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   તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦  રવિિાર  
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૧૭૫/૨૦૨૦ 
 

ક્રાઇમ બ્ાાંચ :  
ઓઢિ વિસ્તારમાાં જિેલસસની દુકાનમાાં ફાયરીંગ કરી લુાંટ કરનાર ૪ ઈસમોને 

હથીયારો તથા કારતસુ અને દાગીનાઓ મળી કુલ્લે રૂ.૦૧,૦૧,૨૦૦/- ના મદુ્દામાલ 
સાથે પકડી લેતી અમદાિાદ શહરે ક્રાઈમબ્ાન્ચ 

     ગઈ તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઓઢવ વવસ્તારમાાં આવેલ હીરાબા જવેલર્સ ખાતે, 
રાત્રીના નવેક વાગે ચાર જેટલા ઈર્મો આવી તેમાાંથી ત્રણ ઈર્મો દુકાનમાાં ગ્રાહક તરીકે પ્રવેશ 
કરી તેઓ પારે્ના હવથયારો બતાવી દુકાનમાાં હાજર ફરીયાદી તથા તેમના ભાઈ તથા માણર્ો ઉપર 
તમાંચા તથા વપસ્તોલ જેવા હવથયારો ધરી દઈ, દુકાનમાાં હોય તે તમામ ર્ોના-ચાાંદીના દાગીનાઓ 
આપી દેવા જણાવી આ કામના ફરીયાદીશ્રીને તથા ર્ાહદેને જાનથી મારી નાખવાના ઇરાદે ફાયરીંગ 
કરી ગાંભીર ઈજાઓ પહોચાડી આરોપીઓએ દુકાનમાાંથી રોકડ રુ.૩,૫૧,૦૦૦/- તથા ર્ોના-ચાાંદીના 
કી.રુ-૬,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રુ.૯,૫૧,૦૦૦/-ની માલમતાની આરોપીઓ લુાંટ કરી તેઓના 
કબ્જજાના બે બાઈકો ઉપર આરોપીઓ નાર્ી ગયેલ. જે બનાવ અંગે ઓઢવ પો.સ્ટે. ખાતે ગ.ુર.નાં-
એ/૧૧૧૯૧૨૩૭૨૦૦૦૨૪/૨૦૨૦ ઈપીકો ક્લમ-૩૦૭,૩૯૭,૪૫૦,૧૧૪ તથા આર્મર્સ એકટ ક્લમ-
૨૫(૧) બી, એ, ૨૭ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબનો ગનુ્હો દાખલ થવા પામેલ. 

આ બનાવમાાં હવથયારોથી ફાયરીંગ કરી જવેલર્સની દુકાનમાાં લુાંટનો ગાંભીર પ્રકારનો 
ગનુ્હો બનવા પામેલ હોય જે ગનુ્હાની ગાંભીરતાને ધ્યાને લઈ આ ગનુ્હાનો ભેદ ઉકેલવા ર્ારુ અને 
આ ગનુ્હામાાં ર્ાંડોવાયેલ આરોપીઓ શોધી કાઢવા ર્ારૂ અમદાવાદ શહરે પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી આશીષ 
ભાટીયા ર્ાહબે તથા ક્રાઇમબ્રાન્ચના ખાર્ પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર ર્ાહબે નાઓની 
ર્ીધી સચુના હઠેળ, નાયબ પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી દીપન ભદ્રન ર્ાહબે તથા મદદનીશ પોલીર્ કવમશ્નર 
શ્રી બી.વી.ગોહહલ ર્ાહબે ક્રાઇમબ્રાન્ચ નાઓના માગસદશસન હઠેળ, ક્રાઈમબ્રાન્ચના અવધકારીશ્રીઓ 
તથા સ્ટાફના માણર્ો દ્વારા ઝીણવટપવુસકની તપાર્ હાથ ધરવામાાં આવેલી અને ગનુાવાળી જગ્યાની 
આજુબાજુના વવસ્તારમાાં ટેકનીકલ ર્વેલન્ર્ આધારે તેમજ ગનુ્હાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના તમામ 
વવસ્તારોમાાં તપાર્ હાથ ધરવામાાં આવેલ. 

 

જનસાંપકસ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આ દરર્મયાન અત્રેની શાખાના પો.ઈન્ર્.શ્રી. જે.એન.ચાવડા તથા પો.ઇન્ર્.શ્રી 
એ.વાય.બલોચ તથા પો.ઇન્ર્.શ્રી ડી.બી.બારડ તથા પો.ર્.ઈ. શ્રી એ.પી.જેબલીયા તથા પો.ર્.ઈ. 
શ્રી એર્.પી.ગોહહલ તથા ટેકનીકલ પો.ર્.ઈ.શ્રી એમ.ડી.મકવાણા તથા સ્ટાફના માણર્ો દ્વારા આ 
ગનુ્હામાાં ર્ાંડોવાયેલ આરોપીઓ બાબતેની તમામ શક્યતાઓ ચકાર્વામાાં આવેલ અને ટેકનીકલ 
ર્વેલન્ર્ તથા ખાનગી રાહ ેબાતમી હહકકત મેળવવામાાં આવેલ જે આધારે આ ગનુ્હો કરવામાાં રાજ્ય 
બહારના આરોપીઓ હોવાન ુજણાઇ આવેલ. 

 
ઉપરાાંત આ ગનુાને અંજામ આપનાર ઇર્મ મધ્યપ્રદેશ તરફના હોવાન ુજણાતા 

અત્રેના અવધકારીશ્રીઓના ઇન્ટર-સ્ટેટ પોલીર્ કોઓડીનેશન કરેલ જેમાાંથી મધ્યપ્રદેશ ગ્વાલીયર 
જીલ્લાના પોલીર્ અવધક્ષકશ્રી નવનીત ભાર્ી તથા ગ્વાલીયર ર્ાયબર ર્ેલના પો.ર્.ઇ.શ્રી 
મનોજર્ીંગ તથા પો.કો. વવશ્વજીત જાટ નાઓએ ર્દરહુાં ગનુો કરનાર મરેુના તથા ભીંડ જીલ્લાના 
ચોક્ક્ર્  ગેંગના ર્ભ્યો હોવાની તેમજ તે ગેંગના અમકુ ર્ભ્યો હાલ ગજુરાતમાાં જ હોવાની ઉપયોગી 
માહીતી જાણવા મળેલ હતી. 

 
આ તપાર્ દરર્મયાન ગઇકાલ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ખબુજ ખાનગી રાહ ે

બાતમી હહકકત મળેલ કે” આ ગનુ્હો કરવામાાં ર્ાંડોવાયેલ ચાર જેટલા ઈર્મો અમદાવાદમાાં આવેલ 
છે અને તેઓ આ ગનુ્હામાાં વાપરેલ વપસ્તોલ તથા દેશી તમાંચા અને કારતરુ્ જેવા હવથયારો તથા 
આ ગનુ્હામાાં મેળવેલ દાગીનાઓ તથા ગનુ્હામાાં વાપરેલ બાઇક નાંબર જીજે-૨૭-આર-૪૦૧૭ ર્ાથ ે
ઓઢવ ફાયર બ્રીગેડ ખાત ેઉભેલ હોવાની બાતમી હકીકત આધારે પો.ઈન્ર્.શ્રી. જે.એન.ચાવડા તથા 
પો.ઇન્ર્.શ્રી ડી.બી.બારડ તથા પો.ઇન્ર્.શ્રી એ.વાય.બલોચ તથા પો.ર્.ઈ. શ્રી એ.પી.જેબલીયા તથા 
પો.ર્.ઈ. શ્રી એર્.પી.ગોહહલ તથા તેઓની ટીમના માણર્ો ર્ાથે તપાર્ કરતા આરોપીઓ (૧) ર્ાંજુ 
ચન્દ્રપ્રકાશ શમાસ ઉ.વ.૪૬ રહ-ે મ.નાં.૨૪, મહાવીરપરુા, ઉરઇ તા.ઉરઇ જી.જાલૌદ ઉત્તરપ્રદેશ  તથા 
(૨) ભપેુશ ઉફે ભપેુન્દ્ર ર્/ઓ ગજરાજવર્િંહ યાદવ ઉ.વ.૨૮ હાલ રહ-ે દત્તપરુા, રાઠી હોસ્પીટલ 
પાછળ, મરેુના થાણા-ર્ીટી તા.જી. મરેુના મધ્યપ્રદેશ મળુવતન ગામ-બડુપરુ તા.જાટુર્ાના જી.રેવાડી 
હરીયાણા તથા (૩) જીતેન ભોગીરામ કોરી ઉ.વ.૩૮ ધાંધો-મજુરી રહ-ે મચાંડ તા.થાણા-રોન જી.ભીંડ 
મધ્યપ્રદેશ તથા (૪) ઉમશે કામતા પટેલ ઉ.વ.૩૦ ધાંધો-વેપાર હાલ રહ-ે મ.નાં.૬, પથીક રો-હાઉર્ 
માંગલ પાાંડે હોલ પારે્ ઓઢવ અમદાવાદ મળુવતન ગામ-મચાંડ તા.થાણા-રોન જી.ભીંડ મધ્યપ્રદેશ 
નાઓ તેઓના કબ્જજાની વપસ્તોલ- નાંગ-૦૧ તથા દેશી તમાંચા નાંગ-૦૨ તથા ૮ એમ.એમ ના કારતરુ્ 
નાંગ-૧૨ તથા ૭.૬૫ ના  કારતરુ્ નાંગ-૧૨ મળી કુલ્લે-૨૪ જેટલા કારતરુ્ તથા એકસ્રા મેગઝીન 
નાંગ-૧ તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૩ તથા લુાંટમાાં ગયેલ મોટા ભાગના મદુ્દામાલમાાં ર્ોનાના પાટલા 
નાંગ-૧૨ તથા બાંગડી-૮ તથા ચાાંદીની વીટીઓ નાંગ-૧૨૨ દાગીનાઓ તથા બાઇક નાંગ-૧ ર્હીતનો 
મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી, આરોપીઓ વવરુદ્ધમાાં કાયદેર્ર કાયસવાહીં કરી અટક કરવામાાં આવેલ છે.  
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  જે પકડાયેલ ઈર્મોની પછુપરછ કરતા ગઇ તા-૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રાત્રીના નવેક 
વાગ્યાના અરર્ામાાં આરોપીઓએ ફરીયાદીશ્રીની દુકાનમાાં ગ્રાહક તરીકે પ્રવેશ કરી ફાયરીંગ કરી 
તેમજ દુકાનમાાં હાજર તમામ માણર્ોને હવથયારોની અણીએ બાનમાાં લઈ દુકાનમાથી મળી આવેલ 
રોકડ રકમ તથા ર્ોનાના દાગીનાઓની લુાંટ કરી આરોપીઓ નાશી ગયેલ હોવાની કબલુાત 
આરોપીઓએ કરેલ છે. જે પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી ભપેુશ યાદવ તથા ર્ાંજુ શમાસ તથા જીતેન 
કોરી નાઓ અગાઉ ગ્વાલીયર જેલમાાં અલગ-અલગ ગનુ્હાઓમાાં ર્ાથે હતા જેથી વમત્રતા થયેલી 
તેમજ આ ગનુ્હો કરવામાાં ભપેુશ યાદવ નાઓ ર્ાથે અગાઉ મરેુના જેલમાાં રહી ચકેુલા અન્ય ત્રણ 
ર્ાગરીતો પાંકજ ઉફે ઢોલ ુરામનરેશ શમાસ રહ-ેગીલાપરુા જી.મરેુના તથા ર્ાંદીપ કોરી રહ-ેનાવલી 
જી.મરેુના તથા સનુીલ વવજયશરણ શમાસ રહ-ેલાલોર જી.મરેુના નાઓ આ ગનુ્હો કરવામાાં તેઓની 
ર્ાથે હોવાન ુઆરોપીઓએ જણાવેલ છે.  

 

 પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી ઉમેશ કામતા પટેલનાનો પોતે  ઓઢવ ફાયર સ્ટેશન પાર્ે 
આવેલ ગરુૂ રાજેન્દ્ર એસ્ટેટમાાં ગરુૂદેવ ડાયમાંડ પોલીર્ના નામથી ભાડાની જગ્યામાાં પ્લાસ્ટીક મોલ્ડ 
પોલીર્ન ુકારખાન ુચલાવે છે અને આરોપી જીતેન ભોગીરામ કોરી નાનો અગાઉ તેને ત્યા નોકરી 
કરતો હતો, અને તેના કારખાને રહતેો હતો, જેણે ફરીયાદીશ્રીની દુકાનને ટાગેટ કરી રેકી કરી જરુરી 
માહીતી એકત્ર કરેલ અન ેતેના વમત્ર ભપેુશ ઉફે ભપેુન્દ્ર ર્/ઓ ગજરાજવર્િંહ યાદવને અમદાવાદ 
બોલાવેલ અને જે પણ જીતેન ર્ાથે ઉમેશના કારખાને રોકાયેલ અને ત્યારબાદ જીતેને તેના અન્ય 
વમત્ર પાંકજ ઉફે ઢોલ ુતથા ર્ાંહદપ અને સનુીલને અમદાવાદ બોલાવેલ. આ ગનુ્હો કરતા ર્મયે 
આરોપીઓ ર્ાંજુ ચન્દ્રપ્રકાશ શમાસ તથા ભપેુશ ઉફે ભપેુન્દ્ર ર્/ઓ ગજરાજવર્િંહ યાદવ તથા પાંકજ ઉફે 
ઢોલ ુરામનરેશ શમાસ ત્રણેય જણા હવથયારો ર્ાથે હીરાબા જવેલર્સમાાં અંદર ગયેલા અને તે વખતે 
જીતેન ભોગીરામ કોરી નાનો દુકાન પારે્ના ચાર રસ્તા ખાતે હાજર રહી ધ્યાન રાખી રહલે હતો, 
તેમજ સનુીલ વવજયશરણ શમાસ રોડ ઉપર ઉભો રહી ધ્યાન રાખી રહલે હતો જ્યારે ર્ાંહદપ કોરી 
દુકાનની બહારના ભાગે ઉભો રહલે હોવાની આરોપીઓએ કબલુાત કરેલ છે. આરોપીઓ આ ગનુ્હામાાં 
વાપરેલ બાઈક નાં- જીજે-૨૭-આર-૪૦૧૭ નાન ુઆરોપીઓ ભપેુશ તથા ર્ાંજુ શમાસ નાઓએ મળી 
વવરે્ક હદવર્ પહલેા જમાલપરુ એ.એમ.ટી.એર્ વકસ શોપ ર્ામેથી ચોરી કરેલ હોવાની કબલુાત 
આરોપીઓ કરતા જે આધારે  તપાર્ કરતા આ બાઈક ચોરી બાબતે ગા.હવેલી પોલીર્ સ્ટેશન ખાતે 
ગરુનાં-એ/૧૧૧૯૧૦૨૧૨૦૦૦૫૮/૨૦૨૦ ઈપીકો ક્લમ-૩૭૯ મજુબનો ગનુ્હો ડીટેકટ થવા પામેલ 
છે. જે પકડાયેલ આરોપીઓ તથા મળી આવેલ હવથયારો ર્હીતનો મદુ્દામાલ ઓઢવ પો.સ્ટે.ખાતે 
મોકલવા અંગેની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.તેમજ બાઈક ચોરી બાબતે ગા.હવેલી પો.સ્ટે.ને જાણ 
કરવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.  
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આ કામે પકડાયેલ  આરોપીઓ પૈકી ર્ાંજુ શમાસ તથા ભપેુશ યાદવ તથા જીતેન કોરી નાઓ 
અગાઉ ગ્વાલીયર જેલમાાં ર્ાથે હતા ત્યારે એકબીજાની મલુાકાત થતા તેઓ વચ્ચે વમત્રતા થયેલ 
હતી.    
    જે આરોપીની વધ ુ પછુપરછ પો.ઈન્ર્.શ્રી. જે.એન.ચાવડા તથા પો.ર્.ઈ.શ્રી 
એ.પી.જેબલીયા તથા પો.ર્.ઈ શ્રી એર્.પી.ગોહહલ નાઓ ચલાવી રહલે છે.  

 

આરોપીઓનો ગનુ્હાહીત ઈવતહાસ 

* આરોપી સાંજુ ચન્રપ્રકાશ શમાસ  

-વષસ-૧૯૯૪ માાં મારા-મારીના એક ગનુ્હામાાં તેના વતનના ઉરઇ પો.સ્ટે ખાતે પકડાયેલ છે. 
-વષસ-૨૦૦૦માાં મધ્યપ્રદેશના ભીંડ જીલ્લાના ગોહાદ પો.સ્ટે. ખાતે લુાંટ વીથ ૩૦૭ના ગનુામાાં 
પકડાયેલ છે. -વષસ-૨૦૦૬ તેના વતનમાાં રીન્કુ ગરુ્જર નામના માણર્ ઉપર ફાયરીંગ કરી મારી 
નાખવાના ગનુામાાં ઉરઇ પો.સ્ટે.ખાતે પકડાયેલ છે.  

-વષસ-૨૦૧૦ માાં સરુત ખાતે પાાંડેર્રા પોલીર્ સ્ટેશન ખાતે ૩૯૯ ના ગનુામાાં હવથયારો ર્ાથે 
પકડાયેલ છે. જે ગુાંન્હાઓમાાંથી આરોપી જુલાઈ-૨૦૧૮ માાં જેલમાાંથી છુટેલ છે. 
* આરોપી ભપુેશ ઉફે ભપુેન્ર સ/ઓ ગજરાજવસિંહ યાદિ 

- વષસ-૨૦૧૨ માાં મરેુના ર્ીટી પો.સ્ટે. ખાતે બે લુાંટના ગનુામાાં પકડાયેલ છે.  

- વષસ-૨૦૧૪ માાં નરોડા પોલીર્ સ્ટેશન ખાતે ૩૯૯ ના ગનુામાાં પકડાયેલ છે.  

-વષસ-૨૦૧૩ માાં બોલેરો ચોરાના ગનુામાાં મધ્યપ્રદેશ શૌપરુ ર્ીટી પો.સ્ટે. ખાતે પકડાયેલ છે. 
-વષસ-૨૦૧૩ માાં ગ્વાલીયર ખાતે ગોલે કા માંદીર પો.સ્ટે.માાં લુાંટ વીથ ૩૦૭ ના ગનુામાાં તથા મરેુના 
ર્ીટીના લુાંટના એક ગનુામાાં પકડાયેલ છે.  

- વષસ-૨૦૧૮ માાં આગ્રા ખાતે લટુ વીથ ૩૦૭ ના ગનુામાાં પકડાયેલ છે.  

* આરોપી જીતેન ભોગીરામ કોરી 
- વષસ-૨૦૧૪ માાં મધ્યપ્રદેશ ભીંડ જીલ્લાના લહાર તથા મેહોના પો. સ્ટે.ના લુાંટના-૦૫ ગનુામાાં 
પકડાયેલ છે.    
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
ઘરફોડ તેમજ વ્હહકલ ચોરીના ગનુામા મદુ્દામાલ સાથે આરોપીઓને પકડી કાયદેસર 

કાયસિાહી કરતી આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન સિેલન્સ સ્કોડ. 
મે. પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અવધક પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી ર્કે્ટર-૧ તથા નાયબ 

પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ તથા મદદનીશ પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી એન ડીવીઝન નાઓએ પો.સ્ટે વવસ્તારમા 
વમલ્કત ર્ાંબાંધીત ગનુાઓ બનતા અટકાવવા અને બનેલ ગનુાઓ શોધવા ર્ારૂ આપેલ સચુના તથા પોલીર્ 
ઇન્સ્પકે્ટર શ્રી એર્.જે.બલોચ આનાંદનગર પો.સ્ટે નાઓના માગસદશસન હઠેળ આનાંદનગર પોલીર્ સ્ટેશન 
ર્વેલન્ર્ સ્કોડના પ્રો. પો.ર્.ઇ કે.બી.મીર ર્ાથેના સ્ટાફના હ.ેકો. વવજયદાન મોજદાન બ.નાં.૫૨૫૨ તથા 
હ.ેકો.શૈલેષકુમાર મોહનભાઇ બ.નાં.૪૫૫૯ તથા પો.કો.હરપાલવર્િંહ પ્રભાતવર્િંહ બ.નાં.૫૯૪૨ તથા 
પો.કો.મહને્દ્રવર્િંહ ઘનશ્યામવર્િંહ બ.નાં.૮૨૮૭ તથા પો.કો ગભરૂભાઇ ધાનાભાઇ બ.નાં.૧૦૨૬૦ તથા પો.કો 
હકશોરવર્િંહ અનોપવર્િંહ બ.નાં.૮૨૪૬ તથા પો.કો.વવજયકુમાર મગનભાઇ બ.નાં.૩૯૭૬ તથા પો.કો. કલ્પેશકુમાર 
કાનજીભાઇ તથા લોકરક્ષક ભરતભાઇ ધીરૂભાઇ બ.નાં.૧૦૬૫ વવગેરે સ્ટાફના માણર્ો આનાંદનગર પોલીર્ 
સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં.પાટસ-A-11191001200024/2020 ધી ઇપીકો કલમ- ૩૭૯ મજુબના ના ગનુાના કામે ચોર 
મદુ્દામાલની તપાર્માાં પોલીર્ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં પેરોલીંગ માાં હતા દરર્મયાન પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ. કે.બી.મીર 
નાઓની ચોક્કર્ બાતમી હકીકત આધારે નીચે જણાવેલ આરોપીઓન ેચોરીની સ્્લેન્ડર મો.સા એં.નાં.૨૧૦૪૩ 

તથા ચે.નાં.૨૨૩૮૭ કકિં.રૂ. ૫૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ ર્ાથ ેપકડી આનાંદનગર પોલીર્ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં.૧૧/૨૦૨૦ 
ના ગનુામા કાયદેર્ર કાયસવાહી કરી આરોપીઓની યકુ્ક્તપ્રયકુ્ક્ત થી પછુપરછ કરતા આરોપીઓએ 
ઉત્તરાયણના તહવેાર અગાઉ રાત્રીના ર્મયે ધનાંજય ટાવર કોર્મપલેક્ષમા આવેલ દુકાનમાથી દુકાનના શટર 
ખેંચી તોડી પ્રવેશ કરી આશરે ચૌદ હજાર રોકડા રૂપીયા ની ચોરી કરેલ હોવાની તમેજ જજીર્ બાંગલા ચાર 
રસ્તા આગળ “એમ.આઇ મોબાઇલ સ્ટોર” માથી રાત્રીના ર્મયે શટર તોડી ચોરી કરેલ હોવાની કબલુાત કરેલ 
હોય જેથી અત્રનેા પો.સ્ટે આરોપીઓ વવરૂધ્ધમા નામજોગ ઘરફોડની ફરીયાદ દાખલ કરી તેમજ વસ્ત્રાપરુ 
પોલીર્ સ્ટેશન ખાતે ખરાઇ કરાવતા વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ખાતે નીચે મજુબનો ગનુો રજીસ્ટર થયેલ છે અને 
આનાંદનગર પોલીર્ સ્ટેશની ધરફોડ અને વ્હહકલ ચોરી તેમજ હસ્ત્રાપરુ પોલીર્ સ્ટેશનના ઘરફોડ ગનુાનો ભેદ 
ઉકેલી પ્રશાંર્નીય કામગીરી કરેલ છે.  

 

આરોપીઓના નામ સરનામા: 
(૧) હદપક ઉફે પામળો ર્/ઓ શાંકરભાઇ ધનજીભાઇ કલાર્વા ઉવ.૨૧ રહવેાર્ી- ભવુાજીના ખેતરમા, કાકાના 
ઢાબા પાર્,ે મુાંમદપરુા, એર્.જી.હાઇવે અમદાવાદ  
(૨) હદપક ઉફે ભોલો ર્/ઓ જીતભુાઇ જગન્નાથ રે્લાર ઉવ.૧૯ રહવેાર્ી- ઇવ્ન્દરાનગર બળીયાદેવના માંદીર 
આગળ, લાાંભા, અમદાવાદ શહરે 
ડીટેક્ટ થયેલ ગનુાની માહીતી:- 
(૧)આનાંદનગર પો.સ્ટે ફ.ગ.ુર.નાં.૧૧/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ- ૩૭૯,૧૧૪ મજુબ  
(૨)આનાંદનગર પો.સ્ટે ફ.ગ.ુર.નાં.૧૨/૨૦૨૦ ધી ઇપીકો કલમ- ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ  
    (મદુ્દામાલ હરકવર રોકડા રૂ-૪૭૮૦/- કરેલ છે) 
(૩)વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે ફ.ગ.ુર.નાં.૪૦૩/૨૦૧૯ ધી ઇપીકો કલમ- ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ 
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ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

મોબાઈલ ફોનની ચીલઝડપના એક આરોપીને ચોરીના મોબાઈલ ફોન નાંગ ૧ તથા 
ચોરીના મોºસાº સાથે પકડી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના ચીલઝડપના તથા કારાંજ 

પોલીસ સ્ટેશનના મો.સા. ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી નારોલ પોલીસ  
  મે.પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ ર્ાંયકુ્ત પોલીર્ કવમ. શ્રી ર્ેકટર-૨  ર્ા.શ્રી 
તેમજ ના.પો.કવમ.શ્રી, ઝોન-૬ ર્ા. તેમજ  ઇ.મ.પો.કવમ.શ્રી “કે” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે શ્રી 
નાઓની સચુના અને માગસદશસન હઠેળ પોલીર્ ઇન્ર્પેકટર એર્ºએºગોહીલ ર્ાહબે નાઓએ વમલ્કત 
ર્બાંધી ગનુાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા ર્ારુ કરેલ સચુના અને માગસદશસન હઠેળ નારોલ 
પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.નાં. ૧૧૧૯૧૦૬૫૨૦૦૦૬૯À૨૦૨૦ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ´(૨´(૪´ મજુબના 
ગનુાના કામના આરોપી મોર્ીનભાઈ ઉફે લાલ ુઈકબાલભાઈ જાતે મેમણ ઉ.વ.૨૧ રહ-ેમ.નાં.૨૭ 
ર્ીટીજન મેમણ કોલોની ર્ીટીજનનગર પારે્  ઈલાબેન ફામસ ઈન ગડુ લક બેરલ માકેટ દાણીલીમડા 
અમદાવાદ શહરેનાને મોબાઈલ ફોન તથા સ્પલેન્ડર મો.ર્ા.નાં.જીજે-૦૧-એનઆર-૬૫૪૬ ર્ાથ ે
તા.૨૪À૦૧À૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩À૩૦ વાગે પકડી અટક કરી ર્દરી આરોપી પાર્ેથી કબ્જજે કરેલ 
મો.ર્ા. બાબતે ર્વેલન્ર્ સ્કોડ પો.ર્બ.ઈન્ર્ જે.એર્.ચૌધરી તથા બીજા ર્વેલન્ર્ સ્કોડસના માણર્ો 
આરોપીની ર્ઘન પછુપરછ કરતાાં આરોપીએ આજથી એકાદ વષસ અગાઉ કારાંજ જલારામ માંહદરની 
બાજુમાાં આવેલ દસ્કોઈ ચેર્મબરના પાહકિંગમાાંથી ચોરી કરેલાની કબલુાત કરેલ હોય જે બાબતે ખાત્રી 
તપાર્ કરતાાં કારાંજ પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૦૨À૨૦૧૯ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો નોધાયેલ 
હોય જેથી ર્દરી બાબતે આરોપી તથા મદુ્દામાલ કારાંજ પો.સ્ટે.ર્ોપવાની તજવીજ કરી કારાંજ 
પો.સ્ટે.નો વમલ્કત ર્બાંધી ગનુો શોધી કાઢી પ્રર્ાંશનીય કામગીરી કરેલ છે.  
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જુગારના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 

જુગારનો ગણના પાત્ર કેસ શોધી કાઢતી ઇસનપરુ પોલીસ 
   મે.પોલીર્ કવમશ્નર ર્ાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.ર્ાંયકુત પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી 
ર્ેકટર-૨ ર્ાહબે તથા નાયબ પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ ર્ાહબે તથા મદદનીશ પો.કવમ.શ્રી “જે” 
ડીવીજન ર્ાહબે નાઓ તરફથી અવાર-નવાર પ્રોહી-જુગારની ગેરકાયદેર્ર પ્રવતુ્તી નેસ્ત નાબદુ 
કરવા માટેની સચુનાઓ મળતી હોય અને પ્રોહી-જુગારના કેર્ો શોધી કાઢવા ર્ીનીયર પોલીર્ 
ઇન્ર્પેક્ટર શ્રી જે.એમ.ર્ોલાંકી ર્ાહબેના ર્ીધા માગસદશસન અને સચુના મજુબ  ર્વેલન્ર્ સ્કોડ 
પો.ર્બ.ઇન્ર્ પો.ર્બ.ઇન્ર્ કે.એમ.ચાવડા નાઓ ર્વેલન્ર્ સ્કોડના માણર્ો ર્ાથે પોલીર્ સ્ટેશન 
વવસ્તારમા પેરોલીંગમા ફરતા હતા દરર્મયાનમા અ.પો.કોન્ર્ વવજયવર્હ બાબભુાઇ તથા લોકરક્ષક 
મયરુવર્હ રમેશભાઇ  નાઓને મળેલ ર્યકુ્ત બાતમી આધારે તા ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૩૦ 
વાગે ચાંડોળા તળાવ નીલગીરીના છાપરા ખાતે રહતેો પ્રવવણ ઉફે પપ્પ ુરામદેવવર્હ રાજપતુ નાનો 
પોતાના અંગત આવથિક લાભ મેળવવા માટે બહારથી ખેલીઓ બોલાવી પોતાના છાપરા આગળ 
માાંગપત્તાનો જુગાર ચલાવતો હોય જુગાર રમતા (૧) મહાંમદનાશીર ઉફે લેંગો અબ્જદુલહમીદ શેખ 
ઉ.વ ૩૨ રહ,ે મ.નાં ૧૯૩ કુત્બેઆલમ કોલોની મરુલીધર વવભાગ-૦૨ ની પાછળ વટવા અમદાવાદ 
શહરે+૩=૪ નાઓને જુગારના ર્ાધનો રોકડા નાણા રૂવપયા ૧૫,૧૯૦/-તથા ગાંજીફાના પાના નાંગ-
૫૨ ના મદુ્દામાલ ર્ાથે પકડી પાડી ઇર્નપરુ પો.સ્ટેશન પાટસ-B-૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૦૯૭ જુગારધારા 
કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો દાખલ કરી કાયસવાહી કરવામા આવેલ છે તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦  
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“ SHE TEAM “ એ કરેલ કામગીરીની વિગત 
 

િટિા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

િટિા SHE ટીમ દ્વ્રારા ગણતરી ના કલાકોમાાં બાળકના માતા વપતા ને શોધી તેને 
તેના માતા વપતા ને સપુરત કર્ુસ. 

 તા-૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ વટવા SHE  ટીમ ના ઇન્ચાર્જ શ્રી વ.ુમ.ર્.ઇ અમતૃાબેન 
યોગેશકુમાર બ.ન-૪૧૦ તથા વ.ુમ.ર્.ઇ ર્ોનલબેન કેશરીવર્િંહ 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 વવસ્તાર મા એક બાળક નામે ર્ામત ઉ.વ-૫ 
નાનુાં મળી આવતા વટવા SHE ટીમ દ્વ્રારા ગણતરી ના કલાકોમાાં બાળકના માતા વપતા ન ેશોધી 
તેને તેના માતા વપતા ને સપુરત કરી પ્રર્ાંર્નીય અને ઉમદા કામગીરી કરેલ છે.  
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પાસા હઠેળ અટક કરેલ ઇસમોની વિગત 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  

રીક્ષામા પેસેન્જરની નજર ચકુિી પેસેન્જરના સામાનમાથી ઘરેણાની ચોરી કરિાના 
ગનુામા પકડાયેલ  આરોપીની પાસા કરી જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

                        મે.પોલીર્ કવમશ્નર ર્ાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.ર્યકુ્ત પોલીર્ 
કવમશ્નર શ્રી ર્ેક્ટર-૨ ર્ાહબે તથા મે.નાયબ પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ ર્ાહબે તથા મે.મદદનીશ 
પોલીર્ કવમશ્નર શ્રી “જે”ડીવીઝન ર્ાહબેનાઓ તરફથી વધમુા વધ ુ પાર્ાના અટકાયતી પગલા 
લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે પોલીર્ ઇન્ર્પેક્ટર શ્રી જે.એમ ર્ોલકી ઇર્નપરુ 
પોલીર્ સ્ટેશનનાઓએ અગાઉ રીક્ષામા પેરે્ન્જરની નજર ચકુવી પેરે્ન્જરના ર્ામાનમા માથી 
ઘરેણાની ચોરી કરવાના ગનુામા પકડાયેલ આરોપીની પાર્ાના પ્રપોઝલ તૈયાર કરી પાર્ાનો હુકમ 
કરાવી ર્વેલન્ર્ સ્કોડ પો.ર્બ.ઇન્ર્ કે.એમ.ચાવડા તથા ર્વેલન્ર્ સ્કોડના સ્ટાફના એ.એર્.આઇ 
પી.આર ચાવડા તથા અ.હ.ેકો સરેુશભાઇ જીવણભાઇ તથા અ.હ.ેકો મહમદઅશરફ ઇસ્માઇલભાઇ 
તથા અ.પો.કો પ્રાભતવર્હ દેવભુા નાઓએ ર્તત મેહનત કરી તથા ટેકનીકલ ર્ોર્સનો ઉપયોગ કરી 
આરોપીન ુલોકેશન મેળવી ર્તત તેની પાછાળ રહહ  આરોપીને શોધી કાઢી પકડી પાડી આરોપી 
(૧) તારીક ઉફે ભરુો તાજમહમદ અંર્ારી ઉ.વ ૨૦ રહ ેમ.ન ૨૪ રોનક પાકસ આર.ર્ી.ર્ી રોડ ફતેવાડી 
જુહાપરુા અમદાવાદ શહરેનાને પાર્ા હુકમ નાં પી.ર્ી.બી/ડી.ટી.એન/પાર્ા/૭૧/૨૦૨૦ 
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા 
આવેલ છે. તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ 
 

 

                 


