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 તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૦  મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી ન.ં૯૩/૨૦૨૦ 
 

પાસાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  

 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

પ્રોહીબીશન સબધંી પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી રામોલ પોલીસ 

(૧) 
મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 

સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી “આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા દાખલ થયેલ 
પ્રોડહબબશન ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી 
આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૬૨/૨૦૨૦ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી શ્રી 
હસમખુભાઇ ઉરે્ફ અસલો ઉરે્ફ હસલો સ/ઓ વસતંભાઇ પરમાર ઉ.વ.૨૬ િિંો.વેપાર 
રહ.ેમ.ન.ંઇ.૧૨/૦૦૨ સખુ સાર્ર ચાર માળીયા સ્વસ્તીક ચાર રસ્તા પાસે અમરાઇવાિી અમદાવાદ 
શહરે નાઓને પાસા અટકાયતી તરીકે મધ્યસ્થ જેલ સરુત ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી 
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૨૩/૩૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે 
પાસા અટકાયતી તરીકે રહવેા મોકલી આપેલ છે 

 

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



 2 

પ્રોહીબીશન સબધંી પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી રામોલ પોલીસ 

(૨) 
                                        મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા અમિક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન 
મવસ્તારમા દાખલ થયેલ પ્રોડહબબશન ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની પાસા 
દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૫૮/૨૦૨૦ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ 
થી પાસા અટકાયતી શ્રી મકેુશ ઉરે્ફ િોલ ુ સ/ઓ ભોલજુી ર્ણેશજી ખટીક ઉ.વ.૨૩ િિંો.મજુરી 
રહ.ેસતંોષીનર્ર મવભાર્-૧ રામરાજયનર્ર રામોલ અમદાવાદ શહરે નાઓને પાસા અટકાયતી 
તરીકે મધ્યસ્થ જેલ સરુત ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના 
ક.૨૩/૦૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતી તરીકે 
રહવેા મોકલી આપેલ છે 

 

 
 

  



 3 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન :  

 

પ્રોહીબીશન સબધંી પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી સાબરમતી પોલીસ 

 
માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે, સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર 

શ્રી સેક્ટર-૧, નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “એલ” 
ડિમવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ પ્રોહી/જુર્ારની પ્રવતુી સદંતર નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ ચસુ્તપણે 
સચુન કરેલ હોય જે સચુના આિારે પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓના સપુરમવઝન 
હઠેળ સાબરમતી પો.સ્ટે. મવસ્તારમા ંઆવા ગનુાઓ આચરતા ઇસમો ઉપર સતત વોચ રાખી બાતમી 
હકીકત આિારે  અમ્રતુલાલ સ/ઓ વનાજી નટ ઉ.વ.૨૩ રહ.ેનટવાસ ના છાપરા કાળીર્ામ 
સાબરમતી અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ બામણીયો રાણીના ર્ફલના જજ.પાલી રાજસ્થાન નાઓ 
મવરૂધ્િ ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારૂનો કેસ કરવામા ંઆવેલ હોય અન ેસદરી આરોપીની આવી 
પ્રવતુી પ્રોહી કલમ 93 કે જી.પી.એક્ટ કાયદાની સામાન્ય જોર્વાઇઓ અનસુાર તાત્કાલીક અટકાવી 
શકાય તેમ ન હોય સદરી આરોપી મવરૂધ્િ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી પોલીસ કમમશ્નરશ્રી કચેરી 
ખાતે મોકલી આપતા પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ આરોપીને પાસા અટકાયતમા 
લેવા ક્રમાકં/પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૬૩ /૨૦૨૦ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ હુકમ કરતા સદર 
હુકમ આિારે સદરી આરોપીને તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પાસા અટકાયતના હુકમની બજવણી 
કરી િીટેન કરી મધ્યસ્થ જેલ વિોદરા ખાતે યોગ્ય જાપ્તા સાથે મોકલી આપલે છે.  
કામર્ીરી કરનાર અમિકારી/કમગચારી: 
 
 
(૧) LR ભાગ્યપાલમસિંહ મવજયમસિંહ બ.ન.ં૧૨૦૪૭ (૨) ASI જયતંીભાઇ દેવજીભાઇ બ.ન.ં૭૫૩૬  
(૩) HC કમરૂદીન હુસેનમીયા ંબ.ન.ં૪૧૦૧ (૪) PC રાજુભાઇ સાર્રભાઇ બ.ન.ં૫૭૯૯ 
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

પાસા અટકાયતીને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ 
 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અમિક પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી રમવ 
તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” િીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની 
સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા સારૂ અસરકારક 
પર્લા લેવા કરેલ હુકમ અનસુિંાને અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાિેજા નાઓએ “ગલુાબમસિંહ 
અમરાજી ઝાલા, ઉ.વ.૪૨ રહ:ે નવી ઓિ, ટેકરાવાળો વાસ,મસિંર્રવા ર્ામ, તા-દસ્કોઇ, જી-અમદાવાદ” 
તથા “પાલી ગલુાબમસિંહ અમરાજી ઝાલા, ઉ.વ.૩૭ રહ:ે નવી ઓિ, ટેકરાવાળો વાસ,મસિંર્રવા ર્ામ, તા-
દસ્કોઇ, જી-અમદાવાદ નાઓ “જાહરેવ્યવસ્થા” મવરૂધ્િના કૃત્યો કરતા હોય સદરી ઇસમો મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા 
ભેર્ા કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા 
તેઓ સાહબેે ગલુાબમસિંહ અમરાજી ઝાલા નાઓ મવરૂધ્િ પાસા હુકમ ન-ં PCB/DTN/PASA/60(A)/20 
તા.13/01/2020 અન્વયે તથા પાલી ગલુાબમસિંહ અમરાજી ઝાલા નાઓ મવરૂધ્િ પાસા હુકમ ન-ં 
PCB/DTN/PASA/59(A)/20 તા.13/01/2020 અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીઓને 
પો.સ્ટે સવેલન્સ સ્કોિગના પો.સ.ઈ શ્રી આર.એ.ઝાલા તથા હ.ેકો ડદલીપમસિંહ ડકશોરમસિંહ બ.ન.ં૭૫૮૯ તથા 
વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ બ.ન.ં૩૫૧૩ તથા બીજા સ્ટાર્ફના માણસો સાથે ઓઢવ મસિંર્રવા ર્ામ પાસ ે
આવતા વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ નાઓની સચોટ બાતમી હડકકત આિારે સદરી પાસા અટકાયતીઓને 
તેઓના ઘરેથી પકિી લઇ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપરોક્ત પાસા હકુમની બજવણી કરી રાજકોટ 
જેલ તેમજ વિોદરા જેલ ખાતે પાસા અટકાયતીઓને જરૂરી જાપ્તા સાથ ેમોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ 
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ગનુા વનવારણ શાખા  

 
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી 

આશીષ ભાડટયાનાઓએ તા.૧3.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં
મમલ્કતસબિંી/શરીર-સબિંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે 
મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ શહરેકોટિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી ચલતા જતા રાહદારીઓના 

હાથમાથી મોબાઈલ ર્ફોન ઝુટવી લટુ કરી લઈ જનાર તથા લોકોને પોતાના ઓટો ડરક્ષામા 
પેસેંજર તરીકે બેસાિી તેઓને ચપ્પ ુબતાવી મોઢા ઉપર બે ત્રણ લાર્ફા મારી  બખસ્સામાથી 
મોબાઈલ ર્ફોન તથા બને્ન હાથમા પહરેેલ સોનાની વીટી તથા રોક્િા નાણાની લટુ કરનાર  અને 
ગનુાડહત માનસ િરાવનાર ઈસમ સચીન ઉરે્ફ ટાકંી ર્ોમવિઁદભાઈ મણીલાલ પટણી(ક્ટાિીયાવાળા) 
રહવેાસી- બ્લોક ન.૨૨ મ.ન.૭૦૦ ચોથો માળ શહરેી ર્રીબ આવાસ યોજના મવજય મીલ પાસ ે
નરોિા રોિ શહરેકોટિા અમદવાદ મળુરહ.ે મ.ન.૪૨ ચદંન નર્ર ચમનપરુા અમદાવાદ મવરુધ્િ 
પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

 

સચીન ઉરે્ફ ટાકંી ર્ોમવિઁદભાઈ મણીલાલ પટણી(ક્ટાિીયાવાળા) 
રહવેાસી- બ્લોક ન.૨૨ મ.ન.૭૦૦ ચોથો માળ શહરેી ર્રીબ આવાસ 
યોજના મવજય મીલ પાસે નરોિા રોિ શહરેકોટિા અમદવાદ મળુરહ.ે 
મ.ન.૪૨ ચદંન નર્ર ચમનપરુા અમદાવાદ 

 

➢ અમદાવાદ શહરેના કૃષ્ણનર્ર તથા સરદારાનર્ર તથા એરપોટગ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા 
પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી મો.સા.ઉપર આવી રાહદારી બહનેના ર્ળામાથી સોનાની ચેનની 
લટુ કરનાર તથા લોકોના ઘર આર્ળ પાકગ કરેલ એક્ટીવાની ડુપ્લીકેટ ચાવીથી લોક ખોલી 
ચોરી કરનાર  અને ગનુાડહત માનસ િરાવનાર ઈસમો ૧.સરેુશ દેવરાજભાઈ ભાવરાવ 
મકેશ્વર(મરાઠી) રહવેાસી- ર્રં્ાનર્ર ભરવાિના મકાનમા શામંત સોસાયટીની બાજુમા જી વોિગ 
સરદારનર્ર અમદાવાદ શહરે ૨. સરુુ ઉરે્ફ સરેુશ ઉરે્ફ સયુાગ સાજનભાઈ કાળીદાસ ચારણ(ર્ઢવી) 
રહવેાસી- ચારણવાસ ર્ાયત્રી સ્કુલની પાછળ એ વોિગ કુબેરનર્ર અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા 
વોરંટ જારી કરી તેઓને ભજુ તથા રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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સરેુશ દેવરાજભાઈ ભાવરાવ મકેશ્વર(મરાઠી) રહવેાસી- ર્રં્ાનર્ર 
ભરવાિના મકાનમા શામંત સોસાયટીની બાજુમા જી વોિગ સરદારનર્ર 
અમદાવાદ શહરે 

 

સરુુ ઉરે્ફ સરેુશ ઉરે્ફ સયુાગ સાજનભાઈ કાળીદાસ ચારણ(ર્ઢવી) 
રહવેાસી- ચારણવાસ ર્ાયત્રી સ્કુલની પાછળ એ વોિગ કુબેરનર્ર 
અમદાવાદ શહરે  

➢ કાર્િાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથેમળી એક્સપં થઈ ર્ે.કા મિળી 
રચી લોકોની સાથે બોલાચાલી કરનાર તથા તલવાર વિે માથામા મારી ઈજા કરી આવી 
ડહિંસાત્મક પ્રવ્રમત આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની દહશેત ઉભી કરનાર માથાભારે અને 
ગનુાડહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે મવશાલ ર્ણેશભાઈ ચનુારા રહવેાસી-કંટોિીયાવાસ 
રાયપરુ દરવાજા બહાર અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી વિોદરા જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે 

 

 

મવશાલ ર્ણેશભાઈ ચનુારા રહવેાસી-કંટોિીયાવાસ રાયપરુ દરવાજા 
બહાર અમદાવાદ શહરે  

 

➢ આ ઉપરાતં મમલ્ક્ત સબિંી, પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૭ ઇસમો મળી કુલ્લે 
૧૧ ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત,  રાજકોટ, વિોદરા, ભજુ  જેલ ખાતે મોકલવા 
તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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ઓટો રીક્ષા ચોરીના આરોપીની અટકાયત 

 

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

 

તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાથંી એક ઓટો રરક્ષા ચોરને 
ગણતરીના કલાકોમા ંપકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ   

 
                         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” ડિવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે HS MCR તેમજ નાસતા ર્ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા મમલકત 
સબિંી ગનુ્હાઓ સોિી કાઢવા તેમજ બનતા ગનુ્હાઓ અટકાવવા સારૂ સચુના કરેલ હોય જે 
અનસુિંાને કૃષ્ણનર્ર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ સવે.સ્કોિગના 
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ર્ોડહલ તથા સવે.સ્કોિગના માણસો તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સવારના 
સમયે પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાન સવે.કોિગ.ના લોકરક્ષક લાલાભાઇ દેવાભાઇ નાઓન ે ખાનર્ી 
બાતમી હડકકત મળેલ કે “એક ઇસમ કે જેણે શરીરે કાળા કલરનો શટગ તથા બ્લ્ય ુકલરનુ ંજીન્સ નુ ં
પેન્ટ પહરેેલ છે તે ઇસમ એક સી.એન.જી.ઓટૉ ડરક્ષા લીલા-મપળા કલરની લાલ હુિ વાિી જેનો 
નબંર GJ-01-CX-2636 નો છે તે લઇન ેકાવ્યા રેસીિેન્સી ઠક્કરનર્ર કેનાલ ઉપરથી ઠક્કરનર્ર 
વેરા થઇ ઠક્કરનર્ર ચાર રસ્તા તરર્ફ પસાર થનાર છે અને તે ડરક્ષા અતે્રના કૃષ્ણનર્ર પોલીસ 
સ્ટેશન ર્ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં૩૮/૨૦૨૦ િી.ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ મજુબના કામે ચોરી ર્યેલ ઓટૉ ડરક્ષા છે” 
જે બાતમી આિારે સદરી ઇસમને ઠક્કરનર્ર વેરા પાસે છુટા છવાયા ર્ોઠવાઇ વોચ કરતા હતા 
તેવામા ંકાવ્યા રેસીિેન્સી ઠક્કરનર્ર કેનાલનો બ્રીજ પાર કરતા-કરતા સદરી નબંરની ઓટૉ ડરક્ષા 
આવતા જેમા ં ઉપરોકત વણગન વાળૉ ઇસમ ડરક્ષા ચલાવતો જણાયેલ જે સાથેના પચંોને દુરથી 
ઓળખી બતાવેલ અને વેરા તરર્ફ ડરક્ષા વળાવતા વોચમા ં રહી પચંોની હાજરીમા ં પકિી પાિી 
આરોપી પાસેથી ઓટૉ ડરક્ષા (CNG) નબંર GJ-01-CX-2636 ની મળી આવેલ જે ડરક્ષાના આિાર 
પરુાવા બીલો મારં્તા પોતાની પાસે ન હોય અને ર્લ્લા-તલ્લા કરવા લાર્ેલ અને સદરીની 
પછૂપરછ મા ંઆરોપીએ ર્ઇ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઘરે એકલો રહતેો હોય અને કોઇ કામ 
િિંો ન હોય પોતાનાજ ફ્લેટની પાડકિંર્મા ંએક ઓટો ડરક્ષા પિેલ હતી અને રાતના સમયે આજુ-
બાજુમા ંકોઇ ન જણાતા જેને ડુપ્લીકેટ ચાવી લર્ાવતા લાર્ી જતા તેની ચોરી છુપીથી ચોરી કરી 
લઇ ર્યેલાનુ ં જણાવેલ જે બાબતે અતે્રના પો.સ્ટે ખાત્રી કરતા કૃષ્ણનર્ર પો.સ્ટે ર્ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં
૩૮/૨૦૨૦ િી.ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯ મજુબનો ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તે ડિટેક કરી મદુ્દામાલ 
ડરકવર કરી આરોપીને તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૧/૦૦ વાર્ે અટક કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે 
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦  
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               આરોપીનુ ંનામ-સરનામ:ુ- કમલેશ ઉરે્ફ ડરન્કુ સ/ઓ મલુચદંભાઇ લકપતમસિંહ જાતે મસકરવાર ઉ.વ.૨૮ 
િિંો-મજુરી રહ.ેમ.ન-ંસી/૧,ભાર્ીરથ ઇન્ટરસીટી બાપા મસતારામ ચોક નવા નરોિા પો.ચોકીની 
બાજુમા ંકૃષ્ણનર્ર અમદાવાદ શહરે મળૂ વતન-ર્ામ સોન તા.ખેરાર્િ જીલ્લો-આગ્રા ઉત્તર પ્રદેશ 

 
  આરોપીનો પવુક ઇવતહાર:-  

                            આ કામે આરોપી િોરણ-૧૦ પાસ છે અને અર્ાઉ કૃષ્ણનર્ર પો.સ્ટે મા ંમારા-મારીના 
ગનુ્હાઓમા ંપકિાયેલ છે અને આજથી ચાર વષગ પહલેા જૂનાર્ઢ ખાતે પાસા ભોર્વી ચકેુલ છે અને 
હાલ છુટક મજુરી કરતો હોય આ ચોરી કરેલ જે ઓટો ડરક્ષા સાથે ઉપરોકત ગનુ્હામા ંપકિાયેલ છે   

 
મદુ્દામાલ :- એક CNG ઓટૉ ડરક્ષા લીલા-મપળા કલરની લાલ હુિ વાિી જેનો નબંર GJ-01-CX-
2636 જેનો ચે.ન.ંMD2AA24 ZZUNF579 80 તથા એન્જીન ન-ં24MBUF70945 નો જોતા વચંાય 
છે જે સને ૨૦૧૧ ના મોિલ જેની હાલની ડક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-ની ર્ણી શકાય તે   
કામર્ીરી કરનાર અમિકારી/કમગચારી 
             સવેલન્સ સ્કોિગ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ર્ોડહલ તથા એ.એસ.આઇ રણજીતમસિંહ 
રણછોિમસિંહ બ.ન-ં૬૯૫૭ તથા એ.એસ.આઇ અમશ્વનભાઇ રામજીભાઇ બ.ન-ં૯૯ તથા અ.હિે.કોન્સ 
જીતેન્રમસિંહ જ્ઞાનમસિંહ બ.ન-ં૯૧૧૧ તથા અ.પો.કોન્સ ડહતેશકુમાર ર્ોકળભાઇ બ.ન-ં૯૯૯૪ તથા 
અ.પો.કોન્સ ડહરેનકુમાર મધસુદુુનભાઇ બ.ન-ં૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કોન્સ સજંયમસિંહ ભરતમસિંહ બ.ન-ં
૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર વસતંભાઇ બ.ન-ં૬૮૧૨ તથા લોકરક્ષક અમવનાશમસિંહ 
ઇન્રમસિંહ બ.ન-ં૫૦૯ તથા લાલાભાઇ દેવાભાઇ બ.ન-ં૪૮૩  
 

                આરોપીનો ર્ફોટો 
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ચાઇનીઝ દોરીનુ ંવેચાણકરતા આરોપીની અટકાયત 

 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

પ્રવતબધંીત ચાઇનીઝ દોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 
ની સવેલન્સ સ્કોડ 

 

                             આર્ામી મકરસકં્રાતીના તહવેાર અનસુિંાને અમદાવાદ શહરેમા ંબહારથી 
ઘાતક ચાઇનીઝ દોરી લાવી ચોરી છુપીથી વેચાણ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ કાયદેસર કાયગવાહી કરવા 
સારંુ મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ 
સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,”એમ” 
ડિવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ ઇન્સપેક્ટર 
બી.બી.ર્ોયલ સાહબે નાઓના ંસીિા માર્ગદશગન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંઉત્તરાયણ તહવેાર 
અનસુિંાને ચાઇનીઝ દોરીનુ ંવેચાણ તેમજ હરેારે્ફરી અટકાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે માર્ગદશગન 
આિારે સવેલન્સ સ્કોિગના ં પો.સ.ઇ.વી.િી.િોિીયા તથા તથા એ.એસ.આઇ.િમેન્રમસિંહ મવક્રમમસિંહ 
બ.ન.ં૭૫૭૦ તથા અ.હ.ેકો અજીતમસહ પ્રભાતમસહ બ.ન-ં૪૧૨૮ તથા અ.લોકરક્ષક મયરુધ્વજમસિંહ 
ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૧૪૮ તથા પો.કો.ખેમરાજદાન ભીમસરં્ બન-ં૧૩૧૫૬ તથા 
અ.પો.કોન્સ.દશરથમસહ કરશનભાઇ  બ.ન-ં૧૩૧૭૫ તથા લોક રક્ષક ઇરર્ફાન કાસમભાઇ બ.ન.ં૮૮૭૪ 
તથા અનામગ લોકરક્ષક મવરભરમસિંહ ખમુાનમસિંહ બ.ન.ં૦૪૭૬ તથા  લોકરક્ષક કુલદીપમસિંહ રાજેન્રમસિંહ 
બકલ નબંર : ૦૨૬૩.તથા વ.ુલોકરક્ષમમતાબેન જટાશકંર બ.ન-ં૧૩૨૬૪ નાઓની ટીમ બનાવી 
પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાનમા ં સાથેના અ.લોકરક્ષક મયરુધ્વજમસિંહ 
ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૧૪૮ નાઓને ખાનર્ી બાતમી હકીકત આિારે સરખેજ ર્ામ મોઇનપાકગની 
બાજુમા ંમહમદી સ્ટોલની પાછળ પોતાના ંમકાન આર્ળ જાહરેમા ંખલુ્લી જગ્યામા ંઆરોપી બહને 
નામે અસ્માબાન ુ વા/ઓ યસુરુ્ફભાઇ ઉમરભાઇ મોદન ઉ.વ.૪૬ રહ,ે૭૧૯,રાવળ વાસના નાકે 
,કે.િી.મેિીકલની સામે મોઇનપાકગની બાજુમા ંસરખેજ ર્ામ અમદાવાદ શહરે નાઓને કુલ-૧૭ રીલ 
મળી કુલ્લે ડકિં-રૂ.૨૭૦૦/- ની મતાના મદુામાલ સાથે પકિી અટક કરી સરખેજ પો.સ્ટે ગ.ુર.ન-ં
૩૦૩૫/૨૦ િી ઇ.પી.કો.કલમ-૧૮૮ તથા જી.પી.એકટ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ મજુબ 
પ્રતીબિંીત ચાઇનીઝ દોરીના જાહરેનામા ભરં્નો ગનુો દાખલ સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

ચાઇનીઝ દોરી શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ 

 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી અમિક પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી 

રમવ તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” િીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની 

સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાિેજા ઓઢવ પો.સ્ટેશન નાઓ 

ઉત્તરાયણના તહવેાર અનસુિંાને પ્રમતબિંીત સ્કાયલેંટર ટુક્કલ તેમજ ચાઇનીંઝ દોરીના ગનુાઓ શોિી 

કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના આિારે સવેલન્સ પો.સ.ઈ.આર.એ.ઝાલા તથા એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ 

મર્નભાઇ બ.ન-ં૭૯૮૫ તથા અ.હ.ેકો. ડદલીપમસિંહ ડકશોરમસિંહ બ.ન.ં૭૫૮૯ તથા અ.હ.ેકો. અજીતભાઇ 

ભીખાભાઇ બ.ન.ં૪૨૯૪ તથા પો.કો. સદંીપભાઇ જયમંતભાઇ બ.ન.ં૧૦૧૬૩ તથા અ.પો.કો. મત્રપાલમસિંહ 

રઘવુીરમસિંહ બ.ન.ં૪૭૯૯ તથા બીજા સ્ટાર્ફના માણસો સાથે પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંર્મા ંહતા દરમ્યાન 

પો.કો. સદંીપભાઇ જયમંતભાઇ તથા લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ જુવાનમસિંહ નાઓની સયંકુ્ત બાતમી આિારે 

ઓઢવ મવરાટનર્ર રોિ ઇન્દીરાનર્રના કાચા છાપરાના નાકેથી આરોપીઓ નરેશભાઇ સોમાભાઇ 

પોપટભાઇ પટણી ઉ.વ. ૩૦ રહ ે : પનુમભાઇ મારવાિીના મકાનમા, ઇન્દીરાનર્રના કાચા છાપરા, 

મવરાટનર્ર રોિ, ઓઢવ અમદાવાદ શહરે નાઓને તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૪/૧૫ વાર્ે ચાઇનીઝ 

દોરીના ટેલર ન-ં૧૩ ડક.રૂ.૨૬૦૦/ ના મત્તાન ુવેચાણ કરતા મળી આવેલ હોય તેઓ મવરૂધ્િ ઇ.પી.કો 

કલમ ૧૮૮ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૧૭, ૧૩૧ મજુબ કાયદેસર કાયગવાહી કરી સારી કામર્ીરી કરવામા ં

આવેલ છે. તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૦. 
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શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન :  
આગામી ઉત્તરાયણ તહવેાર વનમીતે વસન્થેટીક મટીરીયલ્સથી બનેલ ચાઇનીઝ 

દોરીના ૩ રોલ સાથે એક ઇસમને પકડતી શાહીબાગ પોલીસ   
 

   મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,સેક્ટર-
૨,અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે નાઓના માર્ગદશગન 
હઠેળ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘એર્ફ’િીવીઝન, અમદાવાદ શહરે તથા મસમન.પો.ઈન્સ.શ્રી 
એ.કે.પટેલ સા.ની સચુના આિારે આજરોજ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સવેલન્સ સ્કવોિના સ્ટાર્ફના 
માણસો સાથે આર્ામી ઉતરાયણના તહવેાર સબિંે ચાઇંનીઝ દોરી વેચાણ કરતા ઇસમો મવરૂધ્િ 
કેશો શોિી કાઢવા સારુ પેટ્રોલીંર્મા ંહતા તે દરમ્યાન બાતમી હકીકત આિારે ચમનપરુા સકગલ પાસે 
કિીયાની ચાલી આર્ળ રોિ ઉપર એક ઇસમ મસન્થેટીક મટીરીયલ્સથી બનેલ ચાઇનીઝ દોરીના 
રોલ કુલ-૦૩ જે એક નરં્ની ડકિંમત રૂ-૪૦૦/- લેખે કુલ્લે-૦૩ રોલની ડક.રૂ.૧૨૦૦/- ની રાખી 
મે.પોલીસ કમીશ્નર શ્રી ની કચેરીના જાહરેનામા ક્રમાકં-મવશેષ શાખા/એચ સેક્શન/મકર 
સકં્રામંત/પરમીટ/૮૧૩/૨૦૧૯ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ નો ભરં્ કરી મળી આવતા તેના મવરુધ્િમા ંિી 
ઇપીકો કલમ-૧૮૮ તથા જીપીએકટ કલમ-૧૧૭ મજુબ કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
આરોપીનુ ંનામ ;- મવજયભાઇ ઉરે્ફ ર્લબો લક્ષ્મણભાઇ જાતે પટણી (સાર્િીયાવાળા) ઉવ.૩૩ રહ-ે
બ્લોક ન.ં૮ ઔિાના મકાનમા ચામુિંા બ્રીજ પાસે ચમનપરુા સકગલ શાહીબાર્ અમદાવાદ શહરે 
મદુ્દામાલ ;- મસન્થેટીક મટીરીયલ્સથી બનેલ ચાઇનીઝ દોરીના રોલ કુલ-૦૩ જે એક નરં્ની ડકિંમત 
રૂ-૪૦૦/- લેખે કુલ્લે-૦૩ રોલની ડક.રૂ.૧૨૦૦/- નો મદુ્દામાલ મળી આવેલ છે. 
કામગીરી કરનાર અવધ./કમકચારી;- સવેલન્સ સ્કવૉિ પો.સબ.ઇન્સ.એસ.એ.દેસાઇ તથા 
અ.મ.સ.ઇ.વસતંલાલ મર્નલાલ બ.ન.ં૫૫૧૩ તથા અ.હ.ેકો. પ્રડદપમસિંહ શીવમસિંહ બ.ન.૯૬૬૭ તથા 
અ.હ.ેકો. લાલજીભાઇ મશવરામભાઇ બ.ન.ં૮૯૭૨ તથા અ.પો.કો. રાજેશ અંબાલાલ બ.ન.ં૪૯૬૭ તથા 
અ.પો.કો. ભપેુન્ર કરશનભાઇ બ.ન-ં૪૬૧૮ તથા અ.પો.કો રોહીતમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.ન-ં૫૬૮૨ તથા 
અ.પો.કો જર્દીશભાઇ મોહનભાઇ બ.ન-ં૬૩૩૦ તથા અ.પો.કો સરેુન્રમસિંહ દોલતમસિંહ બ.ન-ં૮૮૦૫ 
તથા અ.પો.કો.કીરપાલમસિંહ બ.ન-ં૮૮૨૧ 
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 કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રવતબધંીત પ્લાસ્સ્ટક/વસન્થેટીક મટીરીયલથી બનેલ ચાઈનીઝ દોરી સાથે આરોપીને 

પકડી પાડતી કાલપુરુ પોલીસ  

 

                             આર્ામી મકરસકં્રાતીના તહવેાર અનસુિંાને અમદાવાદ શહરેમા 
બહારથી પ્રમતબિંીત પ્લાસ્સ્ટક/મસન્થેટીક મટીરીયલથી બનેલ ઘાતક ચાઈનીઝ દોરી લાવી ચોરી 
છુપીથી વેચાણ કરતા ઇસમો મવરુદ્ધ કાયદેસર કાયગવાહી કરવા સારુ અમદાવાદ શહરે પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા મે.અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ શ્રી અમમત મવશ્વકમાગ 
સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુિંાને નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી આર.એર્ફ.સરં્ાિા સાહબે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી િી’’ િીવીઝન  િી.એચ.દેસાઇ સાહબે નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ તેમજ 
કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી વી.િી.વાળા સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના 
આિારે કાલપુરુ બહાર ચોકી પો.સ.ઇશ્રી જે.એમ.પરમાર તથા હ.ેકો.મકેુશભાઇ જાયમલભાઇ 
બ.ન.ં૬૦૪૪ તથા પો.કો.સદંીપભાઇ બાબભુાઇ બ.ન.ં૪૯૨૦ તથા પો.કો. બળવતંમસિંહ સરદારમસિંહ 
બ.ન.ં ૬૫૬૫ તથા લોર. ડકશોરકુમાર મર્નભાઈ બ.ન.ં ૧૧૯૫૪ નાઓ પેટ્રોલીંર્મા હતા તે દરમ્યાન 
હ.ેકો.મકેુશભાઇ જાયમલભાઇ બ.ન.ં૬૦૪૪ તથા પો.કો.સદંીપભાઇ બાબભુાઇ બ.ન.ં૪૯૨૦ નાઓની 
સયંકુત બાતમી હકીકત આિારે કાલપુરુ દરવાજાની અંદર આવેલ ભિંેરી પોળના નાકે જાહરેમાથી 
આરોપી બબ્રજેશ જયેશકુમાર દાણી (વૈષ્ણવ) ઉ.વ ૩૧ રહ,ે મ.ન.ં ૧૦૫૭ તોતળાજીની પોળ, મોચીનો 
ખાચંો, રાજામહતેાની પોળની અંદર કાલપુરુ અમદાવાદ શહરે નાઓને પ્લાસ્સ્ટક/મસન્થેટીક 
મટીરીયલથી બનેલ રે્રકાયદેસર ચાઈનીઝ દોરી ના કુલ્લે ટેલરો નરં્-૧૯ ડક.રુ.૩,૮૦૦/- તથા 
એક્ટીવા ર્ાિી ન ંGJ-01-FX-8286 ડક.રૂ.૧૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે ડક.રૂ.૧૮૮૦૦/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ 
સાથે પકિી અટક કરી કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૨૬૨૦૦૦૦૮   િી ઇપીકો કલમ 
૧૮૮ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૧૭ મજુબ પ્રમતબમંિત ચાઇનીઝ દોરીના જાહરેનામા ભરં્નો ગનુો 
દાખલ કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે  
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શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  

 
પ્રવતબધંીત ચાઇનીઝદોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી શાહપરુ પોલીસ 

 
              આર્ામી મકરસકં્રાતીના તહવેાર અનસુિંાને અમદાવાદ શહરેમા બહારથી ઘાતક 
ચાઇનીઝ દોરી લાવી ચોરી છુપીથી વેચાણ કરતા ઇસમો મવરૂધ્િ કાયદેસર કાયગવાહી કરવા સારૂ 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નરશ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા મે.અમિક પોલીસ કમમશ્નર સેકટર-
૧ શ્રી અમમત મવશ્વકમાગ સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુિંાને નાયબ પોલીસ કમમશ્નરઝોન-૨ 
શ્રી િમેન્રશમાગ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર એસ.કે.મત્રવેદી“સી” િીવીઝન સાહબે નાઓના 
માર્ગદશગન હઠેળ શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન અમિકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુિંાને મસમનયર 
પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી આર.કે.અમીન સાહબે તથા સેકન્િ પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી આર.જે.ચિુાસમા 
સાહબે નાઓએ ઉતરાયણના તહવેાર અનસુિંાને પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ચાઇનીઝ દોરીન ુવેચાણ 
તેમજ હરેારે્ફરી અટકાવવા સારૂ સવેલન્સ સ્કોિના પો.સ.ઇ. શ્રી પી.જે.સોલકંી સાહબે નાઓને આપેલ 
સચુના આિારે સવેલન્સ સ્કોિના મ.સ.ઈ. ઇસ્માઇલભાઈ ઇકબાઇલભાઈ બ.ન.7689 નાઓની 
ટીમના પો.કો. અતલુકુમાર જયેન્રભાઈ બ.ન.2864 તથા પો.કો.અક્ષયકુમાર દશરથલાલ  
બ.ન.12856 તથા પો.કો. હાડદિકકુમાર કોદરભાઈ બ.ન.ં1211 નાઓ પેટ્રોલીંર્મા હતા તે દરમ્યાન 
પો.કો. અતલુકુમાર જયેન્રભાઈ બ.ન.2864 તથા પો.કો.અક્ષયકુમાર દશરથલાલ  બ.ન.12856 
નાઓની સયંકુત બાતમી હકીકત આિારે શાહપરુ સદેંશપે્રસ બેચરસથુારનુ ંિહલે ુઘ.ન.ં  402 આર્ળ 
જાહરેમાથી આરોપી હામમ લીયાકતહુસેન ઝુલાયા ઉવ-૨૦ રહ-ે મ.ન.402/બેચરસથુારન ુ  િહલે,ુ 
સદેંશ પે્રસની બાજુમા રેટીયાવાિી શાહપરુ  અમદાવાદ શહરે નાઓન ેકુલ્લે-08 રોલની ડક રૂ. 1760/- 
ના મતાના મદુ્દામાલ સાથે પકિી અટક કરી શાહપરુ પોલીસ સ્ટેશન િી ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા 
CRPC ૧૯૭૩ ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧)(ય)ુ,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ 
મજુબ પ્રમતબમંિત ચાઇનીઝ દોરીના જાહરેનામા ભરં્નો ગનુો દાખલ કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે  
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એરપોટક  પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ચાઈનીઝ દોરીનુ ંગેરકાયદેસર વેચાણ કરતા ઈસમને પકડતી એરપોટક  પોલીસ  
 

   મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,સેક્ટર-
૨,અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘જી’ િીવીઝન, અમદાવાદ શહરે નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ મસમન.પો.ઈન્સ. શ્રી 
કે.સી.રાઠવા સાહબે નાઓએ હાલમા ંપો.સ્ટે.મવસ્તારમા ંઆર્ામી ઉત્તરાયણના તહવેાર અનસુિંાને 
પ્રમતબમંિત ચાઈનીઝ દોરી, કાચથી પાયેલી દોરી તેમજ તકુ્કલ મવરે્રે કોઈ દુકાનદાર રે્રકાયદેસર 
વેચાણ કરતા ંમળી આવે તો કાયદેસરની કાયગવાહી આપેલ સચુના આિારે સવેલન્સ સ્કવૉિના 
પો.સબ.ઈન્સ. શ્રી િી.બી.પ્રજાપમત તથા સ્ટાર્ફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંર્મા ં
હતા દરમ્યાન અ.હ.ેકો. ડદનેશભાઈ જીવાજી નાઓની બાતમી આિારે આરોપી- પોપટભાઈ 
રામજીભાઈ પટણી (કતેરાવાળા) ઉ.વ.૭૨ રહ-ેજોર્ણીમાતાના કાચા છાપરા, રાજીયાપીર ની 
દરર્ાહની સામે, ભરશે્વર, સરદારનર્ર, અમદાવાદ શહરે નાઓને ભરશે્વર જોર્ણીમાતાના છાપરામા ં
ચોરી છુપીથી પ્રમતબમંિત ૧૭ ટેલર ચાઈનીઝ ચોરી મળી આવેલ. જે એક ટેલરની ડકિં.રૂ.૧૫૦/- લેખે 
કુલ-૧૭ ટેલર ની ડક.રુ.૨૫૫૦- ર્ણી શકાય તે પચંનામા મવર્તે કબ્જે કરી સદરી ઈસમ મવરૂધ્િ 
મે.પોલીસ કમીશ્નરશ્રી, અમદાવાદ શહરે કચરેીના જાહરેનામા ક્રમાકં-ર્/ઉપક/લાયસન્સ 
શાખા/૦૩/૨૦૨૦ તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ નો ભરં્ કયાગ બદલ ઇ.પી.કો. કલમ-૧૮૮ તથા જીપીએકટ 
કલમ-૧૧૭ મજુબની કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
આરોપીઓના નામ : (૧) પોપટભાઈ રામજીભાઈ પટણી (કતેરાવાળા) ઉ.વ.૭૨ રહ-ેજોર્ણીમાતાના 
કાચા છાપરા, રાજીયાપીર ની દરર્ાહની સામે, ભરશે્વર, સરદારનર્ર, અમદાવાદ શહરે 
 

મદુ્દામાલ :  ૧૭ ટેલર ચાઈનીઝ દોરીની ડક.રુ.૨૫૫૦/- ર્ણી શકાય           
 

કામર્ીરી કરનાર અમિકારી/કમગચારી :  

(૧) પો.સબ.ઈન્સ. શ્રી િી.બી.પ્રજાપમત                  

(૨) અ.હ.ેકો.ડદનેશભાઈ જીવાજી બ.ન.ં૮૧૮૧ 

(૩) અ.પો.કો.જર્દીશકુમાર જયતંીલાલ બ.ન.ં૮૪૯૩ 

(૪) અ.લો.ર.દશરથકુમાર અમતૃભાઈ બ.ન.ં૧૧૭૨૯ 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રવતબધંીત ચાઈનીઝ દોરીન ુવેચાણ કરતા આરોપીને પકડી પાડતી 

   મે.પોબલસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર૨ તથા ના.પો.કમમશ્રી ઝોન૦૬ તથા મ.પો.કમમશ્રી .જે. િીવીઝન નાઓએ અર્ામી ઉત્તરાયણ 
પવગના આવનાર તહવેારને લઈને અમદાવાદ શહરે ખાતે મે.પો.કમમશ્રી નાઓએ ચાઈનીઝ દોરી 
¸કાચની પાયેલ દોરી વિ ેપતરં્ ચર્ાવવામા ંઉપયોર્ કરવામા ંઆવતો હોય અને પયાગવરણને 
નકુસાન કરતા હોય અને પશ ુપક્ષીના જાનમાલને હાની પહોંચાિતા હોય જેથી આવા ચાઈનીઝ 
દોરી તેમજ ચાઈનીઝ તકુ્કલ મવરે્રેન ુચોરી છુપીથી વેચાણ કરનાર ઈસમો મવરુધ્િ કાયદેસરની 
કાયગવાહી કરવા જાહરેનામ ુપ્રમસધ્િ કરેલ હોય જે અન્વયે ઉપરી કચેરી તરર્ફથી આવા કેસો શોિી 
કાઢવા સચુના કરેલ હોય જે અનસુિંાને નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સપેકટરશ્રી નાઓની 
સચુના મજુબ સવેલેન્સ સ્કોિના પો.સબ.ઈન્સશ્રી જે.એસ.ચૌિરી તથા સાથેના સ્ટાર્ફના માણસો 
તા૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપરોકત કામર્ીરી કરવા સારૂ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપેટ્રોબલિંર્મા ં
હતા દરમ્યાન બચરાર્પાકગ સોસાયટી પાસે આવતા ં પોલીસ સ્ટાર્ફની સયંકુત બાતમી આિારે 
અલીર્ફનર્ર સોસાયટીમા ંમસુ્તરુ્ફા મસ્જીદની બાજુમા ંઅબ્દુલસાદીક અબ્દુલવહાબ અંસારી નાઓની 
પતરં્ની દુકાનમા ંચાઈનીઝ દોરીના રીલ (ટેલર) નરં્ ૦૬ જે એક રીલ (ટેલર) ની ડક.રૂ.૧૫૦/- 
લેખે મળી આવેલ નરં્-૬ રીલ (ટેલર) ની ડક.રૂ.૯૦૦/-.ની મત્તાના ર્ેરકાયદેસર રીતે સતંાિી રાખી 
કોઈપણ જાતના વેચવા અંર્ે લાયસન્સ કે પરવાના વર્ર ર્ેરકાયદેસર વેચાણ કરતા મળી આવતા 
સદરી આરોપીઓને તા૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાર્ે પકિી િી ઈપીકો કલમ ૧૮૮ 
તથા જીપી એકટ કલમ ૧૭૭ મજુબ કાયદેસરની કાયગવાહી કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે  
આરોપીઓન ુનામ: અબ્દુલ સાદીક અબ્દુલ વહાબ જાતે અંસારી ઉ.વ.૪૨ િિંો.વેપાર રહ.ેમ.ન.ં૩¸ 
કામશયાના સોસાયટી અલીર્ફનર્ર સોસાયટીની સામ ેકેનાલ રોિ નારોલ અમદાવાદ શહરે 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી: 
સવેલેન્સ સ્કોિ પો.સબ.ઈન્સ.જે.એસ.ચૌિરી તથા સયંકુત બાતમી આપનાર પો.કો.મવજયમસિંહ 
લાખભુા બ.ન.ં૬૧૭૯ તથા પો.કો.ઈન્રજીતમસિંહ પરબતમસિંહ બ.ન.ં૯૯૫૮ તથા મ.સ.ઈ.નેભાભાઈ 
મેરામણભાઈ બ.ન.ં૭૮૦૭ તથા પો.કો.િમગમવજયરાજમસિંહ મેઘરાજમસિંહ બ.ન.ં૫૯૧૮ તથા બીજા 
સાથેના માણસો  

 


