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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

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

તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ શકુ્રવાર  
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-  સિાચાર યાદી ન.ં૨૧૬૦/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ ર્રેલ અટર્ાયતની મવગત 

વટવા પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રોહીબીશન સબંધંી ૨(બે) આરોપીની પાસા અટર્ાયતીની ધરપર્ડ ર્રતી 

વટવા પોલીસ 
                             મે.પોલીસ કમીશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તથા અધિક 
પો.કધમ.શ્રી સેક્ટર-૨ સાહબે નાઓની સચુના આિારે તેમજ ના.પો.કધમ.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા 
ઈન્ચાર્જ મ.પો.કધમ.શ્રી જે-ડીવીઝન અમદાવાદ શહરેના માર્ગદશગન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના 
ધસનીયર પો.ઈન્સ. એચ.વી.સીસારા નાઓની સચુના આિારે સવેલન્સ સ્ટાફના માણસોએ દાખલ 
થયેલ વટવા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગરુન ં ૫૫૪૫/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઈ) ૮૧,૧૧૬(બી) ૯૮(૨) 
મજુબનો ગનુાના કામના આરોપીઓ નામ ેઅ.ન.ં (૧) શ્રી ધશવકુમાર ઉફે શકંર ધવનોદભાઈ બિેલ 
ઉવ.૧૯ રહ-ે એ/૧૭ દુર્ાગનર્ર સોસાયટી ર્ોપીનાથ એસ્ટેટની સામે વટવા અમદાવાદ શહરે 
નાઓની ધવરુધ્િ મે. પો. કધમ. શ્રી અમદાવાદ શહરેના પાસા અટકાયતી હકુમ ક્રમાકં:-પીસીબી / 
ડીટીએન/પાસા/૧૪૪૨/૧૯ તા.૧૭/૧૨/૧૯ ના રોજ પાસા હુકમ થયેલ હોય આરોપીને 
તા.૧૯/૧૨/૧૯ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાર્ે વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પકડી લાવી પાસા હુકમની 
બજવણી કરી આરોપીને યોગ્ય જાપ્તા સાથે મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર-સરુત ખાતે મોકલી આપવા 
તજવીજ કરેલ છે. તથા  
અ.ન.ં(૨) શ્રી મોહમદઈમરાન મોહમદઅખ્તર સૈયદ ઉવ.૧૯ રહ-ે રેઈન બશેરા અંબબકા બ્રીજ નીચ ે
વટવા અમદાવાદ શહરેનાઓની ધવરુધ્િ મે. પો. કધમ. શ્રી અમદાવાદ શહરેના પાસા અટકાયતી 
હુકમ ક્રમાકં:-પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૪૪૩/૧૯ તા.૧૭/૧૨/૧૯ ના રોજ પાસા હુકમ થયેલ 
હોય આરોપીને તા.૧૯/૧૨/૧૯ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાર્ે વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પકડી લાવી 
પાસા હુકમની બજવણી કરી આરોપીને યોગ્ય જાપ્તા સાથે મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે મોકલી 
આપવા તજવીજ કરેલ છે. 
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ગનુા મનવારણ શાખા : 
 

   અમદાવાદ શહરે ધવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવધૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે. 
પોલીસ કધમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાહટયા નાઓએ તા.૧૯.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા 
જુદા પોસ્ટે ધવસ્તારમા ંવારંવાર ધમલ્કત સબિંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાહહત પ્રવધૃતઓ કરતા ઇસમો 
ધવરુધ્િ નીચે મજુબની ધવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 

➢ અમદાવાદ શહરેના નવરંર્પરુા તથા વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમા લોકોના બિં 

મકાનના હોલની બારીના સળીયાવાળી નાખી મકાનમા પ્રવેશ કરી સોનાચાદંીના દાર્ીના 

રોકડ નાણા,ડીવીડી પ્લયેર,સીસીટીવી કેમેરાન ુ ડીવીઆર ની ચોરી ચોરી કરનાર ગનુાહહત 

માનસ િરાવતા ઈસમ નામે જીતભુાઈ હકશનભાઈ દંતાણી રહવેાસી- મ.ન.૨૯ બ્લોક ન. ૨ 

ર્રીબ આવાસ યોજના ભાઠા ર્ામ વાસણા અ મદાવાદ ધવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત 

જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

જીતભુાઈ હકશનભાઈ દંતાણી રહવેાસી- મ.ન.૨૯ બ્લોક ન. ૨ ર્રીબ 
આવાસ યોજના ભાઠા ર્ામ વાસણા અ મદાવાદ  

 

➢  પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમા લોકોને આઈડીએફ્સી લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ પોલીસીના ભરેલ 

નાણા રીફંડ આપવાન ુ જણાવી ધવશ્વાસ કેળવી અ લર્ અ લર્ મોબાઈલ નબંરોથી અલર્ 

વ્યહકતના નામથી ફોન કરી ધવશ્વાસ ભરોસો આપી એકબીજના મેળાપીપણમા રહી લોકોના 

ધપ્રમીયમના નાણા પરત આપવાના બહાને અ લર્ અલર્ ચાર્જ પેટે કુલ્લે ૭૭,૬૬,૬૭૪/ 

રુધપયા ભરાવી પોલીસીના નાણા પરત નહી આપી તેમજ બનાવટી લેટરો બનાવી હકમતી 
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જામીનર્ીરી તરીકે ઉપયોર્ કરી ધવશ્વાસઘાત અ નેે છેતરાધપિંડી કરનાર ગનુાહહત માનસ 

િરાવતા ઈસમ નામે પરવેશ ભોપાલભાઈ રોસા રહવેાસી- ર્ામ- બબસનોલી પોસ્ટ દુજાના 

તા.દાદરી જજ.ર્ૌતમ બધુ્િનર્ર ય.ુપી. ધવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ મોકલવાની 

તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

પરવેશ ભોપાલભાઈ રોસા રહવેાસી- ર્ામ- બબસનોલી પોસ્ટ દુજાના 
તા.દાદરી જજ.ર્ૌતમ બધુ્િનર્ર ય.ુપી.   

 
➢  ચાદંખેડા પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમા પોતાની જમીન ઉપર ફલેટની સ્કીમ બનાવતા હોવાન ુ

લોકોને જણાવી ધવશ્વાસ અને ભરોસો આપી બહુકિંર્ા પેટેના નાણા લઈ ધમલક્તની અવેજમા 

દસ્તાવેજ કરીને ધમલ્કતનો ક્બ્જો નહી આપી  ગનુાહહત માનસ િરાવતા ઈસમ રધવન્રનાથ ઉફે 

રધવભાઈ હદનાનાથ તોમર રહવેાસી- મ.ન.૨૬ ક્ળશ બગં્લોઝ અ વની ભવન પાસે ચાદંખેડા 

મળુવતન ર્ામ નરારપરુ તા.જજ.ધસવાન બબહાર ધવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી વડોદરા જેલ 

મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

રધવન્રનાથ ઉફે રધવભાઈ હદનાનાથ તોમર રહવેાસી- મ.ન.૨૬ 
ક્ળશ બગં્લોઝ અ વની ભવન પાસે ચાદંખેડા મળુવતન ર્ામ 
નરારપરુ તા.જજ.ધસવાન બબહાર  

 

➢ આ ઉપરાતં અન્ય ધમલ્ક્ત સબિંી/ પ્રોહીબીશનની પ્રવધૃત સાથે સકંળાયેલ ૭ ઇસમો મળી 

કુલ્લે ૧૦ ઇસમો ધવરુધ્િ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત, વડોદરા, ભજુ રાજકોટ જેલ ખાતે 

મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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લુટં ના ગનુાના આરોપીની અટર્ાયત ની મવગત  
ક્રાઇિ બ્ાચં : 
રીક્ષાિા ંબેસેલ પેસેન્જરોને હથીયાર બતાવી લુટંી લેનાર અને િારાિારી/લુટંના ત્રણ 
ગનુાઓિા ંવોન્ટેડ આરોપીને છરા સાથે પર્ડી પાડતી અિદાવાદ શહરે ક્રાઇિ બ્ાચં. 
   અમદાવાદ શહરે ધવસ્તારમા ં રીક્ષામા ંબેસેલ પેસેન્જરોને છરી ચપ્પા જેવા 
ઘાતક હથીયારો બતાવી લુટંી લેવાના ગનુાઓનો ઉપરવ વિવા પામેલ હોય આવા ગનુાઓનો 
ભેદ ઉકેલવા સારૂ અમદાવાદ શહરેના પોલીસ કધમશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા અને ક્રાઇમબ્રાચંના 
ખાસ પોલીસ કધમશ્નર શ્રી અજય કુમાર તોમર નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આિારે 
ક્રાઇમ બ્રાચંના નાયબ પોલીસ કધમશ્નર શ્રી દીપન ભરન અને ક્રાઇમબ્રાન્ચ ના મદદનીશ પોલીસ 
કધમશ્નર શ્રી બી.વી.ર્ોહહલ નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના 
પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોડના માણસો આવા ગનુ્હાઓ શોિવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા 
દરમ્યાન સ્કોડના હ.ેકો.યવુરાજ સાહબેરાવ તથા પો.કો. કૃષ્ણકાતં તેરધસિંહ નાઓને મળેલ બાતમી 
હકીકત આિારે આરોપી મહશે @ કટો S/O રાજુભાઇ પોપટભાઇ પટણી (માનવાલા) ઉવ.૧૯ 
રહ.ેતલાવડીના છાપરા સ્નેહ પ્લાઝા બસ સ્ટેન્ડની બાજુમા ં I.O.C.રોડ ચાદંખેડા અમદાવાદ શહરે 
નાને શહરેકોટડા ધનમગળપરુા ચાર રસ્તા પાસેથી તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ એક મોબાઇલ ફોન 
અને િારદાર છરા સાથે પકડી લેવામા ંઆવેલ છે.  
   પર્ડાયેલ આરોપીનો ગનુાહીત પવુક ઇતીહાસ  
   પકડાયેલ આરોપી મેઘાણીનર્ર અને શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમા ં
લુટં,મારામારાની ગનુાઓમા ંપકડાયેલ છે.  

૨ ગનુાનો ભેદ ઉરે્લાયો. 
   પકડાયેલ આરોપીની પછુપરછ કરતા તેણે નીચે મજુબના ગનુાઓ 
આચરેલ છે.  
(૧) ત્રણેક મહીના અર્ાઉ કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશનથી એક ભાઇ રીક્ષામા ં બેસેલ અને આ ભાઇને 
ધવજયમીલના નેળીયા પાસે અંિારામા ંરીક્ષા ઉભી રાખેલ અને તે ભાઇને ચપ્પ ુબતાવી તે ભાઇ 
પાસેનો વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન અને તેના હાથમા ં પહરેેલ સોનાની બે ધવિંટી તથા 
રૂ.૩૫૦૦/- સાથેન ુ પસગ કાઢી લીિેલ.જે અંર્ે શહરેકોટડા પો.સ્ટે.ખાતે નોંિાયેલ ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન.ં૩૧૮/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪.૧૧૪ મજુબનો ગનુો શોિાયેલ છે. 
(૨) આજથી આશરે દસેક મહીના પહલેા રીક્ષા લઇ નરોડા રોડ મ્ય.ુગજુરાતી શાળા નબંર ૯,૧૦ 
આર્ળથી જતા હતા તે વખતે એક સાયકલ સવાર ત્યાથંી જતો હતો તે વખતે સાયકલ સવારની 
બોચી પકડી તેના શટગના ખીસ્સામાથંી રેડમી ૫ પ્રો મોબાઇલ ફોન ઝટંવીને ભાર્ી ર્યેલ હતા. જે 
અંર્ે શહરેકોટડા પો.સ્ટે.ખાતે નોંિાયેલ ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૭૫/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪.૧૧૨ 
મજુબનો ગનુો શોિાયેલ છે. 
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   તેમજ આરોપી પાસેથી મળી આવેલ છરા બાબતે શહરેકોટડા પો.સ્ટે 
સે.ગ.ુર.ન.ં૩૨૮૨/૧૯ જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે અને આરોપી 
શાહીબાર્ પો.સ્ટે ફગરુન.ં૧૧૪/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૨૩.૩૨૪ મજુબ અને બાપનુર્ર પો.સ્ટે 
સેગરુન.ં૩૧૮૫/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૨૩.૩૨૪ મજુબ અને કાલપુરુ પો.સ્ટે ફગરુન.ં૧૧૮/૧૯ ઇપીકો 
કલમ ૩૯૪.૧૧૪ મજુબ ના ગનુામા ંવોન્ટેડ હોવાન ુજણાઇ આવેલ છે.  

શોધાયેલ ગનુ્હા 
(૧) શહરેકોટડા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૩૧૮/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪.૧૧૪  
(૨) શહરેકોટડા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૭૫/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪.૧૧૨  
(૩) શહરેકોટડા પો.સ્ટે સે.ગ.ુર.ન.ં૩૨૮૨/૧૯ જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબ  
(૪) શાહીબાર્ પો.સ્ટે ફગરુન.ં૧૧૪/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૨૩.૩૨૪ મજુબ  
(૫) બાપનુર્ર પો.સ્ટે સેગરુન.ં૩૧૮૫/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૨૩.૩૨૪  મજુબ 
(૬) કાલપુરુ પો.સ્ટે ફગરુન.ં૧૧૮/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૯૪.૧૧૪ મજુબ 

 
સાબરિતી પોલીસ સ્ટેશન : 
રૂ.૧૦.૯૫ લાખની લ  ટંનો ભેદ ઉરે્લી ગણતરીના ર્લાર્ોિાં આરોપીઓને ઝડપી 

પાડતી સાબરિતી પોલીસ 
તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના કાળીર્ામ ર્રનાળા પાસ ે

ફોરેન કરન્સી એક્્ચેંજ કંપનીના કમગચારી પાસથેી પોલીસની ખોટી ઓળખ આપી રૂ.૧૦.૯૫ 
લાખની લ  ટંનો બનાવ બનવા પામેલ જે બાબતની ફહરયાદ સાબરમતી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં 
૧૯૪/૧૯ ઇ.પી.કો. ક. ૩૯૨, ૩૯૪, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨), ૧૭૦, ૧૧૪  તથા જી.પી.એક્ટ 
ક.૧૩૫(૧) મજુબ નોંિાયેલ જે ગનુાની ર્ભંીરતા ધ્યાન ે લઇ માનનીય પોલીસ કધમશ્નર શ્રી 
અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કધમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૧, નાયબ પોલીસ કધમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ 
તથા મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર શ્રી “એલ”  હડધવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ તાત્કાલીક 
આરોપીઓની િરપકડ કરી લ  ટંમા ંર્યેલ મદુ્દામાલ શોિી કાઢવા આપેલ સચુના અને માર્ગદશગન 
મજુબ પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન નાઓની દોરવણી હઠેળ સવેલન્સ 
સ્ટાફના ASI રામમોહન િરમધસિંહ બ.ન.ં૮૧૪૨, PC મોઘજીભાઈ ધવરમભાઈ બ.ન.ં૮૩૦૨ દ્વારા આ 
ગનુામા ંફહરયાદી તથા તેની સાથેના કમગચારી ધ્રવુીલ ઉફે હરેી ભરતભાઇ શાહ નાઓની કુનેહપ  વગક 
પછુપરછ કરાતા આ લ  ટંનુ ંષડયતં્ર ધ્રવુીલ શાહ તથા તેના મીત્ર યોરે્શ પટેલ નાઓએ અન્ય બે 
ઇસમો સાથે મળી ઘડેલ હોવાનુ ંજણાઇ આવતા તાત્કાલીક સવેલન્સ સ્કોડ પો.સ.ઇ. તથા સ્ટાફની 
ટીમો બનાવી આ ગનુામા ં સડંોવાયેલ અન્ય ત્રણ આરોપીઓની શોિખોળ હાથ િરેલ અને 
ર્ણતરીના કલાકોમા ં લ  ટં સડંોવાયેલ અન્ય ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી લ  ટંમા ં ર્યેલ 
મદુ્દામાલ રોકડા રૂ.૧૦,૭૦,૦૦૦/- તથા ગનુામા ંવપરાયેલ મો.સા. રીકવર કરી સારી કામર્ીરી 
કરવામા ંઆવેલ છે.   
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િરપકડ કરવામા ંઆવેલ આરોપીઓ :  
 
(૧) ધ્રવુીલ ઉફે હરેી ભરતભાઇ શાહ ઉ.વ.૨૨ રહ.ે રામનર્ર સાબરમતી 
(૨) યશ શૈલેષભાઇ પટેલ ઉ.વ.૨૦  રહ.ે રામનર્ર સાબરમતી  
(૩) નરેશ ઉફે નયન મેલાભાઇ દેસાઈ ઉ.વ.૨૧ રહ.ે અચેર ડેપો પાસે, સાબરમતી 
તથા એક કાયદાના સઘંષગમા ંઆવેલ હકશોર એક હકશોરને નજર કેદ હઠેળ રાખવામા ંઆવેલ છે.    
 

કામર્ીરી કરનાર અધિકારી/કમગચારીઓ :  

(૧) પો.સ.ઇ. બી.પી.ભેટારીયા (૨) ASI રામમોહન િરમધસિંહ બ.ન.ં૮૧૪૨ (૩) PC મોઘજીભાઈ 
ધવરમભાઈ બ.ન.ં૮૩૦૨ (૪) LR અજયકુમાર નરધસિંહભાઇ બ.ન.ં૧૪૦૨ (૫)  (૬) ASI જયતંીભાઇ 
દેવજીભાઇ  બ.ન.ં૭૫૩૬ (૭)  HC કમરૂદીન હુસેનમીયા ં બ.ન.ં૪૧૦૧ (૮) HC હકરીટકુમાર 
નાર્રભાઇ બ.ન.ં૪૨૨૬ (૯) PC રાજુભાઇ સાર્રભાઇ બ.ન.ં૫૭૯૯  (૧૦) LR ભાગ્યપાલધસિંહ 
ધવજયધસિંહ બ.ન.ં૧૨૦૪૭        
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટર્ાયત ની મવગત  
સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

રીક્ષાિા એર્લ-દોર્લ પેસેન્જરને બેસાડી નજર ચરુ્વી કર્િંિતી સર-સાિાન રોર્ડ 
રૂમપયા તેિજ સોનાના દાગીના ચોરી ર્રતા ઈસિોને પર્ડી પાડતી  

સેટેલાઈટ પોલીસ   
અમદાવાદ શહરે પોલીસ કધમશ્નરશ્રી તથા અધિક પોલીસ કધમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ નાઓની 

સચુના મજુબ તથા નાયબ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી ઝોન-૭ તથા મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી “એન” 
ડીવીઝન તેમજ સેટેલાઈટ પોલીસ ઈન્સપેકટરશ્રી પી.ડી. દરજી નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ સેટેલાઈટ 
પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમા ંબનતા ધમલકત સબંિી ગનુ્હા શોિી કાઢવા તેમજ અટકાવવા સારુ જરૂરી 
સચુના મજુબ સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઈન્સ. કે.ડી.રવીયા નાઓ સવેલન્સ સ્કોડના સ્ટાફના માણસો 
સાથે પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્તારમા પેટ્રોલીંર્મા ંહતા તે દરમ્યાન પો.સ.ઈ. કે.ડી.રવીયા તથા અ.પો.કો. 
ધસધ્િરાજધસિંહ બળદેવધસિંહ બ.ન.ં૪૯૦૧ નાઓને સયંકુત રીતે બાતમી હકીકત આિારે સેટેલાઈટ 
પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન-ં૧૨૪/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ-૩૭૯, ૧૧૪ મજુબના ગનુાના આરોપીઓને 
ગનુામા વપરાયેલ તેમજ ચોરીએ ર્યેલ મદુામાલ સાથે પકડી ગનુાનો ભેદ ઉકેલી કાયદેસર 
કાયગવાહીકરવામા આવેલ છે. 
આરોપી:-  (૧) મોહમ્મદઆસીફ ઉફે જાડીયો આરીફભાઇ અંસારી ઉ.વ.૩૦ િિંો- ડ્રાઇવીંર્ રહવેાસી- 
કસબા જુની કોટગ ની પાસે અર્ારવાડા જુની કોટગ કડી તા-કડી, જી.મહસેાણા,મળુ રહવેાસી- ર્ાવં-
જેતપરુ પદડી, તા-નર્ીના,જીલ્લા- બીજનોર ઉત્તર પ્રદેશ  

પવુગ ઈધતહાસ:- સદરી આરોપી અર્ાઉ સેટેલાઈટ પો.સ્ટે. માધપુરુા પો.સ્ટે. મહસેાણા બી.ડીવીઝન 
પો.સ્ટે. ખેરાલ ુપો.સ્ટે. ધસધ્ધ્પરુ પો.સ્ટે. તેમજ અમદાવાદગ્રામ્ય ધવસ્તારમા તથા અમદાવાદ શહરે 
ધવસ્તારમા તેઓના સાર્રીતો સાથે મળી રીક્ષામા એકલ-દોકલ પેસેંજરોને બેસાડી તેઓના બેર્માથંી 
રોકડ રૂધપયા તથા સોનાના દાર્ીના તેમજ હકિંમતી સામાનની નજર ચકુવી ચોરી કરી ગનુાઓ કરેલ 
હોય.   

(૨)  મોહમ્મદનવાઝ ઉફે સલમાન કાદરી મોહમ્મદયસુફુ શેખ ઉ.વ.૨૮ િિંો- ડ્રાઇવીંર્ રહવેાસી- 
૧૯૯ ર્જાલા રો હાઉસ ઇમાદ ટાવર પાસે ૧૦૦ ફુટ હરિંર્ રોડ સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ 
રહવેાસી- કુરેશીહો અજીમ ટાવર મસ્તાન હાઉસ હૈદરાબાદ શહરે 

પવુગ ઈધતહાસ:- સદરી ઈસમ પોતના સાર્રીતો સાથે મળી ધસધ્િપરુ પો.સ્ટે. સને-૨૦૧૮ મા એકલ-
દોકલ પેસેંજરોને રીક્ષામા બેસાડી તેઓના બેર્માથંી રોકડ રૂધપયા તથા સોનાના દાર્ીના તેમજ 
હકિંમતી સામાનની નજર ચકુવી ચોરી કરી ગનુાઓ કરેલ હોય.    

મદુામાલ:- એક સોનાની ચેઈન તથા ગનુામા વપરાયેલ નબંર પ્લેટ ધવનાની સી.એન.જી રીક્ષા તથા 
રોકડા રૂધપયા ૧૫૦૦/-  મળી કુલ્લે રૂ.૧,૭૧,૫૦૦/- 
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 કામર્ીરી કરનાર ટીમ:- પોલીસ. સબ. ઈન્સ.કે.ડી.રવીયા તથા પો.કો. ધસધ્િરાજધસિંહ બળદેવધસિંહ 
તથા પો.કો નાર્રાજભાઈ લાખાભાઈ તથા પો.કો. મેહુલકુમાર હસમખુભાઇ બ.ન.ં૮૮૨૩ તથા 
અ.લોકરક્ષક રમેશભાઇ ભપુતભાઇ બ.ન.ં ૪૮૭ તથા લોકરક્ષક મહેંરધસિંહ ભરતધસિંહ બ.ન.ં૧૧૩૬ 
તથા લોકરક્ષક જયહદપધસિંહ હદલાવરધસિંહ બ.ન.ં૧૩૨૬૫ તથા મથરુભાઇ બાબભુાઇ બ.ન.ં૪૯૬   
 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


