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તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯   મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી ન.ં૨૧૮૫/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ કરેલ અટકાયતની વવગત 
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

પાસા અટકાયત ટાળવા નાસતી-ફરતી 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. ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ નાસતા – 
ફરતા આરોપીઓને પકડી લાવવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન 
મવસ્તારમા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારડ નાઓના માગગદશગન 
હઠેળ અત્રેના પો.સ્ટે. ના સવેલસં પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો મીના 
ઉફે મકંી રાકેશભાઇ મીણેકર ઉ.વ.૩૪  રહ-ે સીંગલચાલી છારાનગર કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે 
નાનીને પકડી લાવી સદરી મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/ડીટીએન/ 
પાસા/૧૪૮૬/૨૦૧૯ તા.૨૩/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા.૨૩/૧૨/૧૯ ના કલાક 
૨૦/૧૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી “પાસા“ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત 
ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  

 

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પાસા અટકાયતીન ુનામ- મીના ઉફે મકંી રાકેશભાઇ મીણેકર ઉ.વ.૩૪  રહ-ે સીંગલચાલી 
છારાનગર કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  
કામગીરી કરનાર અધી/કમગચારી-   
(૧)સવેલસં પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા  (૨)અ.હ.ેકો. અરવીંદસીંહ રાયસીંહ બ.ન.ં૮૩૮૧       
(૩)અ.પો.કો. રમેશભાઇ રત્નાભાઇ બ.ન.ં૯૯૩૬ (૪) અ.લો.ર. મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭                              
(૫)અ.લો.ર.વનરાજભાઇદેવરાજભાઇબ.ન.૧૫૦૧(૬)અ.લો.ર. ચેતનકુમાર હાજાભાઇ બ.ન.ં૧૨૮૬૩                             
(૭)અ.લો.ર.અમરતભાઇઉમાજીબ.ન.ં૧૧૯૨૫ (૮)અ.લો.ર. સજંયકુમાર જગદીશભાઇ બ.ન.ં૧૧૫૦૧   
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ગ ૨૦૧૯ મા ૯૫ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   

 
 

પાસા અટકાયત ટાળવા નાસતા –ફરતા 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. ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
નાસતા – ફરતા આરોપીઓને પકડી લાવવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારડ નાઓના 
માગગદશગન હઠેળ અત્રેના પો.સ્ટે. ના સવેલસં પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા તથા સાથેના સ્ટાફના 
માણસો રવી જયતંીભાઇ ઇંદ્રકેર ઉ.વ.૪૯ રહ-ે મ.ન.ં૩૮ સીંગલચાલી છારાનગર કુબેરનગર 
સરદારનગર અમદાવાદ નાને પકડી લાવી સદરી મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી 
આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : 
પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૮૭/૨૦૧૯ તા-૨૩/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા-
૨૩/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૨૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી ખાસ 
જેલ પાલારા ભજુ  ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  
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પાસા અટકાયતીન ુનામ- રવી જયતંીભાઇ ઇંદ્રકેર ઉ.વ.૪૯ રહ-ે મ.ન.ં૩૮ સીંગલચાલી છારાનગર 
કુબેરનગર  સરદારનગર અમદાવાદ  
કામગીરી કરનાર અમધ/કમગચારી-  

(૧)સવેલસં પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા  (૨) અ.હ.ેકો. અરવીંદસીંહ રાયસીંહ બ.ન.ં૮૩૮૧       
(૩)અ.પો.કો. રમેશભાઇ રત્નાભાઇ બ.ન.ં૯૯૩૬(૪) અ.લો.ર. મહશેકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭    
(૫)અ.લો.ર.વનરાજભાઇદેવરાજભાઇબ.ન.૧૫૦૧(૬) અ.લો.ર.ચેતનકુમારહાજાભાઇ બ.ન.ં૧૨૮૬૩    
(૭)અ.લો.ર.અમરતભાઇઉમાજીબ.ન.ં૧૧૯૨૫(૮) અ.લો.ર. સજંયકુમાર જગદીશભાઇ બ.ન.ં૧૧૫૦૧   
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ગ ૨૦૧૯ મા ૯૬ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   

 

                                
પ્રોહીબીશન સબધંી 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. ડીવીઝન 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.બારડ નાઓના માગગદશગન હઠેળ ગૌરવ ધમેંદ્રભાઇ ગમુાને (છારા) 
ઉ.વ.૧૯ રહ-ે એફ વોડગ સરકારી સ્કુલની પાછળ  કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે  
મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે 
નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૮૮/૨૦૧૯ તા-
૨૩/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા-૨૩/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૩૦ વાગે પાસા 
અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા 
મોકલી આપેલ  છે.  
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પાસા અટકાયતીન ુનામ- ગૌરવ ધમેંદ્રભાઇ ગમુાને (છારા) ઉ.વ.૧૯ રહ-ે એફ વોડગ સરકારી 
સ્કુલની પાછળ  કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે   
કામગીરી કરનાર કમગચારી-   
(૧)અ.લો.ર.મહશેકુમારગોરધનભાઇબ.ન.૯૬૭ (૨)અ.લો.ર.વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ગ ૨૦૧૯ મા ૯૭ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   

                                                                                          

 

 

વટવા જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશન :  
વમલકત સબધંી ગનુા આચરતા રીઢા ગનેુગારની પાસા હઠેળ અટકાયત કરતી  

જી.આઈ.ડીસી વટવા પોલીસ  
                            મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા અધીક પોલીસ 
કમમશ્ર્નર શ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નર ઝોન-૬ સાહબે તથા મદદમનશ 
પોલીસ કમમશ્ર્નર “જે”  ડડવીઝન સાબેહ તથા પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી ડી.આર.ગોહીલ સાહબે 
નાઓની સચુના આધારે સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી સી.એમ.રાઠોડ તથા સ્ટાફના માણસોને 
જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પો.સ્ટે. ખાતે દાખલ થયેલ મમલકત સબધંી ગનુામા ંઆરોપી મવરૂધ્ધ પાસા 
હુકમ થયેલ હોય આરોપીને પકડી પાડી પાસા અટકાયત કરી નીચે મજુબ પાસા હુકમની બજવણી 
કરેલ છે. 

   મોહમદફઇમ મોહમદઇદ્રીશ અંસારી ઉ.વ.૪૦ ધધંો-રે.ડ્રા 
રહ.ેમ.ન.બી/૩એવન નગર અંબર ટાવર જુહાપરુા રોડ, અમદાવાદ શહરે તથા મ.ન.૧૭ ગલી ન-ં
૬ ખ્વાજાનગર પપંીંગ સ્ટેશન પાસે, નારોલ અમદાવાદ શહરે નાન ેપોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ 
શહરે નાઓએ પાસા હુકમ પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/ ૧૪૮૫/૨૦૧૯ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ ના 
રોજથી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે અટકાયત હઠેળ મકુવાનો હુકમ કરેલ જેને પકડી પાસા 
હુકમ આધારે મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપેલ છે.  
આરોપીઓ મવરૂધ્ધ દાખલ થયેલ ગનુાઓ  
(૧) નારોલ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૩૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦,૧૧૪ મજુબ  
(૨) જી.આઇ.ડી.સી વટવા પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૪૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મજુબ 
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ગનુા વનવારણ શાખા : 
 

              અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે. પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીર્ ભાડટયા નાઓએ તા.૨૩.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં વારંવાર મમલ્કત સબધંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા 
ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના જી.આઈ.ડી.સી.વટવા તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોના 

ઘરમા પ્રવેશ કરી મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ ધરાવતા ઈસમ નામે 
મોહમદં ફઈમ મોહમદં ઈદ્રીસ અંસારી ઉ.વ.૪૦ રહવેાસી- મ.ન.૧૭ ગલી ન.૬ 
ખ્વાજાનગર,પપંીગ સ્ટેશન પાસે નારોલ અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ 
ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મોહમદં ફઈમ મોહમદં ઈદ્રીસ અંસારી ઉ.વ.૪૦ રહવેાસી- મ.ન.૧૭, 
ગલી ન.૬ ખ્વાજાનગર, પપંીગ સ્ટેશન પાસે નારોલ અમદાવાદ  

 
 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૩ ઇસમ મળી કુલ્લે ૦૪ ઇસમો 
મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત, ભજુ, રાજ્કોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.  
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 

વટવા જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી રીઢા ગનેુગારોને પકડતી  

જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ 

  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ 
સાહબે નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહરેમા ંહાલમા ંવધતા જતા ંઘરફોડ ચોરીના અટકાવવા 
તેમજ શોધી કાઢવા મળેલ સચુના તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી બીપીન અહીરે 
સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આર.બી.રાણા ‘જે’ ડીવીઝન સાહબે નાઓના 
માગગદશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે અમધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુધંાને 
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી ડી.આર.ગોડહલ જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે નાઓના માગગદશગન મજુબ 
ચોરીઓ ના બનતા ગનુાઓ અટકાવવા તેમજ ચોરીઓના ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારુ 
સવેલન્સ સ્કોડ ના પો.સ.ઇ. સી.એમ.રાઠોડ ની આગેવાનીમા ંજી.આઇ.ડી.સી. વટવા સવેલન્સ 
સ્કોડના કમગચારીઓની જુદી જુદી ટીમો બનાવી ચોરી થયેલ તે જગ્યાથી વટવા પો.સ્ટે, 
ઇસનપરુ પો.સ્ટે. તેમજ કાગડા પીઠ પો.સ્ટે ના હદ મવસ્તાર માથંી સી.સી.ટી.વી. ફુટેજ મેળવી 
ચોરીમા ં વપરાયેલ ફોરવીલ ગાડી ની ઓળખ મેળવતા ફોરવીલ ગાડી 2567 નબંરની 
સેવરોલેટ સ્પાકગ હોવાન ુ જણાય આવેલ જે ફોરવીલ ગાડી નો પરુો નબંર મેળવવા ઇ-
ગજુકોપ પોકેટકોપ થી માહીતી મેળવતા સરુત શહરે ખાતે રજીસ્ટર થયેલ હોવાન ુજણાય 
આવતા એક ટીમ સરુત શહરે ખાતે મોકલી ફોરવીલ ગાડી ની માહીતી મેળવતા સેવરોલેટ 
સ્પાકગ ફોરવીલ ગાડી ન-ંGJ-05-CE-2567  ની હોવાન ુસ્પસ્ટ થતા તથા આ વાહન હાલમા ં
અમદાવાદ ખાતે ટ્રાન્સફર થયેલ જે બાબતે વાહન ખરીદ કરનાર ઇસમના ગનુાહીત 
ઇમતહાતની માડહતી ઇ-ગજુકોપ મારફતે સપંણુગ મવગત મેળવી પો.ઇન્સ. શ્રી ડી.આર.ગોહીલ 
સાહબે નાઓના સતત મોનીટરીંગ થી હ્યમુન સોસગ તથા ટેકનીકલ સોસગનો ઉપયોગ કરી 
આજરોજ જી.આઇ.ડી.સી. વટવા, એસ.પી. રીંગરોડ સરસ્વતી ચાર રસ્તા ખાતેથી બાતમી 
આધારે ઉપરોક્ત સેવરોલેટ સ્પાકગ ફોરવીલ ગાડી ન-ંGJ-05-CE-2567  તથા ચોરીમા ં
ગયેલ મોબાઇલ પૈકી ૪૨ નગં મોબાઇલ ફોન સાથે ત્રણ આરોપીઓ ને પકડી પાડી ઘરફોડ 
ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલવામા ંસારી સફળતા મળેલ છે . 

આમ એકંદરે ઉપરોક્ત બનેલ મોબાઇલ ચોરીના ગનુામા ં ઉપરી અધીકારી શ્રીઓના 
સતત મગગદશગન હઠેળ  પો.ઇન્સ. શ્રી ડી.આર.ગોહીલ સાહબે નાઓના સપુરવીજન હઠેળ 
સવેલન્સ સ્કોડ પો.સ.ઇ. શ્રી સી.એમ.રાઠોડ તથા કમગચારીઓ ના ટીમવકગ દ્વારા ગનુાનો ભેદ 
ઉકેલી સારી કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. 
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આ ઉપરાતં આ ગનુામા ંબીજા આરોપીઓની સડંોવણી નકારી શકાય તેમ ન હોય તે 
અંગે આરોપીઓના રીમાન્ડ મેળવી ઉંડાણપવુગક તપાસની કાયગવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે 

પકડાયેલ આરોપીઓ ગનુાહીત ઇતીહાસ 
(૧)  અશરફ સ/ઓ યાકુબભાઇ 
મહમદંભાઇ સબરુીયા ઉવ.૨૬ રહ,ે 
મ.ન.૨૦૫ નજરપાકગ- ૨ અમદાવાદ 
શહરે 

(૧) માધપુરુા પો.સ્ટે. સે.ગ.ુર.ન-ં
૧૮/૨૦૧૧  
(૨) વટવા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગ.ુર.ન.ં-
૫૨૧૫/૨૦૧૯  
(૩) શામળાજી થડગ ગ.ુર.ન-ં
૫૨૭૦/૨૦૧૯ (વોન્ટેડ) 

(૨) સલમાન ઉફે સીંઘમ સ/ઓ 
અકરમખાન નઇમખાન પઠાણ 
ઉવ.૨૮ રહ,ેમ.ન.૨૧ એજાજનગર 
મવભાગ-૩ સૈયદવાડી વટવા 
અમદાવાદ શહરે 

(૧) નદંાસણ પો.સ્ટે. સે-૧૩૪/૨૦૧૬ પશ ુ
ઘાતકીપણાની કલમ  
(૨) શામળાજી પો.સ્ટે. પ્રોહી ગ.ુર.ન-ં
૫૨૭૦/૨૦૧૯ (વોન્ટેડ)  
(૩) નારોલ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગ.ુર.ન-ં
૫૦૮૮/૨૦૧૯ (વોન્ટેડ)  
(૪) વટવા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગ.ુર.ન-ં
૫૨૧૫/૨૦૧૯ 

(૩) હમજા ઉફે ગડુ્ડુ સ/ઓ મોહમદંહનીફ 
મોહમદંયાસીન શેખ ઉવ.૨૫ રહ,ેએજાજ 
નગર મવભાગ-૩ સૈયદવાડી વટવા 
અમદાવાદ શહરે 

વટવા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૪/૨૦૧૯ 
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વટવા જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ચોરીના ૦૪ મોબાઇલ ફોન સાથે ચોર ઇસમને પકડી પાડતી જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ 

 

   મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સકે્ટર-૨ 
સાહબે નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહરેમા ં હાલમા ં વધતા મોબાઇલ ચોરીના ગનુા અટકાવવા તેમજ 
મોબાઇલ ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલવા મળેલ સચુના અનસુધંાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી 
બીપીન અહીરે સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આર.બી.રાણા ‘જે’ ડીવીઝન સાહબે નાઓના 
માગગદશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે અમધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુધંાને પોલીસ 
ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી ડી.આર.ગોડહલ જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે નાઓના માગગદશગન મજુબ મોબાઇલ ચોરીઓ 
તથા મોબાઇલ સ્નેચીંગ ના બનતા ગનુાઓ અટકાવવા સારુ સવેલન્સ સ્કોડ ના પો.સ.ઇ. સી.એમ.રાઠોડ 
ની સચુના મજુબ અ.હ.ેકો. બળવતંમસિંહ મગંલમસિંહ બ.ન.૯૩૧૬ તથા  પો.કો.મવક્ર્મમસિંહ ભરતમસિંહ 
બ.ન.ં૩૩૯૫ તથા પો.કો.મવજયમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.ન.ં૧૩૧૮૮ તથા પો.કો.ડફરોજશા મરદાનશા 
બ.ન.ં૯૦૦૧ તથા બળદેવમસિંહ ઘનશામમસિંહ બ.ન.ં૧૧૮૧૩ તથા પો.કો. ભરતમસિંહ ભપુતમસિંહ 
બ.ન.ં૧૦૧૪૩ તથા લોક રક્ષક સચચન અમનલભાઇ બ.ન.ં૧૨૭૨૨ તથા લોક રક્ષક રમવકુમાર શાહુભાઈ 
બ.ન.ં૪૨૬૫ તથા લોક રક્ષક દીપકકુમાર ઇશ્વરભાઇ બ.ન.૧૦૧૧ નાઓ સાથે પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગ 
દરમ્યાન જી.આઇ.ડી.સી. વટવા મચ્છુનગર નાળા પાસે આવતા લોકરક્ષક સચચન અમનલભાઇ 
બ.ન.ં૧૨૭૨૨ તથા લોકરક્ષક દીપકકુમાર ઇશ્વરભાઇ બ.ન.૧૦૧૧ નાઓની સયંકુ્ત બાતમી હકીકત 
આધારે વોચ ગોઠવી આરોપી મવરેન્દ્ર હમેમસિંગ પલાસ ઉવ.૨૩ રહ.ેમીઠાખળી છ રસ્તા અંડરબ્રીજની 
બાજુમા ંનવી બનતા બીલ્ડીંગમા નવરંગપરુા અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ અભલોડ ઝરલા ફચળય ુ
તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ નાઓને તેમના કબ્જજામાથંી મળેલ અલગ અલગ કંપનીના કુલ -૪ મોબાઇલ ફોન 
કુલ્લે ડકિંમત ૧૯,૦૦૦/- ના ચોરીના મદુ્દામાલ સાથે પક્ડી પાડી સારી કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. 

ભેદ ઉકેલવામા ંઆવેલ ગનુાઓ 
(૧) જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૪૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯(એ)(૩) મજુબ 

આરોપીનો ગનુાહીત ઇતીહાસ   
(૧) વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૧૯/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબ 
(૨) વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૦૧/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબ 
(૩) વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૨૦/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબ 
(૪) ઇસનપરુ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૯૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબ 
(૫) વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૭૧/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબ 
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ઇંગ્લીશ દારૂના મદુ્દામાલનો નાશ કરવા અંગેની વવગત  

 

સોલા હાઇકોટક  પોલીસ સ્ટેશન  : 
 

  DCP સાહબેશ્રી ઝોન-૦૧ નાઓની અધ્યક્ષતામા ંસફાઈ અચભયાન અંતગગત ઝોનના 

મવમવધ પોલીસ સ્ટેશનમા ં પડેલો ઈંગ્લીશ દારુનો જથ્થો ગોતા મવસ્તાર (સોલા પોલીસ સ્ટેશન) 

ખાતે નાશ કરવામા ંઆવ્યો. જેમા ંસોલા, વસ્ત્રાપરુ, નારણપરુા અને વાડજ પોલીસ સ્ટેશનનો મળી 

કુલ ૫૬,૭૬,૮૧૭/- રૂમપયાનો ઈંગ્લીશ દારૂ ના મદુામાલનો નાશ કરવામા ંઆવેલ છે. 

  

  

 

 

    
  


