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 તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦  બધુવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૩૩૭/૨૦૨૦ 

 

" હરીયાણા ખાતે યોજાયેલ ૩૮ મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ 
એકવેસ્ટેરીયન મીટમાાં મેિલ મેળવી કરેલ પ્રશાંસનીય કામગીરી " 

૩૮મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ એકવેસ્ટેરીયન મીટ અને માઉડટેિ પોલીસ િયટુી મીટ, 
ભોડદસી, રાજ્ય હરીયાણા ખાતે તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦ દરમ્યાન યોજાયેલ 
જેમાાં શ્રી નરસસમ્હા કોમાર, અસિક પોલીસ મહાસનદેશક, P & M નાઓના સીિા માર્ગદશગન હઠેળ 
ગજુરાત માઉડટેિ પોલીસ ટીમે પણ ઉત્સાહપવૂગક ભાર્ લીિેલ હતો. આ પોલીસ મીટમાાં 
ઘોિેસવારીની અલર્ અલર્ સ્પિાગઓ યોજાયેલ જેમાાં ગજુરાત માઉડટેિ પોલીસની ટીમનુાં નેતતૃ્વ 
કરી પોલીસ ઇડસ. શ્રી એમ.એસ. બારોટ, અશ્વ તાલીમ શાળા, ગ.ુરા. અમદાવાદ નાઓ ર્યેલ હતા. 
જેમાાં 
(૧) પોલીસ ઇડસ્પેકટરશ્રી એમ.એસ.બારોટ, અમદાવાદ શહરે નાઓએ અન ેતેમના સાથી પો.સ.ઇ. 
શ્રી આઇ.એસ. રાઠોિ, જીલ્લો: વિોદરા ગ્રામ્ય, મ.સ.ઇ. શ્રી આર.જે. યાદવ અને મ.સ.ઇ.શ્રી 
એન.એમ.તાંબોલીયા જીલ્લો: કચ્છ-ભજુ નાઓએ ટીમ ટેડટ-પૈર્ીંર્માાં ર્ોલ્િ મેિલ મેળવેલ છે.  
(૨) મેિલે રીલ ેઇવેડટમાાં મ.સ.ઇ.શ્રી એન.એમ.તાંબોલીયા જીલ્લો: કચ્છ-ભજુ; હ.ેકો.શ્રી જી.એચ.મીર 
જીલ્લો: નિીયાદ-ખેિા અન ે હ.ેકો.શ્રી આર.બી.ઠાકોર જીલ્લો: બનાસકાાંઠા નાઓએ ર્ોલ્િ મેિલ 
મેળવેલ છે.   

(૩) વ્યક્તતર્ત ટેડટ-પૈર્ીંર્ની ઇવેડટમાાં હ.ેકો.શ્રી એચ.એન.પ્રજાપસત જીલ્લો: અમદાવાદ ગ્રામ્ય 
નાઓએ ભાર્ લઇ બ્રોડઝ મેિલ મેળવેલ છે.  

જે બાબતે ભારતભરમાાં ગજુરાત માઉડટેિ પોલીસ ટીમ દ્વારા ગજુરાત પોલીસનુાં અને ગજુરાત 
માઉડટેિ પોલીસનુાં નામ રોશન કરવા બદલ મેં. પોલીસ મહાસનદેશક અને મખુ્ય પોલીસ અસિકારી, 
ગ.ુરા. ર્ાાંિીનર્ર અને મેં. પોલીસ કસમશ્નરશ્રી, અમદાવાદ શહરે નાઓએ ગજુરાત માઉડટેિ પોલીસ 
ટીમને સડમાનીત કરી તઓેન ેપ્રસાંશનીય કામર્ીરી કરવા બદલ અભભનાંદન પાઠવેલ છે.    

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



2 

 

  

 

 

 



3 

 

જુગારના આરોપીની અટકાયતની મવગત 
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

દાણા-બીલ્લાનો હારજીતનો જુગાર રમતા ઇસમોને પકિી પાિતી 
મેઘાણીનગર પોલીસ 

    મે. પોલીસ કસમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અસિક પોલીસ ્ કસમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ ્કસમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કસમશ્નરશ્રી “જી” ડિવીઝન 
નાઓના માર્ગદશન હઠેળ સીનીયર પોલીસ ઇડસપેતટર િી.જે.ચિુાસમા નાઓની સચુના હઠેળ 
સવેલડસ સ્કોિના પ્રો.પો.સ.ઇ. વી.એ.હરકટ તથા મ.સ.ઇ ડદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.ન.૭૬૧૧, 
પ્રો.મ.સ.ઇ.ડદક્વવજયસસિંહ ભારતસસિંહ તથા હ.ેકો. ડદનકરકુમાર ભીખાભાઈ બ.નાં.૩૦૪૨ 
એલ.આર.અરુણસસિંહ યશપાલસસિંહ બ.નાં.૪૨૪૭ તથા એલ.આર. ડકરણસસહ ર્ોપાલસસહ બ.ન.૧૨૪૩ 
તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો પોલીસ સ્ટેશન સવસ્તારમાાં પ્રોહી. જુર્ારની પ્રવતૃ્તી નેસ્તનાબદુ કરવા 
સારૂ પેટ્રોલીંર્માાં હતા દરમ્યાન પ્રો.પો.સ.ઇ. વી.એ.હરકટ તથા પ્રો.મ.સ.ઇ.ડદક્વવજયસસિંહ ભારતસસિંહ 
તથા નાઓની બાતમી હડકકત આિારે બાંર્લા એરીયા રબારી વાસ જોર્ણી માતાના માંડદર પાસે 
સોનલબેન છારાના મકાનમાાં રેિ કરી નીચે જણાવેલ આરોપીઓને દાણા બીલ્લાના જુર્ાર રમતા 
રોકિા રૂપીયા ૧૭,૫૩૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાં.૭ ડકિં.રૂ.૧૪,૦૦૦/- તથા ટુ ન્વ્હલર ૩ 
ડકિં.રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/- તથા રૂપીયા ૧૦, ૨૦, ૫૦, ૧૦૦, ૨૦૦, ૫૦૦ ના દરના પ્લાસ્ટીકના બીલ્લા 
નાંર્-૨૬૬ ડકિં.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧,૫૬,૫૩૦/- ની મત્તાના મદુ્દામાલ સાથે 
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૪૫ વાર્ે પકિી અટક કરી મેઘાણીનર્ર પોલીસ સ્ટેશન પાટગ 
બી ગ.ુર.નાં-૧૧૧૯૧૦૩૩૨૦૦૧૯૩/૨૦૨૦ િી જુર્ાર િારા કલમ ૪, ૫, મજુબનો ગનુો દાખલ કરી 
કાયદેસરની કાયગવાહી કરેલ છે તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 
આરોપીઓનુાં નામ સરનામ ુ 
(૧) હર્ગદ ઉફે મુાંર્િા જીલાભાઈ જાતે તમાંચે ઉ.વ.૪૩ રહ.ેએફ વોિગ કચ્છી પાિા, ભીલ વાસ, 
કુબેરનર્ર, સરદારનર્ર, અમદાવાદ શહરે + ૧૧ = ૧૨ 
કામર્ીરી કરનાર અસિકારીશ્રી/કમગચારી  
(૧)સવેલડસ પ્રો.પો.સ.ઇ.વી.એ.હરકટ (૨)મ.સ.ઇ ડદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.ન.૭૬૧૧ 
(૩)પ્રો.મ.સ.ઇ. ડદક્વવજયસસિંહ ભારતસસિંહ (૪)મ.સ.ઇ આનાંદસસિંહ નાથસુસિંહ બ.નાં.૭૩૦૧ (૫)હ.ેકો. 
સસરાજાઅહમેદ ભલયાકતાલી બ.નાં.૮૩૩૮ (૬)હ.ેકો. ડદનકરકુમાર ભીખાભાઈ બ.નાં.૩૦૪૨ (૭)પો.કો. 
ચેતનસસિંહ રાજ ેંદ્રસસિંહ બ.નાં.૮૪૬૭ (૮) એલ.આર.અરુણસસિંહ યશપાલસસિંહ બ.નાં.૪૨૪૭ (૯)એલ.આર. 
ડકરણસસહ ર્ોપાલસસહ બ.ન.૧૨૪૩ (૧૦)એલ.આર. તરાંર્કુમાર રમણભાઇ  બ.નાં. ૬૧૯ (૧૧) 
એલ.આર. રીતેર્ નાંદલાલ બ.નાં.૧૧૬૪૫ 
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"મસુ્કાન માટે રક્તદાન" 
 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  

 

                              ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આજરોજ "મસુ્કાન માટે રતતદાન" સ્વચૈ્છીક રતતદાન 
કેમ્પ નુાં આયોજન કરેલ હોય, જેમાાં પોલીસ કમગચારીઓ તેમજ સામાજજક આરે્વાનો તથા સામાજજક 
કાયગકરો તેમજ સામાજજક સાંસ્થાઓના સભ્યો એ સ્વૈચ્છીક રતતદાન સારૂ એકત્રીત થયા હતા.  
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પાસા અટકાયતીની મવગત 
ગનુા મનવારણ શાખા : 
                           અમદાવાદ શહરે સવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવસૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કસમશ્ર્નર શ્રી આશીર્ ભાડટયાનાઓએ તા.૧૮.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે સવસ્તારમાાં સમલતત સબાંિીÊ શરીર સબાંિી  ગનુાડહત પ્રવસૃતઓ કરતા ઇસમો સવરુધ્િ 
નીચે મજુબની સવર્તે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
 

 

  સદ્દામહુસેન હનીફભાઈ શેખ રહવેાસી- મશુાનર્ર નવાબનર્ર બશીર 
ડકરાણા સ્ટોર પાસે છપરામા શાહ આલમ અમદાવાદ શહરે તથા 
શાહઆલમ નર્ર આલા હજરત મસ્જીદપાસે બેરલ માકેટ દાણીલીમિા 
અમદાવાદ શહરે 

 

➢ અમદાવાદ શહરેના સનકોલ પોલીસ સ્ટેશન સવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી 
ફરીયાદીઓએ પાકીર્મા પાકગ કરેલ મો.સા.ની ચોરી કરી લઈ જઈ ચોરી કરી મેળવેલ 
મો.સા.વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના કબ્જજામા રાખી એકબીજાના મેળાપીપણા મા આથીક 
નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જનતાને આથીક નકુશાન કરનાર ગનુાડહત માનસ િરાવનાર 
ઈસમો નામે ૧. રાકેશભાઈ મનભુાઈ આનાંદભાઈ આણદાણી  રહ.ેમ.ન.૩૨ બજરાંર્ સોસાયટી 
આનાંદ ફલેટની બાજુમા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેિીયમ બાપનુર્ર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન 
ર્ામ- ભીંર્રાિ ત.લાઠી જજ.અમરેલી ૨.અ શ્વીનભાઈ મનભુાઈ આનાંદભાઈ આણદાણી રહ.ે 
મ.ન.૩૨ બજરાંર્ સોસાયટી આનાંદ ફલેટની બાજુમા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેિીયમ બાપનુર્ર 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ- ભીંર્રાિ ત.લાઠી જજ.અમરેલી માથાભારે સ્વભાવ િરાવનાર 
ઈસમ નામે સવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને વિોદરા તથા સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની 
તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 રાકેશભાઈ મનભુાઈ આનાંદભાઈ આણદાણી  રહ.ેમ.ન.૩૨ બજરાંર્ 
સોસાયટી આનાંદ ફલેટની બાજુમા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેિીયમ બાપનુર્ર 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ- ભીંર્રાિ ત.લાઠી જજ.અમરેલી 

 

અ શ્વીનભાઈ મનભુાઈ આનાંદભાઈ આણદાણી રહ.ે મ.ન.૩૨ બજરાંર્ 
સોસાયટી આનાંદ ફલેટની બાજુમા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેિીયમ બાપનુર્ર 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ- ભીંર્રાિ ત.લાઠી જજ.અમરેલી 

 
 

➢ આ ઉપરાાંત શરીરસબાંિી ગનુાઓની પ્રવસૃત સાથે સાંકળાયેલ અડય ૧ ઇસમ મળી કુલ્લે ૪ ઇસમો 
મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વિોદરા જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  


