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   તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦  રવિિાર  
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૭૯/૨૦૨૦ 
 

પાસા અટકાયતની વિગત 

 

ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પાસાના આરોપીને ભજુ જેલમાાં મોકલિિા 
 

   મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓના પાસા હકુમ 
ક્રમાાંક/પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૪૭/૨૦૨૦ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ આધારે બાપી સ/ઓ જ્યોર્જ 
સરકાર ઉ.િ-૪૨ ધાંધો-નોકરી રહ-ેમ.નાં-૩૬ નરવસિંહનગર સોસાયટી જુના િાડજ અમદાિાદ શહરે 
મળુ િતન ગામ-મોરીયમપરા બેગોપરા રાણાઘાટ જી-નડીયા પશ્વીમ બાંગાળ નાને આજરોજ 
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૧૦ િાગ ેપાસા હુકમની બજિણી કરી મધ્યસ્થ જેલ પાલારા-
ભજુ ખાતે પાસા અટકાયતમાાં રહિેા સારૂ મોકલી આપિા તજિીજ કરેલ છે. 

 

 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડી કરતા આરોપીની અટકાયત 

 

રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

રુવપયા ભરેલ નોટોન ુબાંડલ બતાિી બાંડલમાાં એક ખરી નોટા બતાિી અંદર પઠુા 
ભરીને એનકેન રીતે િાતચીત કરી વિશ્ર્િાસ ભરોસામાાં લઇને વિશ્ર્િાસધાત 
અને છેતરપીંડી કરિાની એમ.ઓ િાળા રીઢા આરોપીઓને પકડી પાડતી 

 

મેરબાન શ્રી પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાિાદ શહરે  તથા મે  સાંયકુત પોલીસ કવમશ્નર 
સાહબેશ્રી સેકટર ૧ અમદાિાદ શહરે તથા મે.ના.પો.કવમ.સા.શ્રી ઝોનાં ૨ કારાંજ ભિન અમદાિાદ 
શહરે તથા મે.મ.પો.કવમ.સા.શ્રી એલ ડીવિઝન અમદાિાદ શહરે નાઓ તમામ અવધકારી શ્રીઓની 
જરુરી સચુના મજુબ પોલીસ ઇન્સસ્પેકટર જે.બી.ખાાંભલા રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન અમદાિાદ શહરે 
નાઓએ વમલ્કત સાંબધી ગનુાઓ બનતા અટકાિિા તેમજ બનેલ ગનુાઓને શોધી કાઢિા સારુ 
જરુરી સચુના કરેલ હોય જે સચુના આધારે વનચે મજુબની કાયિઁાહી કરિામાાં આિેલ છે.  

 

ગ.ુર.નાં અને કલમ : રાણીપ પો.સ્ટે ફસ્ટઁ ગ.ુર.નાં ૬૪/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો કલમ 
૪૦૬.૪૨૦.૧૧૪ મજુબ અટક કરેલ આરોપીઓ (૧) મહશેભાઇ ઉફઁ કાળુ સ/ઓ હરરભાઇ ધળુાભાઇ 
જાતે મારિાડી (સલાટ) ઉિ.૨૩ ધાંધો મજુરીકામ રહ.ેસલાટિાસ વિકલમ નગર મોચીનો ડેલો કાચા 
છાપરામાાં કલોલ રેલ્િે સ્ટેશનની બાજુમાાં કલોલ તા.કલોલ જજ.ગાાંધીનગર (૨) રકશોર સ/ઓ 
ગાંગારામ ચતરુભાઇ જાતે મારિાડી (સલાટ) ઉિ.૩૨ રહ.ેઔડનો ટેકરો જુનાિાડજ બસસ્ટેન્સડની 
પાછળ જુનાિાડજ અમદાિાદ શહરે આરોપીઓ પાસેથી રરકિર કરેલ મદુામાલ : (૧) ચાાંદીન ુ
હાથમાાં પહરેિાના કડુ નાંગ ૦૧/-જેન ુિજન રકમત રુવપયા ૫૮૭૩/-ગણી શકાય તે તથા (૨) 
સોનાની ચેંઇન નાંગ ૦૧/-રકમત રુવપયા ૧૭૩૨૦/-ગણી શકાય તે તથા (૩) સોનાની નાકમાાં 
પહરેિાની ચનુી ફુલ રડઝાઇનિાળી નાંગ ૦૧/- રકમત રુવપયા ૭૫૦/-ગણી શકાય તે તમામ સોના 
ચાાંદીના દાાંગીનાઓની કુલ્લે રકમત રુવપયા ૨૩૯૪૩/-ગણી શકાય ત ે

 

ગનુાની એમ.ઓ : રુવપયા ભરેલ નોટોન ુબાંડલ બતાિી બાંડલમાાં એક ખરી નોટા બતાિી અંદર પઠુા 
ભરીને એનકેન રીતે ચાતચીત કરી વિશ્ર્િાસ ભરોસામાાં લઇને વિશ્ર્િાસધાત અને છેતરપીંડી કરિાની 
એમ.ઓ િાળા કાયિઁાહી કરનાર અ.હ.ેકો પ્રરદપકુમાર થાિરાભાઇ બનાં ૪૦૮૪ તથા હ.ેકો 
દેિકરણભાઇ અજાભાઇ બનાં ૫૫૫૯ નોકરી સિેઁલન્સસ સ્કોડ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન અમદાિાદ શહરે  
આરોપીઓના ભતુકાળના ગનુાઓ : આ ગનુાના કામના આરોપીઓ આ ગનુા પેહલા અમરાઇિાડી  
પો.સ્ટે ફસ્ટઁ ગ.ુર.નાં ૮૮/૨૦૧૬ ધી ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯.૩૨૮.૧૧૪ મજુબ   
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શહરેકોટડા  પો.સ્ટે ફસ્ટઁ ગ.ુર.નાં ૨૨૬/૨૦૧૫ ધી ઇ.પી.કો કલમ ૪૦૬.૪૨૦.૪૧૧.૧૧૪ મજુબ  
આરોપીઓએ બીજા અન્સય કરેલ ગનુાઓની મારહતી  
 

 ૧.આ કામના આરોપીઓએ સાથે મળીને તેઓની ગનુા કરિાની એમ.ઓ થી શારહબાગ પો.સ્ટે 
વિસ્તારમાાં તથા પાલડી પો.સ્ટે વિસ્તારમાાં તથા ચાાંગોદર પો.સ્ટે વિસ્તારમાાં તથા મેમકો વિસ્તારમાાં 
આિા પ્રકારના બીજા અન્સય ગનુાઓ કરેલાની કબલુાત કરેલ છે.  
 

 આ ગનુાના કામના ઉપરોકત બને્ન આરોપીઓને આજરોજ તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક 
૧૬/૩૦ િાગ્યે પકડી અટક કરી બીજા અન્સય ગનુાઓ/મદુામાલ/સહઆરોપીઓ બાબતે તપાસ 
હાલમાાં ચાલ ુછે તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૦  
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પસક સ્નેચચિંગનો ગનુો કરતા અરોપીની અટકાયત 

એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન : 
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.નાં. ૧૨૪/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩) 
મજુબનો અન ડડટેક્ટ પસક સ્નેચીંગના કામે એક આરોપી પકડી પસક સ્નેચીંગ નો 

ગનુો ડડટેક્ટ કરતી એલીસબ્રીજ પોલીસ 
 

મે. પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાિાદ શહરે તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૧ 
સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી એમ 
રડિીઝન સાહબે નાઓ તરફથી અિાર નિાર વમલકત સબાંધી ગનુાઓ અટકાિિા તેમજ શોધી 
કાઢિા સારૂ સચુનાઓ મળતી હોય જેના અનસુાંધાનમાાં પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટર શ્રી એ.એસ.પટેલ સાહબે 
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન નાઓના સીધા માગગદશગન અને સચુના મજુબ સિેલન્સસ સ્કોડ પોલીસ 
સબ ઈન્સસ્પેક્ટર આર.બી.વિહોલ નાઓ સિેલન્સસ સ્કોડના હે .કો. રતનવસિંહ રહમતવસિંહ તથા પો.કો .

શભાઈ ભારમલભાઈ તથા પો.કો. અલ્પેસભાઈ િાઘભુાઈમહને્સરભાઈ રમેશભાઈ તથા પો.કો. નરે  
તથા પો .કો. મળુુભાઈ િેજાભાઈ  તથા પો.કો. મહશેભાઈ ભગિાનભાઈ તથા પો.કો. રણજીતવસિંહ 

જલવુસિંહ નાઓ સાથે એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં ફરતા હતા દરમ્યાનમાાં 
અ.હ.ેકો. રતનવસિંહ રહમતવસિંહ તથા પો.કો. નરેશભાઈ ભારમલભાઈ નાઓને મળેલ સાંયકુ્ત બાતમી 
આધારે એલીસબ્રીજ સ્મશાનગહૃ ની આગળ જાહરે રોડ િોચમાાં રહી આરોપી ઈમરાનશા યાસીનશા 
ફકીર ઉિ .૩૦ ધાંધો .નોકરી રહ,ે મ .ન. ૩૦૧ રીયલ રેસીડેન્સસી લકી પાકગ સોસાયટી દેના બેંકની ગલી  
વિશાલા સકગલ જુહાપરુા અમદાિાદ શહરે ની અંગજડતીમાાંથી સેમસાંગ કાંપનીનો એસ-૧૦ મો.ફોન 
રક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તથા એક્ટીિા નાં. GJ-01-UB-6269  રક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- ના મત્તાની કબ્જજે કરી 
આરોપીને પકડી પાડી એલીસબ્રીજ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.નાં. ૧૨૪/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩) 
મજુબનો પસગ સ્નેચીંગનો ગનુો રડટેક્ટ કરેલ છે. અને આરોપી અગાઉ કારાંજ , નિરાંગપરુા , િેજલપરુ 
તથા રરિરફ્રન્સટ િેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાાં ગનુાઓ પકડાયેલ છે. અને હાલ આરોપીના નામદાર 
કોટગમાાંથી તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ સધુીના પોલીસ કસ્ટડી રરમાન્સડ પર મેળિી અન્સય કોઈ ગનુગનુાઓ 
આચરેલ હોય જે સબાંધે તપાસ ચાલ ુછે. તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૦  
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નાસતા-ફરતા આરોપીની અટકાયતી 

સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન : 

સેટેલાઇટ તથા આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશનનો નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી સારી 
કામગીરી કરતી સેટેલાઇટ પોલીસ  

 

                       સટેેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન-૭૦/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ-૩૦૭, ૩૨૪, 
૧૧૪ તથા આમ્સગ એક્ટ કલમ-૨૫(૧-બી)(એ) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૧૩૫(૧) ના કામના આરોપી 
રજની અમરતભાઇ પરમાર ઉ.િ.૨૧, ધાંધો-મજુરી અગાઉ રહ.ે બ્જલોક નાં.૨૯ ઘર નાં.૭૦૫, ગોપાલ 
આિસ, ઔડાના મકાન, જોધપરુ, સેટેલાઇટ, અમદાિાદ શહરે. હાલ રહ.ે ગામ-ખારીઘારીયાલ, 

તા.ચાણસ્મા, જી.પાટણ નાનો ગનુો કયાગ તા-તા-૧૩/૦૭/૨૦૧૯ થી આજરદન સધુીના લાબા 
સમયગાળાથી નાસ્તો ફરતો હતો જેને પકડિા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ શહરે તથા સાંયકુત 
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ અને મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી એન ડીિીજન સા. નાઓની સચુનાથી પો.ઇન્સસ શ્રી પી.ડી.દરજી નાઓના માગગદશગન અને 
સચુના આધારે મ.સ.ઇ અશોકકુમાર જગન્નાથભાઇ બ.ન.૭૧૦૫ તથા અ.પો.કો હરરવસિંહ જુિાનવસિંહ 
બ.ન.૭૪૯૪ તથા અ.પો.કો ભગીરથવસિંહ જીતભુા બ.ન.૧૩૨૦૫ નાઓ પો.સ્ટેશન વિસ્તારમા 
પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન અ.પો.કો હરરવસિંહ જુિાનવસિંહ નાઓન ેખાનગી રાહ ેબાતમી હકીકત મળેલ 
કે સદરી આ કામનો આરોપી ઇસ્કોન ચાર રસ્તા ખાતે આિિાનો છે જે બાતમી આધારે પો.ઇન્સસ શ્રી 
પી.ડી.દરજી તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે બાતમી િાળી જગ્યાએ તાત્કાલીક પહોચી ગયેલ 
દરમ્યાન આ કામનો આરોપી રાંજની અમરતભાઇ પરમાર નાઓ મળી આિેલ જેને સદરી ગનુાના 
કામે પછુપરછ કરતા પોતે અગાઉ આનાંદનગર પો.સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન-૬૪/૧૯ ઇપીકો કલમ 
૪૫૨,૩૯૨,૨૯૪(ખ),૫૦૬(૨), ૧૧૪ મજુબનો ગનુ્સહો કયો હોિાની કબલુાત કરેલ હોય જે ગનુામા 
પણ નાસતા ફરતા હોય જે આરોપીને વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાયગિાહી હાથ ધરિામાાં આિેલ છે અને 
સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન તથા આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન ના ગાંભીર ગનુામા નાસતા ફરતા 
આરોપી પકડી પ્રસન્નીય કામગીરી કરેલ છે.  તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 
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જુગારનો કેસ શેધી કાઢતી આરોપીની અટકાયત 

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનઃ 
ગણનાપાિ જુગારનો કેસ શોધી છ ઇસમોન ેપકડતી શાહીબાગ પોલીસ  
મે. પોલીસ કવમશ્નર શ્રી, અમદાિાદ શહરે તથા સાંયકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી,સેક્ટર-૨, અ’િાદ 

શહરે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’િાદ શહરે સાહબે નાઓના માગગદશગન હઠેળ 
મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી,‘એફ’ડીિીઝન, અમદાિાદ શહરે તથા વસવન.પો.ઈન્સસ.શ્રી એ.કે.પટેલ 
સા.ની સચુના આધારે તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સિેલન્સસ સ્કિોડના સ્ટાફના માણસો સાથ ે
પ્રોહી/જુગારની પ્રવવૃત્ત અટકાિિા સારુાં પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન 
બાતમી હકીકત મળેલ કે “અભભષેક કેમ્પલેક્ષ-૧ બી/૪૦૮ દુકાન આગળ લાાંબીમાાં ખલુ્લી જગ્યામાાં 
પૈસા પાનાથી તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમે છે.” જે હકીકત આધારે રેઇડ કરતા છ ઇસમો 
જુગારના સાધનો સાથે મળી આિતા તેમના વિરુધ્ધમાાં ધી જુગારધારા કલમ-૧૨ મજુબ કાયદેસરની 
કાયગિાહી કરી કલાક.૨૨/૦૫ િાગે અટક કરી સારી કામગીરી કરે છે. 
આરોપીઓના નામ ;- (૧) આનાંદ રામચાંન્સરભાઇ પ્રજાપવત ઉ.િ.૨૭ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહ-ેરમણપરુાની 
ચાલી,દરીયાપરુ દરિાજા બહાર,માધપુરુા,અમદાિાદ શહરે (૨) સરેુશ રાંગાજી પ્રજાપવત ઉ.િ.૨૪ 
ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહ-ેમ.નાં.૧૦૫ સાવિિીનગર િી.િી.તોમર સ્કુલની પાસે,ભાગગિ 
રોડ,મેઘાણીનગર,અમદાિાદ શહરે (૩) અવમત રમેશભાઇ પરમાર ઉ.િ.૧૯ ધાંધો.છાંટક મજુરી રહ-ે
લક્ષ્મીનગરની ચાલી,શાાંતીનગરના છાપરા પાસે,મેઘાણીનગર,અમદાિાદ શહરે (૪) ગોપી 
અજમલભાઇ પ્રજાપવત ઉ.િ.૨૨ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહ-ેલક્ષ્મીનગરની ચાલી,શાાંતીનગરના છાપરા 
પાસ,ેમેઘાણીનગર,અમદાિાદ શહરે (૫) સાંરદપ રેિાભાઇ લેઉિા ઉ.િ.૩૦ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહ-ે
મ.નાં.૩૬૯/૨ બાલાપીર મીલની ચાલી,આંબેડકર હોલની પાસે,સરસપરુ,શહરેકોટડા,અમદાિાદ 
શહરે તથા (૬) મોસીન મોહમાંદહનીફ જાતે-સાંધી ઉ.િ.૨૩ ધાંધો.પ્રા.નોકરી રહ-ેમ.નાં.૧૭/૩૮૫ 
ગિગમેન્સટ કોલોની દુધેશ્વર,માધપુરુા,અમદાિાદ શહરે  

મદુ્દામાલ ;- અંગઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડ રૂ.૧૫૦૯૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૦૭ જેની 
રક.રૂ.૩૭૫૦૦/- તથા મો.સા.નાંગ-૪ જેની રકિં.રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/- એમ કુલ્લે રૂ.૨,૧૨,૫૯૦/-ની મત્તાનો 
કામગીરી કરનાર અવધ./કમકચારી;- સિેલન્સસ સ્કિૉડ પો.સબ.ઇન્સસ.એસ.એ.દેસાઇ તથા અ.મ.સ.ઇ. 
િસાંતલાલ મગનલાલ બ.નાં.૫૫૧૩ તથા અ.હ.ેકો.લાલજીભાઇ શીિરામભાઇ બ.નાં.૮૯૭૨ તથા 
અ.હ.ેકો.પ્રરદપવસિંહ વશિવસિંહ બ.નાં.૯૬૬૭ તથા અ.પો.કો.રાજરદપકુમાર ચતરુભાઇ બ.નાં.૫૭૫૮ તથા 
અ.પો.કો.રોહીતવસિંહ રણજીતવસિંહ બ.નાં.૫૬૮૨ તથા અ.પો.કો.જગદીશભાઇ મોહનભાઇ બ.નાં.૬૩૩૦  
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ચાઇનીઝદોરી સાથે આરોપીની અટકાયત  
 

શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રવતબાંધીત ચાઇનીઝદોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી શાહપરુ પોલીસ 
(૧) 

              આગામી મકરસાંક્રાતીના તહિેાર અનસુાંધાને અમદાિાદ શહરેમા બહારથી ઘાતક 
ચાઇનીઝ દોરી લાિી ચોરી છપીથી િેચાણ કરતા ઇસમો વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાયગિાહી કરિા સારૂ 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા મે.અવધક પોલીસ કવમશ્નર સેકટર-
૧ શ્રી અવમત વિશ્વકમાગ સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાંધાને નાયબ પોલીસ કવમશ્નરઝોન-૨ 
શ્રી ધમેન્સરશમાગ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર એસ.કે.વિિેદી“સી” ડીિીઝન સાહબે નાઓના 
માગગદશગન હઠેળ શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન અવધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુાંધાને વસવનયર 
પોલીસ ઇન્સસપેકટરશ્રી આર.કે.અમીન સાહબે તથા સેકન્સડ પોલીસ ઇન્સસપેકટરશ્રી આર.જે.ચડુાસમા 
સાહબે નાઓએ ઉતરાયણના તહિેાર અનસુાંધાને પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ચાઇનીઝ દોરીન ુિેચાણ 
તેમજ હરેાફેરી અટકાિિા સારૂ સિેલન્સસ સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.સોલાંકી સાહબે નાઓને આપેલ 
સચુના આધારે સિેલન્સસ સ્કોડના અ.હ.ેકો. જાિેદખાન અખ્તરખાન બ.ન.૯૬૬૮ નાઓની ટીમના 
પો.કો. યનુસુખાન મનુાિરખાન બ.ન.૮૬૫૪ તથા પો.કો.જીતેશકુમાર રમેશભાઇ બ.ન.૬૫૦૩ નાઓ 
પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન પો.કો. યનુસુખાન મનુાિરખાન બ.ન.૮૬૫૪ નાઓની સાંયકુત બાતમી 
હકીકત આધારે શાહપરુ ટોરેન્સટ પાિર આગળ જાહરેમાથી આરોપી મોહમદઅનસ યસુફુભાઇ શેખ 
ઉિ-૨૦ રહ-ે મ.ન.૩૧૬૨/૫ ચનુા ચકકી, મસ્તાન મહોલ્લા ડબગરિાડ દરીયાપરુ અમદાિાદ શહરે 
નાઓને કુલ્લે-૧૦ રોલની રક રૂ. ૨૨૨૦/- ના મતાના મદુ્દામાલ સાથે પકડી અટક કરી શાહપરુ 
પોલીસ સ્ટેશન ગ.ુર.ન. 111191043200021 ધી ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા CRPC ૧૯૭૩ ની કલમ 
૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧)(ય)ુ,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ મજુબ પ્રવતબાંવધત ચાઇનીઝ 
દોરીના જાહરેનામા ભાંગનો ગનુો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરેલ છે  

 

 

  



 8 

પ્રવતબાંધીત ચાઇનીઝદોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી શાહપરુ પોલીસ 
(૨) 

 

              આગામી મકરસાંક્રાતીના તહિેાર અનસુાંધાને અમદાિાદ શહરેમા બહારથી ઘાતક 
ચાઇનીઝ દોરી લાિી ચોરી છપીથી િેચાણ કરતા ઇસમો વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાયગિાહી કરિા સારૂ 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા મે.અવધક પોલીસ કવમશ્નર સેકટર-
૧ શ્રી અવમત વિશ્વકમાગ સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાંધાને નાયબ પોલીસ કવમશ્નરઝોન-૨ 
શ્રી ધમેન્સરશમાગ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર એસ.કે.વિિેદી“સી” ડીિીઝન સાહબે નાઓના 
માગગદશગન હઠેળ શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન અવધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુાંધાને વસવનયર 
પોલીસ ઇન્સસપેકટરશ્રી આર.કે.અમીન સાહબે તથા સેકન્સડ પોલીસ ઇન્સસપેકટરશ્રી આર.જે.ચડુાસમા 
સાહબે નાઓએ ઉતરાયણના તહિેાર અનસુાંધાને પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમા ચાઇનીઝ દોરીન ુિેચાણ 
તેમજ હરેાફેરી અટકાિિા સારૂ સિેલન્સસ સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.સોલાંકી સાહબે નાઓને આપેલ 
સચુના આધારે સિેલન્સસ સ્કોડના અ.હ.ેકો. જાિેદખાન અખ્તરખાન બ.ન.૯૬૬૮ નાઓની ટીમના 
પો.કો. યનુસુખાન મનુાિરખાન બ.ન.૮૬૫૪ તથા પો.કો.જીતેશકુમાર રમેશભાઇ બ.ન.૬૫૦૩ તથા 
વ.ુપો.કો. રમીલાબેન ભીખાભાઇ બ.ન.૧૧૧૩૮ નાઓ પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન પો.કો. 
જીતેશકુમાર રમેશભાઇ બ.ન.૬૫૦૩ નાઓની સાંયકુત બાતમી હકીકત આધારે શાહપરુ રાજાજીની 
પોળના નાાંકા  આગળ જાહરેમાથી આરોપી મોહમ્મદ તૌફીક સન/ઓફ મોહમદ રફીકભાઈ શેખ ઉિ-
૧૯ રહ-ે મ.ન.૨૧૮ કડીયા ભબલ્ડીંગની સામે રાજાજીની પોળ શાહપરુ અડ્ડા શાહપરુ અમદાિાદ શહરે 
નાઓને કુલ્લે-૧૬ રોલની રક રૂ. ૩૫૨૦/- ના મતાના મદુ્દામાલ સાથે પકડી અટક કરી શાહપરુ 
પોલીસ સ્ટેશન ગ.ુર.ન. 111191043200020 ધી ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા CRPC ૧૯૭૩ ની કલમ 
૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧)(ય)ુ,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ મજુબ પ્રવતબાંવધત ચાઇનીઝ 
દોરીના જાહરેનામા ભાંગનો ગનુો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરેલ છે  
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સોલા હાઇકોટક  પોલીસ સ્ટેશન  

ચાઈવનઝ દોરી ના 02 કેસ કરિામાાં આવ્યા 

     શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા શ્રી 
અમીત વિશ્વકમાગ સાહબે સાંયકુ્ત 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-ડીિીઝન 
નાઓની સચુના અને માગગદશગન હઠેળ તાજેતરમાાં આિતા ઉત્તરાયણના તહિેાર વનમીત ેપોલીસ 
સ્ટેશન વિસ્તારમાાં ચાઈનીશ દોરીથી માણસો તથા પશ-ુપક્ષીઓ ગાંભીર રીત ેઘાયલ થતાાં હોય છે. 
જેથી ચાઈનીશ દોરીન ુથત ુિેચાણ અટકાિિા સારુ મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાિાદ શહરે નાઓએ 
જાહરેનામ ુબહાર પાડેલ હોય જે અનસુાંધાને “જાહરે સલામતી અને વ્યિસ્થા” જળિાય રહ ેતે સારુ 
સીનીયર પોલીસ ઇન્સસ્પેક્ટર જે.પી.જાડેજા નાઓના સપુરવિઝન હઠેળ બનાિેલ ટીમ રારા નીચે 
જણાિેલ આરોપીઓને ચાઈનીજ દોરીના િેચાણ કરતાાં મદુામાલ સાથે પકડી પાડી જાહરેનામા ભાંગ 
હઠેળ કાયદેસરની કાયગિાહી કરી બે અલગ અલગ ગનુા દાખલ કરિામાાં આિેલ છે.   
     આરોપી: 
(૧) શાાંતાબેન રમેશભાઈ પટણી ઉિ.૪૦ રહ.ે મ.ન.૪૬૯૫ કબતુર ખાના, િસાંતનગર ટાઉનશીપ, 
ગોતા, અમદાિાદ શહરે  
     મદુામાલ: ૧૯ નાંગ જુદા જુદા કલરની ચાઈનીશ ટેલર રક.રુ.૧૯૦૦/- 
  આરોપી (૨) રદનેશભાઈ ઝિેરભાઈ પટેલ ઉિ.૪૩ રહ.ે મ.નાં-સી/૫ રકતી ટેનામેન્સટ, જગતપરુ 
રોડ, ચાાંદલોડીયા અમદાિાદ શહરે  
     મદુામાલ: ૧૪ નાંગ જુદા-જુદા કલરની ચાઈનીશ દોરીના ટેલર રક.રુ.૧૪૦૦/- 
 
  આ કામગીરીમા સપુરવિઝન જે.પી.જાડેજા પોલીસ ઈન્સસ્પેકટર તથા સિે સ્કોડ 
પ્રો.એ.એસ.આઈ. અમીતભાઈ રણછોડભાઈ તથા પ્રો.એ.એસ.આઈ. ગોપાલવસિંહ લઘધીરવસિંહ તથા 
અ.લોકરક્ષક માધભુાઈ પોલાભાઈ તથા અ.લોકરક્ષક પ્રફુલભાઈ છેલાભાઈ સોલા હાઈકોટગ પોલીસ 
સ્ટેશનના જોડાયેલા હતા. 
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જીઆઈડીસી િટિા પોલીસ 

પ્રવતબાંધીત ચાઇનીજ દોરી સાથે પકડાયેલ આરોપીઓની પછૂપરછ કરી િધ ુબે 
આરોપીઓને પકડી પાડતી જીઆઈડીસી િટિા પોલીસ 

 

       આગામી મકરસાંક્રાાંતીના તહિેાર અનસુાંધાને અમદાિાદ શહરેમાાં બહારથી ઘાતક 
ચાઇનીજ દોરી લાિી ચોરી છપીથી િેચાણ કરતા કરાિતા ઇસમો વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાયગિાહી કરિા 
સારુ અમદાિાદ શહરે પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા અવધક પોલીસ કવમશ્નર 
સેક્ટર-૨શ્રી વનપણુાગ તોરિણે સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાંધાને નાયબ પોલીસ કવમશ્નર 
ઝોન-૬ શ્રી બીપીન આહીરે સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આર.બી.રાણા ‘જે’ ડીિીઝન 
સાહબે નાઓના માગગદશગન તળે જીઆઈડીસી િટિા પો.સ્ટે અવધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે 
અનસુાંધાને પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટર શ્રી ડી.આર.ગોરહલ સાહબે નાઓએ ઉત્તરાયણના તહિેાર અનસુાંધાને 
પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાં ચાઇનીજ દોરીન ુિેચાણ તેમજ હરેાફેરી અટકાિિા સારુ સિેલન્સસ સ્કોડ 
ના પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એમ.રાઠોડ સાહબે નાઓને આપેલ સચુના આધારે સિેલન્સસ સ્કોડના 
મ.સ.ઇ.મહને્સરવસિંહ લક્ષ્મણવસિંહ નાઓ તથા તેઓની ટીમના પો.કો. જયાંતીભાઇ નાગરભાઇ બ.ન.૬૧૬૯ 
તથા પો.કો.બળદેિવસિંહ ઘનશ્યામવસિંહ બ.ન.૧૧૮૧૩તથા પો.કો.વિજયવસિંહ ભપુતવસિંહ બ.ન.૧૩૧૮૮ 
નાઓને મળેલ ચોક્કસ બાતમી હકીકત આધારે જી.આઇ.ડી.સી. િટિા રામોલ ગરનાળા પાસેથી 
આરોપીઓને એક્ટીિા નાં-જી.જે.૨૭.સી.એ.૫૩૪૫ ઉપર કોથળામાાં છપી રીતે પ્રવતબાંધીત ચાઇનીજ 
દોરીના રીલ (ટેલર) નાંગ ૩૦ રકિંમત રૂવપયા ૪૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન ૨  રકિં.રૂ.૧૦૦૦૦/- તથા 
એક્ટીિા રકિં.રૂ.૩૦,૦૦૦/-  તથા રોકડ રકમ રૂવપયા ૭૨૦૦/- મળી કુલ રૂવપયા ૫૧,૭૦૦/- ના 
મદુ્દામાલ સાથે પકડેલ જે સદરી આરોપીઓની વિશ્વાસમાાં લઇ િધ ુપછુપરછ કરી ગનુાના મળુ સધુી 
પહોંચી આરોપીઓ (૧)દીનેશભાઇ ખબુચાંદભાઇ તોલાણી ઉ.િ.૨૫ ધાંધો-િેપાર રહ.ેમ.ન.૧૨ 
મહાદેિની ચાલી, બાંગલા એરીયા કુબેરનગર અમદાિાદ શહરે (૨) અજયભાઇ મકેુશભાઇ ચનુારા 
ઉ.િ.૨૬ ધાંધો-નોકરી રહ.ેચનુારાિાસ, સૈજપરુ બોઘા, નરોડા, અમદાિાદ શહરે નાઓને  અટક કરી 
જીઆઇડીસી િટિા પો.સ્ટે ગ.ુર.નાં (પાટગ-બી) ૦૦૦૮/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૧૮૮,૧૧૪ મજુબ િધ ુ
બે આરોપીઓને અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ છે. 
 

  


