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 તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૦  ગરુૂવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૯૨/૨૦૨૦ 

 

ચોરીના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :- 
  

મોબાઇલ ચોરીના આરોપીને કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી બે-ચોરીના 
ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી રામોલ પોલીસ  

 

                       મહરેબાન પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ 
કમમશ્ર્નરશ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી “આઇ” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુનાથી પો.સ્ટેશન મવસ્તારમાાં 
બનતા મોબાઇલ ચોરી તથા ચેન સ્નેચીગના ગનુાઓ અટકાવવા તેમજ શોિી કાઢવા સારૂ વધમુાાં 
વધ ુપેટ્રોલીગ કરવા સારૂ સચુના કરવામાાં આવેલ જે આિારે અમોએ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓને વધમુાાં વધ ુપેટ્રોલીંગ કરી મમલ્કત સબાંિી ગનુાઓ બનતા અટકાવવા તેમજ 
શોિી કાઢવા સારૂ સચુના કરવામાાં આવેલ જે સચુના આિારે સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ 
વી.બી.વાઘેલા નાઓ સ્ટાફના માણસોની સાથે પો.સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન 
કલાક ૧૫/૪૫ સરેુલીયા સકકલ ખાતે આવતા સાથેના પો.કો યોગીરાજમસિંહ પ્રધ્યમુનમસિંહ તથા પો.કો 
યવુરાજમસિંહ મહેંદ્રમસિંહ નાઓએ પો.સ.ઇ નાઓને ખાનગી રાહ ેબાતમી હકીકત આપેલ કે એક ગે્ર 
કલરની એકટીવા નાંબર જી.જે.૨૭. ડી.સી.૩૫૪૮ નો ચાલક તેના કબ્જામાાં કેટલાક મોબાઇલ ફોન જે 
ચોરી અગર છળકપટથી મેળવેલ છે જે મો.ફોન વેચવા માટે વસ્ત્રાલ ચાર રસ્તા તરફથી આવી અત્ર ે
થઇ અમરાઇવાડી તરફ જનાર છે જે બાતમી હકીકત આિારે 
 
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપી:- અવનલ @ રેડ્ડી સ/ઓ આનાંદકુમાર શ્રીવનવાસન રેડ્ડી ઉવ.૨૨ રહ.ે મનાં.૪૦ તીલ્લકનગર 
સયુકમ ફ્લેટની સામે વસ્ત્રાલ અમદાવાદ શહરે નાની પાસેથી ત્રણ મોબાઇલ ફોન કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 
ના મળી આવેલ જે મોબાઇલ ફોનના બીલ કે માલીકીપણાના આિાર પરુાવા બાબતે કોઇ ફળદાયક 
હકીકત જણાવેલ ન હોય જે મો.ફોન કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા કક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રુવપયા ૭૦,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨ મજુબ કબ્જજે કરી આરોપીને 
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડી મજુબ પકડી અટક 
કરવામાાં આવેલ. 
                       અને મોબાઇલ ફોનના માલીક બાબતે તપાસ કરતા સમતષ અખીલેશભાઇ 
ત્રીપાઠી ઉવ.૨૮ રહ.ે મનાં.૦૭ સદગરુૂ પાકક ામફળવાડી રામોલ અમદાવાદ શહરે નાઓની 
માલીકીના સેમસાંગ કાંપનીના બે મો.ફોન હોય જે ફરીયાદીના મકાનમાાંથી ચારેક મકહના પહલેા ચોરી 
થયેલાન ુજણાવેલ હોય જે આિારે રામોલ પો.સ્ટેશન ગ.ુર.નાં. ગ.ુર.નાં.૧૧૧૯૧૦૨૪૨૦૦૧૪૮ એ ધી 
ઇપીકો કલમ ૩૮૦ મજુબનો ગનુો દાખલ કરી વધ ુતપાસ હાથ િરવામાાં આવેલ છે. 
                      તેમજ એક મો.ફોન કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાંથી ફોનમાાં વાત 
કરવાન ુ કહીને આરોપીએ ફરીયાદી પાસેથી લઇ લીિેલાની હકીકત જણાવેલ હોય જે બાબતે 
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વિી લખાવવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  
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“ SHE TEAM “ ની કામગીરીની વવગત 

વટવા પોલીસ સ્ટેશન :-  

વસવનયર સીટીઝન બહને તથા  ભાડુઆત સાથે સમાધાન કરાવતી વટવા SHE ટીમ 
  મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા અમિક પો.કમમ.શ્રીસકે્ટર-૨ 
સાહબે ની સચુના આિારે તેમજ ના.પો.કમી.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી ‘જે’ ડીવીઝન 
અમદાવાદ શહરે ના માગકદશકન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના મસનીયર પો.ઈન્સ. એચ.વી.સીસારા 
નાઓની સચુના થી વટવા SHE ટીમ તા-૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ વટવા પો.સ્ટે હાજર હતા ત ે
દરમ્યાન SHE ટીમના સ્ટાફને એક મસમનયર સીટીઝન બહને આવી મળતા તેઓને શાાંતીથી બેસાડી 
તેઓને શાાંતીપવૂકક સાાંભળી તેઓએ  જણાવેલ કે તેઓને તેમના ભાડુઆત સાથે મકાન ભાડા તથા 
પાણી બાબતે અવાર નવાર બોલાચાલી થાય છે જેથી વટવા SHE ટીમ ભાડુઆત મકહલાને બોલાવી 
શાાંતીથી સમાવી બન્ને વચ્ચે સમાિાન કરાવી સારી કામગીરી કરેલ  

 
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન  

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં SHE TEAM દ્રારા રોવમયોગીરી કરતો 
ઇસમ ની ધરપકડ કરવામાાં આવી  

  માનનીય પોલીસ કમમશનર શ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા અમિક પોલીસ 
કમમશનર સેકટર -૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશનર શ્રી ઝોન- ૪ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશનર શ્રી એફ ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુનાથી શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે SHE ટીમ દ્રારા આજરોજ તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગે શાહીબાગ અસારવા 
બાલ ભારતી મવિાલય ખાતે આવતી જતી છોકરીઓને ચેન ચાળા કરી ાહરેમા બબભત્સ ન છાજે 
તેવ ુવતકન કરતો ઇસમ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન SHE ટીમને મળેલ જેથી સદરી ઇસમ જીગર 
અરમવિંદભાઇ છ્ગનજી ઠાકોર ઉ.વ.૧૯ રહ:ે મ.નાં ૪૦૬ મનભુાઇની ચાલી નીલકાંઠ મહાદેવ અસારવા 
શાહીબાગ અમદાવાદ શહરે નાને પો.સ્ટે લાવી કાયદેસરની કાયકવાહી કરી સારી કામગીરી કરેલ છે  
  



4 

 

રાણીપ કલાક ૧૦.૦૦થી૧૪.૦૦ વાગ્યે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં ગાાંિી આશ્રમ 
ખાતે ફૂટ પેટ્રોબલિંગ કરી તથા બલસ્ટમાાં બતાવેલ મસમનયર મસટીઝન નાઓની મલુાકાત કરી. ત્યારબાદ 
કલાક ૧૭.૦૦ થી ૨૦.૦૦ વાગ્યે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પેટ્રોબલિંગ કરી તેમજ રાણીપ 
શાક માકેટ માાં ફૂટ પેટ્રોબલિંગ કરી તથા બલસ્ટમાાં બતાવેલ મસમનયર મસટીઝની મલુાકાત કરી ત્યારબાદ 
અવાવરૂ જગ્યાએ પેટ્રોબલિંગ કરેલ છે. રીવરફ્રાંટ પોલીસ સ્ટેશન ની  she ટીમ દ્વારા બચલ્રન પાકક  થી 
આંબેડકરબિજ સિુી પેટ્રોલીંગ અને   વોક વે માાં બેઠેલ  છોકરીઓ સાથે વાતચીત કરી  અને 
૧૦૦,૧૮૧,૧૦૯૧ નાંબર ની માકહતી આપી.  કારાંજ પોલીસ સ્ટેશન "શી" ટીમ ની કામગીરી આજ 
રોજ કલાક 10/00 થી 14/00  સિુી એસ.વી કોલેજ, રીપબ્જલીક સ્કુલ, પટવાશેરી, ત્રણ દરવાા, 

પાનકોરનાકા સિુી ફુટ પેટ્રોલીગ કરી તથા રોમીયો વોચ કરેલ. તથા કલાક 16/00 થી 20/00 
સિુી ઘી કાાંટા ચોકી થી ઘી કાાંટા ચાર રસ્તા સિુી તથા રામદેવ પીર ચોક તથા પી ડબલ્ય ુડી ના 
અવાવરુ મકાન સિુી ફુટ પેટ્રોલીગ કરી તથા રોમીયો વોચ કરેલ તથા એસ.વી કોલેજ માાં અભ્યાસ 
કરવા આવતી  યવુતી ઓને 181 તથા શી ટીમ મવશે માકહતી આપેલ. તા.12/02/2020 
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પાસા હઠેળ અટકાયતની વવગત 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :-  
વમલકત સબાંવધત તથા શરીર સબાંવધત ગનુા આચરતા આરોપીને પકડી પાસા હઠેળ 

મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે મોકલતી  
                         મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી આમશષ ભાટીયા અમદાવાદ શહરે તેમજ સાંયકુત 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ મનપણુા તોરવણે સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ 
બબમપન અહીરે સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નશ્રી “કે” ડીવીઝન આર.બી. રાણા સાહબે 
અમદાવાદ શહરેનાઓની સચુના અને માગકદશકન હઠેળ અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમાાં આરોપી મવરૂદ્ધ 
મમલકત સબાંમિત ચોરી જેવા ગનુા દાખલ થયેલ ગનુાઓ સબાંિેની તથા શરીર સબાંમિત પ્રવમુત 
સદાંતર નેસ્ત નાબદુી કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ હોય આવા મમલકત સબાંિી તથા શરીર 
સબાંમિત અસામાજીક પ્રવમુત આચરતા આરોપી વાહીદઅલી ઉફે બટકા યાસીનઅલી શેખ ઉ.વ.૨૧ 
રહ,ે ૭૧ સરતાજ રો હાઉસ અલહમદ મસ્જીદની ગલીમાાં બેરલ માકેટ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે  
ની  ગનુાકહત પ્રવમુત સબબ પોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રી એસ.એ.ગોકહલ નારોલ પો.સ્ટે નાઓની સચુના 
મજુબ સ્ટાફના માણસોએ અમદાવાદ શહરેના અલગ અલગ પો.સ્ટે. માાં દાખલ થયેલા ગનુાઓ જેમાાં 
(૧) દાણીલીમડા પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં. ૫૦/૨૦૧૯ િી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૨૪, ૩૨૩ મવગેરે તથા (૨) 
વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં. ૩૬૮/૨૦૧૯ િી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ) મવગેરે તથા (૩) નારોલ 
પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં. ૨૨૪/૨૦૧૯ િી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ) મવગેરે મજુબના ગનુાઓની માકહતી 
એકત્ર કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી પો.કમમશ્રરશ્રી અમદાવાદ્ શહરે નાઓને મોકલતા 
પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૭૩/૨૦૨૦ તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી નો હુકમ કરતા 
મજકુર અટકાયતી ને આજરોજ તારીખ.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગ્યે પાસા હુકમની 
બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ  લાજપોર સરુત  ખાતે જરૂરી ાપ્તા સાથે મોકલી આપતી નારોલ 
પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ જે સરાહનીય કામગીરી કરેલ છે. તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ 
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    અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ 
કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૧૨.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે 
મવસ્તારમાાં મમલક્ત સબાંિી મમલક્ત સબાંિી, પ્રોહીબીશનની ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ 
નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
અમદાવાદ શહરેના દાણીલીમડા તેમજ જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોને 
બેન્કોની સ્લીપ ભરવાન ુકહી મવશ્વાસમા લઈ પોતાની પાસે રહલે કાગળની ગડડી વાળી પોટલી 
લોકોને આપી ફોન કરવાન ુ કહી મો.ફોન તથા રોક્ડા લઈ જઈ લોકોની સાથે મવશ્વાસઘાત અને 
છેતરમપિંડી કરનાર ગનુાકહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે નીશારખાન ઈંદ્રાજ ખાન સલુતાનખાન 
માંસરુી રહવેાસી- બબલ ુમાંસરુીના મકાનમા કેનાલની બાજુમા વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ વતન: 
ગામ- ગડી બોદરા તા.પોરસા જજ.મોરેના મધ્યપ્રદેશ મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ ારી કરી તેઓને વડોદરા 
જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

નીશારખાન ઈન્દ્રાજખાન સલુતાનખાન માંસરુી રહવેાસી- બબલ ુ
માંસરુીના મકાનમા કેનાલની બાજુમા વટવા અમદાવાદ શહરે મળુ 
વતન: ગામ- ગડી બોદરા તા.પોરસા જજ.મોરેના મધ્યપ્રદેશ 

 

આ ઉપરાાંત પ્રોહીબીશનના ની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમ મળી કુલ્લે ૩ ઇસમો વવરુધ્ધ 
પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત તથા વડોદરા  જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 
 

  


