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    તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૦  રવિિાર 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૬૪/૨૦૨૦ 
 

સાયબર ક્રાઇમના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશનઃ  

સાયબર ક્રાઇમના આરોપીઓને પકડી પાડતી શહરેકોટડા પોલીસ 
 
                       મે.પોલીસ કવમશ્નર.શ્રી અમદાિાદ શહરે તથા સય ાંકત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-
૦૧ સાહબેશ્રીની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૩ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્નરશ્રી “ડી” ડડવિઝન સાહબેના માગગદશગન હઠેળ સાયબર ક્રાઇમના ગ નાઓ શોધી કાઢિા સારૂ 
કરેલ સ ચના મ જબ શહરેકોટડા પો.સ્ટે ફ.ગ .ર.ન.-૩૬૪/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૨૦(બી) 
તથા આઇ.ટી એક્ટ કલમ-૬૬(સી), ૬૬(ડી) મ જબના કામના ફરીશ્રી તથા સાહદેને આ કામના 
આરોપીઓએ અલગ અલગ મોબાઇલ નાંબરો પરથી ફોન કરી રૂ.૧૦ લાખની લોન અપાિિાની 
લાલચ આપી લોનની અલગ અલગ પ્રોસીજર પેટે પૈસાની માાંગણી કરી તે પૈસા પોતાના અલગ 
અલગ બેંક એકાઉન્ટોમાાં ફરીશ્રી તથા સાહદે પાસે નાંખાિડાિી ફરીશ્રી તથા સાહદે સાથે મળી ક લ્લે 
રૂ.૧૮,૯૯,૮૮૭/- છેતરવપિંડી કરતા ઉપરોક્ત નાંબરથી ગ નો દાખલ થિા પામેલ.  
                        ઉપરોક્ત ગ નાની ગાંભિરતા ધ્યાને લઇ સીની.પોલીસ ઇન્સ્પેકટર.શ્રી 
િી.ડી.િાળા શહરેકોટડા પો.સ્ટે નાઓએ ઉપરોક્ત ગ નાની તપાસ અમોને સોંપતા અમોએ ગ નાની 
તપાસ સાંિાળી ગ નાની તપાસ દરમ્યાન મળી આિેલ મોબાઇલ નાંબરો તથા બેંક ડીટેલની માડહતી 
માંગાિી એનાભલસીસ કરતા આ કામના આરોપીઓ ડદલ્લી ખાતેથી ફોન કરતા હોિાની તથા આ 
કામે આરોપીઓએ ઉપયોગમાાં ભલધેલ બેંક એકાઉન્ટોના ધારકોની વિગતો તપાસતા મોટા િાગના 
બેંક એકાઉન્ટ ધારકો ડદલ્લી ખાતેના હોિાની હડકકત જણાતા અતે્રના તાબાના પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી 
િી.પી.ચૌધરી તથા પો.કો ભચરાગક માર આણાંદિાઇ બ.ન.-૪૧૮૦ તથા પો.કો કમગરાજવસિંહ કરણવસિંહ 
બ.ન.-૧૨૫૭૬ તથા ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશનના હ.ેકો િાગ્યદીપ મહશેક માર તથા યોગેન્રવસિંહ 
રઘ િીરવસિંહ બ.ન.-૧૪૭૮ નાઓની સાંય ક્ત ટીમ બનાિી જરૂરી માગગદશગન આપી ડદલ્લી ખાતે 

 

જનસાંપકગ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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તપાસમાાં મોકલેલ જેઓએ ડદલ્લી ખાતે તપાસ કરી આ કામે એકાઉન્ટ હોલ્ડર આરોપી (૧) વિરેન્દ્ર 
ઉરે્ફ વિન્દ્કુ સ/ઓર્ફ રામચન્દ્ર વિદેશીરામ જાતે કુમાર (જાટિ) ઉ.િ.૨૮ રહ.ે મ.ન.ંએચ-૧૩૭ 
દક્ષીણપરુી આંબેડકરનગર સેક્ટર-૫ નિી દદલ્લી-૧૧૦૦૬૨ તથા મખુ્ય આરોિીને બેંક એકાઉન્દ્ટો 
પ્રોિાઇડ કરનાર આરોિી (૨) વિશાલ ઉરે્ફ વિન્દ્ટુ સ/ઓર્ફ વિજય ગીરધારી જાત-ેરાના ઉ.િ.૨૬ રહ.ે 
ખસરા ન.ં૧૭/૬ નથ્થ ુ કોલોની ગલી ન.ં૧૨ અમ્રીત વિહાર બરુાડી થાના-સ્િરુિનગર દદલ્લી-
૧૧૦૦૮૪ નાઓને તપાસ અથે લાિી અમારી સમક્ષ રજ  કરતા તેઓની પ છ-પરછ કરતા એકાઉન્ટ 
હોલ્ડર આરોપી વિરેન્રને પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાાં જે પૈસા જમ થતા તેમાથી ૫% કવમશન મળત  
અને તેણે કવમશન સારૂ આરોપી વિશાલને પોતાન ાં બેંક એકાઉન્ટની ડીટેલ તથા એ.ટી.એમ કાડગ 
આપેલાની હડકકત જણાિેલ તથા આરોપી નાં-(૨) વિશાલ રાણા નાની પ છ-પરછ કરતા આ કામે 
મ ખ્ય આરોપી યોગેશ તોમર ડદલ્લી ખાતે કોલ સેન્ટર ચલાિી લોકોને ફોન કરી લોનની લાલચ 
આપી પૈસા પડાિતો હોિાની અને પોતે તેને બેંક એકાઉન્ટો મેળિી આપતો હોિાની હડકકત જણાિેલ 
અને પોતે જે બેંક એકાઉન્ટો આપતો તેમા જે પૈસા જમા થતા તેમાથી પોતાને ૫% કવમશન મળત  
હોિાની હડકકત જણાિતા સદરી બને્નને ઉપરોક્ત ગ નાના કામે તા-૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક-૨૨/૦૦ 
િાગ્યે પકડી અટક કરી સદરી બને્ન આરોપીઓના રીમાન્ડની પ્રોસીજર કરતા નામદાર કોટે સદરી 
બને્ન આરોપીઓને તા-૧૪/૦૨/૨૦૨૦ સ ધીના પોલીસ કસ્ટડી રીમાન્ડ ઉપર સોંપેલ છે. આ ગ નાની 
આગળની તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર.શ્રી ડી.બી.ડાિી નાઓ ચલાિી રહલે છે. 

આરોપીઓ 
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િાહન ચોરીના ગ નાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
 

ગોમતીપ ર પોલીસ સ્ટેશનઃ 
  

ઈસનપ ર તથા કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બનેલ બે  
(૦૨) વ્હીકલ ચોરીના ગ નાનો િેદ ઉકેલતી ગોમતીપ ર પોલીસ 

 

  મે.િોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાિાદ શહરે તથા અવધક િોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૨ અમદાિાદ શહરે તથા નાયબ િોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ અમદાિાદ શહરે તથા મદદનીશ 
િોલીસ કવમશ્નરશ્રી “એચ” ડીિીઝન અમદાિાદ શહરે નાઓ તરર્ફથી મળતી સચુનાઓ જેમા ંવમલ્કત 
સબધંી ગનુાઓ અટકાિિા તથા બનેલ ગનુાઓ શોધી કાઢિા સારૂ મળેલ સચુના આધારે 

  આજરોજ સિેલનં્દ્સ સ્કોડના િોલીસ સબ ઇંન્દ્સ્િેકટરશ્રી એસ.આઇ.રઇશ તથા બીજા 
સ્ટાર્ફના માણસો સાથે િોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ંિટે્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન સિેલન્દ્સ સ્કોડના િો.કો 
જયેશભાઇ ગોિાભાઇ બ.ન.ં૮૪૬૧ તથા િો.કો દદનેશભાઇ ગેમરભાઇ બ.ન.ં૭૦૨૭ નાઓને સયંકુ્ત 
બાતમી હકીકત મળેલ કે, “એક ઇસમ કે જેણે શરીરે િીળા તથા િાદળી કલરન ુચેક્સ ડીઝાઇન 
િાળુ આખી બાયન ુશટટ તથા સલેટીયા કલરન ુિેન્દ્ટ ટે્રક િહરેેલ છે જે ઇસમ તેના કબ્જજાનીમરૂન 
કલરન ુહોન્દ્ડા એક્ટીિા જેની આગળ-િાછળ નબંર પ્લેટ લગાડેલ નથી તે લઇને ગોમતીપરુ િોસ્ટ 
ઓર્ફીસ તરર્ફથી આિી અતે્ર થઇ ગોમતીપરુ મદનીમહોલ્લા તરર્ફ જિાનો છે અને સદરી ઇસમે તેની 
િાસેન ુઆ હોન્દ્ડા એકટીિા ચોરી અગર તો છળ કિટથી મેળિેલ છે” જે હકીકત આધારે સદર 
એકટીિા ચાલક સદ્દામહસૈુન સ/ઓ અબ્જદુલિકાર અબ્જદુલિહાબ શેખ ઉ.િ.૨૯ રહ.ેમદની મહોલ્લો 
નિ મસ્ીદનીસામેરાજપરુ ગોમતીપરુ અમદાિાદ શહરે નાનો મળી આિેલ જેની િાસે એકટીિા 
અંગેના પરુાિા માગતા નહી હોિાન ુજણાિેલ અને જે એકટીિા જેની આગાળ-િાછળ નબંર પ્લેટ 
ન હોય જેનો એન્દ્ીન નબંર JF50EU6193732 તથા ચેચીસ નબંર ME4JF509BHU193685 નો લખેલ 
છે. જેની દક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- ગણી સી.આર.િી.સી કલમ ૧૦૨ મજુબ િચંનામા વિગતે તિાસ અથટ 
કબ્જજે કરી સદરી એકટીિા સાથ ેિકડાયેલ ઇસમને તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક: ૨૨/૦૦ િાગ ે
સી.આર.િી.સી કલમ ૪૧(૧)(ડી) મજુબ િકડી અટક કરિામા ંઆિેલ છે. સદર ઇસમની પછુિરછ 
દરમ્યાન તેણે જણાિેલ કે આજથી દસેક દદિસ અગાઉ ઇસનપરુ આંબેડકર નગરની ગલી ન-ં૧ 
આગળથી રાત્રીના સમયે ચોરી કરેલાન ુજણાિેલ. જે બાબતે તિાસ કરતા ઇસનપરુ િોલીસ સ્ટેશન 
િાટટ-A 11191022200142 IPC 379 મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે. 
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  બાદ આ કામે િકડાયેલ આરોિીને િધ ુપછુિરછ કરતા તેણે જણાિેલ કે તેણે આજથી 
એકાદ મહીના િહલેા કાકંરીયા ગેટ ન.ં૦૨ ની સામે આિેલ સમિટણ હોસ્િીટલના િાદકિંગમાથંી  એક 
એકટીિા ચોરી કરેલ છે અને તે એકટીિા તેના ઘર આગળ મકેુલ છે જે હકીકત આધારે સદરીના 
મકાનની આગળ બે િચંો સાથે તિાસ કરતા તેના ઘર આગળ તિાસ કરતા એક સરે્ફદ કલરન ુ
નબંર પ્લેટ િગરન ુએકટીિા હોય જે એકટીિાનો એન્દ્ીન નબંર JF50EU3175439 તથા ચેચીસ 
નબંર કાઢી નાખેલ છે. જેની દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-ગણાય જે તિાસના કામે કબ્જજે કરેલ છે. જે એકટીિા 
બાબતે તિાસ કરતા કાગડાિીઠ િોલીસ સ્ટેશન િાટટ-A 11191022200022 IPC 379 મજુબનો ગનુો 
દાખલ થયેલ છે. 
  આમ, ઈસનપરુ િોલીસ સ્ટેશન તથા કાગડાિીઠ િોલીસ સ્ટેશન ખાતે દાખલ થયેલ 
બે (૦૨) વ્હીકલ ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલી સારી કામગીરી કરેલ છે. 
  


