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   તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦  શનિવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી િાં.૧૬૫/૨૦૨૦ 
 

ખિુિી કોશીશિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 
 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશિ :  
 

ખિુિી કોનશષમાાં ગિુામાાં સાંડોવાયેલ કાયદાિા સાંઘષષમાાં આવેલ કકશોરિે 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 અતે્રના પો.્ટેશન ખાતે ગનુા કામે પકડવાના બાકી 
આરોપીને પકડી પાડવા આપેલ સચુના આિારે સવે પો.સ.ઈ આર.એ.ઝાલા તથા એ.એસ.આઇ 
ચદુંભાઇ મર્નભાઇ બ.ન-ં૭૯૮૫, લોકરક્ષક હરદદપમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨, લોકરક્ષક 
િીરૂભાઇ જીવણભાઇ બ.ન-ં૧૧૬૬૨ એ રીતેના ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંર્મા ંહતા દરમ્યાન 
લોકરક્ષક હરદદપમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ તથા લોકરક્ષક િીરૂભાઇ જીવણભાઇ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત 
બાતમી હદકકત આિારે ઓઢવ મવરાટનર્ર ચાર ર્તા પાસેથી ઓઢવ પો.્ટેશન ફ્ટ ગ.ુર.ન-ં
૨૧૦/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૭, ૨૯૪(ખ), ૩૨૩, ૧૧૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબના 
ગનુાના કામે કાયદાના સઘંષગમા ંઆવેલ દકશોરને તા-૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૦૯/૩૦ વાર્ે મળી 
આવતા નજરકેદ રાખી કાયદેસરની કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
 

 

 

જિસાંપકષ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ચોરીિા ગિુાિા આરોપીિી અટકાયતિી નવગત 
 

કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશિ :  
 

બસ, રેલ્વે, તથા ભીડભાડ વાળી જગ્યાએથી િજર ચકુવી બેગ તથા ખીસ્સામાાંથી રોકડ 

રકમ તથા સોિા ચાાંદીિા દાગીિાઓિી ચોરી કરતી હરીયાણાિી સાસી ગેંગિે પકડી 
પાડતી કાગડાપીઠ પોલીસ 

                    મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૨ 

સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૬ અમદાવાદ શહરે તથા ઇ.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
“કે” દડવીજન અમદાવાદ તથા પોલીસ ઇન્સસપેકટર સાહબે નાઓના સીિા માર્ગદશગન તથા સચુના મજુબ 

અમદાવાદ શહરેમા ંબનતા મમલ્કત સબંિંી બનેલ ગનુાઓ શોિી કાઢવા તથા ગનુા બનતા અટકાવવા 
સારૂ અવાર નવાર મળતી સચુના આિારે સવેલન્સસ પો.સ.ઇ.એમ.બી.પટેલ તથા પો.સ.ઇ.કે.એ.જાડેજા 

તથા સવેલન્સસ ્કોડગ ના માણસો સાથે પો.્ટે મવ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાન કાર્ડાપીઠ 

પો.્ટે.ગ.ુર.ન-ં૦૦૬૭/૨૦૨૦ િી ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯, ૪૬૧, ૧૧૪ મજુબના કામ ે સીસીટીવી ફુટેજ 

તેમજ ચોક્કસ ખાનર્ી બાતમીદારો મારફતે સદર ગનુાના કામ ેકુલ્લે પાચં આરોપીઓ પકડી તેઓની 
પાસેથી નીચ ેમજુબનો મદુ્દામાલ કબ્જે કરી સદરી આરોપીઓન ેતા-૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૦૦ 

વાગ્ય ે પકડી અટક કરી પ્રશસંનીય કામર્ીરી કરેલ છે અને સદરી આરોપીઓના નામદાર કોટગમાથી 
રીમાન્સડ મેળવી આર્ળની વધ ુ તપાસ સવેલન્સસ પો.સ.ઇ.એમ.બી.પટેલ નાઓ ચલાવી રહલે છે.તા-
૨૪/૦૧/૨૦૨૦  

➢ ગનુ્હાિો એમ.ઓ.:- 

   સદરી આરોપીઓ બસ ્ટેશનમા તેમજ બસમા તેમજ રેલ્વેમા ચઢી સામાન ચઢાવવા 
ઉતારવા મદદ કરવાના બહાને આરોપીઓ એકબીજાની મદદર્ારી કરી નજર ચકુવી પીન, ડીસમીસ 

ેવા હથીયાર વડ ેચેઇન ખોલી રોકડ રકમ તેમજ દકિંમતી સોના ચાદંીના દાર્ીનાઓની ચોરી કરવાની 
ટેવવાળા છે. 

  આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓન ે યકુ્ક્ત-પ્રયકુ્ક્તથી પછુપરછ કરતા પોતે ગજુરાત, 

દદલ્હી, રાજ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ (ય.ુપી), મહારાષ્ટ્ટ્ર તથા હરીયાણા મવર્ેરે રાજ્યમા ંઆવા એમ.ઓ.વાળી 
ચોરીઓ કરેલ હોવાની કબલુાત કરેલ છે. 

➢ પકડાયેલ આરોપીઓ :-  

(૧) રાકેશ S/O કીરૂરામ નદુંરામ જાત ેસાસી (રાજપતુ)  ઉ.વ.૩૬ રહ,ેર્ામ- બખલાણા થાના-બાસ તા-
આસી જી-હીશાર (હરીયાણા) 
(૨) જોર્ીન્સદર S/O રામફલ અમરમસહ જાત ેસાસી (રાજપતુ) ઉ.વ.૩૫ રહ,ે ર્ામ-શોરખી થાના-બાશ તા-
આશી જી-હીશાર (હરીયાણા). 
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(૩) સરેુન્સદર ઉફે મીન્ની S/O સરવર બબરસાલ્લા જાતે રાજપતુ ઉ.વ.૨૮ જાત ેર્ામ- રોહનાત તા-બોણીખેડા 
જી -ભીવાની (હરીયાણા). 
(૪) સત્બીર ઉફે મીના S/O બનવારી ઝાલા સાસી (રાજપતુ) ઉ.વ.૫૦ રહ,ે ર્ામ-શોરખી થાના-બાશ તા-
આશી જી-હીશાર (હરીયાણા). 
(૫) રામચદંર S/O અમરમસહ કનૈયાલાલ જાત.ેસાસી (રાજપતુ) ઉ.વ.૫૫ હાલ રહ,ે ર્ામ-શોરખી થાના-
બાશ તા-આશી જી-હીશાર (હરીયાણા) તથા મળુ રહ.ે એ/૯૮ અર્રનર્ર પ્રેમ નર્ર મવભાર્-૩ દકરાડી 
સલેુમાન નર્ર દદલ્લી.  
➢ રીકવર કરેલ મદુ્દામાલ :-  

૧.એક સોનાનો હાર ેનુ ંવજન જોતા ૩૬.૮૫૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧,૧૦,૪૦૦/- ર્ણી શકાય.  

૨.એક સોનાની ચેઈન ેનુ ંવજન જોતા ૫૦.૬૪૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧,૫૧,૮૦૦/- ર્ણી શકાય. 

૩.એક સોનાની વીંટી ેનુ ંવજન જોતા ૧૦.૪૦૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૩૧,૨૦૦/- ર્ણી શકાય. 

૪.એક કાળા મણકાવાળૂ સોનાનુ ં મરં્ળસતુ્ર ેનુ ં વજન જોતા ૬૬.૬૦૦ ગ્રામ છે ેની આશરે 

દક.રુ.૧,૯૯,૮૦૦/- ર્ણી શકાય  

૫. સોનાની બરં્ડી નરં્-૨ ેનુ ંવજન જોતા ૪૩.૮૩૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧,૩૧,૪૦૦/- ર્ણી 
શકાય 

૬. સોનાના પાટલા નરં્-૨ ેનુ ંવજન જોતા ૫૯.૩૮૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧,૭૭,૯૦૦/- ર્ણી 
શકાય 

૭. એક સોનાની મર્માળા ેનુ ંવજન જોતા ૧૩.૫૫૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૪૦,૫૦૦/- ર્ણી શકાય 

૮. એક સોનાની મર્માળા ેનુ ંવજન જોતા ૪૯.૧૧૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧,૪૭,૩૦૦/- ર્ણી 
શકાય 

૯.સોનાની બટુી શેર વાળી નરં્-૨ ેનુ ંવજન જોતા ૨૬.૫૦૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૭૯,૫૦૦/- ર્ણી 
શકાય 

૧૦. એક સોનાની વીંટી ેનુ ંવજન જોતા ૧.૫૩૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૪,૫૦૦/- ર્ણી શકાય. 

૧૧.એક સોનાની વીંટી ેનુ ંવજન જોતા ૩.૮૦૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧૧,૪૦૦/- ર્ણી શકાય. 

૧૨.સોનાની બટુી નરં્-૨ ેનુ ંવજન જોતા ૩.૬૯૦ ગ્રામ છે ેની આશરે દક.રુ.૧૦,૮૦૦/- ર્ણી શકાય 

૧૩.એક ચાદંીનો મસક્કો ેન ુવજન જોતા ૦.૦૫૦ દકલોગ્રામ ેની દક.રુ.૧૭૫૦/- ર્ણી શકાય.  

૧૪. બે લોખડં ેવી િાતનુી પીન ેની દક.રુ.૦૦/૦૦- 

૧૫. એક રસના હાથાવાળૂ નાનુ ંદડસમીસની દક.રુ.૦૦/૦૦ 

૧૬. રોકડા રુમપયા ૭૬,૦૦૦/- 

૧૭. મોબાઈલ ફોન નરં્-૪ દક.રુ.૨૭,૦૦૦/- 

➢ કુલ્લે દક.રૂ.૧૨,૦૧,૨૫૦/- નો મદુ્દામાલ પચંનામા ંમવર્તે તપાસ અથે કબ્જે કરેલ છે. 

➢ સદરી કામર્ીરી કરનાર અમિકારી :- 
PSI.એમ.બી.પટેલ    એ.એસ.આઈ ર્ોમવિંદભાઈ મોતીભાઈ 

PSI.કે.એ.જાડેજા     હ.ેકો.ઈશ્વરભાઈ શકંરભાઈ 
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પો.કો.સરદારમસહ મદહપતમસહ   હ.ેકો.સજંયભાઇ દશરથભાઇ 

પો.કો.દદનેશકુમાર ભીમશીભાઈ   પો.કો.યોર્ેંદ્રમસહ ખમુાનમસહ 

પો.કો.મવરેંદ્રમસહ જશભુા    પો.કો.કનભુાઈ ભપુતભાઈ   

પો.કો.રાકેશભાઈ બામણીયાભાઈ   પો.કો.બચરાર્કુમાર બાબભુાઇ 

પો.કો.મનતીનકુમાર અરૂણભાઈ     પો.કો.ભરતભાઇ પોપટભાઇ  

પો.કો.દદક્ગ્વજયમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ  પો.કો.અજયમસિંહ પ્રતાપમસિંહ    

પો.કો.રમવરાજમસહ ચતરુમસહ   પો.કો.રમવરાજમસહ સહદેવમસહ 

પો.કો.કલ્યાણમસહ અભેસરં્ભાઈ   
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ક્રાઇમ બ્ાાંચ :  
ભતુકાળમાાં ૮૦ થી વધ ુઘરફોડ ચોરી કરિાર રીઢા ગિેુગારિે ચાર ગનુ્હાિો 
મદુ્દામાલ કક.રૂ.૨,૬૩,૫૫૦/- સાથે પકડી સાત થી વધ ુગિુાઓિો ભેદ ઉકેલતી 

અમદાવાદ શહરે, ક્રાઈમ બ્ાન્ચ 

  અમદાવાદ શહરે મવ્તારમા ં કાયદો વ્યવ્થાની જાળવણી તથા મમલકત સબિંી 
ગનુ્સહાઓ અટકાવવા તથા શોિી કાઢવા સારુ ખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર સાહબે 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી દદપન ભદ્રન સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાર મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી બી.વી. ર્ોદહલ સાહબે નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ એન્સટી પ્રોપટી ્ક્વોડ-૧ ના 
પોલીસ ઈન્સસપેક્ટર શ્રી એન.આર.બ્રહ્મભટ્ટ નાઓની રાહબરી હઠેળ ્કોડના પો.સ.ઈ. શ્રી કે.જી.ચૌિરી 
તથા ્ ટાફના માણસો અમદાવાદ શહરે મવ્તારમા ંપટે્રોલીંર્મા ંહતા ંદરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત 
આિારે આરોપી અમીત ઉફે શ્યામ સ/ઓ નવીનચનં્સદ્ર દરજી ઉ.વ.૪૨ રહ.ે જશોદાનર્ર સોસાયટી 
સાવલીર્ામ તા.સાવલી. જી.વડોદરા નાને સોનાની લર્ડી દક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડા 
રૂ.૨૨,૦૦૦/- તથા બજાજ ડી્કવર મો.સા. ર્ાડી ન.ંGJ-01-PL-8156 ની દક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા 
પેનાસોનીક એલ.ઈ.ડી. ટીવી નરં્ – ૧ દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નરં્– ૩ દક.રૂ.૧૫૦૦/- 
તથા લોખડંન ુખાતરીય ુદક.રૂ.૫૦/- ર્ણી કુલ દક.રૂ.૨,૬૩,૫૫૦/-ના મત્તાના મદુ્દામાલ સાથ ેઅટક 
કરી નીચે મજુબના ઘરફોડ ચોરીઓના ગનુ્સહાઓ શોિી કાઢેલ છે.  

-: ડીટેક્ટ કરેલ ગનુ્હાઓ :- 
(૧) પાલડી પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૦૦૧૪/૨૦૨૦ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ  
(૨) વાડજ પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૦૦૦૩/૨૦૨૦ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ  
(૩) નવરંર્પરુા પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.ં૦૦૪૧/૨૦૨૦ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ  
(૪) નવરંર્પરુા પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.ં૦૦૨૨/૨૦૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ 
(૫) ચાદંખેડા પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૧૮૨/૨૦૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ  
(૬) સેટેલાઈટ પો.્ટે. ફ્ટ ગ.ુર.ન.૦૦૦૪/૨૦૨૦ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ 
(૭) સોલા પો.્ટે. અરજી ન.ંLA/૧૭૯૬/૨૦૧૬    
(૮) સન-ે ૨૦૧૭ ની શરૂઆતમા ંકાર્ડાપીઠ કાકંરીયા ખાતે વાણીજ્ય ભવન છઠ્ઠા માળે આવેલ 

ફાઇનાન્સસની ઓફીસ ન.ં ૬૦૭ મા ંપ્રવેશ કરી રોકડા રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા બે ચાદીના કડા ની 
ચોરી કરેલ છે. 

(૯) સન-ે ૨૦૧૭ ની શરૂઆતમા ંગરુૂકુળ ત્રણ ર્તા પાસે એક કોમ્પલેક્ષમા ંટયશુન કલાસીસમાથંી 
રોકડારૂ.૨૫૦૦૦/- ની ચોરી કરેલ છે. 

(૧૦) સન-ે ૨૦૧૭ ની શરૂઆતમા ંઆણદં જીલ્લાના સામરખા ર્ામમા ંરે્સ એજન્સસીની દુકાનના 
શટરન ુતાળુ તોડી દુકાનમા ંપ્રવેશ કરી રોકડા રૂ.૬૫,૦૦૦/- ની ચોરી કરેલ.  
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-:આરોપીિી એમ.ઓ. :- 
  સદરી આરોપી રાત્રી દરમ્યાન કોમસીયલ કોમ્પલેક્ષમા ંઘસુી બિં દુકાન તથા ઓફીસ 
ના દરવાજા તાળા તોડી અંદર પ્રવેશ કરી રોકડ રકમ તથા દકમતી ચીજ વ્તઓુની ચોરી કરી લઇ 
જવાની આદતવાળો છે.  

 
- : આરોપીિો ગનુ્હાકહત ઈનતહાસ :- 

➢ સને ૧૯૯૯ થી ૨૦૦૨ દરમ્યાન આંણદ ટાઉન પોલીસ ્ટેશનમા ંદસેક ઘરફોડ તથા સયાજી 
ર્જંપોલીસ ્ટેશનના તથા નવાપરુા પોલીસ ્ટેશન તથા ફતેર્જં પોલીસ ્ટેશનના ઘરફોડ 
ચોરીઓના ગનુ્સહાઓમા ંપકડાયેલ છે.  

➢ સને ૨૦૦૩ મા ંઓર્ષ્ટ્ટ મહીનામા સરુત શહરેના ચોક બજાર પોલીસ ્ટેશનની આશરે 
રૂમપયા ૪૫ લાખની  ઘરફોડ ચોરીના ગનુ્સહામા ંપકડાયેલ છે.   

➢ અર્ાઉ સને ૨૦૦૪ના એપ્રીલ મહીના પોલીસ જાપ્તા સાથે સરુત કોટગ મદુતેથી પરત 
નડીયાદ આવતા પોલીસ જાપ્તામાથંી નાશી ર્યેલ છે,  

➢ પોલીસ ક્ટડીમાથંી નાશી ર્યા બાદ કલકત્તા જઈ બરં્ાળીઓની ર્ેંર્ બનાવી પરત 
ગજુરાતમા ંઆવી, આંણદ તથા નડીયાદ તથા અમદાવાદના સરખેજ મવ્તારમા ંલુટંના 
ગનુ્સહાઓમા ં તેમજ અમદાવાદ શહરે નવરંર્પરુા મવ્તારમા ં ઘરફોડ ચોરીઓના ગનુ્સહામા ં
પકડાયેલ ે પૈકી નડીયાદ રૂરલ મવ્તારમા ંપેટ્રોલ પપં લુટંના ગનુ્સહામા ંદસ વષગની સજા 
થયેલ છે.  

➢ સને ૨૦૦૭ મા ંનડીયાદના લુટંના ગનુ્સહામા ંતેમજ અર્ાઉ પોલીસ ક્ટડીમાથંી ભાર્ી જવાના 
ગનુ્સહામા ંેલમા ંહતો તે દરમ્યાન ફરીથી કોટગ મદુતેથી પરત ફરતી વખતે નાશી ર્યેલ છે.     

➢ સને ૨૦૧૫ મા ં સજા પરુી કરી ેલમાથંી છુટયા બાદ વડોદરામા ં તથા આંણદમા ં તથા 
અમદાવાદમા ં મણીનર્ર, સેટેલાઈટ, ગજુરાત યમુન. પોલીસ ્ટેશન ઘરફોડ ચોરીઓના 
ગનુ્સહામા ંપકડાયેલ છે.  

➢ સને ૨૦૧૮ મા ંઅમદાવાદ શહરેના વાડજ, નવરંર્પરુા, સોલા, આનદંનર્ર, સેટેલાઈટ, 
વડોદરા શહરેોની અન્સય ઘરફોડ ચોરીઓના ગનુ્સહામા ંપકડાયેલ છે  
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દરીયાપરુ પોલીસ સ્ટેશિ : 
તા-૨૫/૧/૨૦૨૦ ના રોજ પેટ્રોલીંર્ દરમ્યાન ર્ેરકાયદેસરની કતલ કરવા લઈ   

જતા પાડો નરં્-૧ તથા ભેંસ નરં્-૫ ને બે ઈસમો બોલેરો પીકપમા ંઝડપી  
પાડતી  દરીયાપરુ પોલીસ  

             મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર -૨, 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪, તથા મદદાનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘એફ’  દડવીઝન 
નાઓની મૌબખક સચુના આિારે તેમજ માર્ગદશગન આિારે તા-૨૫/૧/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ 
ઈન્સસપેકટરશ્રી દરીયાપરુ પોલીસ ્ટેશન નાઓના સીિા માર્ગદશગન આિારે પોલીસ ્ટેશન 
મવ્તારમા ંદરીયાપરુ પોલીસ ્ટેશન સવેલન્સસ ્કોડ દ્રારા દરીયાપરુ લખોટાપોળ પોપટીયાવાડના 
નાકે જાહરેમા ંબોલેરો પીકપ નબંર -GJ-27-X- 7458 મા ંએક પાડો અને પાચં ભેંસ પરે્ તેમજ 
ર્ળામા ંત્રાસદાયક હાલતમા ંબોલેરો પીકપમા ંિાસચારો કે પાણી કે બીજી જરૂરી કાયદેસરની સમુવિા 
ન હોય તે ક્રુર રીત ેબાિલે હાલતમા ંઆરોપીઓ (૧) મસુરફઅહમેદ અફસારઅહમેદ અંશારી ઉ.વ-
૨૮ રહ-ે મન-ં૨૦૧ એકતા એવાન્સય ુર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે  મો-૯૯૦૪૦૮૮૭૮૪ (૨) મોહમદ 
અસરફ મોહમદ શદદક અંશારી ઉ.વ-૩૫ રહ-ે મન-ંમનુ્નાભાઇ મકાનમા ભાડેથી ચારતોલા કબ્ર્થાન  
ર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે નાઓ રોકતા પાડા નરં્-૧ દકિં. ૨૦૦૦/- તથા ભેંસ નરં્-૫ 
દકિં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા બોલેરો પીકપ દકિં. રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા ર્સી નરં્-૧ અન ેતાડપત્રી નરં્-
૧ બને્ન દકિં. રૂ.૦૦/૦૦ ે કુલ્લે દકિં. રૂ.૩,૫૨,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આવેલ પાડા ર્ીતાબેન 
રાભીયા ટ્ર્સ્ટમા ંસોપી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
આરોપીઓ (૧) મસુરફઅહમેદ અફસારઅહમેદ અંશારી ઉ.વ-૨૮ રહ-ે મન-ં૨૦૧ એકતા એવાન્સય ુ
ર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે  મો-૯૯૦૪૦૮૮૭૮૪ (૨) મોહમદ અસરફ મોહમદ શદદક અંશારી 
ઉ.વ-૩૫ રહ-ે મન-ંમનુ્નાભાઇ મકાનમા ભાડેથી ચારતોલા કબ્ર્થાન  ર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે   
િહી પકડાયેલ આરોપી :- અતીક્ભાઈ રહ-ે પોપટીયાવાડ દરીયાપરુમોન-ં ૮૪૯૦૮૭૪૦૬૭ 

 

મદુ્દામાલ :- પાડા નરં્-૧ દકિં. ૨૦૦૦/- તથા ભેંસ નરં્-૫ દકિં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા બોલેરો પીકપ દકિં. 
રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા ર્સી નરં્-૧ અને તાડપત્રી નરં્-૧ બને્ન દકિં. રૂ.૦૦/૦૦ ે કુલ્લે દકિં. 
રૂ.૩,૫૨,૦૦૦/- 
રેડ કરિાર અનધકારી/કમષચારીઓ:- (૧) પો.સબ.ઈન્સસ શ્રી એસ.એ. પાટીલ (૨) અ.હડે.કોન્સસ 
ઉદયભાન લક્ષ્મીકાતં બન-ં૧૦૧૧૦ (૩) હકેો કનભુાઈ વશરામભાઈ બન-ં૪૪૮૨ (૪) હકેો 
યોરે્ન્સદ્રસીહ દીલીપસીહ બન-ં૮૫૦૯ (૫) લોકરક્ષક સજંયસીહ માનસીહ બન-ં૧૨૧૮ (૬) લોકરક્ષક 
રાહુલકુમાર અમરતભાઈ બન-ં૧૨૭૬૨ 
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શહરેકોટડા પોલીસે યોજેલ રકતદાિ નશબબર  
 

શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશિ : 
 

શહરેકોટડા પોલીસે ર્ઇ કાલ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ રકતદાન મશબબર મુ્  કાન મેટ રકતદાન 
-૨૦૨૦ યોજી  . આ કાયગક્રમને સફળ બનાવવા પોલીસ ્ટેશનના ્ટાફ, ્થામનક નાર્રીકો દ્વારા  કુલ - 
૪૦૧ યમુનટ રક્ત એકમત્રત કયુગ હત ુ ંેમા એનજીઓ જાહરે સં્ થાઓ અને તમામ દાતાઓ અને ખાસ 
કરીને ઇન્ન્સડયન રેડક્રોસ સોસાયટી, અમદાવાદના સહયોર્ મળ્યો હતો.  
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પાસા હઠેળ અટક કરેલ ઇસમોિી નવગત 

ગિુા નિવારણ શાખા :  
અમદાવાદ શહરે મવ્તારમા ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી  પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી 
આશીષ ભાદટયા નાઓએ તા.૨૪.૧.૨૦૨૦ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા જુદા પો્ટે મવ્તારમા 
વારંવાર મમલ્કત સબિંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાદહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો ેમા મમલ્કત સબંિી-૨ Ê 
પ્રોહીબીશન- ૨ મળી કુલ્લે ૪ ઇસમો મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી આ ઇસમોને ભજુÊ રાજકોટÊ 
સરુતÊ વડોદરા ેલ ખાતે કેદ રહવેા સારુ મોકલવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે. 

 
                                    

મેઘાણીિગર પોલીસ સ્ટેશિ :  

લુાંટિા ગિુાિા આરોપીિે પાસા હઠેળ અટકાયત કરતી  
મેઘાણીિગર પોલીસ 

    પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-
૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “જી” દડવીઝન 
નાઓના માર્ગદશન હઠેળ તેમજ સીનીયર પોલીસ ઇન્સસપેક્ટર ડી.ે.ચડુાસમા નાઓની સચુના હઠેળ 
અમદાવાદ શહરેમા ંલુટંના ગનુાઓમા ંપકડાયેલ આરોપી નામે મીલન લાલજીભાઈ જાતે સોલકંી 
ઉ.વ.૨૦ રહ.ેરાજુનર્રના કાચા છાપરા, રેલ્વે ક્રોમસિંર્ પાસે, ખોડીયારનર્રની બાજુમા,ં સતુરના 
કારખાના પાછળ, સરદારનર્ર, અમદાવાદ શહરે નાઓ મવરુધ્િમા ં ન.ં(૧)નરોડા 
પો.્ટે.ફ.ગ.ુર.ન.ં૮૯/૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ મજુબ તથા ન.ં(૨)નરોડા 
પો.્ટે.ફ.ગ.ુર.ન.ં૯૧/૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ મજુબ તથા ન.ં(3) મેઘાણીનર્ર પો.્ટે. 
ફ.ગ.ુર.ન.ં૫૫/૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ મજુબના ગનુાઓ નોંિાયેલ હોય સદરી ઈસમ 
મવરુધ્િ મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે સમક્ષ અત્રેના પો.્ટે. ખાતથેી પાસા દરખા્ત ભરી 
મોકલતા તેઓના પાસા હકુમ ક્રમાકં/પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૩૩૪/૨૦૧૯ તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ 
થી પાસા અટકાયત તરીકે “રાજકોટ મધ્ય્થ ેલ” ખાતે રાખવા હુકમ કરેલ હોય ે આિારે સદરી 
આરોપીને આજરોજ નામ.એડી. ચીફ મેટ્રો. મેજી.શ્રી, કોટગન-ં૧૩, અમદાવાદ શહરે નાઓના ેલમા ં
પાસા બજવણી અંરે્ની મજુંરીના હુકમ આિારે સાબરમતી મધ્ય્થ ે લ અમદાવાદ શહરે ખાતે જઈ 
સદરી આરોપીની આજરોજ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૪૫ વારે્ પાસા હુકમની બજવણી 
કરી જરૂરી જાપ્તા સાથે “રાજકોટ મધ્ય્થ ેલ” ખાતે મોકલી આપેલ છે.તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ 
કામર્ીરી કરનાર અમિકારી/કમગચારી  
(૧)સવેલન્સસ ્કોડ પો.સ.ઇ. આર.ડી.જાડેજા 
(૨)એલ.આર. આકાશ મહશેભાઈ બ.ન.ં૧૨૨૭૦ 

 


