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   તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦   શકુ્રવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૬૫/૨૦૨૦ 
 

પાસા અટકાયતની વવગત 
 

ચાાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન :  
 

પ્રોહહબીશન ગેરકાયદેસર પ્રવવૃિ આચરતા ઇસમોને પકડી પાસા અટકાયત હઠેળ 
મોકલી આપતી ચાાંદખેડા પોલીસ 

 

                માનનીય પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી 
સેક્ટર-૧ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી “એલ” 
ડિમવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃિ સદંતર નેસ્ત નાબદુ કરવા સચુન કરેલ 
હોય જે આધારે ચાદંખેિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં દારુની હરેાફેરી કરી ગેરકાયદેસર પ્રવમૃિ 
આચરતા ંઇસમો ઉપર વોચ રાખી રેિ કરી આરોપીઓ (૧) જયરામ પરુારામ ચૌધરી(જાટ) ઉં.વ.૨૭, 
રહવેાસી-ગામ-૩૬, જાણીયો કી બસ્તી જાણીયાવાસ, તા.ચોહટન જી.બાિમેર થાના-ધોરીમન્ના 
પચંાયત, બાસિાઉ(રાજસ્થાન) તથા ન.ં(૨) સ્વરુપરામ શ્રવણકુમાર ગવારીયા ઉં.વ.૨૮ રહ.ેગામ 
મકાન ન.ં૧૧૫, ગોદરો કી ઢાની ચવા તા.જી.બાિમેર થાના-બાિમેર(રાજસ્થાન). નાઓને પકિી 
પાિી ચાદંખેિા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી ગ.ુર.ન.ં ૫૦૦૪/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), 
૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મજુબનો ગનુો દાખલ કરી સદરી બને્ન આરોપીઓ મવરૂધ્ધમા ંપાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશનરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓને મોકલી આપતા ંમે.પોલીસ કમમશનરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે નાઓએ હુકમ ક્રમાકં પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૪૩/૨૦૨૦ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ 
થી આરોપી (૧) જયરામ પરુારામ ચૌધરી(જાટ) ઉં.વ.૨૭ નાન ેવિોદરા જેલ ખાતે તથા હુકમ ક્રમાકં 
પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૪૪/૨૦૨૦ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ થી આરોપી (૨) સ્વરુપરામ શ્રવણકુમાર 
ગવારીયા ઉં.વ.૨૮ નાને સરુત જેલ ખાતે પાસા અટકાયતમા ં રહવેાનો હકુમ કરતા ંસદરી બને્ન 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ઇસમોને આજરોજ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ કલાક ૨૨/૦૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી કરી જરૂરી 
જાપ્તા સાથે વિોદરા તથા સરુત જેલ ખાતે મોકલી આપેલ છે. 
  
કામગીરી કરનાર અમધકારી/કમમચારી  
 
(૧) હ.ેકો. સરેુન્દ્રમસિંહ કાળુમસિંહ બ.ન.ં૭૦૦૩ (૨) પો.કો. ગણુવતંમસિંહ અજીતમસિંહ બ.ન.ં ૬૬૭૮ 
(૩) પો.કો. પ્રકાશભાઇ કાન્દ્તીભાઇ બ.ન.ં૧૩૧૬૭ 
 
   આરોપી નાં.-૧                                 આરોપી નાં.-૨ 
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સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન  

 

પ્રોહીબીશન સબાંધી પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી સાબરમતી પોલીસ 

માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે, સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી સેક્ટર-૧, નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “એલ” 
ડિમવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ પ્રોહી/જુગારની પ્રવતુી સદંતર નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ ચસુ્તપણે 
સચુન કરેલ હોય જે સચુના આધારે પોલીસ ઇન્દ્સપેક્ટર શ્રી સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓના સપુરમવઝન 
હઠેળ સાબરમતી પો.સ્ટે. મવસ્તારમા ંઆવા ગનુાઓ આચરતા ઇસમો ઉપર સતત વોચ રાખી બાતમી 
હકીકત આધારે કેતન સ/ઓ સભંજુી ઉમેદજી ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ રહ-ે મ.ન-ં૨૦૦/૧, ઠાકોર વાસ નવા 
રામજી મદંીર પાસે ચેનપરુ સાબરમતી અમદાવાદ શહરે નાઓ મવરૂધ્ધ ભારતીય બનાવટના મવદેશી 
દારૂનો કેસ કરવામા ંઆવેલ હોય અને સદરી આરોપીની આવી પ્રવતુી પ્રોહી કલમ 93 કે જી.પી.એક્ટ 
કાયદાની સામાન્દ્ય જોગવાઇઓ અનસુાર તાત્કાલીક અટકાવી શકાય તેમ ન હોય સદરી આરોપી 
મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી પોલીસ કમમશ્નરશ્રી કચેરી ખાતે મોકલી આપતા પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ આરોપીને પાસા અટકાયતમા લેવા ક્રમાકં/પીસીબી/િીટીએન / પાસા 
/૩૮/૨૦૨૦ તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ હુકમ કરતા સદર હુકમ આધારે સદરી આરોપીને 
તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પાસા અટકાયતીના હુકમની બજવણી કરી િીટેન કરી મધ્યસ્થ જેલ 
વિોદરા ખાતે યોગ્ય જાપ્તા સાથે મોકલી આપેલ છે.  
કામગીરી કરનાર અમધકારી/કમમચારી: 
(૧) LR ભાગ્યપાલમસિંહ મવજયમસિંહ બ.ન.ં૧૨૦૪૭ (૨) ASI જયતંીભાઇ દેવજીભાઇ બ.ન.ં૭૫૩૬  
(૩) HC કમરૂદીન હુસેનમીયા ંબ.ન.ં૪૧૦૧ (૪) PC રાજુભાઇ સાગરભાઇ બ.ન.ં૫૭૯૯  
 

                                      પાસા અટકાયતી : 
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ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

વાયર ચોરીના ગનુામા પકડાયેલ આરોપીની પાસા કરી 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 પગલા લેવાની 
સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે પોલીસ ઇન્દ્સપેક્ટર શ્રી કે.બી સાખંલા  ઇસનપરુ પોલીસ 
સ્ટેશનનાઓએ અગાઉ વાયર ચોરીના ગનુામા પકિાયેલ આરોપીની પાસાના પ્રપોઝલ તૈયાર કરી 
પાસાનો હુકમ કરાવી સવેલન્દ્સ સ્કોિ પો.સબ.ઇન્દ્સ કે.એમ.ચાવિા તથા સવેલન્દ્સ સ્કોિના સ્ટાફના 
માણસોએ  આરોપીને શોધી કાઢી પકિી પાિી આરોપી રાહુલ સ/ઓ બાબભુાઇ દંતાણી ઉ.વ ૨૦ રહ ે
ઔિાના મકાન ચાર માળીયા ગજુકો માશમલની પાછળ મોની હોટલની પાછળ નારોલ અમદાવાદ 
શહરે નાને પાસા હુકમ ન ંપી.સી.બી/િી.ટી.એન / પાસા /૨૨/૨૦૨૦ તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ થી 
મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 
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ગનુા વનવારણ શાખા :  

 

                     અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાડટયાનાઓએ તા.૯.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં મમલ્કતસબધંી/શરીર-સબધંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના રામોલ તથા બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોને પોલીસ તરીકેની 

ખોટી ઓળખ આપીને  ત ુકોલ સેંટર ચલાવે છે તારી ઉપર મોટો કેસ કરી દઈશ ુ તેમ કહી 
બળજબરીથી ગાિીમા બેસાિી ધમકાવીને રોક્િા રુમપયા ૩,૫૦,૦૦૦/ કઢાવી લઈ જાનથી મારી 
નાખવાની ધમકી આપનાર તથા લોકોને પોતાની ઓટો ડરક્ષામા બેસાિી નજર ચકુવી રોક્િા 
રુમપયા ૪,૬૨,૬૮૦/ભરેલ આગઢીયાપેઢીના પાસમલની ચોરી કરનાર અને ગનુાડહત માનસ 
ધરાવનાર ઈસમ રાજેશ ઉફે પપ્પ ુ રમેશભાઈ મસસોડદયા રહવેાસી- મ.ન.૨ િાયમિં ફલેટ, 

ધામીના કારખાનાની પાછળ ઠક્કરનગર કૃશ્નનગર અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી 
ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

રાજેશ ઉફે પપ્પ ુરમેશભાઈ મસસોડદયા રહવેાસી- મ.ન.૨ િાયમિં ફલેટ, 

ધામીના કારખાનાની પાછળ ઠક્કરનગર કૃશ્નનગર અમદાવાદ 

➢ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો સાથે મળી લોકોના મો.ફોન તથા રોકિ 
નાણાની લુટં કરનાર તથા લોકોની સાથે બોલાચાલી ઝઘિો કરી ચપ્પ ુવિે જમણા પગના સાથળ 
ઉપર તથા િાબા પગના ઢીંચણની બાજુમા ઘા મારી ઈજા કરનાર અને ગનુાડહત અને ઝનનુી 
માનસ ધરાવનાર ઈસમ રમવ અમરમસિઁહ ઠાકોર રહવેાસી- મ.ન.૮ તેજા માસ્તરની ચાલી, રબારી 
કોલોની ગેટ ન.૮ અમરાઈવાિી અમદવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- અલકુડિયા તા.ભાભર 
જજ.બનાસકાઠંા નાઓની મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

રમવ અમરમસિઁહ ઠાકોર રહવેાસી- મ.ન.૮ તેજા માસ્તરની ચાલી, રબારી 
કોલોની ગેટ ન.૮ અમરાઈવાિી અમદવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- 
અલકુડિયા તા.ભાભર જજ.બનાસકાઠંા 

➢  અમદાવાદ શહરેના મણીનગર મવસ્તારમા આવેલ ગજુરાત સ્ટેટ કો.ઓ.બેન્દ્ક માથી કારલોન 
મેળવવા સારુ બેંક્મા અરજી કરી પોતાના સાગડરતો સાથે ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવી 
બેંક મેનેજર તથા ફ્રંટ િેસ્ક ઓડફસર સાથે મેળાપીપણ ુકરીને અરસ પરસ એકબીજાના જામીનદાર 
તરીકે રજુ કરી ગે.કા.રીતે રુ.૪,૫૫,૮૪૦૦૦/ તથા રુમપયા ૨,૮૧,૦૦૦/ની લોનો મેળવી પોતાના 
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ખાતામા જ્મા કરાવિાવી પોતાના અંત વપરાશમા ઉપયોગ કરી બેંક્ની સાથે છેતરમપિઁિી કરનાર 
તથા પોતાના સાગડરતો સાથે મળી પવુમયોજજત કાવતરુ રચી સરકારી જમીન  હોવાન ુજાણવા 
છતા તે જમીનમા ગે.કા. બાધંકામ કરી આ મકાન કાયદેસરના છે તેમ જણાવી લોકોના રુમપયા 
૨૮,૨૫,૦૦૦/મેળવી ખોટા અને બનાવટી િોકયમુેંટ બનાવી તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરનાર 
તથા મવશ્વાસધાત છેતરમપિઁિી કરનાર અને ગનુાડહત માનસ ધરાવનાર મકુરમ અબ્બાસ ઈસલામ 
શેખ રહવેાસી- મ.ન.૭૭૫ હુસૈનાબાદ સોસાયટી ગલી ન.૩ તસ્લીમ સોસાયટીની સામે વટવા 
અમદાવાદ મળુ વતન મ.ન.૪૨૧,સલાઉદીન અયબુી સ્કુલની પાસે,શામંતનગર,, ભીવિંી જજ.થાણા 
મુબંઈ મહારાષ્ટ્ર મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.   

 

મકુરમ અબ્બાસ ઈસલામ શેખ રહવેાસી- મ.ન.૭૭૫ હુસૈનાબાદ 
સોસાયટી ગલી ન.૩ તસ્લીમ સોસાયટીની સામે વટવા અમદાવાદ 
મળુ વતન મ.ન.૪૨૧,સલાઉદીન અયબુી સ્કુલની પાસે,શામંતનગર,, 
ભીવિંી જજ.થાણા મુબંઈ મહારાષ્ટ્ર  

➢ અમદાવાદ શહરેના શહરેકોટિા તથા શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોને પોતાની ઓટો 
ડરક્ષામા પેસેન્દ્જર તરીકે બસેાિી તેમના મો.ફોન તથા રોકિા નાણાની લટુ કરનાર તેમજ પોતાના 
સાગડરતો સાથે મળી લોકોની સાથે બોલાચાલી ઝઘિો કરી બબભ્તત્સગાળો બોલનાર તેમજ છરી 
વિે િાબા પગના સાથળ ઉપર ઈજા કરનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે રાહુલ 
ડદનેશભાઈ પટણી (બિાયાવાળા) રહવેાસી- મ.ન.૩૦ મણીલાલ મખુીની ચાલી જુની ખોિીદાસની 
ચાલીની સામે અસારવા શાહીબાગ અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

રાહુલ ડદનેશભાઈ પટણી (બિાયાવાળા) રહવેાસી- મ.ન.૩૦ 
મણીલાલ મખુીની ચાલી જુની ખોિીદાસની ચાલીની સામે 
અસારવા શાહીબાગ અમદાવાદ 

➢  

➢ આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્દ્ય ૨ ઇસમો મળી કુલ્લે ૬ ઇસમો વવરુધ્ધ 
પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત, વિોદરા  જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  



 7 

વાહનચોરી તથા ઘરફોડ કરતા આરોપીની અટકાયત  

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
વાહનચોરી તથા ઘરફોડ ચોરીમાાં પકડાયેલ વસીમ @ બકરીને ચોરી કરી મેળવેલ 

ઓટોહરક્ષા સાથે પકડી ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી શહરે ક્રાઈમબ્ાન્ચ. 
   અમદાવાદ શહરેમા ં બનતા વાહનચોરીના ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ 
અમદાવાદ શહરેના પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા તથા ક્રાઇમબ્ાચંના ખાસ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી અજય કુમાર તોમર સાહબે નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે ક્રાઇમ બ્ાચંના નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી દીપન ભરન અને ક્રાઇમબ્ાન્દ્ચના મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોડહલ 
નાઓના માગમદશમન હઠેળ પો.ઇન્દ્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોિના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર 
તથા સ્કોિના માણસો આવા ગનુ્દ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા દરમ્યાન સ્કોિના હિે 
કોન્દ્સ.નારમસિંહ મલમુસિંહ તથા હિે કોન્દ્સ.મહને્દ્રમસિંહ ગલુાબમસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે 
પાલિી એન.આઇ.િી. ત્રણ રસ્તા પાસેથી આરોપી વસીમ @ બકરી સ/ઓ મહમદંભાઇ  અહમેદશહીદ 
શેખ ઉ.વ.૩૨ રહ.ેસાબાશની ચાલી બાવા લવલવી દરગાહની પાસે સ્મશાનની બાજુમા ંજમાલપરુ 
અમદાવાદ શહરે નાન ેએક ઓટોરીક્ષા નબંર GJ-1-BX-659 ડકિં.રુ. ૨૫૦૦૦/- ની મિાની સાથે 
પકિી પાિવામા ંઆવેલ છે અને આ ઓટોડરક્ષાની ચોરી અંગે સાબરમતી રીવરફ્રન્દ્ટ વેસ્ટ પો.સ્ટે. 
ફ.ગ.ુર.ન.ં૦૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ હોય આરોપીને એલીસબ્ીજ 
પો.સ્ટે સોંપવા તજવીજ કરેલ છે.  
પકડાયેલ આરોપીની એમ.ઓ 

આ કામે પકિાયેલ આરોપી પોતે અલગ અલગ પ્રકારના વાહનો  ફેરવવાનો શોખ ધરાવતો 
હોય પાકમ કરેલ ઓટોડરક્ષા ડુપ્લીકેટ ચાવી વિે લોક ખોલી ચોરી કરતો હોવાન ુજણાવેલ છે.    
પકડાયેલ આરોપીનો ગનુાહીત પવુક ઈતીહાસ 
  પકિાયેલ આરોપી સને ૨૦૦૮ મા ં દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશનમા ંઘરફોિ ચોરીના એક 
ગનુામા ંતથા ૨૦૦૯ મા ંદાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશનમા ંવાહન ચોરીના એક ગનુામા ંતથા શાહપરુ 
પો.સ્ટે મા ંવાહન ચોરીના એક ગનુામા ંતેમજ સને ૨૦૧૨ મા ંદાણીલીમિા પો.સ્ટે ખાતે વાહનચોરીના 
એક ગનુામા ંઅને એલીસબ્ીજ પોલીસ સ્ટેશનમા ંઘરફોિ ચોરી અને વાહનચોરીના એક એક ગનુામા ં
અને સને ૨૦૧૮ મા ંસાબરમતી રીવરફ્રન્દ્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમા ંલુટંના એક ગનુ્દ્હામા ંપકિાયેલ 
છે તેમજ એક વાર પાસા હઠેળ બરોિા જેલમા ંજઈ આવેલ છે.   
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પેસેન્જરોને બેસાડી લુાંટના કરતા આરોપીની અટકાયત  

 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

રીક્ષામાાં પેસેન્જરોને બેસાડી લુાંટ કરતા ઇસમોને હક.રૂ. ૧,૩૪,૦૨૦/-ના મદુ્દામાલ 
સાથે પકડી પાડતી રામોલ પોલીસ  

 

      મહરેબાન પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી સેકટર-૨ 
સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી “આઇ” 
િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુનાથી પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા ંબનતા રીક્ષામા પેસેન્દ્જરોની 
નજર ચકુવી ચોરી કરતા તથા લુટં ના ગનુાઓ બનતા અટકાવવા તેમજ શોધી કાઢવા સારૂ વધમુા ં
વધ ુપેરોલીગ કરવા સારૂ સચુના કરવામા ંઆવેલ જે આધારે અમોએ સવેલન્દ્સ સ્કોિના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓને વધમુા ંવધ ુપેરોલીંગ કરી મમલ્કત સબધંી ગનુાઓ બનતા અટકાવવા તેમજ 
શોધી કાઢવા સારૂ સચુના કરવામા ં આવેલ જે સચુના આધારે સવેલન્દ્સ સ્કોિના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓ સ્ટાફના માણસોની સાથે પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા ં પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગ ે સીટીએમ ચાર રસ્તા ખાત ેઆવતા એ.એસ.આઇ 
રણજીતમસિંહ મફતમસિંહ નાઓની ટીમના પો.કો જયરાજમસિંહ મવક્રમમસિંહ તથા પો.કો લાલજીભાઇ 
જહાભાઇ નાઓએ પો.સ.ઇ વી.બી.વાઘેલા નાઓને સયંકુત બાતમી હકીકત આપેલ એક ઓટોરીક્ષા 
નબંર જી.જે.૨૭ ટી.એ. ૩૨૯૩ મા ંકેટલાકં ઇસમો ચોરી અગર તો છળકપટથી મેળવેલ મોબાઇલ 
ફોન રાખી વેચવા માટે અત્રે થઇને મનકળનાર છે જે બાતમી હકીકત આધારે 
 
આરોપીઓ :- (૧) બબલખુાન ઇદખાન મનસરુી ઉવ.૨૫ રહ.ે મન.ંબી/૧૫૪ અજીતપાકમ રચાન 
બેકરી સામે વટવા અમદાવાદ શહરે મળુવતન. ગામ કરકોલી તા.બહા જી.અગ્રા ઉિરપ્રદેશ   
(૨) મોહમદં તનવીર અબ્દુલમજીદ કુરેશી ઉવ.૧૯ રહ.ે મન.ં૧૫/૧૭ અજીતમીલ ચાર મળીયા 
મચ્છી માકેટ પાસે રખીયાલ અમદાવાદ શહરે 
 
       નાઓની પાસેથી એક મવવો કંપનીનો મો.ફોન ડક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષા ડક.રૂ. 
૧,૨૦,૦૦૦/- તથા રોકિા રુમપયા ૪૦૦૦/- તથા એક છરી ડક.રુ.૨૦/- તથા આધારકાિમ 
ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે ૧,૩૪,૦૨૦/- સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨ મજુબ કબજે કરી આરોપીઓને 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૫૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)(િી) મજુબ પકિી અટક 
કરવામા ંઆવેલ અને આધારકાિમમા ં જણાવેલ ઇસમ બાબતે તપાસ કરતા ફરીયાદીશ્રી લવકુશ 
ગયાદીન બિૈ ઉવ.૨૫ રહ.ે મન.ં૮૨ રાજીવનગર આશીષ મસનેમા પાછળ હરીઓમ પાકમ  સામે 
અમદાવાદ શહરેનાઓ મળી આવેલ જેઓને પછુતા જણાવેલ કે આરોપીઓએ તેઓના કબ્જાની 
રીક્ષામા ંપેસેંજર તરીકે બેસાિી વસ્ત્રારીલાયન્દ્સ પેરોલ પપંની આગળ માબમલની દુકાન સામે જાહરેમા ં
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૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૩/૦૦ વાગ્યાના અરસામા ંછરી બતાવી મોબાઇલ ફોન તથા રોકિા 
રુમપયા ૫૦૦/- ની લુટં કરેલ છે તેમ જણાવેલ હોય જે બાબતે રામોલ પો.સ્ટેશન ગ.ુર.ન.ં 
૧૧૧૯૧૦૨૦૦૦૩૫/૨૦૨૦ એ ધી ઇપીકો કલમ ૩૯૪, ૧૧૪ તથા જીપીએકટ કલમ ૧૩૫(૧) 
મજુબનો ગનુો દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે અને આરોપીઓની વધ ુતપાસ પો.સ.ઇ વી.બી.વાઘેલા 
નાઓએ હાથ ધરેલ છે. 
 
આરોપીઓએ મવવેકાનગર મવસ્તારમાથંી પણ લુટં કરેલાની હકીકત જણાવે છે. 

સદર ગનુામા એક કાયદાના સઘંષમમા ંઆવેલ ડકશોરની સિંોવણી જણાઇ આવેલ છે. 
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બી.આર.ટી.એસ બસમા નજર ચકુવી પસકની ચોરી કરી આરોપીની વવગત 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
બી.આર.ટી.એસ બસમા નજર ચકુવી પસકની ચોરી કરી પસકમાથી મળેલ એ.ટી.એમ 
કાડકથી એચ.ડી.એફ.સી બેન્કના એ.ટી.એમ માથી પૈસા ઉપાડી લેતા આરોપીઓને 

પકડી પાડતી 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 અવાર-નવાર મમલ્કત સબધંી ગનુાઓ બનતા 
અટકાવવા તથા વણ શોધાયેલા મમલ્કત સબધંી ગનુાઓ શોધી કાઢવા સચુના આપેલ હોય જે સચુના 
આધારે સેકન્દ્િ પોલીસ ઇન્દ્સપેક્ટર શ્રી કે.બી.સાખંલા ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશનનાઓની સચુના અને 
માગમદશમન મજુબ સવેલન્દ્સ સ્કોિના પો.સબ.ઇન્દ્સ કે.એમ.ચાવિાનાઓ સવેલન્દ્સ સ્કોિના માણસો 
સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પેરોલીંગમા ફરતા હતા દરમ્યાનમા તા ૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક 
૨૧/૦૦ વાગે ઇસનપરુ રોિ ચિંોળા પાળ જાહરે સૌચાલય પાસે આવતા સાથેના અ.હ.ેકો મો.અશરફ 
ઇસ્માઇલભાઇ તથા લોકરક્ષક અમનરૂધ્ધમસહ જાલભુા તથા લોકરક્ષક ભરતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ નાઓને 
મળેલ સયકુ્ત બાતમીથી આરોપી અજયભાઇ મનભુાઇ દંતાણી ઉ.વ ૨૫ રહ,ેચિંોળા તળાવ 
નીલગીરીના છાપરા ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેનાને પકિી પાિી રોકિા રૂમપયા ૨૫,૦૦૦/-રીકવર 
કરી ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ગનુા નબંર પાટમ-એ ૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૦૩૨ મજુબનો ગનુો શોધી 
કાઢેલ અને તપાસ દરમ્યાનમા સહ આરોપી પ્રણવ ઉફે તીરી સ/ઓ ડદનેશભાઇ મનજીભાઇ પટેલ 
ઉ.વ ૨૬ રહ ેમ.ન ૯૭/૧૧૫૩ ધીરજ હાઉસીગ સોસાયટી રાજા ભગત સ્કુલ સામે ખોખરા અમદાવાદ 
શહરે ગામ-ચીતલ જી.અમરેલીનાને તા ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે અટક કરી તેની 
પાસેથી રોકિા રૂમપયા ૪૦,૦૦૦/-રીકવર કરવામા આવેલ આમ બન્ને આરોપીઓની પાસેથી થઇ 
કુલ રોકિા રૂમપયા ૬૫,૦૦૦/- ગનુાના કામે રીકવર કરી ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ગનુા નબંર પાટમ-
એ ૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૦૩૨ મજુબનો ગનુો શોધી કાઢેલ છે તા ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ 
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નાસતા ફરતા આરોપીની ધરપકડ કરતી આરોપીની વવગત 

 

વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

છેલ્લા ત્રણ વર્કથી નાસતા ફરતા આરોપીની ધરપકડ કરતી વટવા પોલીસ 

 
 

       મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેનાઓની તથા અમધક પો.કમમ.શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબેની 
સચુના આધારે તેમજ ના.પો.કમી.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી ‘જે’ િીવીઝન અમદાવાદના 
માગમદશમન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના મસનીયર પો.ઈન્દ્સ. એચ.વી.સીસારા નાઓએ નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ પકિી પાિવા સ્ટાફના અમધકારી/કમમચારીઓને સચુનાઓ આપતા વટવા પો.સ્ટે. ફસ્ટમ 
ગરુન.ં ૨૪૮/૨૦૧૬ ઈપીકો કલમ- ૧૪૩. ૧૪૭. ૧૪૯. ૩૨૩. ૨૯૪(ખ). તથા એરોસીટી એક્ટની 
કલમ- ૩(૧)(આર)(એસ). ૩(૨)(૫)(અ) તથા જી.પી. એક્ટ કલમ- ૧૩૫(૧) મજુબના કામના 
છેલ્લા ત્રણેક વષમથી નાસતા ફરતા આરોપી દીપ ુસ/ઓ કલ્યાણમસિંહ રાજપતુ ઉવ.૨૮ રહ-ે ૦૬, 

ગજાનદં પાકમ સોસાયટી મવિંઝોલ રોિ વટવા અમદાવાદ શહરે નાને પો.સબ.ઈન્દ્સ. જે.કે.રાઠોિ તથા 
એ.એસ.આઈ. જે.કે.ગોડહલ તથા અપોકો અલ્તાફભાઈ અલાઉદ્દીન બ.ન.ં૪૧૮૭ તથા અપોકો 
ડદલીપમસિંહ બળવતંમસિંહ નાઓએ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ આરોપીને પકિી મ.પો.કમમ. શ્રી જે-
િીવીઝન સા. નાઓ ઉપરોક્ત ગનુાની તપાસ કરતા હોય આગળની કાયમવાહી થવા સારુ આરોપીને 
સોંપેલ છે. 
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“SHE TEAM” ની કામગીરીની વવગત 

 

સોલા હાઈકોટમ પોલીસ સ્ટેશન  
  

ચાણક્યપરુી ખાતે આવેલ જ્યોતી પ્રાથવમક શાળાની મલુાકાત લઈ નાની હદકરીઓને 
ગડુ ટચ બેડ ટચની સમજ સોલા કરતી સી-ટીમ 

 

 💫  શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી 
તથા શ્રી અમીત મવશ્વકમામ સાહબે સયંકુ્ત 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 માગમદશમન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંકાયદો અને વ્યવસ્થા 
જળવાઈ રહ ેતે સારુ “જાહરેમા ંથતી છેિતી તથા જાહરેમા ંસ્ત્રીઓ અસલામતી અનભુવતી હોય” જેવા 
કૃત્યો અટકાવવા કરેલ હુકમ આધારે સીનીયર પોલીસ ઈન્દ્સ્પેકટર જે.પી.જાિેજા નાઓના સપુરવીઝન 
હઠેળ બનાવેલ “સી” ટીમ રારા જ્યોતી પ્રાથમમક શાળાની મલુાકાત લઈ નાની ડદકરીઓને ગિુ ટચ, 

બેિ ટચની સમજ કરી સારી અને પ્રસસંનીય કામ કરતી સી-ટીમ સોલા હાઇકોટમ પોલીસ.      
 💫 આ કામગીરીમા સપુરવીઝન જે.પી.જાિેજા પોલીસ ઈન્દ્સ્પેકટર, તથા વ ુપ્રો.એ.એસ.આઈ. 
કાજલબેન ગોરધનભાઈ તથા સી-ટીમના સભ્તયો સોલા હાઈકોટમ પોલીસ સ્ટેશનના જોિાયેલા હતા. 
 

  


