ અમદાવાદ તથા 
આઝાદ નગરના કાચા છાપરા સહજાનાંદ કોલેજની પાછળ અમદાવાદ 
મળુવતન ખાનના પરાનો વાસ ધોળકા અમદાવાદ   

 

આ ઉપરાાંત મમલક્ત સબાંધીગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમ મળી કુલ્લે ૫ ઇસમો 
નવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત તથા વડોદરા  જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ 
છે.  

 
 
 

  


