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   તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯  રવિિાર  
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૨૨૧૫/૧૯ 

ગમુ થયેલ બાળકીઓ શોધી 
તેના માતા-વપતાને સોંપ્યા અંગેની વિગત 

શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન :  

બબનિારસી (ભલુી પડેલ) હાલતમાાં મળી આિેલ બે બાળકીઓના માતા-વપતા શોધી 
બાળકીઓન ુવમલન તેઓના માતા-વપતા સાથે કરાિતી શહરેકોટડા પોલીસ    

                      મે.પોલીસ કમમશ્નર.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સય ુંકત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
સેકટર-૦૧ સાહબેશ્રીની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૩ સાહબે તથા ઇન્ચાર્જ 
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “ડી” ડડમવઝન સાહબેના માર્ગદશગન હઠેળ ૦ થી ૧૮ વર્ગના 
ગ મ/અપહરણ થયેલ બાળકો સત્વરે શોધી કાઢવા સારૂ તેમજ તેમજ પો.સ્ટે મવસ્તારમાું મળી આવતા 
બબનવારસી/ ભ લા પડેલ બાળકોના માતા-મપતા (વાબલ-વારસ)ને સત્વરે શોધી કાઢવા સારૂ કરેલ 
સ ચનાઓ મ જબ આજરોજ શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન વનર્ાડીમાું ફરજ બજાવતા કમગચારીઓ પો.સ્ટે 
મવસ્તારમાું પેટ્રોલીંર્માું હતા દરમ્યાન નરોડા રોડ ખાતેથી બે બાળકીઓ નું.૧ સુંજના ઉ.વ.૫ અન ે
નું.૨ મન્નત ઉ.વ.૩ની બબનવારસી(ભ લી પડેલ) હાલતમાું મળી આવેલ જેઓના વાલી-વારસ શોધ 
ખોળ કરવા સારૂ અત્રેના પો.સ્ટેના અમધકારી/કમગચારીઓએ બાળકીઓને ફોટોગ્રાફ પોતાની પાસ ે
રાખી પો.સ્ટે મવસ્તારમાું આવેલ મવવીધ જગ્યાઓએ જઈ બાળકીઓના બાલી-વારસ બાબતે પ છ 
પરછ કરેલ તેમજ સદરી બાળકીઓ વાલી-વારસની શોધખોળ માટે આસપાસના પોલીસ સ્ટેશનોનો 
ટેલીફોનીક સુંપકગ કરી આ બાબતેની જાણ કરી પ છ પરછ કરતા મેઘાણીનર્ર પો.સ્ટેના પી.એસ.ઓ 
તરફથી જાણવા મળેલ કે સદરી બાળકીઓની શોધખોળ કરતા કરતા સદરી તેઓ બને્ન બાળકીઓના 
માતા-મપતા અત્રે મેઘાણીનર્ર પો.સ્ટે ખાતે આવેલ છે. જેથી સદરી બાળકીઓના માતા-મપતાનો 
સત્વરે સુંપકગ કરી તેઓને શહરેકોટડા પો.સ્ટે ખાતે બોલાવી સદરી બને્ન બાળકીઓ બાબતે જરૂરી નોંધ 
કરાવી સદરી બને્ન બાળકીઓન  મમલન તેઓના માતા-મપતા સાથે કરાવવામાું આવેલ છે. 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વિગત 

 
સોલા હાઈકોટક  પોલીસ સ્ટેશન : 
 

મીલ્કત સાંબધી ગનુા કરિાની ટેિિાળા આરોપીઓને બાતમી આધારે િાહન ચોરીના મદુામાલ 
રીક્ષા-૧ એિીએટર સ્કુટર -૧ તથા ચોરીના મોબાઈલ ફોન નાંગ- ૩ સાથે કુલ-૩ આરોપીઓને 

પકડી િાડજ તેમજ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી  

સોલા હાઈકોટક  પોલીસ. 
 

     શ્રી આમશર્ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હ કમથી તથા શ્રી 
અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે સુંય ક્ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૧ તથા શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી એ-ડીવીઝન 
નાઓની સ ચના અને માર્ગદશગન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાું કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ 
રહ ેતે સાર  “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” મવર ધ્ધના કૃત્યો અટકાવવા કરેલ હ કમ આધારે સીનીયર 
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.પી.જાડેજા નાઓના સ પરમવઝન હઠેળ ગ નાની એમ.ઓ જાણી પો.સ.ઈ. 
એમ.જે.હ ણ નાઓની બનાવેલ ટીમ દ્રારા નીચે જણાવેલ આરોપીઓને મ દામાલ સાથે પકડી પાડી 
કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાું આવેલ છે.   
 

     *આરોપી*: 
(૧) રાહ લ સ ખલાલમસિંર્ રાજપ ત ઉ.વ.૨૪ રહ.ે સરસ્વતીનર્ર મસલ્વર સ્ટારની પાછળ, ચાુંદલોડીયા 
અમદાવાદ શહરે  

(૨) નરેશ ર્ોમવિંદભાઈ પરમાર ઉવ.૨૧ રહ.ે ભોયણવાસ, ર્ોતા ર્ામ, અમદાવાદ શહરે 

 

     *મ દામાલ* : (૧) ઓટો રીક્ષા ડક.ર .૫૦,૦૦૦/- તથા (૨) મોબાઈલ ફોન નુંર્-૨ જેની 
ડક.રૂ.૧૦૦૦/- ર્ણી શકાય  
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     *શોધાયેલ ગ ના*:  
(૧) રામોલ પો.સ્ટે. ફ.ગ .ર.નું-૧૩૧/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબ *આરોપી* (૩) મવશાલ 
પ્રકાશભાઈ ર્નવાણી ઉવ.૨૧ રહ.ે પ રર્ોતમનર્ર, ભરવાડ વાસની બાજ માું, મુંડદરવાળો વાસ, 

મમતેર્ભાઈ રબારીનાું મકાનમાું, નવા વાડજ, અમદાવાદ  

     *મ દામાલ* : (૧) એવીએટર મો.સા.ડક.ર .૪૦,૦૦૦/- તથા (૨) મોબાઈલ ફોન નુંર્-૧ જેની 
ડક.રૂ.૫૦૦/- ર્ણી શકાય  

(૨) વાડજ પો.સ્ટે. ફ.ગ .ર.નું-૨૩૪/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબ 

   આ કામર્ીરીમા સ પરમવઝન જે.પી.જાડેજા પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, તથા સવે સ્કોડ 
સ્ટાફના રઘ વીરભાઈ જગ ભાઈ તથા વાલજીભાઈ ભોપાભાઈ તથા લોકરક્ષક ચીરાર્ભાઈ રમેશભાઈ 
તથા લોકરક્ષક ભાર્ગવભાઈ બદર ભાઈ સોલા હાઈકોટગ પોલીસ સ્ટેશનના જોડાયેલા હતા. 
 

િાસણા પોલીસ સ્ટેશન :  
હહમતનગર બી-ડીિીઝન પો.સ્ટે.વિસ્તારમાથી એક િર્ક પહલેા ચોરી થયેલ િાહન સાથે િાહન 
ચોરીના આરોપીને ચોરીયે ગયેલ મોટરસાયકલ સાથે ઝડપી િાહન ચોરીનો ગનુો શોઘી પાડતી 

િાસણા પોલીસ 
                                  પોલીસ કમીશ્નર શ્રી તથા સુંય કત પોલીસ કમીશ્નર શ્રી સેકટર-૧ તથા .નાયબ 

પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-7 તથા મે.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘એમ” ડીમવજન તથા.ઇન્ચાર્જ 
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી એલ.ડી.ઓડેદરા નાઓની સ ચનાથી વાહન ચોરી તથા ઘરફોડ ચોરી તેમજ 
ચેઇન સ્નેચીર્ ના બનતા બનાવો અટકાવવા સારૂ અને ચોરીના ગ નાઓ શોધી કાઢવા સારૂ આજરોજ 
સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ એ.આર.સ યગવુંશી તથા સાથેના સ્ટાફના હ.ેકો.લબલતભાઇ અમરાભાઇ 
બ.નું-૮૧૮૦ તથા પો.કો.જયવીરમસહ રાજ ભા બ.નું-૧૦૩૮૫ તથા પો.કો.રાજ ભાઇ લાખાભાઇ બ.નું-
૬૩૮૨ તથા પો.કો.લકઘીરમસહ રત  ભા બ.નું-૧૦૩૩૪ તથા પો.કો.દીગ્વીજયમસહ દીપસુંર્ભાઇ બ.નું-
૧૧૮૧૫ પો.કોંસ જીતેંદ્રમસહ દશરથમસહ બ.નું-૧૦૨૬૫ તથા પો.કો.મીહીરભાઇ હસમ ખભાઇ બ.નું-
૧૦૦૦૯ તથા લોકરક્ષક જયેશભાઇ પ્રતાપભાઇ બ.નું-૧૨૫૨૧ મવર્ેરે સાથે પો.સ્ટે. મવસ્તારમાું 
પેટ્રોલેર્માું હતા જે વખત ેસાથેનાું પો.કોંસ જીતેંદ્રમસહ દશરથમસહ તથા પો.કો. લકઘીરમસહ રત  ભા 
નાઓને મળેલ સુંય કત ખાનર્ી બાતમી આઘારે વ્ર દાવન હોટલ સામે શાસ્ત્રીનર્ર બ્રીજ તરફના રોડ 
ઉપર વોચ ર્ોઠવી આરોપી હ ઝેફ અલીભાઇ ગ લામભાઇ જાતે-જેઠવા ઉ.વ.૩૯ રહ-ેર્ામ-કેશરપ રા 
બસવાળુ ફરીય  તા-ઇડર જી-સાબરકાઠા નાને ચોરી અથવા છળકપટથી મેળવેલ એક કાળા કલરની 
રજીસ્ટે્રસન નુંબર વર્રની સ્પેન્ડર મો.સા જેનો એ.નું-HA10AGH5M13670 ચે.નું-
MBLHARO79H5M09047 જેની ડક,રૂ,૩૦,૦૦૦/-ર્ણી શકાય તે મળી આવેલ હોય સદરી ઇસમને 
આજ રોજ તા-૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક- ૨૨/૦૦ વાગ્યે CrPC કલમ-૪૧(૧)ડી મ જબ અટક કરી 
ઉપરોક્ત મોસા. CrPC કલમ-૧૦૨ મ જબ કબ્જજે કરી ડહમતનર્ર બી-ડીવીઝન પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ .ર.નું- 
૧૦૫/૨૦૧૮ કલમ-૩૭૯ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
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િસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન :    
                

“ઇકો-સ્પોટ કાર સાથે આરોપીને પકડી પાડતી િસ્ત્રાપરુ પોલીસ” 
 

  શ્રી આમશર્ ભાટીયા સાહબે પોલીસ કમમશનર અમદાવાદ  શહરે નાઓના 
હ કમથી  તથા શ્રી અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે સુંય ક્ત પો.કમમ.શ્રી, સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ માલ 
સાહબે ના.પો.કમમ.શ્રી, ઝોન-૧ તથા એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી, એ ડીવીઝન 
નાઓની સ ચના અને માર્ગદશગન હઠેળ  પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તાર માું બનેલ મમલકત સુંબધી ગ ન્હો 
શોધી કાઢવા કરેલ સ ચના આધારે ર્ઇ તા ૨૩/૧૨/૧૯ ના રોજ વસ્ત્રાપ ર પેરેમાઉન્ટ રેસીડન્સી 
પાસેથી એક ફોડગ કુંપનીની ઇકો સ્પોટ  જીજે-૦૧-આર.એલ-૪૬૪૭ નુંબર ની ૨૦૧૫ ના મૉડલ ની 
કીંરૂ ૭,૦૦.૦૦૦/-ની મતાની ચોરી થયેલ હોય જે બાબતે વસ્ત્રાપ ર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે  *ફસ્ટ ગ .ર 
નું ૩૯૮/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબ* નો ગ નો દાખલ કરવામા આવેલ ત્યારબાદ પો.સ.ઇ. 
કે.એલ રબારી સાહબે તથા પો.કો ય વરાજમસિંહ અમનરૂધ્ધમસિંહ નાઓએ આ કામે 
તાત્કાલીક  સી.સી.ટીવી ફુટેજ આધારે આરોપી  *નરેશભાઇ દીલીપભાઇ ર્ઢવી રહ,ેએ/૬૬ પરીમલ 
સોસા ,બોમ્બે કુંડકટર રોડ જશોદાનર્ર અમદાવાદ મ ળ વતન કેવડીયા તા-હળવદ, જી,- 

સ રેંન્દ્રનર્ર* નાઓની પ છપરછ કરી તેઓએ આ ઇકો સ્પોટ કાર ચોરી કરી વેચાણ કરવા સારૂ 
સ રેન્દ્રનર્ર મ ળી હાઇવે ક ક્ડા ર્ામ અને શેખપર ર્ામ વચ્ચે રોડ પર મ કી ડદધેલાની કબ લાત કરતા 
કાર કબ્જજે કરી આરોપીની ધરપક્ડ કરી ઉપરોકત ગ ુંન્હો ડીટેકટ કરી સારી કામર્ીરી કરવામાું આવેલ 
છે. 
 

કામગીરી કરનાર અવધકારીઓ : પો.સબ.ઈન્સ. એમ.બી.જાડેજા તથા  આઈ.ઓ. પો.સબ.ઇન્સ 
કે.એલ.રબારી હ.ેકો.બાબ ભાઇ, પો.કો.ય વરાજમસિંહ પો.કો.ર્ોમવિંદભાઇ, લો.ર.પ્રશાુંતક માર, 

લો.ર.અમીતસીંહ, લો.ર.મવશ્વરાજમસિંહ     
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ઉત્તરાયણના તહિેાર સબાંધે ચાઇનીઝ દોરી િેચાણ કરતા  

આરોપીની અટકાયતની વિગત 

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન : 
આગામી ઉત્તરાયણ તહિેાર વનમીતે્ત વસન્થટેીક મટીરીયલ્સ થી બનેલ ચાઇનીઝ 

દોરીના જથ્થા સાથે એક ઇસમને પકડતી શાહીબાગ પોલીસ   
   મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, સેક્ટર-
૨, અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે નાઓના માર્ગદશગન 
હઠેળ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘એફ’ડીવીઝન, અમદાવાદ શહરે તથા મસમન.પો.ઈન્સ.શ્રી 
એ.કે.પટેલ સા.ની સ ચના આધારે આજરોજ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સવેલન્સ સ્કવોડના સ્ટાફના 
માણસો સાથે આર્ામી ઉતરાયણના તહવેાર સબુંધે ચાઇંનીઝ દોરી વેચાણ કરતા ઇસમો મવરૂધ્ધ 
કેશો શોધી કાઢવા સાર  પેટ્રોલીંર્માું હતા તે દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે ચમનપ રા સકગલ પાસે 
નાસ્તાની લારી ઉપર જાહરેમાું એક ઇસમ મસન્થેટીક મટીરીયલ્સથી બનેલ ચાઇનીઝ દોરીના રોલ 
ક લ-૫૧ જે એક નુંર્ની ડકિંમત રૂ-૨૦૦/- લેખે ક લ્લે-૫૧ રોલની ડક.રૂ.૧૦,૨૦૦/- ની રાખી મે.પોલીસ 
કમીશ્નર શ્રી ની કચેરીના જાહરેનામા ક્રમાુંક-મવશેર્ શાખા/એચ સેક્શન/મકર 
સુંક્રાુંમત/પરમીટ/૮૧૩/૨૦૧૯ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ નો ભુંર્ કરી મળી આવતા તેના મવર ધ્ધમાું ધી 
ઇપીકો કલમ-૧૮૮ તથા જીપીએકટ કલમ-૧૧૭ મ જબ કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાું આવેલ છે. 
આરોપીનુાં નામ ;- મવશાલ બચમનલાલ અગ્રવાલ ઉવ.૩૬ રહ,ે મ.નું-૧૧ તાતાનર્ર સોસાયટી, મીના 

બજાર ચાર રસ્તા પાસે, મેઘાણીનર્ર અમદાવાદ શહરે  
મદુ્દામાલ ;- મસન્થેટીક મટીરીયલ્સથી બનેલ ચાઇનીઝ દોરીના રોલ ક લ-૫૧ જે એક નુંર્ની ડકિંમત 

રૂ-૨૦૦/- લેખે ક લ્લે-૫૧ રોલની ડક.રૂ.૧૦,૨૦૦/- નો મ દ્દામાલ મળી આવેલ છે. 
કામગીરી કરનાર અવધ./કમકચારી;- સવેલન્સ સ્કવૉડ પો.સબ.ઇન્સ.એસ.એ.દેસાઇ તથા 

અ.મ.સ.ઇ.વસુંતલાલ મર્નલાલ બ.નું.૫૫૧૩ તથા અ.હ.ેકો. પ્રડદપમસિંહ 
શીવમસિંહ બ.ન.૯૬૬૭ તથા અ.પો.કો. રાજેશ અંબાલાલ બ.નું.૪૯૬૭ તથા 
અ.પો.કો. ભ પેન્દ્ર કરશનભાઇ બ.નું-૪૬૧૮ તથા અ.પો.કો રોહીતમસિંહ 
રણજીતમસિંહ બ.નું-૫૬૮૨  

 

 
 


