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 તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૦  ગરુૂવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૩૯૬/૨૦૨૦ 

 
ચોરીના ગનુાના આરોપી ની અટકાયતીની વવગત 

પાલડી પોલીસ સ્ટેશન :  
મોબાઇલ સ્નેચીંગનો  ગનુો કરતા ઇસમોને સ્થળ ઉપર પકડી ગનુો ડીટેક્ટ કરતી 

પાલડી પોલીસ ટીમ અમદાવાદ શહરે  

                           મે. પોલીસ કમીશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓના ફરમાન મજુબ તથા 
મે.સયંકુત પોલીસ કમીશ્નર શ્રી  સેકટર-૧, સાહબે તથા મે. ના.પો.કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા 
મે.મ.પો.કમી. શ્રી “એન” ડીવીઝન સાહબે શ્રી નાઓએ મમલક્ત સબધંી  ગનુાઓ શોધવા માટે આપેલ 
સચુના અનવ્યએ ગઇ કાલના રોજ અમો તથા પાલડી વન ગાડી ઇન્ચાર્જ એ.એસ.આઇ કેશાભાઇ તથા 
અ.પો.કો.પ્રમવણભાઇ સાથે પો.સ્ટે મવસ્તારમા પેટ્રોલીગમા હતા દરમ્યાન પેટ્રોલીગ ફરતા ફરતા સવુીધા 
ચાર રસ્તા થી મહાલક્ષ્મી ચારસ્તા જતા હતા ત ેદરમ્યાન સામેથી એક એક્ટીવા ચાલક તેની પાછળ 
બીજો એક ઇસમ બેઠેલ હતો તે બને્ન જણા સામેથી રોગ સાઇડે એકટીવા ચલાવી લઇ આવતા હતા અન ે
તેની પાછળ એક ઇસમ પકડો પકડો બમુો પાડતો હોય પાલડી વન ગાડીના ડ્રાઇવર અ.હ.ેકો.જગદીમસહ 
નાઓએ એકટીવાની સામ ેએકદમ ગાડી લાવી દેતા એકટીવા ચાલકે તેની એકટીવા રોડની ડીવાઇડર 
તરફ વાળતા અમો તથા ગાડીના માણસો ગાડી માથી ઉતરી તેનો પીછો કરી સામેથી બીજા વાહનો 
આવતા હોય એકટીવા ચાલક ભાગી શકેલ નહહ આ દરમ્યાન અમો તથા સ્ટાફના માણસોએ સ્થળ ઉપર 
એકટીવા ચાલક તથા તેની સાથેના ઇસમને પકડી લીધેલ આ દરમ્યાન પાછળથી પકડો પકડોની બમુો 
પાડનાર ઇસમ પણ આવી ગયેલ અને સદરહુ બને્ન પૈકી પાછ્ળ બેઠેલ ઇસમ પાસેથી સદરહુ બમુો 
પાડનાર ઇસમનો મોબાઇલ ફોન મળી આવેલ અને બમુો પાડનાર ઇસમન ુનામ ઠામ પછુતા પોતે 
પોતાન ુનામ ધૈયય ભરતભાઇ શાહ ઉવ.૪૦ રહ ે– ૧૦, મહાવીર સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી પાલડી, અમદાવાદ 
શહરેના હોવાન ુજણાવેલ અને જણાવેલ કે  હુ કેટલા મીનીટ ચાલ્યો તે મારા મો.ફોનમા ચેક કરતો હતો 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ત્યારે મારી પાછળથી એક પીળા કલરના એકટીવા પર બે અજાણ્યા માણસો આવેલ જેમાથી પાછળ 
બેસેલ ઈસમે મારા હાથમા રહલે બ્લલ્ય ુકલરનો મવવો-Z1-X  મોડલનો મોબાઇલ મારા હાથમાથી ખચેી 
લીધેલ અને રોગ સાઇડ ે સમુવધા ચાર રસ્તા તરફ ભાગેલ જેથી મે બમુા બમુ કરતા ત્યા નજીકમા 
પોલીસની ગાડી હોઇ પોલીસના બે માણસો દોડીન ેઆવી ગયેલા અને આ બન્ને ઇસમોને પકડી લીધેલા 
તેમ જણાવેલ બાદ  બને્ન ઇસમોના નામ ઠામ પછુતા  એક્ટીવા ચાલકે પોતાન ુનામ આબીદ બશીર 
અહમેદ સીદી ઉ.વ.૨૧ ધધંો મજુરી રહ.ે ૧૨૫૦/૧૨ બાવા ગોરન ુડેલ ુસલ્લા પાસ રોડ  રીલીફ રોડ 
એસવી કોલેજ પાસે કારંજ અમદાવાદ શહરે નો હોવાન ુજણાવેલ જેની અંગ ઝડતી કરતા તેની પાસેથી 
કાળા કલરનો લીનોવા કંપનીનો મો.ફોન જેનો IMEI ન.ં868627022776414 તથા 
868627022776422 નો તથા તેની પાસેના એક્ટીવાને જોતા જે એક્ટીવા પીળા કલરન ુજેની આગળ 
પાછળની નબંર પ્લેટ ઉપર GJ 01 UC 7626 નો લખેલ છે જેનો એ.ન.ંJF50ET7122472 તથા 
ચે.ન.ંME4JF50ADAT1222441નો જણાયેલ તથા બીજા ઇસમન ુનામ પછુતા તેણે પોતાન ુનામ મસુ્તફુા 
ઇકબાલ યસુફુભાઇ સીદી બાદશાહ ઉ.વ.૧૯ રહ.ે૨૦૦૫ બાવા ગોરન ુડેલ ુસલ્લા પાસ રોડ  રીલીફ રોડ 
એસવી કોલેજ પાસે કારંજ અમદાવાદ શહરે નો હોવાન ુજણાવેલ જેની અંગ ઝડતી કરતા તેની પાસેથી 
બ્લલ્ય ુકલરનો રેડમી નોટ5 પ્રો જેનો IMEI ન.ં જોતા 866700046394266 તથા 866700046394274 
નો મળી આવેલ અન ે આ બનાવ અંગે પાલડીપો.સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૨૭/૨૦૨૦ (પાટય – એ 
૧૧૧૯૧૦૧૬૨૦૦૦૪૮ /૨૦૨૦)  ધી ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩),૧૧૪ મજુબ ગનુો દાખલ કરી બને્ન 
આરોપીઓને અટક કરી વધ ુતપાસ  સવયલન્સ પો.સબ.ઇન્સ કે.જે.કરપડા નાઓ કરી રહલે છે અને આમ 
સદરહુ બને્ન આરોપીઓને ગનુો કરતી વખતે સ્થળ ઉપર જ પકડી સારી કામગીરી કરેલ છે.  
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મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
શરીર સાંબાંધી ગનુાઓ અટકાવવા સારૂ કરેલ કોમ્બિંગ દર્યાન ૦૮(આઠ) 

ઇસમોને અટકાયતમા લેતી મેઘાણીનગર પોલીસ 
   શરીર સબંધંી ગનુાઓ અટકાવવા સારૂ ઉપલા અધીકારીઓની સચુના તેમજ 
માગયદશયન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંચમનપરુા ચોકી મવસ્તાર તેમજ કુભાજીની ચાલી તેમજ 
મવધ્યાનગર ચોકી મવસ્તાર તથા રામેશ્વર ચોકી મવસ્તારમા કરેલ  કોમમ્બિંગ દરમ્યાન કુલ ૦૮(આઠ)  
ઇસમોને પકડી પાડી તઓેના મવરૂધ્ધ અટકાયતી પગલા લઇ કાયદેસર કાયયવાહી કરેલ છે 
તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૦ 
આરોપીઓનુ ંનામ સરનામ ુ 
(૧)પ્રહલાદ @ જીત ુછનાજી પટણી (જાહલાવાળા) ઉ.વ.૧૯ રહ.ેપ્રકાશ પેટ્રોલ પમ્પની બાજુના 
છપરા એવરેસ્ટ ચાર રસ્તા પાસે રખીયાલ અમદાવાદ શહરે 
(૨)ભેરુભાઇ નારાયણજી રેગર ઉ.વ.૨૭ રહ.ેરામચનં્ર કોલોની ગેટ ન.ં૨ ઘટંી બસ સ્ટેંડ મેઘાણીનગર 
અમદાવાદ શહરે  
(૩)હદલીપભાઇ રાજુભાઇ પટણી (ગોળીયાવાળા) ઉ.વ.૨૬ રહ.ે૧૬૫/૧૭૮ અમર પાકય છેલ્લા બસ 
સ્ટેન્ડ મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે  
(૪)જીત ુહકશનભાઇ પટણી(સોમલાવાળા) ઉ.વ.૨૦ રહ.ેમેડાવાળી ચાલી બાપાલાલ ઘાચીની ચાલી 
અંદર ચમનપરુા મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે  
(૫)બજરંગમસિંગ રામગોપાલમસિંગ મસકરવાલ ઉ.વ.૧૯ રહ.ેસક્સેનાની લાઇન કુભાજીની ચાલી રામેશ્વર 
ચાર રસ્તા મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે  
(૬)જગદીશભાઇ નેનજીભાઇ રેગર ઉ.વ.૧૯ રહ.ે રહ.ેરામચનં્ર કોલોની ગેટ ન.ં૨ ઘટંી બસ સ્ટેંડ 
મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે  
(૭)અનીલ રમનભાઇ પટણી (ભજીયાવાળા) ઉ.વ.૨૦ રહ.ેકડીયાની ચાલી સતંોષીમાતાના મદંીર 
પાસે શાહીબાગ અમદાવાદ શહરે  
(૮)ઘેવરજી જેઠાજી વણઝારા ઉ.વ.૫૦ રહ.ેરામચનં્ર કોલોની ગેટ ન.ં૨ ઘટંી બસ સ્ટેંડ મેઘાણીનગર 
અમદાવાદ શહરે 
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SHE TEAM ની કામગીરીની વવગત 

 

   

સાબરમતી પો.સ્ટે.ની SHE ટીમ દ્વારા મસમનયર 
મસટીઝનની મલુાકાત લેવામા ંઆવી તથા શાળા 
મવઝીટ કરવામા ંઆવી. 

 

  

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM દ્વારા 
આઈજીપી કમ્પાઉન્ડ ખાતે મસમનયર મસહટઝન 
મલુાકાત લેવામા આવી.    
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પાસા અટકાયતીની વવગત 

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  
           અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે 

નાઓની સચુનાથી સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા ઈ.નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી અજીતરાજ્યન સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” 
ડીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના તથા માગયદશયન હઠેળ “જાહરે સલામતી અને 
વ્યવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા સારૂ અસરકારક પગલા લેવા કરેલ હુકમ અનસુધંાને અમો 
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ “ સમુનલભાઈ બાબભુાઈ હકશ્ર્ચન ઉવ.૨૦, રહ.ેન્ય ુ
ગાયત્રીનગરની ચાલીસોનીની ચાલી પાસ ેઓઢવ અમદાવાદ શહરે નાઓ “જાહરેવ્યવસ્થા” મવરૂધ્ધના 
કૃત્યો કરતા હોય સદરી ઇસમ મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા ભેગા કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહબેે સમુનલભાઈ બાબભુાઈ 
હકશ્ર્ચન નાઓ મવરૂધ્ધ પાસા હુકમ ન-ં PCB/DTN/PASA/806(A)/2017 તા.10/11/2017 
અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને પો.સ્ટે સવેલન્સ સ્કોડયના પો.સ.ઈ શ્રી આર.એ.ઝાલા 
તથા મ.સ.ઈ ચદુંભાઈ મગનભાઈ બન.ં૭૯૮૫ તથા લો.ર. ધીરુભાઈ જીવણભાઈ બન.ં૧૧૬૬૨ તથા 
લો.ર.હરહદપમસિંહ ભગીરથમસિંહ બન.ં૧૩૩૨ તથા લો.ર. પરીમલ મોહનભાઈ બન.ં૧૨૯૬૨ એ 
રીતેનાઓ સાથે ઓઢવ સોનીની ચાલી પાસે આવતા લો.ર. ધીરુભાઈ જીવણભાઈ તથા લો.ર.પરીમલ 
મોહનભાઈ નાઓની સચોટ બાતમી હહકકત આધારે સદરી છેલ્લા અ ઢી વષયથી નાસતા ફરતા પાસા 
અટકાયતીને તેઓના ઘરેથી પકડી લઇ તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપરોક્ત પાસા હુકમની 
બજવણી કરી ભાવનગર જેલ ખાતે પાસા અટકાયતીને જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા ંઆવેલ 
છે.  
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ગનુા વનવારણ શાખા :  
                           અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાહટયાનાઓએ તા.૨૬.૦૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ંમમલક્ત/શરીરÊ પ્રોહીબીશન સબધંીÊ ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો 
મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

• અમદાવાદ શહરેના ગા.હવેલી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગહરતો સાથે મળી 
પોતાની પાસે લોખડંની પાઇપ તથા ચપ્પ ુજેવા ઘાતક હથીયારો રાખી ફરીયાદીઓને ગભંીર 
ઇજાઓ પહોંચાડી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર અને ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર 
ઈસમ બાલમખાન ઉફેઁ બારમખાન સલુતાનખાન પઠાણ ઉવ.૪૪ રહ ે: ૧/૧ ન્ય ુમ્ય.ુસ્ટાફ 
કવાટસ ઁસીમનરન કોમ્પલેક્ષની સામે જમાલપરુા અ.વાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી તેને 
રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

બાલમખાન ઉફેઁ બારમખાન સલુતાનખાન પઠાણ ઉવ.૪૪ રહ ે: ૧/૧ 
ન્ય ુમ્ય.ુસ્ટાફ કવાટસ ઁસીમનરન કોમ્પલેક્ષની સામે જમાલપરુા અ.વાદ 

 

• અમદાવાદ શહરેના સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપોતે ગનુાહહત કાવતરુ રચી ગ્રાહક 
બની ફરીયાદીઓની સોનાની દુકાને આવી પોતે મોટો વેપારી હોવાની ખોટી ઓળખ આપી 
ફરીયાદીઓની દુકાનેથી સોનાની ચેઇનની ખરીદી કરી ઓનલાઇન ટ્રાન્જેકશન કયૉનો ખોટો 
મેસેજ બતાવી સોનાની ચેઇનના નાણા ં નહી આપી પોતાના લાભ સારુ જાહરે જનતાને 
આથીઁક નાણાકંીય નકુશાન કરી ગનુાહહત માનસ ધરાવનાર ઇસમ કેતનકુમાર અજુનઁલાલ 
છગનલાલ દવે ઉવ.૩૧ રહ.ે૮૦૦/જી રેલ્વ ેકોલોની ફીલેન્ડ ગજં તા.જજ.દાહોદ મળુ વતન : 
ગામ.કલાપરુા તા.જજ.ઝાલોર રાજસ્થાન મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

કેતનકુમાર અજુનઁલાલ છગનલાલ દવે ઉવ.૩૧ રહ.ે૮૦૦/જી રેલ્વે 
કોલોની ફીલેન્ડ ગજં તા.જજ.દાહોદ મળુ વતન : ગામ.કલાપરુા 
તા.જજ.ઝાલોર રાજસ્થાન 

 

➢ આ ઉપરાતં શરીર/મમલ્કત, પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ 
ઇસમ મળી કુલ્લે ૪ ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વડોદરા રાજકોટ સરુત ભજુ જેલ 
ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 


