પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
જાવક:જી/૭૨૫/સીપી/સા.કા./૫૧૬૬/૨૦૧૫
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૫
મવષય :¹ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૫ થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૫ ના સાપ્તાહીક સમયગાળાની પોલીસ દ્વારા કરવામાાં
આવેલ સારી કામગીરીને વેબસાઇડ ઉપર અપલોડ કરવા બાબત
હવાલો :¹ પોલીસ ગાાંધીનગરના પત્ર ક્રમાાંક:જી-૧(ક્રાઇમ)/સારીકામગીરી/૧૭૮૧/૨૦૧૨ તા.૧૭/૫/૨૦૧૨
તથા અત્રેની કચેરીના પત્ર ક્રમાાંક:જી/૭૨૫/સીપી/૨૯૨૮/૨૦૧૨ તા.૨૩/૫/૨૦૧૨ અન્વયે
સવવનય ઉપરોક્ત વવષય તથા હવાલાના અનુસધ
ાં ાને જણાવવાનુ કે :૨/- અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૫ થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૫ ના સપ્તાહ દરમ્યાન
વનચે જણાવ્યા મુજબની સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ હોય આ કામગીરીને અમદાવાદ પોલીસની વેબસાઇડ
ઉપર ગુજરાતી, હહન્દી, અંગ્રેજીમાાં અપલોડ કરી તે અંગેની જાણ હવાલાની કચેરીને ઇ-મેઇલ દ્વારા કરવા વવનાંતી
છે .
૧

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ‘આઇ’ ડીવીઝન નાઓના માગગદશગન હેઠળ તથા પો.ઇન્સ.શ્રી રામોલ પો.સ્ટે.
ની સુચનાથી તા.૨૩À૫À૨૦૧૫ ના રોજ સવેલન્સ સ્કોડના માણસો રામોલ પો.સ્ટે. વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં
હતા તે દરમ્યાન રામોલ પો. સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૧૦૫À૨૦૧૫ ઇપીકો કલાક ૩૮૦, ૫૧૧ મુજબના કામે
આરોપી વનરજ શીવલાલ ચૌહાણ ઉ.વ.૧૪ રહે.૩૦ શીવમ રો-હાઉસ વસ્ત્રાલ અમદાવાદ નાને
તા.૨૫À૫À૨૦૧૫ ના કામે પકડી સ્ટે.ડા.મા નોંધ કરી તેના વાલી વારસને સોપી વણ શોધાયેલ ગુનો
શોધી કાઢી સારી કામગીરી કરે લ છે .

૨

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી “એલ” ડીવીઝન નાઓના માગગદશગન હેઠળ સાબરમતી પો.સ્ટે.ના પો.સબ
ઇન્સ. શ્રી કે.એમ.છાસીયા તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ દરમ્યાન “રીક્ષા નાં.જીજે-૧-ડીએન-૬૬૬૫ ના
ડ્રાયવર તથા તેના સાગરીત રીક્ષામાાં પેસેન્જર બેસાડી પેસેન્જરની નજર ચ ૂકવી હકમતી સામાનની ચોરી
કરે છે ” ની બાતમી મળતા ડી કેબીન બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી રીક્ષા નાં.જીજે-૧-ડીએન-૬૬૬૫ ની રોકી રીક્ષામાાં
બેઠેલ (૧) રામુભાઇ પોપટભાઇ પટણી (૨) પ્રકાશ ઉફે બટકો ઉફે જાડીયો ઉફે બકો ચમનભાઇ પટણી (૩)
જીતેન્રકુમાર ગીરધારીલાલ પારહાસણી તથા (૪) પુનમ ઉફે પુની અમરભાઇ ઉફે અમીતભાઇ ધીરૂભાઇ
બાવરી નાઓની સઘન પુછપરછ કરી અંગ જડતી તપાસ કરતા મો.ફોન નાંગ-૩, હક.રૂ.૩,૮૦૦/-, સોનાની
ચેઇન-૧, હક.રૂ.૩૦,૭૦૦/-, રોકડ નાણા રૂ.૫,૭૯૦/- તથા રીક્ષા નાં.જીજે-૧-ડીએન-૬૬૬૫ હક.રૂ.૮૦,૦૦૦/ની સાથે કુલ્લે રૂ.૧,૧૬,૪૯૦/- ની હકમતનો મુદામાલ કબજે કરી આરોપીઓ વવરૂધ્ધ કાયદે સર કાયગવાહી
કરી સારી કામગીરી કરે લ છે .

૩

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી “એિ” ડીવીઝન નાઓના માગગદશગન હેઠળ વેજલપુર પો.સ્ટે.ના સવેલન્સ
સ્કોડના એ.એસ.આઇ નજીરમીયા કાસમમીયા તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીગ દરમ્યાન બાતમી
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આધારે ગઇ તા.૧૯/૫/૨૦૧૫ ના ક્લાક ૧૩/૦૦ વાગે વાસણા જી.બી.શાહ કોલેજ, જાહેર રોડ ઉપરથી
હીતેશભાઇ નારણભાઇ સોલાંકી ઉ.વ.૧૯ રહે.યોગેશ્વરનગર વવ-૨ ગુપ્તાનગર ખાડામાાં વાસણા અમદાવાદ
નાને ચોરીના હીરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર મો.સા.નાં.જીજે-૨૭-એફ-૯૦૨૬ કી.રુ.૨૫,૦૦૦/- ની મત્તાની સાથે પકડી
વેજલપુર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૮૬/૨૦૧૫ ઇપીકો ક્લમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
૪

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી “એન” ડીવીઝન નાઓના માગગદશગન હેઠળ સેટેલાઇટ પો.સ્ટે.ના સવેલન્સ
પો.સ.ઇ.શ્રી સી.બી.જાડેજા તથા અ.હે.કો.નથુભાઇ દે વાયતભાઇ નાઓને તા.૧૮/૫/૨૦૧૫ ના બાતમી
હહકકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે નહેરૂનગર વોચ ગોઠવી મહેન્રભાઇ ગટુભાઇ મેણા ઉવ.૧૯
ધાંધો.ઘરઘાટી રહે.હાલ બી/૯૦૨ આશાવરી ટાવર ફનરી પબ્લીકની પાછળ સેટેલાઇટ અમદાવાદ
મુળગામ.લીંબોડબટી પોસ્ટ.સીબલીયાપાંડયા તા:સાગવાડ જી.ડુગ
ાં રપુર રાજસ્થાન નાની પાસેનો કાળા
કલારનો થેલો તપાસતા થેલામાાંથી સોના ચાાંદીના તથા હેરા-મોતીના દાગીના મળી આવતા મળી આવેલ
દાગીના વવશે ઘવનષ્ઠ પુછપરછ કરતા સેટેલાઇટ ખાતે અશાવરી ટાવરમાાં ફ્લેટ નાં.બી/૨૦૩ તથા એ/૩૦૨
માાં ચોરી કરે લ હોવાનુ જણાવતા સેટેલાઇટ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૮૨/૨૦૧૫ તથા ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૮૪/૨૦૧૫
ુ ગ મુદ્દામાલ રીકવર કરી સારી
બે ઘરફોડ ચોરીના ગુના શોધી કાઢી બન્ને ગુનામાાં ચોરીમા ગયેલ સાંપણ
કામગીરી કરે લ છે .

૫

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી “ક્રાઇિ” નાઓના માગગદશગન હેઠળ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનના અવધકારી
તથા માણસો ધ્વારા શરીર/મીલ્કત સાંબધી ગુન્હાઓ રોકવા તથા શોધી કાઢવા સારૂ પેટ્રોલીંગ હતા
દરમ્યાન (૧) પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.એસ.ગોહહલ તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ દરમ્યાન બાતમી આધારે રાણીપ,
વ્યાસવાડી ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસેથી રણજીત પ્રતાપજી ઠાકોર રહે.બ.નાં.૧૧ નારાયણ ઈલેવન બાંગ્લોઝ
હેબતપુર રોડ થલતેજ અમદાવાદ પાસેથી ચોરીથી મેળવેલ સ્વીફટ કાર VDI મોડલની જેનો આર.ટી.ઓ.
નાં.GJ-1-KE-7295

છે ,

એન્જીન

નાં.D13A1459684

તથા

ચેચીસ

નાં.1500596807

નો

છે

જેની

હક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- ની મત્તા સાથે તા.૧૯/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો.એ.નાં.૯/૨૦૧૫ CRPC કલમ
૪૧(૧)ડી મુજબ પકડી અટક કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે (૨) પો.ઈન્સ.શ્રી જે.એિ.યાદવ તથા
સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ દરમ્યાન બાતમી આધારે વટવા રે લ્વે ક્રોસીંગ પાસેથી હકરણ ઉફે કરણ જગદીશ
રામાભાઈ મકવાણા રહે.બી/૨૦૨, નવજીવન વવહાર ફલેટ, ગેરતપુર, અમદાવાદ પાસેથી ચોરીથી મેળવેલ
સેમસાંગ કાંપનીનો મો.ફોન જેનો IMEI No.351748052330348 નો હક.રૂ.૩,૦૦૦/- છે જેમાાં વોડાફોન તથા
આઈડીયાના સીમ કાડગ ભરાવેલ છે . તેમજ ડ્રા.લા., એ.ટી.એમ.કાડગ , સોનાનો દોરો હક.રૂ.૧૪,૨૬૦/-તથા
રોકડ

રૂ.૧૦,૭૦૦/-

તથા

મો.ફોન

YXTELModelG906

જેનો

IMEI

No.351754053551390,

357154053551408 તેમજ સોનાની બુટ્ટી હક.રૂ.૬,૮૬૦/- તથા રોકડ રૂ.૭૨૦/- તથા બજાજ પ્લ્સર
મો.સા.GJ-27-AK-7969 ચે.નાં. MDZA11C26FCL31832 તથા એ.નાં.DHZCFL08550 નો છે , હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- જે
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કુલ્લે હક.રૂ.૮૦,૫૪૦/- ની મત્તા સાથે તા.૨૦/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો.એ.નાં.૬/૨૦૧૫ CRPC કલમ
૪૧(૧)ડી મુજબ પકડી અટક કરી વટવા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં. ૧૩૮/૨૦૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૦૨, ૩૭૯
ુ ેરા
મુજબના કામે મુદ્દામાલ પરત સોંપી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે , (૩) પો.સ.ઈ. શ્રી આર.એસ.સવ
તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ દરમ્યાન બાતમી આધારે ઢાળની પોળ, ત્રણ રસ્તા પાસેથી વવજય
હદલીપભાઈ દાં તાણે ઉવ.૨૬ રહે.વનરાાંત ચોકડી, ફુટપાથ પર, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ પાસેથી ચોરીથી મેળવેલ
એક સોનાની સાાંકળ ભાતની ડીઝાઈન વાળી ચેન જે તુટેલી હાલતમાાં છે જેનુ વજન ૧૨.૫૨૦ ગ્રામ
હક.રૂ.૩૧,૭૫૦/-ની મત્તા સાથે તા.૨૦/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો. એ.નાં.૭/૨૦૧૫ CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી
મુજબ પકડી અટક કરી મણીનગર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૯૬/૨૦૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૮૧ મુજબના કામે
મુદ્દામાલ પરત સોંપી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે (૪) પો.સ.ઈ. શ્રી જે.પી.રોઝીયા તથા સ્ટાફના
માણસો ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કચેરી ખાતે આરોપણ સાહેદાબીબી વા/ઓ ભુરજખાન અસરફખાન પાસેથી
ચોરીથી મેળવેલ નોકીયા કાંપનીનો મો.ફોન જેનો IMEI No. 356337050588348 નો હક.રૂ.૫૦૦/- ની મત્તા
સાથે તા.૨૨/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો.એ.નાં.૨/૨૦૧૫ CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ પકડી અટક કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે (૫) અ.હે.કોન્સ.મવરે ન્રમસિંહ કેસરીમસિંહ તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ
દરમ્યાન બાતમી આધારે નારોલ સકગ લ ખેડા ઉપર જતા રોડ પાસેથી આગમ ગૌતમભાઈ શાહ રહે.૬/૭,
વવતરાગ સોસાયટી, પી.ટી.કોલેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ + ૨ = ૩ પાસેથી ચોરીથી મેળવેલ સેમસાંગ
ડબલ સીમવાળો મો.ફોન જેનો IMEI No.354958105193846816 તથા 354959105193846814 નો
હક.રૂ.૫૦૦/- છે તેમજ બ્લેકબેરી કાંપનીનો મો.ફોન જેનો IMEI No. 357033056944978 નો હક.રૂ.૧,૦૦૦/છે તથા માઈક્રો મેકસ કાંપનીનો ડબલ સીમનો મોબાઈલ ફોન જેનો IMEI No.911368058849538 તથા
911368058950634

નો

હક.રૂ.૧,૦૦૦/-

છે ,

તથા

રોકડ

નાણાાં

રૂ.૧૪,૧૦૦/-

ની

મત્તા

સાથે

તા.૨૨/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો.એ.નાં.૮/૨૦૧૫ CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ પકડી અટક કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે (૬) પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.ચૌધરી તથા સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગ દરમ્યાન
બાતમી આધારે શાહઆલમ દરવાજા પાસેથી મહેદીહસ
ે
ુ ેન ઉફે આરીફ ડ/૦ ઈરશાદહસ
ુ ેન અજીબ હસ
ુ ન
સૈયદ રહે.એ/૨૮, અલીફા સોસાયટી, શાહઆલમ, અમદાવાદ પાસેથી ચોરીથી મેળવેલ એક HTC કાંપનીનો
ડાકગ બ્લ્યુ તથા લાઈટ બ્લ્યુ કલરનો બોડી વાળો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ફોન જેનો મોડલ નાંબર
OPFH200MG10X

નો

છે

જેનો

IMEI

No.355284060386415

નો

હક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-

ની

મત્તાનો

તા.૨૩/૫/૨૦૧૫ ના રોજ જા.જો.એ.નાં.૧૦/૨૦૧૫ CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ પકડી અટક કરી
સેટેલાઈટ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નાં.૬૩/૨૦૧૫ મુજબના કામે મુદ્દામાલ પરત સોંપી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(ડી.એમ.ચાવડા)
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પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર
રીડર ટુ પોલીસ કવમશ્નર
અમદાવાદ શહેર
પ્રવત,
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી,
કોમ્પ્યુટર શાખા,
અત્રેની કચેરી, અમદાવાદ શહેર
પ્રિાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે, પોલીસ વવભાગ દ્વારા કરવામાાં આવેલ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૫
થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૫ સુધીના સપ્તાહ દરમ્યાનની સાપ્તાહીક સારી કામગીરીની અમદાવાદ શહેર પોલીસની
વેબસાઇડ ઉપર મુકવા જેવી માહીતીની ખરાઇ કરી અત્રેથી મોકલી આપવામાાં આવેલ છે , તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૫
(ડી.એમ.ચાવડા)
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર
રીડર ટુ પોલીસ કવમશ્નર
અમદાવાદ શહેર
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