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   તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦  શનિવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી િાં.૭૨/૨૦૨૦ 
 

પાસા અટકાયતની વિગત 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
પ્રોહીબીશન સબધંી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસ 

  મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેક્ટર – ૨ અમદાિાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ અમદાિાદ શહરે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી જી. ડીિીઝન અમદાિાદ શહરે નાઓએ દારુ- જુગારની પ્રવતુી 
નેસ્તોનાબદુ કરિા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા પ્રોહીબીશન 
સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાિિા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદિ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારડ 
નાઓના માગગદશગન હઠેળ સતીષભાઇ જયતંીભાઇ ઇંદ્રકેર  ઉ.િ.૪૬  રહે- સભુાષનગરના છાપરા  
ઓમપ્રકાશ સ્કુલની પાછળ નોબલનગર સરદારનગર અમદાિાદ શહરે વિરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ 
ક્રમાકં : પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૫૦/૨૦૨૦ તા-૧૦/૦૧/૨૦૨૦ આધારે સદરી આરોપીને તા-
૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક - ૨૦/૩૦ િાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હકુમની બજિણી કરી 
મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ છે. તા- ૧૦/૦૧/૨૦૨૦   

પાસા અટકાયતીન ુનામ- સતીષભાઇ જયતંીભાઇ ઇંદ્રકેર  ઉ.િ.૪૬  રહ-ે સભુાષનગરના છાપરા  
ઓમપ્રકાશ સ્કુલની પાછળ નોબલનગર સરદારનગર અમદાિાદ શહરે  
કામગીરી કરનાર કમગચારી-  (૧)  અ.લો.ર. મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨)  અ.લો.ર. િનરાજભાઇ દેિરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 

 

 

જિસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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િારોલ પોલીસ સ્ટેશિ :  
 

પ્રોહીબબશિિી પ્રવ્રનુત સાથે સાંકળાયેલા ઇસમિે પાસા હઠેળ અટકાયત કરી ભજુ જેલ 
મોકલતી િારોલ પોલીસ   

 
 મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સયંકુત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-

૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્નરશ્રી “કે” ડીિીઝન સાહબે અમદાિાદ શહરે નાઓની સચુના અને માગગદશગન હઠેળ 
પ્રોહીબબશન સબધંી ગનુાઓની પ્રવવુત સદંતર નેસ્ત નાબદુી કરિા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ 
હોય જેથી પો.ઇન્સ એસ.એ.ગોહહલ તથા સ્ટાફના માણસોએ અમદાિાદ શહરેના અલગ અલગ 
પોલીસ સ્ટેશનમા ંદાખલ થયેલ પ્રોહીબબશન સબધંી ગનુાઓ જેમા ં(૧) નારોલ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં 
૫૩૪૧/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૬(બી),૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૧),૮૧,૯૮ મજુબના ગનુાઓના કામના આરોપી 
ગણપતલાલ ભીખાભાઇ જાતે બબશ્ર્નોઇ ઉ.િ.૪૦  રહ.ેમ.ન.ં૪૦૬ રૂપવિલા મથંન ૨૨૨ ની સામે 
મહાલક્ષ્મી તળાિ િટિા અમદાિાદ શહરે નાઓની વિરૂદ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા 
મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે ના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/ ડીટીએન 
/પાસા /૪૮ /૨૦૨૦ તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી નો હુકમ કરતા સદર આરોપીન ે
આજ-રોજ તારીખ. ૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૩૦ િાગ્યે બજિણી કરી યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા 
સાથે ભજુ જેલ ખાતે મોકલી આપેલ છે.  
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ગિુા નિવારણ શાખા :  

                           અમદાિાદ શહરે વિસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ અટકાિિાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કવમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાહટયાનાઓએ તા.૧૦.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાિાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે વિસ્તારમા ં વમલ્કતસબધંી/શરીર-સબધંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાહહત પ્રવવૃતઓ કરતા 
ઇસમો વિરુધ્ધ નીચે મજુબની વિગતે પાસા હુકમ કરિામા ંઆિેલ  છે. 
➢ અમદાિાદ શહરેના ઓઢિ તથા બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા પોતાના સાગહરતોએ 

ચોરી કરેલ મો.સા.તથા મો.ફોન પોતાના ક્જજામા રાખી પોતાના સાગહરતોને ચોરી કરિાન ુ
પ્રોત્સાહન પરુુ પાડનાર અને ગનુાહહત માનસ ધરાિનાર ઈસમ સમસદુોહા ઉફે મહતેાબ 
મનુ્નાખાન પઠાણ રહિેાસી- બી-૯ વિશ્વાસનગર સુદંરમનગરનીબાજુમા બાપનુગર અમદાિાદ 
વિરુધ્ધ પાસા િોરંટ જારી કરી િડોદરા જેલ ખાતે મોકલિાની તજિીજ કરિામા ંઆિેલ છે.  

 

સમસદુોહા ઉફે મહતેાબ મનુ્નાખાન પઠાણ રહિેાસી- બી-૯ 
વિશ્વાસનગર સુદંરમનગર નીબાજુમા બાપનુગર અમદાિાદ  

➢ અમદાિાદ શહરેના ખોખરા તથા દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા પોતાના સાગહરત સાથ ે
મળી લોકો પાસેથી ક્મીશન પેટે નાણા મેળિી દુકાનમા એટીએમ મશીન ચાલ ુકરી ફરીયાદીને 
કમીશન નહી આપી વિશ્વાસધાત અને છેતરવપિંડી કરનાર તેમજ અન્ય હકસ્સમા લોકોને વિશ્વાસમા 
લઈ એટીએમ લગાિિાની િાત કરી હડપોજીટ પેટે નાણા મેળિી મશીના નહી લગાડી 
વિશ્વાસધાત અને છેતરવપિંડી કરનાર અને ગનુાહહત માનસ ધરાિનાર ક્લ્પેશ સધુાકરભાઈ 
વિશ્વનાથ કોલમ્બેકર  રહિેાસી- ૨૧૯૫/એ/૩ કાઝી બબલ્ડીગ હદિાનજીનો િાડો સહકાર ભિનની 
બાજુમા ભદ્ર િસતંચોક લાલ દરિાજા કારંજઅમદાિાદ શહરે  વિરુધ્ધ પાસા િોરંટ જારી કરી 
રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલિાની તજિીજ કરિામા ંઆિેલ છે.   

 

ક્લ્પેશ સધુાકરભાઈ વિશ્વનાથ કોલમ્બેકર  રહિેાસી- ૨૧૯૫/એ/૩ 
કાઝી બબલ્ડીગ હદિાનજીનો િાડો સહકાર ભિનની બાજુમા ભદ્ર 
િસતંચોક લાલ દરિાજા કારંજઅમદાિાદ શહરે  

➢ ઘાટલોહડયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા લોકોની જાહરે રોડ ઉપર લોક મારીને મકેુલ સાયક્લોના 
લોક ડુપ્લીકેટચાિી થી ખોલી તેની ચોરી કરી  આ ચોરી કરેલ સાયક્લ િેચાણ કરિાના ઈરાદે 
પોતાના ક્જજમા રાખનાર અને ગનુાહહત માનસ ધરાિનાર ઈસમ નામે બાપી જ્યોર્જ સરકાર 
રહિેાસી- મ.ન. ૩૬ નારસીનગર સોસાયટી જુના િાડજ અમદાિાદ મળુિતન ગામ 
મોરીયમપરા બેગોપરા જજ.નડીયા પસ્ચીમ બગંાળ  વિરુધ્ધ પાસા િોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ 
ખાતે મોકલિાની તજિીજ કરિામા ંઆિેલ છે.   
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બાપી જ્યોર્જ સરકાર રહિેાસી- મ.ન.૩૬ નારસીનગર સોસાયટી જુના 
િાડજ અમદાિાદ મળુિતન ગામ મોરીયમપરા બેગોપરા જજ.નડીયા 
પસ્ચીમ બગંાળ    

 
➢ આ ઉપરાતં વમલ્ક્ત સબધંી પ્રોહીબીશનની પ્રવવૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૬ ઇસમો મળી કુલ્લે 

૯ ઇસમો નવરુધ્ધ પાસા હકુમ કરી તેઓને સરુત,  રાજકોટ, િડોદરા, ભજુ  જેલ ખાતે મોકલિા 
તજિીજ કરિામા ંઆિેલ છે.  
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બાંધ મકાિમાાં પ્રવેશ કરી ઘરફોડ ચોરીિા આરોપીિી અટકાયત 

 

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
 

અમદાવાદ શહરેિા રહણેાાંક નવસ્તારમાાં આવેલ બાંધ મકાિમાાં પ્રવેશ કરી તકિો 
લાભ લઈ ઘરફોડ ચોરી કરતા આરોપીઓિે ઘરફોડચોરીિા મદુ્દામાલ સાથે ઝડપી 

પાડતી અમદાવાદ શહરે, ક્રાઈમ બ્ાન્ચ 

 

  અમદાિાદ શહરે વિસ્તારમા ં કાયદો વ્યિસ્થાની જાળિણી તથા વમલકત સબધંી 
ગનુ્હાઓ અટકાિિા તથા શોધી કાઢિા સારુ ખાસ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર સાહબે 
તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી હદપન ભદ્રન સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાર મદદનીશ 
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.િી. ગોહહલ સાહબે નાઓના માગગદશગન હઠેળ એન્ટી પ્રોપટી સ્ક્િોડ-૧ ના 
પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી એન.આર.બ્રહ્મભટ્ટ નાઓની રાહબરી હઠેળ સ્કોડના પો.સ.ઈ. શ્રી કે.જી.ચૌધરી 
તથા સ્ટાફના માણસો અમદાિાદ શહરે વિસ્તારમા ંપટે્રોલીંગમા ંહતા ંદરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત 
આધારે આરોપીઓ (૧) કૈલાસ સ/ઓ લાલરુામજી મીણા ઉ.િ. ૨૦ રહ.ેગામ લઉિા, િાણી ફલ્લા 
મહોલ્લો, તહશેીલ સલમુ્બર થાના જલારા જી. ઉદેપરુ રાજસ્થાન તેમજ આરોપી ન.ં (૨) 
ભગિતીલાલ ઉફે ભાિેશ સ/ઓ િેલાજી મીણા ઉ.િ. ૨૦ રહ.ે ગામ નયાગાિ તહશેીલ સલમુ્બર 
થાના જલારા જી. ઉદેપરુ રાજસ્થાનનાઓને રોકડા રૂ.૧૪,૦૦૦/- તથા મો.ફોન.નગં-૨ હક.રુ.૭૦૦૦/- 
મળી કુલ હક.રૂ.૨૧,૦૦૦/- ના મત્તાના મદુ્દામાલ સાથ ે અટક કરી સોલા પોલીસ સ્ટેશિ 
ફ.ગ.ુર.િાં.૦૦૨૩/૨૦૨૦ ઈ.પી.કો કલમ-૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબનો ગનુ્હો શોધી કાઢિામા ંઆિેલ છે, 
હાલ આરોપીની િધ ુપછુપરછ ચાલમુા ંછે.  
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લુાંટિા ગિુામાાં સાંડવાયેલ આરોપીિી અટકાયત  

 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશિ : 
 

લટુિા ગિુામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓ પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસ 

 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અવધક 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી વનપણુા તોરિણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી 
િાસમસેટ્ટી રવિ તેજા સાહબે તથા મદદવનશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “આઈ” ડીિીજન 
શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના તથા માગગદશગન હઠેળ અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી  
આર.જી.જાડેજા ઓઢિ પો.સ્ટેશન નાઓ વમલ્કત સબધંી ગનુાઓ શોધી કાઢિા સારૂ આપેલ સચુના 
આધારે સિે પો.સ.ઈ.આર.એ.ઝાલા તથા એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ મગનભાઇ બ.ન.ં૭૯૮૫ તથા 
લોકરક્ષક ધીરૂભાઇ જીિણભાઇ બ.ન-ં૧૧૬૬૨ તથા લોકરક્ષક પહરમલ મોહનભાઇ બન.ં૧૨૯૬૨ 
તથા લોકરક્ષક હરહદપવસિંહ ભગીરથવસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨ એ રીતેનાઓ સાથે પેટ્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન 
સાથેના લોકરક્ષક પહરમલ મોહનભાઇ તથા લોકરક્ષક હરહદપવસિંહ ભગીરથવસિંહ નાઓને મળેલ 
બાતમી હહકકત આધારે ઓઢિ પો.સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૦૩/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૪,૩૯૭,૧૧૪ 
તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબ કામે સડંોિાયેલ આરોપીઓ (૧). રાહુલ ભાનપુ્રતાપવસિંહ 
માખણવસિંહ તોમર ઉ.િ.૨૭ રહ:ે હાલ:બી/૧૦૪, ગેલેક્ષી હાઇટ્સ, ટોરેન્ટ પાિર સ્ટેશનની સામે, 
રીંગરોડ, વનકોલ, અ’િાદ શહરે મળુિતન: ગામ-ફતેપરુ તા-અલીગજં, જી-એટા, થાના-અલીગજં 
ઉત્તરપ્રદેશ તથા (૨). વિશાલ ઉફે દેિરાજ સ/ઓ આનદંભાઇ બાબરુાિ મહશે્કર, ઉ.િ.૨૨, રહ:ે 
હાલ: મ.ન-ંબી/૩૩૫, ઇન્દીરાિસાહત, હુડકો, કઠિાડા, વનકોલ, અ’િાદ શહરે મળુિતન: ગામ-
એસમ્બા ગોજી તા.જી-િરદા, મહારાષ્ટ્ટ્ર નાઓને ગનુાના કામે િાપરેલ મો.સા ન-ંGJ-01-MG-1463 

સાથે તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૦૫ િાગે પકડી કાયદેસર કાયગિાહી કરી અનહડટેક્ટ લુટંનો 
ગનુો શોધી કાઢી સારી કામગીરી કરિામા ંઆિેલ છે. તા-૦૯/૦૧/૨૦૨૦  
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 ચોરીિા આરોપીિી અટકાયત 

આિાંદિગર પોલીસ સ્ટેશિ : 
ચોરી ગયેલ મદુ્દામાલ  સાથે આરોપીઓ પકડી ગિુો શોધી કાઢતી સવેલન્સ સ્કોડ  

મે. પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ શહરે તથા અ.પો.કવમશ્રી સેક્ટર-૧ તથા નાયબ પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ તથા મ.પો.કવમશ્રી એન ડીિીઝન નાઓએ પો.સ્ટે વિસ્તારમા વમલ્કત સબંધંીત 
ગનુાઓ બનતા અટકાિિા અને બનેલ ગનુાઓ શોધિા સારૂ આપેલ સચુના તથા પો.ઇ.શ્રી 
આનદંનગર પો.સ્ટે નાઓના માગગદશગન હઠેળ આનદંનગર પો.સ્ટે. સિેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ 
કે.બી.મીર તથા હ.ેકો. રાજેન્દ્રવસિંહ ભીખભુા બ.ન.ં૩૧૯૪ તથા હ.ેકો.શૈલેષકુમાર મોહનભાઇ બ.ન.ં૪૫૫૯ તથા 
પો.કો.હરપાલવસિંહ પ્રભાતવસિંહ બ.ન.ં૫૯૪૨ તથા પો.કો.મહને્દ્રવસિંહ ઘનશ્યામવસિંહ બ.ન.ં૮૨૮૭ તથા પો.કો 
ગભરૂભાઇ ધાનાભાઇ બ.ન.ં૧૦૨૬૦ તથા પો.કો હકશોરવસિંહ અનોપવસિંહ બ.ન.ં૮૨૪૬ તથા પો.કો.વિજયકુમાર 
મગનભાઇ બ.ન.ં૩૯૭૬ તથા લોકરક્ષક ભરતભાઇ ધીરૂભાઇ બ.ન.ં૧૦૬૫ વિગેરે સ્ટાફના માણસો 
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ આનદંનગર પો.સ્ટે.વિસ્તારમા આનદંનગર પો.સ્ટે ફ.ગ.ુર.ન.ં 
૦૩/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ૩૭૯(એ)૩,૧૧૪ મજુબના ગનુાના ચોર મદુ્દામાલ શોધિા સારૂ પેટ્રોલીંગમા 
હતા દરમ્યાન ફરતા ફરતા કલાક ૦૦/૧૦ િાગે રેડીયોમીચી રોડ ચદં્રમૌલી સ્કૂલ આગળ આિતા 
સાથેના પો.કો ગભરૂભાઇ ધાનાભાઇ તથા પો.કો.હરપાલવસિંહ પ્રભાતવસિંહ નાઓને સયંકુ્ત બાતમી 
હકીકત મળેલ કે “એક દીિસ અગાઉ સાજંના સમયે પ્રેરણાતીથગ દેરાસર આગળથી જાહરે રોડ ઉપર 
બે ઇસમો િાદળી કાળા કલરના પલ્સર મો.સા પર આિી એક બેનનુ ંપસગ ખેંચી ચોરી કરી લઈ 
ગયેલ હોય જે ચોરી કરનાર ઇસમો હાલમા ંકૃષ્ટ્ણધામ ઔડા િીભાગ-૨ ની આગળ જાહરે રોડ ખાતે 
હાજર છે” જે બાતમી હકીકત આધારે પચંો સાથે બાતમીિાળી જગ્યાએ જઇ બાતમી હકીકતિાળા 
ઇસમો પલ્સર મો.સા સાથે મળી આિતા જેઓના નામઠામ પછૂતા ન.ં૧ કમલેશ રાજુભાઈ અઠિાલ  
રહ.ેકૃષણધામ ઔડાના મકાનમા,ં આનદંનગર નાનો તથા ન.ં૨ ભાિેશ સરેુશભાઇ બારોટ રહ ે
કૃષ્ટ્ણધામ ઔડાના મકાન િી-૨ આનદંનગર નાનો હોિાન ુજણાિેલ તેમજ સદરી બને્ન ઈસમોની 
અંગઝડતી કરતા કમલેશ રાજુભાઈ અઠિાલ ના પને્ટના ખીસ્સામાથી એક કાળા કલરનો િન પ્લસ 
કંપનીનો મોબાઈલ ફોન તથા એક ચાર્જર મળી આિેલ જે િન પ્લસ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન તથા 
ચાર્જર બાબતે તેઓએ જણાિેલ કે એક દીિસ આગાઉ તેઓ બનંે જણા પલ્સર મો.સા લઈ પ્રેરણાતીથગ 
દેરાસર આગળથી જાહરે રોડ પર નીકળેલ જ્યા ંરોડ ઉપર ચાલતા જતા ંએક બહનેનુ ંપસગ ખેચી 
ચોરી કરી લઈ ગયેલ જે પસગમા ંસદર મોબાઈલ ફોન અને ચાર્જર હત ુ ંતેમ જણાિેલ અને સદરી 
ઇસમો પાસે ગનુામા ંિાપરેલ બજાજ પલ્સર મો.સા કાળા િાદળી કલરનુ ંજેનો આર.ટી.ઑ.ન.ં જીજે-
૦૧-ય.ુએસ.-૮૨૯૮ નુ ંમળી આિેલ તેમજ સદરી ચોરી બાબતે અત્રેના આનદંનગર પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૦૩/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ- ૩૭૯(એ)૩,૧૧૪ મજુબથી ગનુ્હો રજીસ્ટર થયેલ 
હોય જેથી મોબાઈલ ફોનની હકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા ચાર્જરની હકિં.રૂ.૦૦/- તથા પલ્સર મો.સા ની 
હકિં.રૂ.૬૫૦૦૦/- ગણી કુલ્લે રૂ.૮૫,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ કજજે કરી કાયદેસર કાયગિાહી કરી પસગ 
સ્નેચીંગનો ગનુો શોધી કાહઢ પ્રશસંવનય કામગીરી કરેલ છે. તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦  
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વાહિ ચોરીિા આરોપીિી અટકાયત 

 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશિ : 
 

વાહિ ચોરીિા ગિુામાાં સાંડોવાયેલ કાયદાિા સાંઘર્કમાાં આવેલ કકશોરિે પકડી 
પાડતી પોલીસ 

 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નર શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અવધક 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી વનપણુા તોરિણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી 
િાસમસેટ્ટી રવિ તેજા સાહબે તથા મદદવનશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “આઈ” ડીિીજન શ્રી. 
એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના તથા માગગદશગન હઠેળ અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર 
આર.જી.જાડેજા નાઓએ ઓઢિ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ંવમલ્કત સબધંી ગનુા શોધી કાઢિા સારૂ 
આપેલ સચુના મજુબ સિેલન્સ પો.સબ.ઇન્સ આર.એ.ઝાલા, એ.એસ.આઇ પરથીભાઇ પરુાભાઇ 
બ.ન.ં૩૧૫, લોકરક્ષક હદગ્િીજયવસિંહ જગહદશવસિંહ બન-ં૧૧૭૪૫, લોકરક્ષક હરદેિભાઇ અજાભાઇ 
બ.ન-ં૧૫૩૦, લોકરક્ષક પકંજભાઇ નારણભાઇ બ.ન-ં૧૦૧૯૦ એ રીતેના નાઓએ લોકરક્ષક 
હદગ્િીજયવસિંહ જગહદશવસિંહ તથા લોકરક્ષક હરદેિભાઇ અજાભાઇ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે 
ઓઢિ મહાકાળી હોટલ પાસે પેટ્રોલ પપં સામે રોડ ઉપરથી કાયદાના સઘંષગમા ંઆિેલ હકશોરને 
તા-૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૪/૦૦ િાગે શાહીબાગ પો.સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૦૯/૧૯ ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૭૯ મજુબના ગનુાના કામે ચોરાયેલ ઓટોરીક્ષા હક.રૂ.૨,૨૫,૦૦૦/ ના મત્તાના મદુ્દામાલ 
સાથે મળી આિતા અનહડટેક્ટ વમલ્કત સબંધંી ગનુા શોધી કાઢી સારી કામગીરી કરિામા ંઆિેલ છે. 
તા-૦૯/૦૧/૨૦૨૦. 
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માંદીર માાંથી ચોરી કરતા આરોપીિી અટકાયત 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

માંદીર માાંથી ચોરી કરતા ઈસમિે પકડી પાડતી રામોલ પોલીસ  

માંદીર માાંથી ચોરી કરેલ ચાાંદીિા બે છત્તર સાથે એક ઈસમ ઝડપાયો   

 

                          આજરોજ તા:૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી કે.એસ.દિે 
સાહબે ની સચુના આધારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ં બનતા મીલકત સબધંી ગનુાઓ 
અટકાિિા તેમજ બનેલ ગનુાઓ શોધી કાઢિા સારૂ સિે સ્કોડના પો.સ.ઈ િી.બી.િાઘેલા સ્ટાફના 
માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન િીસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન પો.કો ચેતનભાઈ રણછોડભાઈ 
તથા પો.કો લાલજીભાઈ જાહાભાઈ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હકીકત આધારે સરેુલીયા સકગલ 
ખાતેથી આરોપી ધમેન્દ્ર ંકંચનલાલ પચંાલ ઉિ:૪૩ રહ:ેસાઈબાબાના મદંીરની સામે િસ્ત્રાલ ગામ 
અમદાિાદ શહરે ને િસ્ત્રાલ ગામ કબીર મદંીર રોડ ઉપર આિેલ સાઈબાબાના મદંીર માથંી ચોરી 
કરેલ ચાદંીના બે છત્તર કીમત રૂપીયા ૫૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી કાયદેસરની કાયગિાહી 
કરિામા ંઆિેલ છે. 
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ચાઇિીઝદોરીિા આરોપીિી અટકાયત 

શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશિ :  
પ્રનતબાંધીતચાઇિીઝદોરી સાથે ૨ આરોપીઓિેપકડી પાડતીશાહપરુ પોલીસ 

        આગામી મકરસકં્રાતીના તહિેાર અનસુધંાનેઅમદાિાદ શહરેમા બહારથી ઘાતક 
ચાઇનીઝદોરી લાિી ચોરી છુપીથીિેચાણ કરતાઇસમોવિરૂધ્ધકાયદેસર કાયગિાહી કરિા 
સારૂઅમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આશીષભાટીયા સાહબે તથા મ.ે અવધક પોલીસ 
કવમશ્નરસેકટર-૧ શ્રીઅવમત વિશ્વકમાગ સાહબે નાઓએ આપેલ સચુનાઅનસુધંાનેનાયબ 
પોલીસકવમશ્નરઝોન-૨ શ્રી ધમેન્દ્રશમાગસાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરએસ.કે.વત્રિેદી“સી” 
ડીિીઝન સાહબેનાઓના માગગદશગન હઠેળ શાહપરુપોલીસ સ્ટેશન અવધકારી/કમગચારી કાયગરત છે 
જે અનસુધંાનેપોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી આર.કે.અમીન સાહબે નાઓએ ઉતરાયણના તહિેાર 
અનસુધંાનેપોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાચાઇનીઝદોરીન ુ િેચાણ તેમજ હરેાફેરી અટકાિિા 
સારૂસિેલન્સસ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.સોલકંીસાહબેનાઓને આપેલ સચુના આધારે 
સિેલન્સસ્કોડના અ.હ.ેકો. જાિેદખાનઅખ્તરખાન બ.ન.૯૬૬૮નાઓની ટીમના પો.કો. યનુસુખાન 
મનુાિરખાન બ.ન.૮૬૫૪ તથા પો.કો.જીતેશકુમારરમેશભાઇબ.ન.૬૫૦૩નાઓનેસયંકુત બાતમી 
હકીકત આધારેશાહપરુજે.પી.ચોક આગળ જાહરેમાથીઆરોપી (૧) મોહમદરફીકમોહમદમીયા 
શેખ ઉિ-૪૭ ધધંો-િેપાર રહ-ે૧૩૩૪/ગલી ન.ં૨ મોલની પોળ િડલાની સામે, દરીયાપરુ 
અમદાિાદ શહરે તથા (૨)મોહમદઇદ્રીશમેહમદુભાઇમન્સરુી ઉિ-૨૮ રહ-ે૧૩૨૮/ગલી ન.ં૨ 
મોલની પોળ િડલાની સામે દરીયાપરુ અમદાિાદ શહરેનાઓનેબે બોક્ષમા કુલ્લે-૯૬ રોલનીહક 
રૂ. ૨૧,૧૨૦/- તથા બે મોબાઇલ ફોન ૪૫૦૦/- તથા રોકડનાણંા-૯૦૦૦/- તથા એકટીિા 
નબંર GJ.01.MZ.1313 હક.રૂ૧૨૦૦૦/- તથા રીક્ષા નબંર GJ.01.BY.7774 ૧૫૦૦૦/- મળી 
કુલ્લેહક.રૂ. ૬૧,૬૨૦/-નામતાના મદુ્દામાલ સાથેપકડી અટક કરી શાહપરુપોલીસ સ્ટેશન 
ગ.ુર.ન.૦૦૧૮/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા જી.પી.એકટ ૧૯૫૧ ની કલમ 
૩૩(૧)(ય)ુ,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ મજુબ પ્રવતબવંધત ચાઇનીઝદોરીનાજાહરેનામાભગંનો ગનુો દાખલ 
કરી સારી કામગીરી કરેલ છે 
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 “SHE TEAM” કરેલ કામગીરી  

 

રીવર ફ્રાંટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશિ  

 

હરિર ફ્રન્ટ િેસ્ટ પોબલસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ંshe team દ્વારા પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન એક બાળક 
પ્રવતક કેશિ ભાઈ ઠેડીમગર ઉ.િ. ૭ જે ફ્લાિર શો ના ગેટ ન.ં ૧ ઉપર ખોિાય ગયેલ હતા તેન ે
તેના પહરિાર સાથે સહી સલામત સોપેલ છે 
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અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 
 

િશાબાંધી તથા જુગારધારા હઠેળ ઝડપાયાઃ-     સમાચાર યાદી િાં.૭૩/૨૦૨૦ 
 

શહરે પોલીસે ગઈકાલે નશાબધંી ધારા હઠેળ ૩૫ કેસ કરી, ૩૩ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૩૦ 
લીટર દેશી દારૂ, ૧૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૫ બબયર ટીન અન ે૧ સ્કૂટર કબજે કયુગ હત.ુ તેમજ 
જુગાર ધારા હઠેળ ૩ કેસ કરી ૨ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી રોકડ રૂવપયા ૬૫૫૦/- અને જુગારના સાધનો 
કબજે કયાગ હતા.   
 

તકેદારીિા પગલા હઠેળ ઝડપાયાઃ-      સમાચાર યાદી િાં.૭૪/૨૦૨૦ 

શહરે પોલીસે ગઈકાલે તકેદારીના પગલા હઠેળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મજુબ 
કુલ ૧૦૨ વ્યક્ક્તઓની અને પ્રોહી.૯૩ હઠેળ ૭ વ્યક્ક્તઓની તેમજ પાસા હઠેળ ૯ વ્યક્ક્તઓની 
અટકાયત કરી હતી.   

 

છેતરપીંડીિી ફરીયાદઃ-        સમાચાર યાદી િાં.૭૫/૨૦૨૦  
 

િવરાંગપરુાઃ બાબલુાલ શેરમલ માલ ુ(ઉ.િ.૬૭) (રહ.ે જૈન સ્થાનકિાસી સોસાયટી નારણપરુા રેલ્િે 
ક્રોસીંગ પાસે ઉસ્માનપરુા) એ તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ નારોજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાિી છે 
કે સને ૨૦૦૯ થી આજહદન સધુીના સમયગાળા દરમ્યાન નિરંગપરુા હદનેશ હોલની બાજુમા આિેલ 
ચાણક્ય બોલ્ડીંગના ત્રીજા માળે ઓફીસ નબંર ૩૦૨ ખાતે આરોપી (૧) વનરજભાઇ કુમારપાળભાઇ 
શાહ (૨) જૈનમ કુમારપાલ શાહ (૩)રૂપલ કુમારપાળ શાહ અને (૪) દેિીન્દ્ર કુમારપાળ શાહ (તમામ 
રહ.ે ગીરધરનગર સોસાયટી શાહીબાગ) એ ભેગા મળી બાબલુાલ માલ ુ ને વિશ્વાસ અને ભરોસો 
આપી ધધંામા ં સારુ એવ ુ િળતર મળશે તેમ કહી  રાઇઝીંગ ટે્રડલીંક પ્રા.લી.(આર.ટી.પી.એલ) 
ઓગેનીક ફ્રુડના એક્ષ્પોટગના િેપાર ધધંામા ંટુકડે ટુકડે બેંક દ્વારા કુલ રૂવપયા ૫૭,૦૦,૦૦૦/- રોકાણ 
કરાિી નાણા મેળિી લઇ નાણા પરત નહી આપી વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડી કરી છે. આ ગનુાની 
તપાસ પો.ઇ.શ્રી પી.બી.દેસાઈ ચલાિે છે. 
 
માધવપરુાઃ બબલાલ સહીદએહમદ સૈયદ (ઉ.િ.૨૯) (રહ.ે ડો અંકલેશ્વરીયાની ચાલી િેરહાઉસની 
પાછળ દુધેશ્વર) એ તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ નારોજ માધિપરુા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોધાિી 
છે કે તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ નારોજ આરોપી મોબાઈલ નબંર ૭૪૯૭૮૯૫૯૩૫ ના ઘારકે બબલાલ સૈયદ 
ની કાર રૂવપયા ૭૧,૦૦૦/- મા િેચાણ અથે લેિાન ુનક્કી કરી વિશ્વાસ આપી ફોન પે એપ્લીકેશન 
દ્રારા ઓનલાઇન બબલાલ સૈયદના બેંકના ખાતામાથંી રૂવપયા ૨૭૦૦/- મેળિી ઓનલાઇન 
વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડી કરી છે. આ ગનુાની તપાસ પો.ઇ.શ્રી િી.એન.રબારી ચલાિે છે. 
 


