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   તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦  સોમવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૭૦/૨૦૨૦ 
 

ચોરીના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ક્રાઇમ બ્ાાંચ :-  
 

વનકોલ વવસ્તારમાાં શ્રીરાંગ અવધતૂ ફેકટરીમાાંથી કોપરના વાયર તથા સ્ટેટર રોટર 
સ્ટાંપીંગની ચોરી કરનાર આરોપીઓને ઝડપી લેતી અમદાવાદ શહરે ક્રાઈમ બ્ાન્ચ 

 
અમદાવાદ શહરેમાાં એસ્ટેટમાાં આવેલ ગોડાઉનોમાાંથી ચોરીના બનાવો માાં સાંડોવાયેલ 

આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે તથા 
શ્રી અજયકુમાર તોમર સાહબે, ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ નાઓની સચુના આધારે, શ્રી 
દીપન ભદ્રન, નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી બી.વી.ગોહહલ મદદનીશ પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી નાઓના માગગદશગન હઠેળ અત્રેની શાખાના પો.ઈન્સ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ.શ્રી 
એસ.પી.ગોહહલ તથા સ્ટાફના માણસો દ્વારા અમદાવાદ શહરે તાજેતરમાાં દાખલ થયેલા એસ્ટેટમાાંથી 
થયેલ ચોરીઓના ગનુાઓ શોધી કાઢવા ખાસ આયોજન હાથ ધરેલ અને ખાનગી બાતમીદારોનો 
સાંપકગ કરી ગઈ તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ ના રાત્રીના નવ વાગ્યાથી તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ ના સવારના 
પોણા નવેક વાગ્યા દરમયાાંન કઠવાડા ખાતે આવેલ શ્રીરાંગ અવધતૂ ફેકટરીમાાંથી કોપરના વાયર 
તથા સ્ટેટર રોટર સ્ટાંપીંગ નો હકરૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલની ચોરી થવા પામેલ જે અંગે મનકોલ 
પો.સ્ટે. ખાતે ગનુો દાખલ થયેલ જે ગનુામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓ બાબતે ખાનગીરાહ ેતપાસ કરતા 
આ ગનુામાાં એક છોટા હાથી ટેમપોનો ઉપયોગ થયેલ અને તેનો રજીસ્રેશન નાંબર જી.જે.૧૯ એક્ષ 
૫૯૭૭ નો હોવાની પાકી બાતમી હહકકત મળેલ જે આધારે આજરોજ સદર ટેમપો સાથે (૧) 
મવરેન્દ્રકુમાર હરીલાલ પાલ ઉવ.૨૧ રહ ે : ૪૫, અનરુાગ રેસીડન્સી, તાતી થૈયા ગામ પાછળ, 
પલસાણા સરુત તથા (૨) અજય સત્યકુાંજ મત્રપાઠી ઉવ.૨૮ રહ ે : રૂમ નાં-૧૨, શાાંમતનગર શાાંમત 
પેલેસ, બરેલી ગામ કડોદરા સરુત તથા (૩) રાજેશ ઉફે બેવડા સ.ઓ. બદલ ુમલ્લાહ (કેવટ) રહ ે: 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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હદપકભાઇ રબારીના મકાનમાાં મહાકાળી માંહદર પાસે, ભવાની ટેકરા સોનીની ચાલી, ઓઢવ 
અમદાવાદના નાઓનો અટક કરવામાાં આવેલ છે. અને આરોપીના કબ્જામાાંથી સ્ટેટર રોટર સ્ટાંપીંગની 
કોયલ નાંગ-૩૨ જેની હક.રૂ. ૭,૫૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકના કાળા, સફેદ તથા વાદળી રાંગના ખાલી 
બોબીન નાંગ-૬૫ જેની હક.રૂ. ૧૩૦૦/- તથા પઠુાના ખાલી બોક્ષ નાંગ-૨૧ છે. જેની હક.રૂ. ૦૦/૦૦ 
તથા ટેમપો નાંબર જી.જે.૧૯ એક્ષ ૫૯૭૭ મળી કુલ્લે રૂ. ૨,૫૮,૮૦૦/- નો મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી 
આરોપીઓને મનકોલ પો.સ્ટે. સોપવામાાં આવેલ  

જે સદર આરોપીઓની પછુપરછ કરતા મોહન નામનો માણસ અમદાવાદ તથા સરુત 
બાંન્ને જગ્યાએ આવ ા કરતો હોવાથી તેને આ જગ્યા અગાઉથી જોઇ રાખેલ હતી અને નક્કી કયાગ 
મજુબ પ્લાન બનાવી રાત્રીના સમયે આ ફેકટરીમાાંથી ચોરી કરેલ હોવાની કબલુાત કરેલ છે 
આરોપીઓની આ પ્રકારના બીા ગનુાઓમાાં સાંડોવણી છે કે કેમ? જે અંગેની તપાસ પો.ઇ.શ્રી 
જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.પી.ગોહહલ નાઓ ચલાવી રહલે છે.  
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જુગારના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
વટવા પોલીસ સ્ટેશન :-  

જુગારનો  ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી વટવા પોલીસ 
 

               પોલીસ કમીશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અમધક પોલીસ કમમશ્નર 
સેકટર-૨ શ્રી નીપણુાગ તોરવણે  સાહબે તથા નાયબ પો.કમી.ઝોન ૬ શ્રી બબપીન આહહરે સાહબે તથા 
મ.પો.કમી.“જે” ડીવીઝન શ્રી આર.બી.રાણા સાહબે નાઓની સચુના તથા સીધા માગગદશગન હઠેળ  
વટવા પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એચ.વી.સીસારા સાહબે નાઓએ સવેલાંસ સ્કોડ 
પો.સ.ઇ.પી.કે.ગઢવી નાઓને વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પ્રોહી/જુગારના કેસો શોધવા માટે 
આપેલ સચુના આધારે પો.સ્ટે.પેરોલીંગમાાં હતા દરમયાન એ.એસ.આઇ.મવજયરાજમસિંહ પ્રતાપમસિંહ 
તથા અ.પો.કો.જયરાજભાઇ વલકુભાઇ નાઓની ચોક્કસ બાતમીના આધારે “અયોધ્યા એપાટગમેંટમા 
હકસહકિંધા બ્જલોકની નીચે ખલુ્લામા” ગાંજી પાના વડ ેતીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા 
આરોપીઓ (૧) મવનોદભાઇ ધડુાભાઇ ચૌહાણ (ઠાકોર) ઉવ-૪૫ રહ:ે ૧૦૬/હકસસ્કિંધા ફ્લેટ, અયોધ્યા 
એપાટગમેન્ટ, વટવા ગામડી રોડ  વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ : મોટો ઠાકોરવાસ, જોગણીમાતાના 
માંદીરની બાજુમા અસલાલી ગામ તા: દસક્રોઇ જી:  અમદાવાદ + ૦૬ = ૦૭  નાઓને 
તા:૦૯/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૧૫ વાગે કુલ્લે રોકડા રૂ.૧૫૧૦૦/- તથા ગાંજી પાના નાંગ ૫૨ 
હક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા અલગ અલગ કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૭ હક.રૂ.૧૯,૨૦૦/- કુલ્લે રૂપીયા 
૩૪,૩૦૦/- નો મદુ્દામાલ. કબ્જજે લઇ કાયદેસરની કાયગવાહી કરી જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી 
કાઢેલ છે.તા-૦૯/૦૨/૨૦૨૦ 
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દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન :-    
જુગારનો કવોલીટી કેસ શોધી કાઢતી દાણીલીમડા પોલીસ   

 

                  મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ 
તથા ના.પો.કમમ શ્રી ઝોન-૬ તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી “ કે ” ડીવીઝન નાઓની સચુના 
તથા માગગદશગન હઠેળ અત્રેના પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં ચાલતા દારુ/જુગારના કેસો શોધી કાઢવા 
અંગેની સચુના મળતા જે અન્વયે પોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રી એચ.એસ.ચાવડા સાહબેનાઓની સચુના 
હઠેળ તેમજ માગગદશગન હઠેળ નીચે મજુબની કામગીરી કરેલ છે.  
                   સવેલન્સ સ્કોડના આર.એસ.ગોહહલ પો.સબ.ઇન્સ.તથા એન.પી.ગરાસીયા 
પો.સબ.ઇન્સ.તથા એ.એસ.આઈ મવજયકુમાર રણછોડભાઈ બ.નાં-૮૨૦૮ તથા અ.હડે.કોન્સ 
કાનજીભાઈ અમીભાઈ બ.નાં-૭૭૯૦ તથા અ.હડે.કોન્સ.મવજયમસહ રજુજી બ.ન.૯૦૩૬ તથા 
અ.હડે.કોન્સ મોસીન યાસીનભાઈ બ.નાં-૯૧૨૫ તથા અ.પો.કો. કમલેશકુમાર હસમખુલાલ બ.નાં-
૬૧૭૭ તથા અ.પો.કો.રણજીતમસહ ટેમતમસહ બ.નાં-૧૩૯૪ તથા અ.પો.કો ગોપાલભાઈ દેવાભાઈ 
બ.નાં-૧૩૦૯ તથા અ.પો.કો એાઝહુશેન સાબીરહસેુન બ.નાં-૬૪૮ મવગેરે સ્ટાફના માણસો સાથ ે
પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પેરોલીંગમાાં નીકળેલ તે દરમયાન સાથેના સ્ટાફના અ.પો.કો.કમલેશકુમાર 
હસમખુલાલ બ.નાં-૬૧૭૭ તથા અ.પો.કો રણજીતમસહ ટેમતમસહ બ.નાં-૧૩૯૪ નાઓને મળેલ સાંયકુત 
બાતમી હકીકત આધારે આરોપીઓ નાં.(૧) બાબભુાઈ ધળુાભાઈ પરમાર ઉ.વ.૪૨ રહ ે : હનમુાન 
માંહદરની ચાલી ખોહડયારનગર બહરેામપરુા દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે + ૦૮ = ૦૯ નાઓને 
ગાંજી પાના પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા ગાંજી પાના કુલે નાંગ-૧૦૪ હક,રુ.૦૦/૦૦ તથા 
અંગજડતીના મળેલ રોકડ નાણા રૂમપયા-૨૩૮૯૦/- તથા દાવના રૂ-૫૪૬૦/-તેમજ અલગ-અલગ 
કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૬ હક,રૂ.૪૪,૦૦૦/- મળી કુલ્લે હક,રૂ,૭૩,૩૫૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે 
પકડી લઇ જુગારનો કવોલીટી કેસ શોધી કાઢેલ છે.  
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“ SHE TEAM ” ની કામગીરીની વવગત 

આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન :-  

આનાંદનગર  પો.સ્ટે. ની she team દ્વારા પટેલ પી.જી.,સામનધ્ય પી.જી.,ગાનાંદ પી.જી., મશવશકતી 
પી.જી.નીપા પી.જી. ની મલુાકાત લેવામાાં આવી તથા પેરોલીગની કામગીરી કરી. 

  

  

 

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :-  

આજરોજ ઉમમયા નગર શાકમાકેટ મવસ્તારમાાં એક રોમમયોને પકડેલ જેની ઉંમર ૧૭ 
વષગની હોય તેમના માતા-મપતાને બોલાવી માફી પત્ર લખાવેલ છે 

"She team" મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન 
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ગાયકવાડ પોલીસ સ્ટેશન :-  

આજરોજ જમાલપરુ શાકમાકેટ મવસ્તારમાાં પેરોલીંગ કરતા  

"She team" એ કામગીરી કરેલ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન 

   

 

એલીસબ્ીજ પોલીસ સ્ટેશન :-  

આજ  રોજ રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન ની  She  ટીમ  દ્વારા એલીસબ્રીજ  નીચે ભરાતી ગજુરી 
બાર માાં  પેરોબલિંગ 
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કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન :-  

સ્વાવમનારાયણ માંદદર પરૂ્ણિમા વનવમતે્ત મદહલા સાથે મલુાકાત.. 

 

  

  

 

  


