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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 
રં્ટ્રોલરૂિ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ શકુ્રવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-   સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૨/૧૯ 

પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અધીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે  તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ દારુ- 
જુગારની પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુધંાને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન 
મવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સી.આર.જાદવ પો.ઇન્સ. નાઓના 
માગગદશગન હઠેળ નૈનેશ ઉફે હીત ુનરેશભાઇ જાતે-િીણેર્ર ઉ.વ.૩૦ રહ-ે િ.ન.ં એફ/૯૬ એફ વોર્ક 
પોસ્ટ ઓફીસની પાછળ કુબેરનગર ,સરદારનગર,અિદાવાદ શહરે  મવરૂધ્ધ પાસા દરખાસ્ત તૈયાર 
કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં 
: પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૧૩/૨૦૧૯ તા-૧૨/૧૨/૧૯ આધારે સદરી આરોપીને તા-
૧૨/૧૨/૧૯ ના કલાક - ૨૧/૦૦ વાગે પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની બજવણી કરી મધ્યસ્થ 
જેલ વડોદરા ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  

 

પાસા અટકાયતીન ુનામ- નૈનેશ ઉફે હીત ુનરેશભાઇ જાતે-િીણેર્ર ઉ.વ.૩૦ રહ-ે િ.ન.ં એફ/૯૬ 
એફ વોર્ક પોસ્ટ ઓફીસની પાછળ કુબેરનગર ,સરદારનગર,અિદાવાદ શહરે   
ર્ાિગીરી ર્રનાર ર્િકચારી-  (૧)  અ.લો.ર. િહશેકુિાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ક ૨૦૧૯ િા ૮૯ પાસા હુર્િની બજવણી ર્રવાિા 
આવેલ છે 
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વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

મે.પોલીસ કમીશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા અમધક પો.કમમ.શ્રી  સેક્ટર-૨ 

સાહબેની સચુના આધારે તેમજ ના.પો.કમી.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી જે-ડીવીઝન 

અમદાવાદના માગગદશગન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના પો.ઈન્સ. એચ.વી.સીસારા નાઓની સચુના 
આધારે સવેલન્સ  સ્કોડગના સ્ટાફના માણસોને વટવા પો.સ્ટે. તથા અન્ય પો.સ્ટે. ખાતે દાખલ થયેલ 

મમલ્કતસબધંી ગનુાઓમા ં૨(બે) આરોપીઓને  મવરુધ્ધ પાસા હુકમ થયેલ હોય જે આરોપીઓ નાસતા 
ફરતા હોય આરોપીઓને ટેક્ક્નકલ સોસગ તથા હ્યમુન સોસગ દ્વારા પકડી વટવા પો.સ્ટે. ખાતે લાવી 
આરોપીઓની પાસા અટકાયત કરી નીચ ેમજુબ પાસા હુકમની બજવણી કરેલ છે. 

               અ.ન.ં (૧) શ્રી રાકેશ ઉફે લાલો સ/ઓ નટુભાઈ જાત-ેઠાકોર ઉવ.૨૩ રહ-ે રામવાડી ટેકરો 
તલાવડી છાપરામા ં મકુ્તજીવન સ્કુલની પાછળ ઈસનપરુ અમદાવાદ શહરે નાઓ મવરુધ્ધ (૧) 

સરદારનગર પો.સ્ટે. ફસ્ટગ  ગરુન.ં ૦૮/૨૦૧૭ ઈપીકો કલમ ૩૬૩. ૩૬૬. ૩૭૬ તથા પોક્સો કલમ- ૪. 

૫ તથા એટ્રોસીટી કલમ- ૩(૨)(૫). ૩(૨)(૫)(અ). ૩(૧)(W)(I)(II) મજુબ તથા (૨) વટવા પો.સ્ટે. 

ફસ્ટગ  ગરુન.ં૮૫/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯. ૧૧૪ મજુબના ગનુાઓ આધારે મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરેનાઓના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં - પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૩૫૧/૨૦૧૯ 

તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પાસા હુકમ થયેલ હોય વટવા પો.સ્ટે.ના મસનીયર પો.ઈન્સ. શ્રી 
એચ.વી.સીસારા નાઓએ ટેક્ક્નકલ અને હ્યમુન સોસગ દ્વારા પાસાના નાસતા ફરતા આરોપીના 
મોબાઈલ લોકેશન આધારે આરોપી ચોસર ગામ હોવાની જાણ થતા સવેલન્સ સ્કોડની એક ટીમ 

બનાવી રવાના કરતા પો.કો. જયરાજભાઈ વલકુભાઈ તથા પો.કો. હરપાલમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ નાઓ 

લોકેશનવાળી જગ્યાએ જતા આરોપી મળી આવતા પો.સ્ટે. લાવતા આરોપીને તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ના 
કલાક ૨૨/૦૦ વાગ ેપાસા હુકમની બજવણી કરી આરોપીને મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર - સરુત ખાતે 
મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે.   
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અ.ન.ં (૨) શ્રી મનોજભાઈ હીરાભાઈ જાત-ેધધાણીયા ઉ.વ.૨૨ રહ,ે યોગી ચોક પાણીની 
ટાકંી પાસ ેછાપરામા ંગોદાવરી સોસાયટીના પાછળ વરાછા રોડ સરુત તથા મળુ- મોટા તળાવ ફળીય ુ

રાજગઢી ફળીયાની બાજુમા ં રાધનપરુ જી-મહસેાણા નાઓ મવરુધ્ધ (૧) વટવા પો.સ્ટે. ફસ્ટગ  
ગરુન.ં૧૭૧/૨૦૧૬ ઈપીકો કલમ- ૪૫૪. ૪૫૭. ૩૮૦. ૧૧૪ મજુબ તથા (૨) ખોખરા પો.સ્ટે. ફસ્ટગ  ગરુન.ં 

૬૭/૨૦૧૬ ઈપીકો કલમ- ૪૫૭. ૩૮૦. ૧૧૪ મજુબના ગનુાઓ આધારે મે. પોલીસ કમમ.શ્રી અમદાવાદ 

શહરેના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં- પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૧૪/૧૭ તા.૦૧/૦૩/૧૭ ના રોજ 

પાસા હુકમ થયેલ હોય જે આરોપી સરુત ખાતે સચચન પો.સ્ટે. હોય આરોપીને આજરોજ અત્રેના વટવા 
પો.સ્ટે. લાવતા આરોપીને આજરોજ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી 
કરી આરોપીન ેખાસ જેલ પોરબદંર ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે. 
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ગનુા મનવારણ શાખાની ર્ાિગીરી : 
                     અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાહટયા સાહબે નાઓએ તા.૧૨.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં વારંવાર શરીર સબધંી/મમલ્કત સબધંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાહહત 
પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ છે. 
➢ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોલીસની ફરજમા ંઅડચણ કરવાના તથા પોલીસને 

ધમકી આપવાના તેમજ માધવપરુા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોની નજર ચકુ્વી પસગમાથી 
મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરનાર  ઇસમ મવકુલ ઉફે મવપલુ રાજેશભાઈ રાઠોડ (છારા) રહવેાસી- 
છારાનગર, રબારીવાસ, અચેર સાબરમતી અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ 
ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મવકુલ ઉફે મવપલુ રાજેશભાઈ રાઠોડ (છારા) રહવેાસી- 
છારાનગર,રબારીવાસ, અચેર,સાબરમતી, અમદાવાદ 

 

➢ માધવપરુા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા તથા ગાધંીનગર સેક્ટર ૨૧ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા 
પાકીગમા પાકગ કરેલ આઈસર ગાડી તેમજ પેડલ હરક્ષામાથી મસગારેટના પાસગલોની ચોરી કરનાર 
ઈસમ મયરુ વલ્લભભાઈ રાઠોડ રહવેાસી ૧૦૩ રામદેવ એપાટગમેંટ પ્રભનુગર ૧ ક્તારગામ સરુત 
મળુગામ-બોરડા તા- તળાજા જીલ્લા- ભાવનગર મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મયરુ વલ્લભભાઈ રાઠોડ રહવેાસી ૧૦૩ રામદેવ એપાટગમેંટ 
પ્રભનુગર ૧ ક્તારગામ સરુત મળુગામ-બોરડા તા- તળાજા જીલ્લા- 
ભાવનગર  

➢ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોની સાથે ઝઘડો કરી મારમારી કરનાર અને ગનુાહહત 
અને ઝનનુી માનસ ધરાવનાર ઈસમ હહતેષ ઉફે આકાશ ઉફે પાપડી અશોકભાઈ ઠાકોર રહવેાસી  
જયહહિંદ સોસાયટી મોહન મસનેમા પાસે અસારવા શાહીબાગ અમદાવાદ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ 
જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

હહતેષ ઉફે આકાશ ઉફે પાપડી અશોકભાઈ ઠાકોર રહવેાસી: 
જયહહિંદ સોસાયટી મોહન મસનેમા પાસે અસારવા શાહીબાગ 
અમદાવાદ  
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તર્ીપાર ર્રેલ ઇસિની અટર્ાયતની મવગત 
 

ઘાટલોર્ીયા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પોલીસ કમી.શ્રી. અમદાવાદ શહરે સાહબેનાઓની સચુના આધારે નાયબ પોલીસ કમી.શ્રી 
ઝોન-૧ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમી.શ્રી "ક" મવભાગ સાહબેના માગગદશગન હઠેળ 
ક્રિારં્:રે્/ર્ીવીઝન/હદપ/૧૮/૨૦૧૯ તા-૦૫/૧૧/૨૦૧૯ ગજુરાત પોલીસ અમધમનયિ સને-૧૯૫૧ ની 
ર્લિ ૫૬(ખ) મજુબ થયેલ હુર્િ આધારે તર્ીપાર ઇસિ રાકેશભાઇ મહને્રભાઇ પટેલ ઉ.વ.૨૭ રહ-ે
મ.ન-ં૫, સત્યપ્રકાશ સોસાયટી, અજુ ગન આશ્રમ રોડ, ચાદંલોડીયા, અમદાવાદ શહરેનાને પકડી પાડવા 
માટે અમોએ અનામગ હ.ેકોન્સ. છત્રમસિંહ રામભા બ.ન-ં૪૧૦૦ નાઓને સચુના કરેલ જે આધારે અનામગ 
હ.ેકોન્સ. છત્રમસિંહ રામભા બ.ન-ં૪૧૦૦ નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ જે આધારે તડીપાર ઇસમ 
ઇસિ રાકેશભાઇ મહને્રભાઇ પટેલ ઉ.વ.૨૭ રહ-ેમ.ન-ં૫, સત્યપ્રકાશ સોસાયટી, અજુ ગન આશ્રમ રોડ, 
ચાદંલોડીયા, અમદાવાદ શહરેનાને આજરોજ તા-૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૧૦ વાગે પકડી 
પાડેલ છે અને સદરી તડીપાર ઇસમને તલોદ પોલીસ સ્ટેશન જી-સાબરકાઠંા ખાતે મોકલી આપવા 
તજવીજ કરેલ છે. 
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લુટંના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
ર્ાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
                                            

ર્ાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશનના અનર્ીટેર્ લટુના ગનુાના આરોપીઓને મદુ્દાિાલ સાથે 
પર્ર્ી પાર્તી ર્ાલપુરુ 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 કાલપુરુ મસનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર આર.જી.દેસાઇ સાહબેના 
માગગદશગન હઠેળ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ એસ.બી.સરવૈયા સાહબે મ.સ.ઇ હકશનભાઇ શકંરલાલ 
તથા અ.હ.ેકો હહતેન્રભાઇ શકંરલાલ બ.ન.ં-૯૦૮૭ તથા અ.હ.ેકો ધમેન્રમસિંહ દોલતમસિંહ બ.ન.ં.-૭૮૪૨ તથા 
પો.કોન્સ.ભરતકુમાર નાનજીભાઇ બ.ન.ં૫૯૭૯ તથા  પો.કો મવપલુભાઇ શકંરલાલ બ.ન.ં૭૬૫૪ તથા પો.કો 
રાહુલભાઇ મનોજભાઇ બ.ન.ં-૧૦૩૦૮ તથા પો.કો.સજંયભાઇ વનાભાઇ બન-ં૮૦૮૫ તથા અ.લો.ર.ધવલ 
અંબારામ બન.ં૫૩૬૨ તથા અ.લો.ર નરેશભાઇ બળવતંભાઇ બન-ં૪૬૩ તથા અ.લો.ર ભરતકુમાર 
નરોત્તમભાઇ બ.ન.ં-૩૪૪ તથા અ.લો.ર મહને્રમસિંહ જોરસહંભાઇ બ.ન.ં-૫૬૧ મવગેરે સ્ટાફના માણસો સાથ ે
કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન ફરતા ફરતા કલાક ૨૧/૦૦ વાગે કાલપુરુ ઘી 
બજાર ચારભજુા ડેરી પાસ ેઆવતા સાથેના અ.લો.ર ભરતકુમાર નરોત્તમભાઇ બ.ન.ં-૩૪૪ તથા અ.હ.ેકો 
ધમેન્રમસિંહ દોલતમસિંહ બ.ન.ં ૭૮૪૨ નાઓને સયંકુ્ત બાતમી હકીકત મળેલ કે, એક લટુ કરેલ મોબાઇલ ફોન 
તથા લટુના કામમા વપરાયેલ ઓટો હરક્ષા જેનો આર.ટી.ઓ ન.ં-GJ-27-TA-2968ની લઈ બ ેઇસમો કાલપુરુ 
ચિજ પરથી આવી અત્રે કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશન  તરફ જવાના હોય નાઓની સયંકુ્ત બાતમી હકીકત આધારે 
પકડી પાડેલ ઇસમોન ેપચંો રૂબરૂ વારા ફરતી નામ ઠામ પછુતા ંજેમા ઓટો હરક્ષાના ચાલકે પોત ેપોતાન ુ
નામ ધીરજ S/O  જીવણભાઇ જાતે.પટણી ઉવ.૨૭ ધધંો.હર.ડ્રા રહ.ેબ્લોક ન.ં-૧૦ મ.ન.ં૩૧૩ મ્ય.ુકોપે ઓડાના 
મકાનમા સફલ-૫ની બાજુમા ચામડુા િીજની નીચ ેઅસારવા અમદાવાદ શહરેનાઓ હોવાન ુજણાવેલ તથા 
પાછળ બેઠેલા ઇસમન ુ નામ-ઠામ પછુતા પોતે પોતાન ુ નામ અજુ ગન S/O રામભુાઇ જાતે.પટણી ઉવ.૨૨ 
ધધંો.છુટક મજુરી રહ.ેમન.ંરોહીદાસ રંગારાની ચાલી કલાપીનગર મેઘાણીનગર અમદાવાદ શહરે હોવાન ુ
જણાવેલ અને તેની પાસે લટુમા ંગયેલ એમ.આઇ કંપનીનો નોટ-૪ મોડલનો મળી આવેલ બાદમા ંવધમુા ં
પછુપરછ કરતા જણાવેલ કે આજથી એક હદવસ પહલેા કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશન પાસેથી એક મસુાફરને બસેાડી 
તેની પાસેનો મોબાઇલ ફોનની લટુ કરી સારંગપરુ પાણીની ટાકંી પાસે નીચ ેઉતારી ભાગી ગયેલ જે બાબતે 
આજરોજ ઉપરોકત બન્ને આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાલપુરુ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગરુન- ૧૧૮/૨૦૧૯ 

ધી.ઈ.પી.કો કલમ-૩૯૪.૨૯૪(ખ),૧૧૪ મજુબનો અનડીટેક ગનુાને ડીટેક કરી તેમજ લટુમા ં વપરાયેલ 
ઓટોરીક્ષા GJ-27-TA-2968  તથા એમ.આઇ કંપનીનો નોટ-૪ મોડલનો મોબાઇલ ફોન જેની બને્ન કુલ્લે હક.રુ. 
૧,૭૩.૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ કબ્જે કરી તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૨૨/૧૫ વાગે પકડી અટક કરી 
પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.  
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન : 

રાજસ્થાન ડંુગરપરુ જીલ્લાના વરદા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં 

૧૬૦/૨૦૧૯ ઈપીર્ો ર્લિ ૩૮૨, ૩૪૧, ૩૪ મજુબના ગનુાના ર્ાિનો 
વોન્ટેર્ આરોપીને પર્ર્ી પાર્તી એલીસબ્રીજ પોલીસ 

    મે. પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેક્ટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
એમ હડવીઝન સાહબે નાઓ તરફથી અવાર નવાર નાસતા ફરતા / વોન્ટેડ આરોપીઓને પકડી પાડવા 
સારૂ સચુનાઓ મળતી હોય જેના અનસુધંાનમા ં પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી એ.એસ.પટેલ સાહબે 

એલીસિીજ પોલીસ સ્ટેશન નાઓના સીધા માગગદશગન અને સચુના મજુબ સવેલન્સ સ્કોડ પોલીસ સબ 

ઈન્સ્પેક્ટર આર.બી.મવહોલ નાઓ સવેલન્સ સ્કોડના માણસોની સાથે એલીસિીજ પોલીસ સ્ટેશન 

મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા ં ફરતા હતા દરમ્યાનમા ં અ.હ.ેકો. રતનમસિંહ હહમતમસિંહ તથા અ.હ.ેકો. 
અચખલેશકુમાર જગદીશ નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમીથી રાજસ્થાન ડુગંરપરુ જીલ્લાના વરદા પોલીસ 

સ્ટેશનના ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં ૧૬૦/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૮૨ , ૩૪૧ , ૩૪ મજુબના ગનુામા ંનાસતો ફરતો 
આરોપી પ્રતાપ સોમાભાઈ રાઉત ઉવ.૨૦ રહ,ે અમતમથ હોટલ નગરી હોક્સ્પટલ સામે એલીસિીજ 

અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ. ગદંવા તા. જોતરી જી. ડુંગરપરુ રાજસ્થાન નાને એલીસિીજ 

કાપડીયા ગેસ્ટ હાઉસ ત્રણ રસ્તા આગળથી તા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ વાગ ેપકડી પાડી 
રાજસ્થાન ડુગંરપરુ જીલ્લાના વરદા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપવા તજવીજ કરેલ છે.  
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ક્રાઇિ બ્રાચં : 
આવતા જતા રાહદારીઓના િોબાઇલફોન ઝટંવી તથા ચોરીઓના ગનુા 
ર્રવાવાળા ઇસિ પાસેથી િેળવેલ કુલ-૦૭ િોબાઇલ ફોનો સાથે એર્ 
ઇસિને પર્ર્ી એર્ ગનુાનો ભેદ ઉરે્લતી અિદાવાદ શહરે ક્રાઇિબ્રાચં.  

    

   અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં ઘણા સમયથી આવતા જતા રાહદારીઓના 
મોબાઇલ ફોનો ઝટંવી ભાગી જઇ મોબાઇલ સ્નેચીંગ થવાના અને મોબાઇલ ફોન ચોરી થવાના  
ઘણા ગનુાઓ બનવા પામેલ હોય આ ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી આશીષ ભાટીયા પોલીસ 
કમમશ્નર અમદાવાદ શહરે તથા શ્રી અજય તોમર ખાસ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઈમિાન્ચ અમદાવાદ 
શહરે નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે આધારે શ્રી દીપન ભરન નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમ િાચં 
અને શ્રી બી.વી.ગોહહલ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમિાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના માગગદશગન 
હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોડના માણસો 
આવા ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા અને સ્કોડના માણસો તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગમા ંહતા તે દરમ્યાન હડે કોન્સ. મહને્રમસિંહ ગલુાબમસિંહ તથા 
પો.કો.રાજેન્રમસિંહ મવક્રમમસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી અરબાઝખાન @ ભરુા 
ઇકબાલભાઇ પઠાણ ઉ.વ.૨૨ રહ.ેચીસ્તીયા ડુલ્પેક્ષ મકાન ન.ં૧૦૬, બેરલ માકેટની અંદર બીલાલ 
મસ્જીદની પાછળ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે નાને દાણીલીમડા બેરલ માકેટ આર.એમ.પાન 
પાલગર ત્રણ રસ્તા પાસે થી પકડી લીધેલ અને તેની પાસેથી અલગ-અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન 
કુલ નગં-૭ હકિં.રુ.૨૫૦૦૦/- ની મત્તાના કબ્જે લેવામા ંઆવેલ છે.  

   પકડાયેલ આરોપીની પછુપરછ કરતા તેણે આજથી આશરે દોઢેક મહીનામા ં
તેના ઘર નજીક રાજુની ચા ની કીટલી પાસે ડુપ્લેક્ષમા ંરહતેા સલમાનખાન અસ્લમખાન પઠાણ 
પાસેથી કુલ-૦૭ મોબાઇલ ફોનો વેંચાણથી ખરીદ કરેલ હોવાન ુઅને આ સલમાન આ મોબાઇલ 
ફોનો ચોરી કરીને અથવા તો આવતા જતા રાહદારીઓના મોબાઇલ ઝટંવી લાવતો હોવાની પોતાને 
આપતો હોવાન ુઅને પોતે પૈસા કમાવવાના ઇરાદે આ બીલ વગરના ફોનો બીજાને વધારે કીંમતમા ં
વેંચી નફો મેળવવા સારૂ સલમાન પાસેથી આ મોબાઇલ ફોનો મેળવતો હોવાન ુજણાવેલ છે  
   અને સદર આરોપી પાસેથી કબ્જે લીધેલ મોબાઇલ ફોનો પૈકી સેમસગં 
કંપનીનો બ્લ્ય ુકલરનો A20s મોડલનો મોબાઇલ ફોન બાબતે વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૩૬૮/૧૯ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯(એ)(૩).૧૧૪ મજુબનો ગનુો નોંધાયેલ હોય આરોપીને વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે.ખાતે 
સોંપવામા ંઆવેલ છે.   
   આ પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળેલ મોબાઇલફોનો અંગે વણશોધાયેલ 
બાકીના ગનુાઓ અંગે તપાસ જારી છે અને આ મસવાય બીજા ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી શકયતા 
છે.  
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અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 
નશાબધંી તથા જુગારધારા હઠેળ ઝર્પાયાઃ-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૩/૧૯ 
 

શહરે પોલીસે ગઈકાલે નશાબધંી ધારા હઠેળ ૪૬ કેસ કરી, ૩૭ વ્યક્ક્તઓને ઝડપી, ૮૩૪ 
લીટર દેશી દારૂ, ૪૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૮૮ કવાગટર ઇગ્લીશ દારૂ, ૦૧ મોટર સાયકલ, ૦૧ સ્કુટર, 
૦૧ ટેમ્પો અને ૦૧ રીક્ષા કબજે કરી હતી. તેમજ જુગારધારા હઠેળ ૦૩ કેસ કરી, ૧૨ વ્યક્ક્તઓને 
ઝડપી રોકડ રૂમપયા ૩૪,૨૭૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાગ હતા.  
                   
તરે્દારીના પગલા હઠેળ ઝર્પાયાઃ-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૪/૧૯ 

 

શહરે પોલીસે ગઈકાલે તકેદારીના પગલા હઠેળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મજુબ 
કુલ ૧૩૫ વ્યક્ક્તઓની અને પ્રોહી.૯૩ હઠેળ ૩૨ વ્યક્ક્તઓની તેમજ પાસા મજુબ ૦૮ વ્યક્ક્તઓની 
અટકાયત કરી હતી.   

 

મવશ્વાસઘાત અને છેતરપીંર્ી :        સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૫/૧૯ 
 
ર્ાગર્ાપીઠ : જતીનભાઇ રમણલાલ ભટ્ટ (ઉ.વ.૬૨)(રહ.ેદીલીપનગર સોસાયટી દક્ષીણી સોસાયટી સામે 
મણીનગર)એ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે 
તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૮ થી તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૯ સધુીના સમયગાળા દરમ્યાન યનુીયન બેંક રાયપરુ દરવાજા 
તથા દેના બેંક સારંગપરુ શાખા ખાતે આરોપી (૧) ખીમજીભાઈ કાનજીભાઈ દુધાત્રા (રહ.ે તલુસીકુજ સોસાયટી, 
વૈભવ હોલની પાછળ, ઘોડાસર) (૨) શાતંીલાલ એમ.બારીયા(પ્રમખુ)(રહ.ે સકેંત ટેનામેન્ટ મોની હોટલના 
ખાચંામા,ં ઇસનપરુ) અને (૩) ધીરુભાઈ જે.ભવાણી (ખજાનચી) (રહ.ે ખોડીયાર રેસીડેન્સી, ખોડીયાર 
બાગજીવન ઇન બગં્લો, મનકોલ) એ ભેગામળી પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ પોતાની સહી થી ગજુરાત 
એસ.ટી.મનવતૃ સઘંના (BMS) ના યનુીયન બેંક રાયપરુના ખાતામાથી રૂમપયા ૫,૪૯,૦૦૦/- તથા દેનાબેંક 
સારંગપરુ શાખાના ખાતામાથંી રૂમપયા ૨,૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂમપયા ૭,૮૯,૦૦૦/- જતીનભાઇના ધ્યાન 
બહાર ઉપાડી લઇ, જતીનભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાત અન ેછેતરપીંડી કરી છે. આ ગનુાની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી 
બી.એસ.રબારી ચલાવે છે. 
 

ઘરફોર્ :                    સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૬/૧૯ 
 
મનર્ોલ : કુલહદપમસિંગ જગન્નાથમસિંગ રાજપતુ (ઉ.વ.૬૨)(રહ.ેપષુ્પક બગં્લોઝ, મગંલપાડેં હોલની સામે 
મનમોહન મનકોલ) એ તા.૧૨/૧૨/૧૯ નારોજ મનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાત ે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે 
તા.૧૪/૧૧/૧૯ ના કલાક ૯/૩૦ થી રાતના ૧૨/૦૦ તથા તા.૧૧/૧૨/૧૯ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન પોતાના ઘરના રસોડાની બારીનો સળીયો કાપી અજાણી વ્યક્ક્ત મકાનમા ંપ્રવેશ કરી  કબાટમાથંી 
સોના-ચાદંીના દાગીના હકિંમત રૂમપયા ૧,૭૭,૦૦૦/- મતાના ચોરી કરી લઈ ગઈ છે. આ ગનુાની તપાસ 
પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.સથવારા ચલાવે છે.    
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દાઝી જતા મતૃ્ય ુ:                   સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૭/૧૯ 
વટવા : મશવાની ડો/ઓ પકંજભાઇ ચૌધરી (ઉ.વ.૦૨)(રહ.ેજાનીયાપીર નો ટેકરો, વટવા) તા.૦૩/૧૨/૧૯ 
રાતના ૧/૦૦ વાગ્યાના સમુારે પોતાના ઘરે રમતા-રમતા ચાલ ુગેસના ચલુા ઉપર પડી જતા, શરીરે ગભંીર 
રીતે દાઝી જતા, સારવાર અથે તેને એલ.જી.હોક્સ્પટલમા ં દાખલ કરી હતી. જ્યા સારવાર દરમ્યાન 
તા.૧૨/૧૨/૧૯ ના કલાક ૫/૪૫ વાગ ેફરજ પર ના ડો.શ્રી એ તેન ેમતૃ જાહરે કરી હતી. આ અંગ ેવટવા 
પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી આ અંગેની તપાસ હ.ેકો.શ્રી બટુકમસિંહ કાભઇભાઇ ચલાવે છે. 

 
વીજ ર્રંટ લાગતા મતૃ્ય ુ:                  સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૮/૧૯ 
રાિોલ : નારાયણ ગોપીલાલ જાટ (ઉ.વ.૧૯)(રહ.ેમનજાનદં પાકગ , વસ્ત્રાલ) તા.૧૨/૧૨/૧૯ બપોરના ૩/૦૦ 
વાગ્યાના સમુારે પોતાના ઘરે મસિંટેક્ષ ની પાણીની ટાકંીમાથંી પાણી કાઢવા સારૂ ઈલેક્ટ્રીક મોટર ચાલ ુકરતી 
વખત ેઅચાનક વીજ કરંટ લાગતા સારવાર અથે તેમને અવધ હોક્સ્પટલમા દાખલ કયાગ હતા જ્યા સારવાર 
દરમ્યાન બપોરના ૩/૧૦ વાગે તેમનુ ંમતૃ્ય ુમનપજ્ય ુહત ુઆ અંગે રામોલ પોલીસ ેઅકસ્માત મોત નોંધી આ 
અંગેની તપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રાધાબેન ચદુંભાઇ ચલાવ ેછે. 
 

 
આત્િહત્યા :                    સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૧૯/૧૯ 
રીવરફ્ર્નન્ટ વેસ્ટ : મનલેશભાઇ નટવરભાઇ ચાવડા (ઉ.વ.૩૭) (રહ.ેબળદેવનગર, મજુરગામ સામે, ગીતા 
મહંદર) એ અગમ્ય કારણસર તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ રાતના ૯/૩૦ વાગ્યાના સમુારે  હરવરફં્રટ પશ્ચીમ હકનારે 
આંબેડકર િીજ પાસ ેનદીમા ંડુબી જઇ આત્મહત્યા કરી છે. આ અંગે રીવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસે અકસ્માત મોત 
નોંધી આ અંગેની તપાસ હ.ેકો.શ્રી ભરતભાઇ સબરુભાઇ ચલાવે છે.  

 

ચાદંખેર્ા : હષગભાઇ હમેતંભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૨૦)(રહ.ે લક્ષ્મીનગર મવભાગ-૧, નસગરી મવસત પેટ્રોલપપં પાસ,ે 
ચાદંખેડા) એ અગમ્ય કારણસર તા.૧૬/૨/૨૦૧૯ સવારના ૯/૧૫ વાગ્યાના સમુારે  પોતાના ઘરે પખંા 
સાથે દુપટ્ટો બાધંી ગળેફાસંો ખાઇ લેતા સારવાર અથે તમેને મસવીલ હોસ્પીટલ ખાત ેદાખલ કયાગ હતા. જ્યા ં
સારવાર દરમ્યાન તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૦ વાગે તેમન ુમતૃ્ય ુમનપજ્ય ુહત.ુ આ અંગ ેચાદંખેડા 
પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી આ અંગેની તપાસ હ.ેકો.શ્રી અમીતકુમાર હકશોરભાઇ ચલાવ ેછે. 
 

અિરાઇવાર્ી : મણીલાલ અંબાલા વાઘલેા (ઉ.વ.૪૬)(રહ.ેગણેશનગર મહાવીરનગર ની બાજુમા, જોગેશ્વરી 
રોડ, અમરાઇવાડી) એ અગમ્ય કારણસર તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ રાતના ૮/૩૦ વાગ્યાના સમુારે  પોતાની જાત 
ઉપર કેરોસીન છાટંી સળગી જતા, સારવાર માટે તેમને સીવીલ હોક્સ્પટલ ખાત ેદાખલ કયાગ હતા. જ્યા ં
સારવાર દરમ્યાન તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૪/૧૫ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ તેમને મતૃ જાહરે કયાગ 
હતા. આ અંગ ેઅમરાઇવાડી પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી આ અંગનેી તપાસ હ.ેકો.શ્રી મકેુશભાઇ જીવણભાઇ 
ચલાવે છે. 
 

નાયબ પોલીસ કમમશનર, 
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહરે. 
પોલીસ કમમશનર વતી. 


