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   તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦  સોમવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૧૮૧/૨૦૨૦ 
 

ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  
અનડિટેક્ટ વમલ્કત સબાંધી વાહન ચોરીનો ગનુો શોધી આરોપીને પકિી પાિતી 

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 મમલ્કત સબિંી ગનુાઓ શોિી કાઢવા સારૂ આપેલ સચુના આિારે સવે પો.સ.ઈ.આર.એ.ઝાલા 
તથા એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ મર્નભાઇ બ.ન.ં૭૯૮૫, અ.હડે.કોન્સસ દદલીપમસિંહ દકશોરમસિંહ બ.ન-ં૭૫૮૯, 
લોકરક્ષક િીરૂભાઇ જીવણભાઇ બ.ન-ં૧૧૬૬૨, લોકરક્ષક કરણભાઇ ર્ીરિરભાઇ બ.ન-ં૧૨૭૮૧, 
લોકરક્ષક પદરમલ મોહનભાઇ બન.ં૧૨૯૬૨, લોકરક્ષક જયપાલમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.ન-ં૧૨૩૦૨, 
લોકરક્ષક હરદદપમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨, વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ બ.ન-ં૩૫૧૫ નાઓ 
વાહન રીંર્રોડ વાહન ચકેીંર્મા ંહાજર હતા દરમ્યાન સાથેના અ.હ.ેકો દદલીપમસિંહ દકશોરમસિંહ તથા 
પો.કોન્સસ િીરુભાઈ જીવણભાઈ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હદકકત આિારે પોકેટ કોપની મદદથી 
નરોડા પો ્ટેશન ગ.ુર.ન-ંએ-૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૦૦૮૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામના ચોરીમા ં
ર્યેલ ઓટો રીક્ષા નબંર GJ-01-BY-0833 જેનો એન્સજીન નબંર E 71719 તથા ચેચીસ નબંર E 34907 
કી.રૂ.૬૦,૦૦૦/- સાથે આરોપી િનજીભાઈ િીરુભાઈ વણજારા ઉવ.૨૪ રહ ે છોટાલાલની ચાલી 
આલોક ઝેરોક્ષની બાજુમા ં વણજારાવાસ ઓઢવ અમદાવાદ શહરે નાને તા-૨૬/૦૧/૨૦૧૯ ના 
ક.૧૩/૩૦ વારે્ પકડી કાયદેસર કાયગવાહી કરી અન દડટેક્ટ મમલ્કત સબિંી ગનુો શોિી કાઢી સારી 
કામર્ીરી કરવામા ંઆવલે છે.તા-૨૬/૦૧/૨૦૧૯  
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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અમરાઇવાિી પોલીસ સ્ટેશન :  
 

ઘરફોિ ચોરી કોપર(તાાંબ)ુ ચોરીના બે ગનુાનો ગણતરીના કલાકોમા ભેદ  
ઉકેલતી અમરાઇવાિી પોલીસ 

 
                           મે.પો.કમમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પો.કમમ.શ્રી સેક્ટર-૨ 
સાહબેની સચુનાથી ના.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી “આઇ” ડીવીઝન સાહબે 
નાઓએ ચોરીના આરોપીઓ પકડવા આપેલ સચુના આિારે પોલીસ ઇન્સ્પેકટર આર.ટી.ઉદાવત 
સાહબેના માર્ગદશગન હઠેળ પો.સબ.ઇન્સસ એન.એમ.બારોટ તથા બીજા ્ટાફના ંમાણસો સાથ ેપો.્ટે. 
મવ્તારમા પેટ્રોલીંર્મા હતા દરમ્યાન સાથેના  પો.કો.મહને્સરમસહ જર્તમસિંહ બ.ન.ં ૫૮૧૭ તથા 
પો.કો.ભાવેશ રામદાસ બ.ન.ં ૧૦૦૬૫ તથા પો.કો.અજયરાજમસિંહ મવક્રમમસિંહ બ.ન.ં૮૫૦૪ નાઓની 
સયંકુત બાતમી આિારે અમરાઇવાડી પો.્ટે  ગ.ુર.ન.ં એ/૧૧૧૯૧૦૦૪૨૦૦0 ૨૮/૨૦૨૦ િી 
ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબ તથા અમરાઇવાડી પો.્ટે ગ.ુર.ન.ંએ/૧૧૧૯૧૦૦૪૨૦૦0 
૪૬/૨૦૨૦ િી ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૪૧૧,૧૧૪ મજુબના ગનુાના કોપર (તાબં)ુ ચોરીના 
આરોપીઓ (૧) રામબાબ ુમશરોમન કેવટ ઉ.વ. ૩૬ રહ.ેમ.ન.ં૨૧૨ જયશક્તી કોલોની અબુગદાનર્ર 
ઓઢવ અમદાવાદ મળુ વતન ર્ામ:-શકંરપરુ પો.-મુ્ તોર થાના-લલાઉલી તા.બહુઆ જી.-ફતેપરુ 
ય.ુપી.(૨)જયપાલ ઉફે જપો સ/ઓ કાનાભાઇ વાસરુભાઇ ઢીલા(આદહર) ઉ.વ.૨૩ રહ.ેકરદેજ 
તા.ભાવનર્ર જી.ભાવનર્ર તથા(૩)મવકાસ તેજમસિંહ શ્રીવા્તવ ઉ.વ.૨૧ રહ.ેમ.ન.ં૩૫ ર્ાયત્રીનર્ર 
સોસાયટી સરુવાડીની સામે અંકલેશ્વર જી.ભરુચ તથા (૪)પ્રદીપગર્રી ભરતગર્રી ર્ો્વામી ઉ.વ.૨૧ 
રહ.ેતર્ડી તા.ઘોઘા જી.ભાવનર્ર નાઓને પકડી અટક કરી સદર બને્ન ગનુામા ચોરીએ ર્યેલ 
તમામ મદુ્દામાલ કોપર વાયર, ટાટા મેઘા XL ન.ં GJ-19-X-6226 તથા ઇકો ર્ાડી ન.ંGJ-04-DA-
2050 તથા પેસન પ્રોમો.સા. GJ-01-LJ-7824 કબ્જજે કરી કાયદેસર કાયગવાહી કરી પ્રસશંમનય 
કામર્ીરી કરેલ છે તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦. 
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કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન :  
કાલપુરુ પો.સ્ટેના એકટીવા ચોરીના ગનુાના આરોપીઓને ગણતરીના કલાકોમાાં 

મદુ્દામાલ સાથે પકિી પાિતી કાલપુરુ પોલીસ 

મે.પો.કમી.સા.શ્રી તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર.શ્રી સેકટર-૧ સા.તથા મે.નાયબ પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૩ સાહબે નાઓની સચુનાથી અને મે.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “ડી” ડીવીઝન 
સા.તથા ઇન્સચાર્જ પોલીસ ઇન્સસપેકટર ડી.બી.ડાભી સાહબેના માર્ગદશગન હઠેળ મમલ્કત સબંિંી 
અનડીટેક ગનુ્સહા શોિી કાઢવા સારુ સવેલન્સસ ્કોડના પો.સબ.ઇન્સસ એસ.બી.સરવૈયા સાહબે તથા 
પ્રો.મ.સ.ઇ.દકશનભાઇ શકંરલાલ તથા હ.ેકો.િમેન્સરમસિંહ દોલતમસિંહ બન-ં૭૮૪૨ તથા 
હ.ેકો.દહતેન્સરકુમાર શકંરલાલ બન.ં૯૦૮૭ તથા પો.કો.દકશોરમસિંહ ગમુાનમસિંહ બન-ં૧૦૦૭૦ તથા 
પો.કો.મહબેબુખાન નસીબખાન બન.ં૫૪૧૫ તથા પો.કો.રાહુલભાઇ મનોજભાઇ બન-ં૧૦૩૦૮ તથા 
પો.કો.મવપલુભાઇ શકંરભાઇ બન-ં૭૬૫૪ તથા પો.કો.સજંયભાઇ વનભાઇ બન-ં૮૫૮૦ મવર્ેરે ્ટાફના 
માણસો સાથે પો.્ટે.મવ્તારમા ંપેટ્રોલીંર્મા હતા દરમ્યાન ૧૯/૦૦ વારે્ કાલપુરુ સારંર્પરુ સકગલ 
માધબુાર્ સામે આવતા સાથેના હ.ેકો.િમેન્સરમસિંહ દોલતમસિંહ બન-ં૭૮૪૨ તથા પો.કો.દકશોરમસિંહ 
ગમુાનમસિંહ બન-ં૧૦૦૭૦ નાઓની સયંકુ્ત બાતમી હકીકત આિારે કાલપુરુ પો.્ટે.પાટગ-
એ/૧૧૧૯૧૦૨૬૨૦૦૦૧૬/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ-૩૭૯ મજુબના ગનુાના કામે આરોપીઓ (૧) 
તાહીરહુસેન ઉફે તાહીર S/O મુ્ તાકહુસેન ગલુામહસેુન જાતે.શેખ ઉવ.૩૨ િિંો.નોકરી રહ.ેમન-ં૨૩ 
અનમડુપ્લેક્ષ બરફની ફેકટરીની આર્ળ હુસેનીપાકગ જુહાપરુા તથા (૨) ફજલદુીન ઉફે ફજલ ુS/O 
નસીરુદીન જાતે.શેખ ઉવ.૩૪ િિંો.નોકરી રહ.ેમન-ં૫૬ સરકીવાડની પોળ સિંીમાકેટની પાસ ે
ખાડીયા અમદાવાદ શહરે નાઓને ચોરીમા ંર્યેલ મદુ્દામાલની હોન્સડા કંપનીની એક્ટીવા નબંર GJ-
01-SE-1131 જેની અંદાજીત દકિંમત રૂપીયા-૨૦,૦૦૦/- ની ર્ણી શકાય જે એક્ટીવા સાથે આજરોજ 
તા-૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૧૫ વારે્ પકડી અટક કરી આરોપીની પછુપરછ કરતા 
આરોપીઓએ ભેર્ા મળી આ એક્ટીવા તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ રાતના આઠેક વાગ્યાના સમુારે 
કાલપુરુ રેવડી બજાર હદરઓમ માકેટની પાછળ કેરોશીન ર્લીમાથંી ચોરી કરેલાન ુકબલુાત કરતા 
જે બાબતે અતે્ર પો.્ટે.ઉપરોકત નબંરથી ગનુો દાખલ થયેલ હોય જે ચોરીનો ગનુ્સહો શોિી કાઢી 
પ્રસશંનીય કામર્ીરી કરેલ છે. 
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                                                                                                                      સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન :  
રીક્ષા ચોરીના આરોપીને મદુ્દામાલ સાથે પકિી પાિતી  

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોિ 
                  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી,”એમ” દડવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન તથા સરખેજ પોલીસ ્ટેશનના ંપોલીસ 
ઇન્સસપેક્ટર બી.બી.ર્ોયલ સાહબે નાઓના ંસીિા માર્ગદશગન હઠેળ પોલીસ ્ ટેશન મવ્તારમા ંમીલ્કત 
સબિંી ગનુ્સહા શોિવા તેમજ અટકાવવા સારુ સચુના આપેલ જે સચુના ંતથા માર્ગદશગન આિારે 
સવેલન્સસ ્કોડગના ંપો.સ.ઇ ડી.ડી.ચડુાસમા તથા અ.હડે.કોન્સસ.દેવેન્સરમસિંહ બબલમસિંહ બ.ન.ં૮૬૨૬ તથા 
અ.હડે.કોન્સસ.અજીતમસહ પ્રભાતમસહ બ.ન-ં૪૧૨૮ તથા અ.પો.કોન્સસ.િમેન્સરમસિંહ નારણભાઇ 
બ.ન.ં૩૧૮૦ તથા અ.પો.કોન્સસ.યશપાલમસિંહ પ્રમવણમસિંહ બ.ન.ં૪૩૩૩ તથા અનામગ લોકરક્ષક 
મવરભરમસિંહ ખમુાનમસિંહ બ.ન.ં૦૪૭૬ તથા અ.પો.કોન્સસ રણજીતમસિંહ સખુદેવમસિંહ બ.ન.ં૮૯૨૧ નાઓ 
સાથે ટીમ બનાવી સરખેજ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાન સાથેના 
અ.પો.કોન્સસ.િમેન્સરમસિંહ નારણભાઇ બ.ન.ં૩૧૮૦ તથા અનામગ લોકરક્ષક મવરભરમસિંહ ખમુાનમસિંહ 
બ.ન.ં૦૪૭૬ નાઓની સયંકુ્ત ખાનર્ી બાતમી હકીકત આિારે સાણદં સકગલ, સરખેજ ખાતે રીક્ષા 
ન.ં GJ-01-DT-5771 ની સાથે રીક્ષા ચાલક મકેુશભાઇ સન/ઓ કાળુભાઇ બચભુાઇ દંતાણી ઉ.વ.૩૩ 
રહ.ેરણછોડપરુા મેલડી માતાના મદંદરની સામે ર્લીમા ંઆંબલી ર્ામ સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ 
વતન શખંેશ્ર્વર તા-થરાદ જજ-બનાસકાઠંાનાને ર્ાિંીનર્ર જજલ્લાના અડાલજ પોલીસ ્ટેશન 
ફ.ગ.ુર.ન-ં૩૮/૨૦૨૦ િી ઇ.પી.કો કલમ-૩૭૯ મજુબના કામે ર્યેલ મદુામાલ સાથે આરોપીને પકડી 
અટક કરી ઉપરોક્ત ગનુ્સહો ડીટેકટ કરી પ્રશસંનીય કામર્ીરી કરેલ છે. 
➢ કબ્જે કરેલ મદુ્દામાલ- (૧) ગનુાના કામે ર્યેલ એક ઓટોરીક્ષા નબંર ન.ં GJ-01-DT-
5771ની દક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની મતાની        
➢ પકિાયેલ આરોપી:- મકેુશભાઇ સન/ઓ કાળુભાઇ બચભુાઇ દંતાણી ઉ.વ.૩૩ 
રહ.ેરણછોડપરુા મેલડી માતાના મદંદરની સામે ર્લીમા ંઆંબલી ર્ામ સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ 
વતન શખંેશ્ર્વર તા-થરાદ જજ-બનાસકાઠંા 
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છેતરપીંિી ના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  
જીઆઇિીસીવટવા પોલીસ સ્ટેશન :  
  

આમી ઓફીસરની ઓળખ આપી આંતર રાજ્ય ઓનલાઇન ચીટીંગ કરતા  

આરોપીને પકિવામાાં આવ્યો 
 

  મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર સકે્ટર-૨ 
સાહબે નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહરેમા ંહાલમા ંવિતા જતા ંસાયબર ક્રાઇમના ગનુાઓ અટકાવવા 
તેમજ ભેદ ઉકેલવા સારુ મળેલ સચુના અનસુિંાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી 
બીપીન આહીરે સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘જે’ ડીવીઝન આર.બી.રાણા સાહબે 
નાઓના માર્ગદશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા પો.્ટે અમિકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુિંાને 
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી ડી.આર.ર્ોદહલ નાઓએ જીઆઇડીસી વટવા પો.્ટે. ગ.ુર.ન.ં પાટગ (એ)-
૧૧૧૯૧૦૧૯૨૦૦૦૧૨/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦ તથા IT ACT કલમ ૬૬(સી),૬૬(ડી) 
મજુબના ગનુાના કામે ફરીયાદી ને આમી ઓફીસરની ખોટી ઓળખ આપી મવશ્વાસમા ંલઇ ઓનલાઇન 
ગચટીંર્ થયેલ હોય જે ગનુાની તપાસના કામે ટેક્નીકલ એનાલીસીસ કરી ગનુો આચરનાર આરોપી 
જી-અલવર રાજ્થાન ખાતે હોવાની હદકકત જણાતા પો.સબ.ઇન્સસ. એમ.સી.જાડેજા તથા 
અ.હડે.કોન્સસ. બળવતંમસિંહ મરં્ળમસિંહ બ.ન.ં-૯૩૧૬ તથા લોકરક્ષક સગચન અમનલભાઇ બ.ન.ં-
૧૨૭૨૨ નાઓની ટીમ બનાવી આરોપીની તપાસ સારુ રાજ્થાન રાજ્ય ખાતે મોકલી આપતા 
આરોપી વારીસખાન સ/ઓ મહમદંખાન અમરસીંર્ મેવ (મુ્ લીમ) ઉ.વ-૨૩ િિંો-ખેતીકામ રહ-ે
ર્ામ-કચરોટી તા-ર્ોમવિંદર્ઢ જી-અલવર(રાજ્થાન) નાને શોિી લઇ આવતા તા-૨૩/૦૧/૨૦૨૦ 
કલાક ૧૭/૦૦ વારે્ અટક કરી ગનુાના કામે વાપરેલ મોબાઇલ કબ્જજે કરી નામદાર કોટગથી રીમાન્સડ 
મેળવી વધ ુપરુાવા મેળવવા તેમજ આરોપીએ અન્સય ગનુા આચરેલ છે કે કેમ? તેની તપાસ હાથ 
િરી સાયબર ક્રાઇમના ગનુાનો ભેદ ઉકેલી ઉર્ક્રગષ્ટ કામર્ીરી કરેલ છે. 
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જુગારના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન : 

ગણનાપાત્ર જુગારના કેસ શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસ 

ઓઢવ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા ંપ્રોહી-જુર્ારની પ્રવમૃત અટકાવવા સારૂ અમદાવાદ શહરે 

પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સા તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર 

ઝોન-૫ શ્રી તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર “આઈ” ડીવીજન શ્રી નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન 

હઠેળ અમો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ આપેલ સચુના આિારે ઓઢવ ઠાકોર વાસ 

ચામુડંાનર્ર પાછળ આવેલ ખલુ્લા મેદાનમા ંજાહરેમા ંકુલ-૫ આરોપીઓને ર્જીપાનાનો હારજીતનો 

જુર્ાર રમી રમાડતા તા-૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૫૦ વારે્ પકડી તેઓ મવરૂધ્િ જુર્ાર િાર 

કલમ ૧૨ મજુબ કાયદેસર કરી જુર્ારનો ર્ણનાપાત્ર કેસ શોિી સારી કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ 

છે. તા-૨૬/૦૧/૨૦૨૦ 

આરોપીઓના નામ-સરનામા: 
(૧) િરમેન્સર બાબભુાઈ પ્રજાપતી ઉ.વ.૪૫ રહ:ે ૩૦, જીવનજ્યોત સોસાયટી, શ્યામવેદની સામે, 

ઓઢવ, અમદાવાદ શહરે તથા (૨) મહશે મનભુાઈ ઠાકોર ઉ.વ.૨૩ રહ ે: ચામુડંાનર્ર, ઠાકોર વાસ, 

ઓઢવ અમદાવાદ શહરે તથા (૩) કલ્પેશ ઉફે કે.ડી. દશરથભાઈ ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ રહ ે: ઠાકોર વાસ, 

હોળી ચકલા પાસે, ઓઢવ ર્ામ, ઓઢવ અમદાવાદ શહરે તથા (૪) મેહુલ જશભુાઈ ઔડ ઉ.વ.૨૩ 

રહ ે: ચામુડંાનર્ર, ઠાકોર વાસ, ઓઢવ અમદાવાદ શહરે તથા (૫) દહતેષ મણીલાલ ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ 

રહ ે: ચામુડંાનર્ર, ઠાકોર વાસ, ઓઢવ અમદાવાદ શહરે 

કામગીરી કરનાર અધીકારી/કમકચારી: આર.એ.ઝાલા પો.સબ.ઇન્સસ, મ.સ.ઈ પરથીભાઈ 

પરુાભાઈ બ.ન.ં ૩૧૫, અ.પો.કો. પકંજભાઈ નારાપણભાઈ બ.ન.ં૧૦૧૯૦, અ.લો.ર. હરદેવભાઈ 

અજાભાઈ બ.ન.ં૧૫૩૦, અ.લો.ર. દદગ્વીજયમસિંહ જર્દીશમસિંહ બ.ન.ં ૧૧૭૪૫, અ.લો.ર. હરદદપમસિંહ 

ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨, અ.લો.ર.  િીરૂભાઇ જીવણભાઇ બ.ન.ં ૧૧૬૬૨, અ.લો.ર. પરીમલ 

મોહનભાઈ  બ.ન.ં ૧૨૯૬૨,  

બાતમી હકીકત: અ.લો.ર. હરદેવભાઈ અજાભાઈ બ.ન.ં૧૫૩૦ 

મદુ્દામાલ: અંર્ઝડતીના નાણા ૩૪૩૦/- તથા દાવના નાણા ૬૮૦૦/-, ર્જી પાના ન-ં૫૦ 
દક.રૂ.૦૦/ તેમજ મોબાઈલ ફોન નરં્ ૦૫ મળી કુલ્લે દકિં.રૂ.૨૬,૫૦૦/- કુલ્લે ૩૬,૭૩૦/- ના મત્તાનો 
મદુ્દામાલ 
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જુગારના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન : 

ગણનાપાત્ર જુગારના કેસ શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસ 

 
ઓઢવ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા ંપ્રોહી-જુર્ારની પ્રવમૃત અટકાવવા સારૂ અમદાવાદ શહરે 

પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સા તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર 
ઝોન-૫ શ્રી તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર “આઈ” ડીવીજન શ્રી નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન 
હઠેળ અમો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ આપેલ સચુના હઠેળ ઓઢવ, કરશનનર્ર 
ર્ેટ ન-ં૧૩ ની સામે મહાકાળીનર્રમા ંઆવેલ મ.ન-ં૪૫૧/૧ મકાનના નીચે તમેજ ઉપરના માળેથી 
કુલ-૧૨ આરોપીઓને ર્જીપાનાનો હારજીતનો જુર્ાર રમી રમાડતા તા-૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ના 
ક.૦૧/૩૦ વારે્ પકડી તેઓ મવરૂધ્િ જુર્ાર િાર કલમ ૪,૫ મજુબ કાયદેસર કરી જુર્ારનો 
ર્ણનાપાત્ર કેસ શોિી સારી કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ છે. 
આરોપીઓના નામ-સરનામા: 
(૧) પ્રહલાદભાઇ છર્નભાઇ પરમાર ઉ.વ.૫૫ રહ:ે મ.ન-ં૪૫૧/૧, મહાકાળીનર્ર,રબારી કોલોની, 
ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૨) દહતેષભાઇ બાબભુાઇ પરમાર, ઉ.વ.૨૫ રહ:ે મ.ન-ં૧૦, 
મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૩) કનભુાઇ ઇશ્વરભાઇ મકવાણા, 
ઉ.વ.૩૯ રહ-ે મ.ન-ં૧૦, મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૪) મેહુલભાઇ 
ખશુાલભાઇ પરમાર, ઉ.વ.૨૫ રહ:ે મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૫) 
ચન્સરકાન્સત દાનાભાઇ પરમાર, ઉ.વ.૩૨ રહ:ે મ.ન-ં૦૪, મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, 
અ’વાદ શહરે તથા (૬) ટીનાભાઇ ભીખાભાઇ પરમાર ઉ.વ.૪૦ રહ:ે વણકરવાસ, મનકોલ ર્ામ, 
મનકોલ, અ’વાદ શહરે તથા (૭) લક્ષ્મણભાઇ જીવાભાઇ પરમાર, ઉ.વ.૩૭ રહ:ે મ.ન-ં૦૩, 
મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૮) મનીષભાઇ બાબભુાઇ પરમાર 
ઉ.વ.૨૮ રહ:ે મ.ન-ં૧૦, મહાકાળીનર્ર, રાજ ેંરપાકગ રોડ, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૯) પ્રકાશભાઇ 
ઉફે કાળુભાઇ દેવજીભાઇ ચાવડા, ઉ.વ.૨૫ રહ:ે મ.ન-ં૨૬૫, અમરતભાઇ રબારીની ચાલી, શેડ ન-ં
૧૪, રબારી કોલોની, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૧૦) કૃષ્ણકાતં ઉફે લાલો બાબભુાઇ પરમાર 
ઉ.વ.૨૨ રહ:ે વેલજીભાઇ રબારીના મકાનમા,ં મહાકાળીનર્ર, રબારી વસાહત, ઓઢવ, અ’વાદ શહરે 
તથા (૧૧)રાજેશભાઇ ઉફે દેવાભાઇ મર્નભાઇ વણકર, ઉ.વ.૩૨ રહ:ે મ.ન-ં૨૯૦,રણછોડભાઇની 
ચાલી, કરશનનર્ર, ર્ેટ ન-ં૧૪, રબારી વસાહ્ત ઓઢવ, અ’વાદ શહરે તથા (૧૨) અજય ઉફે છોટે 
રામચરણ કુશવાહ, ઉ.વ.૨૬ રહ:ે મ.ન-ં૨૯૦,રણછોડભાઇની ચાલી, કરશનનર્ર, ર્ેટ ન-ં૧૪, રબારી 
વસાહ્ત ઓઢવ, અ’વાદ શહરે  

 

કામગીરી કરનાર અધીકારી/કમકચારી: આર.એ.ઝાલા પો.સબ.ઇન્સસ, એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ 
મર્નભાઇ બ.ન-ં૭૯૮૫, અ.હ.ેકો અજીતભાઇ ભીખાભાઇ બ.ન-ં૪૨૯૪, લોકરક્ષક જયપાલમસિંહ 
રણજીતમસિંહ બ.ન-ં૧૨૩૦૨, લોકરક્ષક કરણભાઇ ર્ીરિરભાઇ બ.ન-ં૧૨૭૮૧, લોકરક્ષક હરદદપમસિંહ 
ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨, લોકરક્ષક િીરૂભાઇ જીવણભાઇ બ.ન-ં૧૧૬૬૨, લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ 
જુવાનમસિંહ બ.ન-ં૧૨૭૯૧, લોકરક્ષક પદરમલ મોહનભાઇ બ.ન-ં૧૨૯૬૨ 
બાતમી હકીકત: લોકરક્ષક યવુરાજમસિંહ જુવાનમસિંહ 
 
મદુ્દામાલ: અંર્ જડતીના નાણંા રુમપયા ૧૪,૮૬૦/- તથા નાળના રુપીયા ૩,૦૦૦/- તથા દાવના 
નાણા રુપીયા ૧૮,૧૦૦/- મળી કુલ્લે રુ ૩૫,૯૬૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નરં્ ૦૯ દકરુ ૫૦,૫૦૦/ 
તથા ર્જંીપાના કેટ નરં્ ૦૨ દકરુ ૦૦/૦૦ તથા મોટર સાયકલ વાહન નરં્ ૦૩ કુલ્લે 
દકરુ.૧,૧૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રુપીયા ૨,૦૧,૪૬૦/- ના મદુામાલ 
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“ SHE TEAM “ એ કરેલ કામગીરીની વવગત 
 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

નારોલ SHE ટીમ દ્વ્રારા આઇસીય ુઅને મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી હોસ્સ્પટલનો  

ફ્રી મેડિકલ હલે્થ ચેકઅપ 

 

આજરોજ 71 મા ંપ્રજાસત્તાક દદન મનમમત્તે "પ્રેરણા જન સહયોર્ ફાઉન્સડેશન" તથા નારોલ 
પોલીસ ્ટેશન "She"ટીમ ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે, નારોલ આઇસીય ુઅને મલ્ટી ્પેશીયાલીટી હોસ્્પટલ 
ના સહયોર્થી , નારોલ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારના 50 જેટલા ર્રીબ બાળકો નુ ંફ્રી મેદડકલ હલે્થ 
ચેકઅપ કરવામા ંઆવયુ,ં તથા 150 જેટલા બાળકોને ભોજન પીરસવામા ંઆવયુ.ં 
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વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

વટવા SHE ટીમ દ્વ્રારા મળી આવતા બાળકના માતા વપતા ને શોધી  
તેને તેના વપતા ને સપુરત કરેલ છે.  

 
 વટવા પોલીસ ્ ટેશન ખાતે તા-૨૬/૦૧/૨૦૨૦ 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.ન-ં૪૧૪ 
તથા પો.કો મેહુલભાઇ બાબરભાઇ બ.ન-ં૬૧૨૭ પો.કો ઇમરાનખાન ઇમામખાન બ.ન-ં૬૨૨૧ નાઓ 
વટવા મવ્તાર મા એક મદંબદુ્ધિ નુ ં બાળક ઉ.વ-૬ નાનુ ં મળી આવતા વટવા SHE ટીમ દ્વ્રારા 
ર્ણતરી ના કલાકોમા ંબાળકના માતા મપતા ને શોિી તેને તેના મપતા ને સપુરત કરી પ્રસસંનીય 
અને ઉમદા કામર્ીરી કરેલ છે.  
 

  
 
 
 
 

 

  


