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તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯      રવિિાર  
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૨૧૭૩/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ કરેલ અટકાયતની વિગત 
એરપોટટ  પોલીસ સ્ટેશન :  

પાસા હઠેળ અટકાયત ટાળવા નાસતા-ફરતા આરોપીની ધરપકડ કરતી 
એરપોટટ 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’ ડીવીઝન, અમદાવાદ શહરે નાઓના માર્ટદશટન હઠેળ પો.સ્ટે. 
મવસ્તારમા ંશરીર સબધંી બનાવો અટકાવવા તથા આવા બનાવોમા પકડાયેલ આરોપીઓ મવરુધ્ધ 
અટકાયતી પર્લા લેવા મળેલ સચુના આધારે પો.ઇન્સ.શ્રી કે.સી.રાઠવા નાઓએ ર્ઇ તા-
૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મે.પો.કમમસાશ્રી નાઓના તરફ આરોપી અરૂણ પ્રહલાદભાઇ ઠાકોરનાઓ 
મવરુધ્ધ પાસા દરખાસ્ત પાઠવેલ જે પાસા દરખાસ્ત અનસુધંાને મે.પો.કમમશ્રી નાઓના હુકમ 
ક્રમાકં-PCB/DTN/PASA/૯૫૨/૧૯ ના પાસા અટકાયતી અરૂણ પ્રહલાદભાઇ જાતે-ઠાકોર, ઉ.વ-
૨૬, રહ-ેપોપટલાલ આત્મારામની જુની ચાલી સાર્ર હોટલની સામે મેઘાણીનર્ર ચમનપરુા 
અમદાવાદ શહરે નાઓ પોતાની પાસા હઠેળ અટકાયત ટાળવા નાસતો ફરતો હોઇ જે આરોપીને 
પકડી પાડવા પો.ઇન્સશ્રી કે.સી.રાઠવાનાઓની સચુના આધારે સવેલન્સ સ્કવૉડના પો.સબ.ઈન્સ. 
શ્રી ડી.બી.પ્રજાપમત તથા સ્ટાફના માણસોએ સદરી આરોપીની આજરોજ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના 
રોજ ધરપકડ કરેલ હોઇ સદરી આરોપીને ઉપરોક્ત પાસા હુકમની બજવણી કરી ભજુ જેલ ખાતે 
મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે.   

 

જનસાંપકટ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપીઓનુ ંનામ : અરૂણ પ્રહલાદભાઇ જાતે-ઠાકોર, ઉ.વ-૨૬, રહ-ેપોપટલાલ આત્મારામની જુની 
ચાલી સાર્ર હોટલની સામે મેઘાણીનર્ર ચમનપરુા અમદાવાદ શહરે 

 
આરોપી મવરુધ્ધ દાખલ થયેલ ગનુાઓ  (૧) મેઘાણીનર્ર પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર ન-ં૧૬૬/૧૭ ધી ઇપીકો 
કલમ-૩૦૭, ૩૨૩, ૨૯૪ (ખ), ૧૧૪ ૫૦૬(૨) તથા જી.પી એક્ટ કલમ- ૧૩૫(૧) મજુબ (૨) 
એરપોટટ પો.સ્ટે. ફ ફ.ગ.ુર.ન.ં ૪૮/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ-૩૦૭, ૧૪૩, ૧૪૭ ,૧૪૮, ૧૪૯, ૫૦૭ તથા 
જી.પી એક્ટ ૧૩૫(૧)મજુબ          
કામર્ીરી કરનાર અમધકારી/કમટચારી :  
(૧) પો.સબ.ઈન્સ. શ્રી ડી.બી.પ્રજાપમત  (૨) અ.પો.કો.અલ્પેશમસિંહ ભવાનમસિંહ બ.ન.ં૪૧૪૦            
(૩) અ.પો.કો.મહને્રમસિંહ મળુુભા બ.ન.ં૧૦૧૨૭  (૪) અ.પો.કો.શક્ક્તમસિંહ મહાવીરમસિંહ બ.ન.ં૪૧૪૦      
(૫) અ.પો.કો.ર્ણેશભાઈ ધમાટભાઈ બ.ન.ં૭૧૮૭ (૬) અ.હ.ેકો ચેતનભાઇ દેવજીભાઇ બ ન-ં ૩૩૯૦  
(૭) અ.લો.ર. દશરથકુમાર અમતૃભાઈ બ.ન.ં૧૧૭૨૯ (૮) અ.લો.ર.જીર્રકુમાર રામજીભાઈ 
બ.ન.ં૧૧૩૦૫  

 

ગનુા વનિારણ શાખા : 
 

     અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના 
ઉદેશ્ય થી મે. પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાહટયા નાઓએ તા.૨૧.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ 
શહરેના જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ંવારંવાર મમલ્કત સબધંી/શરીર સબધંી ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ 
કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

➢ અમદાવાદ શહરેના એરપોટટ તથા સરદારનર્ર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોના ઘર 

આર્ળ પાકટ કરેલ ૧૧ મો.સા. ઉપર પોતાના સાર્હરતો સાથે જવલનશીલ પ્રવાહી નાખી 

મો.સા. સળર્ાવી તેમજ લોકોના ઘર પ્રવેશી પસમંા રહલે સોનાના દાર્ીનાની ચોરી કરવાની 

ટેવ ધરાવનાર અને ગનુાહહત માનસ ધરાવતા ઈસમ નામે રાહુલ ઉફે ધમુાડો જર્હદશભાઈ 

ધમાટભાઈ વાઘેલા રહવેાસી-૮૫૭/૩ ભીલવાસ પાણીની ટાકંી પાસે આંબાવાડી સરદારનર્ર 

અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ં

આવેલ છે. 
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રાહુલ ઉફે ધમુાડો જર્હદશભાઈ ધમાટભાઈ વાઘેલા રહવેાસી-
૮૫૭/૩ ભીલવાસ પાણીની ટાકંી પાસે આંબાવાડી સરદારનર્ર 
અમદાવાદ  

➢ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોલીસની કાયદેસરની ફરજ્મા રુકાવટ કરનાર કરી પોલીસ 

ઉપર છરી વડે હુમલો કરનાર તેમજ લોકોને છરી બતાવી બળજબરી પવુટક ર્ાડીમા બેસાડી 

દશ હજાર કાઢી લેનાર તમેજ મવસ્તારના લોકોન ેછરી બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી 

આપનાર ઝનનુી અને ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે અ જીતમસિંહ હમીરમસિંહ ચદંનજી 

વાઘેલા રહવેાસી-એ/૫૬ કૈલાશપાકટ સોસાયટી સરેુલીયા રોડ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન-

ર્ામ- વસઈ તા-ચાણસ્મા જજ.-પાટણ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે 

મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

અ જીતમસિંહ હમીરમસિંહ ચદંનજી વાઘેલા રહવેાસી-એ/૫૬ કૈલાશપાકટ 
સોસાયટી સરેુલીયા રોડ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન-ર્ામ- વસઈ 
તા-ચાણસ્મા જજ.-પાટણ 

 
➢ અમદાવાદ શહરેના કાલપુરુ તથા ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોની પાસે લોનના 

જરુરી કાર્ળો મેળવી લોન મજુંર કરાવી લોકોને પૈસા નહી આપી મવશ્વાસધાત અને ઠર્ાઈ 

કરનાર ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ મનલેષભાઈ શકંરભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ રહવેાસી- 

૪૦ નટરાજ સોસાયટી ભાર્ટવ રોડ, કુબેરનર્ર સરદાર નર્ર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન- 

ર્ામ- સોપા તા- દહરે્ામ જજ.ર્ાધંીનર્ર મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે 

મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મનલેષભાઈ શકંરભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ રહવેાસી- ૪૦ નટરાજ 
સોસાયટીÊ ભાર્ટવ રોડ, કુબેરનર્ર સરદાર નર્ર અમદાવાદ શહરે 
મળુ વતન- ર્ામ- સોપા તા- દહરે્ામ જજ.ર્ાધંીનર્ર  

 

આ ઉપરાતં અન્ય મમલક્ત સબધંી પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૧ ઇસમ મળી કુલ્લે ૪ ઇસમો મવરુધ્ધ 
પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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નાસતા-ફરતા આરોપીની અટકાયતની વિગત 

 

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

મહસેાણા કોટટના વોરંટ આધારે આરોપીને પકડી પાડતી શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન  

  મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,સેક્ટર-
૨, અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘એફ’ડીવીઝન, અમદાવાદ શહરેનાઓના માર્ટદશટન હઠેળતથા શાહીબાર્ 
પોલીસ સ્ટેશન મસમન.પો.ઈન્સ.શ્રી એ.કે.પટેલ સા.ની સચુના આધારે શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન 
મવસ્તારમા ં રહતેા મવનભુાઇ ઉફે પપ્પ ુ ભવરલાલ જૈન (મારવાડી) રહ,ે એ-૬ વસતં મવહાર 
ફ્લેટ,રાજસ્થાન હોસ્પીટલ પાછળ, શાહીબાર્ અમદાવાદ નાઓન ુમહસેાણા કોટટ દશમમા ંએડી. 
J.M.F.C.મેજી. શ્રીનાઓએ વોરંટ કાઢેલ જે વોરંટ આધારે આરોપી મવનભુાઇ ઉફે પપ્પ ુભવરલાલ 
જૈન (મારવાડી) રહ,ે એ-૬ વસતં મવહાર ફ્લેટ,રાજસ્થાન હોસ્પીટલ પાછળ, શાહીબાર્ 
અમદાવાદનાને તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પકડી વોરંટ આધારે 
મહસેાણા કોટટમા ં રજુ કરતા જેને કોટટ કસ્ટડીમા ં મોકલી આપેલ હોય જે ઇસમ મવરૂધ્ધ ઘણા 
પ્રોહીબીશનના ગનુાઓ નોંધાયેલ હોવાની હહકકત જાણવા મળેલ હોય સદર આરોપી હાલમા ં
મહસેાણા એસ. એસ. દેસાઇ સાહબેની કોટટ કસ્ટડીમા ંછે.  
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વિશ્વાસઘાત અને છેતરપીંડીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
    

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
 

એકલ-દોકલ રાહદારીને િાતોમાાં ભોળિી વિશ્વાસમાાં લઈ પસૈા-દાગીના 
કઢાિી લેતી ગેંગના સાગરરતને પકડી પાડી ઓઢિ પો.સ્ટે. ના છેતરપીંડી ના 

ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી અમદાિાદ શહરે ક્રાઈમ બ્ાન્ચ. 
 

   એકલ-દોકલ ઉંમરલાયક રાહદારીઓને વાતોમા ં ભોળવી તેઓનો મવશ્વાસ 
કેળવી તેઓ પાસેથી છેતરપીંડીથી સોનાના દાર્ીના તથા હકિંમતી ચીજવસ્તઓુ કઢાવી લઇ 
છેતરપીંડી મવશ્વાસઘાતના ઘણા ગનુ્હાઓ બનવા પામેલ હોય આ ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ 
અમદાવાદ શહરેના પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા તથા ક્રાઇમબ્ાચંના ખાસ પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રીઅજય કુમાર તોમર સાહબે નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે ક્રાઇમ 
બ્ાચંના નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી દીપન ભરન અને ક્રાઇમબ્ાન્ચના મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી બી.વી.ર્ોહહલ નાઓના માર્ટદશટન હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ. 
શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોડના માણસો આવા ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા દરમ્યાન 
સ્કોડના હ.ેકો. કૌમશક ર્ોમવિંદભાઇ તથા પો.કો.દશટનમસિંહ પ્રમવણમસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત 
આધારે નરૉડા ર્ેલેક્ષી મસનેમા પાસેથી આરોપી મવનોદ ઉફે મેડી સ/ઓ કેશાભાઈ પજુાભાઈ 
સોલકંી (ઝડંાવાળા) ઉ.વ.૨૬ રહ.ે ભીલવાસ , પાણીની ટાકંી પાછળ , સરદારનર્ર, અમદાવાદ શહરે 
નાને આજરોજ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પકડી પાડી સદરી આરોપીની પછુપરછ કરતા ં
આજથી આશરે વીસેક હદવસ અર્ાઉ તેણે તથા તેના અન્ય સાર્હરતે ભેર્ા મળી સવારના સમયે 
ઓઢવ મવરાટનર્ર રોડ પરથી એક ઉંમરલાયક બહને ચાલતા ં જતા ં હતા ં તેઓને વાતોમા ં
ભોળવી મવશ્વાસમા ંલઈ હરક્ષામા ંબેસાડી ઓઢવ પચંાલવાડીની સામે અ.મ્ય.ુકો. ના બર્ીચામા ંલઈ 
જઈ નોટોનુ ંબડંલ બતાવી આ બહનેે પહરેેલ સોનાનો દોરો તથા કાનમા ંપહરેેલ બટુ્ટીઓ મળી 
કુલ હકિં.રુ.૩૫૦૦૦/- ની મત્તાના સોનાના દાર્ીના કઢાવી લીધેલ અને આ દાર્ીના તેઓની નજર 
ચકુવી લઈ લીધેલ અને તેની જગ્યાએ રુમાલમા ં પથ્થરના ટુકડા મકુી રુમાલની ર્ાઠં વાળી 
તેઓને આપી છેતરપીંડી કરેલ હોવાની કબલુાત કરેલ હોય જે બાબતે ઓઢવ પો.સ્ટે. ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન.ં ૧૯૭/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬ , ,૪૨૦, ૧૧૪ મજુબનો ગનુો શોધાયેલ છે.  

શોધાયેલ ગનુો 
(૧) ઓઢવ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૧૯૭/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬ ,૪૨૦ , ૧૧૪ 
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પકડાયેલ આરોપીની એમ.ઓ 
   આ કામે પકડાયેલ આરોપી પોતાના સાર્હરત સાથે ભેર્ા મળી એકલ 
દોકલ રાહદારીઓને ટાર્ેટ કરતા હતા અન ે તઓે એકલ-દોકલ રાહદારીને વાતોમા ં ભોળવી 
મવશ્વાસમા ંલેતા હતા અને પોતાની પાસે ચોરીના દાર્ીના કે પૈસા છે તેમ જણાવી નોટોનુ ંબડંલ 
તેમજ દાર્ીના બતાવતા અને રાહદારી પાસેથી દાર્ીના કઢાવી તે દાર્ીના રુમાલમા ંવીંટી પરત 
આપતી વખતે આ દાર્ીનાના પડીકાની જગ્યાએ બીજુ ંપડીકંુ આપી નજર ચકુવી દાર્ીના વાળુ 
પડીકંુ લઇ મોકો જોઈ ત્યાથંી નીક્ળી જતા હતા.  
 

પકડાયેલ આરોપીનો ગનુાહીત પિુટ ઈતીહાસ 

 

   પકડાયેલ આરોપી અર્ાઉ શાહીબાર્, ઓઢવ, નરોડા તથા બાપનુર્ર 
પોલીસ સ્ટેશનોમા ં મવશ્વાસઘાત છેતરપીંડીના ગનુ્હાઓમા ં પકડાયેલ છે તેમજ પાસા હઠેળ 
જામનર્ર જેલમા ંપણ જઈ આવેલ છે.     

 આ આરોપીએ પોતાના સાર્હરત સાથે મળી આ મસવાય બીજાપણ આવા પ્રકારના 
ગનુાઓ આચરેલ છે કે કેમ? તેમજ તેની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સડંોવાયેલ છે કે કેમ ? તે 
બાબતે સઘન પછુપરછ તપાસ ચાલ ુહોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલાય 
તેવી સભંાવના છે.  
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 

િટિા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

રરઢા ત્રણ ગનેુગારને ચોરીની પાાંચ એક્ટીિા તથા એક પેશન પ્રો.મો.સા. સાથે પકડી 
કુલ છ(૬) ગનુા શોધી કાઢતી િટિા પોલીસ 

   અમદાવાદ શહરેમા ગનુાહહત પ્રવ્રતુી અટકાવવા સારૂ અમદાવાદ શહરે પોલીસ 
કમીશ્નરશ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સેકટર-૨ શ્રી 
મનપણૂા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ પો.કમી.ઝોન ૬ શ્રી બબપીન અહહરે સાહબે તથા મ.પો.કમમ. 
“જે” ડીવીઝન શ્રી આર.બી. રાણા સાહબે નાઓની સચુના તથા માર્ટદશટન હઠેળ વટવા પોલીસ 
સ્ટેશન મસનીયર પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એચ.વી.સીસારાનાઓએ વટવા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં
ગનુાહહત પ્રવ્રતુી અટકાવવા સારૂ સવે. પો.સ.ઇ. પી.કે.ર્ઢવી નાઓને આપેલ સચુના આધારે 
સવેલસં સ્કોડના પો.કો. જયરાજભાઇ વલકુભાઇ તથા અ.પો.કો.હહતેષભાઇ નાર્જીભાઇ નાઓની 
ચોક્કસ બાતમી હહકકત આધારે આજરોજ તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૯ ના રોજ વટવા અંબબકા બબ્જ નીચેથી 
આરોપી નામે (૧) અસ્લમ ઉફે છોટુ સ/ઓ અનવરભાઇ શેખ ઉ.વ.૨૧ ધધંો. મજુરીકામ 
રહ.ેઇસ્લામનર્ર,ગલુબાઇની ચાલી,મદીના મસ્જીદ પાછળ,સુદંરમનર્ર રખીયાલ અમદાવાદ 
શહરે મળુ વતન.મણીયાવ તા.જી.જોનપરૂ (ઉત્તરપ્રદેશ) (૨) હદપક હીરાભાઇ રાઠોડ ઉ.વ.૨૫ રહ.ે 
સરાણીયાવાસ જીમની ચાલીની પાછળ ઓઢવ અમદાવાદ શહરે (૩) અહમેદ અબ્દુલ સલામ શેખ 
ઉ.વ.૩૨ રહ.ેમવશ્વનાથનર્ર,હીના હોટલની પાછળ અજીત મમલ પાછળ રખીયાલ અમદાવાદ 
શહરેનાઓને (૧) એક બ્લ્ય ુકલરની એક્ટીવા જેનો નબંર જી.જે.૨૭ એ.આર. ૧૧૭૯ નો જણાયેલ 
જેનો એંજીન નબંર જોતા JF50ET2625769 તથા ચેસીસ નબંર ME4JF504HFT624880 નો છે 
જેની હક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- ની મતાના મદુ્દામાલ સાથે પકડી બલધેલ જે તમામ ઇસમોની 
યકુ્તીપ્રયકુ્તીથી પછૂપરછ કરતા અન્ય (૨) એક સફેદ કલરની એક્ટીવા ન.ં જી.જે.૦૧ 
એમ.જી.૨૩૧૧ નો જેનો એંજીન નબંર JC44E0897920 તથા ચેસીસ નબંર 
ME4JC449JA8021689 નો છે જેની હક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ર્ણાય .. 
(૩) એક બ્લેક કલરન ુ પેશન પ્રો મો.સા. ન.ંજી.જે.૨૭ ઇ.૦૪૦૬ નો જેનો એંજીન નબંર જોતા 
HA10ECB9J00074 તથા ચેસીસ નબંર MBLHA10EUB9J00483 નો જેની હક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- 
ર્ણાય 
(૪) એક ગે્ર કલરન ુ એક્ટીવા ન.ંજી.જે.૦૧ પી.સી. ૪૭૦૭  નો જેનો એંજીન નબંર જોતા 
JC44E2096221 તથા ચેસીસ નબંર ME4JC448EC8985216 નો જેની હક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ર્ણાય  
(૫) એક સફેદ કલરન ુએક્ટીવા ૩ જી નબંર જી.જે.૦૧ એફ.ડબ્લ્ય.ુ ૨૩૬૧ નો જેનો એંજીન ન.ં 
JF50ET4059224 તથા ચેસીસ નબંર ME4JF506MFT059066 નો  જેની 
હક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- ર્ણાય .  
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(૬) એક બ્લેક કલરન ુ એક્ટીવા ન.ંજી.જે.૨૭ બી.સી. ૭૬૦૩ નો જેનો એંજીન ન.ં 
JF50EU3032342 તથા ચેસીસ નબંર ME4JF505CGU032168  નો જેની હક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- 
ર્ણાય. 
                 સદર પાચં એક્ટીવા તથા એક પશેન પ્રો મો.સા. હક.રૂ.૧,૪૫,૦૦૦/- તથા એક 
મોબાઇલ ફોન હક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ સી.આર.પી.સી. કલમ 
૧૦૨ મજુબ તપાસ અથે પચંનામા મવર્તે કબજે કરી ઉપરોક્ત ત્રણેય ઇસમોને સી.આર.પી.સી. 
૪૧(૧)(ડી) મજુબના કામે આજરોજ તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪.૦૦ વારે્ પકડી અટક કરેલ 
છે.જે એક્ટીવા તથા મો.સા.ની નબંર આધારે તપાસ કરાવતા નીચે મજુબના ગનુાઓ શોધી કાઢેલ 
છે.  
(૧) વટવા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૪૩/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ  
 (૨) વટવા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૪૪/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ  
 (૩) ઇસનપરૂ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૩૪/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ  
 (૪) નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૩/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ   
 (૫) નારોલ કેનાલ રોડ ઉપર આવેલ ક્બ્સ્તાન બહારથી એક્ટીવા ચોરેલ છે.  
 (૬) સી.ટી.એમ. બબ્જ નીચેથી એક પેશન પ્રો મો.સા. ચોરેલ છે. 
                               સદરી આરોપી બાબતે ઇ- ગજુકોપમા તપાસ કરતા આરોપી ન.ં૧ 
નામે અસ્લમ ઉફે છોટુ સ/ઓ અનવરભાઇ શેખનાઓ અર્ાઉ સને ૨૦૧૬ મા બાપનુર્ર પોલીસ 
સ્ટેશન ખાતે ચોરીના ગનુામા પકડાયેલ તથા સને ૨૦૧૭ મા ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમા ચોરીના 
ગનુામા પકડાયેલ છે.  
                          આરોપી ન.ં ૨ હદપક હીરાભાઇ રાઠોડ નાનો સન ે૨૦૧૭ મા ૪ ચોરીના 
ગનુામા ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમા પકડાયેલ છે. 
                                 આરોપી ન.ં ૩ નાઓ સને ૨૦૧૭ મા ઇસનપરૂ તથા બાપનૂર્ર 
પોલીસ સ્ટેશનમા ચોરીના ગનુામા પકડાયેલ છે. 
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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન : 
મોટર સાયકલ ચોરીના આરોપીને મદુામાલ સાથે પકડી પાડતી  

સરખેજ પોલીસ  
   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” હડવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ટદશટન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ર્ોયલ સાહબે નાઓના ં સીધા માર્ટદશટન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં
મીલ્કત સબધંી ગનુ્હા શોધવા તેમજ અટકાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે સચુના ંતથા માર્ટદશટન 
આધારે સવેલન્સ સ્કોડટના ં પો.સ.ઇ.ડી.ડી.ચડુાસમા તથા એ.એસ.આઇ ધમેન્રમસિંહ મવક્રમમસિંહ 
બ.ન.ં૭૫૭૦ તથા અ.હડે કોન્સ.અજીતમસિંહ પ્રભાતમસિંહ બ.ન.ં૪૧૨૮ તથા અ.લોકરક્ષક.ઇરફાન 
કાસમભાઇ બ.ન-ં૮૮૭૪ તથા અનામટ પો.કોન્સ.હરેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ બ.ન.ં૫૨૦૬ તથા 
અ.પો.કોન્સ.જયરાજમસિંહ મહહપતમસિંહ બ.ન-ં૮૮૧૫ તથા અ.પો.કોન્સ.દશરથમસહ કરશનભાઇ બ.ન-ં
૧૩૧૭૫ તથા અનામટ લોકરક્ષક મવરભરમસિંહ ખમુાનમસિંહ બ.ન.ં૦૪૭૬ તથા અ.લોકરક્ષક 
કુલહદપમસિંહ રાજેન્રમસિંહ બ.ન.ં૦૨૬૩ તથા સ્ટાફના માણસો સાથે ટીમ બનાવી મમલકત સબધેં 
ગનુાઓ શોધી કાઢવા સારૂ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાનમા ં 
અ.લોકરક્ષક.ઇરફાન કાસમભાઇ બ.નાં-૮૮૭૪ તથા અનામટ પો.કોન્સ.હરેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ 
બ.નાં.૫૨૦૬ નાઓને ખાનર્ી બાતમીહકીકત આધારે ફતેવાડી અંબર ટાવર રોડ સવેરા હોટલ 
નજીક  ખાતેથી આરોપીને સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૮૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ 
મજુબના કામે ર્યેલ મદુામાલ સાથે પકડી અટક કરી ઉપરોક્ત ગનુ્હો ડીટેકટ કરી પ્રશસંનીય 
કામર્ીરી કરેલ છે.   
કબ્જે કરેલ મદુ્દામાલ-(૧)ગે્ર કલરન ુ હોન્ડા સાઇન મો.સા.નબંર-GJ-01-LU-3879 ન ુજેની હકિંમત 
આશરે રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની મતાન ુ 
પકડાયેલ આરોપી:-મોહમદ સોયબ સન/ઓ અખતરહુસેન અબ્બાસભાઇ અંસારી ઉ.વ.૨૦  
                   રહ.ેઇમતીયાજભાઇ ના મકાનમા ંમ.ન.ં૬ ,તાજ રો-હાઉસ, મેમનર્ર 
આર.સી.સી.રોડ અતાયફા મસ્જીદ પાછળ ફતેવાડી સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-
સરદાર વાસ અણદેજ તા-સાણદં જજ-અમદાવાદ 
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બીલ કે આધાર પરુાિા િગર ચોરીનો મોબાઇલ ફોન મેળિનાર ઇસમને પકડી 
ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી અમદાિાદ શહરે ક્રાઇમ બ્ાાંચ.  

    

   અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં ઘણા સમયથી મોબાઇલ ફોન ચોરી થવાના  
ઘણા ગનુાઓ બનવા પામેલ હોય આ ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી આશીષ ભાટીયા પોલીસ 
કમમશ્નર અમદાવાદ શહરે તથા શ્રી અજય તોમર ખાસ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઈમબ્ાન્ચ અમદાવાદ 
શહરે નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે આધારે શ્રી દીપન ભરન નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમ 
બ્ાચં અને શ્રી બી.વી.ર્ોહહલ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમબ્ાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના 
માર્ટદશટન હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા 
સ્કોડના માણસો આવા ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા અને સ્કોડના માણસો 
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા તે દરમ્યાન 
હ.ેકો.પ્રતાપમસિંહ સખુાજી અને હ.ેકો.ભરતકુમાર શીવરામભાઇ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત 
આધારે આરોપી ભરત S/O કનભુાઇ જીણાભાઇ રાઠોડ ઉ.વ.૨૨ રહ.ે પરુપીડીતનર્રની ચાલી 
મવભાર્-૧, રામાપીરનો ટેકરો, સ્વાર્ત એપાટટમેન્ટની સામે નવા વાડજ અમદાવાદ શહરેનાને 
દુધેશ્વર ચાર રસ્તા પાસે થી પકડી લીધેલ અને તેની પાસેથી સેમસરં્ કંપનીનો મોબાઇલ 
ફોનહકિં.રુ.૩૦૦૦/- ની મત્તાના કબ્જે લેવામા ંઆવલે છે.  

   પકડાયેલ આરોપીની પછુપરછ કરતા જણાવેલ છે કે પોતાને ફોન લેવો 
હોય જેથી અંકુર બસ સ્ટેન્ડ અને તેની આસપાસ રહતેો અને રખડતો મવનોદ @ કાળીયો વાઘરીન ે
પોતે વાત કરેલ હોય જેથી મવનોદ આજથી આશરે એકાદ મહીનામા ંપહલેા પોતાને શાહપરુ બ્ીજ 
ઉપર લઇ ર્યેલ અને ત્યા ંએક વાઘરી લારી ઉભી રાખી વેપાર ધધંો કરતો હોય તેની પાસે લઇ 
ર્યેલ અને તેની પાસેથી બીલ કે આધાર પરુાવા વર્ર ઉપરોકત સેમસરં્ કંપનીનો મોબાઈલ 
ફોન રૂ.૧૨૦૦/- મા ં ખરીદ કરેલ હોવાન ુ જણાવેલ છે.અને સદર મોબાઇલ ફોનની ચોરી અંર્ે 
નારણપરુા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૦૪/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો નોંધાયેલ હોય 
આરોપીને નારણપરુા પો.સ્ટે.ખાતે સોંપવામા ંતજવીજ કરેલ છે. 
   પકડાયેલ આરોપી બે વષટ પહલેા સોલા પોલીસ સ્ટેશનમા ંબાઇક ચોરીના 
ગનુામા ંઅને છ મહીના પહલેા શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન મા ંરીક્ષા ચોરીના ગનુામા ંપકડાયેલ છે. 
   આ પકડાયેલ આરોપીએ આ મસવાય બીજા ગનુાઓ આચરેલ છે કે કેમ તે 
બાબતે તપાસ ચાલ ુછે. 
 
  


