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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

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

તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯  રમવવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૦૮૨/૧૯ 

હત્યાના મખુ્ય સતુ્રધારની અટર્ાયત ની મવગત 
વટવા પોલીસ સ્ટેશન :  

 

વટવાના લુટંના ઈરાદે થયેલ હત્યાના મખુ્ય સતુ્રધાર ની  
ધરપર્ડ ર્રતી વટવા પોલીસ 

 

 વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગત તારીખ ૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ નોંધાયેલ ફાયરરિંગ 

વવથ મર્ડરની ફરરયાદના કામે હરકકત એવી છે કે આ કામના ફરરયાદી બધુ્ધારામ સ/ઓ પકકારામજી 

હક્કારામજી ચૌધરી ઉ.વ.-૨૪ રહ-ેદુકાન ન-ં૦૨ મહાલક્ષ્મી ર્ેરી આશાપરુા રેસીર્ન્સી મહાલક્ષ્મી 
તળાવનીપાસે વટવા અમદાવાદ શહરે તથા મળુગામ-જીવનકલા તા-દેસરુી થાના-રાણી જી-પાલી 
(રાજસ્થાન) નાઓના ફોઈના રદકરા રદનેશકુમાર માલારામ ચૌધરી ઉ.વ.-૨૮ રહ-ે સત્યમ સાગર 

સોસાયટી ગલી ન-ં૦૪ બચભુાઇના કુવા પાસે વટવા અમદાવાદ શહરે મળુા ગામ-ભાદરલાવ તા-દેસરુી 
થાના-રાણીજી-પાલી (રાજસ્થાન) નાઓન ેપોતાની વટવા ખાતેની આશપરુી રેસીર્ેન્સી ની દુકાન ન.ં૧૫ 

મહાલક્ષ્મી પ્રોવવઝન સ્ટોર મા ંરાવિના અગગયારેક વાગ્યાના પહલેા કોઈપણ સમય ેઅજાણ્યા ઈસમોએ 

કોઈ અગમ્ય કારણોસર ગરદરનના ભાગે ગોળી મારી મોત વનપજાવી નાસી ગયેલ હોય. જે કામે વટવા 
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફસ્ટડ  ગરુન.ં ૧૨૫/૨૦૧૯ ધી ઈપીકો કલમ- ૩૦૨,૧૧૪, ૧૨૦બી તથા આમ્સડ એક્ટ 

કલમ ૨૫(૧)બી,એ, તથા ૨૭ તથા જી.પી. એક્ટ કલમ- ૧૩૫(૧) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ. 

  ફાયરરિંગ વવથ મર્ડરનો ગનુો ગભંીર પ્રકારનો અવતસવંેદનશીલ હોય તાત્કાગલક 

ઉપરી અવધકારીઓને જાણ કરવામા ંઆવેલ જેથી પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે અમદાવાદ 

શહરેનાઓ તથા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી વનપણુા તોરવણે સાહબેની સચુના આધારે તેમજ નાયબ 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ગબપીન અરહરે સાહબે ઝોન-૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આર.બી.રાણા 
સાહબે ‘જે’ર્ીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓના સીધા અને સતત માગડદશડન હઠેળ જુદી જુદી ચાર ટીમો 
બનાવી તેમજ CCTV ફૂટેજ, હ્યમુન સોસડ, શકંાસ્પદ ઈસમોની પછુપરછ, ટેકનીકલ વકડ  આઉટની 
કામગીરી સોપવામા ંઆવેલ. જેમા ંઅગાઉ મળુ ઉત્તરપ્રદેશ ના બે આરોપીઓ (૧) નદંરકશોર ઉફે નદું 

રાજારામ શમાડ રહ-ે મ.ન-૮૧, વલ્લભપાકડ ટેનામેન્ટ, વટવા અમદાવાદ શહરે તથા મળૂવતન ગામ-
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પરસ ુ થાના-સાહલે જી.-ઓરૈયા ય.ુપી. તથા (૨) મનીષભાઈ મહશેભાઈ શમાડ ઉવ.૨૬ રહ-ે ર્ી/૨૦૨ 

દેવમાણેક રેસીર્ન્સી વટવા સ્મશાનની બાજુમા ં કેનાલ રોર્ વટવા અમદાવાદ શહરે તથા મળુવતન- 

ગામ- મઈબટ્ટશે્વર થાના-બટ્ટશે્વર તા.જીલ્લો-આગ્રા ઉત્તરપ્રદેશતથા (૩) શ્રવણ સ/ઓ બશંીલાલ પખુાડરામ 

જાત-ેજોષી ઉવ.૨૯ રહ-ે ૪૨૯, લક્ષ્મીનગર કફુરજી તરુષાજીના મકાનમા,ં રંગોલીનગર નારોલ, 

અમદાવાદ મળુવતન- ગામ-મોરસીમ, થાના, તહસેીલ- બાગોર્ા, જી.જાલોરા રાજસ્થાન ખાતે નાઓને 
આ ગનુામા ંઝર્પી લીધેલ અને પકર્વાના બાકી મખુ્ય આરોપી દયાલવસિંગ મનોહરવસિંગ રાજપતુ ને 

પકર્વા માટે હ્યમુન સોસડ દ્વારા તપાસ કરતા આરોપીરાજસ્થાનના ઉદેપરુની પ્રતાપનગર જેલમા ંહોવાનુ ં
જાણવા મળતા આરોપી દયાલવસિંગને ટ્રાન્સફર વોરંટ આધારે લાવવા તજવીજ કરતા પો.સ.ઈ શ્રી 
વી.એમ.સાટીયા નાઓની એક ટીમ બનાવી રાજસ્થાનના ઉદેપરુ ખાતે થી તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 

આરોપીન ેલાવી રજુ કરતા આરોપી દયાલવસિંગ સ/ઓ મનોહરવસિંગ જાત-ેરાજપતુ ઉવ.૨૪ રહ-ે સાલવા 
ખદુડ , તહસેીલ થાના- પીપાર્શહરે, જીલ્લો-જોધપરુ, રાજસ્થાન રાજ્ય નાઓને તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ના 
કલાક ૨૧/૦૦ વાગ ેપકર્ી અટક કરવામા ંઆવેલ છે અને તપાસ દરમ્યાન જાણવા મળેલ છે કે આ 

કુખ્યાત આરોપીદયાલવસિંગ આંતર રાજ્ય ગેંગ લોરેંન્સ ગબશ્નોઈ નો સભ્ય હોવાનુ ંમાલમુ પર્ેલ છે.અને 
આરોપી વવરુદ્ધ રાજસ્થાનમા ંબેંક લુટં તથા ચોરી તથા આમ્સડ એક્ટ તેમજ અન્ય અલગ અલગ પ્રકારના 
૧૬ થી વધ ુગનુાઓ દાખલ થયેલ છે અને અમદાવાદ શહરે તથા ગજુરાત રાજ્યમા ંઅન્ય ગનુાઓ કરેલ 

છે કે કેમ?ગજુરાતમા ંકોઈ ગેંગ સરિય છે કે કેમ ?અને જો કોઈ ગેંગ સરિય હોય તો તેના સભ્યો કોણ કોણ 

છે? અન ે તેઓએ આ ગનુા વસવાય અન્ય કોઈ ગનુાને અંજામ આપેલ છે કેમ ?વવગેરે તેઓની વધ ુ

પછુપરછ ચાલ ુછે. 

મખુ્ય આરોપી દયાલવસિંગ સ/ઓ મનોહરવસિંગ જાત-ેરાજપતુ વવરૂધ્ધ રાજસ્થાનમા ં
(1)155/2015IPC-379 (2) 221/2014 IPC-379 (3) 191/2012 IPC-379 (4)208/2012 IPC-

379 (5) 67/2013 IPC-379 (6) 202/2014 IPC-379 (7) 301/2014 IPC-379 (8) 58/13 IPC-

379 (9) 209/2014 IPC-379 (10) 01/2018 IPC-457,380 (11) 138/2018 IPC-457,380 (12) 

115/2018 IPC-457,380 (13) 181/2018 IPC-457,380 (14) 170/2018 IPC-457,380 (15) 

121/2018 IPC-457,380 (16) 105/2018 IPC-342,376,Pocso act-3(1)(r)(s)3(2)(va) sc/st 

Actમજુબના તથા લુટં તેમજ આમ્સડ એક્ટના અન્ય ગનુાઓ દાખલ થયેલ છે. 
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પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબીશન સબધંી આરોપીની પાસા અટર્ાયત ર્રતી સરદારનગર પોલીસ 

 
                                 મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ અમદાવાદ 
શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી જી. ર્ીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ દારુ- જુગારની 
પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા 
પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સી.આર.જાદવ પો.ઇન્સ. નાઓના માગડદશડન હઠેળ 
બટંી ખીિદાસ પરિાર ઉ.વ.૪૦ રહ-ે સતંોષીનગરના છાપરા,કુબેરનગર,સરદારનગર,અિદાવાદ 
શહરે  વવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે 
નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ િમાકં : પીસીબી/ર્ીટીએન/પાસા/૧૩૭૨/૨૦૧૯ તા.૬/૧૨/૧૯ 
આધારે સદરી આરોપીને તા-૦૬/૧૨/૧૯ ના કલાક ૨૧/૪૫ વાગે પાસા અટકાયત કરી “પાસા“ 
હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે પાસા તળે અટકાયત મા મોકલી આપેલ  
છે.  

પાસા અટર્ાયતીન ુનાિ-  બટંી ખીમદાસ પરમાર 
ઉ.વ.૪૦ રહ-ે સતંોષીનગરના છાપરા, કુબેરનગર, 

સરદારનગર, અમદાવાદ શહરે  

 

 

 
 
 
 

ર્ાિગીરી ર્રનાર ર્િકચારી-  (૧)  અ.લો.ર. િહશેકુિાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                             (૨)  અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
                             (૩)  અ.હ.ેર્ો.અમનલ બાલક્રુષ્ણ બ.ન.ં૩૯૧૭ 
                             (૪)  અ.હ.ેર્ો.ગૌતિભાઇ ર્ચરાભાઇ બ.ન.ં૯૩૬૫                      
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પ્રોહીબીશન સબધંી આરોપીની પાસા અટર્ાયત ર્રતી સરદારનગર પોલીસ 

 
                                                     મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક 
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી જી. ર્ીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ દારુ- 
જુગારની પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન 
વવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સી.આર.જાદવ પો.ઇન્સ. નાઓના 
માગડદશડન હઠેળ અરૂણાબેન ર્નભુાઇ ઠાકુર ઉ.વ.૬૦ રહ-ે ઠાર્ોરવાસ,”જી” વોડક 
પાસે,કુબેરનગર,સરદારનગર,અિદાવાદ શહરે  વવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા 
મે. પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ િમાકં : પીસીબી/ 
ર્ીટીએન/પાસા/૧૩૭૩/૨૦૧૯ તા.૦૬/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા.૦૬/૧૨/૧૯ ના 
કલાક ૨૧/૦૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હકુમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ વર્ોદરા ખાતે 
પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે. તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૯   

પાસા અટકાયતીન ુનામ-  અરૂણાબેન ર્નભુાઇ ઠાકુર ઉ.વ.૬૦ રહ-ે ઠાર્ોરવાસ,”જી” વોડક  
કુબેરનગર, સરદારનગર, અિદાવાદ   

                                    

ર્ાિગીરી ર્રનાર ર્િકચારી-  (૧) અ.લો.ર. િહશેકુિાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
                              (૩) અ.હ.ેર્ો.અમનલ બાલક્રુષ્ણ બ.ન.ં૩૯૧૭ 
                              (૪) અ.હ.ેર્ો.ગૌતિભાઇ ર્ચરાભાઇ બ.ન.ં૯૩૬૫      

                 

                              .                                                            
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પ્રોહીબીશન સબધંી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસ 

 

                        મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક પોલીસ કવમશ્નર 
શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ અમદાવાદ શહરે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી જી. ર્ીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ દારુ- જુગારની પ્રવતુી 
નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પ્રોહીબીશન 
સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સી.આર.જાદવ પો.ઇન્સ. નાઓના માગડદશડન હઠેળ હીનાબેન 
રાઘલભાઇ તલુશીદાસ મલુચદંાણી  ઉ.વ.૩૦ રહ-ે િ.ન.ં૧૦૪, રાજેશ દુધઘરની સાિે,કુબેરનગર, 
સરદારનગર, અિદાવાદ શહરે  વવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ 
કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ િમાકં : પીસીબી/ર્ીટીએન/પાસા/ 
૧૩૭૬/ ૨૦૧૯ તા-૦૬/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા-૦૬/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૧/૩૦ 
વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે પાસા 
તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે. તા- ૦૬/૧૨/૨૦૧૯   

પાસા અટર્ાયતીન ુનાિ- હીનાબેન રાઘલભાઇ તલુશીદાસ મલુચદંાણી  ઉ.વ.૩૦ રહ-ે મ.ન.ં૧૦૪, 
રાજેશ દુધઘરની સામે, કુબેરનગર, સરદારનગર, અમદાવાદ શહરે  

ર્ાિગીરી ર્રનાર ર્િકચારી-  (૧) અ.લો.ર. િહશેકુિાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
                              (૩) અ.હ.ેર્ો.અમનલ બાલક્રુષ્ણ બ.ન.ં૩૯૧૭ 
                              (૪) અ.હ.ેર્ો.ગૌતિભાઇ ર્ચરાભાઇ બ.ન.ં૯૩૬૫                      

નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વષક ૨૦૧૯ િા ૮૭ પાસા હુર્િની બજવણી ર્રવાિા    

          આવેલ છે. 
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સોલા હાઈર્ોટક  પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રોહીબબશન ગનુાઓ આચરતા ઇસિોને અટર્ ર્રી પાસા  

અટર્ાયતિા િોર્લતી સોલા હાઇર્ોટક  પોલીસ. 
 શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હકુમથી તથા શ્રી 
અમીત વવશ્વકમાડ સાહબે સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે નાયબ 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૧ તથા શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી એ-ર્ીવીઝન 
નાઓની સચુના અને માગડદશડન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંજાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થાને 
બાધકરૂપ બનતા અને પ્રોહીગબશન સબધંી ગનુા આચરવાની ટેવવાળી વ્યકતીઓ સમાજને ખતરારૂપ 
હોય આવા ઇસમો વવરુધ્ધ યોગ્ય કાયડવાહી કરવા મળેલ હુકમ આધારે અિેના પોલીસ સ્ટેશન 
વવસ્તારમા ંપ્રોહીબીશનની પ્રવતૃી સાથે સકંળાયેલ નીચે જણાવેલ વ્યકતીઓ વવરુધ્ધ દાખલ થયેલ 
ગનુાઓને ધ્યાને લઇ વવગતવારની અલગ અલગ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે નાઓ સમક્ષ સાદર કરતા મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ નીચ ે
જણાવેલ વ્યકતીઓને પાસા અટકાયતમા લેવાનો હુકમ કરેલ હોય પરંત ુપોતાની પાસા અટકાયત 
ટાળવા સારૂ આ વ્યકતીઓ નાસતા ફરતા હોય સીનીયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.પી.જાર્ેજા નાઓના 
સપુરવવઝન હઠેળ સોલા પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોર્ પો.સ.ઇ જે.જે.રાણા તથા વ.ુઅ.હરે્.કોન્સ. 
અલ્પનાબેન બચભુાઈ તથા સ્ટાફના માણસોએ બાતમી હકીકત આધારે સદર પાસા અટકાયતીને 
પકર્ી પાર્ી તેઓને થયેલ પાસા અટકાયત હુકમ મજુબ બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ વર્ોદરા તથા 
મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપતી સોલા હાઇકોટડ પોલીસ.      
  

પાસા અટર્ાયતી: 
(૧) અંબાબેન બાબજુી બબાજી ઠાકોર, રહ.ે ઈન્દીરા વસાહત શ્યામવીલા બેંગ્લોની સામે, સોલા ગામ 
અમદાવાદ શહરે (મધ્યસ્થ જેલ વર્ોદરા) 

(૨) મનોજ પરષોતમભાઇ સદુરા ઉવ.૪૨ રહ,ે ૪૨ રન્નાપાકડ સોસાયટી પ્રભાત ચોક ઘાટલોર્ીયા 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન રમણવાર્ા તા.માગંરોળ જી.જુનાગઢ  

  *આ કામગીરીમા સપુરવીઝન જે.પી.જાર્ેજા પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, તથા પો.સ.ઇ. 
જે.જે.રાણા તથા વ.ુઅ.હ.ેકો. અલ્પનાબેન બચભુાઈ તથા સ્ટાફના માણસો નોકરી સોલા હાઈકોટડ  
પોલીસ સ્ટેશનના જોર્ાયેલા હતા.* 
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ગનુા મનવારણ શાખા : 
 

                     અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ગનુારહત પ્રવવૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી  
પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભારટયા સાહબે નાઓએ તા.7.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા જુદા પોસ્ટે વવસ્તારમા વારંવાર શરીર સબધંી/વમલ્કત સબધંી/પ્રોહીબીશન ની ગનુારહત 
પ્રવવૃતઓ કરતા ઇસમો જેમા શરીર સબધંી- 1 Êવમલ્કત સબંધી- 1Ê પ્રોહીબીશન- 4 મળી કુલ્લે- 6 
ઇસમોને પાસા હઠેળ અટક કરવા હુકમ કરી આ ઇસમોને રાજયની ભજુÊ સરુતÊ વર્ોદરા તથા રાજકોટ 
જેલ ખાતે કેદ રહવેા સારુ મોકલવા તજવીજ કરાવેલ છે. 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
ક્રાઇિબ્રાન્ચ : 
આવતા જતા રાહદારીઓના િોબાઇલ ફોન ઝટંવી ગનુા ર્રવાવાળા બે આરોપીને 
ગનુો ર્રી િેળવેલ ૧૨ િોબાઇલ ફોનો અને ગનુો ર્રવાિા ંઉપયોગિા ંલીધેલ 
એર્સેસ સાથે પર્ડી ૪ ગનુાનો ભેદ ઉરે્લતી અિદાવાદ શહરે ક્રાઇિ બ્રાચં.  

    

   અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ં ઘણા સમયથી આવતા જતા રાહદારીઓના 
મોબાઇલ ફોનો ઝટંવી ભાગી જઇ મોબાઇલ સ્નેચીંગ થવાના ગનુાઓ બનવા પામેલ હોય આ 
ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી આશીષ  ભાટીયા, પોલીસ કવમશ્નર અમદાવાદ શહરે તથા શ્રી 
અજય તોમર,ખાસ પોલીસ કવમશ્નર િાઈમબ્રાન્ચ નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે શ્રી 
દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીસ કવમશ્નર િાઇમ બ્રાચં અને શ્રી બી.વી.ગોરહલ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
િાઇમબ્રાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના માગડદશડન હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોર્ના 
પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોર્ના માણસો આવા ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા અન ે
સ્કોર્ના માણસો તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા ં હતા તે 
દરમ્યાન હરે્ કોન્સ. નારવસિંહ મલવુસિંહ તથા હ.ેકો.શૈલેન્દ્રવસિંહ લાલવસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત 
આધારે આરોપી (૧) ચાદંમીયા ંઉફે ગારં્ા S/O પરવેઝમીયા ંગલુામનબી મલેક ઉ.વ.૨૮ રહ.ે ૨૧, 

જીન્નત ડુપ્લેક્ષ, કેનાલ પાછળ, અંબર ટાવર, જુહાપરુા, વેજલપરુ, અમદાવાદ શહરે મળુ ગામ 
રાધનપરુ, ખાર્ીવાસ, જજ.પાટણ તથા (૨) આફતાબ ઉફે અલતાફ ઉફે કાલ ુસ/ઓ આમીરઅલી 
સાગીરઅલી સૈયદ ઉ.વ.૧૮ રહ.ે ચરં્ોળા તળાવના છાપરા, બી ગલી, શાહઆલમ, ઈસનપરુ, 
અમદાવાદ શહરે  નાઓને ઈદગાહ સકડલ ખાતેથી પકર્ી લીધેલ અને તઓેની પાસેથી અલગ-
અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન કુલ નગં-૧૨ રકિં.રુ.૫૯૦૦૦/- ની મત્તાના તથા એક્સેસ રકિં.રુ. 
૫૦,૦૦૦/- ની મત્તાનુ ંમત્તાનુ ંમળી કુલ રુવપયા ૧,૦૯,૦૦૦/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ કબ્જજે લેવામા ં
આવેલ છે.  
   પર્ડાયેલ ઇસિોનો ગનુાહીત પવુક ઇતીહાસ  
   પકર્ાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી ચાદંમીયા ંઉફે ગારં્ા પરવેઝમીયા ંમલેક 
નાનો મોબાઈલ ચોરીના ગનુામા ંશહરેકોટર્ા પોલીસ સ્ટેશનમા ંપકર્ાયેલ છે.. 
 

૪ ગનુાનો ભેદ ઉરે્લાયો. 
  પકર્ાયેલ ઇસમોની પછુપરછ કરતા તેઓએ નીચે મજુબના ગનુાઓ આચરેલ છે.  
(૧) આજથી આશરે એકાદ માસ અગાઉ સાજંના સમયે ઓઢવ વેપારી મહામરં્ળ મેઈન રોર્ પરથી 
એક ભાઈ પસાર થતા હતા તેઓના હાથમાથંી એક VIVO કંપનીનો બ્જલેક તથા ગોલ્ર્ન કલરનો 
1726 મોર્લનો મોબાઇલ ફોન ઝટંવી ભાગી ગયેલ હતા. અને જે અંગે ઓઢવ પો.સ્ટે ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન.ં૧૮૪/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે.  
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(૨) આજથી આશરે દશેક રદવસ અગાઉ સાજંના સમયે એક ભાઇ ઓટોરરક્ષામા ંબેસીને જતા હતા 
તે વખતે રીંગરોર્ બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ર્ પાસેથી સદર ભાઇના હાથમાથંી એક વસલ્વર કલરનો 
TECNO કંપનીનો ID3K મોર્લનો મોબાઇલ ફોન ઝટંવી ભાગી ગયેલ હતા. જે અંગે ઓઢવ પો.સ્ટે ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન.ં૧૮૬/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે   
(૩) આજથી આશરે દશેક રદવસ અગાઉ સાજંના સમયે નારોલ આર.વી.ર્ેનીયમ સામેથી એક બહને 
ઓટોરરક્ષામા ંબેસીને જતા ંહતા ંત્યારે તેઓના હાથમાથંી OPPO કંપનીનો ર્ાકડ જંાબલી કલરનો A35 

મોર્લનો મોબાઇલ ફોન ઝટંવી ભાગી ગયેલ હતા. જે અંગે નારોલ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૧/૧૯ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે.  
(૪) આજથી આશરે દશેક રદવસ અગાઉ સાજંના સમયે પીપળજ પીરાણા રોર્ ઉપર નરુ મસ્સ્જદની 
સામેથી એક ભાઈ ઓટોરરક્ષામા ંબેસીને જતા હતા તેઓના હાથમાથંી MI કંપનીનો Redmi note 5Pro 

મોર્લનો મોબાઇલ ફોન ઝટંવી ભાગી ગયેલ હતા. જે અંગે નારોલ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૨/૧૯ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે    

    શોધાયેલ ગનુ્હા  
(૧) ઓઢવ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૮૪/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબ 

(૨) ઓઢવ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૮૬/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબ 

(૩) નારોલ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૧/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબ 

(૪) નારોલ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૨/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબ 

પર્ડાયેલ આરોપીઓની એિ.ઓ. 
   પકર્ાયેલ ઇસમો પોતાના મોજ શોખ પરુા કરવા માટે પૈસાની જરૂર હોય અને 
મોબાઇલ સ્નેચીંગ કરી મળેલ મોબાઇલ ફોનો વેંચી પૈસા મેળવવાન ુવવચારી તેઓ ટુ વ્હીલર વાહનો 
ઉપર ફરતા અને કોઇ એકલ દોકલ વ્યકતી મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતી જણાય તો ચાલ ુ
વાહને તેની નજીક જઇ તેમની પાસેનો મોબાઇલ ફોન આંચકી ભાગી જતા હતા. તેમજ પોતે ગનુો 
કરતી વખતે પહરેેલ કપર્ા ગનુો કયાડ બાદ બદલી ર્ેકીમા ંરાખેલ બીજા કપર્ા પહરેી લેતા હતા.  
   આ પકર્ાયેલ આરોપીઓએ સ્નેચીંગ કરી મેળવેલ મોબાઇલફોનો અંગે 
વણશોધાયેલ બાકીના ગનુાઓ અંગે તપાસ જારી છે અને આ વસવાય બીજા ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલાય 
તેવી શકયતા છે.  
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રગખયાલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

મસુાફરોને પસેેંજર તરીકે રીક્ષામા બેસાર્ી નજર ચકુવી મોબાઇલ ફોન તેમજ 
ચીજવત ુની ચોરી કરનાર આરોપીઓને પકર્ી અટક કરતી રગખયાલ પોલીસ 

 

                   મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના મજુબ તથા અવધક પોલીસ 

કવમશ્નરશ્રી સે-૨ સાહબેની સચુના મજુબ ઘરફોર્ તેમજ સાદી ચોરી કરનાર આરોપીઓને શોધી 

કાઢવા સારૂ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ તથા મદદનીશ પો.કવમ.શ્રી.”એચ” રર્વીઝન નાઓ 

તરફથી મળેલ માગડદશડન હઠેળ પોલીસ ઇંન્સ્પેક્ટર એમ.પી.પઠાણ નાઓના માગડદશડન હઠેળ 

પો.સ.ઇ. એમ.વી.ભાટીયા તથા સવેલસં સ્કોર્ડના સ્ટાફના માણસોએ રગખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ 

ગ.ુર.નં - ફસ્ટ ગ.ુર.નં - ૮૦/૨૦૧૯ ધી .ઇ.પી.કો કલમ - ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના ગનુાના કામના 

આરોપીઓ (૧) મખુ્તીયાર ઇશાભાઇ વમરઝા ઉવ ૪૦ રહ ેઅપના નગર ના છાપરા મેલર્ી માતાના 

મદંીરની બાજુમા , એસ.ટી .વકડશોપની સામ ે , બહરેામપરુા દાણીલીમર્ા અમદાવાદ તથા (૨) 

પ્રકાશભાઇ રેવાભાઇ પરમાર ઉવ ૨૮ રહ ેરામ રહીમનો ટેકરો કેલીકોમીલની પાછળ વઢીયારી વાસ 

દાણીલીમર્ા અમદાવાદ મળુ ગામ ખારી વાવર્ી જી .પાટણ નાઓન ેતેમના કબજામાથી  રીક્ષા નબંર 

જોતા જીજે .૦૧ .બીટી. ૯૯૫ તથા આ કામ ેચોરીએ ગયેલ ફરીયાદીન ુએક કાળા રંગન ુએસર 

કંપનીન ુટેબલેટ ફોન કીરૂ ૬૦૦૦ /- ની મતાન ુમળી કુલ્લે કી રુ ૩૬૦૦૦/- નો મદુામાલ કબજે કરી 

આરોપીઓ ને ગનુાના કામ ેતા .૦૮/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧ /૧૫ વાગ ેઅટક કરી ગનુો ર્ીટેક્ટ કરી 

પ્રશસંનીય કામગીરી કરેલ છે.  
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
  

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારિાથંી િોબાઇલ ચોર ઇસિને 
ગણતરીના ર્લાર્ોિા ંપર્ડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ   

 
                         મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અવધક પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” રર્વીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે HS MCR તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા વમલકત 
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.સ્કોર્ડના 
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોરહલ તથા સવે.સ્કોર્ડના માણસો તા.૦૭/૧૨/૧૯ ના રોજ સાજંના સમયે 
પેટ્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન સવે.કોર્ડ.ના લોર્રક્ષર્ વેલાજી હિેાજી નાઓન ેખાનગી બાતમી હરકકત 
મળેલ કે “એક ઇસમ ખોર્ીયારનગર ચાર રસ્તા તરફથી ચાલતા-ચાલતા ઠક્કરનગર ચાર રસ્તા 
આવનાર છે જે ઇસમે શરીરે કાળા કલરની ટી શટડ તથા મેંદી કલરનુ ંપેન્ટ પહરેેલ છે જે ઇસમ પાસે 
પેન્ટના ગખસ્સામા ંOPPO કંપનીનો મોબાઇલ ફોન છે જે મો.ફોન સદરી ઇસમે છળ કપટથી અથવા 
ચોરી કરીને મેળવેલ છે જે ખોર્ીયારનગર ચાર રસ્તા તરફથી ચાલતા-ચાલતા આવતો હોય જે 
ઉપરોકત વણડન વાળો ઇસમ આવતો જણાઇ આવતા” જે બાતમી આધારે સદરી ઇસમને ઠક્કરનગર 
ચાર રસ્તા ખાતે વોચમા ંરહી પચંોની હાજરીમા ંપકર્ી પાર્ી આરોપી પાસેથી ઓપો રં્પનીનો 45-S 
િોડલનો િોબાઇલ ફોન જેનો IMEI NO-869216046130052 જેિા ંવોડા ફોન રં્પનીનુ ંસીિર્ાડક ન-ં
9687145097 નુ ં તથા બીજી જીઓ રં્પનીનુ ં સીિ ર્ાડક ન-ં૮૪૬૦૯૦૪૦૩૫ ના હતા જેની 
કર્.રૂ.૫,૦૦૦/- નો િળી આવેલ જે મો.ફોન ના આધાર પરુાવા બીલો માગંતા પોતાની પાસે ન હોય 
અને ગલ્લા-તલ્લા કરવા લાગેલ અને સદરીની પછૂપરછ મા ંઆરોપીએ આજથી ચારેક રદવસ 
પહલેા ઠક્કરનગર ચાર રસ્તા પાસે સ્પશડ દવાખાના નો મેરર્કલ સ્ટોર મા ંસવારના પાચંેક વાગ્યાની 
આસ-પાસ ગયેલ અને મેરર્કલની અંદર એક વ્યસ્ક્ત સતુો હોય અને મેરર્કલ સ્ટોસડ ખલુ્લો હોય હુ ં
અંદર ગયેલ અને મેરર્કલ ની અંદર ફ્રીઝ ઉપર ઉપરોકત ઓપો મો.ફોન ચાજીંગમા ંપર્ેલ જે લઇ 
ચોરી કરી જતો રહલે જે બાબતે અિેના પો.સ્ટે ખાિી કરતા કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં૨૨૦/૧૯ 
ધી.ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ મજુબનો ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તે રર્ટેક કરી મદુ્દામાલ રરકવર કરી 
આરોપીને તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૨૦/૧૫ વાગે અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ છે 
તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯  
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આરોપીનુ ં નાિ-સરનામ:ુ- રોનક સ/ઓ ભીખાભાઇ કાળુભાઇ જાતે પટેલ ઉ.વ.૨૨ ધધંો-મજુરી 
રહ,ેમ.ન-ંર્ી/૭૩,ઇન્દ્રજીત સોસાયટી ધામીના કારખાના સામે ઠક્કરનગર અમદાવાદ 
શહરે મળુ રહ.ેગામ-ઓર્ીયા તા.સાવરકંુર્લા જીલ્લો-અમરેલી  

 

આરોપીનો પવુક ઇમતહાર:-  
                                   આ કામે આરોપી ધોરણ-૯ પાસ છે અને દ્વારકેસ કોમ્પ્લેક્ષ વનકોલ ખોર્ીયાર 

મરંદર ખાતે પોતાના સગા કાકા પ્રકાશભાઇની “ચા” ની રકટલી પર મજુરી કરે છે અને શરીરે હાથ 
ઉપર વાગેલ ુહોય જેની દવા લેવા ગયેલ તે દરમ્યાન લાલચમા ંઆવી જતા આ ચોરી કરેલ જે 
ચોરી કરેલ મો.સાથે ઉપરોકત ગનુ્હામા ંપકર્ાયેલ છે   

 

મદુ્દાિાલ :- ઓપો કંપનીનો 45-S મોર્લનો મોબાઇલ ફોન રક.રૂ.૫,૦૦૦/- ની મત્તાનો  
 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમડચારી 
                        સવેલન્સ સ્કોર્ડ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોરહલ તથા એ.એસ.આઇ 
રણજીતવસિંહ રણછોર્વસિંહ બ.ન-ં૬૯૫૭ તથા અ.પો.કોન્સ રહતેશ ગોકળભાઇ બ.ન-ં૯૯૯૪ તથા 
અ.પો.કોન્સ રહરેનકુમાર મધસુદુુનભાઇ બ.ન-ં૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કોન્સ સજંયવસિંહ ભરતવસિંહ બ.ન-ં
૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર વસતંભાઇ બ.ન-ં૬૮૧૨ તથા લોકરક્ષક વેલાજી હમેાજી બ.ન-ં
૯૨૪ તથા લોકરક્ષક અવવનાશવસિંહ ઇન્દ્રવસિંહ બ.ન-ં૫૦૯ તથા લાલાભાઇ દેવાભાઇ બ.ન-ં૪૮૩  

       આરોપીનો ફોટો 
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અપહરણ ર્તાકની અટર્ાયત ર્યાકની મવગત 
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

  નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દાખલ થયેલ ગનુાિા ંસગીરબાળા ને શોધી ર્ાઢી 
અપહરણર્તાક આરોપીને લમુધયાણા (પજંાબ) થી પર્ડી પાડતી  

નારોલ પોલીસ  
                                           િે.પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી અિદાવાદ શહરે તેિજ સયંરુ્ત પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી 
સેર્ટર-૦૨ સા. તેિજ નાયબ પોલીસ ર્મિશરંશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેિજ ઇ.િદદનીશ પોલીસ 
ર્મિશ્નશ્રી “રે્” ડીવીઝન સાહબે અિદાવાદ શહરે નાઓએ અિદાવાદ મવસ્તારિા ં સગીરવયની 
બાળાઓ સાથે છેડતી તથા દુષ્ર્િક તથા અપહરણના બનાવો સબધેં ફરીયાદી/અરજદાર ની આવી 
ર્ોઇ રજુઆત ફરીયાદ િળે તો તાત્ર્ાલીર્ ભોગબનનાર / આરોપી ને શોધી ર્ાઢી ર્ાયકવાહી ર્રવા 
જરૂરી આપેલ સચુના તથા િાગકદશકન આધારે પો.ઇન્સ શ્રી એસ.એ.ગોકહલ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન 
નાઓએ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન દાખલ થયેલ ફ.ગ.ુર.ન.ં ૧૪૧/૧૯ ધી ઇ.પી.ર્ો.ર્લિ ૩૬૩, ૩૬૬, 
૩૭૬(૨)(એન), તથા ૩૭૬(૩) તથા પોક્સો એક્ટ ર્લિ ૩, ૪, ૫(એલ), ૬, ૮, ૯(એલ), ૧૦, ૧૧(૬), 
૧૨ મજુબ ના ફરીયાદી ની સગીરવયની દીર્રી ઉ.વ.૧૪ વષક ૮ િાસ ને આરોપી રાિપજુારી ઉફે 
સરુ્ઇ બાબાદીન િોયક ઉ.વ.૨૧ રહ,ે સદર તથા ગાિ – ઢેંસરા તા-જમનુહા જી-બસ્તી (ઉત્તરપ્રદેશ) 
નાનો તા.૧૩/૦૭/૧૯ ના બપોરના એર્ાદ વાગ્યા ના સિુારે લલચાવી ફોસલાવી ભગાડી લઇ ગયેલ 
જે અંગે આરોપી ના િોબાઇલ ફોન તથા અન્ય િોબાઇલ ફોન ર્ોલ ડીટેઇલ તથા લોરે્શન આધારે 
અતે્ર થી અિોએ હ.ેર્ો. જગદીશભાઇઉ સોિાભાઇ તથા ટીિના િાણસોને લોરે્શનવાળી જગ્યા પોર્ર 
પોઇન્ટ ફેઝ-૫ જવાહર ચોર્ લમુધયાણા (પજંાબ) નુ ંિળતા સદર જગ્યાએ ટીિને ઝોન-૬ સાહબેની 
િજુંરી આધારે િોર્લી આપતા લમુધયાણા (પજંાબ)થી સગીર બાળા ને શોધી ર્ાઢી તેિજ આરોપી 
અપહરણર્તાક ને અતે્ર લઇ આવતા તા.૦૮/૧૨/૧૯ ના ર્.૧૩/૩૫ વાગ્યે પર્ડી પાડી અટર્ ર્રવાિા ં
આવેલ અને અપહરણ ર્રેલ સગીર બાળાને શોધી ર્ાઢી ર્ાયદેસરની પ્રશસંનીય ર્ાિગીરી ર્રવાિા ં
આવેલ છે. 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દાખલ થયેલ ગનુાિા ંસગીરબાળા ને શોધી ર્ાઢી 
અપહરણર્તાક આરોપી ને પર્ડી પાડતી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ 

                                           િે.પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી અિદાવાદ શહરે તેિજ સયંરુ્ત પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી 
સેર્ટર-૦૨ સા. તેિજ નાયબ પોલીસ ર્મિશરંશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેિજ ઇ.િદદનીશ પોલીસ 
ર્મિશ્નશ્રી “રે્” ડીવીઝન સાહબે અિદાવાદ શહરે નાઓએ અિદાવાદ મવસ્તારિા ં સગીરવયની 
બાળાઓ સાથે છેડતી તથા દુષ્ર્િક તથા અપહરણના બનાવો સબધેં ફરીયાદી/અરજદાર ની આવી 
ર્ોઇ રજુઆત ફરીયાદ િળે તો તાત્ર્ાલીર્ ભોગબનનાર / આરોપી ને શોધી ર્ાઢી ર્ાયકવાહી ર્રવા 
જરૂરી આપેલ સચુના તથા િાગકદશકન આધારે પો.ઇન્સ શ્રી એસ.એ.ગોકહલ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન 
નાઓએ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન દાખલ થયેલ ફ.ગ.ુર.ન.ં ૨૧૫/૧૯ ધી ઇ.પી.ર્ો.ર્લિ ૩૬૩, ૩૬૬, 
૩૭૬(૨)(એન), તથા ૩૭૬(૩) તથા પોક્સો એક્ટ ર્લિ ૩, ૪, ૫(એલ), ૬, ૮, ૯(એલ), ૧૦, ૧૧(૬), 
૧૨ મજુબ ના ફરીયાદી ની સગીરવયની દીર્રી ઉ.વ.૧૫ વષક ૮ િાસ ને આરોપી રાહુલ પોપટભાઇ 
જનણેસા રહ,ે જેઠાભાઇની વાવ પાસે ઇસનપરુ તેિજ મળુગાિ દાતંીવાડા જી-બનાસર્ાઠંા નાનો 
તા.૦૧/૧૨/૧૯ ના ર્.૦૯/૩૦ વાગ્યા ના સિુારી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડી લઇ ગયેલ જે અંગે 
આરોપી ના િોબાઇલ ફોન તથા અન્ય િોબાઇલ ફોન ર્ોલ ડીટેઇલ તથા લોરે્શન આધારે આરોપી 
અપહરણર્તાક ની હકર્ર્ત િેળવી તા.૦૪/૧૨/૧૯ ના ર્.૨૦/૧૫ વાગ્યે પર્ડી પાડી અટર્ ર્રવાિા ં
આવેલ અને અપહરણ ર્રેલ સગીર બાળાને શોધી ર્ાઢી ર્ાયદેસરની ર્ાયકવાહી ર્રવાિા ંઆવેલ છે. 
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મવદેશી દારૂ ર્બ્જજે ર્યાકની મવગત 
 
મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 
ર્ઠવાડા ગાિ સીિ મવસ્તારના ખલુ્લા ખેતરિાથંી ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારૂ 
ભરેલ બોટલ નગં- ૪,૧૨૮ કર્િંિત રૂમપયા ૧૮,૪૧,૭૬૦/- નો જથ્થો ઝડપી પાડતી 

“મનર્ોલ પોલીસ”    

 
   મે.પોલીસ મહાવનદેશક શ્રી અને મખુ્ય પોલીસ અવઘકારી શ્રી તથા પોલીસ કવમશ્ર્નર 
શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અવઘક પોલીસ કવમશ્ર્નર શ્રી સેકટર-૨ અમદાવાદ શહરેનાઓની આપેલ 
સચુના આઘારે નાયબ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી ઝોન-૦૫, અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્ર્નરશ્રી “આઈ” રર્વીજન અમદાવાદ શહરેનાઓના સીઘા માગડદશડન હઠેળ અવધકારીશ્રીઓએ 
વનકોલ પોલીસ સ્ટેશનની વવઝીટ દરમ્યાન આપેલ સચુના આઘારે દારૂ ની અસામાજીક પ્રવવુત સાથે 
સકંળાયેલ ઈસમો અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ંગરે કાયદેસર રીત ેભારતીય બનાવટ નો વવદેશી 
દારૂ ઘસુાર્વા સારૂ વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન હદ વવસ્તારમાથંી પસાર થતા એસ.પી.રીંગ રોર્નો શહરેી 
વવસ્તારમા ંપ્રવેશ કરતા રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવા નાકાઓ ઉપર પોલીસ ઈન્સ્પેકટર શ્રી 
વનકોલ પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ નાકા બઘંી પોઈન્ટોનુ ંઆયોજન કરેલ.  

 

   આજરોજ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર શ્રી એચ.બી.ઝાલા તથા પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર શ્રી 
એચ.વી.છાસટીયા તથા સવેલન્સ સ્કોર્ડના સ્ટાફના માણસો સાથે વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ં
નાકા બઘંી પોઈન્ટોના આયોજન કરેલ હોય જે આયોજન સબબ વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ં
પેટ્રોગલિંગમા ં હતા. દારમ્યાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહાવવરવસિંહ સાહબેવસિંહનાઓને બાતમી હરકકત 
મળેલ કે, “વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન તેમજ તેની લગો-લગ આવેલ અમદાવાદ શહરેના તેમજ 
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ં અગાઉ દારૂના ગનુ્હામા ં પકર્ાયેલ તેમજ વનકોલ 
પોલીસ સ્ટેશનના ગનુ્હામા ં નરહ પકર્ાયેલ આરોપી દેવેન્દ્ર ઉફે બશંી S/o રામફુલવસિંહ પરીહાર 
રહવેાસી: સોમા ટેક્ષટાઈલ્સ મીલની ચાલી ન-ં૨, સોમા ટેક્ષટાઈલ્સ મીલની બાજુમા ંરગખયાલ રોર્, 
રગખયાલ, અમદાવાદ શહરે નાનો તેમજ અગાઉ જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનમા ં દારૂના ગનુ્હામા ં
પકર્ાયેલ રાજુ ઉફે ગેર્ી S/o રૂપચદં વસિંધી રહ:ે પાણીની ટાકંી પાસે, બગીચા પાછળ, સરદારનગર, 
અમદાવાદ શહરેનાની સાથે મળી મોટા પાયે ગેરકાયદેસરનો ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂનો 
જથ્થો રાજય બહારથી હરેા-ફેરી કરી કરાવી પોતાના મળતીયા ઈસમો મારફતે અવાવરૂ જગ્યાઓ 
તથા ખેતરોમા ંદારૂનો જથ્થો વેચાણ કરવા સારૂ ઉતારે છે. આગામી ૩૧ ર્ીસેમ્બર તહવેાર અનસુઘંાને 
તેઓની અસામાજીક પ્રવવુત ચાલ ુ રાખશે” તેવી હરકકત મળેલ દરમ્યાન વનકોલ કઠાવાર્ા ગામ, 
ઠાકોરવાસના રહીશ વવનજુી દલાજી ઠાકોરનાઓ તરફથી હરકકત મળેલ કે, તઓેના શ્રીજી રેસીર્ન્સીના 
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પાછળના ભાગે આવેલ રિશ ફામડની બાજુમા ંઆવેલ કબ્જજા ભોગવટા વાળા તળાવ વાળા ગબન 
વપયત ખેતરમા ંખાખી તેમજ સફેદ કલરના બોક્ષ પર્ેલ છે જે બોક્ષ મા ંદારૂ ભરેલ બોટલો છે.તેવી 
હરકકત આઘારે સદર જગ્યાએ જઈ તપાસ કરતા જુદી જુદી કંપનીનો ભારતીય બનાવટ નો વેદેશી 
દારુ ભરેલ બોટલ નગં- ૪,૧૨૮ ની કુલ્લે રક.રૂ.૧૮,૪૧,૭૬૦/- નો જથ્થો મળી આવતા દેવેન્દ્ર ઉફે 
બશંી S/o રામફુલવસિંહ પરીહાર તથા રાજુ ઉફે ગેર્ી S/o રૂપચદં વસિંધી તમેજ તેઓના મળતીયા 
માણસો વવરૂઘ્ઘ કાયદેસર કાયડવાહી કરેલ છે.  

 

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


