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 તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી ન.ં૨૨૨૭/૧૯ 
 

પાસા ના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

રામોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી “આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા દાખલ થયેલ 
પ્રોડહબબશન ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી 
આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૫૧૬/૨૦૧૯ તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી શ્રી 
મોહમદ ઝહીર સ/ઓ મનઝામદુીન વ્હોરા ઉ.વ.૨૯ િિંો.છુટક મજુરી રહ.ે૧૬૪૦ સરુતી સોસાયટી 
રામોલ રોિ અમદાવાદ શહરે તથા મ.ન.ં૩ શરીફ ડુપ્લેક્ષ ગલુસન મહરે સ્કુલની બાજુમા સરખેજ 
રોિ અંબર ટાવર જુહાપરુા અવાદ શહરે નાઓન ેપાસા અટકાયતી તરીકે મધ્યસ્થ જેલ સરુત ખાતે 
રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત 
આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતી તરીકે રહવેા મોકલી આપેલ છે 

 

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
પાસા અટકાયત ટાળવા નાસતી-ફરતી સ્ત્રી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી 

સરદારનગર પોલીસ 

 
                            મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અિીક પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ અમદાવાદ શહરે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ નાસતા – ફરતા 
આરોપીઓને પકિી લાવવા સચુના કરેલ તે અનસુિંાને સરદારનર્ર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા 
સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ અત્રેના 
પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઇ. જે.કે.બ્રહ્મભટ્ટ તથા પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા તથા સવેલસં ઇન્ચાર્જ 
આસી.પો.સબ.ઇંસ. િી.આર.બાગલુ તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો રસીલાબેન દદલીપભાઇ ગાગંડેકર 
(છારા)  ઉ.વ.૭૨  રહ-ે અર્જ કનનગર છારાનગર કજબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે નાનીન ે
પકિી લાવી સદરી મવરૂધ્િ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૫૧૫/૨૦૧૯ 
તા-૩૦/૧૨/૧૯ આિારે સદરી આરોપીને તા-૩૦/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૦/૧૦ વાર્ે પાસા 
અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા 
મોકલી આપેલ  છે.  

 

પાસા અટકાયતીનજ નામ- રસીલાબેન દદલીપભાઇ ગાગંડેકર (છારા) ઉ.વ.૭૨  રહ-ે અર્જ કનનગર 
છારાનગર કજબેરનગર સરદારનગર   
                            
કામગીરી કરનાર અધી/કમકચારી-   
(૧) આસી.પો.સબ.ઇંસ. િી.આર.બાગલુ  (૨) અ.હ.ેકો. સહજેાદખાન કાસમખાન બ.ન.ં ૭૯૦૧   
(૩) અ.પો.કો. રમેશભાઇ રત્નાભાઇ બ.ન.ં૯૯૩૬ (૪) અ.લો.ર. મહશેકજમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭      
(૫) અ.લો.ર.વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ (૬)અ.લો.ર.પરબતભાઇ જેરૂપભાઇબ.ન.ં૧૧૭૮         
 નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ક ૨૦૧૯ મા ૧૦૧ પાસા હજકમની બજવણી કરવામા 
આવેલ છે.   
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પાસા અટકાયત ટાળવા નાસતા –ફરતા આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી 
સરદારનગર પોલીસ 

 
                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અિીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
નાસતા – ફરતા આરોપીઓને પકિી લાવવા સચુના કરેલ તે અનસુિંાને સરદારનર્ર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના 
માર્ગદશગન હઠેળ અત્રેના પો.સ્ટે.ના પો.સ.ઇ. જે.કે.બ્રહ્મભટ્ટ તથા પો.સ.ઇ. આઇ.કે.મોથલીયા તથા 
સવેલસં ઇન્ચાર્જ આસી.પો.સબ.ઇંસ. િી.આર.બાગલુ તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો દકશન ઉફે કીશજ 
કાણીયો સેવકરામ (છેવારામ) મામનાણી  ઉ.વ.૫૯ રહ-ે મ.ન.ં૭૭૪/૫ ભીલવાસ એરપોટકની દીવાલ 
સામે સરદારનગર અમદાવાદ નાને પકિી લાવી સદરી મવરૂધ્િ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી 
આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : 
પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૫૧૪/૨૦૧૯ તા-૩૦/૧૨/૧૯ આિારે સદરી આરોપીને તા-
૩૦/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૧/૦૦ વારે્ પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ 
જેલ રાજકોટ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ છે.  

પાસા અટકાયતીન ુનામ- દકશન ઉફે કીશજ કાણીયો સેવકરામ (છેવારામ) મામનાણી ઉ.વ.૫૯ રહ-ે 
મ.ન.ં૭૭૪/૫ ભીલવાસ એરપોટકની દીવાલ સામે સરદારનગર અમદાવાદ 
કામગીરી કરનાર અવધ/કમકચારી-    

(૧) આસી.પો.સબ.ઇન્સ. િી.આર.બાગલુ   (૨) અ.હ.ેકો. અરવીંદસીંહ રાયસીંહ બ.ન.ં૮૩૮૧  
(૩) હ.ેકો સહજેાદખાન કાસમખાન બ.ન.ં૭૯૦૧  (૪) હ.ેકો રમેશસીંહ કાળુસીંહ બ.ન.ં૯૪૨૧    
(૫) હ.ેકો. ગૌતમભાઇ કચરાભાઇ બ.ન.ં ૯૩૬૫ (૬) પો.કો રમેશભાઇ રત્નાભાઇ બ.ન.ં૯૯૩૬    
(૭) પો.કો. કીશોરસીંહ સરદારસીંહ બ.ન.ં૮૧૯૯  (૮) પો.કો. સજંયભાઇ બાબજભાઇ બ.ન.ં૪૪૩૧  
(૯) અ.લો.ર. મહશે ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  (૧૦) અ.લો.ર. વનરાજ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧   
(૧૧) અ.લો.ર. પરબત જેરૂપભાઇ બ.ન.ં૧૧૭૮     
 

નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ક ૨૦૧૯ મા ૧૦૦ પાસા હજકમની બજવણી કરવામા આવેલ છે.      
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ગજના વનવારણ શાખા : 
                     અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ 
કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાડટયા નાઓએ તા.૩૦.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં
વારંવાર મમલ્કત સબિંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા 
હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના વાિજ તેમજ ર્ા.હવેલી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથે 

મો.સા.ઉપર આવી ચાલતી જતી મહીલાઓના ર્ળામાથી સોનાન ુમરં્ળસતુ્ર તથા સોનાની માળા ઝુટવી 
ચીલાઝિપ કરી ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ િરાવતા ઈસમ નામે જોયબેખાન નાદીરખાન બલોચ 
રહવેાસી- ૨૮૮૮ પોપટીવાિ,દાદામીયા ની ર્લી, મામજુીનો ખાચંો, દરીયાપરુ અમદાવાદ મવરુધ્િ પાસા 
વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

જોયેબખાન નાદીરખાન બલોચ રહવેાસી- ૨૮૮૮ પોપટીવાિ,દાદામીયા ની 
ર્લી, મામજુીનો ખાચંો, દરીયાપરુ અમદાવાદ  

 

➢ ર્ોમતીપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી લોકોની ઓડફસ તથા દુકાનના લોક 
તોિી અંદર પ્રવશેી રોક્િા નાણા તથા મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરનાર ગનુાડહત માનસ િરાવતા ઈસમ 
નામે મોહમદં ઈલીયાસ બલયાક્ત અલી બચ્ચા સરદાર મણીયાર રહવેાસી- પજુારીની ચાલી, નરુી 
મસ્જીદની સામે ર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવલે છે. 

 

મોહમદં ઈલીયાસ બલયાક્ત અલી બચ્ચા સરદાર મણીયાર રહવેાસી- પજુારીની 
ચાલી, નરુી મસ્જીદની સામે ર્ોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે 

➢ અમદાવાદ શહરેના સરદારનર્ર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા જનતાના સ્વાસ્થયન ેહામનકારક હોવા છતા  
રાજસ્થાન ડુરં્રપરુ ખાતેથી પોતાના સાર્ડરતો મારફ્તે ર્ેરકાયદેસરનો વર્ર પાસ પરમમટનો ભારતીય 
બનાવટનો મવદેશી દારુ તથા બીયરનો જ્થ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના 
ઈરાદે પોતાના સાર્ડરતો સાથે મળી વચેાણ કરનાર ડકશન ઉફગ ડકશ ુ કાણીયો સેવકરામ( છેવારામ) 
મામનાણી રહવેાસી-૭૭૪/૫ ભીલવાસ, એરપોટગની ડદવાલ સામે,સરદારનર્ર અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ 
પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવલે છે. 
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ડકશન ઉફગ ડકશ ુ કાણીયો સેવકરામ( છેવારામ) મામનાણી રહવેાસી-૭૭૪/૫ 
ભીલવાસ, એરપોટગની ડદવાલ સામે,સરદારનર્ર અમદાવાદ શહરે 

 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૪ ઇસમ મળી કજલ્લે ૭ ઇસમો વવરજધ્ધ 
પાસા હજકમ કરી તેઓને સરુત, વિોદરા, રાજ્કોટ, ભજુ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ 
છે.  
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ચોરીના ગજનાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

ક્રાઇમબ્રાન્ચ : 
સેલ્ફ ડ્રાયવીગ માટે ભાડે મળતી ફોર વ્હીલ ગાડી મેળવી તે ગાડીઓ પરત નદહ 
આપી છેતરપીંડી આચરતી ગેંગના ઇસમોને બે ફોર વ્હીલ ગાડીઓના મજદામાલ 

સાથે ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહરે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ 
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ંકાયદો વ્યવસ્થા જળવાઇ રહ ેતેમજ મમલકત સબિંી 

ગનુ્હાઓ શોિી કાઢવા તથા અટકાવવા સારૂ ખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અજયકુમાર તોમર 
સાહબેનાઓ તથા ઈન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાજડદપમસિંહ ઝાલા સાહબે નાઓએ આપેલ 
સચુના અનસુિંાને મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી બી.વી.ર્ોહીલ સાહબેનાઓના માર્ગદશગન હઠેળ 
એન્ટી પ્રોપટી સ્ક્વોિ-૧ ના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી એન.આર. બ્રહ્મભટ્ટ સાહબે નાઓની આરે્વાની 
હઠેળ સ્કોિના પો.સ.ઈ.શ્રી  કે.જી.ચૌિરી તથા ટીમના માણસો અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં
પેટ્રોલીંર્મા ંહતા દરમ્યાન મળેલ બાતમી હકીકત આિારે ખાનપરુ લેમન ટ્રી હોટલ પાસેથી આરોપી 
ન.ં(૧) સદંીપપરુી મનસખુપરુી ર્ોસ્વામી ઉ.વ.૨૯ રહ.ે કે-૧૧૦૨, આયગન ગ્લોરીયા, ર્ાલા 
જીમખાના રોિ, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ શહરે ન.ં(૨) ઈરશાદ અકબરભાઈ અજમેરી ઉ.વ. ૩૮ 
રહ.ે બી-૧, ડફરદોષ ફ્લટે, બોમ્બ ેમકેન્ટાઈલ બેંકની સામે, ખાનપરુ, અમદાવાદ શહરે ન.ં(૩) 
મોહમંદ ઈલીયાસ ઉફે હાફીજ સ/ઓ મહબેબુભાઈ શેખ ઉ.વ. ૩૯ રહ.ે૨૮૧/૧, બેલદરવાિ, શાહપરુ 
અમદાવાદ શહરે નાઓને પકિી તેઓની પાસેથી છેતરપીિી થી મેળવેલ બે ફોર વ્હીલ ર્ાિીઓ 
જેમા ં એક ગે્ર કલરની સ્સ્વફ્ટ ર્ાિી ડક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા સફેદ કલરની આઈ-૨૦ 
ડક.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- ના મદુામાલ સાથે પકિી લેવામા ં આવેલ છે. પકિાયેલ આરોપીઓ પૈકી 
સદંીપપરુી મનસખુપરુી ર્ોસ્વામી તથા ઈરશાદ અકબરભાઈ અજમેરી નાઓની પછુપરછ કરતા 
આરોપીઓ પોતાની જરૂરીયાતો સતંોષવા માટે ભાિેથી સેલ્ફ ડ્રાયવીંર્ માટે મળતી ર્ાિીઓ ગ્રાહક 
બની ભાિેથી મેળવી સરે્વરે્ કરતા હોય છે અને આ રીતે તેઓએ ઉપરોક્ત બનં્ને ર્ાિીઓ લોકાસગ 
એપ ઉપરથી ભાિ ેમેળવેલ અને જે ર્ાિીઓ સરે્વરે્ કરવાની ફીરાકમા ંહતા. પકિાયેલ આરોપીઓ 
મવરૂધ્િમા ંનીચે મજુબના ગનુ્હા રજીસ્ટર થયેલ છે. 
(૧) ચાદંખેિા પો.સ્ટેશન ખાતે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૨૭૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦ મજુબ. 
(૨) ચાદંખેિા પો.સ્ટે.ના ફ.ગ.ુર.ન.ં ૮૯/૨૦૧૯ િી ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬ મજુબ  
(૩) પાટણ સીટી બી. િીવીજન ફ.ગ.ુર.ન.ં૧૦૧/૨૦૧૩ િી ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૭ મજુબ. 
(૪) સરુજપોલ પોલીસ સ્ટેશન ઉદેપરુ રાજસ્થાન અરજી ન.ં૪૯૬/૧૯ તા.૦૭/૦૫/૧૯ મજુબ  
➢ પકિાયેલ આરોપીઓએ છેતરપીંિી કરી મેળવેલ ર્ાિીઓ પૈકી એક મારુતી સ્વીફ્ટ કાર 

ર્ાિંીનર્ર જીલ્લા ખાતે દારુની હરેાફેરીમા ંપકિાયેલ છે. 
➢ આરોપીઓનો પજવક ઈવતહાસ :- (૧) ઈરશાદ અજમેરી નાનો અર્ાઉ વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 

તેમજ (૨) મોહમંદ ઈલીયાસ ઉફે હાફીજનાનો અર્ાઉ વિોદરા શહરે અને ર્ાિંીિામ કચ્છ અન ે
વાપી ટાઉન ખાતે આવા પ્રકારના છેતરપીંિીના ગનુ્હામા પકિાયેલ છે. 
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રખીયાલ પોલીસ સ્ટેશન :  

(૧) 

                                    મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તેમજ અવધક 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સે-૨ સાહબેની સજચના મજજબ વમલ્કત સબધંી ગજના શોધી કાઢવા સારૂ નાયબ 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ તથા મદદનીશ પો.કવમ.શ્રી.”એચ” દડવીઝન નાઓ તરફથી મળેલ સજચના 
આધારે વસનીયર પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી એમ.પી.પઠાણ સાહબેના માગકદશકન હઠેળ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ના રોજ સવેલન્સ સ્કોડકના પો.સ.ઇ. એમ.વી.ભાટીયા તથા સાથેના સ્ટાફના માણસોની સાથે પેટ્રોલીંગ 
દરમ્યાન સાથેના પોકો અજયવસિંહ રામવસિંહ બન ં૧૦૪૧૮ તથા લોર .રાર્જભાઇ ભોપાભાઇ બન ં૫૧૨ 
નાઓની સયં જક્ત બાતમી હકીકત આધારે આરોપી નામે સમસજદોહા ઉફે મહતેાબ સ/ઓ મજન્નાખાન 
પઠાણ ઉવ ૩૨ રહ ેબી /૯ વવશ્વનાથ નગર , સજદંરમ નગરની બાર્જમા બાપજનગર અમદાવાદ શહરે 
ના કબજામાથી મોટર સાયકલ ન ંGJ.02.AE.7846 નો છે જે ટીવીએસ કંપનીની કાળા-વાદળી રંગની 
કીરૂ ૨૦૦૦૦/- ની મતાની તેમજ તેના ઝેકેટના ખીસ્સમાથી ચાર નગં મોબાઇલ ફોન મળી આવેલ 
જે મોબાઇલ ફોન જોતા ન ં(૧) સેમસગં કંપનીનો ગોલ્ડન કલરનો ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .
ન ં૩૫૩૧૦૭૦૯૯૮૨૯૫૮૮૦૧ તથા ૩૫૩૧૦૮૦૯૯૮૨૯૫૮૬૦૧ નો છે જેની કીરૂ ૫૦૦૦ /- ગણી 
શકાય તથા (૨) એમ.આઇ .કંપનીનો ગોલ્ડન કલરનો મોબાઇલ ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .
ન ં૮૬૩૪૦૮૦૩૫૩૮૮૮૪૩ તથા ૮૬૩૪૦૮૦૩૫૩૮૮૮૫૦ નો છે જેની કીરૂ ૩૦૦૦ /- ગણી શકાય 
તથા (૩) ઇન્ટેલ કંપનીનો ગોલ્ડન કલરનો મોબાઇલ ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં
૯૧૧૬૩૯૩૦૪૯૨૭૯૬૮ તથા ૯૧૧૬૩૯૩૦૪૯૨૭૯૭૬ નો છે જેની કીરૂ ૨૦૦૦ /- ગણી શકાય તથા 
(૪) રીયલ મી કંપનીનો કાળા રંગનો ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં૮૬૧૮૭૬૦૪૨૨૫૨૨૩૦ 
તથા ૮૬૧૮૭૬૦૪૨૨૫૨૨૨૨ નો છે જેની કીરૂ ૫૦૦૦ /- ગણી શકાય તે મોબાઇલ ફોન નગં-૪ તથા 
મોટર સાયકલ કજલ્લે કી રૂ ૩૫૦૦૦ /- ગણી સી.આર.પી.સી .કલમ ૧૦૨ મજજબ કબજે કરી સદરી 
ઇશમને આજ રોજ તા - ૩૧/૧૨ /૧૯ ના કલાક .૦૧/૦૦  વાગે સી.આર.પી .સી .કલમ ૪૧)૧ (ડી 
મજજબ અટક કરેલ છે અને સદરી મો.સા. બાબતે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમા ફસ્ટક  ગજ.ર.ન. ૧૯૮/૨૦૧૯ 
ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજજબનો ગજનો દાખલ થયેલ હોય સદરી ની વવરૂધ્ધમા કાયદેસરની કાયકવાહી 
કરી ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનનો વાહન ચોરીનો ગજનો ડીટેક્ટશન કરી સરાહનીય કામગીરી કરેલ છે. 
તેમજ મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન બાબતે તપાસ તજવીજ ચાલજ છે.   
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  મે.પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તેમજ અવધક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સે-૨ 
સાહબેની સજચના મજજબ મોબાઇલ સ્નેચીંગ ના વમલ્કત સબધંી ગજના શોધી કાઢવા સારૂ નાયબ પોલીસ 
કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ તથા મદદનીશ પો.કવમ.શ્રી.”એચ” દડવીઝન નાઓ તરફથી મળેલ સજચના આધારે 
વસનીયર પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી એમ.પી.પઠાણ સાહબેના માગકદશકન હઠેળ તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
સવેલન્સ સ્કોડકના પો.સ.ઇ. એમ.વી.ભાટીયા તથા સાથેના સ્ટાફના માણસોની સાથે પેટ્રોલીંગ 
દરમ્યાન ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે કાયદાના સધંર્કમા આવેલ કીશોર નામે મોહમદ વાજીદ 
ઉફે છોટજ સ/ઓ જાવેદહજસેન એહમદ હજસેન શેખ ઉ.વ.૧૭ વર્ક ૧૦ માસ રહ-ેમ.ન. ૧૧૦/૧૯૭૫ 
ગજ.હા.બોડક ગરીબ નવાઝ મસ્જીદની સામે બાપજનગર અમદાવાદ શહરે મજળ વતન-ગામ- બારાબકંી 
યજ.પી નાને શોધી કાઢી તેના કબજામાથી બે મોબાઇલ ફોન મળી આવેલ જેમા (૧) સેમસગં કંપનીનો 
એમ-૨૦ મોડલનો મોબાઇલ ફોન જેનો આઈ.એમ.ઇ.આઇ. ન ં ૩૫૪૫૫૪૧૦૨૪૬૯૮૦૪ તથા 
૩૫૪૫૫૫૧૦૨૪૬૯૮૦૧ નો છે જેની કીરૂ ૮૦૦૦/- ગણી શકાય તથા (૨) સેમસગં કંપનીનો જે ૭ 
મોડલનો ગોલ્ડન કલરનો મોબાઇલ ફોન છે જેની અંદર આઇ.ડી.આ તથા જીઓ કંપનીનજ કાડક છે 
જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ. નબંર જોતા ૩૫૬૨૭૩૦૭૧૯૨૬૫૭૩ તથા  ૩૫૬૨૭૩૦૭૧૯૨૬૫૭૧નો છે 
જેની કીરૂ ૪૦૦૦- ગણી શકાય જે ફોન બાબતે સદરીને પજછતા ન ં૧ મા જણાવેલ ફોન તેણે તેજ ેંદ્ર 
એસ્ટેટની સામે રખખયાલ ખાતેથી તેમજ બીજો ન ં૨ વાળો ફોન બાપજનગર સોનેરીયા બ્લોકની સામે 
સનીદેવના મદંીરની આગળથી એક ભાઇના પાસેથી ઝુટવી લીધેલ હોવાનજ જણાવેલ જેથી સદરી 
ઇસમની પાસેથી મળી આવેલ બને્ન મોબાઇલ ફોન તપાસના કામે કબજે કરેલ છે અને આ મોબાઇલ 
ન ં૧ બાબતે અતે્ર રખખયાલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફસ્ટક  ગજ.ર.ન. ૯૦/૧૯ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)૩ 
, ૧૧૪ મજજબ ગજનો દાખલ થયેલ હોય તેમજ મોબાઇલ ન ં૨ બાબતે બાપજનગર પોલીસ સ્ટેશન 
ખાતે ફસ્ટક  ગજ.ર.ન. ૧૮૪/૧૯ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)૩ , ૧૧૪ મજજબ ગજનો દાખલ થયેલ છે જેથી 
સદરી બાબતે કાયદેશરની કાયકવાહી કરી રખખયાલ તેમજ બાપજનગર પોલીસ સ્ટેશન ના મોબાઇલ 
સ્નેચીંગના ગજના ડીટેક્ટ કરી સરાહનીય કામગીરી કરેલ છે.    
  

 


