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તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦   શકુ્રવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૦૦/૨૦૨૦ 
 

ખનુના ગનુામાાં નાસતા ફરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 

ક્રાઇમ બ્ાાંચ :  
 

સને ૨૦૧૫ની સાલમાાં શાંખેશ્વર તથા રાધનપરુમાાં બે ડોક્ટર ભાઈઓના ખનુના 
ગનુ્હામાાં તથા વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશનના ગેસ એજન્સીના કમમચારીને લુાંટ કરી મોત 
વનપજાવવા ત્રણ ખનુના ગનુ્હામાાં આજદીન સધુી નાસતો ફરતો આરોપી અતલુ ઉફે 

અજીત ગેમરને પકડી પાડતી ક્રાઇમ બ્ાન્ચ, અમદાવાદ શહરે  
 

અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી તથા વમલકત સબાંધી 
ગનુ્હાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સારુ ખાસ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અજય કુમાર તોમર સાહબે 
તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી દદપન ભદ્રન સાહબે નાઓએ આપેલ સચુના અનસુાર મદદનીશ 
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.વી. ગોદહલ સાહબે નાઓના માગગદશગન હઠેળ એન્ટી પ્રોપટી સ્્વોડ-૧ ના 
પોલીસ ઈન્સપે્ટર શ્રી એન.આર.બ્રહ્મભટ્ટ નાઓની રાહબરી હઠેળ સ્કોડના પો.સ.ઈ. શ્રી જે.ડી.બારોટ 
તથા સ્ટાફના માણસો અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતાાં તે દરમ્યાન મળેલ બાતમી 
હદકકત આધારે દાણીલીમડા, ખોડીયાર નગરના છાપરા પાસેથી વોન્ટેડ આરોપી અજીત ઉફે અતલુ 
ગેમરભાઇ મકવાણા ઉ.વ.૩૯ રહવેાસી જુનો હરીજન વાસ, બાંધવડ ગામ.તાલકુો રાધનપરુ, જીલ્લો. 
પાટણનાને આજ રોજ તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૧૦ વાગ્યે પકડી અટક કરવામાાં આવેલ 
છે,  

આ કામના પકડાયેલ આરોપીની સઘન પછુપરછ કરતા તેણે નીચે મજુબના ગનુ્હાની 
કબલુાત કરી તમામ ગનુ્હાઓમાાં પોતે આજદીન સધુી નાસતો ફરતો હોવાની કબલુાત કરેલ છે, 

 

જનસાંપકમ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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સને ૨૦૧૫ ની સાલમાાં પોતાના ગામની બાજુમાાં આવેલ મેમદાવાદ ખાતે રહતેાાં 
તલુસીભાઇ કાનજીભાઇ મકવાણા તથા તેનો ભાઇ કુટુમ્બીં ભાઈ પાટણ એસ.ઓ.જી. ખાતે હવથયાર 
સાથે પકડાયેલ હોય જે બાતમી પોતાના ભાઈ દકતી ગેમરે આપેલ હોવાની અદાવત રાખી 
તલુશીભાઈ તથા તેના ભાઈ વાઘજીભાઈએ પોતાના ભાઈ દકતી ગેમરને માર મારેલ હોય જેની 
અદાવત રાખી પોતે તથા દકતી ગેમર તથા તેના વમત્રોએ મળી શાંખેશ્વર દાાંતન ુદવાખાન ુચલાવતા 
વાઘજીભાઈના દવાખાનામાાં વહલેી સવારે ઘસુી જઈ શટર બાંધ કરી પાઈપો તથા હથોડી વડે માર 
મારી તેના હાથપગ બાાંધી દઈ મોઢા ઉપર સેલોટેપ મારી કોથળામાાં પરુી તેની લાશ નમગદા કેનાલમાાં 
ફેંકી દીધેલ હોવાની કબલુાત કરેલ જે અંગે શાંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં. ૧૯/૨૦૧૫ 
ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૩૬૪,૩૬૫,૪૫૨,૧૨૦(બી),૧૧૪ મજુબ નો ગનુ્હો રજીસ્ટર થયેલ 
છે, જે ગનુ્હામાાં આ કામનો આરોપી આજદીન સધુી નાસતો ફરતો હતો, 

ત્યાર બાદ આ ખનુ કયાગ બાદ બપોરના સમયે રાધનપરુ ખાતે દાાંતન ુદવાખાન ુ
ચલાવતા તલુસીભાઈના દવાખાનામાાં ઘસુી જઈ ઉપરો્ત તમામ આરોપીઓએ છરાવડે છાતી તથા 
પેટના ભાગે ઘા મારી તલુસીભાઈન ુખનુ કરી નાખેલ અને ત્યાાંથી ભાગી ગયેલ, જે સબાંધે રાધનપરુ 
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગ.ુર.નાં. ૩૩/૨૦૧૫ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૪૫૨,૫૦૬(૨) 
વવગેરે મજુબનો ગનુ્હો રજીસ્ટર થયેલ, જે ગનુ્હામાાં પણ આ કામનો આરોપી આજદીન સધુી 
નાસતો ફરતો હતો,  

ત્યાર બાદ આ કામના આરોપી તથા તેના ભાઈ દકતી ગેમર તથા અન્ય આરોપીઓએ 
ભેગા મળી લુાંટ કરવાના ઈરાદે વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં આવેલ જ્યોવત ગેસ એજન્સીમાાં 
ઘસુી એજન્સીના એક કમગચારી ઉપર હુમલો કરી તેને છરા વડે ગાંભીર ઈજાઓ કરી મોત વનપજાવી 
લુાંટ કરી કરી નાશી ગયેલ જે સબાંધે પણ વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગ.ુર.નાં. 
૭૦/૨૦૧૫ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૩૯૩,૩૨૪,૧૨૦(બી) વવગેરે મજુબનો ગનુ્હો રજીસ્ટર 
થયેલ છે, જે ગનુ્હામાાં પણ આ કામનો આરોપી આજદીન સધુી નાસતો ફરતો હતો, 

આ વસવાય પણ આ કામનો આરોપી તથા તેના ભાઈ દકતી ગેમરે અગાઉ ખોડીયાર 
નગરના છાપરા, દાણીલીમડા ખાતે સને ૨૦૦૭ માાં રહેતા હતા તે વખતે પોતાની બેનની છેડતી 
કરનાર હરેશ પાલાભાઈ વણકરને પણ મો.સા. ઉપર બેસાડી વાસણા બેરજ લઈ જઈ તેને છરી વડે 
ઘા મારી મોત વનપજાવી બેરજના પાણીમાાં નાાંખી દીધેલ જે ગનુ્હામાાં પકડાયેલ આરોપી પાાંચ વર્ગ 
જેલમાાં રહલે છે,  
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અપહરણના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

સગીરવયની બાળા તથા અપહરણકતામ આરોપીને ઉત્તરપ્રદેશથી પકડી પાડતી 
નારોલ પોલીસ 

                   મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આવશર્ ભાટીયા સાહબે તેમજ ઇન્ચાર્જ સાંયકુત પોલીસ 

કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રી “કે” ડીવીજન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અને માગગદશગન હઠેળ 

અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં સગીરવયની બાળાઓ સાથે છેડતી તથા દુષ્કમગ તથા અપહરણના 
બનાવો સબાંધે ફરીયાદી/અરજદારની આવી કોઇ રજુઆત/ફરીયાદ તો તાત્કાલલક ફરીયાદ દાખલ 
કરાવી ભોગબનનાર તથા આરોપીને શોધી કાઢી જરૂરી કાયગવાહી કરવા સચુન કરેલ હોય જેથી 
પો.ઇન્સ.એસ.એ.ગોદહલ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાાં દાખલ થયેલ 
નારોલ પો.સ્ટે. ફસ્ટગ ગ.ુર.નાં.૨૧૨/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬(૨)(એન) તથા પો્સો એકટ 
કલમ ૧૧(૬).૧૨,૩‚૪‚૫ (એલ), ૬,૮‚૯(એલ)‚૧૦ મજુબના ફરીયાદીની સગીરવયની દદકરી ઉ.વ.૧૬ 
વર્ગ ૧૧ માસ નાનીને આરોપી/અપહરણકતાગ ઇમરાન અબ્દુલ મનાન અન્સારી ઉ.વ.૨૦ રહ.ેમ.નાં.૯ 
આલમ ડુપ્લેક્ષ ગ્રીનપાકગની સામે બાગે કૌશર નારોલ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન મેરુડી માધૈયામોર 
તા:મઝુાના જી.બલરામપરુ થાના ઉતરેલા ય.ુપી.નાનો તા:૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ના સાાંજ ક.૨૦À૩૦ થી 
૨૧À૩૦ દરમ્યાન ફરીયાદીના કાયદેસરના વાલીપણામાાંથી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડીને લઇ જતા 
જે અંગે તાત્કાલલક ફરીયાદ દાખલ કરી ફરીયાદીની સગીરવયની દદકરીને આ કામનો આરોપી તેના 
મળુ વતન ખાતે ભગાડીને લઇ ગયેલ હોવાની હદકકત મળતા તાત્કાલીક નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
ઝોન-૬ અમદાવાદ શહરેનાઓની માંજુરી મેળવી પો.સ.ઇ.આર.આર.અમલીયાર તથા સ્ટાફના 
માણસોને આરોપીના વતન ખાતે મોકલી આપતા આરોપી ભોગ બનનાર સાથે તેના મળુ વતન 
પ્યાર બજાર મેરુડી માધૈયામોર તા:મઝુાના જી.બલરામપરુ થાના ઉતરેલા ય.ુપી. ખાતેથી આરોપી 
તથા ફરીયાદીની સગીરવયની બાળા/ભોગબનનારને શોધી કાઢી સદરી આરોપીન ે
તા.૩૦/૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૪૫ વાગે પકડી અટક કરી કાયદેસરની કાયગવાહી કરેલ હોય જે 
પ્રશાંસનીય કામગીરી નારોલ પોલીસ દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે.  
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ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન :  
 

ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૦૦૩૦/૨૦૨૦ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૫, ૩૯૪ 
વવગેરે મજુબના ગનુાના આરોપીઓને ગણતરીની કલાકોમાાં ઝડપી પાડતી 

ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે  

         મે.પોલીસ કમીશ્નરશ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા મે.સાંયુ્ ત પોલીસ કમી.શ્રી સેકટર-૧ શ્રી, 
અમદાવાદ શહરે તથા નાયબ પો.કમી.શ્રી ઝોન-૧ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમી.શ્રી “ક” 
વવભાગ સાહબેનાઓની સચુનાથી પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી પી.એમ. ગામીત ઘાટલોડીયા પોલીસ 
સ્ટેશનનાઓએ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.નાં-૦૦ 30/૨૦૨૦ 
ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૫, ૩૯૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨), ૧૭૦, ૧૧૪ તથા જી.પી. એકટ કલમ 
૧૩૫(૧) મજુબના ગનુાના આરોપીઓને પકડી પાડવા સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ. વી.આર. પટેલ 
તથા સ્ટાફના માણસો સાથે આરોપીની તપાસમાાં હતા તે દરમ્યાન ખાનગી બાતમીદારથી મળેલ 
બાતમી હકીકત આધારે સદર ગનુાના આરોપીઓ નાં-(૧) સાહીલ સ/ઓ મોહનભાઇ દેસાઇ ઉ.વ.૨૨ 
રહ-ે મ.નાં-૧૨૭/૧૫૧૬, ગણેશ એપાટગમેન્ટ, વશવાલય એપાટગમેન્ટની બાજુમાાં, સોલા રોડ, 
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ શહરે  તથા નાં-(૨) હર્ગ ઉફે બાબા સ/ઓ કનભુાઇ બારોટ ઉ.વ.૨૩ રહ-ે
મ.નાં-૯૩/૧૧૧૫, શ્રીનગર એપાટગમેન્ટ, સોલા રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ શહરે તથા નાં-(૩) 
સાહીલ ઉફે ચકુ સ/ઓ મનહરભાઇ રાઠોડ ઉ.વ.૨૩ રહ-ેમ.નાં-૬/૧૦૪, હરીઓમનગર, સોલા 
કોમ્પલેક્ષ, પાશ્વગનાથ જૈન માંદદરની સામે, સોલા રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ શહરેનાઓને અપહરણ 
તથા લુાંટના કામે ઉપયોગમાાં લીધેલ સફેદ કલરની આઇ-20 કાર નાં- GJ-01-KP 6482 તથા લાકડી 
સાથે પકડી પાડી આરોપીઓને આજરોજ તા-૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૦૫ વાગે અટક કરેલ 

છે તેમજ આગળની વધ ુતપાસ ચાલ ુછે. 
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ચોરીના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન :  
રૂ.૫૬ લાખના દાગીના ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી સેટેલાઇટ પોલીસ 

                       સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન પાટગ-એ ગ.ુર.નાં.૧૧૧૯૧૦૪૨૨૦૦૦૪૧/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. 
કલમ ૩૨૮, ૩૮૦, ૧૧૪ મજુબના કામના ફરીયાદી શ્રી નાઓની ફરીયાદના કામે તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૧૩/૩૦ થી ૧૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાનમા તેમની સોના-ચાાંદીની આર.એસ. જવેલગસની દુકાનમા બ ે
અજાણ્યા ૪૦ થી ૪૫ વર્ગના આશરાના આવી સોનાના દાગીનાનો ભાવ પછુી ચોરી કરવાના અને વ્યથા 
કરવાના ઇરાદાથી ફરી.શ્રીને બેહોશ કરનારૂ અને તાંદુરસ્તીને હાની કરનારૂ પદાથગ સુાંઘાડી ફરી.શ્રીને બેહોશ 
કરી દડસ્પ્લે ટેબલમા પ્લેટમા રાખેલ તથા સ્ટોક કબાટના બોક્ષોમા રાખેલ સોનાની બટુ્ટીઓ તથા લક્કીઓ 
તથા ચઇેનો પેન્ડલો તથા પને્ડલ સેટો વવગેરે મળી આશરે ૧૪૦ તોલા સોનાના દાગીના દક.રૂ.૫૬,૦૦,૦૦૦/- 
મતાની ચોરી કરી નાશી ગયેલ વવગેરે મતબલની ફરીયાદ લખાવલે હોય જેમા પો.કવમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે 
તથા સયકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ સા.તથા ના.પો.કવમ.શ્રી ઝોન-૭ સા. તથા મ.પો.કવમ.શ્રી એન 
ડીવી. નાઓની સચુનાથી  

• જે ગનુાની તપાસ પો.ઇન્સ શ્રી પી.ડી.દરજી સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન નાઓ ચલાવી રહલે  
• સદરી ગનુામા મોટી રકમની ચોરી થયેલ હોય જેથી સદરી તપાસમા અલગ અલગ ટીમો બનાવી સતત 

આજુબાજુના સી.સી.ટી.વી કેમરા ચેક કરી આજુબાજુના લોકોને પછુપરછ કરી  
• પો.ઇન્સ શ્રી નાઓએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી બનાવ વાળી જગ્યાના આજુબાજુના સી.સી.ટી.વી ફુટેજ 

ચેક કરી તેમજ આવી ચોરીમા પકડાયેલ ઇસમો ઉપર સતત વોચ રાખી અને ખાનગી અને વવશ્વાસ ુ
બાતમીદારો દ્વારા તથા આજુબાજુના લોકોને પછુપરછ કરી તથા ફરીયાદીના મો.ફોનમા રહલે રેકોડીંગ નો 
તથા કોલ ડીટેલનો સતત અભ્યાસ કરતા જેમા લેણદારોના ઉઘરાણીના વધમુા વધ ુફોન આવેલ હોય  

• ફરી.શ્રી નાઓની દુકાનમા ફરીયાદમા જણાવ્યા મજુબનો ચોરીમા ગયેલ મદુ્દામાલ જેટલી વસ્ત ુઆજદદન સધુી 
પોતે દુકાનમા રાખેલાન ુજણાઇ આવેલ નહી તેમજ જુના ખરીદી અને વેચાણના બીલ ચેક કરતા પોતે 
ગ્રાહકોના ઓડગર મજુબન ુકામકાજ કરતા હોય જેથી   

• ફરીયાદમા જણાવેલ હકીકત ઉપર પ્રથમથી જ શાંકા જણાઇ આવલે હોય જે આધારે તપાસમા રોકાયેલ 
પો.ઇન્સ શ્રી તથા ટીમના માણસો દ્વારા ફરીયાદી શ્રી ની યકુ્્ત અને પ્રયકુ્્તથી વજૈ્ઞાનીક ઢબ ેઅને મેડીકલ 
ચેકઅપ કરાવી તેમજ ચોરીમા ગયલે મદુ્દામાલના દાગીનાઓની ડીઝાઇન સબબ તથા વસ્ત ુસબબ તથા 
બીલ તથા આધાર પરુાવા અંગે તથા અગાઉ ખરીદ-વચેાણ કરેલ દાગીનાના બીલ બાબત ેફરીયાદી શ્રી ન ે
સતત પછુપરછ કરતા ફરી.શ્રી ભાગી પડેલ    

• ફરી.શ્રી એ માકેટમાથી હાથ ઉછીના પૈસા લીધેલ હોય જેઓ પણ સમયસર પોતાની ઉઘરાણી કરતા હોય 
તેથી પોત ેમાનસીક તણાવમા આવી ગયેલ અને અમકુ અમકુ સમયે તેન ેઆત્મહત્યા કરવાન ુપણ મન થત ુ
હોય પરાંત ુતેના માતાવપતા તેમજ મારી પત્ત્ન તથા બહનેોન ુજોઇ મન માાંડી વાળતો અને પૈસાની ઉઘરાણીથી 
સખત હરેાનગતી થતી હોય જેથી કરીને કાંઇક કરવાન ુમન થત ુહોય જેથી એકલા એકલા મનમા નક્કી કરી 
લીધેલ કે ઉઘરાણી કરવા આવતા માણસો થોડો ટાઇમ ઉઘરાણી કરવા ન આવ ેઅને પોતાની સોના ચાદીની 
દુકાન આર.એસ.જવેલગસ ના નામ ેકટારીયા કાંપનીનો રૂ.૯૦,૦૦,૦૦૦/- નો વીમો ઉતરાવેલ હોય જેથી આ 
માંદદના માહોલમા ચોરી અંગેની ખોટી ફરીયાદ કરૂ તો પોતે છેલ્લા સાત વર્ગથી ભરેલ વપ્રમીયમના પૈસા 
વસલુ થઇ જાય અને લેણદારોના પૈસા પણ ચકુવાઇ જાય તેવ ુમનોમન વવચાર કરી દુકાનના સી.સી.ટી.વી. 
કેમેરાન ુરેકોડીંગ પણ બાંધ ઉપરોકત બનાવ મજુબની કહાની બનાવી ખોટી ફરીયાદ લખાવી હોવાની કબલુાત 
કરતા હોય જેથી હકીકતમા બનાવ બનેલ નહી અને પોતાની દુકાનમા કોઇ દાગીનાની ચોરી નહી થયેલાની 
હકીકત જણાવતા હોય જે અનસુાંધાને ફરી.શ્રી વવરૂધ્ધમા આગળની તપાસ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે . 
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જુગાર રમતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
જુગારનો ગણના પાત્ર કેસ પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસ  

 
                         મ.ેપોલીસ કવમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સાંયુ્ ત પોલીસ કવમશ્નર 
સાહબે શ્રી સે્ટર-૨ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ.કમીશ્નરશ્રી “ જી” ડીવીજન સાહબે નાઓ તરફથી પ્રોહી જુગારની પ્રવતૃ્તી નેસ્ત-નાબદુ કરવા 
અંગેની સચુના આધારે પોલીસ ઇન્સપેકટર સી.આર.જાદવ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન નાઓની 
સચુના તથા માગગદશગન હઠેળ સવેલન્સ આસી.પો.સબ.ઇન્સ.ડી.આર.બાગલુ.નાઓની સાથે સવેલાંસ 
સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીગમાાં હતા તે દરમ્યાન સાથેના હ.ેકો.ગૌતમભાઇ 
કચરાભાઇ બ.ન.૯૩૬૫ નાઓને મળેલ ખાનગી બાતમી હદકકત આધારે સાંતોર્ીનગર ના કાચા 
છાપરા જાહરેમાાં ગોળ કુડાળુ વાળી પૈસા પાના થી હારજીતનો જુગાર રમીરમતા જુગાર તથા 
અંગઝડતી તથા દાવના ના નાણા તથા મોબાઇલ ફોન તથા ગાંજીપાના સાથે જુગાર રમી રમતા  
કુલ-૮ આરોપીઓ તથા જુગાર ચલાવનાર  હાજર નહી મળી આવેલ નાઓ વવરુધ્ધમાાં જુગાર  ધારા 
કલમ-૧૨ મજુબ કાયદેસર કાયગવાદહ કરેલ છે.                         
આરોપીઓના નામ;- (૧)ગણેશ મનબહાદુર રાજપતુ ઉ.વ. ૩૮ રહવેાસી- સાંતોર્ીનગરના છાપરા 
કુબેરનગર સરદારનગર  અમદાવાદ શહરે (૨) જીગ્નેશભાઇ ધીરૂભાઇ પટેલ ઉ વ- ૩૮ રહવેાસી- 
મ.ન.૧૪ ગોકુલ એપાટગમેન્ટ - ૨ દ્વારકેશધામ ઠક્કરબાપાનગર  અમદાવાદ શહરે  (૩) જીતેન્દ્રભાઇ 
ચેલારામ ગનવાણી ઉ વ- ૩૯ રહવેાસી- મ.ન. જે/૪૦૨ પ્રાન્તી આવાસ વોડાનામકાન કઠવાડા 
અમદાવાદ શહરે  (૪) મકેુશભાઇ રમેશભાઇ કેશવાણી ઉ વ-૩૦ રહવેાસી- મ.ન. ૬૬ નહરેૂનગર એફ 
વોડગ કેવલકચોરીની પાછળ કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે  (૫) પ્રહલાદવસહ બાપવસહ 
ઠાકોર ઉ વ- ૪૫ રહવેાસી- પીપળાવાળો વાસ ગામ તા દહગેામ ગાાંધીનગર (૬) અશ્વીનભાઇ 
રામવસગ રાજપતુ ઉ.વ. ૩૦ રહવેાસી- ઇન્દીરાનગર ગરીબ નગરના છાપરા એલ.બી.એસ.રોડ 
બાપનુગર અમદાવાદ શહરે  (૭) જોલવીન જોયલભાઇ દકશે્ચન ઉ વ- ૩૩ રહવેાસી- મ.ન. 
૬૪૬/૪૧૭૮ ગ.ુહા.બોડગ બાપનુગર અમદાવાદ શહરે  (૮) અલ્પેશભાઇ કનૈયાલાલ બારોટ ઉ વ- 
૪૫ રહવેાસી- મ.ન. ડી/૨૦૨ પ્રાથના પરીસર એમ.એસ. સ્કુલની બાજુમાાં હરીદશગન ચાર રસ્તા 
અમદાવાદ શહરે    
હાજર નહી મળી આવેલ;-  વવશાલ નટવર છારા રહ.ેસાંતોર્ીનગરના છાપરા 

મદુ્દામાલ;-         (૧) અંગઝડતી તથા દાવના નાણા મળી કુલ્લે રૂપીયા-૧૫.૫૭૦/- 
                      (૨) ગાંજીપાના નાંગ- ૫૦ દકિંમત રૂ ૦૦/૦૦  
                      (૩) મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ દક.રૂ.૧૮,૦૦૦/-  
                      (૪) મો.સા.. ૩  દક.રૂ. ૧,૦૫,૦૦૦/-  
                            કુલ્લે મદુ્દામાલ;- ૧,૩૮,૫૭૦/-      
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કામગીરી કરનાર અધીકારી/કમમચારી;- (૧) પોલીસ ઇન્સપેકટર સી.આર.જાદવ (૨) 
આસી.પો.સબ.ઇન્સ ડી.આર.બાગલુ (૩) હ.ેકો. ગૌતમભાઇ કચરાભાઇ બ.ન. ૯૩૬૫ (૪) પો.કો. 
દકરણકુમાર ચાંદુલાલ બ.ન. ૫૭૭૦ (૫) પો.કો. અનીલ ઇશ્વરભાઇ બ.ન.૭૩૦૨ (૬) લોકરક્ષક 
સાંજયકુમાર જગદીશભાઇ બ.ન.૧૧૫૦૧  વવગેરે. 
 
    

 
  



 8 

પાસાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 

ગનુા વનવારણ શાખા : 
 

અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ગનુાદહત પ્રવવૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કવમશ્ર્નર શ્રી 
આશીર્ ભાદટયાનાઓએ તા.૩૦.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે વવસ્તારમાાં 
શરીર સબાંધી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાદહત પ્રવવૃતઓ કરતા ઇસમો વવરુધ્ધ નીચે મજુબની વવગતે પાસા 
હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા જનતાના સ્વાસ્થયને હાવનકારક 

હોવા છતા ભાટ ગામ છારાનગર નરોડા ગામ ખાતેથી અજાણ્યા ઈસમ પાસેથી ગેરકાયદેસરનો 
વગર પાસ પરમીટના દેશી દારુના જથ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના વવસ્તારમા વેચાણ 
કરવાના ઈરાદે લાવનાર તથા ગેરકાયદેસરના વગર પાસ પરમીટના દેશી દારુના જથ્થાને 
એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગેરકાયદેસરના વગર પાસ પરમીટના દેશીદારુના જથ્થાની 
હરેાફેરીકરી દેશી દારુન ુ વેચાણ કરનાર બહને સશુીલાબેન કૈલાશભાઈ જેલીયાભાઈ રાઠોડ 
રહવેાસી-બ્લોક મહાજનીયાવાસ કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ 
જારી કરી સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 સશુીલાબેન કૈલાશભાઈ જેલીયાભાઈ રાઠોડ રહવેાસી-બ્લોક 
મહાજનીયાવાસ કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે 

➢ અમદાવાદ શહરેના સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પોતાના સાગદરતો સાથે મળી 
લોકોની સાથે ઝઘડો તકરાર કરી ઝપાઝપી કરી લાકડાના દાંડા વડે માથામા ઈજા કરનાર તેમજ 
અન્ય દકસ્સામા ફરીયાદીને કેસ પાછુ ખેચી લેવાન ુકહી ગાંદી ગાળો બોલી લાકડીથી ફટકો મારી 
માથામા ઈજા કરનાર માથાભારે અને ગનુાદહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે રોનક જશભુાઈ 
લબહોલા રહવેાસી-૧૦૪ વ્રજ રેસીડેંસી હાંસપરુા લબલાસીયા રોડ અમદાવાદ વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ 
જારી કરી સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે.   

  

 રોનક જશભુાઈ લબહોલા રહવેાસી-૧૦૪ વ્રજ રેસીડેંસી હાંસપરુા 
લબલાસીયા રોડ અમદાવાદ  

➢ આ ઉપરાાંત શરીર સબાંધી ગનુાઓની પ્રવવૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમો મળી કુલ્લે ૪ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વડોદરા સરુત ભજુ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં 
આવેલ છે.  
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રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

પ્રોહીબીશનના આરોપીની પાસા હઠેળ અટકાયત કરવા બાબત 

 

મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા અવધક પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
શ્રી “આઇ” દડવીઝન નાઓના માગગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન તથા અમદાવાદ શહરે 
વવસ્તારમા દાખલ થયેલ પ્રોદહલબશન સાંબાંધી ગનુામા પકડાયેલ આરોપી વવરૂધ્ધમા વવગતવારની 
પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૨૧/૨૦૨૦ 
તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી શ્રી વવજય ઉફે લલ્લ ુ સ/ઓ સદુશગન પાલ ઉ.વ.૨૭ 
ધાંધો.વેપાર રહ.ેમ.નાં.સી/૧૧ મકુતાનાંદ સોસાયટી જામફળવાડી અમદાવાદ શહરે નાઓને પાસા 
અટકાયતી તરીકે મધ્યસ્થ જેલ ભજુ ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ 
ના ક.૨૧/૩૦ વાગ ેકરેલ છે ઉપરો્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતી 
તરીકે રહવેા મોકલી આપલે છે 

 

 

   
  


