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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

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

તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ બધુવાર  
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-  સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૪૬/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 
ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન : 
 

  મે.પો.લીસ કમમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રીની સચુના થી 
નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” ડીવીજન સા.શ્રી નાઓ 
તરફથી શરીર સબંધંી ગનુ્હાઓ બનતા અટકાવવા સારૂસચુનાઓ મળતી હોય જે બાબતે પોલીસ 
ઇન્્પેકટર એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના ગા.હવેલી પો.્ટે નાઓના સીધા માગગદશગન હઠેળ શરીર 
સબંધંી ગનુ્હાઓ બનતા અટકાવવા સારૂ અસરકારક પગલા લેવા કરેલ હુકમ અન્વયે સવેલન્સ 
્કોડના પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સા.શ્રી તથા ્ટાફના માણસોએ ગાયકવાડ હવેલી મવ્તારમા 
ઉઠક બેઠક ધરાવતા રહતેા ઇસમ નામે કેતન જીતભુાઇ સરગરા ઉ.વ.૨૦ રહ.ે મહાજનનો વડંો, 
વસતં-રજબ પોલીસ ચોકી સામે જમાલપરુ અમદાવાદ શહરેનાઓ શરીર સબંધંી ગનુ્હાઓ 
કરવાની પ્રવ્રમુિ સાથે સકંળાયેલ હોય સદરી આરોપી મવરૂધ્ધ પરુાવા એકમિત કરી પાસા દરખા્ત 
તૈયાર કરી પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સમક્ષ સાદર કરતા તેઓશ્રીએ પાસા હુકમ ક્રમાકં 
પીસીબી/ડીટીએન/પાસા હુકમ ન.ંપીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૩૧/૨૦૧૯ તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯ 
અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટ્કાતીને પાસા હુકમની બજવણી કરી “ વડોદરા મધ્ય્થ 
જેલ” ખાતે જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા આવેલ છે.તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ 
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રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

આરોપીની પાસા હઠેળ અટર્ાયત ર્રવા બાબત (શરીર સબંધી) 
 

  મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા અમધક પોલીસ 
કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઇ” ડડવીઝન નાઓના માગગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા 
દાખલ થયેલ શરીર સબંધંી ગનુામા પકડાયેલ આરોપી મવરૂધ્ધમા મવગતવારની પાસા દરખા્ત 
તૈયાર કરી મોકલી આપતા પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૩૩૧/૨૦૧૯ તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ થી 
પાસા અટકાયતી શ્રીમસધ્ધાથગ ઉફે સાહીલ સ/ઓ મકેુશભાઇ જાતે.ડભોળકર ઉ.વ.૨૧ ધધંો.મજુરી 
રહ.ેએ/૬૯ ચદં્રમવહાર સોસાયટી સરેુલીયા એ્ટેટ રોડ અમદાવાદ શહરેનાઓને પાસા અટકાયતી 
તરીકે ખાસ જેલ પાલારાભજુ ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ના 
ક.૧૯/૦૦ વાગે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતી તરીકે 
રહવેા મોકલી આપેલ છે. 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

    અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે 
નાઓની સચુનાથી અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે સાહબે તથા નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી વાસમસેટ્ટી રમવ તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
“આઈ” ડીવીજન શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના તથા માગગદશગન હઠેળ “જાહરે 
સલામતી અને વ્યવ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા સારૂ અસરકારક પગલા લેવા કરેલ હુકમ 
અનસુધંાને અમો પોલીસ ઈન્્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ હરડદપમસિંહ ઉફે બાપ ુલક્ષ્મણમસિંહ 
જાડેજા ઉ.વ.૩૩ રહ:ે ડી/૩૪૨, લક્ષ્મીકૃપા સોસાયટી, અર્ુગદાનગર, ઓઢવ, અમદાવાદ શહરે 
નાઓ “જાહરેવ્યવ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો કરતા હોય સદરી ઇસમ મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા ભેગા કરી પાસા 
દરખા્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી. અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ 
સાહબેે હરડદપમસિંહ ઉફે બાપ ુ લક્ષ્મણમસિંહ જાડેજા નાઓ મવરૂધ્ધ પાસા હુકમ ન-ં
PCB/DTN/PASA/1004/19 તા.05/09/2019 અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને 
પો.્ટે સવેલન્સ ્કોડગના એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ મગનભાઇ બ.ન-ં૭૯૮૫ તથા લોકરક્ષક ધીરૂભાઇ 
જીવણભાઇ બ.ન-ં૧૧૬૬૨ તથા લોકરક્ષક પડરમલ મોહનભાઇ બ.ન.ં૧૨૯૬૨ એ રીતેના પોલીસ 
્ટાફના માણસો સાથે ઓઢવ પચંદેવ મડંદર પાસે આવતા એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ મગનભાઇ 
નાઓની સચોટ બાતમી હડકકત આધારે છેલ્લા િણેક મહીનાથી પાસા અટકાયતથી નાસતા 
ભાગતો હોય તેઓના ઘરેથી પકડી લઇ આજરોજ તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ઉપરોક્ત પાસા 
હુકમની બજવણી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે પાસા અટકાયતીને જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી 
આપવામા ંઆવેલ છે.  
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વટવા પોલીસ ્ટેશન :  
 

પ્રોહીબીશન સબધંી પાસા અટર્ાયત ર્રતી વટવા પોલીસ 
 

મે.પોલીસ  કમીશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા અમધક પો.કમમ.શ્રી સેકટર-૨ સાહબે 

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

અમદાવાદ શહરેના માગગદશગન  હઠેળ  વટવા પોલીસ  ્ટેશનના  મસનીયર પો.ઈન્સ. એચ.વી.સીસારા 
નાઓની સચુના આધારે સવેલન્સ ્ટાફના માણસોએ દાખલ થયેલ  વટવા  પો.્ટે. પ્રોહી ગરુન ં

૫૫૪૫/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ)  ૮૧, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨) મજુબનો  ગનુો  કામના આરોપણ  બેન  
નામ ે અ.ન.ં (૧)શ્રીમતી  અંજુબેન ઉફગ  કાળી વા/ઓ રમેશભાઈ  માવી  ઉ.વ.૩૮ રહ-ે અંબબકા ટયબુની 
સામ,ે મામડુીયાના છાપરા વટવા અમદાવાદ શહરે નાઓની મવરુધ્ધ મે.પો.કમમ.શ્રી અમદાવાદ 

શહરેના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં:-પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૩૬/૧૯ તા. ૧૬/૧૨/૧૯ ના રોજ 

પાસા હુકમ થયેલ હોય આરોપણ બેનને તા.૧૬/૧૨/૧૯  ના  કલાક  ૧૭/૦૫  વાગ ે વટવા પોલીસ  

્ટેશન  ખાતે  પકડી  લાવી પાસા હુકમની  બજવણી કરી આરોપણ  બેનને  યોગ્ય જાપ્તા સાથ ે

મધ્ય્થ  જેલ વડોદરા ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે. 

 

તથા  અ.ન.ં (૨) શ્રીમતી  ચપંાબેન  વા/ઓ પ્રમવણભાઈ  મમનામા  ઉ.વ.૩૨  રહ.ે ખજુરીયા  મમનામા 
ફબળય,ુ ગામ:- આંબલી,  તા:ગરબાડા, જી: દાહોદ નાઓની  મવરુધ્ધ મે.પો.કમમ.શ્રી  અમદાવાદ શહરેના  
પાસા  અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં:-પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૩૭/૧૯ તા.૧૬/૧૨/૧૯  ના રોજ  પાસા  
હુકમ  થયેલ  હોય  આરોપણ બેનન ે  તા.૧૬/૧૨/૧૯  ના  કલાક  ૧૭/૨૫  વાગ ે  વટવા પોલીસ  

્ટેશન  ખાતે  પકડી  લાવી  પાસા હુકમની  બજવણી  કરી  આરોપણ  બેનને  યોગ્ય જાપ્તા  સાથ ે 
મધ્ય્થ  જેલ  રાજકોટ  ખાતે  મોકલી  આપવા  તજવીજ  કરેલ  છે. 
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ગનુા મનવારણ શાખા : 
 
અમદાવાદ શહરે મવ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે. પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી 
આશીષ ભાડટયા નાઓએ તા.૧૭.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા જુદા પો્ટે મવ્તારમા ં
વારંવાર શરીર સબધંી/મમલ્કત સબધંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ 
નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

➢ અમદાવાદ શહરેના વાસણા તથા પાલડી પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા લોકોના બધં ફ્લેટના 
મખુ્ય દરવાજાનો લોક તોડી ફ્લેટમા પ્રવેશ કરી બેડરુમમા રાખેલ ક્બાટમાથી રોક્ડા તથા 
સોના ચાદંીના દાગીના તેમજ મોબાઈલ ફોનની પોતાના સગડરતોની મદદથી ચોરી કરનાર 
ગનુાડહત માનસ ધરાવતા ઈસમ નામે ઈરફાન ઉફે મોગલી સીદીકભાઈ મેવાતી રહ.ે 
મ.ન.૨૨૦ રામ રહીમનો ટેકરો, ગલી ન.૪ બહરેામપરુા અમદવાદ શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ 
જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 
 

 
ઈરફાન ઉફે મોગલી સીદીકભાઈ મેવાતી રહ.ે મ.ન.૨૨૦ રામ 
રહીમનો ટેકરો, ગલી ન.૪ બહરેામપરુા અમદવાદ શહરે 

 

➢ મનકોલ પોલીસ ્ટેશન મવ્તારમા લોકોની સાથે બોલાચાલી ઝઘડો કરી મારામારી કરી તેમજ 

ચપ્પ ુમારી ઈજા કરનાર ગનુાડહત અને ઝનનુી માનસ ધરાવનાર મોન્ટુ પ્રવીણભાઈ ગોડહલ 

રહવેાસી-મ.ન.પી/૪ પારાતંી આવાસ યોજના,ઔડાના મકાન મારુતી શો રુમની પાછળ 

એસ.પી.ડરિંગ રોડ મનકોલ અમદાવાદ  શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ ખાતે 

મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 
મોન્ટુ પ્રવીણભાઈ ગોડહલ રહવેાસી-મ.ન.પી/૪ પારાતંી આવાસ 
યોજના,ઔડાના મકાન મારુતી શો રુમની પાછળ એસ.પી.ડરિંગ રોડ 
મનકોલ અમદાવાદ    

 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય શરીર સબધંી/ પ્રોહીબીશનની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૩ ઇસમો મળી કુલ્લે 

૫ ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત, વડોદરા,રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા 

તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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પ્રોહીબીશનના આરોપી ની અટર્ાયતની મવગત 
 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારૂની બોટલ નગં-૧૪૭/- કર્.રૂ. ૭૩,૫૦૦/-ની િત્તાનો 
જથ્થો પર્ડી પાડતી સરદારનગર પોલીસ 

મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી 
સેક્ટર-૨ નાઓ તથાનાયબ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪સાહબેતથા મદદનીશપોલીસ.કમીશ્નરશ્રી “ 
જી” ડીવીજન સાહબે નાઓ તરફથી પ્રોહી- જુગારની પ્રવિૃી ને્ત-નાર્દુ કરવા અંગેની સચુના 
આધારેપોલીસ ઇન્સપેકટર સી.આર.જાદવ સરદારનગર પોલીસ ્ટેશન નાઓની સચુના તથા 
માગગદશગન હઠેળ સે.પો.ઇ શ્રી એમ.બી.બારડ તથા સવેલન્સ પો.સ.ઇ આઇ.કે.મોથબલયા તથા 
પો.સ.ઇ જે.કે.બ્રમભટ્ટ તથા સાથેના ્ટાફના માણસો સાથે પો.્ટે  મવ્તારમા ંપેટ્રોલીગમા ંહતા તે 
દરમ્યાન  સે.પો.ઇ શ્રી એમ.બી.બારડ  નાઓને મળેલ ખાનગી બાતમી હડકકત આધારે (૧) રામ 
તલાજી ઠાકોર (૨) ભરત તલાજી ઠાકોર  (૩)  મવશાલ ઉફે  હનમુાન સરેુશ ભરાટકર  નાઓ 
સરદારનગરનોબલનગરવાલ્મીકી આવાસ બ્લોક ન-ં ૧૮ ની સી.ડી. નીચે આવેલ ઇલેક્ટ્રીક કેબીન 
મા ં ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારૂનો જથ્થો રાખી રેડ દરમ્યાન નહી મળી આવેલ હોય સદરી 
મવરુધ્ધમા ંધી પ્રોડહ કલમ ૬૬(બી),૬૫(એ)(ઈ),૧૧૬(૨), ૮૧ મજુબ કાયદેસર કાયગવાડહ કરેલ છે.         

 

આરોપીઓના નામ;-(૧) રામ તલાજી ઠાકોર (૨) ભરત તલાજી  ઠાકોર બનં્ને રહ-ે સભુાષનગર   
નોબલનગર સરદાર નગર અમદાવાદ શહરે   
(૩) મવશાલ ઉફે  હનમુાન સરેુશ ભરાટકર  રહ-ે બ્લોક ન-ં ૨ વાલ્મીકી  
આવાસ નોબલનગર   સરદારનગર  અમદાવાદ  શહરે 
 

મદુ્દામાલ;-(૧) ભારતીય બનાવટના  મવદેશીદારૂ ની બોટલ નગં- ૧૪૭/- ડક.રૂ. ૭૩,૫૦૦/- 

 

કામગીરી કરનાર અધીકારી / કમગચારી ;-(૧) પોલીસ ઇન્સપેક્ટર સી.આર.જાદવ (૨) સે.પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર એમ.બી.બારડ  (૩) પોલીસ સબ ઇન્સઆઇ.કે.મોથબલયા (૨) અ.પો.કો.સદંીપમસહ 
કોદરમસહ બ.ન. ૩૫૦૩ (૩) અ.પો.કો.કલ્પેશકુમાર વાલજીભાઇ બ.ન. ૧૦૧૪૦  મવગેરે. 
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ચોરીના ગનુાિા ંનાસતા ફરતા આરોપીની અટર્ાયતની મવગત 
 

દાણીલીિડાપોલીસ સ્ટેશન : 
 

મિલ્ર્ત સબંધંી ગનુાિા ંનાસતો-ફરતો આરોપી પર્ડી પાડતી 
દાણીલીિડા પોલીસ 

 
   મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર 

સેક્ટર-૨ તથા ના.પો.કમમ શ્રી ઝોન-૬ તથા મ.પો.કમમ શ્રી “કે” ડીવીઝન નાઓની સચુના અને 
માગગદશગન હઠેળ નાસતા ફરતા/વોન્ટેડ આરોપીને શોધી કાઢવા સચુના મળતા જે અન્વયે પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટરશ્રી એચ.એસ.ચાવડા સા.નાઓની સચુના હઠેળ તેમજ માગગદશગન હઠેળ નીચે મજુબની 
કામગીરી કરેલ છે.   
                   સવેલન્સ ્કવોડના પો.સબ.ઇન્સ આર.એસ.ગોડહલ તથા સાથેના ્ટાફના 

પો.કો.જગડદશકુમાર ગણેશભાઇ બ.ન.ં૫૬૩૬ તથા પો.કો.ગોપાલભાઇ દેવાભાઇ બ.ન.ં૧૩૦૯ તથા 

પો.કો.ગોપાલભાઇ મશવાભાઇ બ.ન.ં૯૧૬૦મવ.્ટાફના માણસો સાથે પો.્ટે. મવ્તારમા ંપેટ્રોબલિંગમા ં

નીકળેલ દરમ્યાન સાથેના પો.કો.જગડદશકુમાર ગણેશભાઇ તથા પો.કો.ગોપાલ ભાઇ દેવાભાઇ 

નાઓને મળેલ સયંકુત બાતમી હકીકત આધારે પાલડી પો.સ્ટે.ફસ્ટક  ગ.ુર.ન.ં૯૨/૨૦૧૯ ધી 

આઇ.પી.સી.ર્લિ-૩૭૯,૧૧૪ મજુ્બના ગનુાના કામના નાસતા ફરતા આરોપી સિીરખાન ઉફે 

િખ્ખી િજીદખાન અબ્દુલર્રીિખાન પઠાણ ઉ.વ.૧૯ રહ ે : બ્લોર્ ન.ં૨૨ િ.ન.ં૫૦૬ 

પકરક્ષિતલાલનગર બહરેાિપરુા અિદાવાદ શહરે નાઓને પકડી લઇ કાયદેસરની કાયગવાહી કરી 

મમલ્કત સબંધંી ગનુામા ંનાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડેલ છે. 

 

  

  


