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તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯     સોમવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૨૧૭૯/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ કરેલ અટકાયતની વવગત 
 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન :  
 

શરીર સાંબાંધી બે પાસા અટકાયતની 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 અમદાવાદ શહરેમા ંબનતા શરીર સબધંી ગનુાઓ તથા ખાસ 
કરી મડહલાઓ  મવરૂધ્ધના ગનુાઓમા ંઆરોપીઓ સામે અસરકારક કાયયવાહી કરવા માટે આપેલ 
સચુના મજુબ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓની સચુના આધારે સાબરમતી 
પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંઆવા ગનુાઓ આચરતા ઇસમો ઉપર સતત વોચ રાખી બાતમી હકીકત આધારે 
આ પ્રકારનો ગનુો આચરનાર નામે (૧) સરેુશભાઇ શકંરભાઇ પરમાર ઉ.વ.૨૬ તથા (૨) ડકશન 
પુજંાભાઇ સોલકંી ઉ.વ.૨૮ બનંે રહ.ે ગાધંીવાસ-૨, પજંાબીની ચાલી, રામાપીરના મડંદર પાસે, 
સાબરમતી, અમદાવાદ શહરે નાઓની મવરુદ્ધ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૧૯૦/૧૯ 
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૫૪, ૨૯૪(ખ), ૪૨૭, ૧૧૪ મજુબ તથા સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન 
ફ.ગ.ુર.ન.ં૧૯૧/૧૯ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૩૩, ૩૩૨, ૧૮૬, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૧), ૧૧૪ 
મજુબના ગનુાઓ નોધાયેલ હોય અને સદરી આરોપીઓ મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ની કચેરી ખાતે મોકલી આપતા પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
ઉપરોકત આરોપીઓને પાસા અટકાયતમા ં લેવા કરેલ હુકમ અનકુ્રમે 
નબંર/પીસીબી/િીટીએન/પાસા/ ૧૪૮૦/૧૯ તથા હુકમ નબંર/પીસીબી/િીટીએન /પાસા / 
૧૪૮૧/૧૯ તા.૨૨/૧૨/૧૯ ના રોજના હુકમ આધારે સદરી આરોપીઓને પાસા અટકાયતના 
હુકમની બજવણી કરી િીટેઇન કરી સેન્રલ જેલ સરુત તથા રાજકોટ ખાતે યોગ્ય જાપ્તા સાથે 
મોકલી આપેલ છે.  

 
કામગીરી કરનાર અમધકારી/કમયચારી: 
 
(૧) LR ભાગ્યપાલમસિંહ મવજયમસિંહ બ.ન.ં૧૨૦૪૭ (૨) ASI હર્યદભાઇ ચદુંભાઇ બ.ન.ં૪૮૪૯                 
(૩) PC ડહતેશકુમાર મોહનભાઇ બ.ન.ં૫૯૫૯ (૪) LR ધમેન્રમસહ પ્રમવણમસિંહ બ.ન.ં૧૦૭૦                    
(૫) ASI જયતંીભાઇ દેવજીભાઇ બ.ન.ં૭૫૩૬ (૬) HC કમરૂદીન હુસેનમીયા ં બ.ન.ં૪૧૦૧                     
(૭)   PC રાજુભાઇ સાગરભાઇ બ.ન.ં૫૭૯૯ (૮) LR શડકતમસિંહ જગદીશમસિંહ બન.ં૪૪૩       
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સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
 

પ્રોહીબીશન સબધંી સ્ત્રી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસ 

 
                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
દારુ- જુગારની પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ 
તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના માગયદશયન હઠેળ જુબેદાબાન ુઉફે મનુ્ની ડફરોજભાઇ શેખ 
ઉ.વ.૬૦ રહ-ે સતંોશીનગરના છાપરા કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર 
કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ 
ક્રમાકં : પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૮૩/૨૦૧૯ તા-૨૨/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા-
૨૨/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૨૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હકુમની બજવણી કરી 
મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  

 

પાસા અટકાયતીન ુનામ- જુબેદાબાન ુઉફે મનુ્ની ડફરોજભાઇ શેખ ઉ.વ.૬૦ રહ-ે સતંોશીનગરના 
છાપરા કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  

કામગીરી કરનાર કમયચારી-  (૧)  અ.લો.ર. મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
 
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ય ૨૦૧૯ મા ૯૩ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   
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પ્રોહીબીશન સબધંી સ્ત્રી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસ 

 
                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 
અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
દારુ- જુગારની પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ 
તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના માગયદશયન હઠેળ સીતાબેન શ્રીરામભાઇ કુશવાહ 
ઉ.વ.૪૦ રહ-ે સતંોશીનગરના છાપરા  કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી 
હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૮૨/૨૦૧૯ તા-૨૨/૧૨/૧૯ આધારે સદરી 
આરોપીને તા-૨૨/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૧૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની 
બજવણી કરી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  

 

પાસા અટકાયતીન ુનામ- સીતાબેન શ્રીરામભાઇ કુશવાહ ઉ.વ.૪૦ રહ-ે સતંોશીનગરના છાપરા  
કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  
કામગીરી કરનાર કમયચારી-  (૧)  અ.લો.ર. મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                                       (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
 
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ય ૨૦૧૯ મા ૯૨ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   
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ગનુા વનવારણ શાખા : 
 

 અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે. પોલીસ 
કમમશ્ર્નરશ્રી આશીર્ ભાડટયા નાઓએ તા.૨૨.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા જુદા પોસ્ટે 
મવસ્તારમા ં વારંવાર મમલ્કત સબધંી/શરીર સબધંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

➢ અમદાવાદ શહરેના દાણીલીમિા તથા વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોના બધં 

મકાનની બારી તોિવાની તેમજ બધં મકાનના દરવાજાન ુ લોક તોિી મકાનમાથી જીન્સના 

પેંટની ચોરી કરવાની તેમજ મો.સા.ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવતા ઈસમ નામે 

મોહમદં બબલાલ નજીરભાઈ શેખ રહવેાસી- ૧૫૦૩,લબુા એપાટયમેંટ શાલીમાર ટોકીઝની પાછળ 

રસલુાબાદ શાહઆલમ અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે 

મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મોહમદં બબલાલ નજીરભાઈ શેખ રહવેાસી- ૧૫૦૩,લબુા એપાટયમેંટ 
શાલીમાર ટોકીઝની પાછળ રસલુાબાદ શાહઆલમ  

➢ અમદાવાદ શહરેના ઈસનપરુ તથા દાણીલીમિા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો 

સાથે મો.સા.ઉપર આવી ચાલતા જતા લોકોના ગળામાથી સોનાની ચેઈનની ઝુટવી ચીલઝિપ 

કરી ચોરી કરી લઈ જનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવતા ઈસમ નામે મોહમદં વાકીફ ઉફે બાબ ુ

ઉફે ચોર મોહમદં જાબીર મોહમદંવારીશ શા રહ.ેમ.ન.૧૨૧૭/૩૮, મરીયમબીબીની ચાલી, 

મરીયમબીબી ચાર રસ્તા પાસે ગોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે  મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી 

ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મોહમદં વાકીફ ઉફે બાબ ુઉફે ચોર મોહમદં જાબીર મોહમદંવારીશ 
શા રહ.ેમ.ન.૧૨૧૭/૩૮, મરીયમબીબીની ચાલી, મરીયમબીબી 
ચાર રસ્તા પાસે ગોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે    
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➢ ઈસનપરુ પોસ્ટે મવસ્તારમા પોતાના સાગડરતો સાથે મળી એકસપં થઈ ગેરકાયદેસર મિંળી 

રચી પોતાનો સમાન ઈરાદો પાર પાિવા સારુ  અગાઉના ઝઘિાની અદાવત રાખી લોકોની 

સાથે બોલાચાલી કરી ઝઘિો કરી બબભત્સ ગાળો બોલી ગિદાપાટુનો માર મારી છરી અને 

લોખિના પાઈપ સાથે  હમુલો કરી તેમજ પોલીસ વાનને પત્થરમારો કરનાર ગનુાડહત માનસ 

ધરાવતા ઈસમો નામે ૧.રમજાન ઉફે જાન્ના આમીનભાઈ અબ્દુલ રજાક કુરેશી રહ.ેબી/૭૪ ન્ય ુ

ઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે ઈસનપરુ, અમદાવાદ ૨.અલ્તમસ ઉફે પથ્થર ઈશાકભાઈ 

અકબરભાઈ કુરેશી રહ.ે ન્ય ુ ઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે ઈસનપરુ, અમદાવાદ મળુ 

રહવેાસી- જાન સાહબેની ગલી, ઈલેકરીક હાઉસ ની પાસે લાલ દરવાજા અમદાવાદ ૩.મહમેદુ 

આમીનભાઈ અબ્દુલ રજાક કુરેશી રહવેાસી- .બી/૭૪ ન્ય ુ ઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે 

ઈસનપરુ, અમદાવાદ ૪. ડફરોજ ઉફય મણીયો   ફારુકભાઈ  કુરેશી  રહવેાસી- ૧૮૧, ગલી ન.૯ 

ફૈઝલ પાકય,તપૃ્તીહોટલની પાછળ,બીઆરટીએસ વકય શોપનીપાછળ,ઈસનપરુઅમદાવાદ મવરુધ્ધ 

પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને રાજકોટ, ભજુ, વિોદરા, સરુત, જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

રમજાન ઉફે જાન્ના આમીનભાઈ અબ્દુલ રજાક કુરેશી રહ.ેબી/૭૪ 
ન્ય ુઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે ઈસનપરુ, અમદાવાદ 

 

અલ્તમસ ઉફે પથ્થર ઈશાકભાઈ અકબરભાઈ કુરેશી રહ.ે ન્ય ુ
ઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે ઈસનપરુ, અમદાવાદ મળુ 
રહવેાસી- જાન સાહબેની ગલી, ઈલેકરીક હાઉસ ની પાસે લાલ 
દરવાજા અમદાવાદ 

 

મહમેદુ આમીનભાઈ અબ્દુલ રજાક કુરેશી રહવેાસી- .બી/૭૪ ન્ય ુ
ઈન્દીરાનગર,મહાવીર સ્કુલ પાસે ઈસનપરુ, અમદાવાદ 
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ડફરોજ ઉફય મણીયો   ફારુકભાઈ  કુરેશી  રહવેાસી- ૧૮૧, ગલી 
ન.૯ ફૈઝલ પાકય,તપૃ્તીહોટલની પાછળ,બીઆરટીએસ વકય 
શોપનીપાછળ,ઈસનપરુઅમદાવાદ  

 

 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય મમલક્ત સબધંી/ શરીર સબધંી/પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૬ 

ઇસમો મળી કુલ્લે ૧૨ ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને  રાજકોટ, સરુત જેલ ખાતે 

મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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નાસતા-ફરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
 

વેજલપરુ વવસ્તાર માાં ફાયરીંગ અને ખનુની કોવશષના ગનુ્હામા નાસતો ફરતો  

કુખ્યાત અઝહર ઉફે કકટલીને વપસ્ટલ નાંગ-૧ તથા દેશી તમાંચો નાંગ-૧ અને કાટીઝ 

નાંગ-૧ સાથે ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહરે, ક્રાઇમ બાન્ચ, 
 

               અમદાવાદ શહરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ં ખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર 
નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભરન તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોહીલ 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે મા ંકાયદો અને વ્યવસ્થાની પરીસ્થીતી જળવાય રહ ેઅને શરીર સબંધંી 
ગનુાઓમા ં  નાસતા ફરતા ઇસમોને તથા હમથયારોના કેસો શોધી કાઢવા ક્રાઇમ બ્રાચંના 
અમધકારીઓને સચુના આપેલ. જે અનસુધંાને ક્રાઇમ બ્રાચંના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી જે.પી.રોજીયા, 
તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા શ્રી એસ.બી.દેસાઇ તથા સ્ટાફના ંમાણસો 
સાથે પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી અઝહર ઉફે ડકટીલી S/O 
ઇસ્માઇલભાઇ જાતે શેખ ઉવ.૩૨ ધધંો:- જમીન મકાન લે-વેચ રહ.ે મ.ન.ં ૧, અલમનયાઝ 
સોસાયટી, લવલી પાકય , મવશાલા સકયલ, જુહાપરુા, અમદાવાદ શહરે તથા મ.ન.ં૨૬, અહમેદબાગ 
સોસાયટી, આયશા મસ્જીદ સામે, જુહાપરુા, અમદાવાદ શહરે નાને વગર પાસ પરવાનાવાળા દેશી 
હાથબનાવટની મપસ્ટલ નગં-૧ ડકિં.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા દેશી હાથબનાવટનો તમચંો નગં-૧ 
ડકિં.રૂ.૧૫૦૦/- તથા મોટો કાટીઝ નગં-૧ ડકિં.રૂ.૧૦૦/- સાથે ઝિપી પાિેલ છે.        .     
       
           પકિાયેલ આરોપીની પછુપરછ કરતા પોતે અગાઉ ઘણા શરીર સબધંી ગનુ્હાઓ કરેલ 
હોય અને પોતાના દુશ્મનો વધી ગયેલ હોય અને ગમે ત્યારે ઝઘિાઓ થાય તો લોકોને િરાવવા 
માટે એક દોઢ વર્ય પહલેા મધ્યપ્રદેશ ના ધાર જીલ્લામાથંી ગે.કા. હમથયારોનો વેપાર કરતા 
સરદારજી પાસેથી દેશી હાથબનાવટની મપસ્ટલ નગં-૨ તથા દેશી તમચંો અને કાટીઝો ખરીદ કરી 
લાવેલ અને એક વર્ય પહલેા પોતાની સોસાયટીમા રહતેા સલીમ ઉફે ચીચક નામની વ્યક્ક્ત સાથ ે
અગાઉના ઝઘિાની અદાવતમા પોતાના ભાઇ સરફરાજ અને સાળા શાહરૂખ ઉફે બોખો અને 
ઉસ્માન ઉફે કૈયમુ નાઓ સાથે મળી ઝઘિો મારામારી કરેલ તે વખતે પોતાની પાસેની મપસ્ટલથી 
બે રાઉન્િ ફાયરીંગ કરેલ જેમા સલીમ ઉફે ચીચક ના એક માણસ ને ગોળી વાગેલ અને આ કેસમા 
પોતે આજડદન સધુી નાસતો ફરતો હતો  
             પોતે લાવેલ હમથયારો પૈકી એક મપસ્ટલ અને કાટીઝ નગં-૩ પોતાના સાળા શાહરૂખ 
ઉફે બોખા ને રાખવા માટે આપેલ જેને ગઇ તા. ૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મપસ્ટલ તથા કાટીઝો 
સાથે ક્રાઇમબ્રાન્ચ મા ઝિપી લેવામા આવેલ છે અને બાકીના હમથયારો પોતે સાથે રાખી ફરતો 
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હતો અને વેજલપરુ મા ફાયરીંગ કયાય બાદ પોતે સાણદં તથા ભરુચ અને ઉતરપ્રદેશ ખાતે 
પોતાના સગા સબધંીઓના ઘરે જતો રહલે તેમજ અજમેર ખાતે પણ થોિા ડદવસો સધુી ગેસ્ટ 
હાઉસમા રહતેો હતો અન ેપોતાની પાસેના ઉપરોકત હમથયારો લઇ આજરોજ પોતાના પડરવારને 
મળવા માટે જતો હતો દરમ્યાન ઝિપી લેવામા આવેલ છે અને પકિાયેલ આરોપી આ હમથયાર 
થી બીજા કેટલા ગનુ્હાઓ આચરેલ છે તેમજ હમથયાર આપનાર અને બીજા કોઇ હમથયાર છે કે 
કેમ? તે બાબતે પો.સ.ઇ. શ્રી એસ.બી.દેસાઇ નાઓ તપાસ ચલાવી રહલે છે.  
આરોપીઓ ગનુાહીત ઇમતહાસ :- 

(૧) સન-ે૨૦૧૪ મા ં વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મા ં મતક્ષણ હમથયાર મારી ઇજા પહોંચાિવા ના 
કેસમા  
(૨) સન-ે૨૦૧૫ મા ં વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મા ં  મતક્ષણ હમથયાર મારી ઇજા પહોંચાિવા ના 
કેસમા  
(૩) સને ૨૦૧૫-૧૬ મા ંવેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મા ંખનુ ની કોમશર્ ના ગનુ્હામા પકિાયેલ (૪) 
સને-૨૦૧૬ મા ંઅસલાલી પોલીસ સ્ટેશન મા ંમતક્ષણ હમથયાર મારી ઇજા પહોંચાિવા ના કેસમા  
(૫) સન-ે૨૦૧૭ મા ંવેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશનમા ંખનુ ની કોમશર્મા પકિાયેલ  
(૬) સને ૨૦૧૭-૧૮ મા ંવેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મા ંખનુ ની કોમશર્ના ગનુ્હામા  
(૭) ઉપરોકત બનાવના બે ત્રણ મડહના પછી વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મા ં મારામારી અને 
ધાકધમકીના કેસમા પકિાયેલ છે. 
(૮) સન-ે૨૦૧૭ મા ંઅજમેર પોલીસ સ્ટેશનમા ંમારામારીના ગનુ્હામા પકિાયેલ છે.  
(૯) ઉપરોકત કેસોમા ભાવનગર તથા જામનગર જીલ્લા જેલોમા ં બે વાર પાસા અટકાયત 
કરવામા આવેલ છે. 
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વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

NDPS ગનુ્હાના કામે પાાંચ મહીનાથી પેરોલ જમ્પ કરી નાસતા ફરતા આરોપીને 
પકડી પાડતી વેજલપરુ પોલીસ 

 
    આજરોજ પોલીસ કમીશનર સાહબે શ્રી તથા સયંકુત પોલીસ કમીશનર શ્રી 
સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમીશનર સાહબે શ્રી ઝોન ૭ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમીશનર સાહબે શ્રી એમ ડિવીઝન સાહબે નાઓએ અમદાવાદ શહરેમા નાસ્તા ફરતા 
આરોપીઓ તેમજ વોન્ટેિ આરોપીઓ પકિવા મૌખીક સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે 
અમારા સીધા માગયદશયન હઠેળ પો.સ.ઈ. આર.પી.વણઝારા તથા લોકરક્ષક મયદુ્દીન મકબલુમીયા ં
બ.ન ં૫૯૩૮ તથા અ.પો.કો. સરેુશભાઇ લાલભાઇ બ.ન.ં૧૦૩૪૦ તથા લોકરક્ષક વસીમ હમીદભાઇ 
બ.ન.ં૪૨૬૩નાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન ફરતા ફરતા 
જુહાપરુા ચાર રસ્તા પાસ આવતા લોકરક્ષક મયદુ્દીન મકબલુમીયા ંબ.ન ં૫૯૩૮ તથા અ.પો.કો. 
સરેુશભાઇ લાલભાઇ બ.ન.ં૧૦૩૪૦ નાઓની ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે મધ્યસ્થ જેલ પેરોલ 
જમ્પ કેદી ન-ં૮૧૦/૧૯ નાઓ NCB/AZU/CR. NO-08/2017 NDPS એકટ કલમ ૮ 
(સી),૨૦(બી) મજુબના કામે આરોપી નામે આબીદમીયા ં હમીદમીયા ં સૈયદ રહ.ેજી/૧૦૩ 
સકંબલતનગર જી વોિય જુહાપરુા,વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે નાને આજ રોજ તા:-૨૨/૧૨/૨૦૧૯ 
ના કલાક-૧૯/૧૫ વાગ ે પકિી સદરી આરોપીન ે મધ્યસ્થ જેલ સાબરમતી ખાત ે મકુવા જવા 
તજવીજ કરી પ્રશશંનીય અને ઉમદા કામગીરી કરેલ છે  
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
    

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
 
જવેલસો ની દુકાનમાાં ગ્રાહક ના સ્વાાંગમા જઇ નજર ચકુવી સોનાના દાગગનાઓની 

ચોરી કરનાર ભાઇ-બહને ને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહરે ક્રાઇમ બ્ાન્ચ, 
  

                   અમદાવાદ શહરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ંખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી દીપન ભરન તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોડહલ 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે મા ં મમલકત સબધંી ગનુ્હાઓ તથા ઘરફોિ ચોરીઓ તથા વાહનચોરી 
બનાવો સબંઘી ગનુ્હાઓ કરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાચંના અમધકારીઓને 
સચુના આપેલ. જે પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી જે.પી.રોજીયા તથા તેઓના સ્કોિના પોલીસ સબ 
ઇન્સ્પેકટરશ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા શ્રી એસ.બી.દેસાઇ તથા સ્ટાફના ં માણસો નાઓને મળેલ 
બાતમી હકીકત અધારે આરોપી બહને (૧) પનુમ ઉફે પણુી W/O કમલેશ ઉફે રાજા S/O 
થાવરભાઇ જાતે રંગવાણી ઉવ.૫૪ રહ.ે હાલ મ.ન.ં૫, માકુપરુા ચાર રસ્તા, ડરક્ષા સ્ટેન્િ પાસે, 
અજમેર, રાજસ્થાન તથા મ.ન.ં એ/૧, સોમનાથ કોમ્પલેક્ષ, નરોિા પોલીસ સ્ટેશન પાસે, સતુરના 
કારખાના રોિ, નરોિા, અમદાવાદ શહરે તથા ન.ં(૨) ચરંકાન્ત ઉફે મનુ્ના S/O  મવનોદભાઇ જાતે 
પરમાર ઉવ. ૫૦ રહ.ે બ્લોક ન.ં બી/૨૪, રૂમ ન.ં૪૦૩, સ્વામમનારાયણ પાકય, હડરદશયન ચાર રસ્તા 
, નરોિા, અમદાવાદ શહરે તથા સી/૧૦૧, શીલ્પ સષૃ્ટી ફલેટ, મહાકાળી પેરોલ પપં પાસે રીંગ 
રોિ, નરોિા, અમદાવાદ શહરે નાઓને ઝિપી લેવામા આવેલ 
   પકિાયેલ આરોપી બહને તથા આરોપીની પછુપરછ કરતા પોતે બનેં્ન ભાઇ 
બહને થાય છે અને કે પોતે બનં્ને અગાઉ અમદાવાદ શહરે તથા અન્ય શહરેો અને રાજય બહાર 
જવેલસોમા ંનજર ચકુવી દાબગનાઓ ચોરી કરવાના કેસોમા પકિાયેલ છે અને અગાઉ પનુમ ઉફે 
પણુી પોતે ક્રાઇમબ્રાન્ચ મા પકિાયેલ ત્યારે ગજુરાત અને અમદાવાદ શહરે મા જવેલસોમાથંી 
ચોરી કરેલ તે બાબતેની હકીકત જણાવેલ અન ે રાજસ્થાન કોટા શહરેમાથી ચોરી કરેલ તે 
બાબતેની હકીકત જણાવેલ નહીં જેમા ંછએક મડહના પહલેા પોતે તથા કમલેશ ઉફે રાજા અને 
ચરંકાન્ત મવનોદભાઇ પરમાર નાઓ સાથ ેમળી રાજસ્થાન કોટા શહરેમા ગયેલ અને ત્યા ંશરાફી 
માકેટ મા ંએક જવેલસયમા ંહાજર કમયચારીની નજર ચકુવી દુકાનમાથંી સોનાનો હાર ચોરી કરેલ જે 
હાર ચરંકાન્તે વસ્ત્રાપરુ મા એક સોનીને વેચી દીધેલ તેમજ આજથી એકાદ વર્ય પહલેા પનુમ ઉફે 
પણુી તથા કમલેશ ઉફે રાજા નાઓ કોટા શહરેમા એક જવેલસયમાથંી સોનાની બગંિી અને કિાની 
ચોરી કરેલ હોવાની હકીકત જણાવેલ છે  
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આરોપીઓની મોિસ ઓપરેન્િસી:-  
                      અમદાવાદ શહરે તથા અન્ય રાજયો મા જવેલસયની દુકાનોમા ગ્રાહકો તરીકે 
જઇ ત્યા ંહાજર કમયચારી કે વેપારી ને દાબગનાઓ બતાવવાન ુકહી વાતોમા રાખી બીજા દાબગનાઓ 
બતાવવાન ુ કહી નજર ચકુવીને પનુમ ઉફે પણુી પોતાની ચાલાકીથી દાબગનાઓ ચોરી કરી 
પોતાના કબ્જામા કે પસયમા છુપાવી દઇ ચોરી કરે છે  
 
આરોપીઓનો ગનુાહીત ઇમતહાસ:-  
આરોપી બહને પનુમ ઉફે પણુી આરોપી ચરંકાન્ત ઉફે મનુ્ના  
(૧) સન-ે૨૦૧૮ રાજસ્થાન બબકાનેર કોતવાલી 
પોલીસ સ્ટેશન  
(૨) સન-ે૨૦૧૮ જયપરુ મસટી પોલીસ સ્ટેશન 
(૩) પદંર વર્ય પહલેા ડદલ્હી શહરે મા ૨ કેસો 
(૪) અઢી વર્ય પહલેા  ગ્વાબલયર શહરેમા ં ૨ 
કેસ 
(૫) આંઠેક વર્ય પહલેા કલકત્તા શહરેમા ૨ કેસ 
(૬) બે વર્ય પહલેા મુબંઇ શહરેમા ં૧ કેસ 
(૭) પાચં વર્ય પહલેા રાજકોટ શહરે મા ં૧ કેસ 
(૮) એક મડહના પહલેા એબલસબબ્રજ પોલીસ 
સ્ટેશનમા ં૧ કેસ 
(૯) સાણદં પોલીસ સ્ટેશનમા ં૧ કેસ     

(૧) સને-૧૯૯૬ મા ં અમદાવાદ શહરે 
નવરંગપરુા પોલીસ સ્ટેશનમા ં૧ કેસ 
(૨) દસ બાર વર્ય પહલેા મુબંઇ એલ.ટી.માગય 
પોલીસ સ્ટેશન મા ં૨ કેસોમા ં 
(૩) આંઠેક વર્ય પહલેા ડદલ્હી શહરેમા ં
કરોલબાગ પોલીસ સ્ટેશનમા ં૧ કેસમા ં 
(૪) ચારેક વર્ય પહલેા મધ્યપ્રદેશ ગ્વાબલયર 
મા ૧ કેસમા  
(૫) પાચંેક વર્ય પહલેા કલકત્તામા ૧ કેસમા  
(૬) એક વર્ય પહલેા મોિાસા મસટી પોલીસ 
સ્ટેશન મા ંઇંગ્લીશ દારુના કેસમા પકિાયેલ 
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પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ગનુા વનવારણ શાખા : 
 

mao.paolaIsa kimaEnar EaI AaiSaYa BaaTIyaa naaAaoe Amadavaad Sahormaa p`aohIÀjugaarnaI 

p`vaRit ATkavavaa saaru saucanaa Aapola jo AnausaMQaanao pIsaIbaInaa sTafnaa maaNasaao 

ta.22.12.19 naa raoj poT`aolaIgamaaM hta drmyaana kalaupur rolvao sToSana pasao Aavata sTafnaa 

maaNasaaonao caaokksa baatmaI hkIkt maLola ko “ kalaupur rolvao sToSananaa PlaoTfaoma^ na.6 naa 

pIlar na.20 pasao bao [samaao ko jomaa eko kaLa klarnau TI SaT^ tqaa blyau jInsa ponT phorola 

Co tqaa baIjae pILa klarnau pTTavaaLu TISaT^ tqaa blyau jInsa phorola Co toAao paotanaI pasao 

kaLa klarnaI kaolaoj baogaaomaa koTlaaok BaartIya banaavaTnaao ivadoSaI darunaao jqqaao BarI ]Baolaa 

Co” jo baatmaI hkIkt AaQaaro ]praokt jNaavaola jgyaae sTafnaa maaNasaaoe pMcaao saaqao 

ro[D krta ]praokt vaNa^navaaLa [samaaonao naIcao maujbanaa BaartIya banaavaTnaa ivadoSaI darunaa 

jqqaa saaqao pkDI paDola Co. 

                  Aa [glaISa darunaa jqqaa AMgao pkDayaola AaraopIAaonao puCta Aa 

darunaao jqqaao sannaI AnavarBaa[ naamanaao [sama kao[ T`ona maarfto laavaI paotanao PlaoTfaoma^ 

na.6 ]pr AapI gayaola haovaanau jNaavaola Co.Aa kamao AaraopIAao ivaruQQamaa kayadosarnaI 

kaya^vaahI krI kalaupur rolvao paosTo Kato p`aohI.gaurna 5331.19 p`aohI klama 

66baIÊ65e[Ê81Ê116³1´baI maujba gaunaao rjIsTr kravaola Co. 

pkDayaola AaraopIAao :  

³1´ SaakIr ]fô navvaao hajImaaohmad ikSanagaZvaaLa ].va.28 rho.6869Ê KaMDnaI SaorI 

hnaumaana maMidr pasao jmaalapur pgaqaIyaa pasao jmaalapur Amadavaad  

³2´ rIhana Abarar kuroSaI ].va.20 rho.SakIlaBaa[naI caalaI sahIrBaa[naa makananaI baajumaa 

[TvaaDa SahorkaoTDaÊ Amadavaad mauL rho.687Ê mahaollaa SaoKana ksbaa ASanaora AruAa Kasa 

Aaga`a ]trp`doSa. 
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vaaonToD AaraopIAao:  

 

³1´ Anavar jonaa puranaamazamanaI Kbar naqaI 

³2´ sannaI AnavarBaa[ jonaa puranaamazamanaI Kbar naqaI. 

 

gaunaanaI jgyaa:  Amadavaad kalaupur rolvao sToSana PlaoTfaoma^ na.6 PaIlar na.20 AagaL KullaI 

jgyaamaa    

 

pkDayaola maudamaala :  

 

³1´ BaartIya banaavaTnaao ivadoSaI darunaI baaoTla naMga 50  ik.ru.15Ê000À¹ 

³2´ maaobaa[la faona naMga 2 ik.22000À¹   

³3´ AMga jDtInaa naaNaa ru.5Ê560À¹ 

³4´ kapDnaI kaolaoj baoga naMga 3 ik.00À¹ maLI kullao 42Ê560À¹ naao maudamaala 
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ગમુ થયેલ બાળકને શોધ્યા અંગેની વવગત 
શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ગમુ થયેલ બાળકને ગણતરીના કલાકોમાાં શોધી કાઢી તેન ુમીલન તેના માતા-વપતા 
સાથે કરાવતી શહરેકોટડા પોલીસ    

 
                      મે.પોલીસ કમમશ્નર.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયુકંત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૦૧ સાહબેશ્રીની સચુનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૩ સાહબે તથા ઇન્ચાર્જ 
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “િી” ડિમવઝન સાહબેના માગયદશયન હઠેળ ૦ થી ૧૮ વર્યના 
ગમુ/અપહરણ થયેલ બાળકોને સત્વરે શોધી કાઢવા સારૂ કરેલ સચુનાઓ મજુબ આજરોજ 
શહરેકોટિા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક બાળક નામે પ્રકાશ નટવરભાઇ પટણી ઉ.વ.૧૧ 
રહ.ેમવજયમીલ ઔિાના મકાન નરોિા રોિ અમદાવાદ શહરે નાનો જે બરાબર બોલી શકતો ન 
હોય તેમજ સામાન્ય મદં બધુ્ધીનો હોય જેના ગમુ થવા બાબતે તેના માતા-મપતા પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે આવતા બાળકના વણયન સહીતની મવગતો સાથે અમદાવાદ શહરે તથા આસપાસના 
જીલ્લાઓમા ંઅત્રેના પો.સ્ટેના તમામ અમધકારીશ્રી તથા પોલીસ કમયચારીશ્રીઓએ પોત-પોતાના 
વોટ્સએપ ગ્રપુમા ંતથા સોશીયલ નેટવકય પર ગમુ થનાર બાળકની માડહતીની બહોળી પ્રમસધ્ધી 
કરવામા ં આવેલ જેના પરીણામ સ્વરૂપે ગાધંીનગર જીલ્લાના િભોિા પોલીસ સ્ટેશનના 
અમધકારીશ્રી તરફથી સદરી ગમુ થનાર બાળકની મવગત મળતા સદરી બાળકને િભોિા પોલીસ 
સ્ટેશનના અમધકારીશ્રી દ્વારા સદરી ગમુ થનાર બાળકને બાળ મવકાસ ગહૃમા ં સોંપવામા ંઆવેલ 
જેની તરુતજ બાળ મવકાસ ગહૃના અમધકારી/કમયચારીના સપંકયમા ં રહી સત્વરે બાળકનો કબ્જો 
મેળવી બાળકન ુમીલન તેના માતા-મપતા સાથે કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

 


