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   તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦   ગરુૂવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૧૪૯/૨૦૨૦ 
 

અપહરણના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

અપહરણ ગનુાના કામે આરોપી તેમજ ભોગબનનારને પકડી પાડતી ઓઢવ 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” ડીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની 
સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ અમો પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી આર.જી.જાડેજા ઓઢવ પો.્ટેશન નાઓ 
તાજેતરમાાં દાખલ થયેલ અપહરણના ગનુા શોિી કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના આિારે સવે પો.સ.ઈ 
આર.એ.ઝાલા તથા એ.એસ.આઇ પરથીભાઇ પરુાભાઇ બ.નાં-૩૧૫, પો.કો પાંકજભાઇ નારાયણભાઇ બ.નાં-
૧૦૧૯૦, લોકરક્ષક હરદેવભાઇ અજાભાઇ બ.નાં-૧૫૩૦, લોકરક્ષક દદગ્વીજયમસિંહ જર્દદશમસિંહ બ.નાં-
૧૧૭૪૫, વ.ુલોકરક્ષક રમીલાબેન દાનમસિંહ બ.નાં.૭૬૮ એ રીતેના ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંર્માાં હતા 
દરમ્યાન લોકરક્ષક હરદેવભાઇ અજાભાઇ નાઓન ેમળેલ બાતમી હદકકત આિારે ઓઢવ ફાયર બ્રિર્ેડ 
પાસેથી ઓઢવ પો.્ટેશન ગ.ુર.નાં- એ/૧૧૧૯૧૦૩૭૨૦૦૦૪૫ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩,૩૬૬, ૩૭૬(૩) તથા 
પોક્સો એક્ટ કલમ ૩(એ)(૪) મજુબના ગનુાના કામે આરોપી અજયકુમાર ઇન્સરરાજ પ્યારેલાલ કશ્યપ 
ઉ.વ.૨૨ રહ:ે જયાંમતલાલભરવાડના મકાનમા ચનુારા વાસ, ઓઢવ ર્ામ, અમદાવાદ શહરે મળુવતન: 
ર્ામ-જાફર ર્ાંજ, પો્ટ.ખજવા થાના જાફર ર્ાંજ કટરઇ જી-ફતેપરુ રાજ્ય-ઉત્તરપ્રદેશ તેમજ 
ભોર્બનનારને નાને તા-૨૨/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૦૦ વારે્ પકડી અપહરણ ગનુો શોિી સારી 
કામર્ીરી કરવામાાં આવલે છે.  
  

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ખનુના ગનુામાાં વોન્ટેડ આરોપીની અટકાયતની વવગત  

 

ક્રાઇમ બ્ાાંચ :  

 

ત્રણ વર્ક અગાઉના ખનુના ગનુામાાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી  
 

અમદાવાદ શહરેમાાં ખનુ જેવા ર્ાંભીર પ્રકારના ગનુ્સહાઓમાાં નાસતા ફરતા 
આરોપીઓને શોિી કાઢવા સારુ અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે તથા 
શ્રી અજયકુમાર તોમર સાહબે, ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમ િાન્સચ નાઓની સચુના આિારે, શ્રી 
દીપન ભરન, નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઈમિાન્સચ તથા શ્રી બી.વી.ર્ોદહલ મદદનીશ પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ અત્રેની શાખાના પો.ઈન્સસ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ.શ્રી 
એ.પી.જેબલીયા તથા ્ટાફના માણસો દ્વારા અમદાવાદ શહરેના ખનુના ગનુાઓમાાં વોન્સટેડ 
આરોપીઓ શોિી કાઢવા ખાસ આયોજન હાથ િરેલ અને ખાનર્ી બાતમીદારોનો સાંપકગ કરી  આવા 
ગનુ્સહાઓમાાં સાંડોવાયેલ ઇસમો બાબતે ઝીણવટપવુગક તપાસ હાથ િરવામાાં આવેલ અને આવા 
આરોપીઓ પકડવાની કામર્ીરીને ખાસ અગ્રીમતા આપવા માટે શ્રી અજયકુમાર તોમર, ખાસ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી, ક્રાઇમ િાન્સચ, અમદાવાદ શહરે નાઓએ મવશેષ સચુના કરેલ હોય, આ દરમ્યાન 
તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ મળેલ ચોક્કસ બાતમી હદકકત આિારે નરોડા પાટીયા પાસેથી 
સરદારનર્ર પોલીસ ્ ટેશન ફ્ટ ગ.ુર.નાં. ૧૬૩/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ-૩૦૨, ૨૦૧ તથા જી.પી.એક્ટ 
કલમ-૧૩૫(૧) મજુબના ગનુામાાં વોન્સટેડ આરોપી દેવેન્સર ઉફે ગડુ્ડુ સ/ઓ મોહરમસિંર્ નટ (છારા) 
ઉ.વ.૪૪ રહ-ેર્ામ-બાસીકલા તા.જી. ભરતપરુ રાજ્થાન હાલ રહ-ે૪૦૬ આકાશ સાર્ર બ્રબલ્ડીંર્ 
સેક્ટર-૧૨ કોપર કેરના રેલ્વે ્ટેશન રામનર્ર ન્સય ુ મુાંબઇ  નાનો મળી આવતા, અટક કરવામાાં 
આવેલ છે.  

જે સદર આરોપીની પછુપરછ દરમ્યાાંન વષગ-૨૦૧૭ માાં અમરતભાઇ સોલાંકી નામના 
એક છોકરાને છાતીના ભારે્ ચાકુથી ઇજા પહોંચાડી મતૃ્ય ુમનપજાવેલ જે કેસમાાં પોતાનો સાળો રવી 
રામ ુતમાંચે રહ ે: સીંર્લ ચાલી કુબેરનર્ર છારાનર્ર નાનો અર્ાઉ પકડાયેલ હતો અને પોતે આ 
ગનુામાાં નાસતો ફરતો હતો. અને પકડાઇ ન જાય તે સારૂ મુાંબઇ તથા રાજ્થાન ખાતે ફરતો હતો.  

 
    જે આરોપીની વધ ુ પછુપરછ પો.ઈન્સસ.શ્રી. જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ શ્રી 
એ.પી.જેબલીયા નાઓ ચલાવી રહલે છે. તેમજ સદર આરોપીને સરદાર નર્ર પોલીસ ્ટેશન 
ખાતેના ગનુાના કામે સોપવા તજવીજ કરેલ છે. 

 

  



 3 

મોબાઇલ ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
મોબાઇલ ફોન ઝુટવી ચીલ ઝડપ કરનાર આરોપી ને મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી 

સરદારનગર પોલીસ                     

                  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર 
સાહબે શ્રી સેક્ટર-૨ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ.કમીશ્નરશ્રી “ જી” ડીવીજન સાહબે  નાઓ તરફથી નાસતા-ફરતા આરોપીઓ પકડવાની 
તેમજ મમલકત સાંબિી ગનુ્સહાઓ શોિી કાઢવા કરેલ સચુના અનશુાંિાને પોલીસ ઇન્સસપેકટર 
સી.આર.જાદવ સરદારનર્ર પોલીસ ્ટેશન નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન આિારે સવેલન્સસ 
્કોડના આસી.પો.સબ.ઇન્સસ ડી.આર.બાગલુ તથા સવેલન્સસ ્ટાફ ના માણસો સાથે પોલીસ ્ટેશન 
મવ્તારમાાં પેટ્રોલીંર્માાં હતા તે દરમ્યાન સાથેના અ.હ.ેકો.મવક્ર્મમસહ સખુદેવમસહ બ.ન. ૬૨૧૯ તથા 
અ.પો.કો.સાંદીપમસહ કોદરમસહ બ.ન. ૩૫૦૩  નાઓને સાંયકુ્ત ખાનર્ી બાતમી હદકકત મળેલ કે “ 
એક ઇસમ જેણે શરીરે બ્લલ્ય ુકલરન ુ ર્રમ જેકેટ તથા બ્લલ્ય ુકલરન ુજીન્સસન ુપેન્સટ પહરેેલ છે જે 
પોતાની  પાસ ે ચોરી  અર્ર છળ કપટથી મેળવેલ મદુ્દામાલ પોતાની પાસે રાખી રાજાવીર સકગલ 
બસ્ટેશન પાસે ઉભો છે ”જે બાતમી હકીકત આિારે સરદારનર્ર પો.્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.  
૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૦૨૧૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯(એ),(૩) મજુબના ગનુ્સહાના કામે તારીખ-
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના સવારના ક. ૧૯/૦૦  વાગ્યા દરમ્યાન  કુબેરનર્ર દેવલાલી બજાર જાહરેમાાં  
ફરીયાદી  શ્રી તેઓના ફોન  પર  વાત  કરતા ચાલતા જતા હતા ત્યારે  ફરીયાદીના  હાથમાાં  થી 
ઓપ્પો  કાંપનીનો  ફોન જુટલી ચીલ  ઝડપ  કરી ભાર્ી ર્યેલ  જે ગનુાના કામે આરોપી દકશોર 
ઉફે દકશલો મનજીભાઇ રાઠોડ ઉ વ- ૩૪ રહ-ે મોટવાણી ર્લી હાંસરાજ ફ્લેટની બાજુમાાં છારાનર્ર 
રોડ કુબેરનર્ર સરદારનર્ર અમદાવાદ શહરે નાને મદુામાલ સાથે પકડી અટક કરી કાયદેસરની 
કાયગવાહી કરેલ છે.  
આરોપી:-  દકશોર ઉફે દકશલો મનજીભાઇ રાઠોડ ઉ વ- ૩૪ રહ-ે મોટવાણી ર્લી હાંસરાજ ફ્લેટની 
બાજુમાાં છારાનર્ર રોડ કુબેરનર્ર સરદારનર્ર અમદાવાદ  શહરે  
મદુ્દામાલ;- ઓપ્પો કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન દક.રૂ.૭૦૦૦/-  
કામર્ીરી કરનાર અિીકારી / કમગચારી ;- (૧) પોલીસ ઇન્સસપેકટર સી.આર.જાદવ (૨) 
આસી.પોલીસ સબ ઇન્સસપેકટર ડી.આર.બાગલુ (૩) હ.ેકો.અરમવન્સદમસહ રાયમસહ બ ન- ૮૩૮૧ (૪) 
અ.હ.ેકો.મવક્ર્મમસહ સખુદેવમસહ બ.ન. ૬૨૧૯ (૫) અ.પો.કો.સાંદીપમસહ કોદરમસહ બ.ન. ૩૫૦૩ (૬) 
અનામગ લોકરક્ષક પ્રજે્ઞશકુમાર પોપટભાઇ બ ન- ૫૯૫  મવર્ેરે. 

 

  



 4 

 “ SHE TEAM “ એ કરેલ કામગીરીની વવગત  
 

વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

૪૫ જેટલી બહનેો ને ૧૮૧ અભયમ વવશે માહહતી આપવામા આવી  

તેમજ નાના બાળકો ને નાસ્તાન ુવવતરણ કરવામાાં આવ્ય.ુ  

 
 વટવા પોલીસ ્ ટેશન ખાતે તા-૨૨/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ વટવા SHE  ટીમ ના ઇન્સચાર્જ 
શ્રી વ.ુમ.સ.ઇ અમતૃાબેન યોરે્શકુમાર બ.ન-૪૧૦ તથા વ.ુમ.સ.ઇ સોનલબેન કેશરીમસિંહ બ.નાં-૪૧૪ 
તથા પો.કો મેહુલભાઇ બાબરભાઇ બ.નાં-૬૧૨૭ તથા વ.ુલોકરક્ષક કોમલબેન રાજુભાઇ બ.નાં-૨૮૫૬ 
તથા પો.કો ઇમરાનખાન ઇમામખાન બ.નાં-૬૨૨૧ નાઓ વટવા મવ્તાર મા આવેલ વસાંત ર્જેન્સર 
ર્ડકરનર્ર ચાર માળીમા રહતેી ૪૫ જેટલી બહનેો ને ૧૮૧ અભયમ મવશે માદહતી આપવામા આવી 
તેમજ નાના બાળકો ને ના્તાન ુમવતરણ કરી પ્રસાંસનીય અને ઉમદા કામર્ીરી કરેલ છે. 
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પાસા હઠેળ અટક કરેલ ઇસમોની વવગત 
 

ગનુા વનવારણ શાખા :  
                           અમદાવાદ શહરે મવ્તારમા ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાદટયાનાઓએ તા.૨૨.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પો્ટે મવ્તારમાાં મમલ્ક્તસબાંિી/શરીર સબાંિી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો 
મવરુધ્િ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના વેજલપરુ તથા વાડજ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા છોકરીઓનો પીછો કરી 

હરેાન પરેશાન કરનાર તથા પોતાના સાર્દરતો સાથે મળી એકસાંપ થઈ ર્ે.કા.માંડળી રચી 
પોતાનો સામાન્સય ઈરાદો પાર પાડવા સારુ હાથમા છરો લઈ આવી લોકોની લારીને ઉિી પાડી 
તોડફોડ કરી નકુશાન કરી િાંિાના રુમપયાની લટુ કરનાર માથાભારે અને ઝનનુી તેમજ ગનુાદહત 
માનસ િરાવનાર ઈસમ ઈસમ સાવન મનભુાઈ પાટડીયા રહવેાસી- હનમુાનપરુાની ચાલી, 
વાસકુી નર્ર-૨, જુના વાડજ અમદાવાદ શહરે તથા બ્લલોક ન.બી/૨, મ.ન.૦૦૬ ર્ોદાવરી 
એપાટગમેન્સટ, પાણીની ટાાંકી પાસે, ડી કેબીન સાબરમતી અમદાવાદ મળુવતન ર્ામ- ચડુા 
આંબેડકર વાસ, તા.ચડુા જજ.- સરેુન્સરનર્ર મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

સાવન મનભુાઈ પાટડીયા રહવેાસી- હનમુાનપરુાની ચાલી, વાસકુી 
નર્ર-૨, જુના વાડજ અમદાવાદ શહરે તથા બ્લલોક ન.બી/૨, 
મ.ન.૦૦૬ ર્ોદાવરી એપાટગમેન્સટ, પાણીની ટાાંકી પાસે, ડી કેબીન 
સાબરમતી અમદાવાદ મળુવતન ર્ામ- ચડુા આંબેડકર વાસ, 
તા.ચડુા જજ.- સરેુન્સરનર્ર 

 

➢ અમદાવાદ શહરેના કાર્ડાપીઠ  તથા દાણીલીમડા પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા અ ર્ાાઉના 
ઝઘડાની અદાવત રાખી લોકોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરી બ્રબભત્સ ર્ાળો બોલી 
ર્ડદાપાટુનો માર મારી છરી વડે શરીર ઉપર ઈજા કરનારમાથાભારે અને ઝનનુી તેમજ ગનુાદહત 
માનસ િરાવનાર ઈસમ ઈસમ સમીર મુ્ તફુાભાઈ ઉફે મુ્ તાકભાઈ શેખ રહવેાસી- શાહઆલમ 
રો હાઉસ આર.એમ.પાન પાલગરની પાછળ બેરલ માકેટની અંદર દાણીલીમડાઅમદાવાદ શહરે  
મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

સમીર મુ્ તફુાભાઈ ઉફે મુ્ તાકભાઈ શેખ રહવેાસી- શાહઆલમ રો 
હાઉસ આર.એમ.પાન પાલગરની પાછળ બેરલ માકેટની અંદર 
દાણીલીમડાઅમદાવાદ શહરે    

➢ આ ઉપરાાંત મમલ્કતસાંબિી, પ્રોહીબીશન ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્સય ૩ ઇસમો મળી 
કુલ્લે ૫ ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને રાજકોટ, સરુત જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ 
કરવામાાં આવેલ છે.  


