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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 
રં્ટ્રોલરૂિ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯  ગરુૂવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-   સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૦૭/૧૯ 

પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

સાબરિતી હવેલી પોલીસ સ્ટેશન : 
પ્રોહીબીશન સબંધંી પાસા અટર્ાયતની ધરપર્ડ ર્રતી સાબરિતી પોલીસ 

                          મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ સયંકુત પોલીસ કમમ.શ્રી સેકટર-૧ 
અમદાવાદ શહરે તેમજ ના.પો.કમમ.શ્રી ઝોન-૨ અમદાવાદ શહરે તેમજ મ.પો.કમમ.શ્રી એલ ડીવીઝન 
અમદાવાદ શહરે નાઓએ પ્રોહી/જુગારની પ્રવતુી સદંતર નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન 
કરેલ હોય જે સચુના આધારે અતે્રના પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંપ્રોહીની પ્રવતુી આચરતા ઇસમો ઉપર સતત 
વોચ રાખી બાતમી હકીકત આધારે ગેરકાયદેસર દેશી દારૂનો જથ્થો રાખી ખાનગીમા વેચાણ કરતી 
આરોપીબેન તેજલબેન વા/ઓ કકરણભાઇ કકશોરભાઇ રાઠોડ ઉવ-૪૦ ધધંો-ધરકામ રહ-ેમાછીવાડની 
ચાલી જુના અચેર સાબરમતી અમદાવાદ શહરે તથા સભુાષનગર અચેર ગામ સાબરમતી 
અમદાવાદ શહરે નાઓ મવરૂધ્ધ દેશી દારૂના કેશો શોધી કાઢી સદરી આરોપીબેનને આવી પ્રવતુી 
પ્રોહી કલમ 93 કે બી.પી.એક્ટ કાયદાની સામાન્ય જોગવાઇઓ અનસુાર તાત્કાલીક અટકાવી શકાય 
તેમ ન હોય સદરી આરોપીબેન મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રીની કચેરી 
ખાતે મોકલી આપતા પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ આરોપીને પાસા અટકાયતમા 
લેવા ક્રમાકં-પીસીબી/ DTN/ પાસા /૧૩૯૯ /૨૦૧૯ તા:૧૦/૧૨/૨૦૧૯ રોજ હુકમ કરતા સદરી 
હુકમ આધારે સદરી આરોપીબેનને તા:૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના  ક.૦૮/૩૦ વાગે પાસા અટકાયતીના 
હુકમની બજવણી કરી ડીટેન કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે યોગ્ય જાપ્તા સાથે મોકલી 
આપેલ છે.   
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબીશન ની પ્રવ્રમુત સાથે સરં્ળાયેલને પાસા હઠેળ અટર્ાયત ર્રી લાજપોર જેલ 
સરુત િોર્લતી નારોલ પોલીસ                                             

                  
                         મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ સયંકુત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૦૨ સા. તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશરંશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ પોલીસ 
કમમશ્નશ્રી “કે” ડીવીઝન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અને માગગદશગન હઠેળ પ્રોહીની 
પ્રવમુત સદંતર નેસ્ત નાબદુી કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ હોય પ્રોહીબબશન સબધંી અસામાજીક 
પ્રવતુી આચરતા આરોપી ગજેન્રમસિંહ ઉરે્ફ કનમુસિંહ ઉરે્ફ ગજીયો પોપટમસિંહ જાતે – રાઠોડ ઉવ.૨૬ રહ,ે 

મ.ન.ં૧૫૬૨ રેવતીનગર સ્વામીનારાયણ વાડીની સામે જેતલપરુ ગામ તા. દસક્રોઇ જી-અમદાવાદ 
ને પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૦૫/૨૦૧૯ તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી નો હુકમ 
કરતા મજકુર આરોપીને આજ-રોજ તારીખ.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક.૨૨/૦૦ વાગ્યે બજવણી કરી 
પાસામા ંમોકલી આપેલ છે 
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ગનુા મનવારણ શાખાની ર્ાિગીરી : 
 

      અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાકટયા સાહબે નાઓએ તા.૧૧.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં વારંવાર શરીર સબધંી/મમલ્કત સબધંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાકહત 
પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ છે. 

➢ લોકોને મવશ્ર્વાસમા ંલઇ રોકડ નાણાનેં બદલે કાગળોન ુબડંલ આપી છેતરપીંડી કરવી તેમજ 

લોકોને મવશ્વાસમા લઈ ઓટો કરક્ષામા બેસાડી સોનાના પહરેલ દાગીના રુમાલમા મકુાવી નજર 

ચકુવી દાગીના કાઢી લેવાની  મવગેરે પ્રકારના ગનુાઓમા ં પકડાયેલ દોલત ઉરે્ફ ગલુશન 

મવરચદંભાઈ કનૈયાલાલ સોલકંી (બાવરી) રહવેાસી ૩૩૬ નહરુેનગર ના છાપરામા  પપંીગ 

સ્ટેશનનીબાજુમા કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે નાઓ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ 

ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

દોલત ઉરે્ફ ગલુશન મવરચદંભાઈ કનૈયાલાલ સોલકંી (બાવરી) રહવેાસી 
૩૩૬ નહરુેનગર ના છાપરામા  પપંીગ સ્ટેશનનીબાજુમા કુબેરનગર 
અમદાવાદ શહરે  

 

➢ સેટેલાઈટ અને ગજુ.યમુન. પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં ટુવ્હીલર ઉપર આવી ચાલતા જ્તા 

માણસોના ગળામા  સોનાના ચેઈનની લટુ કરવાના ગનુાઓમા પક્ડાયેલ મહશેભાઈ ઈશ્વરભાઈ 

દેસાઈ રહવેાસી- સોમાજી ભપુાજીનો કુવો, રબારીવાસ બળદેવનગર સામે વાસણા અમદાવાદ 

નાઓ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

 

મહશેભાઈ ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ રહવેાસી- સોમાજી ભપુાજીનો કુવો, રબારીવાસ 
બળદેવનગર સામે વાસણા અમદાવાદ 
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➢ દાણીલીમડા  પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા મારામારી અને ઝઘડો કરવાની અને અન્ય ચીજ 

વસ્તઓુની લટુ કરવાના ગનુાઓમા પકડાયેલ અસામાજીક અન ેમાથાભારે ઇસમ મોહમદ હુસેન 

અબ્દુલખાલીક પઠાણ રહ.ે૧ મોહમદી ર્ફલેટ,પહલેો માળ મોહમદી મસ્જીદની બાજુમા બેરલ માકેટ 

દાણીલીમડા અ મદાવાદ નાઓ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની 

તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મોહમદ હુસેન અબ્દુલખાલીક પઠાણ રહ.ે૧ મોહમદી ર્ફલેટ,પહલેો 
માળ મોહમદી મસ્જીદની બાજુમા બેરલ માકેટ દાણીલીમડા 
અ મદાવાદ 

 
 
 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય પ્રોહીબીશન ની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૪ ઇસમો મળી કુલ્લે ૭ ઇસિો મવરુધ્ધ 

પાસા હુર્િ ર્રી તેઓને સરુત, વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન : 
 

િોબાઇલની ચોરી ર્રતા ઇસિને મદુાિાલ સાથે પર્ડી પાડતો ગાયર્વાડ હવેલી 
પોલીસ સ્ટેશનનો સવેલન્સ સ્ર્ોડ 

                   મે.પો.લીસ કમમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રીની સચુના થી 
નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” ડીવીજન સા.શ્રી નાઓ તરર્ફથી 
મમલ્કત સબધંી ગનુ્હાઓ બનતા અટાવવા તથા વણ શોધાયેલ ગનુ્હાઓ શોધી કાઢવા અવાર-નવાર 
સચુનાઓ મળતી હોય જે બાબતે પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના ગા.હવેલી પો.સ્ટે 
નાઓના સીધા માગગદશગન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સાહબે તથા સ્ટાર્ફના 
માણસો ગા.હવેલી પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન પેટ્રોલીંગ ર્ફરતા ર્ફરતા 
જમાલપરુ ર્ફાયર સ્ટેશન પાસે આવતા સાથેના અ.હ.ેકો રીતેષકુમાર નટવરલાલ બ.ન.ં૪૦૩૫ તથા 
અ.પો.કો યવુરાજમસહ હન્રપમસહ બ.ન.ં૬૪૨૮ નાઓએ મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હકીકત આધારે વોચ 
ગોઠવી આરોપી નામે મવનોદમસગ સ/ઓ રામપ્રસાદમસગ સોલકંી (રાજપતુ ) ઉ.વ.૩૫ ધધંો.છુટક 
મજુરી હાલ રહ.ે કમોડા, ગાય સકગલ પાસેના મેદાનમા,ં રીગરોડ, અસલાલી પાસે, અમદાવાદ શહરે 
મળુ રહ.ે ગામ-કટીયા, ધરમપરુ પાસે, તા-સાવેરા, જી-ઇન્દોર મધ્યપ્રદેશ વાળાને બે મોબાઇલ જેમા 
એક ઓપો કંપનીનો એ-૩-એસ મોડલનો લાલ કલરનો જેનો IMEI ન-ં૮૬૮૮૭૦૦૪૩૭૩૦૫૧૧ 
તથા ૮૬૮૮૭૦૦૪૩૭૩૦૫૦૩ નો જેની કક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા બીજો મોબાઇલ જોતા વીવો કંપનીનો 
૧૮૧૪ મોડલનો ડાકગ બ્લ્ય ુ કલરનો જેનો IMEI ન-ં૮૬૯૩૮૩૦૪૯૨૩૩૭૩૭ તથા 
૮૬૯૩૮૩૦૪૯૨૩૩૭૨૯ નો જેની કક.રૂ.૬૦૦૦/- જે કુલ્લે મદુામાલ રૂ,૧૨,૦૦૦/- ની મતા સાથ ે
તા-૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૨૦/૩૦ વાગ્યે સી.આર.પી.સી કલમ-૪૧(૧)(ડી) મજુબ અટક કરી 
સદરીએ ચોરી કરેલ મોબાઇલ બાબતે અત્રેના પો.સ્ટે દાખલ થયેલ ર્ફ.ગ.ુર.ન.ં૧૩૪/૧૯ ધી.ઇ.પી.કો 
કલમ-૩૭૯,૧૧૪ મજુબ તથા રીવરર્ફન્ટ ઇસ્ટ પો.સ્ટે દાખલ થયેલ ર્ફ.ગ.ુર.ન.ં૨૬/૧૯ ધી.ઇ.પી.કો 
કલમ-૩૭૯,૧૧૪ મજુબના ગનુ્હો શોધી કાઢી સદરી ઇસમ મવરૂધ્ધ કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ં
આવેલ છે  
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જુગારના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ક્રિરે્ટ િેચના ખેલાડીઓના રન ફરર્ ઉપર પૈસાની હાર-જીતનો જુગાર રિતા બે 
ઇસિોને પર્ડી ગણનાપાત્ર રે્સ શોધી ર્ાઢતો ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનનો 

સવેલન્સ સ્ર્ોડ 
                   મે.પો.લીસ કમમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રીની સચુના થી 
નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” ડીવીજન સા.શ્રી નાઓ તરર્ફથી 
પ્રોહી/જુગારની પ્રવતુી નેસ્તો નાબદુ કરવા સચુનાઓ મળતી હોય જે બાબતે પોલીસ ઇન્સ્પેકટર 
એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના ગા.હવેલી પો.સ્ટે નાઓના સીધા માગગદશગન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોડના 
પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સાહબે તથા સ્ટાર્ફના માણસો ગા.હવેલી પો.સ્ટેશન મવસ્તારમા 
પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમ્યાન પેટ્રોલીંગ ર્ફરતા ર્ફરતા જમાલપરુ અબ્દાલવાડ પાસે આવતા સાથેના 
અ.હડે.કો ચરંમોહન રામદયાલ બ.ન.ં૮૩૦૦ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હકીકત આધારે સદરી 
જગ્યાએ રેઇડ કરી આરોપી નામે હરીશભાઇ પનાચદંભાઇ સોલકંી ઉ.વ.૪૦ ધધંો.નોકરી રહ.ે 
મ.ન.ં૪૨૭૨, રામજીભાઇ પટેલનો મહોલ્લો, મોટોમારૂ વાસ, જમાલપરુ અમદાવાદ શહરે તથા મનુાર્ફ 
યાસીનભાઇ કુડાવાલા ઉ.વ.૪૦ ધધંો. રી.ડ્રા રહ.ે ભગંીની ચાલી, નરુજામાસીના મકાનમા,ં કાચની 
મસ્જીદ પાસ,ે જમાલપરુ, અમદાવાદ શહરે નાઓને ચીઠ્ઠી નગં-૦૩ કક.રૂ.૦૦/- તથા બોલપેન નગં-
૦૧ કક.રૂ.૦૦/- ની તથા રોકડ રૂ.૨૧,૨૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષા ન-ંGJ-01-DY-0035 ની 
કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની જે કુલ્લે મદુામાલ રૂ.૭૧,૨૦૦/- ની મતા સાથે પકડી બને્ન ઇસમો મવરૂધ્ધ 
કાયદેસરની કાયગવાહી કરી જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ કરવામા ંઆવેલ છે  
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પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
 
ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુની બોટલો નગં-૧૮૨ તથા ર્ોટરો નગં-૪૪ જેની કુલ ક્રર્િત 
રૂ ૭૧,૯૨૦/- ગણી શર્ાય તથા અંગ ઝડતી તપાસ દરમ્યાન િળી આવેલ િોબાઈલ ફોન 
નગં-૦૧ જેની ક્રર્િત રૂ ૫,૦૦૦/- િળી િળી કુલ્લે રુ ૭૬,૯૨૦/- ની િતાના મદુાિાલ સાથે 

આરોપી પર્ડી પાડતી વેજલપરુ પોલીસ 

                       આગામી ૩૧ કડસેમ્બરનો તહવેાર આવતો હોય જેથી મે પોલીસ કમમશ્નર સાહબે શ્રી 
તથા મે નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, ઝોન-૭ તેમજ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, “એમ’’ મવભાગ સાહબેની 
સચુનાથી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપ્રોકહ જુગારના કેશો શોધી કાઢવા સારૂ સચુના આધારે પોલીસ સ્ટેશન 
મવસ્તારમા ંપેટ્રોબલિંગમા ંમસઈ રામભાઈ ગગભુાઈ બન ૪૪૪૬ તથા મસઈ લાલજીભાઈ ભીખભુાઈ બન ૬૪૧૪ 
તથા પો કોન્સ મયરૂમસિંહ ધમગન્રમસિંહ બન ૫૬૪૪ તથા પો કોન્સ ભયલભુા કદલભુા બન ૧૧૮૩૦ તથા 
લોકરક્ષક શક્ક્તમસહ કદલીપમસહ બ.ન-૧૪૩૭ હતા દરમ્યાન અ.પો.કો ભયલભુા દીલભુા બ.ન-ં૧૧૮૩૦ તથા 
લોકરક્ષક શક્ક્તમસહ કદલીપમસહ બ.ન-૧૪૩૭ નાઓની બાતમી આધારે આરોપીઓ નામે (૧) વાસીદખાન 
ખાનવલીખાન પઠાણ ઉવ ૨૨ રહ ેમકાન ન ંએચ/૯૫ સકંલીતનગર જુહાપરુા અમદાવાદ શહરે નાનુ ંહોવાનુ ં
જણાવેલ તેમજ બીજા ઈસમનુ ંપચંો રૂબરૂ નામ ઠામ પછૂતા પોતે પોતાનુ ંનામ (૨) કયમુ બાબભુાઈ શેખ 
ઉવ ૩૪ રહ ેમકાન ન ંસી/૧૯૬ સકંલીતનગર જુહાપરુા અમદાવાદ શહરે નાનો પોતાના કબ્જામા ંવગર પાસ 
પરમીટે ભારતીય બનાવટ મવદેશી દારૂની ’’PARTY SPECIAL DELUXE WHISKY FOR SALE IN 
ARUNACHAL PRADESH ONLY” બ્ાડંની ૭૫૦ એમ.એલ.ની બોટલ નગં-૧૫૮ તથા ભારતીય બનાવટનો 
મવદેશી દારુની ’’OFFICER’S CHOICE DELUXE WHISKY FOR SALE IN RAJASTHAN ONLY” બ્ાડંની 
૩૭૫ એમ.એલ.ની કંપની શીલ બધં બોટલ નગં-૨૪ તથા ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુની ’’OFFICER’S 
CHOICE DELUXE WHISKY FOR SALE IN RAJASTHAN ONLY” બ્ાડંની ૧૮૦ એમ.એલ.ની કંપની 
શીલ બધં કોટર નગં-૪૪ તમામ બોટલો તથા કોટર મળી કુલ્લે કકમત રૂ ૭૧,૯૨૦/- ગણી તેમજ મોબાઈલ 
ર્ફોન નગં-૧ જેની કકમત રૂ ૫,૦૦૦/-માળી કુલ્લે રૂ ૭૬,૯૨૦/- ની મતાના મદુામાલ સાથે આજરોજ તા 
૧૧.૧૨.૧૯ ના કલાક ૨૧/૦૦ પકડી અટક કરી પ્રશનીય તથા ઉમદા કામગીરી કરેલ છે.  
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ખડંણીના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

સાબરિતી પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ન્ય ુરાણીપ મવસ્તારિા ંબબલ્ડરની ઓક્રફસે જઇ ખડંણી િાગંનાર ચાર  
અસાિાજીર્ તત્વોની ધરપર્ડ ર્રતી સાબરિતી પોલીસ 

 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના ન્ય ુરાણીપ મવસ્તારમા ં

આવેલ આશ્રય-૯ નામની કન્સટ્રક્શન સાઇટ ઉપર જઇ ચાર અસામાજીક તત્વો રારા તોડર્ફોડ અને 

રૂપીયા પચ્ચીસ લાખની ખડંણી માગંવા બાબતની ર્ફકરયાદ સાબરમતી પો.સ્ટે. ર્ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં 

૧૮૭/૧૯ ઇ.પી.કો. ક. ૩૮૬, ૩૮૭, ૪૨૭, ૫૦૬(૨), ૨૯૪(ખ), ૧૧૪ મજુબ નોંધાયેલ જે ગનુાની 

ગભંીરતા ધ્યાને માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 

સેક્ટર-૧, નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “એલ”  કડમવઝન 

અમદાવાદ શહરે નાઓએ તાત્કાલીક આરોપીઓની ધરપકડ કરવા આપેલ સચુના આધારે સવેલન્સ 

સ્કોડ તથા અન્ય સ્ટાર્ફની ટીમો બનાવી આ ગનુામા ંસડંોવાયેલ ચાર આરોપીઓની શોધખોળ હાથ 

ધરેલ અને ગણતરીના સમયમા ંઆ કામના આરોપીઓ (૧) વાઘભુાઇ ઉરે્ફ વાઘેન્ર શકરભાઇ રબારી 

(૨) અલ્પેશ ઉરે્ફ બબ ુ ભપુતભાઇ ચૌહાણ (૩)રાહુલ જગદીશભાઇ ગપુ્તા તથા (૪)મકેુશભાઇ 

મવરાભાઇ જાતે કારેણા નાઓની તા.૧૦/૧૨/૧૯ ના ક.૨૦/૧૫ નાઓની સાબરમતી પોલીસ 

સ્ટેશનના પો.સ.ઇ. શ્રી એ.જે.દેસાઇ નાઓએ ધરપકડ કરેલ અને આરોપીઓ મવરુદ્ધ કાયદેસરની 

કાયગવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

આમ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાર્ફના સયંકુ્ત પ્રયાસથી ચાર અસામાજીક 

તત્વોને ગણતરીના સમયમા ંશોધી કાઢી તેઓની ધરપકડ કરવામા ંઅમદાવાદ શહરે પોલીસને 

સર્ફળતા મળેલ છે.  
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હથીયારના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
 

િાઇિબ્રાન્ચ : 
મપસ્તોલ તથા દેશી તિચંો તથા દસ જેટલા ર્ારતસુ સહીતના ગેરર્ાયદેસર 
હથીયારો સાથે એર્ ઇસિને ઝડપી લેતી અિદાવાદ શહરે િાઈિ બ્રાન્ચ 

 
અમદાવાદ શહરે સહીત ગજુરાતભરમા ંગભંીર પ્રકારના ગનુ્હાઓમા ંગેર કાયદેસરના 

હમથયારોનો ઉપયોગ થતો હોય, આવા ગેર કાયદેસર હમથયારોની હરેારે્ફરી બાબતે તેમજ આ પ્રકારના 
ગેર-કાયદેસરના હમથયારો શોધી કાઢવા સારુ અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા 
સાહબે તથા શ્રી અજયકુમાર તોમર સાહબે, ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમ બ્ાન્ચ નાઓની સચુના 
આધારે, શ્રી દીપન ભરન, નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમબ્ાન્ચ તથા શ્રી બી.વી.ગોકહલ મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી નાઓના માગગદશગન હઠેળ અત્રેની શાખાના પો.ઈન્સ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા 
પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.પી.ગોકહલ તથા પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.જેબલીયા તથા સ્ટાર્ફના માણસો દ્વારા 
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ંગેર-કાયદેસરના હમથયારો શોધી કાઢવા સારુ ખાસ આયોજન હાથ 
ધરેલ અને ખાનગી બાતમીદારો નો સપંકગ કરી  આવા ગનુ્હાઓમા ં સડંોવાયેલ ઇસમો બાબતે 
ઝીણવટપવુગક તપાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ અને ગેરકાયદેસરના હમથયારો પકડવાની કામગીરીન ે
ખાસ અગ્રીમતા આપવા માટે શ્રી અજયકુમાર તોમર, ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઇમ બ્ાન્ચ, 

અમદાવાદ શહરે નાઓએ મવશેષ સચુના કરેલ હોય, આ દરમ્યાન તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
મળેલ ચોક્કસ બાતમી હકકકત આધારે વટવા સદાની ધાબી ચાર રસ્તા કેનાલ પાસેથી આરોપી 
પ્રમતર્ ઉફે મપન્ટુ સ/ઓ રાજેશભાઇ ડાયાભાઇ ચૌહાણ ઉ.વ.૨૭ રહ-ેએ/૫૦૩ િારૂતી પ્લાઝા રેસીડેન્સી 
સત્યિેવ હોસ્પીટલની સાિે ચાદંખેડા અિદાવાદ શહરે નાનો તેના કબજામા ં(૧) મપસ્તોલ નગં-૧ 
ક્રર્.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની તથા  (૨) દેશી તિચંો નગં-૧ ક્રર્.રૂ.૫,૦૦૦/-નો તથા  (૩) ૭.૬૫ ના જીવતા 
ર્ારતસુ નગં-૮ ક્રર્.રૂ.૮૦૦/- (૪) િોટા ર્ારતસુ નગં-૨ ક્રર્.રૂ.૨૦૦/- ના િળી કુલ્લે ક્રર્.રૂ.૧૬૦૦૦/- ના 
મદુ્દામાલ સાથે આરોપી મળી આવતા, જે કબ્જે કરી આરોપી મવરુદ્ધમા ંહમથયાર ધારા હઠેળ કાયગવાહી 
કરી તેને અટક કરવામા ંઆવેલ છે.  

પકડાયેલ આરોપીની પછુપરછ કરતા આ હમથયારો અગાઉ તે પોતાના એક મમત્રના 
લગ્નમા ંઝારખડં ખાતે ગયેલ ત્યારે પોતે એક અજાણ્યા માણસ પાસેથી ચારેક વષગ પહલેા લાવેલ 
હોવાન ુજણાવેલ છે. 

જે  આરોપી પાસેથી પકડાયેલ ગે.કા હમથયારોનો અમદાવાદ શહરે સહીત ગજુરાત 
ભરમા ંઅગાઉ બનેલ ગભંીર પ્રકારના ગનુ્હાઓમા ં ઉપયોગ થયેલ છે કે કેમ? તેમજ પકડાયેલ 
આરોપીની આ પ્રકારના કોઈ ગનુ્હાઓમા ં કોઈ ભમુમકા છે કે કેમ? તેમજ આરોપીએ અગાઉ આ 
પ્રકારના બબજા કોઈ ગે.કા હમથયારો કોઈને આપેલ છે કે કેમ? મવગેરે બાબતેની વધ ુપછુપરછ તથા 
તપાસ તજવીજ પો.ઈ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈશ્રી એસ.પી.ગોકહલ નાઓ ચલાવી રહલે છે. 
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આરોપીનો ગનુ્હાહીત ઈમતહાસ 
આરોપી અગાઉ વટવા પોલીસ સ્ટેશનમા ં મારામારીના-૦૨ ગનુ્હામા ં તેમજ 

પ્રોહીબબશનના-૦૧ ગનુ્હામા ંપકડાઈ ચકેુલ છે. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


